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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการน้ําเสียชุมชนเปนจํานวนมาก ทั้งดานการศึกษา
สํารวจความเหมาะสม ความเปนไปไดในการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม และการออกแบบรายละเอียด
เพื่อกอสราง และงบประมาณสําหรับดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย โดยเฉพาะดาน
เพื่อกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและ
การกอสรางนี้ภาครัฐไดจัดสรรใหไปแลวกวา 67,000 ลานบาท
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหแกเทศบาลตางๆ เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และ อบต.บางแหง มี
ระบบบําบัดน้ําเสียทั้งที่กอสรางเสร็จแลว ที่อยูในระหวางดําเนินงานกอสราง รวมทั้งสิ้น 87 แหง ระบบบําบัด
น้ําเสียเหลานี้อยูในการดูแลรับผิดชอบ ในการเดินระบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสวนใหญจะ
ดําเนินการเดินระบบโดยใชบุคลากรของทองถิ่นเองและบางแหงวาจางเอกชนที่มีความชํานาญการเดินระบบหรือ
มอบหมายใหองคการจัดการน้ําเสียดําเนินการแทนภายใตบันทึกขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคการจัดการน้ําเสีย แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเดินระบบและดูแลรักษามาโดยตลอด
ระบบบําบัดน้ําเสียหลายแหงไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปญหาการเดินระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมมีประสิทธิภาพสวนใหญจะเกิดกับพื้นที่ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทําการเดินระบบฯ เอง แตขาดความรู ความชํานาญ ขาดบุคลากร และขาดงบประมาณ ทําให
ระบบบําบัดน้ําเสียขาดการดูแลและบํารุงรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และระบบบําบัดน้ําเสียหลายแหงเปด
เดินระบบไมตอเนื่องเพื่อประหยัดคาใชจาย หรือไมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตามกําหนดเวลา จนเกิดการ
ชํารุดเสียหาย และใชงานไมไดในที่สุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในการฟนฟูสภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสรางความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อให
สามารถบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสีย ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน โดยจัดตั้งหนวยตรวจสอบ และฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั่ว
ประเทศขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2546 ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการ
จัดการน้ําเสีย และกรมควบคุมมลพิษ ในการตรวจสอบในพื้นที่ ประเมินผล ประมาณการคาใชจายในการฟนฟู
ปรับปรุงระบบ และมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2546 ทั้งนี้ แผนฟนฟู
และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนแผนงานหรือกิจกรรมดําเนินงานสวนหนึ่งที่บรรจุอยูในแผนการจัดการ
น้ําเสียชุมชมแหงชาติดวย
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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1.2 วัตถุประสงค
2.1 เพื่อฟนฟู ปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเสริมสรางความพรอมใหกับทองถิ่นใหสามารถบริหารงาน และรับผิดชอบการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสีย ไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง
2.3 เพื่อตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
2.4 เพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
1.3 เปาหมาย
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน จํานวน 6 แหง สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการและมีความพรอมในการบริหารงานและดูแล
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ไดอยางตอเนื่องภายในป พ.ศ. 2549
1.4 พื้นที่ดําเนินการ
ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 6 แหง คือ
1.ระบบบําบัดน้ําเสีย ทม.สิงหบุรี อ.เมือง จ.สิงหบุรี
2.สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทม.อางทอง อ.เมือง จ.อางทอง
3.ระบบบําบัดน้ําเสีย ทน.นครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
4.ระบบบําบัดน้ําเสีย ทต.พระอินทราชา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
5.โรงบําบัดน้ําเสีย ทม.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
6. สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน ทน.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
1.5 ขั้นตอนดําเนินงานฯ
1) สํารวจขอมูลภาคสนาม
2) สงแบบสํารวจตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย ใหเทศบาลฯกรอกขอมูล
3) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
4) เก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย พรอมกับวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
5)ลงพื้นที่เก็บแบบสํารวจตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียจากเทศบาลฯ พรอมกับ
รับทราบสภาพปญหาของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
6) รวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจฯและสรุปปญหาระดับภาค
7) จัดทํารายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ

การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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1.6 ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548
1.7 งบประมาณดําเนินการ
จากกรมควบคุมมลพิษ
1.8 ผลที่ไดรับจากโครงการฯ
ทราบถึงสภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน จํานวน 6 แหง
และผลตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย

การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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บทที่ 2
ขอมูลเบื้องตน
2.1 ขอมูลทั่วไป
สสภ.6 (นนทบุรี) ไดดําเนินการสํารวจตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชนของเทศบาล จํานวน 6 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 4-7 มกราคม 2548 ครั้งที่ 2 วันที่
15-18 มีนาคม 2548 ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2548 และครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 8-11 สิงหาคม
2548 เพื่อจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของระบบบําบัดน้ําเสียและตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบรวบรวม
และระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา เทศบาลจํานวน 6 แหง มีประชากรรวม 339,125 คน มีพื้นที่การปกครอง
รวมทั้งสิ้น 78.03 ตารางกิโลเมตร แตสามารถใหบริการในพื้นที่ไดเพียง 28.47 ตารางกิโลเมตร คิดเปน
รอยละ 36.5 เนื่องจากยังไมสามารถครอบคลุมพื้นที่การปกครองทั้งหมด
เทศบาลที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด คือเทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 217,650 คน รองลงมาคือ
เทศบาลนครนครศรีอยุธยา จํานวน 61,334 คน ตามลําดับ สวนแหลงงบประมาณที่ใชในการกอสรางระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย สวนมากไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบาล โดยเฉพาะจากกรม
โยธาธิการ มากถึง 84 % กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (เดิม) ประมาณ 16 % และจาก
เทศบาลบางสวน เพื่อใชในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและของบประมาณเพิ่มเติมในสวนของการปรับปรุง
แกไขระบบบําบัด แสดงดังตารางที่ 1-2 และแสดงดังกราฟที่ 1-2
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่การปกครอง พื้นที่ใหบริการและจํานวนประชากร
จํานวน
พื้นที่
จํานวน
พื้นที่ใหบริการ ประชากรที่ คิดเปน
ลําดับที่
เทศบาล
การปกครอง
ประชากร
(ตร.กม.)
ไดรับบริการ รอยละ
(ตร.กม.)
(คน)
(คน)
1 ทน.นนทบุรี
38.9
217,650
11.2
62,665
28.79
2 ทม.ปทุมธานี
7.1
19,976
7.1
19,976
100
3 ทน.นครศรีอยุธยา
14
61,334
2
8,762
14.29
4 ทต.พระอินทราชา
4.04
6,343
1.17
1,837
28.96
5 ทม.อางทอง
6.19
14,023
3
6,796
48.44
6 ทม.สิงหบุรี
7.8
19,799
4
10,153
51.28
รวม 6 แหง
78.03
339,125
28.47
92,693.6
36.5
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบรวบรวม
และระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548
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รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนของเทศบาล จํานวน 6 แหง
ในพื้นที่ สสภ.6 นนทบุรี
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ตารางที่ 2 แสดงสถานที่ตั้ง ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตรและแหลงงบประมาณ
ลําดับที่
1

เทศบาล
ทน.นนทบุรี

2

ทม.ปทุมธานี

3

ทน.นครศรีอยุธยา

6

4

ทต.พระอินทราชา

5

ทม.อางทอง

6

ทม.สิงหบุรี

สถานที่ตั้ง
สํ า นั ก งานปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ประชา
นิ เ วศน ถนนวั ด บั ว ขวั ญ ต.ท า ทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี
โรงบําบัดน้ําเสีย ต.บานฉาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
ระบบบําบัดน้ําเสีย เลขที่ 108 ม.2
ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ระบบบําบัดน้ําเสีย ม.5 ต.เชียงรากนอย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เลขที่
60 ถ.อางทอง-สิงหบุรี ต.ยานซื่อ อ.เมือง
จ.อางทอง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ต.มวงหมู
อ.เมือง จ.สิงหบุรี

ตําแหนงจุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตร
47P
UTM

หนวยงานรับผิดชอบ

0665396

1534952

สํานั กการช างสวนการ
โยธาและสุขาภิบาล

0661970

1551059

กองชางสุขาภิบาล

0669167

1590261

กองชางสุขาภิบาล

0673179

1566576

กองชางสุขาภิบาล

งบประมาณกอสราง
ระบบรวบรวมและระบบ
แหลง
บําบัดน้ําเสีย (ลานบาท)
งบประมาณ
616.63
กรมโยธาธิการ

340
350
269.75
148.3
179

0656660

1614726

กองชางสุขาภิบาล

0653349

1643970

กองชางสุขาภิ บาลและ
กองสาธารณสุข

รวม 6 แหง

249.23

หมายเหตุ
ระบบบํ า บั ด
น้ําเสีย

กรมโยธาธิการ

ระบบบํ า บั ด
น้ําเสีย
กรมโยธาธิ ก าร ระบบบํ า บั ด
กระทรวงวิทยฯ น้ํ า เสี ย /ระบบ
รวบรวม
กระทรวงวิทยฯ ระบบบําบัด
น้ําเสีย
กรมโยธาธิการ ระบบบํ า บั ด
น้ําเสีย
กรมโยธาธิการ

ระบบบํ า บั ด
น้ําเสีย

1,883.16

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548

การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)

6

หนวยงานรับผิดชอบหลักของระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 6 แหง
กองสาธารณสุข
8%

สํานักการชางสวน
การโยธาและ
สุขาภิบาล
8%

กองชางสุขาภิบาล
84%

กองชางสุขาภิบาล
กองสาธารณสุข
สํานักการชางสวนการ
โยธาและสุขาภิบาล

กราฟที่ 1 แสดงหนวยงานรับผิดชอบหลักของระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 6 แหง

แหล งงบประมาณสนั บสนุ น จํานวน 6 แห ง
กระทรวงวิ ทย ฯ
16%
กรมโยธาธิก าร
กระทรวงวิ ทย ฯ
กรมโยธาธิก าร
84%

กราฟที่ 2 แสดงแหลงงบประมาณสนับสนุนของระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 6 แหง

การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)

7

2.2 ขอมูลระบบรวบรวม
พบวาเทศบาล จํานวน 6 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบใชทอระบายน้ํา (Sewer) เปนระบบทอรวม
(Combined System) คือ ระบบทอจะรับน้ําฝนจากแหลงตางๆและน้ําทิ้งจากหองน้ํา หองครัวและจากบอเกรอะ
รวมเขาดวยกัน โดยมีทอระบายน้ํา ยาว 54,705 เมตร ทอรวบรวมน้ําเสีย ยาว 42,600 เมตร ทอดักน้ําเสีย จํานวน
82 บอ สถานีสูบน้ําฝน จํานวน 9 แหงและสถานีสูบน้ําเสีย จํานวน 17 แหง แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงชนิดของระบบรวบรวมน้ําเสีย และขอมูลระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 แหง
ชนิดของทอ
ขอมูลระบบรวบรวมน้ําเสีย
ลําดับที่
เทศบาล
หมายเหตุ
รวบรวม ทอระบาย ทอรวบรวม ทอดักน้ําเสีย สถานีสูบ สถานีสูบ
น้ําเสียยาว
(บอ)
น้ําฝน (แหง) น้ําเสีย (แหง)
น้ําเสีย น้ํายาว (ม.) (ม.)
1 ทน.นนทบุรี
ทอรวม 7,214 6,446 11
1
1 สถานีสูบน้ําเสียประชานิเวศน 2
สูบน้าํ เสีย PS2 หนาสถานี
2 ทม.ปทุมธานี
ทอรวม 11,706 9,438 12
2
2 ตํ1.สถานี
ารวจ
3

ทน.นครศรีอยุธยา

ทอรวม

11,284 6,615

45

-

2

4

ทต.พระอินทราชา

ทอรวม

9,000 9,901

5

1

6

5

ทม.อางทอง

ทอรวม

7,600 2,700

4

4

3

6

ทม.สิงหบุรี

ทอรวม

7,000 7,500

5

1

3

54,705 42,600

82

9

17

รวม 6 แหง

2. สถานีสูบน้ําเสีย PS2 ซ.สม
ประสงค
1. สถานีสูบน้ําเสีย บริเวณวัด
เสนาสวราราม
2. สถานีสูบน้ําเสีย บริเวณปลาย
คลองทอน้าํ (ทิศเหนือ)
1.สถานีสูบน้าํ เสีย LS 1 ใกล
สะพานคลองเชียงรากนอย
2.สถานีสูบน้าํ เสีย LS 2 ใกลODS
2(สะพานคลองเชียงรากนอย)
3.สถานีสูบน้าํ เสีย LS 3 ริมคลอง
เชียงรากนอย
4.สถานีสูบน้าํ เสีย LS 4 บริเวณ
อาคารสํานักงานเทศบาล
5.สถานีสูบน้าํ เสีย LS 5 ริมคลอง
ชลประทาน
6.สถานีสูบน้าํ เสีย LS 6 บริเวณ
อาคารเอนกประสงค
1.สถานีสูบน้าํ เสียตลาดทรัพยสิน
2.สถานีสูบน้าํ เสียขาง
วิทยาลัยเทคนิค
3.สถานีสูบน้าํ เสีย บริเวณบอ
บําบัดน้าํ เสีย
1.สถานีสูบน้าํ เสีย ถ.วิไลจิตต
2.สถานีสูบน้าํ เสีย ถ.สังฆราช
3.สถานีสูบน้าํ เสีย ถ.วัณพัฒนา

ที่มา : 1) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548
2) องคการจัดการน้ําเสีย,2548
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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2.3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย
ในพื้นที่เทศบาล จํานวน 6 แหง มีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียในเทศบาล ประมาณ 88,200
ลบ.ม./วัน และสามารถรองรับน้ําเสีย ไดเพียงประมาณ 44,250 ลบ.ม./วัน คิดเปน 50.17% เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงระบบรวบรวมและซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียเดิม โดยเทศบาลที่มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
มากที่สุด คือ ทน.นนทบุรี ประมาณ 21,000 ลบ.ม./วัน รองลงมาคือ ทน.นครศรีอยุธยา ประมาณ 8,750 ลบ.
ม./วัน และทม.ปทุมธานี ประมาณ 8,500 ลบ.ม./วัน ตามลําดับ (แสดงดังตารางที่ 4)
มีระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งหมด 7 แหง ปจจุบันสามารถใชงานได 6 แหง (ทน.นนทบุรี ทม.
ปทุมธานี ทน.นครศรีอยุธยา ทต.พระอินทราชา ทม.อางทอง และทม.สิงหบุรี) และไมสามารถใชงานได 1 แหง
(จังหวัดสมุทรปราการ) เนื่องจากระงับการกอสรางตามมติ ครม.
ระบบบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล ที่ใชมี 4 ระบบฯ คือ
1. แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge),AS จํานวน 3 แหง (ทน.นนทบุรี ทม.ปทุมธานี และทต.
พระอินทราชา)
2. แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ,OD จํานวน 1 แหง (ทน.นครศรีอยุธยา)
3. แบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon),AL จํานวน 1 แหง (ทม.อางทอง)
4. แบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond),SP จํานวน 1 แหง (ทม. สิงหบุรี)
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียและปริมาณน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 แหง

1

ทน.นนทบุรี

AS

38,500

20,000

20,000

20,000

เฉลี่ยน้ํา
เสียเขา คิด
ระบบ เปน
(ลบ.ม./ %
ครั้งที่ 4
วัน)
24,000 21,000 54.55

2

ทม.ปทุมธานี

AS

10,000

*(1)

*(1)

8,000

9,000

8,500

85

3

ทน.นครศรีอยุธยา

OD

24,000

8,000

8,000

13,000

6,000

8,750

36.45

4
5

ทต.พระอินทราชา
ทม.อางทอง

AS
AL

3,000
8,200

2,300
2,200

2,300
2,200

2,300
2,500

2,000
2,200

2,225
2,275

74.2
27.74

6

ทม.สิงหบุรี

SP

4,500

*(2)

*(2)

*(2)

1,500

1,500

33.33

88,200

32,500

32,500

45,800

44,700

44,250 50.17

ลําดับ
ที่

เทศบาล

รวม 6 แหง

ชนิดของ
ระบบบําบัด
น้ําเสีย

ออกแบบ
ระบบบําบัด
น้ําเสีย
(ลบ.ม./ วัน )

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
(ลบ.ม./วัน)

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548
*(1) อจน.ดําเนินการซอมแซมระบบไฟฟาและทอรวบรวมน้ําเสียชํารุด
*(2) ทม.สิงหบุรี ซอมแซมสถานีสูบน้ําเสีย
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS)
เปนวิธีบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีววิทยาโดยใชแบคทีเรียพวกที่ใช
ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เปนตัวหลักในการยอยสลายสารอินทรีย
ในน้ําเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจเปนระบบบําบัด น้ําเสียที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลาย สามารถบําบัดไดทั้งน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสากรรม แตการเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุงยาก
ซับซอนเนื่องจากจําเปนจะตองมีการควบคุมสภาวะแวดลอม
และลักษณะทางกายภาพตางๆ ใหเหมาะสมแกการทํางานและการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย เพื่อใหระบบมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด ในปจจุบัน ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจมีการพัฒนาใชงานหลายรูปแบบ เชน
ระบบแบบกวนสมบูรณ (Completly Mix) กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Process)
ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) หรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor)
เปนตน
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)
เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ
(Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุนลอย หรือยึดติดกับแทนก็ได เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ สําหรับจุลินทรียสามารถนําไปใช
ยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียไดเร็วขึ้นกวาการปลอยใหยอยสลายตาม
ธรรมชาติ ทําใหระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศสามารถบําบัดน้ํา
เสียไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรก
ของน้ําเสียในรูปของคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand ; BOD) ไดรอยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการ
ทํางานของจุลินทรียภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน (Aeobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทําหนาที่เพิ่ม
ออกซิเจนในน้ําแลวยังทําใหเกิดการกวนผสมของน้ําในบอดวย ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยาง
ทั่วถึงภายในบอ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)
เป น ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ที่ อ าศั ย ธรรมชาติ ใ นการบํ า บั ด
สารอินทรียในน้ําเสียซึ่งแบงตามลักษณะการทํางานได 3 ประเภท คือ
บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative
Pond) บอแอโรบิค (Aerobic Pond) โดยทั้งนี้ บอสุดทายจะเปน
บอบม (Maturation Pond) ทําหนาที่ในการตกตะกอนของแข็ง และ
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม บอปรับเสถียรสามารถบําบัดน้ําเสียจากชุมชน หรือโรงงาน
บางประเภท เชน โรงงานผลิตอาหาร โรงฆาสัตว เปนตน และเปนระบบที่มีคากอสรางและคาดูแลรักษาต่ํา
วิธีการเดินระบบไมยุงยากซับซอน ผูควบคุมระบบไมตองมีความรูสูง แตตองใชพื้นที่กอสรางมากจึงเปนระบบ
ที่เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอและราคาไมแพง ซึ่งโดยปกติระบบบอปรับเสถียรจะมีการตอกันแบบ
อนุกรมอยางนอย 3 บอ
2.4 ขอมูลการบริหารจัดการ
พบวา การดูแลบํารุงรักษาและการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 สวนมากจะเปน
หนวยงานจากเทศบาลเองในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีกองชางสุขาภิบาล เปนหนวยงานหลักในการดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียและบริหารการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย มากถึง 84 % กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประมาณ 8 % และสํานักการชางสวนโยธาและสุขาภิบาล ประมาณ 8 %
สวนคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย พบวามีประมาณ 3,169,277.5 บาท/เดือน หรือ
28,031,330 บาท/ป โดย เทศบาลที่มีคาใชจายเรื่องคาไฟฟามากที่สุด คือ ทน.นนทบุรี ประมาณ 253,876.53 บาท/
เดือน รองลงมา คือ ทน.นครศรีอยุธยา ประมาณ 198,767.21 บาท/เดือน ตามลําดับ และเทศบาลที่มีคาใชจาย
เรื่องคาไฟฟานอยที่สุด คือ ทม.สิงหบุรี ประมาณ 5,000 บาท/เดือน แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 แหง
เทศบาล
ทน.
ทต.
รายการ
ทน.
ทม.
ทม.
ทม.
นครศรี พระอินทรา
นนทบุรี ปทุมธานี
อางทอง สิงหบุรี
อยุธยา
ชา
1.คาจางบุคลากร
2.คาไฟฟา
3.คาน้ําประปา
4.คาซอมแซมบํารุงรักษา
5.คาสารเคมี
6.อื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

219,190

-

235,876.53 143,371.9
17,038.15 131,586.66
1,522,100
4,000
476,104.68 1,797,058.6

125,345

6,600

198,767.21 118,200.03
324,112.21
124,800
3,169,277.5 บาท

68,150

333,460

19,994.30
5,597.71
93,742.01

5,000
10,000
5,000
353,460

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548 (สํารวจชวงเดือน ธันวาคม 2547 - มกราคม 2548)

การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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บทที่ 3
การตรวจสอบสถานที่การใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
3.1 ขอมูลการตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบรวบรวม
พบวา สภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาล สวนมากมีสภาพการใชงานไดปกติ
และมีบางสวนชํารุด เนื่องจากทออุดตัน ซึ่งทางเทศบาลของแตละแหง จะดําเนินการจัดตั้งงบประมาณเอง เพื่อ
ซอมแซมระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียตอไป แสดงดังตารางที่ 6

รูปที่ 2 แสดงสภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาล ในพื้นที่ สสภ.6 นนทบุรี
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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3.2 ขอมูลการตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้าํ เสีย
พบวา สภาพการใชงานของระบบรวบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 แหง สวนมากมี
สภาพการใชงานไดปกติและมีสภาพชํารุดบางสวน แตก็สามารถดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียได แสดงดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
จํานวน 6 แหง

1
2

ทน.นนทบุรี
ทม.ปทุมธานี

สถานภาพระบบรวบรวม
ใชงานไดปกติ
ชํารุด
ใชงานไดปกติ
ใชงานไดปกติ
-

3
4

ทน.นครศรีอยุธยา
ทต.พระอินทราชา

ใชงานไดปกติ
ใชงานไดปกติ

-

5

ทม.อางทอง

ใชงานไดปกติ

-

6

ทม.สิงหบุรี

ใชงานไดปกติ

-

ลําดับ

เทศบาล

สถานภาพระบบบําบัด
หมายเหตุ
ใชงานไดปกติ
ชํารุด
ใชงานไดปกติ
ใชงานไดปกติ บางสวน ซอมระบบบําบัดน้ํา
เสีย แลวเสร็จ 2
พ.ค.48
ใชงานไดปกติ บางสวน - ทออุดตัน
ใชงานไดปกติ บางสวน - สถานีสูบน้ําเสีย
ชํารุด
- ใบกวาด ในบอ
ตกตะกอน ชํารุด
ใชงานไดปกติ บางสวน - เครื่องดักขยะมูล
ฝอยอัตโนมัติ ชํารุด
- วาลวกันน้ําไหล
ยอนกลับโรงสูบ
ชํารุด
-สริงยึดแอรเรเตอร
ชํารุด
ใชงานไดปกติ บางสวน - สถานีสูบน้ําเสีย
ชํารุด
- ทออุดตัน

รวม 6 แหง
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548

การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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1) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน
เทศบาลนครนนทบุรี
ที่ตั้ง: หมูบานประชานิเวศน ตําบลทาทราย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร: 47P 0665396
UTM 1534952
เนื้อที่: 20 ไร
งบประมาณ : ป 2539 กอสรางระบบฯ 616.63
ลานบาท (กรมโยธาธิการ)
สภาพพืน้ ที:่ เปนของเทศบาลนครนนทบุรี อยูหาง
จากเทศบาล 3 กิโลเมตร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย: แบบตะกอนเรง (Activated
Sludge),AS
ออกแบบระบบบําบัดน้าํ เสีย: 38,500 ลบ.ม./วัน
ครอบคลุมพื้นที่: 38.9 ตารางกิโลเมตร
สภาพปจจุบัน: มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 21,000 ลบ.
ม./วัน

รูปที่ 3 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนนทบุรี
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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2) โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี
ที่ตั้ง: ตําบลบานฉาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร: 47P 0661970
UTM 1551059
เนื้อที่: 30 ไร
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ 340 ลาน
บาท (กรมโยธาธิการ)
สภาพพืน้ ที:่ เปนของเทศบาลเมืองปทุมธานี อยู
หางจากเทศบาล 4 กิโลเมตร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย: แบบตะกอนเรง (Activated
Sludge),AS
ออกแบบระบบบําบัดน้าํ เสีย: 10,000 ลบ.ม./วัน
ครอบคลุมพื้นที่: 7.1 ตารางกิโลเมตร
สภาพปจจุบัน: มีปริมาณน้าํ เสียเฉลี่ยเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 8,500 ลบ.
ม./วัน

รูปที่ 4 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานี
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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3)ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีอยุธยา
ที่ตั้ง: ตําบลสวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร: 47P 0669167
UTM 1590261
เนื้อที่: 32 ไร
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ 350 ลาน
บาท (กรมโยธาธิการ)
สภาพพืน้ ที:่ เปนของเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
อยูหางจากเทศบาล 7 กิโลเมตร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย: แบบคลองวนเวียน (Oxidation
Ditch) ,OD
ออกแบบระบบบําบัดน้าํ เสีย: 24,000 ลบ.ม./วัน
ครอบคลุมพื้นที่: 14 ตารางกิโลเมตร
สภาพปจจุบัน: มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 8,750 ลบ.
ม./วัน

รูปที่ 5 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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4)ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลพระอินทราชา
ที่ตั้ง: ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร: 47P 0673179
UTM 1566576
เนื้อที่: 5 ไร
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ 148.3
ลานบาท (กระทรวงวิทยฯ)
สภาพพืน้ ที:่ เปนของเทศบาลตําบลพระอินทราชา
อยูหางจากเทศบาล 5 กิโลเมตร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย: แบบตะกอนเรง (Activated
Sludge),AS
ออกแบบระบบบําบัดน้าํ เสีย: 3,000 ลบ.ม./วัน
ครอบคลุมพื้นที่: 4.04 ตารางกิโลเมตร
สภาพปจจุบัน: มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 2,225 ลบ.
ม./วัน

รูปที่ 6 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลพระอินทราชา
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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5)สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมือง
อางทอง
ที่ตั้ง: ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร: 47P 0656660
UTM 1614726
เนื้อที่: 17 ไร
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ 179 ลาน
บาท (กรมโยธาธิการ)
สภาพพืน้ ที:่ เปนของเทศบาลเมืองอางทอง อยูหาง
จากเทศบาล 5 กิโลเมตร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย: แบบบอเติมอากาศ (Aerated
Lagoon),AL
ออกแบบระบบบําบัดน้าํ เสีย: 8,200 ลบ.ม./วัน
ครอบคลุมพื้นที่: 6.19 ตารางกิโลเมตร
สภาพปจจุบัน: มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 2,275 ลบ.
ม./วัน

รูปที่ 7 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอางทอง
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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6)ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี
ที่ตั้ง: ตําบลมวงหมู อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร: 47P 0653349
UTM 1643970
เนื้อที่: 67 ไร
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ 249.23
ลานบาท (กรมโยธาธิการ)
สภาพพืน้ ที:่ เปนของเทศบาลเมืองสิงหบุรี อยูหาง
จากเทศบาล 5 กิโลเมตร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย: แบบบอปรับเสถียร
(Stabilization Pond),SP
ออกแบบระบบบําบัดน้าํ เสีย: 8,200 ลบ.ม./วัน
ครอบคลุมพื้นที่: 7.8 ตารางกิโลเมตร
สภาพปจจุบัน: มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 1,500 ลบ.
ม./วัน

รูปที่ 8 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองสิงหบุรี
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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บทที่ 4
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและความตองการของทองถิ่น
4.1 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของทองถิ่น
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียและจากแบบสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูล
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ป 2548 พบวา เทศบาล จํานวน 6 แหงที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ สสภ.6 นนทบุรี มีปญหาเรื่องขอจํากัดของงบประมาณในการบริหารจัดการน้ําเสียไมเพียงพอและปญหา
บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร เปนตน แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของทองถิ่น จํานวน 6 แหง
ลําดับ
เทศบาล
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของทองถิ่น
1 ทน.นนทบุรี
2 ทม.ปทุมธานี
1. บุคลากรไมเพียงพอ
2. บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร
3 ทน.นครศรีอยุธยา
1. งบประมาณทีใ่ ชในการบริหารจัดการไมเพียงพอ
2. บุคลากรไมเพียงพอ
3. บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร
4. ขาดความรวมมือในการทิ้งขยะมูลฝอยลงในน้ํา
4 ทต.พระอินทราชา
1. งบประมาณจํากัด
2. บุคลากรไมเพียงพอและไมมคี วามสามารถเฉพาะในการ
ดูแลระบบฯ
3. เครื่องจักรชํารุดเสียหาย/คาซอมแซมระบบฯสูง/คา
กระแสไฟฟาในการเดินระบบฯสูง
5 ทม.อางทอง
1. บุคลากรไมเพียงพอ
2. บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร
3. งบประมาณทีใ่ ชในการบริหารจัดการไมเพียงพอ
6 ทม.สิงหบุรี
1. บุคลากรไมเพียงพอ
2. บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร
3. งบประมาณทีใ่ ชในการบริหารจัดการไมเพียงพอ
รวม 6 แหง
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548
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4.2 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนินงานระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียและจากแบบสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูล
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ป 2548 พบวา เทศบาล จํานวน 6 แหงที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ สสภ.6 นนทบุรี มีความสําคัญเรงดวนในการดําเนินงานระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย คือจัดหา
งบประมาณมาใชในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียและการจัดหาบุคลกรเฉพาะดาน เชน นักวิทยาศาสตร
มาประจําหองปฏิบัติการฯ แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงความสําคัญเรงดวนในการดําเนินงานระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 6 แหง
ความสําคัญเรงดวนในการดําเนินงานระบบรวบรวมและ
ลําดับ
เทศบาล
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
1 ทน.นนทบุรี
2 ทม.ปทุมธานี
1. ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบไฟฟา
2. จัดหานักวิทยาศาสตรมาทํางาน
3 ทน.นครศรีอยุธยา
1. จัดหานักวิทยาศาสตรมาทํางาน
2. เร ง หาความร ว มมื อ จากชุ ม ชนในการจั ด การน้ํ า เสี ย ในที่
สาธารณะ
4 ทต.พระอินทราชา
1. ซอมแซม สถานีสูบน้ําเสีย
2. ซอมแซมใบกวาด ในบอตกตะกอน
3. ไมมีหองปฏิบัติการสําหรับตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําทิ้ง
5 ทม.อางทอง
1. ซอมแซมเครื่องดักขยะมูลฝอยอัตโนมัติ
2. ซอมแซมวาลวกันน้ําไหลยอนกลับโรงสูบ
4. ซอมแซมสริงยึดแอรเรเตอร ในระบบบําบัดน้ําเสีย
5. จัดหานักวิทยาศาสตรมาทํางาน
6 ทม.สิงหบุรี
1. ซอมแซมสถานีสูบน้ําเสีย
2. จัดหานักวิทยาศาสตรมาทํางาน
รวม 6 แหง
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548
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บทที่ 5
การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งและสรุปผลวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
5.1 การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย

สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6
แหง รวมทั้งหมด 43 บอ คือ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 4-7 มกราคม 2548 จํานวน 10 บอ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่
15-18 มีนาคม 2548 จํานวน 10 บอ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2548 จํานวน 11 บอ และ
ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 8-11 สิงหาคม 2548 จํานวน 12 บอ แสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนบอที่เก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 แหง
จํานวนที่เก็บตัวอยางน้าํ ทิ้งจาก
ชนิดของ
ลําดับ
เทศบาล
ระบบบําบัดน้าํ เสีย (บอ)
หมายเหตุ
ระบบ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
-น้ําทิง้ เขา-ออก (จาก
1 ทน.นนทบุรี
AS
2
2
2
2
ระบบบําบัดน้ําเสีย)
2

ทม.ปทุมธานี

AS

1

1

2

2

3

ทน.นครศรีอยุธยา

OD

2

2

2

2

4

ทต.พระอินทราชา

AS

2

2

2

2

5

ทม.อางทอง

AL

2

2

2

2

6

ทม.สิงหบุรี

SP

1

1

1

2

10

10

11

12

รวม 6 แหง

-ครั้งที่ 1-2 (บริเวณทอ
รวบรวมน้ําเสีย)
-น้ําทิง้ เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย)
-น้ําทิง้ เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย)
-น้ําทิง้ เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย)
น้ําทิ้งเขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย)
-ครั้งที่ 1-2 (บริเวณทอ
รวบรวมน้ําเสีย)
-ครั้งที่ 3 (บริเวณน้าํ ทิ้ง
เขาระบบบําบัดน้ําเสีย)
-น้ําทิง้ เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย)

43 บอ

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบรวบรวมและระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548
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5.2 สรุปผลวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
หองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 8 พารามิเตอร คือคาความเปนกรด – ดาง(pH) บีโอดี(BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP)และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria)
พบวา ระบบแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge),AS และแบบคลองวนเวียน (Oxidation
Ditch) ,OD มีคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดทั้งหมด สวนระบบ แบบบอ
เติมอากาศ (Aerated Lagoon),AL และแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond),SP คุณภาพน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย ยังเกินคาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเล็กนอยถึงปานกลาง โดยเฉพาะคาบีโอดี(BOD) สารแขวนลอย
(Suspended Solids) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) และบางครั้งตรวจ
วิเคราะหพบคา ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ดวย
ครั้งที่ 1 พบวาบอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 10 บอ แบงออกเปน 1. แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated
Sludge),AS รวม 5 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ สารแขวนลอย (Suspended
Solids) 2. แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ,OD รวม 2 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหไดมาตรฐาน
ทั้งหมด 3. แบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon),AL รวม 2 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมได
มาตรฐาน คือ บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) และ4.
แบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond),SP รวม 1 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหไดมาตรฐานทั้งหมด
(เนื่องจากบริเวณนั้นเปนทอรวบรวมน้ําเสีย) แสดงดังตารางภาคผนวกที่ 1-6
ครั้งที่ 2 พบวาบอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 10 บอ แบงออกเปน 1. แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated
Sludge),AS รวม 5 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหไดมาตรฐานทั้งหมด 2. แบบคลองวนเวียน (Oxidation
Ditch) ,OD รวม 2 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหไดมาตรฐานทั้งหมด 3. แบบบอเติมอากาศ (Aerated
Lagoon),AL รวม 2 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย
(Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) และน้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) และ4. แบบบอ
ปรับเสถียร (Stabilization Pond),SP รวม 1 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหไดมาตรฐานทั้งหมด(เนื่องจาก
บริเวณนั้นเปนทอรวบรวมน้ําเสีย) แสดงดังตารางภาคผนวกที่ 7-12
ครั้งที่ 3 พบวาบอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 11 บอ แบงออกเปน 1. แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated
Sludge),AS รวม 6 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี (BOD) 2. แบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch) ,OD รวม 2 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหไดมาตรฐานทั้งหมด 3. แบบบอเติม
อากาศ (Aerated Lagoon),AL รวม 2 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี (BOD)
และสารแขวนลอย (Suspended Solids) 4. แบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond),SP รวม 1 บอ พบวาขอมูลที่
ตรวจวิเคราะหไดมาตรฐานทั้งหมด (เนื่องจากบริเวณนั้นเปนบอน้ําเสียเขาระบบ) แสดงดังตารางภาคผนวกที่
13-19
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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ครั้งที่ 4 พบวาบอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 12 บอ แบงออกเปน 1. แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated
Sludge),AS รวม 6 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 2. แบบคลองวนเวียน
(Oxidation Ditch) ,OD รวม 2 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 3. แบบบอเติม
อากาศ (Aerated Lagoon),AL รวม 2 บอ พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี (BOD)
และสารแขวนลอย (Suspended Solids) และ4. แบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond),SP รวม 2 บอ พบวา
ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี (BOD) และสารแขวนลอย (Suspended Solids) แสดงดัง
ตารางภาคผนวกที่ 20-25
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537 (แสดงดังตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ
พารามิเตอรทตี่ รวจวิเคราะห
เกณฑมาตรฐาน
1.คาความเปนกรด – ดาง(pH)
5.0-9.0
2.บีโอดี(BOD)
/20 mg/l
3.สารแขวนลอย(Suspended Solids)
/30 mg/l
4.ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
/0.5 mg/l
5.น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease)
/20 mg/l
6.ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN)
/35 mg/l
7.ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP)
8.แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform
Bacteria)
รวม 8 พารามิเตอร
ที่มา: เกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท ก
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ครั้งที่ 1 (วันที่ 4-7 มกราคม 2548)
1. โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 4 มกราคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 9-10และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 1

รูปที่ 9 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
ทน.นนทบุรี ครั้งที่ 1

รูปที่ 10 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทน.นนทบุรี ครั้งที่ 1

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) มีรายละเอียดดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 78.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 20 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 4.8 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 28.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 7.2 มิลลิกรัม
ตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100
มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 17.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 3.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 21.1 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 7.8 มิลลิกรัมตอลิตร
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100
มิลลิกรัมตอลิตร
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2. โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี อ.เมือง จ. ปทุมธานี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 4 มกราคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 บอ แสดงในรูปที่ 11และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 2

รูปที่ 11 แสดงการเก็บน้ําทิ้งบริเวณทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ทม.ปทุมธานี ครั้งที่1

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 ทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน
คือ บีโอดี (BOD) และสารแขวนลอย (SS) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 26.6 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 39.5 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
(TKN) มีคาเทากับ 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP) มีคาเทากับ 8.8 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา
หรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
3. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 5 มกราคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 12-13และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 3

รูปที่ 12 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
ทน.นครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

รูปที่ 13 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

ทน. นครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มี
รายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 7.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 2.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 3.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 21.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 6.8 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 24,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มี
รายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 3.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัม
ตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 6.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 11.5 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 2.7 มิลลิกรัมตอลิตร
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 400 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
4. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลพระอินทราชา อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 5 มกราคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 14-15และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 4

รูปที่ 14 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
ทต.พระอินทราชา ครั้งที่ 1

รูปที่ 15 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทต.พระอินทราชา ครั้งที่ 1
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 49.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 20 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 7.2 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 35.6 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 12.7
มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000
MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือสาร
แขวนลอย (SS) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 12.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 44.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 14.9 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 19.9 มิลลิกรัมตอลิตร
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 30,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
5. สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองอางทอง อ.เมือง จ. อางทอง
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 6 มกราคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 16-17และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 5

รูปที่ 16 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.อางทอง ครั้งที่ 1

รูปที่ 17 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.อางทอง ครัง้ ที่ 1
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN)
มีรายละเอียด ดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 73.6 มิลลิกรัมตอลิตร(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัม
ตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 82.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคาเทากับ 2.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 13.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 47.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 20.6 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีรายละเอียด ดังนี้บีโอดี (BOD)
มีคาเทากับ 20.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มี
คาเทากับ 62.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable
Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน
(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 12.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 38.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัม
ตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 9.8 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 50,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอ
6. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมือง จ. สิงหบุรี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 7 มกราคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 บอ แสดงในรูปที่ 18และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 6

รูปที่ 18 แสดงการเก็บน้ําทิ้งบริเวณทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.สิงหบุรี ครั้งที่ 1
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 ทอรวบรวมน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน
คือ บีโอดี (BOD) และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 41.8
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 10.9
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and
Grease) มีคาเทากับ 4.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนใน
รูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 36.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร)
ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 14.5 มิลลิกรัมตอ แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform
Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
ครั้งที่ 2 (วันที่ 15-18 มีนาคม 2548)
1. สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 19-20และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 7

รูปที่ 19 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ํา
เสีย
ี ั้ ี่ 2

รูปที่ 20 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ํา
เสีย
ี ั้ ี่ 2

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) และตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD)
มีคาเทากับ 31.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 67.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable
Solids) มีคาเทากับ 1.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน
(Fat Oil and Grease) มีคาเทากับ 8.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 20.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัม
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ตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 10.27 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal
Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 11.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร)
สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 7.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 8.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 6.73 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2. โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี อ.เมือง จ. ปทุมธานี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 บอ แสดงในรูปที่ 21และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 8

รูปที่ 21 แสดงการเก็บน้ําทิ้งบริเวณทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.ปทุมธานี ครั้งที่ 2

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 ทอรวบรวมน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มี
รายละเอียดดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 4.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัม
ตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 7.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัม
ตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 7.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 0.97 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 90,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)

31

3. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 22-23และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 9

รูปที่ 22 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 23 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทน.นครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
ทน.นครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือบีโอดี
(BOD มีรายละเอียดดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 25.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 19.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 6.2 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 6.2 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 5.4 มิลลิกรัม
ตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100
มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 7.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 15.1
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 3.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 2.77 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 5,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
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4. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลพระอินทราชา อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 24-25และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 10

รูปที่ 24 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ํา รูปที่ 25 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทต.พระอินทราชา ครั้งที่ 2
เสีย
ิ เคราะหั้ คี่ ุณ
2 ภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2) สรุปผลการตรวจวิ

2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 66.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 29.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.6 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 25.6 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 13.56 มิลลิกรัม
ตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100
มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 8.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 8.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอน
หนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 16.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 8.84 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 11,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
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5. สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองอางทอง อ.เมือง จ. อางทอง
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 26-27และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 11

รูปที่ 26 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 27 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.อางทอง ครัง้ ที่ 2
ทม.อางทอง ครั้งที่ 2

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือสาร
แขวนลอย (SS) และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 17.3 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 30.4 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease)
มีคาเทากับ 4.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
(TKN) มีคาเทากับ 37.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP) มีคาเทากับ 20.74 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ
11,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือบีโอดี
(BOD) และสารแขวนลอย(Suspended Solids) มีรายละเอียด ดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 95.0 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 344.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคาเทากับ 2.0
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มี
คาเทากับ 46.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น
(TKN) มีคาเทากับ 19.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP) มีคาเทากับ 12.95 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา
หรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
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6. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมือง จ. สิงหบุรี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 7 มกราคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 บอ แสดงในรูปที่ 28และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 12

รูปที่ 28 แสดงการเก็บน้ําทิ้งบริเวณทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.สิงหบุรี ครั้งที่ 2

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 ทอรวบรวมน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มี
รายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 18.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 15.4มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทา 2.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 19.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 9.30 มิลลิกรัมตอ แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
ครั้งที่ 3 (วันที่ 2 พฤษภาคม 2548)
1. สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 29-30และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 13

รูปที่ 29 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 30 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทน.นนทบุรี ครั้งที่ 3
ทน.นนทบุรี ครั้งที่ 3
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) มีรายละเอียดดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 36.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 20.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 18.5 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 8.8 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 19.16
มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000
MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 13.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 10.8
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 11.3
มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 5.45 มิลลิกรัมตอลิตร
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100
มิลลิกรัมตอลิตร
2. โรงระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี อ.เมือง จ. ปทุมธานี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 31-32และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 14

รูปที่ 31 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 32 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.ปทุมธานี ครั้งที่ 3
ทม.ปทุมธานี ครั้งที่ 3
การติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ปี 2548 สสภ.6 (นนทบุรี)
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 8.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 20.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอน
หนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 6.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 3.86 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 400 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 4.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 5.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอน
หนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 3.34 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคานอยกวา 200 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
3. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 33-34และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 15

รูปที่ 33 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 34 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทน.นครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
ทน.นครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 20.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 8.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 8.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 12.3 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 3.28 มิลลิกรัมตอลิตร
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 50,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 9.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 4.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 2.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 0.95 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 200 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
4. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลพระอินทราชา อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที3่ 5-36และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 16

รูปที่ 35 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 36 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทต.พระอินทราชา ครั้งที่ 3
ทต.พระอินทราชา ครั้งที่ 3
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 69.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 14.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 13.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35
มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 12.8
มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000
MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มี
รายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 14.2
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 4.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 14.1 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 4.48
มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 2,300 MPN/100
มิลลิกรัมตอลิตร
5. สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองอางทอง อ.เมือง จ. อางทอง
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที3่ 7-38และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 17

รูปที่ 37 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 38 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.อางทอง ครัง้ ที่ 3
ทม.อางทอง ครั้งที่ 3
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) และ
น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีรายละเอียด ดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 228.9 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 163.6 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคาเทากับ 2.0
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease)
มีคาเทากับ 23.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
(TKN) มีคาเทากับ 58.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP) มีคาเทากับ 19.65 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา
หรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือบีโอดี
(BOD) และสารแขวนลอย(Suspended Solids) มีรายละเอียด ดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 49.4 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 40.9 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease)
มีคาเทากับ 6.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น
(TKN) มีคาเทากับ 13.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP) มีคาเทากับ 8.75 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ
3,300 MPN/100 มิลลิกรัมตอ
6. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมือง จ. สิงหบุรี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 บอ แสดงในรูปที่ 39และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 18

รูปที่ 39 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ทม.สิงหบุรี ครั้งที่ 3
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 16.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 8.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอน
หนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 8.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 4.65 มิลลิกรัมตอ แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 24,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 สิงหาคม 2548)
1. สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 40-41และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 19

รูปที่ 40 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 41 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทน.นนทบุรี ครั้งที่ 4
ทน.นนทบุรี ครั้งที่ 4

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) มีรายละเอียดดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 33.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 19.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 6.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 11.8 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 1.5 มิลลิกรัม
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ตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100
มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 11.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 18.6
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 4.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 1.3 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 42,500 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
2. โรงระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี อ.เมือง จ. ปทุมธานี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 42-43และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 20

รูปที่ 42 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 43 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.ปทุมธานี ครั้งที่ 4
ทม.ปทุมธานี ครั้งที่ 4

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 12.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 11.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร)
น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 12.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 2.3 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 13,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
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2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 6.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร)
น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 2,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
3. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 44-45และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 21

รูปที่ 44 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 45 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทน.นครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
ทน.นครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) และสารแขวนลอย (SS) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 25.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 35.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ
6.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคา
เทากับ 11.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคา
เทากับ 1.9 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ
160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
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2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 11.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร)
สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 5.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 2.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 22,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
4. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลพระอินทราชา อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 46-47และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 22

รูปที่ 46 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 47 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทต.พระอินทราชา ครั้งที่ 4
ทต.พระอินทราชา ครั้งที่ 4

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ
ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีรายละเอียดดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 19.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 18.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคาเทากับ 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.3
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ
7.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ
1.4 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 160,000 MPN/100
มิลลิกรัมตอลิตร
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2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 14.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร)
สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 12.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร)
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 5.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 800 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
5. สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองอางทอง อ.เมือง จ. อางทอง
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 48-49และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 23

รูปที่ 48 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 49 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.อางทอง ครัง้ ที่ 4
ทม.อางทอง ครัง้ ที่ 4

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือ บีโอดี
(BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีรายละเอียด ดังนี้บีโอดี (BOD)
มีคาเทากับ 120.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มี
คาเทากับ 66.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable
Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน
(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 12.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 50.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 6.2 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform
Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
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2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือบีโอดี
(BOD) และสารแขวนลอย(Suspended Solids) มีรายละเอียด ดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 33.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 41.3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease)
มีคาเทากับ 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น
(TKN) มีคาเทากับ 21.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP) มีคาเทากับ 3.8 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ
24,000 MPN/100 มิลลิกรัมตอ
6. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมือง จ. สิงหบุรี
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2548 เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 บอ แสดงในรูปที่ 50-51และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 24

รูปที่ 50 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 51 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ทม.สิงหบุรี ครั้งที่ 4
ทม.สิงหบุรี ครั้งที่ 4

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี
2.1 น้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 9.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก
(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร)
น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 2.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา
35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 0.8 มิลลิกรัมตอ แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 1,300 MPN/100 มิลลิกรัมตอลิตร
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2.2 น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน คือบีโอดี
(BOD) และสารแขวนลอย(Suspended Solids) มีรายละเอียด ดังนี้บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 24.9 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 41.4 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease)
ND, (ไมสามารถตรวจพบได ) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น(TKN) มีคาเทากับ 9.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคานอยกวา 200 MPN/100 มิลลิกรัมตอ
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บทที่ 6
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
6.1 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ สสภ.6 นนทบุรี
1. การเขาไปดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.6 นนทบุรี
ทั้ง 6 แหง ไมมีเจาหนาที่จากทางเทศบาลเขาไปอํานวยความความสะดวกใหกับเจาหนาที่ สสภ.6
2. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ที่พึ่งซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จ ยังเปนตัว
แทนที่ดีไมได เนื่องจากปริมาณน้ําเสียยังคางอยูในระบบบําบัดน้ําเสียเปนจํานวนมาก
3. หนวยงานที่รบั ผิดชอบหลักของเทศบาล ในเรื่องระบบบําบัดน้ําเสีย ยังไมเขาไปดูแล ควบคุม ระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางเพียงพอ
6.2 ขอเสนอแนะของ สสภ.6 นนทบุรี
1. เทศบาล ควรแตงตั้งเจาหนาที่มีความรูเฉพาะดานรับผิดชอบระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียและ
นักวิทยาศาสตรตรวจวิเคราะหทางดานหองปฏิบัติการ
2. กรมควบคุมมลพิษ ควรสรางความพรอมใหกับเทศบาลโดยมีการจัดฝกอบรมใหความรูทางดานการดูแล
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย และทางดานหองปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
3. เทศบาล ควรมีการตั้งงบประมาณซอมแซมระบบของเทศบาลเอง เนื่องจากอุปกรณบางตัวเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใชงาน
4. ควรผลักดันกฎหมายบังคับใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรับผิดชอบปญหามลพิษทางน้ํา
ภายในพื้นที่ของแตละเทศบาล
5. ทสจ. ควรเขาไปมีบทบาทในการใหความรูทางดานการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทที่ 7
แนวทางการจัดการน้ําเสียชุมชน
แนวทางการจัดการน้ําเสียชุมชน
1. ยุทธศาสตรการจัดการน้ําเสียชุมชน
1.1 การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบูรณาการ เนนการบริหารเชิงพื้นที่และการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน รวมทั้งประชาชนและชุมชน เพื่อการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน
1.2 สรางความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ปองกัน และแกไข
ปญหามลพิษจากน้ําเสียชุมชน และประชาชน มีสวนรวมรับรู และรวมตัดสินใจในการจัดการน้ําเสีย
1.3 ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและลดปญหามลพิษ ในพื้นที่ที่อาจเกิดปญหารุนแรงจากมลพิษดาน
น้ําเสียชุมชน และกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอสุขอนามัย สวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต และพื้นที่ลุมน้ําที่มีปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
น้ําเปนลําดับแรก
1.4 สรางความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน และ
ตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
1.5 กําหนดกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
1.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย ตลอดจนสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นและการ
นําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหม
1.7 การรณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค
สวนทองถิ่น ชุมชนและประชาชน
2. กลยุทธและมาตรการ
ในการจัดการน้ําเสียชุมชนไดลําดับความสําคัญในการดําเนินการของกลยุทธตาง ๆ โดยใหสอดคลอง
เชื่อมโยงกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 : ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 : ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการ
น้ําเสีย
กลยุทธที่ 3 : ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษน้ําเสียชุมชนและ
การมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม
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กลยุทธที่ 4 : ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชนเนนให
ประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวม
ดําเนินการ
กลยุทธที่ 5 : ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 6 : ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และควบคุม
การดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และบังคับใชกฎหมาย
กลยุทธที่ 7 : ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.1 กลยุทธที่ 1 : ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
2.1.1 ปญหา
(1) ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม
(2) ขาดการบังคับใช กฎหมาย
(3) ขาดเครื่องมือ ความรู และเทคนิคดานการจัดการน้ําเสีย
(4) ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเดิม ไมสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.1.2 มาตรการ
(1) สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง
กับสถานการณ
(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียและควบคุมมลพิษ
(4) ฟนฟูสภาพการดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเดิมให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
2.1.3 แนวทางปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อเปนแนวทางให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเสนอใหการจัดการน้ําเสียชุมชนเปนวาระแหงชาติ
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) ดําเนินการ
ประชุมสัมมนาและฝกอบรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความเขาใจในการบริหารจัดการโดยเนนการ
บริหารเชิงพื้นที่ สรางความเขาใจทั้งในระดับภาพรวม และในเชิงลึกระดับพื้นที่
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานในเชิงรุก โดยเปนฝายนําริเริ่ม เขาถึงพื้นที่
และชุมชน เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับประชาชน
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(4) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สงเสริม สนับสนุนให สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
(สสภ.) มีหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ปจจุบัน มี สสภ. 16 แหง ที่มีหองปฏิบัติการ
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับแหลงกําเนิด
น้ําเสียในชุมชนเมือง ซึ่งการผลิตที่สะอาดเปนที่ยอมรับกันวาเปนเครื่องมือการจัดการในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการพิจารณาหาแนวทางในการทําใหเกิดของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย ไมวาจะ
เปนการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซ้ํา หรือการนํากลับมาใชใหม ซึ่งจะทําใหลดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสีย
(6) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นํา
แผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง (ตามขอ(5)) ไปปฏิบัติ
(7) องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแนวทางการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับไปใช
ประโยชนใหม (ตามขอ 1.3.1.2) ไปปฏิบัติ
(8) กระทรวงทรัพยากรฯ (อจน.) นํารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน (ตามขอ 1.3.1.3) ไปประยุกตใชในการบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสีย
(9) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
กํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดน้ําเสีย ในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติและการ
บังคับใชกฎหมาย
(10) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
ติดตามและประเมินสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
และแหลงกําเนิดมลพิษ ในพื้นที่ ตามแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(11) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) อบรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
บังคับใชกฎหมาย ควบคุม ตรวจสอบ แหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อใหน้ําเสียจากแหลงกําเนิดไดรับการบําบัดได
ตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด
(12) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิดที่ยังไมมีการควบคุมการระบายน้ํา และมาตรฐานควบคุมกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย
(13) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และสผ.) กําหนดกลไกการนําหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) มาบังคับใช และเกิดผลเปนรูปธรรม
(14) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ เขารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสียอยาง
จริงจังและกวางขวางขึ้น
(15) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) พัฒนาการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับไป
ใชประโยชน เนื่องจากมีกิจกรรมหลายอยางที่ไมจําเปนตองใชน้ําที่มีคุณภาพสูง แตตองพิจารณาถึงระดับของ
คุณภาพน้ําใหสอดคลองกับกิจกรรมแตละประเภท รวมถึงการพัฒนาการใชประโยชนจากกากตะกอนที่เกิดจาก
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ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยวิเคราะหความเปนไปไดดานการลงทุน ความเหมาะสม ความพรอมของทองถิ่น
พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการนําไปใชปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
(16) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และอจน.) พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบ
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมของชุ ม ชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ด า นการเงิ น และการเดิ น ระบบ ด ว ยวิ ธี ก ารเที ย บเคี ย ง
(Benchmarking System) ซึ่งเปนกระบวนการคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและแนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใชกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย สามารชวยลดคาใชจายในการ
เดินระบบฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฯ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
(17) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) พัฒนาการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ
ควบคุมและจัดการกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูที่เกี่ยวของ มี
แนวทางและหลักเกณฑในการตัดสินใจจัดการกากตะกอนจากระบบฯ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
งบประมาณ
(18) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) พัฒนาเกณฑแนะนําการออกแบบระบบรวบรวมน้ํา
เสียและระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนสําหรับประเทศไทย โดยศึกษารวบรวมขอมูลระบบฯ ที่มีการดําเนินการ
แลวในประเทศ รวมทั้งการสํารวจขอมูลภาคสนามและเอกสารวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหคณะผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียกลั่นกรองพิจารณา เพื่อกําหนดคาที่ใชแนะนําในการออกแบบใหมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับใหหนวยงานที่เกี่ยวของและบริษัทที่ปรึกษาออกแบบนําไปใช
(19) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (คพ.) จัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนทั่วประเทศ เพื่อฟนฟู ปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมของชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความพรอมใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดินระบบฯ ไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง โดย
ดําเนินการฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสีย 77 แหง (ไมรวมระบบฯ ของ กทม. 7 แหง และระบบที่ชะลอ/ยกเลิก
โครงการ 3 แหง) ซึ่งเปนระบบที่กอสรางเสร็จแลว 63 แหง และกําลังกอสราง 14 แหง
(20) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (อจน.)
ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการปรับปรุงซอมแซมระบบฯ จํานวน 36 แหง เพื่อฟนฟูสภาพใหสามารถ
ดําเนินงานไดเต็มประสิทธิภาพ ภายในป 2547-2548 วงเงิน 185 ลานบาท
(21) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (อจน.) ทํา
การเดินระบบ (Operation) จํานวน 46 แหง โดยไดรับงบประมาณในลักษณะแบบถดถอยเปนเวลา 4 ป เริ่มในป
2547 วงเงิน 571.40 ลานบาท และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจายเพิ่มเติมในสวนที่เหลือตามสัดสวนอีก
342.60 ลานบาท (รวมทั้งสิ้น 914.00 ลานบาท) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารงานเดิน
ระบบฯ ไดในระยะแรกภายหลังจากการปรับปรุงซอมแซมฯ กอนที่จะรับผิดชอบดําเนินการดวยพึ่งพาตนเองได
ตอไป
(22) องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือ
เปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ (Maintenance Cost) ทั้งหมด โดยเงินสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
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สมทบในสวนของการเดินระบบและคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา สามารถจัดหาไดจาก (1) งบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (2) รายไดจากการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย (3) เงินอุดหนุนภายใต
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (4) เงินกู จากแหลง
เงินอื่นๆ
(23) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.
และคพ.) กําหนดแผนและดําเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานฟนฟูฯ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ วงเงิน 9.0 ลานบาท ดําเนินการในป 2547-2549 โดยติดตาม
ประเมินผลเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน และจัดทํารายงานเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(24) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สส. คพ.
และอจน.) ดําเนินการสรางความพรอมใหทองถิ่นในการดําเนินการระบบบําบัด น้ําเสีย การเตรียมการกําหนด
อัตราคาบริการ และการจัดเก็บที่เหมาะสม ภายในป 2547 - 2549 วงเงิน 10.0 ลานบาท โดยอบรม สัมมนา สราง
ความความเขาใจ
(25) สํานักงานปลัดการะทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) และ
จังหวัด (ทสจ.) ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการน้ําเสียและการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 20.0 ลานบาท ดําเนินการในป 2547 –
2549
2.2 กลยุทธที่ 2 : ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการน้ําเสีย
2.2.1 ปญหา
(1) บุคลากรขาดประสบการณ ความรู ทักษะดานการจัดการน้ําเสีย
(2) ขาดแผนงานดําเนินการและบริหารจัดการที่ชัดเจน
(3) ขาดการตรวจสอบและเขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการกํากับ ดูแลแหลงกําเนิด
มลพิษ
(3) ขาดความพรอมในการดําเนินการการจัดการน้ําเสีย อยางมีประสิทธิภาพ
2.2.2 มาตรการ
(1) เสริมสรางสมรรถนะ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(2) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและบังคับใชกฎหมาย
(4) สรางความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคูกับ
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
2.2.3 แนวทางการปฏิบัติ
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(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการบริหารจัดการ
น้ําเสียใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
กําหนดแผนงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามแผนการบริหารและสามารถรับการ
ตรวจสอบประเมินผลได
(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบ
การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ทักษะ ในการบริหารจัดการน้ําเสีย
(6) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สนับสนุนดานวิชาการแกแหลงชุมชนขนาดเล็กให
เกิดความเขมแข็งมีความพรอมสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการน้ําเสียภายใตการมีสวนรวมรวมทั้งการ
จัดการน้ําเสียชุมชนในพื้นที่เฉพาะ เชน ชุมชนแออัด ชุมชนริมน้ํา เปนตน โดยพิจารณาความเหมาะสม และ
แนวทางการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) ที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย
สามารถทํางานไดแมในชวงเวลาที่ปริมาณน้ําเสียมีนอย ดูแลบํารุงรักษางาย คาใชจายในการติดตั้งไมสูง และ
ประหยัดพลังงาน เปนตน
2.3 กลยุทธที่ 3 : ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษน้ําเสียชุมชน
และการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.3.1 ปญหา
(1) ขาดการรณรงคประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสาร แกประชาชนและชุมชน
อยางตอเนื่อง
(2) ชุมชนและประชาชนไมเขาใจและไมมีความรูดานสิ่งแวดลอมและปญหา
มลพิษจากน้ําเสีย
(3) ขาดประสบการณและทักษะในดานการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิ่ง
แวดลอมและมลพิษดานน้ําเสีย
2.3.2 มาตรการ
(1) สนับสนุนการรณรงค ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ
(2) สนับสนุนการเพิ่มความรูและความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษใหแกชุมชนและ
ประชาชน
(3) สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน
2.3.3 แนวทางการปฏิบัติ
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(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ (สสภ.) รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย และ
การจายคาบริการบําบัดน้ําเสียตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
เผยแพรขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง และความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ (สสภ.) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและมลพิษทางน้ําแกชุมชนและประชาชนเพื่อใหเกิดความ
ตระหนัก เกิดจิตสํานึก การเฝาระวังและอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม
(4) กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการ และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา
มีความเขาใจ และเปนกําลังสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอมในอนาคต
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนการเรียนรู และใหความรูดานการรณรงค
ประชาสัมพันธ สิ่งแวดลอมศึกษา กิจกรรมการใหความรูผานการสันทนาการ และกิจกรรมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ โดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานดานการรณรงคประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 กลยุทธที่ 4 : ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน เนนให
ประชาชนสามารถเขารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ
2.4.1 ปญหา
(1) ขาดความเชื่อถือไววางใจจากประชาชนและชุมชน
(2) ประชาชนไมไดรับขอมูล ขอเท็จจริง และไมมีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
มลพิษดานน้ําเสียชุมชน
(3) เกิดขอขัดแยงทางความคิด และการดําเนินการระหวางประชาชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(4) ขาดความรูและทักษะในการดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.2 มาตรการ
(1) ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขาถึงพื้นที่ และ
ใกลชิดประชาชนและชุมชน
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการใหขอมูลขาวสารที่แทจริงและความรูแกประชาชนอยาง
โปรงใส และอยางตอเนื่อง
(3) สรางความเขาใจ และความโปรงใสในการปฏิบัติงานแกประชาชนและชุมชน
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(4) สนับสนุนสงเสริมการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
2.4.3 แนวทางการปฏิบัติ
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการในเชิงรุก เปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึงพื้นที่
และชุมชน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการใหมเปนแบบ One-way public relation แทนแบบเดิมที่สวนใหญจะเปนแบบ
Two-way communication โดยการสรางความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่ตั้งแตการรับรูปญหา การ
เสนอแนวทางแกไขรวมกับชุมชน ความจริงใจ โปรงใส ใหขอมูลที่แทจริงแกประชาชนและรวมดําเนินการกับ
ประชาชนทันทีทั้งดานการพัฒนา และการแกไขปญหาเพื่อสรางความเชื่อถือ (Trust) และความไววางใจ
(Credibility) ใหเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เผยแพรขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง แกชุมชนและประชาชน อยางโปรงใสและเปดเผย
โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และการจัดประชุมหารือกับผูนําชุมชน เอกชน และประชาชน
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบ
ได ตลอดจนใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง และใหความรูความเขาใจแกชุมชนและประชาชน เพื่อลดความขัดแยง
เปลี่ยนความขัดแยงเปนความรวมมือ
(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งองคการสภาประชาชนเพื่อดําเนินการดานการ
ประสานกับกับประชาชนเกี่ยวกับขอเท็จจริง แผนงาน โครงการ ความรู ความเขาใจ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการน้ําเสียตลอดจนการกําหนดอัตราคาบริการและรวมรับผิดชอบจายคาบริการบําบัด
น้ําเสียดวย โดยคาดหวังวาการมีองคการสภาประชาชนจะทําใหการจัดเก็บคาบริการฯ ไดงายขึ้น
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ
เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน และจัดอบรมสัมมนา
(6) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
ดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ สรางการมีสวนรวมที่พัฒนาขึ้น
2.5 กลยุทธที่ 5 : ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางเปนระบบ
2.5.1 ปญหา
(1) ขาดประสิทธิภาพการดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผล
(2) ขาดงบประมาณดําเนินการ
2.5.2 มาตรการ
(1) พัฒนาระบบ และกลไกลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และวิธีการวัดผล
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(2) สนับสนุนการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ
2.5.3 แนวทางการปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และสผ.) กําหนดเกณฑ วิธีการ ระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันและมีเกณฑชี้วัดเพื่อประเมินผลและการจัดทํารายงาน รวมทั้งสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
ดําเนินการติดตามประเมินผล
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นําระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลไป
ดําเนินการในพื้นที่ โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง พรอมทั้งชี้แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจ และให
ความรวมมือในการตรวจสอบประเมินผล และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบดวย
2.6 กลยุทธที่ 6 : ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และควบคุม
การดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และบังคับใชกฎหมาย
2.6.1 ปญหา
(1) ขาดการบังคับใชกฎหมายในการกําหนดและจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย
(2) ขาดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียที่เขมงวด และดําเนินการ
ลงโทษหากมีการฝาฝน
(3) ขาดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจนในการกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ําเสียและ/หรือการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย
(4) ขาดกฎหมาย ควบคุม หรือการอนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ
2.6.2 มาตรการ
(1) สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปประกาศใชและดําเนินการไดตอไป
(2) สนับสนุนกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน ใหครอบคลุมแหลงกําเนิดน้ําเสีย
ประเภทตาง ๆ มากขึ้น
(3) สงเสริมสนับสนุนใหกลไกทางกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวน
รวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ําเสีย และ/หรือดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนอยางตอเนื่อง
(4) พัฒนากลไกทางกฎหมายควบคุมการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ
2.6.3 แนวทางการปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย (Service Fee)
หรือการจายคากอใหเกิดมลพิษ (Pollution Charge) ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle)
สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการจัดเก็บ โดยอาจจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชนจัดเก็บรวมกับ
คาไฟฟา จัดเก็บโดยรวมกับภาษี จัดเก็บโดยรวบรวมกับคาน้ําประปา หรือจัดเก็บเฉพาะคาน้ําเสียตางหาก เปนตน
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อยางไรก็ตาม การจัดเก็บโดยรวมกับคาน้ําประปาอาจเปนแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากจะทําใหมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บมากขึ้น และเปนการดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของการการผลิตน้ําใชและการใชน้ํา แตตองมี
การปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของดวย และผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นําไปปฏิบัติได ทั้งนี้รวมถึงทางเลือกในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียโดยรวมกับคาน้ําประปา และแนวทาง
การจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการนําน้ําดิบจากแหลงน้ํามาผลิตน้ําประปา
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (Tariff) สามารถพิจารณาองคประกอบ 3
สวนคือ (1) คาบริการบําบัดน้ําเสีย (2) คาธรรมเนียมอนุญาตตอเชื่อมทอ และ (3) คาตอเชื่อมทอ ซึ่งสมารถ
พิจารณากําหนดตามความตองการคืนทุนหรืออัตราการคืนทุน (% cost recovery) แบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับที่ 1 คืนทุนเฉพาะคาเดินระบบและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost)
ไดอัตราคาบริการถูกที่สุด มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากที่สุด
ระดับที่ 2 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบและบํารุงรักษา รวมคาทดแทนเครื่องจักร
(Replacement) ไดอัตราคาบริการสูงขึ้น
ระดับที่ 3 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ และบํารุงรักษา รวมคากอสราง (ทั้งกรณีรวม
คาที่ดินและกรณีไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากขึ้น
ระดับที่ 4 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ และบํารุงรักษา คาทดแทนเครื่องจักรและคา
กอสราง (ทั้งกรณีรวมคาที่ดินและกรณีไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากที่สุด มีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัตินอยที่สุด
ในการจัดคาบริการสามารถพิจารณาไดดังนี้
1. เปาหมายการจัดเก็บ มี 3 กรณี
1.1 จัดเก็บเพื่อคืนทุนคาใชจายการลงทุน (คาใชจายการลงทุนประกอบดวย คา
O&M เงินสมทบของเทศบาล เงินกู เงินอุดหนุนโดยรัฐ และคาใชจายจริงจากผูใชบริการ)
1.2 จัดเก็บเพื่อการคืนทุนคาใชจายดําเนินการ
1.3 จัดเก็บเพื่อการคืนทุนคาใชจายการลงทุนและคาใชจายดําเนินการ
2. วิธีการจัดเก็บคาบริการ มีหลายหลากวิธี อาทิ เชน
2.1 จัดเก็บแบบเหมาเปนรายเดือน
2.2 จัดเก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยเปนรายเดือน
2.3 จัดเก็บรวมกับคาภาษีเปนรายป เชน ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
2.4 จัดเก็บรวมคาน้ําประปา หรือคาไฟฟา เปนรายเดือน
ทั้งนี้ในการกําหนดอัตราการคาบริการบําบัดน้ําเสียควรคํานึงถึงลักษณะของคาบริการที่
ดีและเกิดการยอมรับโดยทั่วไป ดังนี้
(ก) คาบริการบําบัดน้ําเสียตองเปนธรรมตอผูใชบริการ เชน มีความถูกตอง ไม
เป น ภาระมากต อ ผู ใ ช บ ริ ก าร โดยเฉพาะผู ใ ช บ ริ ก ารประเภทบ า นพั ก อาศั ย ควรพิ จ ารณาระดั บ รายได แ ละ
ความสามารถในการจายดวย (Ability to pay)
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(ข) ไมซับซอนและยากตอการปฏิบัติใชและติดตามตรวจสอบ
(ค) คาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บไมสูงมาก
(ง) มีความยืดหยุนพอสมควรในการปฏิบัติใช
(จ) การปฏิบัติใชควรสอดคลองกับระบบบริหารและกลไกลของเทศบาล
(ช) สามารถตรวจสอบและประเมินผลได
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ ประกาศกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียหรืออัตราคา
กอใหเกิดมลพิษและหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บ สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการตอได
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอาศัย
กระบวนการรณรงคประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการรับผิดชอบของ
ประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอาจจัดเก็บในอัตราที่ต่ํากอน เพื่อลดการตอตานและใหเกิดการมี
สวนรวมรับผิดชอบของประชาชน ทั้งนี้หากประชาชนยังไมมีความพรอมที่จะจายคาบริการฯ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจตองจัดหาเงินจากแหลงอื่นมาใชกอน เชน งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนกระจายอํานาจฯ และเงินกูจากแหลงอื่น เปนตน
(3) กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนใหมีองคการดานน้ําและน้ําเสียชุมชน (Water
and Sewage Authority หรือ WASA) มีหนาที่จัดหาและผลิตน้ําใชและจัดการน้ําเสียในหนวยงานเดียวกันเพื่อให
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและความคล อ งตั ว ในการดํ า เนิ น การผลิ ต น้ํ า ใช ที่ ส ะอาด และการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย
(4) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกประกาศกระทรวงฯ กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ไดแก หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา รานลาง - อัดฟลม ถายรูป เปนตน
และกําหนดเกณฑการปฏิบัติในการควบคุมการระบายน้ําเสียจากอูซอมรถยนต กําหนดมาตรฐานและวิธีการ
ควบคุมกากตะกอนจากการบําบัด น้ําเสีย เปนตน
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิด น้ําเสียชุมชน ที่ไดประกาศ
บังคับใช
(6) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 73 พรบ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพื่อใชบังคับสําหรับผูที่จะเปนผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียจะตองมีใบอนุญาตและบุคลากรที่ชํานาญพรอมที่จะดําเนินงาน
(7) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎหมาย ขอระเบียบ และมีบทลงโทษที่ชัดเจน
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมดําเนินการหรือละเลยการปฏิบัติ พรอมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
จากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความตระหนักตอหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานจัดการน้ําเสีย
และ/หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(8) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กํากับ ดูแล ควบคุมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย ขอระเบียบที่กําหนดขึ้น จากขอ 6.3.1.1
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(9) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตระบายน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (Discharge Permit System) โดยแหลงกําเนิด
เหลานี้จะระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําหรือออกสูสิ่งแวดลอมไดจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอแหลงกําเนิดมลพิษ
ขนาดใหญ เชน ชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และฟารม ปศุสัตว เปนตน สวนบานเรือนและแหลงกําเนิดน้ํา
เสียอื่น ๆ ที่ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Onsite Treatment อาจไมตองขออนุญาตการระบายน้ําเสียแตตอง
กําหนดภายใตระบบ Discharge Permit System และตามหลักเกณฑการอนุญาตและเงื่อนไขกําหนดอื่นๆ
2.7 กลยุทธที่ 7 : ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.7.1 ปญหา
(1) ขาดการควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
ใชกลไกทางการสนับสนุนงบประมาณ
(2) ขาดการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
(3) การจัดสรรงบประมาณประจําปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีกําหนดใหใช
จายเงินดานการจัดการน้ําเสียที่ชัดเจน
2.7.2 มาตรการ
(1) สนับสนุนกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบมากขึ้น
(2) พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารเงินงบประมาณในการดําเนินการจัดการ
น้ําเสียชุมชน
(3) สนับสนุนกําหนดภารกิจดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและงบประมาณดําเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใชจายดําเนินการ
2.7.3 แนวทางการปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดเกณฑหรือเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณดวยการปรับลดสัดสวน
งบประมาณประจําปหากละเลยไมดําเนินการจัดการน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย หรือสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มตามสัดสวนที่เหมาะสมหากสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางแรงจูงใจใหแกทองถิ่นที่ดูแลเอาใจใสการจัดการสิ่งแวดลอมและน้ําเสียดวย
การสนับสนุนงบประมาณหรือเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถดําเนินการจัดการน้ําเสีย
ไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง หรือทองถิ่นแสดงความพรอมในการบริหารจัดการและรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดการน้ําเสีย
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(3) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใชเงินงบประมาณและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(4) ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใชจายเงินงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
(5) สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดสัดสวนงบประมาณที่ชัดเจนสําหรับภารกิจดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและการดําเนินการระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนในการจัดสรรงบประมาณประจําปใหแกทองถิ่นผานแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม,น้ําเสียชุมชนและระบบบําบัดน้ําเสีย,2543
ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน,วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,2539
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,รายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 6 จังหวัดภาคกลาง,2545
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,รายงานสถานการณคุณภาพ
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,แบบสํารวจโครงการ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 1/2548

ภาคผนวก ข

ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 2/2548

ภาคผนวก ค

ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียครั้งที่ 3/2548

ภาคผนวก ง

ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียครั้งที่ 4/2548

ภาคผนวก จ

ตารางแสดงคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

ภาคผนวก ก
ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 1/2548
สถานที่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน ต. ทาทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี
วันที่เก็บตัวอยาง 4 มกราคม 2548 เวลา 14 : 00 น.และ 14:20 น.
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Settleable Soilds
SS
(mg /l)
(mg /l)

พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
Fat, Oil and
TKN
BOD
Grease
(mg /l) (mg /l)
(mg /l)
4.8
28.5
78.5

ก-1

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

-

<0.5

20.0

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

-

<0.5

3.4

2.7

21.1

≯0.5

≯30

≯20

≯35

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

7.2

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)
〈 160,000

17.4

7.8

〈 160,000

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯20

-

-

-

TP
(mg /l)

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 1/2548 (ตอ)
สถานที่ ทอรวบรวมน้ําเสีย ต. บานฉาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอยาง 7 มกราคม 2548 เวลา 12 : 00 น
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

1

สถานที่เก็บ

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
(ทอรวบรวมน้ําเสีย)

pH**
7.0

ก-2

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

< 0.5

39.5

0.9

5.9

26.6

8.8

〈 160,000

-

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 3 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 1/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. สวนพริก อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอยาง 5 มกราคม 2548 เวลา 11 : 20 น. และ 11:40 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat, Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

2.8

3.3

21.6

7.6

6.8

24,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

6.1

0.2

11.5

3.8

2.7

400

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

ก-3

1

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 4 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 1/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. เชียงรากนอย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอยาง 5 มกราคม 2548 เวลา 13 : 40 น. และ 14:00 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

ก-4

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

29.8

7.2

35.6

49.0

12.7

〈 160,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

44.6

0.3

14.9

12.6

19.9

30,000

SS

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 5 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 1/2548 (ตอ)
สถานที่ สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้าํ ต. ยานซื่อ อ. เมือง จ. อางทอง
วันที่เก็บตัวอยาง 6 มกราคม 2548 เวลา 9.45 น.และ 10:00 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

ก-5

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

2.2

82.3

13.0

47.7

73.6

20.6

〈 160,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

62.5

12.8

38.1

20.2

9.8

50,000

BOD ,SS ,
TKN

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 6 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 1/2548 (ตอ)
สถานที่ ทอรวบรวมน้ําเสีย ต. บางพุทรา อ. เมือง จ. สิงหบุรี
วันที่เก็บตัวอยาง 7 มกราคม 2548 เวลา 12 : 00 น
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

1

สถานที่เก็บ

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
(ทอรวบรวมน้ําเสีย)

pH**
7.5

ก-6

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

< 0.5

10.9

4.3

36.5

41.8

14.5

〈 160,000

-

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ภาคผนวก ข
ตารางภาคผนวกที่ 7 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 2/2548
สถานที่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน ต. ทาทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี
วันที่เก็บตัวอยาง 15 มีนาคม 2548 2548 เวลา 13 : 00 น.และ 13:20 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat, Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

ข-1

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

-

1.4

67.5

8.8

20.4

31.7

10.27

〈 160,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

-

<0.5

7.4

2.8

8.3

11.5

6.73

〈 160,000

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 8 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 2/2548 (ตอ)
สถานที่ ทอรวบรวมน้ําเสีย ต. บานฉาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอยาง 15 มีนาคม 2548 2548 เวลา 09 : 50 น
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

1

สถานที่เก็บ

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
(ทอรวบรวมน้ําเสีย)

pH**
7.0

ข-2

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

< 0.5

7.1

0.2

7.1

4.8

0.97

90,000

-

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 2/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. สวนพริก อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอยาง 16 มีนาคม 2548 เวลา 10 : 40 น.และ 11:00 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

ข-3

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

19.9

6.2

6.2

25.5

5.4

〈 160,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

15.1

2.7

3.8

7.1

2.77

5,000

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 10 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 2/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. เชียงรากนอย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอยาง 16 มีนาคม 2548 เวลา 10:30 น.และ14 : 45 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

ข-4

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

29.8

2.6

25.6

66.2

13.56

〈 160,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

8.8

0.2

10.8

8.5

8.84

11,000

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 11 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 2/2548 (ตอ)
สถานที่ สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้าํ ต. ยานซื่อ อ. เมือง จ. อางทอง
วันที่เก็บตัวอยาง 17 มีนาคม 2548 เวลา 10.15 น.
และ 10:50 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

ข-5

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

30.4

4.5

37.1

17.3

20.74

90,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

2.0

344.5

46.0

19.8

95.0

12.95

〈 160,000

BOD,SS
,Settleable
Soilds, Fat ,Oil
and Grease

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา, ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 12 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 2/2548 (ตอ)
สถานที่ ทอรวบรวมน้ําเสีย ต. บางพุทรา อ. เมือง จ. สิงหบุรี
วันที่เก็บตัวอยาง 18 มีนาคม 2548 เวลา 10 : 45 น
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

1

สถานที่เก็บ

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
(ทอรวบรวมน้ําเสีย)

pH**
7.5

ข-6

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

< 0.5

15.4

2.9

19.8

18.2

9.30

〈 160,000

-

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ภาคผนวก ค
ตารางภาคผนวกที่ 13 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุ ภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 3/2548
สถานที่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน ต. ทาทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี
วันที่เก็บตัวอยาง 2 พฤษภาคม 2548 เวลา 13 : 30 น. และ 13:45 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat, Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

<0.5

20.4

18.5

8.8

36.3

19.16

〈 160,000

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

<0.5

10.8

0.6

11.3

13.2

5.45

〈 160,000

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

ค-1

1

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 14 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุ ภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 3/2548 (ตอ)
สถานที่ โรงบําบัดน้ําเสีย ต. บานฉาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอยาง 2 พฤษภาคม 2548 เวลา 10 : 00 น และ 10:30 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

20.5

1.5

6.2

8.6

3.86

400

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

5.4

0.6

0.7

4.5

3.34

<200

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

ค-2

1

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 15 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุ ภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 3/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. สวนพริก อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอยาง 3 พฤษภาคม 2548 เวลา 10 : 10 น. และ 10:30 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat, Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

8.6

8.6

12.3

20.5

3.28

50,000

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

1.5

4.3

2.2

9.1

0.95

200

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

ค-3

1

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 16 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 3/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. เชียงรากนอย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอยาง 3 พฤษภาคม 2548 เวลา 12 : 20 น. และ 12:40 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

ค-4

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

14.2

5.9

13.5

69.7

12.8

〈 160,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

4.6

0.5

14.1

14.2

4.48

2,300

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 17 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 3/2548 (ตอ)
สถานที่ สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้าํ ต. ยานซื่อ อ. เมือง จ. อางทอง
วันที่เก็บตัวอยาง 6 พฤษภาคม 2548 เวลา 10.35 น. และ 10:55 น.
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

ค-5

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

2.0

163.6

23.9

58.4

228.9

19.65

〈 160,000

-

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.5

< 0.5

40.9

6.0

13.3

49.4

8.75

3,300

BOD ,SS

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 18 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุ ภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 3/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. มวงหมู อ. เมือง จ. สิงหบุรี
วันที่เก็บตัวอยาง 4 พฤษภาคม 2548 เวลา 14 : 30 น
พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
ลําดับที่

1

สถานที่เก็บ

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

pH**
7.0

ค-6

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

Fat ,Oil and
Settleable Soilds
SS
Grease
(mg /l)
(mg /l)
(mg /l)

TKN
(mg /l)

BOD
(mg /l)

TP
(mg /l)

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

< 0.5

8.2

0.2

8.3

16.9

4.65

24,000

-

≯0.5

≯30

≯20

≯35

≯20

-

-

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ภาคผนวก ง
ตารางภาคผนวกที่ 19 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 4/2548
สถานที่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน ต. ทาทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี
วันที่เก็บตัวอยาง 8 สิงหาคม 2548 เวลา 13 : 00 น. และ เวลา 13 : 30 น.
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Settleable Soilds
SS
(mg /l)
(mg /l)

พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
Fat, Oil and
TKN
BOD
Grease
(mg /l) (mg /l)
(mg /l)
6.0
11.8
33.5

ง-1

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

6.0

<0.5

19.6

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

6.0

<0.5

18.6

0.6

4.5

≯0.5

≯30

≯20

≯35

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

1.5

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)
〈 160,000

11.3

1.3

42,500

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯20

-

-

-

TP
(mg /l)

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 20 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 4/2548 (ตอ)
สถานที่ โรงบําบัดน้ําเสีย ต. บานฉาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี
วันที่เก็บตัวอยาง 8 สิงหาคม เวลา 10 : 30 น และ เวลา 11 : 00 น.
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Settleable Soilds
SS
(mg /l)
(mg /l)

พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
Fat ,Oil and
TKN
BOD
Grease
(mg /l) (mg /l)
(mg /l)
2.8
12.6
12.5

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

11.6

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

6.4

1.9

1.1

≯0.5

≯30

≯20

≯35

2.3

5.2

0.3

2,000

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯20

-

-

-

TP
(mg /l)

ง-2

1

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)
13,000

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 21 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 4/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. สวนพริก อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอยาง 9 สิงหาคม 2548 เวลา 11 : 20 น. และ เวลา 11 : 55 น.
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Settleable Soilds
SS
(mg /l)
(mg /l)

พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
Fat, Oil and
TKN
BOD
Grease
(mg /l) (mg /l)
(mg /l)
6.7
11.7
25.8

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

35.8

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

5.7

0.2

2.7

≯0.5

≯30

≯20

≯35

1.9

11.4

1.2

22,000

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯20

-

-

-

TP
(mg /l)

ง-3

1

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)
〈 160,000

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 22 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 4/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. เชียงรากนอย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอยาง 9 สิงหาคม 2548 เวลา 13 : 50 น. และ เวลา 14 : 20 น.
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Settleable Soilds
SS
(mg /l)
(mg /l)

พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
Fat ,Oil and
TKN
BOD
Grease
(mg /l) (mg /l)
(mg /l)
2.3
7.7
19.9

ง-4

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

6.0

1.0

18.4

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

8.0

< 0.5

12.2

1.4

5.7

≯0.5

≯30

≯20

≯35

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

1.4

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)
160,000

14.2

1.8

800

อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

≯20

-

-

-

TP
(mg /l)

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 23 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 4/2548 (ตอ)
สถานที่ สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้าํ ต. ยานซื่อ อ. เมือง จ. อางทอง
วันที่เก็บตัวอยาง 10 สิงหาคม 2548 เวลา 11.20 น. และ เวลา 11 : 55 น.
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Settleable Soilds
SS
(mg /l)
(mg /l)

พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
Fat ,Oil and
TKN
BOD
Grease
(mg /l) (mg /l)
(mg /l)
12.8
50.7
120.8

ง-5

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

66.2

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

41.3

1.5

21.4

≯0.5

≯30

≯20

≯35

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

6.2

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)
〈 160,000

33.5

3.8

24,000

BOD ,SS

≯20

-

-

-

TP
(mg /l)

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา

ตารางภาคผนวกที่ 24 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 4/2548 (ตอ)
สถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ต. มวงหมู อ. เมือง จ. สิงหบุรี
วันที่เก็บตัวอยาง 11 สิงหาคม 2548 เวลา 11 : 30 น และ เวลา 11 : 10 น.
ลําดับที่

ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง

pH**

Settleable Soilds
SS
(mg /l)
(mg /l)

พารามิเตอร ที่ตรวจวิเคราะห
Fat ,Oil and
TKN
BOD
Grease
(mg /l) (mg /l)
(mg /l)
1.4
2.7
3.0

ง-6

1

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย

6.0

< 0.5

9.1

2

หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

7.0

< 0.5

41.4

ND

9.7

≯0.5

≯30

≯20

≯35

เกณฑมาตรฐาน*
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 5.0 – 9.0
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
ประเภท ก

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ
ไมไดมาตรฐาน

0.8

Fecal Coliform
Bacteria
(MPN/100 mg /l)
1,300

24.9

0.2

< 200

BOD,SS

≯20

-

-

-

TP
(mg /l)

-

หมายเหตุ * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม
*** = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอม
< = นอยกวา , ≯ = ไมมากกวา
ND = ไมสามารถตรวจพบได

ภาคผนวก จ
ตารางภาคผนวกที่ 26 แสดงคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ดัชนีคุณ
ภาพน้ํา
1. คาความ
เปนกรดดาง
(pH)

2. บีโอดี
(BOD)

หนวย
-

ก
5-9

มก./ล. ไมเกิน20

3.ปริมาณ
ของแข็ง
- คาสาร
มก./ล.
แขวนลอย
(Suspended
Soilds)
- คาตะกอน
หนัก
มก./ล.
(Settleable
Solids)
- คาสารที่
ละลายได
ทั้งหมด (Total มก./ล.
Dissolved
Solid)
4. คาซัลไฟต
มก./ล.
(Sulfide)
5. ไนโตรเจน
(Nitrogen) ใน
มก./ล.
รูป ที เค เอ็น
(TKN)
6. น้ํามันและ
ไขมัน (Fat ,
มก./ล.
Oil and
Grease)

ไมเกิน30

ไมเกิน0.5

เกณฑกําหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิ้ง
ข
ค
ง
จ
5-9

ไมเกิน30

ไมเกิน40

ไมเกิน0.5

5-9

ไมเกิน40

ไมเกิน50

ไมเกิน0.5

5-9

5-9

วิธีวิเคราะห
ใชเครื่องวัดความเปนกรด
และดางของน้ํา (pH Meter)

ไมเกิน50

ใชวิธีการ Azide
Modification ที่อณ
ุ หภูมิ 20
องศาเซลเซียส
ไมเกิน200 เปนเวลา 5 วัน ติดตอกัน
หรือวิธีการอืน่ ที่
คณะกรรมการควบคุม
มลพิษใหความเห็นชอบ

ไมเกิน50

ไมเกิน60

กรองผานกระดาษกรองใย
แกว (Glass Fibre Filter
Disc)

-

วิธีการกรวยอิมฮอฟ (Imhoff
cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.
ซม ในเวลา 1 ชั่วโมง

ไมเกิน0.5

ไมเกิน500* ไมเกิน500*

ไมเกิน500*

ไมเกิน500*

-

ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103105 องศาเซลเซียส ในเวลา
1 ชั่วโมง

ไมเกิน1.0 ไมเกิน1.0

ไมเกิน3.0 -

ไมเกิน4.0

-

วิธีการไตเตรต (Titrate)

ไมเกิน35 ไมเกิน35

ไมเกิน40

ไมเกิน40

-

วิธีการเจลดาหล (kjeldahl)

ไมเกิน20 ไมเกิน20

ไมเกิน20

ไมเกิน20

จ-1

ไมเกิน100

วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
แลวแยกหาน้ําหนักของ
น้ํามันและไขมัน

หมายเหตุ: วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ําทิ้งจากอาคารเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ํา
เสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health
Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation
รวมกันกําหนดไว
* = เปนคาที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําตามปกติ
แหลงที่มา:Error! Bookmark not defined. ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ
9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
1. อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต 500 หองนอนขึ้นไป
2. โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
200 หองขึ้นไป
3. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสําหรับ
รับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป
4.
อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 25,000
ตารางเมตรขึ้นไป
5. อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช
สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
6. อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของ
อาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
7. ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
8. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
2,500 ตารางเมตรขึ้นไป

จ-2
จ-2

จัดทําโดย
สํานักงานสิง่ แวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กลุมงานวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม

ที่ปรึกษา
นางจํารูญ จิรัฏฐิติ

ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี

ผูเรียบเรียงและคณะบรรณาธิการ
นางสุริยา วรวัฒน
นางอารีย แกวเขียว
นายพงษพันธ คิดตะเสน

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว

ผูรวมติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําทิง้ จากระบบบําบัดน้ําเสีย
นายประเวศน ชํานาญ
นางสาวนพาพร วิศวกุล
นางสาวมุทิตา พัวธรรม
นายสาโรจน ภูมาลา
นายจานุวัตร จีนตุม
นางสาวเพ็ญอาพา บุญมาดี
นางสาวโสพิชญ สุขเจริญ

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5
นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

พิมพรูปเลม
นายพงษพันธ คิดตะเสน

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว

ภาพประกอบ
นายพงษพันธ คิดตะเสน

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
47/100 ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร:0-2968-8397 โทรสาร:0-2968-8062
www.reo06.mnre.go.th E-mail: reo06@mnre.go.th

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548
(สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ)

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กรกฎาคม 2549

คํานํา
การติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ป 2548 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบถึง1)ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของสํานักงานเทศบาลและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยและ2)สถานภาพของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยปจจุบันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 84 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
(สิงหบุรี อางทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) โดยแบงออกเปนจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 7 แหง
จังหวัดอางทอง จํานวน 10 แหง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 27 แหง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 14
แหง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 แหง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 16 แหง
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะ
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548 จะเปนประโยชนตอหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอยและบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตองนําขอมูลจากรายงานนี้ไปสราง
ความพรอมใหกับทองถิ่นใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการกําจัดขยะมูลฝอยไดอยางตอเนื่องดวย
ตนเองและมีประสิทธิภาพตอไป

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
กรกฎาคม 2549

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. เปาหมาย
4. พื้นที่ดําเนินงาน
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
6. งบประมาณดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1
1
1
2
2
2
2
2

บทที่ 2 การรวบรวมขอมูลเบื้องตน
2.1 ขอมูลเบื้องตน
- สภาพทางภูมิศาสตร
- การปกครองและประชากร

3
3
5

บทที่ 3 ผลการดําเนินงาน
3.1 ภาพรวมของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
- ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย
3.2 ภาพรวมของจังหวัดสิงหบุรี
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
3.3 ภาพรวมของจังหวัดอางทอง
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

6
6
7
8
10
10
12
16
20
20
22
27

3.4 ภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
3.5 ภาพรวมของจังหวัดปทุมธานี
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
3.6 ภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
3.7 ภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

32
32
33
49
58
58
60
67
73
73
75
80
84
84
86
94

บทที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการดําเนินงาน
- จังหวัดสิงหบุรี
- จังหวัดอางทอง
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดปทุมธานี
- จังหวัดนนทบุรี
- จังหวัดสมุทรปราการ
4.2 ขอเสนอแนะ
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เอกสารอางอิง

106

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6

แสดงพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
แสดงการแบงเขตการปกครองของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ ที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดสิงหบุรี ป 2548
แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดสิงหบรุ ี จํานวน 7 แหง
แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
พื้นที่จังหวัดสิงหบุรี
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นทีจ่ ังหวัดสิงหบุรี
ตารางที่ 8 แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดอางทอง ป 2548
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดอางทอง จํานวน 10 แหง
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
พื้นที่จังหวัดอางทอง
ตารางที่ 11 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอางทอง
ตารางที่ 12 แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2548
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 27 แหง
ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 16 แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดปทุมธานี ป 2548
ตารางที่ 17 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดปทุมธานี จํานวน 14 แหง
ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 19 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 20 แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรี ป 2548
ตารางที่ 21 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 แหง
ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
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ตารางที่ 23
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25
ตารางที่ 26

แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการ ป 2548
แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 16 แหง
แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 27 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
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สารบัญกราฟ
กราฟที่ 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ ที่รับผิดชอบของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
กราฟที่ 2 แสดงวิธีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นทีร่ ับผิดชอบของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี

หนา
7
9

สารบัญรูป
รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอในพืน้ ที่รับผิดชอบของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
รูปที่ 2 แสดงการสํารวจพื้นทีฝ่ งกลบ อบจ.นนทบุรี
รูปที่ 3 แสดงการใชรถยนตและอุปกรณเขาสํารวจพื้นที่ฝง กลบ ทต.นครหลวง
รูปที่ 4 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดสิงหบรุ ี
รูปที่ 5 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทม.สิงหบรุ ี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 6 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.สิงห
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 7 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.โพสังโฆ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 8 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ปากบาง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 9 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางน้ําเชี่ยว
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 10 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ถอนสมอ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 11 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.อินทรบุรี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 12 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดอางทอง
รูปที่ 13 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.อางทอง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 14 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.จรเขรอง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 15 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.เกษไชโย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 16 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.รํามะสัก
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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รูปที่ 17 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.โพธิ์ทอง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 18 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.แสวงหา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 19 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.สามโก
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 20 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางจัก
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 21 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ศาลเจาโรงทอง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 22 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ปาโมก
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 23 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปที่ 24 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทน.พระนครศรีอยุธยา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 25 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทม.อโยธยา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 26 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางบาล
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 27 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.มหาพรามณ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 28 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทม.เสนา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 29 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.เจาเจ็ด
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 30 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.หัวเวียง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 31 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ลาดบัวหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 32 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางซาย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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รูปที่ 33 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ผักไห
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 34 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ลาดชะโด
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 35 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางปะหัน
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 36 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.มหาราช
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 37 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.โรงชาง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 38 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บานแพรก
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 39 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.นครหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 40 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.อรัญญิก
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 41 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ทาเรือ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 42 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ทาหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 43 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ภาชี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 44 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.อุทัย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 45 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ลําตาเสา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 46 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.พระอินทราชา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 47 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บานเลน
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 48 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บานสราง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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รูปที่ 49 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางไทร
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 50 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ราชคราม
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 51 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดปทุมธานี
รูปที่ 52 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.ปทุมธานี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 53 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 54 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางกะดี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 55 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางเตย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 56 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ระแหง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 57 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.รังสิต
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 58 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ธัญบุรี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 59 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.สนั่นรักษ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 60 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.คลองหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 61 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.ทาโขลง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 62 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.คูคต
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 63 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ลําลูกกา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 64 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ลําไทร
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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รูปที่ 65 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.หนองเสือ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 66 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดนนทบุรี
รูปที่ 67 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทน.นนทบุรี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 68 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางศรีเมือง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 69 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ไทรมา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 70 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.บางกรวย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 71 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ปลายบาง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 72 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางใหญ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 73 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางมวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 74 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทน.ปากเกร็ด
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 75 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.บางบัวทอง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 76 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ไทรนอย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 77 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดสมุทรปราการ
รูปที่ 78 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทน.สมุทรปราการ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 79 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.สําโรงเหนือ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 80 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางปู
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 81 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.แพรกษา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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รูปที่ 82 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ดานสําโรง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 83 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางเมือง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 84 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.สําโรงใต
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 85 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางพลี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 86 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางเสาธง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 87 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.คลองดาน
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 88 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางบอ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 89 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.คลองสวน
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 90 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.พระประแดง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 91 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.ลัดหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 92 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.พระสมุทรเจดีย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รูปที่ 93 แสดงการจับจุดพิกดั ทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.แหลมฟาผา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไดมีการกอสรางไวทั่วประเทศประมาณ 100 แหง มีอยู
หลายแหงที่ไมสามารถเดินระบบกําจัดไดสวนใหญถูกประชาชนตอตาน สําหรับสถานที่กําจัดที่สามารถ
เดินระบบไดก็ยังไมสามารถที่จะบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณขางเคียง ไดรับความเดือดรอนรําคาญ ทั้งนี้มีสาเหตุจาก
หลายสิ่ง เชน ขาดงบประมาณ ขาดการบํารุงรักษาระบบ เจาหนาที่มีจํากัดและขาดทักษะในการดูแลรักษา
ระบบ รวมถึงขาดการเอาใจใสดูแลระบบอยางถูกตองและเหมาะสม ทําใหสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยหลาย
แหงเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็วมีอายุการใชงานสั้นลง ซึ่งหากไมเรงปรับแกไขปญหาจากขยะมูลฝอยจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
กรมควบคุมมลพิษ ไดพิจารณาแลวเห็นวาโครงการฟนฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยจะเปนแนวทางหนึ่งที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแนวทางในการบริหารจัดการสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพและลดปญหากระทบสิ่งแวดลอมและประชาชน
กรมควบคุ ม มลพิ ษ จึ ง ได ร ว มกั บ สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ ม สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละจังหวัด เพื่อกําหนดแนวทางในการฟนฟู ประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อฟนฟู ปรับปรุง ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ใหสามารถเดินระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและประชาชน
2.2 เพื่อเสริมสรางความพรอมใหกับทองถิน่ ใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดิน
ระบบฯไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง
3. เปาหมาย
สถานที่ที่ตั้งของสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี จํานวน 84 แหง

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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4. พื้นที่ดําเนินงาน
พื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด รวม 84 เทศบาล คือ
1) จังหวัดสิงหบรุ ี 7 เทศบาล
2) จังหวัดอางทอง 10 เทศบาล
3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 เทศบาล
4) จังหวัดปทุมธานี 14 เทศบาล
5) จังหวัดนนทบุรี 10 เทศบาล
6) จังหวัดสมุทรปราการ 16 เทศบาล
5. ขั้นตอนดําเนินงาน
1. วางแผนการดําเนินงาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนและจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
2. สงแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
3. ลงพื้นที่เก็บตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของที่ตั้งสํานักงานเทศบาล และสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
4. รวบรวมขอมูลและสรุปปญหาระดับภาค
5. จัดทํารายงานระดับภาค
6. งบประมาณ
จากกรมควบคุมมลพิษ
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤศจิกายน 2547 - กันยายน 2548

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงสถานภาพของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล จํานวน 84 แหง
2. ทราบถึงตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของที่ตั้งสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย
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บทที่ 2
การรวบรวมขอมูลเบือ้ งตน
2.1 ขอมูลเบื้องตน
1) สภาพทางภูมิศาสตร
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดภาคกลางตอนลาง
(สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) มีพื้นที่รวม 7,499.741 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,687,338.125 ไร จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนื้ ที่
2,556.64 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ
สวนจังหวัดที่มีพื้นที่นอยที่สุดคือ จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ 622.303 ตารางกิโลเมตร แสดงดังตารางที่ 1และ
รูปที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
พื้นที่
รอยละของพืน้ ที่
ลําดับ
จังหวัด
ทั้งหมด
ตารางกิโลเมตร
ไร
1
สิงหบุรี
822.478
514,048.75
10.967
2
อางทอง
968.372
605,232.50
12.912
3
พระนครศรีอยุธยา
2,556.640
1,597,900
34.090
4
ปทุมธานี
1,525.856
953,660
20.345
5
นนทบุรี
622.303
388,939.38
8.298
6
สมุทรปราการ
1,004.092
627,557.5
13.388
รวม 6 จังหวัด
7,499.741
4,687,338.125
100
ที่มา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548
โดยมีที่ตั้งและอาณาเขตติดตอกับจังหวัดขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดชัยนาท นครสวรรค
ทิศใต
ติดตอกับอาวไทย
ทิศตะวันออก
ติดตอกับจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
และมีกรุงเทพมหานครอยูบริเวณตอนกลางของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
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รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอในพืน้ ที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
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2) การปกครองและประชากร
การปกครอง แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การปกครองสวนภูมิภาค แบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับจังหวัด 6 จังหวัด ระดับอําเภอ 47 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ และระดับตําบล 479 ตําบล 3,766 หมูบาน
และ 2) การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 6 แหง เทศบาล 84 แหง
และองคการบริหารสวนตําบล 345 แหง
คน/
ประชากร มีจํานวนทั้งสิ้น 4,690,542 คน ความหนาแนนประชากรเฉลี่ย 625.43
ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากร 1,653,735 คน
รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี มีประชากร 968,004 คน สวนจังหวัดที่มีประชากรหนาแนนมากที่สุดคือ
จังหวัดสมุทรปราการ เฉลี่ย 1,646.995 คน/ตารางกิโลเมตร และจังหวัดที่มีประชากรหนาแนนนอยที่สุดคือ
จังหวัดสิงหบุรี เฉลี่ย 265.148 คน/ตารางกิโลเมตร แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการแบงเขตการปกครองของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
จํานวน
ความ
การแบงเขตการปกครอง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

จังหวัด
สิงหบุรี
อางทอง
พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
รวม 6 จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน เทศบาล อบต.

6
7
16
7
6
5*
47

43
73
209
60
51
43
479

364
513
1,471
529
421
468
3,766

7
10
27
14
10
16
84

38
55
133
51
36
32
345

ประชากร
(คน)

หนาแนน
(คน/ตร.
กม.)

218,079 265.148
276,520 285.551
773,786 302.657
800,418 524.569
968,004 1,555.52
1,653,735 1,646.99
4,690,542 625.43

ที่มา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 , * 1 กิ่งอําเภอบางเสาธง
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน
3.1 ภาพรวมของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
1. ขอมูลทั่วไป
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพ
การใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ 6 จังหวัด โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของเทศบาล
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวม 84 แหง คือระหวางวันที่ 1-2 มี.ค. 2548 จังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 แหง
วันที่ 7-11 มี.ค. 2548 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 16 แหง วันที่ 5,7 เม.ย.และ12-13 พ.ค. 2548 จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 14 แหง วันที่ 18-19 เม.ย. 2548 จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 7 แหง วันที่ 20-22 เม.ย. 2548
จังหวัดอางทอง จํานวน 10 แหง และวันที่ 16-20,30-31 พ.ค. 2548 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 27 แหง
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 7,499.714 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 4,687,338.125 ไร มีประชากรรวม 4,690,542 คน โดยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.74
กิโลกรัม/คน/วัน ปจจุบนั มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 3,449.5 ตัน/วัน และสามารถเก็บขนไดเพียง 2,624.1
ตัน/วัน คิดเปน 76.07 % แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
ขอมูลทั่วไป

1

สิงหบุรี

822.478

218,079

ความ
หนาแนน
(คน/ตร.
กม.)
265.148

2

อางทอง

968.372

276,520

3

พระนครศรีอยุธยา

2,556.640

4

ปทุมธานี

5
6

ลําดับที่

จังหวัด

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

ปริมาณขยะมูลฝอย
(ตัน/วัน)
ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได

อัตราการ
ผลิตขยะ
มูลฝอย(กก./
คน/วัน)

ประสิทธิภา
พการให
บริการ
จัดเก็บ(%)

166

47

0.76

28.3

285.551

169

50.1

0.61

29.64

773,786

302.657

542

229

0.7

42.25

1,525.856

800,418

524.569

511

401.7

0.66

78.6

นนทบุรี

622.303

968,004

1,555.518

755

689.3

0.79

91.3

สมุทรปราการ

1,004.092

1,653,735 1,646.995

1,306.5

1,207

0.79

92.3

7,499.714

4,690,542

3,449.5

2,624.1

0.74

76.07

รวม 6 จังหวัด

625.43

หมายเหตุ: 1) WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548
2) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
* อัตราการผลิตขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน) มาจาก =

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น(ทั้งหมดของเทศบาล) X1,000
(จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร+จํานวนประชากรแฝง)
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2. ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
จากการสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา
ในพื้นที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 84 แหง แบงออกเปน เทศบาลนคร จํานวน
4 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 14 แหงและเทศบาลตําบล จํานวน 66 แหง โดยทน.นนทบุรี และทน.
ปากเกร็ด มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ประมาณ 280 ตัน/วัน รองลงมา คือทม.ลัดหลวงประมาณ 195
ตัน/วัน (เนื่องจากมีประชากรแฝงจํานวนมาก) สวนเทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด คือ ทต.
โพสังโฆ ทต.มหาราช และทต.หนองเสือ มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 1 ตัน/วัน ตามลําดับ
สวนจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 1,306.5
ตัน/วัน รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 755 ตัน/วัน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 542 ตัน/
วัน ตามลําดับ แสดงดังกราฟที่ 1

ตัน/วัน

แสดงปริมาณขยะมูล ฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ
2,000
1,000
0

166

169

สิงหบุรี

อางทอง

542

511

755

พระนครศรีอยุ ธยา

ปทุมธานี

นนทบุรี

1,307

สมุทรปราการจังหวัด

กราฟที่ 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี

รูปที่ 2 แสดงการสํารวจพื้นที่ฝงกลบ อบจ.นนทบุรี

รูปที่ 3 แสดงการใชรถยนตและอุปกรณเขาสํารวจ
พื้นที่ฝงกลบ ทต.นครหลวง
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย
จากการสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา
ระบบรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลทั้ง 84 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6
นนทบุรี จะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองในเขตพื้นที่ของเทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมี
วิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมริมถนนและซอย

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 63,777 ใบ สวนมากใชถัง
พลาสติก ประมาณ 37,152 ใบ รองลงมาเปนถังโลหะ ประมาณ 14,580 ใบ ถังพลาสติกแยกประเภท
ประมาณ 6,400 ใบ ถังยาง ประมาณ 4,980 ใบ ถังน้ํามัน/ถังเขง ประมาณ 416 ใบ และถังคอนเทนเนอร
ประมาณ 219 ใบ และซึ่งยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน

จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาลประมาณ 505 คัน สวนใหญจะเปน
รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ประมาณ 250 คัน รองลงมาเปนแบบเปดขางเททาย ประมาณ 183 คัน
แบบคอนเทนเนอร ประมาณ 35 คัน รถแบบปคอัพ ประมาณ 24 คัน แบบบรรทุกเททาย ประมาณ 11
คัน และแบบคัดแยกขยะ ประมาณ 1 คัน ตามลําดับ และนิยมใชรถขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซึ่งทุกเทศบาลฯ
มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย
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วิธีกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ สวนใหญใชระบบแบบเทกองบนพื้น จํานวน 28 แหง คิด
เปน 33.33% แบบเทกองบนพื้นแลวเผา จํานวน 22 แหง คิดเปน 26.19% แบบฝงในหลุมไถกลบทุกวัน
จํานวน 11 แหง คิดเปน 13.09% แบบเทกองบนพื้นไถกลบครั้งคราว จํานวน 8 แหง คิดเปน 9.52% แบบถูก
หลักสุขาภิบาล แบบฝงในหลุมแลวเผา แบบเทกองบนพื้นไถกลบทุกวัน อยางละ 4 แหง คิดเปน 34.76%
และแบบฝงในหลุมไถกลบครั้งคราว จํานวน 3 แหง คิดเปน 3.57%
แสดงวิธีกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ
26.19

3.57
แบบ
คราว

ฝงในหลุมไถกลบครั้ง

4.76
แบบถูกหลักสุขาภิบาล

ครั้งคราว

9.52

เทกองบนพืน้ ไถกลบ

ฝงในหลุมไถกลบทุกวัน

เทกองบนพืน้ แลวเผา

13.09

เทกองบนพืน้

เปอรเซนต

33.33
35
30
25
20
15
10
5
0

กราฟที่ 2 แสดงวิธีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6
นนทบุรี
สวนสภาพการเปนเจาของพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย สวนใหญเปนของเทศบาล ประมาณ
838-55-40 ไร ใชพื้นที่กําจัด ประมาณ 482-2-44 ไร คิดเปน 58 % เอกชนดําเนินการ ประมาณ 601-3-77 ไร
ใชพื้นที่กําจัด ประมาณ 405-0-0 ไร คิดเปน 67 % และเปนที่สาธารณะประโยชน ประมาณ 26-2-0 ไร ใช
พื้นที่กําจัด ประมาณ 20-2-0 ไร คิดเปน 77 %

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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3.2 ภาพรวมของจังหวัดสิงหบุรี
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสิงหบุรีตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย บริเวณเสนรุงที่ 14 องศา 45
ลิปดา ถึง 15 องศา 6 ลิบดาเหนือและเสนแวงที่ 100 องศา 11 ลิปดา ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 822.478
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 514,048.75 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 32 (สายเอเซีย) ระยะทาง 142 กิโลเมตร จังหวัดสิงหบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
แสดงดังรูปที่ 4
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดชัยนาทและจังหวัดนครสวรรค
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดอางทอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี
1.2 การปกครองและประชากร
จังหวัดสิงหบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 6 อําเภอ 43 ตําบล 364 หมูบาน และมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง
เทศบาลตําบล จํานวน 6 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 38 แหง มีประชากรรวมทั้งสิ้น
218,079 คน ความหนาแนนประชากร 265 คนตอตารางกิโลเมตร โดยแยกเปนรายอําเภอ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดสิงหบุรี ป 2548
ลําดับ

อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

การแบงเขตการปกครอง

จํานวน
ความ
ประชากร
หนาแนน
ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต.
(คน) (คน/ตร.กม.)

1

เมืองสิงหบุรี

112.379

8

58

1

7

55,848

497

2

บางระจัน

190.546

8

77

1

8

35,237

185

3

คายบางระจัน

88.398

6

59

1

6

28,431

322

4

พรหมบุรี

82.505

7

42

2

5

24,613

298

5

ทาชาง

34.347

4

23

1

2

15,363

447

6

อินทรบุรี

314.303

10

105

1

10

58,587

186

822.478

43

364

7

38

218,079

265.148

รวม 6 อําเภอ

ที่มา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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รูปที่ 4 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดสิงหบรุ ี
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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2. ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสิงหบุรี โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของ
ที่ตั้งสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวม 7 แหง ระหวางวันที่ 18-19 เมษายน 2548 ดังนี้

ที่ตั้ง: ถ.วิไลจิตต ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0650930 UTM 1646752
พื้นที่เขตเทศบาล: 7.8 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 19,799 คน(แฝง 1,500 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 19.7 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.4 ถ.ขุนศิขร ต.สิงห อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641702 UTM 1646833
พื้นที่เขตเทศบาล: 22.8 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 15,492 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 12 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.6 ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0647718 UTM 1646179
พื้นที่: 12-44-0 ไร (เปนของทม.สิงหบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น

ที่ตั้ง: ม.3 ต.สิงห อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0643495 UTM 1646426
พื้นที่: 6 ไร (เปนของทต.สิงห)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา

รูปที่ 5 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร บริเวณ
ดานหนา ทม.สิงหบุรีและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ 6 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร บริเวณ
ดานหนา ทต.สิงหและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

12

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ที่ตั้ง: ม.6 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0646302 UTM 1638603
พื้นที่เขตเทศบาล: 1.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 2,332 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 314/10 ม.1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0655402 UTM 1642115
พื้นที่เขตเทศบาล: 11.2 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 3,216 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.6 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0646152 UTM 1638510
พื้นที่: 2 งาน (เปนของทต.โพสังโฆ)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา

ที่ตั้ง: ม.4 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0655756 UTM 1639878
พื้นที่: 11 ไร (เปนของทต.ปากบาง)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา

รู ป ที่ 7 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.โพสังโฆและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 8 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.ปากบางและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 99 ม.2 ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0656145 UTM 1634009
พื้นที่เขตเทศบาล: 18 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 3,639 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 2 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 403/11 ม.6 ต.ถอนสมอ อ.เมือง จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0649625 UTM 1632476
พื้นที่เขตเทศบาล: 17.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 9,748 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.6 ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0647718 UTM 1646179
พื้นที่: 12-44-0 ไร (เปนของทม.สิงหบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น

ที่ ตั้ ง : บ.สวนกล ว ย ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ท า ช า ง จ.
สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0648662 UTM 1630717
พื้นที่: 13-2-3 ไร (เปนของทต.ถอนสมอ)
้

รู ป ที่ 9 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.บางน้ํ า เชี่ ย วและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 10 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.ถอนสมอและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: ม.3 ต.อินทรบุรี อ. อินทรบุรี จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0642595 UTM 1659340
พื้นที่เขตเทศบาล: 4 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 5,852 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 4 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: บ.โคกขาม ม.2 ต.ทางาม อ. อินทรบุรี
จ.สิงหบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0643286 UTM 1662090
พื้นที่: 5 ไร (เปนของทต.อินทรบุรี)
้

รู ป ที่ 11 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณกึ่ ง กลางเสาธงด า นหน า ทต.อิ น ทร บุ รี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
3.1 สถานการณปจจุบัน
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดสิงหบุรี ประมาณ 166 ตัน/วัน เฉพาะเขตเทศบาล
ประมาณ 47 ตัน/วัน และที่อื่นๆ อีกประมาณ 119 ตัน/วัน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ประมาณ 0.76
กิโลกรัม/คน/วัน สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได ประมาณ 47 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 ไมมีขยะมูลฝอยที่
ตกคาง เทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ทม.สิงหบุรี ประมาณ 19.7 ตัน/วัน รองลงมา คือทต.สิงห
ประมาณ 12 ตัน/วัน สวนเทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด คือ ทต.โพสังโฆ ประมาณ 1 ตัน/วัน
ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 7 แหง
ขอมูลทั่วไป

ลําดับที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
อัตราการ
ปริมาณขยะมูลฝอย
การให
(ประชากร
พื้นที่ ประชากร ผลิตขยะ
(ตัน/วัน)
บริการ
แฝง)
(ตร.กม.) (คน) มูลฝอย(กก./
จัดเก็บ(%)
ที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
ที
เ
่
ก็
บ
ขนได
คน/วัน)
7.8
19,799
0.92
19.7
19.7
100
1,500

1

ทม.สิงหบุรี อ.เมือง

2

ทต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน

1.5

2,332

0.43

1

1

100

-

3

ทต.สิงห อ.บางระจัน

22.8

15,492

0.77

12

12

100

-

4

ทต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี

4

5,852

0.68

4

4

100

-

5

ทต.ถอนสมอ อ.ทาชาง

17.5

9,748

0.51

5

5

100

-

6

ทต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี

18

3,639

0.55

2

2

100

-

7

ทต.ปากบาง อ.พรหมบุรี

11.2

3,216

0.93

3

3

100

-

82.8

60,078

0.76

47

47

100

1,500

รวม 7 เทศบาล

ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด
1,000

3.2 ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล
ทั้ง 7 แหง ในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรีจะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยริมถนนและซอย ปจจุบันทาง
เทศบาลฯ ใชรถเก็บขนขยะมูลฝอย รวม 12 เที่ยว และมีพนักงานเก็บขนตอรถ 1 คัน รวม 24 คน
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

สําหรับภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 5,336ใบ สวนมากใชถังโลหะ
ประมาณ 2,660 ใบ รองลงมาเปนถังพลาสติก ประมาณ 1,983 ใบ ถังน้ํามัน 316 ใบ ถังยาง ประมาณ 212
ใบ ถังพลาสติกแยกประเภท ประมาณ 120 ใบ และถังคอนเทนเนอร ประมาณ 45 ใบ ซึ่งยังไมเพียงพอ
และครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 6
จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 20 คัน สวนใหญจะเปนรถแบบ
เปดขางเททาย มีประมาณ 15 คัน รองลงมาเปนรถแบบอัดทายและแบบบรรทุกเททาย อยางละ 2 คัน
และรถแบบคอนเทนเนอร จํานวน 1 คัน ตามลําดับ ซึ่งทุกเทศบาลฯ มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการ
เก็บขนขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลฯในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี
เทศบาล
1.ทม.สิงหบุรี

2.ทต.สิงห

3.ทต.ถอนสมอ

4.ทต.อินทรบุรี

5.ทต.บางน้ําเชี่ยว

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
มูลฝอย/จํานวน

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน

- ถังพลาสติก 120 ลิตร / 30 ใบ,110
ลิตร/200ใบ, 105 ลิตร/140ใบ
- ถังแยกประเภท 130 ลิตร / 120 ใบ
- ถังน้ํามัน 200 ลิตร/300ใบ
- ถังคอนเทรนเนอร 5 ลบ.ม./15 ใบ
- ถังพลาสติก 120 ลิตร / 30 ใบ,110
ลิตร/200ใบ, 105 ลิตร/140ใบ

- รถอัดทาย/1 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 6 คัน
- รถคอนเทรนเนอร/1คัน
- รถปคอัพ/1 คัน

- ถังยาง 50 ลิตร/200ใบ
เก็บจากถังขยะ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร / 457 ใบ
มูลฝอยแตละบาน
ถังขยะมูลฝอยรวมริม - ถังพลาสติก 200 ลิตร / 74 ใบ,120
ถนนและซอย
ลิตร/234ใบ, 70 ลิตร/150ใบ
- ถังยาง 50 ลิตร/12 ใบ
- ถังเขง 20 ลิตร/16ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร / 40 ใบ,200
ลิตร/50ใบ, 50 ลิตร/20ใบ

- รถเปดขางเททาย/ 2
คัน
- รถคอนเทรนเนอร/1คัน
- รถเปดขางเททาย/ 2
คัน
- รถปคอัพ/ 1 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 3
คัน

ความจุ
(ลูกบาศก
เมตร)
9
11.4
7.6
4

ปพ.ศ.
ที่จัดซื้อ
2541
2542
2540
2541

10

2540

4
10

2536
2544

4
4,10

2543
2545,2541,
2535

- รถอัดทาย/1 คัน

10

2545

6.ทต.โพสังโฆ

- ถังพลาสติก 125 ลิตร / 150 ใบ

- รถเปดขางเททาย/ 1 คัน

10

2537

7.ทต.ปากบาง

- ถังพลาสติก 100 ลิตร / 20 ใบ,80
ลิตร/30ใบ, 50 ลิตร/20ใบ

- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน

10

2545

รวม 7 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

17

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล
ทั้ง 7 แหง ในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรีจะดําเนินการกําจัดในพื้นที่ที่เปนของเทศบาลเองเปนสวนใหญ มีจํานวน
6 แหง มีพื้นที่ประมาณ 47-46-3 ไร ใชไปแลว 23-1-0ไร คิดเปน 49% และใชรวมกับหนวยงานอื่น
จํานวน 1 แหง
นอกจากนี้ยังพบวาในเขตเทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงในหลุมแลวเผา
จํานวน 3 แหง และแบบเทกองบนพื้นและเทกองบนพื้นแลวเผา อยางละ 2 แหง ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯในพืน้ ที่จังหวัดสิงหบุรี
ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
3

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

หมายเหตุ
(สภาพ
ปญหา)

2525
-2547

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย

เทศบาล

วิธีกําจัด

1.ทม.สิงหบุรี

กองบนพื้น

พื้นที่ 12 ไร 44 ตารางวา
เปนพื้นที่ของทม.สิงหบุรี
(ใชไปแลว 10 ไร)

47P0647718 UTM1646179
ม.6 ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง
จ.สิงหบุรี

2.ทต.สิงห

ฝงในหลุม
แลวเผา

พื้นที่ 6 ไร
เปนพื้นที่ของทต.สิงห
(ใชไปแลว 3 ไร)

47P0643495 UTM1646426
ม.3 ต.สิงห อ.บางระจัน
จ.สิงหบุรี

3.5

2536
-2561

3.ทต.ถอนสมอ

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 13 ไร 2 งาน 3 ตารางวา
เปนพื้นที่ของทต.ถอนสมอ
(ใชไปแลว 4 ไร)

47P0648662 UTM1630717
บ.สวนกลวย ม. 2
ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง
จ.สิงหบุรี

4

2535
-2550

4.ทต.อินทรบุรี

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 5 ไร
เปนพื้นที่ของทต.อินทรบุรี
(ใชไปแลว 5 ไร)

47P0643286 UTM1662090
ม.2 ต.ทางาม อ.อินทรบุรี
จ.สิงหบุรี

10

2524
-*

5.ทต.บางน้ําเชี่ยว

กองบนพื้น

พื้นที่ 12 ไร 44 ตารางวา
เปนพื้นที่ของทม.สิงหบุรี
(ใชไปแลว 10 ไร)

47P0647718 UTM1646179
ม.6 ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง
จ.สิงหบุรี

20

*

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที่ 7 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯในพืน้ ที่จังหวัดสิงหบุรี (ตอ)
เทศบาล

วิธีกําจัด

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

6.ทต.โพสังโฆ

ฝงในหลุม
แลวเผา

พื้นที่ 2 งาน
เปนพื้นที่ของทต.โพสังโฆ
(ใชไปแลว 1 งาน)

47P0646152 UTM1638510
ม.6 ต. โพสังโฆ
อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

7.ทต.ปากบาง

ฝงในหลุม
แลวเผา

พื้นที่ 11 ไร
เปนพื้นที่ของทต.ปากบาง
(ใชไปแลว 1 ไร)

47P0655756 UTM1639879
ม.4 ต.พรหมบุรี
อ. พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
0.1

5

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

หมายเหตุ
(สภาพ
ปญหา)

25402548

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม /ควร
จัดหาสถานที่
แหงใหม
เนื่องจากติด
กับการประปา
สวนภูมิภาค
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็มสามารถ
ใชงานไดอีก

2547
-2557

รวม 7 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

3.3 ภาพรวมของจังหวัดอางทอง
1.ขอมูลทั่วไป
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดอางทองตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทยบริเวณเสนรุงที่ 14 องศา 35
ลิปดา 12 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา 27 ฟลิปดาตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 968.372
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.5 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 32 (สายเอเซีย) ระยะทาง 108 กิโลเมตร และทางเรือตามแมน้ําเจาพระยาถึงทาเตียน มีระยะทาง
120 กิโลเมตร จังหวัดอางทองมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ แสดงดังรูปที่ 12
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดสิงหบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
1.2 การปกครองและประชากร
จังหวัดอางทองแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 73 ตําบล 513 หมูบาน และมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง
เทศบาลตําบล จํานวน 9 แหง องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 55 แหง และมีประชากรรวมทั้งสิ้น 276,520
คน ความหนาแนนประชากร 285.551 คนตอตารางกิโลเมตร โดยแยกเปนรายอําเภอ แสดงดัง ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดอางทอง ป 2548
ลําดับ

อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

การแบงเขตการปกครอง

จํานวน
ความ
ประชากร หนาแนน
ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต.
(คน) (คน/ตร.กม.)

1

เมืองอางทอง

102.846

14

81

1

10

55,302

538

2

ปาโมก

80.854

8

47

1

7

29,559

366

3

ไชโย

72.326

9

51

2

3

22,918

317

4

โพธิ์ทอง

219.414

15

110

2

11

55,288

252

5

แสวงหา

181.341

7

61

1

7

33,881

187

6

วิเศษชัยชาญ

224.702

15

126

2

15

67,719

301

7

สามโก

86.889

5

37

1

2

11,853

136

รวม 7 อําเภอ
968.372
73
513
ที่มา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 หมายเหตุ:สภาตําบล 11 แหง

10

55

276,520

286

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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รูปที่12 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดอางทอง
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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2. ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดอางทอง โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของที่
ที่ตั้งสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวม 10 แหง ระหวางวันที่ 20-22 เมษายน 2548
ดังนี้

ที่ตั้ง: 18 ถ.เทศบาล8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0656996 UTM 1613711
พื้นที่เขตเทศบาล: 6.193 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 14,023 คน(แฝง 10,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 22 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 1 ม.1 ต.จรเขรอง อ.ไชโย จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0658057 UTM 1621781
พื้นที่เขตเทศบาล: 51.13 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 12,947 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 2 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: บ.โตนด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0655753 UTM 1619023
พื้นที่: 89 ไร (เปนของทม.อางทอง)
วิธีกําจัดแบบ: ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: บ.โตนด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0655753 UTM 1619023
พื้นที่: 89 ไร (เปนของทม.อางทอง)
วิธีกําจัดแบบ: ถูกหลักสุขาภิบาล

รูปที่ 13 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร บริเวณ
รูปที่ 14 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร บริเวณ
กึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.อางทองและสถานที่กําจัด
ดานหนา ทต.จรเขรองและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
22
สิงขยะมู
หบุรีลอฝอย
างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ที่ตั้ง: ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0654635 UTM 1627704
พื้นที่เขตเทศบาล: 6.55 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 2,910 คน(แฝง 2,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1.8 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 200 ม.5 ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0635523 UTM 1623605
พื้นที่เขตเทศบาล: 14 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 4,076 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.7 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0654333 UTM 1625655
พื้นที่: 11 ไร (เปนของทต.เกษไชโย)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา ไถกลบครั้งคราว

ที่ตั้ง: ม.4 ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0634611 UTM 1625155
พื้นที่: 3-3-93 ไร (เปนของทต.รํามะสัก)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 15 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.เกษไชโยและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 16 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณกึ่ ง กลางเสาธงด า นหน า ทต.รํ า มะสั ก
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: ม.7 ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651638 UTM 1621923
พื้นที่เขตเทศบาล: 3.6 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 4,694 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0642597 UTM 1631227
พื้นที่เขตเทศบาล: 1.68 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 3,363 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.1 ต.บอแร อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0648306 UTM 1620498
พื้นที่: 5-32-0 ไร (เปนของทต.โพธิ์ทอง)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: ม.14 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0644248 UTM 1631944
พื้นที่: 2 ไร (เปนของทต.แสวงหา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 17 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.โพธิ์ทองและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 18 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.แสวงหาและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: ม.6 ต.สามโก อ.สามโก จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0634081 UTM 1615045
พื้นที่เขตเทศบาล: 57.86 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 3,500 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 77 ม.7 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0647445 UTM 1605873
พื้นที่เขตเทศบาล: 10 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 8,682 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1.8 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.10 ต.สามโก อ.สามโก จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0635488 UTM 1615316
พื้นที่: 4-2-0 ไร (เปนของทต.สามโก)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: บ.โตนด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0655753 UTM 1619023
พื้นที่: 89 ไร (เปนของทม.อางทอง)
วิธีกําจัดแบบ: ถูกหลักสุขาภิบาล

รู ป ที่ 19 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.สามโกและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 20 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.บางจักและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 1 ม.3 ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0645200 UTM 1613289
พื้นที่เขตเทศบาล: 2.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 6,842 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 6 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 262/ข ม.2 ต.ปาโมก อ.ปาโมก จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0655679 UTM 1602633
พื้นที่เขตเทศบาล: 12 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 10,321 คน(แฝง 3,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 6.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ต.ปางิ้ว อ.เมือง จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0647789 UTM 1613517
พื้นที่: 1 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: ม.5 ต.เอกราช อ.ปาโมก จ.อางทอง
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0634611 UTM 1625155
พื้นที่: 10 ไร (เปนของทต.ปาโมก)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 21 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.ศาลเจาโรงทองและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 22 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.ปาโมกและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย
3.1 สถานการณปจจุบัน
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดอางทอง ประมาณ 169 ตัน/วัน เฉพาะเขตเทศบาล
ประมาณ 53 ตัน/วัน และที่อื่นๆ อีกประมาณ 116 ตัน/วัน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ประมาณ 0.61
กิโลกรัม/คน/วัน สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได ประมาณ 50.1 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 95 โดยมีขยะมูลฝอย
ที่ตกคาง ประมาณ 2.9 ตัน/วัน เทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ทม.อางทอง ประมาณ 22 ตัน/วัน
รองลงมา คือทต.ปาโมก ประมาณ 6.5 ตัน/วัน สวนเทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด คือ ทต.เกษ
ไชโย และทต.บางจัก ประมาณ 1.8 ตัน/วัน ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดอางทอง จํานวน 10 แหง
ขอมูลทั่วไป

ลําดับที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสิทธิภาพ หมายเหตุ
อัตราการ
ปริมาณขยะมูลฝอย
การให (ประชากร
พื้นที่ ประชากร ผลิตขยะ
(ตัน/วัน)
บริการ
แฝง)
(ตร.กม.) (คน) มูลฝอย(กก./
จัดเก็บ(%)
คน
คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได
6.19
14,023
0.92
22
22
100
10,000

1

ทม.อางทอง อ.เมือง

2

ทต.จรเขรอง อ.ไชโย

51.13

12,947

0.15

2

1.5

75

-

3

ทต.เกษไชโย อ.ไชโย

6.55

2,910

0.37

1.8

1.8

100

2,000

4

ทต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง

14

4,076

0.74

3

1.5

50

-

5

ทต.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง

3.6

4,694

0.64

3

2.5

83

-

6

ทต.แสวงหา อ.แสวงหา

1.68

3,363

0.89

3

3

100

-

7

ทต.สามโก อ.สามโก

57.86

3,500

1

3.5

3.5

100

-

8

ทต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ

10

8,682

0.2

1.8

1.8

100

-

9

ทต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ

2.5

6,842

0.88

6

6

100

-

10

ทต.ปาโมก อ.ปาโมก

12

10,321

0.49

6.5

6.5

100

3,000

165.51

71,358

0.61

53

50.1

95

15,000

รวม 10 เทศบาล

ที่มา: 1) WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548
2) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล,2548
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด
1,000
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3.2 ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา
เทศบาล ทั้ง 10 แหง ในพื้นที่จังหวัดอางทองจะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองในเขตพื้นที่
ของเทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมริมถนนและซอย
สําหรับภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 7,798ใบ สวนมากใชถัง
พลาสติกแยกประเภท ประมาณ 4,210 ใบ รองลงมาเปนถังพลาสติก ประมาณ 2,270 ใบ ถังยาง ประมาณ
1,268 ใบ และถังโลหะ ประมาณ 50 ใบ ซึ่งยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 10
จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 17 คัน สวนใหญจะเปนรถ
แบบเปดขางเททาย มีประมาณ 11 คัน รองลงมาเปนรถแบบอัดทาย ประมาณ 3 คัน และแบบบรรทุกเท
ทาย ประมาณ 2 คัน ตามลําดับ ซึ่งทุกเทศบาลฯ มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย
แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอางทอง
เทศบาล

1.ทม.อางทอง

2.ทต.ปาโมก

3.ทต.สามโก

4.ทต.แสวงหา

5.ทต.โพธิ์ทอง

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
มูลฝอย/จํานวน
- ถังโลหะ 100 ลิตร / 50 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 210 ใบ

- ถังพลาสติก 100 ลิตร/ 30 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 240 ใบ
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 120 ใบ
เก็บจากถังขยะ
มูลฝอยแตละบาน ถัง - ถังยาง 30 ลิตร/600 ใบ
ขยะมูลฝอยรวมริม - -ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 100 ใบ
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 50 ใบ
ถนนและซอย
- ถังแยกประเภท 125 ลิตร / 50 ใบ
- ถังพลาสติก 50 ลิตร / 30 ใบ
- ถังพลาสติก 100 ลิตร / 80 ใบ
- ถังยาง 20 ลิตร / 200 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร / 300ใบ

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน

ความจุ
(ลูกบาศก
เมตร)

ปพ.ศ.
ที่จัดซื้อ

- รถเปดขางเททาย/2 คัน
- รถอัดทาย/ 1 คัน

8,10
10

2536,2542
2542

- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถปคอัพ/ 1 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถอีแตน/1 คัน
- รถกระบะเททาย 1 คัน

10
4

2540
2538

10
3

2541
2532

10

2535

- รถอัดทาย/ 1 คัน
- รถเปดขางเททาย/1 คัน

10
4

2546
2541
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ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ ที่จังหวัดอางทอง(ตอ)
เทศบาล

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
มูลฝอย/จํานวน

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน

ความจุ
(ลูกบาศก
เมตร)

ปพ.ศ.
ที่จัดซื้อ

6.ทต.รํามะสัก

- ถังยาง 150 ลิตร/ 374ใบ

- รถเปดขางเททาย/1 คัน

10

2545

7.ทต.เกษไชโย

- ถังยาง 50 ลิตร / 50 ใบ
- ถังพลาสติก 150/ 20 ใบ
- ถังพลาสติก 240/ 150 ใบ

- รถเปดขางเททาย/1 คัน

8

*

- รถเปดขางเททาย/1 คัน
- รถอัดทาย/ 1 คัน
- รถเปดขางเททาย/2 คัน
-รถปคอัพ / 1 คัน

8
8
10
4

2546
2546
2540,2541
2541

- เปดขางเททาย/2 คัน

4,8

2536,2541

8.ทต.จรเขรอง
9.ทต.บางจัก

10.ทต.
ศาลเจาโรงทอง
รวม 10 เทศบาล

เก็บจากถังขยะ
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
- ถังยาง 50 ลิตร / 44 ใบ
ถนนและซอย
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 188 ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 52 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 30 ใบ,
120 ลิตร/ 200 ใบ,20 ลิตร/ 500 ใบ

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล
3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา
เทศบาล ทั้ง 10 แหง ในพื้นที่จังหวัดอางทองจะดําเนินการกําจัดในพื้นที่ที่เปนของเทศบาลเองเปนสวนใหญ
มีจํานวน 7 แหง มีพื้นที่ประมาณ 124-6-25 ไร ใชไปแลว 31-0-32 ไร คิดเปน 25 % เชาพื้นที่ของเอกชน
จํานวน 1 แหง มีพื้นที่ ประมาณ 1-0-0 ไร ใชไปแลว 1-0-0 ไร คิดเปน 100 % และใชรวมกับหนวยงานอื่น
จํานวน 2 แหง
นอกจากนี้ยงั พบวาในเขตเทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นแลวเผา
จํานวน 6 แหง แบบถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แหง และฝงในหลุม แลวเผา จํานวน 1 แหง ตามลําดับ
แสดงดังตารางที่ 11

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอางทอง
ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

เทศบาล

วิธีกําจัด

1.ทม.อางทอง

แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 89 ไร
เปนพื้นที่ของทม.อางทอง
(ใชไปแลว 12 ไร)
พื้นที่ 10 ไร
เปนพื้นที่ของทต.ปาโมก
(ใชไปแลว 5 ไร)

47P0655753 UTM1619023
บ.โตนด ต.เทวราช
อ.ไชโย จ.อางทอง
47P0655088 UTM1600971
ม.5 ต.เอกราช
อ.ปาโมก จ.อางทอง

3.ทต.สามโก

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 4ไร 2 งาน
พื้นที่ของทต.สามโก
(ใชไปแลว 2 ไร)

4.ทต.แสวงหา

กองบนพื้น
แลวเผา

5.ทต.โพธิ์ทอง

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
10

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)

2544
-2557

-

6

2520
-2558

47P0635488 UTM1615316
ม.10 ต.สามโก
อ.สามโก จ.อางทอง

3

2532
-2558

พื้นที่ 2 ไร
พื้นที่ของทต.แสวงหา
(ใชไปแลว 2 ไร)

47P0644248 UTM1631944
ม.14 ต.แสวงหา
อ.แสวงหา จ.อางทอง

2.5

2535
-2550

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 5 ไร 32 ตารางวา
พื้นที่ของทต.โพธิ์ทอง
(ใชไปแลว 5 ไร 32 ตารางวา)

47P0648306 UTM1620498
ม.1 ต.บอแร อ.โพธิท์ อง
จ.อางทอง

4.3

2535
-2555

6.ทต.รํามะสัก

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 3 ไร 3 งาน 93 ตารางวา
พื้นที่ของทต.รํามะสัก
(ใชไปแลว 2 ไร)

47P0634611 UTM1625155
ม.4 ต.รํามะสัก
อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

3

2537
-2558

7.ทต.เกษไชโย

ฝงในหลุม
แลวเผา
ไถกลบครั้ง
คราว

พื้นที่ 11 ไร
พื้นที่ของทต.เกษไชโย
(ใชไปแลว 3 ไร)

47P0654333 UTM1625655
ม.7 ต.ไชโย อ.ไชโย
จ.อางทอง

6

2546
-*

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่งขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง/
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม
สามารถใชได
อีก

2.ทต.ปาโมก

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอางทอง(ตอ)
เทศบาล

วิธีกําจัด

8.ทต.จรเขรอง

แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
กองบนพื้น
แลวเผา

9.ทต.บางจัก

10.ทต.
ศาลเจาโรงทอง

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ
พื้นที่ 89 ไร
เปนพื้นที่ของทม.อางทอง
(ใชไปแลว 12 ไร)
พื้นที่ 89 ไร
เปนพื้นที่ของทม.อางทอง
(ใชไปแลว 12 ไร)
พื้นที่ 1 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
(ใชไปแลว 1 ไร)

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง
47P0655753 UTM1619023
บ.โตนด ต.เทวราช
อ.ไชโย จ.อางทอง
47P0655753 UTM1619023
บ.โตนด ต.เทวราช
อ.ไชโย จ.อางทอง
47P0647789 UTM1613517
ต.ปางิ้ว อ.เมือง
จ.อางทอง

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
20

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)

2544
-2563

-

25

2544
-2548

-

8

2547
-2548

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง/
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย

รวม 10 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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3.4 ภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.ขอมูลทั่วไป
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูในภาคกลางตอนบนบริเวณละติจูดที่ 14 องศาเหนือ ลองติจูดที่
101 องศาตะวันออก มีเนื้อทีท่ ั้งหมด 2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,597,900 ไร บริเวณที่ราบลุม
แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรแี ละแมน้ํานอย อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 3.50 เมตรและอยู
หางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถยนต (ถนนสายเอเซีย) ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟ ประมาณ
72 กิโลเมตรและทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ แสดงดังรูปที่ 23
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดอางทองและจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครปฐม
1.2 การปกครองและประชากร
แบงการปกครองออกเปน 16 อําเภอ 209 ตําบล 1,471 หมูบาน และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง
เทศบาลตําบล จํานวน 24 แหง รวมเปน 27 แหงและองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 133 แหง มีประชากร
รวมทั้งสิ้น จํานวน 773,786 คน ความหนาแนนของประชากร 302.657 คนตอตารางกิโลเมตร โดยแยกเปน
รายอําเภอ แสดงดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงขอมูลการแบงเขตการปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2548
การแบงเขตการปกครอง

ลําดับ

อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

จํานวน
ประชากร
ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต.
(คน)

ความ
หนาแนน
(คน/
ตร.กม.)

1

พระนครศรีอยุธยา

115.320

21

120

2

14

141,483

1,227

2

ทาเรือ

191.690

10

84

2

9

48,280

252

3

นครหลวง

112.760

12

74

2

6

33,904

301

4

บางไทร

119.100

23

136

2

9

50,584

425

5

บางบาล

89.100

16

111

2

4

33,953

381

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที่ 12 แสดงขอมูลการแบงเขตการปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2548 (ตอ)
การแบงเขตการปกครอง

ลําดับ

อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

จํานวน
ประชากร
ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต.
(คน)

ความ
หนาแนน
(คน/
ตร.กม.)

6

บางปะอิน

102.160

18

149

3

17

78,859

772

7

บางปะหัน

197.000

17

94

1

12

40,489

206

8

ผักไห

217.080

16

128

2

8

43,069

198

9

ภาชี

188.260

8

72

1

7

30,292

161

10

ลาดบัวหลวง

187.190

7

58

1

7

54,178

289

11

วังนอย

202.120

10

68

1

9

58,923

292

12

เสนา

264.800

17

132

3

11

65,180

246

13

บางซาย

215.710

6

53

1

5

19,617

91

14

อุทัย

120.720

11

107

1

9

42,320

351

15

มหาราช

84.330

12

58

2

4

23,418

278

16

บานแพรก

149.300

5

27

1

2

9,237

62

2,556.640

209

1,471

27

133

773,786

302.657

รวม 16 อําเภอ

ที่มา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548
หมายเหตุ:สภาตําบล 61 แหง
2. ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร
ของที่ตั้งสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวม 27 แหง ระหวางวันที่ 16-20และ30-31
พฤษภาคม 2548 ดังนี้

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

รูปที่23 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ที่ตั้ง: ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0669969 UTM 1588013
พื้นที่เขตเทศบาล: 14 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 61,334 คน(แฝง 20,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 85 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 21/6-8 ม.3 ต.ไผลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0671592 UTM 1587551
พื้นที่เขตเทศบาล: 8.4 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 19,157 คน(แฝง 1,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 20 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ต.บานปอม อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0663631 UTM 1585816
พื้นที่: 30 ไร (เปนของทน.พระนครศรีอยุธยา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น

ที่ตั้ง: ม.1 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0674697 UTM 1594258
พื้นที่: 12-1-42 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

รู ป ที่ 24 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บ ริ เ ว ณ กึ่ ง ก ล า ง เ ส า ธ ง ด า น ห น า ท น .
พระนครศรีอยุธยาและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 25 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทม.อโยธยาและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ที่ตั้ง: ม.1 ถ.บางบาล-เสนา ต.มหาพราหมณ
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0660263 UTM 1589536
พื้นที่เขตเทศบาล: 49.06 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 11,965 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.1 ต.มหาพรามณ อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0660212 UTM 1589585
พื้นที่เขตเทศบาล: 32.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 7,660 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 2.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651133 UTM 1581060
พื้นที่: 84 ไร (เปนของทม.เสนา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651133 UTM 1581060
พื้นที่: 84 ไร (เปนของทม.เสนา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

รู ป ที่ 26 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.บางบาลและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 27 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.มหาพรามณ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ที่ตั้ง: 43(ก) ถ.เสนานาวิน ต.เสนา อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651509 UTM 1584360
พื้นที่เขตเทศบาล: 1.2 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 4,662 คน(แฝง 1,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 99 ม.7 ถ.เสนา-บางซาย อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0648251 UTM 1582706
พื้นที่เขตเทศบาล: 10.69 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 10,560 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 4 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651133 UTM 1581060
พื้นที่: 84 ไร (เปนของทม.เสนา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ต.เจาเจ็ด อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0645391 UTM 1585901
พื้นที่: 23 ไร (เปนของทต.เจาเจ็ด)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 28 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทม.เสนาและสถานที่ กํ า จั ด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 29 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.เจาเจ็ดและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ที่ตั้ง: 55 ม.9 ต.หัวเวียง อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0652211 UTM 1589243
พื้นที่เขตเทศบาล: 20.8 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 6,491 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 2 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641104 UTM 1566465
พื้นที่เขตเทศบาล: 3.8 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 20,125 คน(แฝง 200 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651133 UTM 1581060
พื้นที่: 84 ไร (เปนของทม.เสนา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0645052 UTM 1567600
พื้นที่: 1 ไร (เปนของทต.ลาดบัวหลวง)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 30 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.หัวเวียงและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 31 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.ลาดบัวหลวงและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ที่ตั้ง: ม.3 ต.บางซาย อ.บางซาย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0640630 UTM 1585130
พื้นที่เขตเทศบาล: 5.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 5,530 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 111/24 ม.4 ต.ผักไห อ.ผักไห
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0647346 UTM 1598645
พื้นที่เขตเทศบาล: 11 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 11,119 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651133 UTM 1581060
พื้นที่: 84 ไร (เปนของทม.เสนา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651133 UTM 1581060
พื้นที่: 84 ไร (เปนของทม.เสนา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

รู ป ที่ 32 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.บางซายและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 33 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ผักไหและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 99 ม.1 ต.หนองน้ําใหญ อ.ผักไห
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0642819 UTM 1599309
พื้นที่เขตเทศบาล: 16.53 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 8,582 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 29/10-11 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0666028 UTM 1598674
พื้นที่เขตเทศบาล: 11.6 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 5,466 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651133 UTM 1581060
พื้นที่: 84 ไร (เปนของทม.เสนา)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บางระกํา อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0669491 UTM 1600256
พื้นที่: 6 ไร (เปนของทต.บางปะหัน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 34 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.ลาดชะโดและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 35 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.บางปะหั น และสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: ม.6 ถ.ชาญวิวัฒน ต.หัวไผ อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0664534 UTM 1607379
พื้นที่เขตเทศบาล: 12.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 3,368 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 9/1 ม.2 ต.เจาปลุก อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0666506 UTM 1613771
พื้นที่เขตเทศบาล: 22.42 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 6,623 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.3 ต.บางระกํา อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0669722 UTM 1600429
พื้นที่: 39 ไร (เปนของทต.นครหลวง)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: ม.6 ต.พิตเพียน อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0665615 UTM 1614248
พื้นที่: 9-2-0 ไร (เปนของทต.โรงชาง)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 36 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.มหาราชและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 37 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.โรงชางและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: ม.1 ต.บานแพรก อ.บานแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0669692 UTM 1619752
พื้นที่เขตเทศบาล: 8 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 2,177 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 2 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 60/2 ม.2 ต.นครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0673934 UTM 1600280
พื้นที่เขตเทศบาล: 12 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 7,481 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 7 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บานแพรก อ.บานแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0668628 UTM 1619977
พื้นที่: 2 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: ม.3 ต.บางระกํา อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0669722 UTM 1600429
พื้นที่: 39 ไร (เปนของทต.นครหลวง)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 38 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.บ า นแพรกและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 39 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.นครหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 99 ม.8 ต.ทาชาง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0677142 UTM 1604801
พื้นที่เขตเทศบาล: 35 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 7,919 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ถ. เลียบแมน้ําปาสัก อ.ทาเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0685580 UTM 1610307
พื้นที่เขตเทศบาล: 3 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 8,120 คน(แฝง 800 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 9 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.3 ต.บางระกํา อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0669722 UTM 1600429
พื้นที่: 39 ไร (เปนของทต.นครหลวง)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: ต.โพธิ์เอน อ.ทาเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0682415 UTM 1605453
พื้นที่: 30 ไร (เปนของทต.ทาเรือ)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 40 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.อรัญญิกและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 41 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ทาเรือและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 104 ม.7 ต.จําปา อ.ทาเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0687238 UTM 1611068
พื้นที่เขตเทศบาล: 5.9 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 9,767 คน(แฝง 1,200 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 10 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 111 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.ภาชี
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0686317 UTM 11598101
พื้นที่เขตเทศบาล: 7.47 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 5,834 คน(แฝง 1,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.11 ต.ศาลาลอย อ.ทาเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0683240 UTM 1605859
พื้นที่: 7 ไร (เปนของทต.ทาหลวง)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: ม.1 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0686730 UTM 1596673
พื้นที่: 36 ไร (เปนของทต.ภาชี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 42 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณกึ่ ง กลางเสาธงด า นหน า ทต.ท า หลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 43 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณกึ่ ง กลางเสาธงด า นหน า ทต.ภาชี แ ละ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: ม.1 ต.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680202 UTM 1588466
พื้นที่เขตเทศบาล: 3.95 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 3,135 คน(แฝง 1,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 124 ม.4 ต.ลําตาเสา อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0682642 UTM 1577447
พื้นที่เขตเทศบาล: 19.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 15,500 คน(แฝง 200 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 2.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: บ.ชายสิงห ม.12 ต.อุทัย อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680911 UTM 1590253
พื้นที่: 3 ไร (เปนของทต.อุทัย)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: ม.5 ต.ลําตาเสา อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0684595 UTM 1576295
พื้นที่: 6 ไร (เปนของทต.ลําตาเสา)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบครั้งคราว

รู ป ที่ 44 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณกึ่ ง กลางเสาธงดา นหนา ทต.อุทั ย และ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 45 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ลําตาเสาและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 199 ม.7 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0673254 UTM 1564343
พื้นที่เขตเทศบาล: 4.04 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 6,343 คน(แฝง 50,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 46 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 49 ม.8 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บานเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0670031 UTM 1573047
พื้นที่เขตเทศบาล: 4.785 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 8,593 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 8 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.11 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0671841 UTM 1563106
พื้นที่: 12-2-35 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

ที่ตั้ง: 13/2 ม.1 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0672874 UTM 1568235
พื้นที่: 2 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น

รู ป ที่ 46 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.พระอินทราชา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 47 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.บานเลนและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย
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ที่ตั้ง: ม.5 ต.บานสราง อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680749 UTM 1579064
พื้นที่เขตเทศบาล: 6.4 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 4,036 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 4 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 34/2 ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0661599 UTM 1571778
พื้นที่เขตเทศบาล: 40 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 10,219 คน(แฝง 2,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.บานสราง อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0679995 UTM 1580922
พื้นที่: 7-2-0 ไร (เปนของสาธารณะประโยชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบครั้งคราว

ที่ตั้ง: บ.บางพลี ม.5 ต.บางพลี อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0656961 UTM 1570193
พื้นที่: 38 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

รู ป ที่ 48 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.บ า นสร า งและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 49 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางไทรและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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ที่ตั้ง: 78 ม.2 ต.ชางใหญ อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0664695 UTM 1566834
พื้นที่เขตเทศบาล: 14.32 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 9,909 คน(แฝง 1,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.4 ต.ชางใหญ อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0665851 UTM 1565950
พื้นที่: 5 ไร (เปนของสาธารณะประโยชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

รู ป ที่ 50 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงด านหนา ทต.ราชคราม
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย
3.1 สถานการณปจจุบัน
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 542 ตัน/วัน
เฉพาะเขตเทศบาล ประมาณ 252 ตัน/วัน และที่อื่นๆ อีกประมาณ 290 ตัน/วัน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
ประมาณ 0.70 กิโลกรัม/คน/วัน สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได ประมาณ 229 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 91 โดยมี
ขยะมูลฝอยทีต่ กคาง ประมาณ 23 ตัน/วัน เทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ทน.พระนครศรีอยุธยา
ประมาณ 85 ตัน/วัน รองลงมา คือทต.พระอินทราชา ประมาณ 46 ตัน/วัน เนือ่ งจากมีประชากรแฝง
จํานวนมาก สวนเทศบาลที่มปี ริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด คือ ทต.มหาราช ประมาณ 1 ตัน/วัน ตามลําดับ
แสดงดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 27 แหง
ขอมูลทั่วไป

1

อัตราการ
ปริมาณขยะมูลฝอย
พื้นที่ ประชากร ผลิตขยะ
(ตัน/วัน)
(ตร.กม.) (คน) มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได
ทน.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา 14
61,334
1
85
80

2

ทม.เสนา อ.เสนา

1.2

4,662

0.88

5

3

ทม.อโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา

8.4

19,157

0.99

4

ทต.บางบาล อ.บางบาล

49.06

11,965

5

ทต.มหาพราหมณ อ.บางบาล

32.5

6

ทต.เจาเจ็ด อ.เสนา

7

ลําดับที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสิทธิภาพ หมายเหตุ
การให (ประชา
บริการ กรแฝง)
จัดเก็บ(%)
94

20,000

5

100

1,000

20

20

100

1,000

0.25

3

1.5

50

-

7,660

1

2.5

2.5

100

500

10.69

10,560

0.38

4

4

100

-

ทต.หัวเวียง อ.เสนา

20.8

6,491

0.31

2

2

100

-

8

ทต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง

3.8

20,125

0.07

1.5

1.5

100

200

9

ทต.บางซาย อ.บางซาย

5.5

5,530

0.9

5

5

100

-

10

ทต.ผักไห อ.ผักไห

11

11,119

0.45

5

5

100

-

11

ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห

16.53

8,582

0.17

1.5

1.5

100

-

12

ทต.บางปะหัน อ.บางปะหัน

11.6

5,466

0.91

5

5

100

-

13

ทต.มหาราช อ.มหาราช

12.5

3,368

0.3

1

1

100

-

14

ทต.โรงชาง อ.มหาราช

22.42

6,623

0.22

1.5

1.5

100

100

15

ทต.บานแพรก อ.บานแพรก

8

2,177

0.92

2

2

100

-
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ตารางที่ 13 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 27 แหง(ตอ)
ขอมูลทั่วไป
ลําดับที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อัตราการ
ปริมาณขยะมูลฝอย
พื้นที่ ประชากร ผลิตขยะ
(ตัน/วัน)
(ตร.กม.) (คน) มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได
12
7,481
0.94
7
7

16

ทต.นครหลวง อ.นครหลวง

17

ทต.อรัญญิก อ.นครหลวง

35

7,919

0.63

5

18

ทต.ทาเรือ อ.ทาเรือ

3

8,120

0.9

19

ทต.ทาหลวง อ.ทาเรือ

5.9

9,769

20

ทต.ภาชี อ.ภาชี

7.47

21

ทต.อุทัย อ.อุทัย

22

ประสิทธิภา หมายเหตุ
พการให (ประชา
บริการ กรแฝง)
จัดเก็บ(%)
100

-

4.5

90

-

9

9

100

800

0.9

10

8

80

1,200

5,834

0.73

5

5

100

1,000

3.95

3,155

0.72

3

3

100

1,000

ทต.ลําตาเสา อ.วังนอย

19.5

15,600

0.16

2.5

2.5

100

200

23

ทต.พระอินทราชา อ.บางปะอิน

4.04

6,343

0.82

46

32

70

50,000

24

ทต.บานเลน อ.บางปะอิน

4.79

8,593

0.93

8

8

100

-

25

ทต.บานสราง อ.บางปะอิน

6.4

4,036

0.99

4

4

100

-

26

ทต.บางไทร อ.บางไทร

40

10,219

0.41

5

5

100

2,000

27

ทต.ราชคราม อ.บางไทร

14.32

9,909

0.35

3.5

3.5

100

-

384.37

281,797

0.70

252

229

91

79,000

รวม 27 เทศบาล

ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล,2548
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด
1,000

3.2 ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล
ทั้ง 27 แหง ในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองในเขต
พื้นที่ของเทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธกี ารเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมริมถนนและ
ซอย แสดงดังตารางที่ 14
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สําหรับภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 11,186 ใบ สวนมากใชถัง
พลาสติก ประมาณ 7,571 ใบ รองลงมาเปนถังพลาสติกแยกประเภท ประมาณ 1,770 ใบ ถังยาง ประมาณ
1,160 ใบ ถังโลหะ ประมาณ 580 ใบ ถังเขง ประมาณ 100 ใบ และถังคอนเทนเนอร ประมาณ 5 ใบ และ
ซึ่งยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 14
จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในในเขตเทศบาล ประมาณ 73 คัน สวนใหญจะเปนรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยแบบเปดขางเททาย มีประมาณ 35 คัน รองลงมาเปนรถแบบอัดทาย ประมาณ 28 คัน
รถแบบปคอัพ ประมาณ 9 คัน รถแบบบรรทุกเททาย ประมาณ 1 คัน ตามลําดับ ซึ่งทุกเทศบาลฯ มี
ปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 14
ตารางที1่ 4 แสดงขอมูลการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาล

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน

1.ทน.
พระนครศรีอยุธยา

- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 400 ใบ
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 200 ใบ
และ240 ลิตร/ 600 ใบ

2.ทม.เสนา

- ถังคอนเทนเนอร 5 ลบ.ม./ 5 ถัง
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 60 ใบ และ
200 ลิตร/80 ใบ

3.ทม.อโยธยา

4.ทต.เจาเจ็ด
5.ทต.หัวเวียง
6.ทต.ทาเรือ

7.ทต.ทาหลวง

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
(คัน)
- รถอัดทาย/7 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 4
คัน

- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถปคอัพ /1 คัน
- รถอัดทาย/ 1 คัน
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 50 ใบ ,125 - รถเปดขางเททาย/ 3
ลิตร/226ใบ,185ลิตร/60 ใบ,105
คัน
เก็บจากถังขยะ
ลิตร/90 ใบ
- รถปคอัพ /2 คัน
มูลฝอยแตละบาน ถัง
- รถอัดทาย/ 2 คัน
ขยะมูลฝอยรวมริม - ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 200 ใบ
- รถเปดขางเททาย/ 2
ถนนและซอย
คัน
- ถังพลาสติก 125 ลิตร/ 250 ใบ
- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- ถังพลาสติก 240/ 350 ใบ,120
- รถอัดทาย/ 2คัน
ลิตร/150 ใบ
- รถเปดขางเททาย/ 2
คัน
- ถังพลาสติก 125 ลิตร/ 425 ใบ,240 - รถเปดขางเททาย/ 1
ลิตร/50 ใบ
คัน
- รถปคอัพ /1 คัน
- รถอัดทาย/ 1 คัน
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ความจุ
(ลูกบาศก
เมตร)
10,12
3,12

2540,2542
2541,2544

12
4
10

2536
2539
2542

9-15
3
10

2536-2540
2545
2545,2547

10

2536,2541

10

2544

5
9

2546
2539-2540

10
3
10

2537
2546
2546

ป พ.ศ.
ที่จัดซื้อ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที1่ 4 แสดงขอมูลการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ตอ)
เทศบาล

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

8.ทต.พระอินทราชา

- ถังพลาสติกแยกประเภท 240
ลิตร/ 700 ใบ

9.ทต.บานสราง

- ถังโลหะ 200 ลิตร / 30 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 370 ใบ
,150 ลิตร/100 ใบ

10.ทต.บานเลน

- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 150 ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 80 ใบ

11.ทต.บางปะหัน

- ถังยาง 100 ลิตร/150ใบ
-ถังพลาสติก 240 ลิตร/180 ใบ
- ถังน้ํามัน 200 ลิตร/100 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 80 ใบ ,120
ลิตร/150 ใบ

12.ทต.ลาดชะโด
13.ทต.ผักไห
14.ทต.ภาชี

15.ทต.โรงชาง
16.ทต.มหาราช
17.ทต.นครหลวง

18.ทต.อรัญญิก

19.ทต.บางไทร

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน

เก็บจากถังขยะมูล
ฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย

- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 100 ใบ ,
200 ลิตร/ 150 ใบ ,120 ลิตร/100 ใบ
-ถังพลาสติก 120 ลิตร/1,000 ใบ

- ถังยาง 20 ลิตร/ 400 ใบ
-ถังพลาสติก 50 ลิตร/50 ใบ
- ถังยาง 50 ลิตร/ 200 ใบ
- ถังพลาสติกแยกประเภท 240
ลิตร/ 300 ใบ, 180 ลิตร/ 370 ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 300 ใบ ,
180 ลิตร/ 370 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 500 ใบ

- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 500 ใบ

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
(คัน)
- รถเปดขางเททาย/ 3
คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถปคอัพ /1 คัน
- รถอัดทาย/ 1 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 2
คัน

ความจุ
(ลูกบาศก
เมตร)
7.6

ป พ.ศ.
ที่จัดซื้อ
2540

10
8

2540,2547
2535

4
12
8

2546
2545
2544

10
12

2544
2538,2540

- รถปคอัพ /2 คัน

2

2544

- รถอัดทาย/ 2 คัน

10

2546

- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถอัดทาย/ 1 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถเปดขางเททาย/ 2
คัน
รถเปดขางเททาย/ 1 คัน
-รถอัดทาย/ 1 คัน

10

2541

8
10

2547
2543

8,10

2540,2545

10
10

2538
2541

12

2547

4
3-7

2537
2537-2540

- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถปคอัพ /1 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 2
คัน
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที1่ 4 แสดงขอมูลการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ตอ)
เทศบาล
20.ทต.ราชคราม
21.ทต.บางบาล

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- ถังพลาสติกแยกประเภท 200
ลิตร/ 400 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 250 ใบ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
(คัน)
-รถอัดทาย/ 2 คัน

- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
22.ทต.มหาพราหมณ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 200 ใบ ,
- รถเปดขางเททาย/ 1
100 ลิตร/ 50 ใบ
คัน
23.ทต.บานแพรก
- ถังพลาสติก 250 ลิตร/ 50 ใบ , 200 - รถเปดขางเททาย/ 1
เก็บจากถังขยะ
ลิตร/ 200 ใบ
คัน
มูลฝอยแตละบาน ถัง
- ถังยาง 150 ลิตร/ 80 ใบ
-รถอัดทาย/ 1 คัน
ขยะมูลฝอยรวมริม
24.ทต.ลาดบัวหลวง
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 60 ใบ
- รถเปดขางเททาย/ 2
ถนนและซอย
คัน
25.ทต.บางซาย
- ถังยาง 50 ลิตร/ 300 ใบ
- รถอัดทาย / 2 คัน
26.ทต.ลําตาเสา
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 200 ใบ ,
- รถอัดทาย / 2 คัน
200 ลิตร/ 50 ใบ
27.ทต.อุทัย
- ถังยาง 50 ลิตร/ 30 ใบ
- รถอัดทาย / 1 คัน
- ถังพลาสติก 175 ลิตร/ 60 ใบ , 100 - รถปคอัพ /1 คัน
ลิตร/ 50 ใบ
รวม 27 เทศบาล

ความจุ
(ลูกบาศก
เมตร)
8

ป พ.ศ.
ที่จัดซื้อ
2538

10

2545

12

2543

10

2540

12
10

2547
*

10
10

2544,2545
2537-2538

8
2

2546
2540

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล
3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา
เทศบาล ทั้ง 27 แหง ในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการกําจัดในพื้นทีท่ ี่เปนของเทศบาลเองเปน
สวนใหญ มีจํานวน 12 แหง มีพื้นที่ประมาณ 274-2-0 ไร ใชไปแลว 126-0-0 ไร คิดเปน 46 % เชาพื้นที่
ของเอกชน จํานวน 5 แหง มีพื้นที่ ประมาณ 58-3-77 ไร ใชไปแลว 46-0-0 ไร คิดเปน 79 % ใชรวมกับ
หนวยงานอืน่ จํานวน 8 แหง และใชในที่สาธารณะประโยชน จํานวน 2 แหง มีพื้นที่ 12-2-0 ไรใชไป
แลว 12-2-0 ไร คิดเปน 100%
นอกจากนี้ยังพบวาในในเขตเทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นแลวเผา
จํานวน 13 แหง แบบเทกองบนพื้น จํานวน 9 แหง ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน จํานวน 3 แหง และฝงในหลุม
ไถกลบครั้งคราว จํานวน 2 แหง ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 15
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
8

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

เทศบาล

วิธีกําจัด

1.ทน.
พระนครศรีอยุธยา

กองบนพื้น

พื้นที่ 30 ไร
เปนพื้นที่ของทน.
พระนครศรีอยุธยา
(ใชไปแลว 30 ไร)

47P0663631 UTM1585816
ต.บานปอม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

2.ทม.เสนา

กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

พื้นที่ 84ไร
เปนพื้นที่ของทม.เสนา
(ใชไปแลว 30 ไร)

47P0651133 UTM1581060
ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

7

พื้นที่ 12ไร 1 งาน 42 ตารางวา
เปนพื้นที่เอกชน
เชา 600,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 12-1-42)
พื้นที่ 23ไร
เปนพื้นที่ของทต.เจาเจ็ด
(ใชไปแลว 3 ไร)

47P0674697 UTM1594258
ม.1 ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
47P0645391 UTM1585901
ต.เจาเจ็ด อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

22

4

2540
-*

47P0651133 UTM1581060
ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

10

2544
-2550

47P0682415
UTM1605453
ต.ศาลาลอย อ.ทาเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
47P0683240 UTM1605859
ม. 11 ต.ศาลาลอย อ.ทาเรือ
จ. พระนครศรีอยุธยา

7

2541
-2550

15

2540
-2545

3.ทม.อโยธยา

4.ทต.เจาเจ็ด

กองบนพื้น
แลวเผา

5.ทต.หัวเวียง

กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 84ไร
เปนพื้นที่ของทม.เสนา
เชา * บาท/ป
(ใชไปแลว 30 ไร)
พื้นที่ 30 ไร
เปนพื้นที่ของทต.ทาเรือ
(ใชไปแลว 15 ไร)

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 7 ไร
เปนพื้นที่ของทต.ทาหลวง
(ใชไปแลว 4 ไร)

6.ทต.ทาเรือ

7.ทต.ทาหลวง

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)

2529 พื้นที่กําจัดเต็ม
ไมสามารถ
-2543
(อยูใน ใชไดอกี /ควร
ระหวาง หาสถานที่
จัดหา
แหงใหม
พื้นที่
จัดทํา
แหง
ใหม)
2544 พื้นที่กําจัดยัง
-2550 ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
2545 พื้นที่กําจัดเต็ม
-2554
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก

54

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ)
เทศบาล

วิธีกําจัด

8.ทต.
พระอินทราชา

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

9.ทต.บานสราง

แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
ฝงในหลุม
ไถกลบครั้ง
คราว

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

พื้นที่ 12ไร 2 งาน 35 ตารางวา
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา 480,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 5 ไร)
พื้นที่ 62 ไร
เปนพื้นที่ของทต. พระอินทรา
ชา (ยังไมเปดใชงาน)

47P0671841 UTM1563106
ม.11 ต.เชียงรากนอย
อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.บานแปง อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ 7.2 ไร
เปนพื้นที่สาธารณะประโยชน
(ใชไปแลว 7.2 ไร)

10.ทต.บานเลน

กองบนพื้น

พื้นที่ 2 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา 246,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 2 ไร)

11.ทต.บางปะหัน

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 6 ไร
เปนพื้นที่ของทต.บางปะหัน
(ใชไปแลว 4 ไร)

12.ทต.ลาดชะโด

กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 84ไร
เปนพื้นที่ของทม.เสนา
เชา * บาท/ป
(ใชไปแลว 30 ไร)
พื้นที่ 84ไร
เปนพื้นที่ของทม.เสนา
เชา * บาท/ป
(ใชไปแลว 30 ไร)
พื้นที่ 36ไร
เปนพื้นที่ของทต.ภาชี
(ใชไปแลว 10 ไร)

13.ทต.ผักไห

14.ทต.ภาชี

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
3

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)
2547
-*

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก
ซื้อที่ดินแลว
ยังไมกอสราง
ระบบ

10

2541
-*

47P0679995 UTM1580922
ม. 5 ต.บานสราง
อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
47P0672874 UTM1568235
บ.เลขที1่ 3/2 ม.1
ต.เชียงรากนอย
อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
47P0669491 UTM1600256
ม.4 ต.บางระกํา
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

3.5

2536
-2550

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

6

*

6

2536
-2552

พื้นที่กําจัดเต็ม
ไมสามารถ
ใชไดอีก/ควร
หาสถานที่
แหงใหม
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย

47P0651133 UTM1581060
ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

25

2543
-2544

47P0651133 UTM1581060
ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

30

*

47P0686730 UTM1596673
ม. 1 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา

2.5

2540
-2560

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ตอ)
ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
4

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

เทศบาล

วิธีกําจัด

15.ทต.โรงชาง

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 9 ไร 2 งาน
เปนพื้นที่ของทต.โรงชาง
(ใชไปแลว 1 ไร)

47P0665615 UTM1614248
ม.6 ต.พิตเพียน อ.มหาราช
จ. พระนครศรีอยุธยา

16.ทต.มหาราช

กองบนพื้น
แลวเผา

2546
-2560

กองบนพื้น
แลวเผา

5

2536
-2560

18.ทต.อรัญญิก

กองบนพื้น
แลวเผา

5

2537
-*

19.ทต.บางไทร

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

8

2546
-2560

20.ทต.ราชคราม

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 39 ไร
เปนพื้นที่ของทต.นครหลวง
เชา 48,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 20 ไร)
พื้นที่ 30 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา 684,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 25 ไร)
พื้นที่ 5 ไร
เปนพื้นที่สาธารณะประโยชน
(ใชไปแลว 3 ไร)

47P0669722 UTM1600429
ม.3 ต.บางระกํา
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
47P0669722 UTM1600429
ม.3 ต.บางระกํา
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
47P0669722 UTM1600429
ม.3 ต.บางระกํา
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
47P0656961 UTM1570192
ม.5 ต..บางไทร อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

10

17.ทต.นครหลวง

พื้นที่ 39 ไร
เปนพื้นที่ของทต.นครหลวง
เชา 36,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 20 ไร)
พื้นที่ 39 ไร
เปนพื้นที่ของทต.นครหลวง
(ใชไปแลว 20 ไร)

47P0665851 UTM1565950
ม.4 ต.ชางใหญ อ.บางไทร
จ. พระนครศรีอยุธยา

5

2545
-2550

21.ทต.บางบาล

กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล

พื้นที่ 84ไร
เปนพื้นที่ของทม.เสนา
(ใชไปแลว 30 ไร)

47P0651133 UTM1581060
ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

22

*

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

2540
-2570

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม /ควร
หาสถานที่
แหงใหม
เนื่องจากอยู
ในแนว
ไฟฟาแรงสูง
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
-

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ตอ)
เทศบาล
22.ทต.
มหาพราหมณ

วิธีกําจัด

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
25

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 84ไร
เปนพื้นที่ของทม.เสนา
เชา * บาท/ป
(ใชไปแลว 30 ไร)
พื้นที่ 2 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
(ใชไปแลว 1 ไร)
เชา 99,600 บาท/ป
(ใชไปแลว 2 ไร)

47P0651133 UTM1581060
ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
47P0668628 UTM1619977
ม.4 ต.บานแพรก อ.บานแพรก
จ. พระนครศรีอยุธยา

1

2546
-*

24.ทต.
ลาดบัวหลวง

กองบนพื้น
แลวเผา

2538
-*

กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล

47P0645052 UTM1567600
ม.1 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง
จ. พระนครศรีอยุธยา
47P0651133 UTM1581060
ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

7

25.ทต.บางซาย

พื้นที่ 1 ไร
เปนพื้นที่ของทต.ลาดบัว
หลวง
(ใชไปแลว 1 ไร)
พื้นที่ 84ไร
เปนพื้นที่ของทม.เสนา
เชา * บาท/ป
(ใชไปแลว 30 ไร)

20

*

26.ทต.ลําตาเสา

ฝงในหลุม
ไถกลบครั้ง
คราว

พื้นที่ 6 ไร
เปนพื้นที่ของทต.ลําตาเสา
(ใชไปแลว 6ไร)

47P0684595 UTM1576295
ม. 5 ต.ลําตาเสา อ.วังนอย
จ. พระนครศรีอยุธยา

10

2542
-*

27.ทต.อุทัย

กองบนพื้น
แลวเผา

พื้นที่ 3 ไร
เปนพื้นที่ของ ทต.อุทัย
(ใชไปแลว 2 ไร)

47P0680911 UTM1590253
บ.ชายสิงห ม.12 ต.อุทัย
อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

4

2546
-2549

23.ทต.บานแพรก

*

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดเต็ม
/ควรหา
สถานที่แหง
ใหม เนื่องจาก
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย/ติดแนว
ถนน
พื้นที่กําจัดเต็ม
แตขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดเต็ม
/ควรหสถานที่
แหงใหม
เนื่องจากอยู
ในแนวไฟฟา
แรงสูงและทอ
กาซ ปตท.
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย

รวม 27 เทศบาล
ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอ มูล

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

3.5 ภาพรวมของจังหวัดปทุมธานี
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยูในภาคกลางและเปนเขตปริมณฑลตั้งอยูบนเสนรุงที่ 14 องศาเหนือ และ
เสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนือ้ ที่ประมาณ 1,525.856
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 46 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง แสดงดังรูปที่ 51
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดนนทบุรี
1.2 การปกครองและประชากร
จังหวัดปทุมธานีแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 60 ตําบล 529 หมูบาน และมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง 6 แหง เทศบาล
ตําบล จํานวน 8 แหง รวมเปน 14 แหงและองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 51 แหง มีประชากรรวมทั้งสิ้น
800,418 คน ความหนาแนนของประชากร 524.569 คนตอตารางกิโลเมตร โดยแยกเปนรายอําเภอ แสดงดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงขอมูลการแบงเขตการปกครองของจังหวัดปทุมธานี ป 2548

1

เมืองปทุมธานี

120.151

14

81

3

12

154,744

ความ
หนาแนน
(คน/
ตร.กม.)
1,288

2

คลองหลวง

299.152

7

106

2

5

163,246

546

3

ธัญบุรี

112.124

6

28

3

1

158,229

1,411

4

หนองเสือ

413.632

7

69

1

7

47,220

114

5

ลาดหลุมแกว

188.120

7

61

1

7

47,269

251

6

ลําลูกกา

297.710

8

126

3

8

181,203

609

7

สามโคก

94.967

11

58

1

11

48,507

511

1,525.856

60

529

14

51

800,418

524.569

การแบงเขตการปกครอง
ลําดับ

อําเภอ

รวม 7 อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ตําบล

หมูบาน เทศบาล

อ.บ.ต.

จํานวน
ประชากร
(คน)

ที่มา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

รูปที่51 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดปทุมธานี
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

2. ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดปทุมธานี โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของที่ตั้งสํานักงาน
เทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวม 14 แหง ระหวางวันที่ 5,7 เมษายน 2548และวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2548 ดังนี้

ที่ตั้ง: 12 ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0665715 UTM 1550397
พื้นที่เขตเทศบาล: 7.1 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 19,976 คน(แฝง 10,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 20 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 88 ม.3 ต.บานฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0664277 UTM 1548894
พื้นที่เขตเทศบาล: 3.9 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 6,570 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 6 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0648825 UTM 1560177
พื้นที่: 118 ไร (เปนของทม.ปทุมธานี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0656961 UTM 1570192
พื้นที่: 38 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

รูปที่ 52 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร บริเวณ
กึ่ ง กลางเสาธงด า นหน า ทม.ปทุ ม ธานี แ ละสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ 53 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร บริเวณ
ดานหนา ทต.บางหลวงและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 95 ถ.ติวานนท ม.5 อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0667527 UTM 1546515
พื้นที่เขตเทศบาล: 8.3 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 8,309 คน(แฝง 5,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 8 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 129 ม.7 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0664425 UTM 1555484
พื้นที่เขตเทศบาล: 12.29 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 9,600 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 4 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680800 UTM 1560423
พื้นที่: 5 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบทุกวัน

ที่ตั้ง: ม.6 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0662664 UTM 1555790
พื้นที่: 14 ไร (เปนของสาธารณะประโยชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น

รู ป ที่ 54 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางกะดีและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 55 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.บางเตยและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0651686 UTM 1552252
พื้นที่เขตเทศบาล: 18.2 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 6,325 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 6 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 22 ม.2 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0673850 UTM 1547480
พื้นที่เขตเทศบาล: 20.8 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 68,347 คน(แฝง 50,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 120 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0656961 UTM 1570192
พื้นที่: 38 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

ที่ตั้ง: ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680800 UTM 1560423
พื้นที่: 5 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบทุกวัน

รู ป ที่ 56 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.ระแหงและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 57 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.รังสิตและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 999 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0687327 UTM 1550731
พื้นที่เขตเทศบาล: 30.75 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 47,044 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 46 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 88 ม.2 ต.บึงน้ํารักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0701708 UTM 1556369
พื้นที่เขตเทศบาล: 38.4 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 19,731 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 19 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680800 UTM 1560423
พื้นที่: 5 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบทุกวัน

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0697722 UTM 1555764
พื้นที่: 4 ไร (เปนของทม.สนั่นรักษ)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

รู ป ที่ 58 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณดา นหน า ทต.ธัญบุ รีแ ละสถานที่กําจั ด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 59 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.สนั่นรักษ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 33 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0677654 UTM 1555541
พื้นที่เขตเทศบาล: 42.935 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 46,304 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 46 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 1 ม.10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0675315 UTM 1558250
พื้นที่เขตเทศบาล: 63 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 38,396 คน(แฝง 200,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 75 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.15 ซ.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680818 UTM 1560484
พื้นที่: 4 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

ที่ตั้ง: ม.15 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0677231 UTM 15611963
พื้นที่: 20 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบทุกวัน

รู ป ที่ 60 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.คลองหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 61 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.ทาโขลงและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 999 ม.18 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0678350 UTM 1542028
พื้นที่เขตเทศบาล: 12.47 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 43,722 คน(แฝง 17,629 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 43 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 9 ม.15 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0687732 UTM 1540655
พื้นที่เขตเทศบาล: 11.453 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 9,956 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 9 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0697722 UTM 1555764
พื้นที่: 4 ไร (เปนของทม.สนั่นรักษ)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0697722 UTM 1555764
พื้นที่: 4 ไร (เปนของทม.สนั่นรักษ)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

รู ป ที่ 62 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณกึ่ ง กลางเสาธงด า นหน า ทม.คู ค ตและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 63 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ลําลูกกาและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 145/15-16 ม.2 ต.ลําไทร อ.ลําลุกกา จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0700958 UTM 1543355
พื้นที่เขตเทศบาล: 63.64 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 2,600 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1.7 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0696892 UTM 1563413
พื้นที่เขตเทศบาล: 13.78 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 1,937 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 1 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.3 ต.ลําไทร อ.ลําลุกกา จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0702164 UTM 1542465
พื้นที่: 3 ไร (เปนของทต.ลําไทร)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา

ที่ตั้ง: ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0697722 UTM 1555764
พื้นที่: 4 ไร (เปนของทม.สนั่นรักษ)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

รู ป ที่ 64 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.ลําไทรและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 65 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.หนองเสือ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
3.1 สถานการณปจจุบัน
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 511 ตัน/วัน เฉพาะเขต
เทศบาล ประมาณ 404.7 ตัน/วัน และที่อื่นๆ อีกประมาณ 106.3 ตัน/วัน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
ประมาณ 0.66 กิโลกรัม/คน/วัน สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได ประมาณ 401.7 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 99.3
โดยมีขยะมูลฝอยที่ตกคาง ประมาณ 3 ตัน/วัน เทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ทม.รังสิต ประมาณ
120 ตัน/วัน รองลงมา คือทม.ทาโขลง ประมาณ 75 ตัน/วัน เนื่องจากมีประชากรแฝงจํานวนมาก สวน
เทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด คือ ทต.หนองเสือ ประมาณ 1 ตัน/วัน ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดปทุมธานี จํานวน 14 แหง
ขอมูลทั่วไป

ลําดับที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสิทธิภาพ หมายเหตุ
อัตราการ
ปริมาณขยะมูลฝอย
การให (ประชากร
พื้นที่ ประชากร ผลิตขยะ
(ตัน/วัน)
บริการ
แฝง)
(ตร.กม.) (คน) มูลฝอย(กก./
จัดเก็บ(%)
คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได
7.1
19,976
0.67
20
20
100
10,000

1

ทม.ปทุมธานี อ.เมือง

2

ทม.คูคต อ.ลําลูกกา

12.47

43,722

0.7

43

43

100

17,629

3

ทม.รังสิต อ.ธัญบุรี

20.8

68,347

1

120

120

100

50,000

4
5
6
7
8
9

ทม.ทาโขลง อ.คลองหลวง
ทม.คลองหลวง อ.คลองหลวง
ทม.สนั่นรักษ อ.ธัญบุรี
ทต.บางหลวง อ.เมือง
ทต.บางกะดี อ.เมือง
ทต.บางเตย อ.สามโคก

63
42.94
38.4
3.9
8.3
12.29

38,396
46,304
19,731
6,570
8,309
9,600

0.3
0.99
0.96
0.91
0.6
0.42

75
46
19
6
8
4

75
46
19
5.5
8
3

100
100
100
92
100
75

200,000
5,000
-

10
11
12
13

ทต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว
ทต.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี
ทต.หนองเสือ อ.หนองเสือ
ทต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา

18.22
30.75
13.78
11.45

6,352
47,044
1,937
9,956

0.94
0.98
0.52
0.9

6
46
1
9

5.5
45
1
9

92
98
100
100

-

14

ทต.ลําไทร อ.ลําลูกกา
รวม 14 เทศบาล

3.64
287.04

2,600
328,844

0.65
0.66

1.7
404.7

1.7
401.7

100
99.3

282,629

ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด
1,000
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3.2 ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล
ทั้ง 14 แหง ในพื้นทีจ่ ังหวัดปทุมธานีจะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมริมถนนและซอย แสดง
ดังตารางที่ 18
สําหรับภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 14,380 ใบ สวนมากใชถัง
พลาสติก ประมาณ 10,610 ใบ รองลงมาเปนถังโลหะ ประมาณ 2,080 ใบ ถังยาง ประมาณ 1,340 ใบ ถัง
พลาสติกแยกประเภท ประมาณ 300 ใบ และถังคอนเทนเนอร ประมาณ 50 ใบ และซึ่งยังไมเพียงพอและ
ครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 18
จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 91 คัน สวนใหญจะเปนรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ประมาณ 60 คัน รองลงมาเปนแบบเปดขางเททาย มีประมาณ 17 คัน รถแบบ
คอนเทนเนอร ประมาณ 10 คัน และรถแบบปคอัพ ประมาณ 4 คัน ตามลําดับ ซึ่งทุกเทศบาลฯ มีปริมาณ
รถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
1.ทม.ปทุมธานี

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./ 15 ถัง
- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 500ใบ
- ถังพลาสติก 120/ 2,000 ใบ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- รถเปดขางเททาย/ 1คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน
- รถคอนเทนเนอร /2คัน

ความจุ
(ลบ.ม.)
12
12
8

ปพ.ศ.
ที่จัดซื้อ
2540
2540
2540

2.ทม.คูคต
3.ทม.ทาโขลง

- ถังยาง 200 ลิตร/ 600ใบ
- ถังโลหะ 100 ลิตร/ 1,000 ใบ

- รถอัดทาย/ 6 คัน
-รถอัดทาย/9 คัน
-รถอัดทาย/1 คัน
- รถปดขางเททาย/9 คัน
- รถอัดทาย/ 4 คัน
- รถคอนเทนเนอร / 5 คัน
- รถปคอัพ/ 1 คัน
- รถอัดทาย/ 15 คัน
- รถคอนเทนเนอร / 2 คัน

10
10
7.6
12
10
8
5
5,10,20
8

2536-2540
2540-2543
2540
2535-2537
2540-2541
2538-2542
2547
2541-2548
2543-2548

10

2537

เทศบาล

4.ทม.รังสิต

5.ทม.คลองหลวง

6.ทม.สนั่นรักษ

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

เก็บจากถังขยะ
มูลฝอยแตละ
บาน ถังขยะมูล
ฝอยรวมริมถนน
และซอย

- ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./25 ถัง
- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 500 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 2,000 ใบ
- ถังยาง 200 ลิตร/ 500ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 700 ใบ, 190
ลิตร/ 1,800 ใบ
- ถังแยกประเภท 240 ลิตร/200 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 200ใบ
- ถังแยกประเภท 200 ลิตร/100 ใบ
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ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี(ตอ)
เทศบาล
7.ทต.บางหลวง

8.ทต.ธัญบุรี

9.ทต.ลําลูกกา

10.ทต.ลําไทร
11.ทต.หนองเสือ
12.ทต.บางเตย

13.ทต.ระแหง

14.ทต.บางกะดี

วิธีการเก็บขยะมูล
ฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 80ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 400
ใบ, 200 ลิตร/ 200 ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 60 ใบ,
200 ลิตร/ 400 ใบ, 100 ลิตร/
200 ใบ, 50 ลิตร/ 500 ใบ
- ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./
10 ถัง
- ถังพลาสติก 100 ลิตร/ 50 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 300
เก็บจากถังขยะ
ใบ
มูลฝอยแตละบาน ถัง - ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 150
ขยะมูลฝอยรวมริม ใบ
ถนนและซอย
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 200
ใบ
- ถังยาง 50 ลิตร/200ใบ
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 1,000
ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 250
ใบ
- ถังยาง 40 ลิตร/40 ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 400
ใบ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- รถเปดขางเททาย/1 คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน

ความจุ
(ลบ.ม.)
5
8,10

ปพ.ศ.
ที่จัดซื้อ
2543
2539,2546

- รถเปดขางเททาย/1 คัน
- รถอัดทาย/ 5 คัน
- รถคอนเทรนเนอร / 1คัน

9
10
6

2540
2540
2545

- รถเปดขางเททาย/ 2 คัน
- รถอัดทาย/ 3 คัน

8
10

2537,2538
2540-2547

- รถปคอัพ/ 1 คัน
- รถอัดทาย/ 1 คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน

4
7.6
10

2534
2540
2541,2547

- รถอัดทาย/ 2 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 2 คัน
- รถปคอัพ/ 1 คัน
- รถกระบะ / 1 คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน

10
4,10
4
4
6

2541,2547
2533,2538
2533
2529
2541

- รถเปดขางเททาย/ 1 คัน
- รถอัดทาย/ 3 คัน

10
10

*
*

รวม 14 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล
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3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล
ทั้ง 14 แหง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจะดําเนินการเชาพืน้ ที่ของเอกชนเปนสวนใหญ จํานวน 7 แหง มีพื้นที่
ประมาณ 67-0-0 ไร ใชไปแลว 43-0-0 ไร คิดเปน 64 % พื้นที่ที่เปนของเทศบาลเอง จํานวน 3 แหง มี
พื้นที่ประมาณ 125-0-0 ไร ใชไปแลว 35-0-0 ไร คิดเปน 28 % ใชพนื้ ที่กําจัดรวมกับหนวยงานอื่น จํานวน
3 แหง และเปนที่สาธารณะประโยชน จํานวน 1 แหง มีพื้นที่ ประมาณ 14-0-0 ไร ใชไปแลว 8-0-0 ไร คิด
เปน 57 %
นอกจากนี้ยังพบวาในเขตเทศบาล สวนมากใชวิธกี ําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นไถกลบครั้ง
คราว จํานวน 5 แหง แบบเทกองบนพื้นไถกลบทุกวัน จํานวน 4 แหง เทกองบนพืน้ และฝงในหลุม ไถกลบ
ทุกวัน อยางละ 2 แหง และเทกองบนพื้นแลวเผา จํานวน 1 แหง ตามลําดับ
ในเขตเทศบาล มีปญหาในการจัดซื้อที่ดินเพื่อใชกําจัดขยะมูลฝอย จึงนิยมใชบริการเชาพื้นที่
เอกชน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และไมมีปญหากับประชาชนในพื้นที่ตวั เอง แสดงดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาล
1.ทม.ปทุมธานี

2.ทม.คูคต

วิธีกําจัด
กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว/ฝง
กลบอยาง
ถูก
สุขลักษณะ
กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

ฝงกลบ
อยางถูก
สุขลักษณะ

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
25

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

พื้นที่ 118 ไร เปนพืน้ ที่ของ
ทม.ปทุมธานี
(ใชไปแลว 28 ไร)

47P0648825 UTM1560177
ม.4 ต.บอเงิน
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี

พื้นที่ 4 ไร
เปนพื้นที่ของทต.สนั่นรักษ
เชา 500 บาท/เที่ยว
(ใชไปแลว 4 ไร)
พื้นที่ 230 ไร
เปนพื้นที่ของทม.คูคต
(ยังไมเปดใชงาน)

47P0697722 UTM1555764
ม.4 ต.บึ่งสนั่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

40

2547
-*

ต.บึงทองหลาง
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

3

2541
-2561
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2541
-2549

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)
ปดที่ฝงกลบ
ชั่วคราว
เนื่องจาก
ประชาชนใน
พื้นที่รองเรียน
(10 พ.ย46)
พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

เปดใชงาน
ไมได มี
ประชาชน
ตอตานใน
พื้นที่
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ตารางที่ 19 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี(ตอ)
เทศบาล

วิธีกําจัด

3.ทม.ทาโขลง

กองบนพื้น
ไถกลบทุก
วัน

4.ทม.รังสิต

กองบนพื้น
ไถกลบทุก
วัน

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ
พื้นที่ 20 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา 6,000,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 4 ไร)
พื้นที่ 5 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา 6,450,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 5 ไร)
พื้นที่ 11 ไร

คัดแยกขยะ เปนพื้นที่ของ ทม.รังสิต
/ขนถายขยะ

5.ทม.คลองหลวง

กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

6.ทม.สนั่นรักษ

กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

7.ทต.บางหลวง

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

8.ทต.ธัญบุรี

กองบนพื้น
ไถกลบทุก
วัน

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง
47P0677231 UTM1561196
ม.15 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
8

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)
2548

47P0680800 UTM1560423
ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

120

2541
-2545

-

3

2541
-*

ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็มแตมี
ปริมาณขยะ
มาก
พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

ยังใชได เปน
สถานีขนถาย
ครอบคลุม
พื้นที่ ทม.คูคต
ทม.คลอง
หลวงและทม.
รังสิต
พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

พื้นที่ 4 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา 10,000 บาท/วัน
(ใชไปแลว 4 ไร)
พื้นที่ 4 ไร
เปนพื้นที่ของทม.สนั่นรักษ
(ใชไปแลว 4 ไร)

47P0680818 UTM1560484
ม.15 ซ.2 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

12

2546
-2548

47P0697722 UTM1555764
ม.4 ต.บึ่งสนั่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2

2528
-*

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

พื้นที่ 38 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา * บาท/ป
(ใชไปแลว 30 ไร)
พื้นที่ 5 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา 4,526,243 บาท/ป
(ใชไปแลว 5 ไร)

47P0656961 UTM1570192
ม.5 ต..บางไทร อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

26

*

-

47P0680800 UTM1560423
ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

30

2548
-2549

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง
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ตารางที่ 19 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี(ตอ)
เทศบาล

วิธีกําจัด

9.ทต.ลําลูกกา

กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

10.ทต.ลําไทร

กองบนพื้น
แลวเผา

11.ทต.หนองเสือ

กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

12.ทต.บางเตย

กองบนพื้น

13.ทต.ระแหง

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

14.ทต.บางกะดี

กองบนพื้น
ไถกลบทุก
วัน

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ
พื้นที่ 4 ไร
เปนพื้นที่ของทม.สนั่นรักษ
เชา 500 บาท/เที่ยว
(ใชไปแลว 4 ไร)
พื้นที่ 3 ไร
เปนพื้นที่ของทต.ลําไทร
(ใชไปแลว 3 ไร)
พื้นที่ 4 ไร
เปนพื้นที่ของทม.สนั่นรักษ
เชา * บาท/ป
(ใชไปแลว 4 ไร)
พื้นที่ 14 ไร
เปนพื้นที่ของสาธารณะ
(ใชไปแลว 8 ไร)
พื้นที่ 38 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา 288,000 บาท/ป
(ใชไปแลว 30 ไร)
พื้นที่ 5 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชา * บาท/ป
(ใชไปแลว 5 ไร)

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง
47P0697722 UTM1555764
ม.4 ต.บึ่งสนั่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
50

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)

2548
-2550

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

5

2534
-2548

13

*

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง
พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

47P0662664 UTM1555790
ม.6 ต.บางเตย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

1.5

2530
-2550

47P0656961 UTM1570192
ม.5 ต..บางไทร อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

35

*

47P0680800 UTM1560423
ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

20

*

47P0702164 UTM1542465
ม.3 ต.ลําไทร
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
47P0697722 UTM1555764
ม.4 ต.บึ่งสนั่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็มแตมี
ปริมาณขยะ
มาก
-

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

รวม 14 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล
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3.6 ภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนนทบุรีอยูในภาคกลางของประเทศไทย
เปนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอโดยตรงกับ
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบนเสนรุงที่ 13 องศา 47 ลิปดา ถึงเสนรุงที่ 14 องศา 4 ลิปดา และเสนแวงที่ 100 องศา 15
ลิปดา ถึง100 องศา 34 ลิปดา อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 1.80 เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 622.303 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 388,939.38ไรอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 20 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดตอ แสดงดังรูปที่ 66
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต
ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ จังหวัดนครปฐม
1.2 การปกครองและประชากร
จังหวัดนนทบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 6 อําเภอ 51 ตําบล 421 หมูบาน และมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลนคร จํานวน 2 แหง
เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 6 แหง รวมเปน 10 แหงและองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
36 แหง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 968,004 คน มีความหนาแนนของประชากร 1,555.52 คนตอตารางกิโลเมตร
โดยแยกเปนรายอําเภอ ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงขอมูลการแบงเขตการปกครองจังหวัดนนทบุรี ป 2548

1

เมืองนนทบุรี

77.018

10

77

2

4

334,744

ความ
หนาแนน
(คน/
ตร.กม.)
4,346

2

บางกรวย

57.408

9

60

2

6

89,077

1,552

3

บางใหญ

96.398

6

65

2

6

77,914

808

4

บางบัวทอง

116.439

8

74

1

7

196,313

1,686

5

ไทรนอย

186.017

6

60

2

6

67,570

363

6

ปากเกร็ด

89.023

12

85

1

7

202,386

2,273

622.303

51

421

10

36

968,004

1,555.52

การแบงเขตการปกครอง
ลําดับ

อําเภอ

รวม 6 อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ตําบล

หมูบาน เทศบาล

อ.บ.ต.

จํานวน
ประชากร
(คน)

ที่มา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548
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รูปที่ 66 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดนนทบุรี
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2. ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดนนทบุรี โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของ
เทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวม 10 แหง ระหวางวันที่ 1-2 มีนาคม 2548 ดังนี้

ที่ตั้ง: 139 ม.8 ต.บางกะสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0663535 UTM 1532844
พื้นที่เขตเทศบาล: 38.9 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 271,650 คน(แฝง 200,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 280 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 1/4-6 ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0659909 UTM 1531064
พื้นที่เขตเทศบาล: 6.36 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 27,912 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 16 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

รู ป ที่ 67 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร บริ เ วณ
กึ่งกลางเสาธงดานหนา ทน.นนทบรีและสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย

รู ป ที่ 68 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร บริ เ วณ
ดานหนา ทต.บางศรีเมืองและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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ที่ตั้ง: ถ.รัตนาธิเบศน ม.2 ต.ไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0658025 UTM 1535834
พื้นที่เขตเทศบาล: 8.14 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 16,353 คน(แฝง 5,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 14 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 99 ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0659476 UTM 1526517
พื้นที่เขตเทศบาล: 8.4 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 41,725 คน(แฝง 10,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 50 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

รู ป ที่ 69 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ไทรมาและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 70 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.บางกรวย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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ที่ตั้ง: 9/220 ม.7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0653220 UTM 1526579
พื้นที่เขตเทศบาล: 15.68 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 20,440 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 15 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 74 ม.4 ต.บางใหญ อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0646867 UTM 1530145
พื้นที่เขตเทศบาล: 7.32 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 7,200 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 4.5 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

รู ป ที่ 71 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.ปลายบางและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 72 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเ วณกึ่ ง กลางเสาธงดา นหน า ทต.บางใหญ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 32/20 ม.2 ต.บางมวง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0653920 UTM 1531777
พื้นที่เขตเทศบาล: 1.67 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 4,936 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 4 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 1 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0661819 UTM 1538502
พื้นที่เขตเทศบาล: 36.04 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 165,296 คน(แฝง 100,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 280 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

รู ป ที่ 73 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางมวงและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 74 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทน.ปากเกร็ ด และสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 4 ม.2 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0654015 UTM 1538196
พื้นที่เขตเทศบาล: 13.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 38,980 คน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 46 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 10/11 ม.1 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641848 UTM 1545658
พื้นที่เขตเทศบาล: 1.2 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 1,652 คน(แฝง 1,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 2 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่ตั้ง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0641730 UTM 1548735
พื้นที่: 250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล

รู ป ที่ 75 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.บางบัวทอง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 76 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเ วณกึ่ง กลางเสาธงดา นหน า ทต.ไทรนอ ย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
3.1 สถานการณปจจุบัน
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 755 ตัน/วัน เฉพาะเขตเทศบาล
ประมาณ 712 ตัน/วัน และที่อื่นๆ อีกประมาณ 43 ตัน/วัน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ประมาณ 0.78
กิโลกรัม/คน/วัน สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได ประมาณ 689.25 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 97 โดยมีขยะมูลฝอย
ที่ตกคาง ประมาณ 22.75 ตัน/วัน เทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ทน.นนทบุรี และทน.ปากเกร็ด
ประมาณ 280 ตัน/วัน รองลงมา คือทม.บางกรวย ประมาณ 50 ตัน/วัน เนื่องจากมีประชากรแฝงจํานวน
มาก สวนเทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด คือ ทต.ไทรนอย ประมาณ 2 ตัน/วัน ตามลําดับ แสดงดัง
ตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 แหง
ขอมูลทั่วไป
ลําดับที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อัตราการ
ปริมาณขยะมูลฝอย
พื้นที่ ประชากร ผลิตขยะ
(ตัน/วัน)
(ตร.กม.) (คน) มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได
38.9
271,650
0.92
280
260

1

ทน.นนทบุรี อ.เมือง

2

ทน.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

36.04

165,296

1

280

3

ทม.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง

13.5

38,980

1.18

4

ทม.บางกรวย อ.บางกรวย

8.4

41,725

5

ทต.ปลายบาง อ.บางกรวย

15.68

6

ทต.บางใหญ อ.บางใหญ

7

ประสิทธิ หมายเหตุ
ภาพการให (ประชากร
แฝง)
บริการ
จัดเก็บ(%)
93

200,000

280

100

100,000

46

45.5

99

-

0.97

50

50

100

10,000

20,440

0.6

15

14.25

95

-

7.23

7,200

0.63

4.5

4.5

100

-

ทต.บางมวง อ.บางใหญ

1.67

4,936

0.81

4

3.5

88

-

8

ทต.บางศรีเมือง อ.เมือง

6.36

27,912

0.57

16

16

100

-

9

ทต.ไทรนอย อ.ไทรนอย

1.2

1,652

0.75

2

2

100

1,000

10

ทต.ไทรมา อ.เมือง

8.14

16,353

0.66

14

13.5

96

5,000

137.12

596,144

0.78

712

689.25

97

316,000

รวม 10 เทศบาล

ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด
1,000
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3.2 ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา
เทศบาล ทั้ง 10 แหง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองในเขต
พื้นที่ของเทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมริมถนนและซอย
แสดงดังตารางที่ 22
สําหรับภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 11,124 ใบ สวนมากใชถัง
พลาสติก ประมาณ 9,513 ใบ รองลงมาเปนถังยาง ประมาณ 800 ใบ ถังโลหะ ประมาณ 760 ใบ และถัง
คอนเทนเนอร ประมาณ 51 ใบ และซึ่งยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 22
จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาลประมาณ 130 คัน สวนใหญจะเปนรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ประมาณ 87 คัน รองลงมาเปนแบบเปดขางเททาย ประมาณ 29 คัน แบบ
บรรทุกเททาย ประมาณ 8 คัน รถแบบปคอัพ ประมาณ 4 คัน และแบบคอนเทนเนอร ประมาณ 2 คัน
ตามลําดับ ซึ่งทุกเทศบาลฯ มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาล
1.ทน.นนทบุรี

2.ทน.ปากเกร็ด

3.ทม.บางบัวทอง
4.ทม.บางกรวย

5.ทต.บางศรีเมือง

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- ถังคอนเทรนเนอร 400 ลิตร/ 50ใบ
- ถังพลาสติก 500 ลิตร/ 300 ใบ
,240 ลิตร/ 200 ใบ,200 ลิตร/ 200 ใบ
, 120 ลิตร/ 3,000 ใบ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- รถเปดขางเททาย/ 11
คัน
- รถอัดขยะ/ 25 คัน
- รถบรรทุก 6 ลอ/ 5คัน
- รถกระบะ 6 ลอ/4 คัน

ความจุ
(ลบ.ม.)
4-15

ปพ.ศ. ที่
จัดซื้อ
2532-2536

8
10
5

2537-2541
2544
2544

- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 800 ใบ
- ถังพลาสติก 120 ลิตร/ 1,000 ใบ
และ 240 ลิตร 1,000 ใบ

- รถเปดขางเททาย/ 20
คัน
- รถอัดขยะ/ 27 คัน

6-10

2526-2542

8-10

2538-2540

- รถอัดขยะ/ 6 คัน

10

2539-2544

8,10
5,10,12
*

2533-2542
*
*

3
6-10

*
2542-2548

เก็บจากถังขยะ
มูลฝอยแตละบาน ถัง
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 2,000 ใบ
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย
- ถังพลาสติกแยกประเภท 200
ลิตร/ 250 ใบ

- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 300 ใบ
,120 ลิตร/ 50 ใบ

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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คัน
- บรรทุกเททาย/3 คัน
- รถอัดทาย/ 6 คัน
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ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ ที่จังหวัดนนทบุรี(ตอ)
เทศบาล
6.ทต.ปลายบาง

7.ทต.บางใหญ
8.ทต.บางมวง

9.ทต.ไทรนอย
10.ทต.ไทรมา

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 600 ใบ
- ถังแยกขยะ 240 ลิตร/100 ใบ,120
ลิตร 50 ใบ
- ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./1 ใบ
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 1,015 ใบ

เก็บจากถังขยะ
มูลฝอยแตละบาน ถัง - ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 71 ใบ
ขยะมูลฝอยรวมริม , 120 ลิตร/ 37 ใบ
ถนนและซอย
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 40 ใบ
- ถังพลาสติกแยกประเภท 120
ลิตร/ 300 ใบ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถอัดขยะ/ 3 คัน

ความจุ
(ลบ.ม.)
7

ปพ.ศ. ที่
จัดซื้อ
2546

12

2545-2547

- รถอัดขยะ/ 2 คัน

10

2541,2544

- รถเปดขางเททาย/ 1
คัน
- รถอัดขยะ/ 1 คัน
- รถอัดขยะ/ 1 คัน
- รถอัดขยะ/ 4 คัน

5

2541

12
10
10

2546
2544
25.8-2543

รวม 10 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล

3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล
ทั้ง 10 แหง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจะดําเนินการกําจัดในพื้นที่รวมกันที่องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
เปนสวนใหญ มีพื้นที่ประมาณ 250-0-0 ไร ใชไปแลว 250-0-0 ไร คิดเปน 100 % นอกจากนีย้ ังพบวาใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรีสวนใหญ ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้น เนื่องจากมีปญหาเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ทั้งเรื่องกลิ่นเหม็น น้ําเสีย รองเรียน และทัศนียภาพ โดยป พ.ศ. 2549-2551 ได
งบประมาณปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,000 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 23

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

82

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที่ 23 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

1.ทน.นนทบุรี

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
30

2.ทน.ปากเกร็ด

46

3.ทม.
บางบัวทอง
5.ทม.บางกรวย

15

เทศบาล

4.ทต.
บางศรีเมือง
6.ทต.ปลายบาง

วิธีกําจัด

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

80
เทกอง
บนพื้น/ถูก
หลักสุขา
ภิบาล

พื้นที่ 250 ไร เปนพืน้ ที่ของ
ทน.นนทบุรี แตอบจ.นนทบุรี
ดําเนินการเองทั้งหมด
(ใชไปแลว 250 ไร)

47P0641730 UTM1548735
ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทร
นอย จ.นนทบุรี

30
30

7.ทต.บางใหญ

20

8.ทต.บางมวง

25

9.ทต.ไทรนอย

3

10.ทต.ไทรมา

36

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)

2529
-*
*
-*
2540
-*
2538
-*
*
-*
*
-*
*
-*
*
-*
2529
-*
2538
-*

พื้นที่
กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง/ป
49-51 ได
งบประมาณ
ดําเนินการ
ปรับปรุง
ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย

รวม 10 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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3.7 ภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาตอนปลายสุด บริเวณเสนรุงที่ 13-14 องศาเหนือ
เสนแวงที่ 100-101 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือ 627,557.5ไร อยูหาง
จากกรุงเทพฯ ประมาณ 29 กิโลเมตร และติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ แสดงดังรูปที่ 77
ทิศเหนือ
ติดตอกับ กรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต
ติดตอกับ อาวไทย
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร
1.2 การปกครองและประชากร
แบงเขตการปกครองออกเปน 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 43 ตําบล 468 หมูบาน และมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลนคร จํานวน 1
แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 13 แหง รวมเปน 16 แหงและองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 32 แหง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,653,735 คน มีความหนาแนนประชากร 1,646.99 คนตอตาราง
กิโลเมตร โดยแยกเปนรายอําเภอ แสดงดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการ ป 2548
อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ตําบล

1

เมืองสมุทรปราการ

190.557

12

88

7

5

964,067

ความ
หนาแนน
(คน/
ตร.กม.)
5,059

2

บางพลี

73.368

6

92

1

6

171,375

2,336

3

บางบอ

259.373

8

74

3

8

109,239

421

4

พระประแดง

245.617

9

134

2

6

213,580

870

5

พระสมุทรเจดีย

120.387

5

42

2

4

125,702

1,044

5*

กิ่งอําเภอบางเสาธง

114.790

3

38

1

3

69,772

608

1,004.092

43

468

16

32

1,653,735

1,646.99

การแบงเขตการปกครอง
ลําดับ

รวม 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

หมูบาน เทศบาล

อ.บ.ต.

จํานวน
ประชากร
(คน)

ที่มา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 หมายเหตุ: 1 กิ่งอําเภอ คือกิ่งอําเภอบางเสาธง
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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รูปที่ 77 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวัดสมุทรปราการ
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

85

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

2. ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการโดยการจับจุดพิกดั ทางภูมศิ าสตรของทีต่ งั้
สํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวม 16 แหง ระหวางวันที่ 7-9,10-11 มีนาคม 2548 ดังนี้

ที่ตั้ง: 1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0672697 UTM 1504105
พื้นที่เขตเทศบาล: 7.33 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 69,557 คน(แฝง 100,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 86 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 1 ม.4 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P0672665 UTM 1508996
พื้นที่เขตเทศบาล: 5.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 33,275 คน(แฝง 50,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 80 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: บ.หาดอัมรา ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0673031 UTM 1499060
พื้นที่: 16-1-12 ไร (เปนของทน.สมุทรปราการ)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น

ที่ตั้ง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680629 UTM 1502045
พื้นที่: 130 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

รู ป ที่ 78 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร บริ เ วณ
ดานหนา ทน.สมุทรปราการและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 79 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร บริ เ วณ
ดานหนา ทต.สําโรงเหนือและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 300 ม.3 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0675047 UTM 1497907
พื้นที่เขตเทศบาล: 63.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 120,835 คน(แฝง 70,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 190 ตัน/วัน

ที่ตั้ง:5-5/1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0678630 UTM 1501102
พื้นที่เขตเทศบาล: 13 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 8,501 คน(แฝง 20,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 19 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680629 UTM 1502045
พื้นที่: 130 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680629 UTM 1502045
พื้นที่: 130 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

รู ป ที่ 80 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหน า ทต.บางปูและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 81 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณกึ่ง กลางเสาธงด า นหน า ทต.แพรกษา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 545 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0674037 UTM 1508562
พื้นที่เขตเทศบาล: 7.35 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 54,263 คน(แฝง 40,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 87 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 239 ม.3 ต.บางเมืองใหญ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0673190 UTM 1506598
พื้นที่เขตเทศบาล: 15 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 95,040 คน(แฝง 100,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 178 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680629 UTM 1502045
พื้นที่: 130 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680629 UTM 1502045
พื้นที่: 130 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

รู ป ที่ 82 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ดานสําโรง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 83 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.บางเมืองและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
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ที่ตั้ง: 277/30 ม.8 ต.สําโรงใต อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0670343 UTM 1509207
พื้นที่เขตเทศบาล: 25.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 80,539 คน(แฝง 100,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 150 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ถ.สุขาภิบาล 2 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0684608 UTM 1504772
พื้นที่เขตเทศบาล: 3 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 7,323 คน(แฝง 30,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 22 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0680629 UTM 1502045
พื้นที่: 130 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน

ที่ตั้ง: ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0691415 UTM 1502497
พื้นที่: 145 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

รู ป ที่ 84 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.สําโรงใตและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 85 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางพลีและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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ที่ตั้ง: 213/1 ม.1 ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0694249 UTM 1502130
พื้นที่เขตเทศบาล: 9.6 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 16,355 คน(แฝง 100,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 93 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 28/10-11 ม.7 ต.คลองดาน อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0695812 UTM 1494219
พื้นที่เขตเทศบาล: 5.75 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 11,660 คน(แฝง 3,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 12 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0691415 UTM 1502497
พื้นที่: 145 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

ที่ตั้ง: ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0691415 UTM 1502497
พื้นที่: 145 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

รู ป ที่ 86 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางเสาธง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 87 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.คลองด า นและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
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ที่ตั้ง: ม.2 ต.บางบอ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0698851 UTM 1501288
พื้นที่เขตเทศบาล: 2.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 5,122 คน(แฝง 10,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 15 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 9/1 ม.2 ต.คลองสวน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0711021 UTM 1511139
พื้นที่เขตเทศบาล: 13.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 3,179 คน(แฝง 400 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 3 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0691415 UTM 1502497
พื้นที่: 145 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

ที่ตั้ง: ม.3 ต.คลองสวน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0707669 UTM 1512303
พื้นที่: 2 ไร (เปนของทต.คลองสวน)
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา

รู ป ที่ 88 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.บางบอและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 89 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.คลองสวนและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
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ที่ตั้ง: 1 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0665792 UTM 1510540
พื้นที่เขตเทศบาล: 0.6 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 11,647 คน(แฝง 30,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 38 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 79 ม.1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0665817 UTM 1507307
พื้นที่เขตเทศบาล: 15.5 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 75,741 คน(แฝง 200,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 195 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0664732 UTM 1503744
พื้นที่: 18 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

ที่ตั้ง: ม.6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0664732 UTM 1503744
พื้นที่: 18 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

รู ป ที่ 90 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.พระประแดง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 91 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเ วณกึ่ ง กลางเสาธงดา นหน า ทม.ลัด หลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

92

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ที่ ตั้ ง : 149 ม.5 ต.แหลมฟ า ผ า อ.พระสมุ ท รเจดี ย
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0668967 UTM 1500619
พื้นที่เขตเทศบาล: 6.55 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 13,410 คน(แฝง 20,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 30 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: 144 ม.5 ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0669028 UTM 1500548
พื้นที่เขตเทศบาล: 7 ตร.กม.
จํานวนประชากร: 14,251 คน(แฝง 50,000 คน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น: 20 ตัน/วัน

ที่ตั้ง: ม.2 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0665895 UTM 1504435
พื้นที่: 2 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น

ที่ตั้ง: ม.6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร:
47P 0664732 UTM 1503744
พื้นที่: 18 ไร (เปนของเอกชน)
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว

รู ป ที่ 92 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริ เ วณด า นหน า ทต.พระสมุ ท รเจดี ย แ ละ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รู ป ที่ 93 แสดงการจั บ จุ ด พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
บริเวณดานหนา ทต.แหลมฟาผาและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย
3.1 สถานการณปจจุบัน
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 1,306.5 ตัน/วัน เฉพาะ
เขตเทศบาล ประมาณ 1,218 ตัน/วัน และที่อื่นๆ อีกประมาณ 88.5 ตัน/วัน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
ประมาณ 0.79 กิโลกรัม/คน/วัน สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได ประมาณ 1,207 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 99
โดยมีขยะมูลฝอยที่ตกคาง ประมาณ 11 ตัน/วัน เทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ทม.ลัดหลวง
ประมาณ 195 ตัน/วัน รองลงมา คือทต.บางปู ประมาณ 190 ตัน/วัน เนื่องจากมีประชากรแฝงจํานวนมาก
สวนเทศบาลที่มีปริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด คือ ทต.คลองสวน ประมาณ 3 ตัน/วัน ตามลําดับ แสดงดัง
ตารางที่ 25
ตารางที่ 25 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 16 แหง
ขอมูลทั่วไป

1

ทน.สมุทรปราการ อ.เมือง

7.33

69,557

อัตราการ
ผลิตขยะ
มูลฝอย
(กก./คน/
วัน)
0.39

2

ทม.พระประแดง อ.พระประแดง

0.6

11,647

3

ทม.ลัดหลวง อ.พระประแดง

15.5

4

ทต.สําโรงเหนือ อ.เมือง

5

ลําดับที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

พื้นที่ ประชากร
(ตร.กม.) (คน)

ปริมาณขยะมูลฝอย
(ตัน/วัน)
ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได

ประสิทธิภาพ หมายเหตุ
การให (ประชากร
บริการ
แฝง)
จัดเก็บ(%)

86

86

100

100,000

0.91

38

38

100

30,000

75,741

0.7

195

193

99

200,000

5.5

33,275

0.96

80

80

100

50,000

ทต.บางปู อ.เมือง

63.5

120,835

0.99

190

186

98

70,000

6

ทต.แพรกษา อ.เมือง

13

8,501

0.67

19

19

100

20,000

7

ทต.ดานสําโรง อ.เมือง

7.35

54,263

0.92

87

84

97

40,000

8

ทต.บางเมือง อ.เมือง

15

95,040

0.91

178

178

100

100,000

9

ทต.สําโรงใต อ.เมือง

25.5

80,539

1

150

150

100

100,000

10

ทต.บางพลี อ.บางพลี

3

7,323

0.6

22

22

100

30,000

11

ทต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง

9.6

16,355

0.8

93

93

100

100,000

12

ทต.คลองดาน อ.บางบอ

5.75

11,660

0.82

12

12

100

3,000

13

ทต.บางบอ อ.บางบอ

2.5

5,122

0.99

15

15

100

10,000

14

ทต.คลองสวน อ.บางบอ

13.5

3,179

0.84

3

3

100

400

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

94

โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

ตารางที่ 25 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 16 แหง (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
ลําดับที่

15
16

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทต.พระสมุทรเจดีย อ.พระสมุทร
เจดีย
ทต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย
รวม 16 เทศบาล

6.55

13,410

อัตราการ
ผลิตขยะ
มูลฝอย
(กก./คน/
วัน)
0.9

7

14,251

201.18

620,698

พื้นที่ ประชากร
(ตร.กม.) (คน)

ปริมาณขยะมูลฝอย
(ตัน/วัน)
ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได

ประสิทธิภาพ หมายเหตุ
การให (ประชากร
บริการ
แฝง)
จัดเก็บ(%)

30

30

100

20,000

0.31

20

18

90

50,000

0.79

1,218

1,207

99

923,400

ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด
1,000

3.2 ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา
เทศบาล ทั้ง 16 แหง ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการจะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองใน
เขตพื้นที่ของเทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมริมถนน
และซอย แสดงดังตารางที่ 26
สําหรับภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 13,953 ใบ สวนมากใชถัง
พลาสติก ประมาณ 11,605 ใบ รองลงมาเปนถังโลหะ ประมาณ 2,050 ใบ ถังยาง ประมาณ 200 ใบ และ
ถังคอนเทนเนอร ประมาณ 98 ใบ ตามลําดับ ซึ่งยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที่
26
จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 174 คัน สวนใหญจะเปนรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยแบบเปดขางเททาย มีประมาณ 76 คัน รองลงมาเปนรถแบบอัดทาย ประมาณ 70 คัน
รถแบบคอนเทนเนอร ประมาณ 22 คัน และรถแบบคัดแยกขยะ ประมาณ 1 คัน ตามลําดับ ซึ่งทุก
เทศบาลฯ มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ
เทศบาล
1.ทน.สมุทรปราการ

2.ทม.พระประแดง

3.ทม.ลัดหลวง

4.ทต.สําโรงเหนือ

5.ทต.บางเมือง

6.ทต.ดานสําโรง

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 700 ใบ
- ถังพลาสติกแยกประเภท 240
ลิตร/ 550 ใบ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- รถอัดทาย/ 8 คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน

- ถังคอนเทรนเนอร 5ลบ.ม./4ถัง - รถเปดขางเททาย/ 1
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 80 ใบ
คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน
- รถปคอัพ/ 2 คัน
- รถคอนเทนเนอร/ 1
คัน
-ถังคอนเทรนเนอร 5 ลบ.ม./ 10 - อัดทาย/ 3 คัน
ถัง
- รถเปดขางเททาย/16
- ถังพลาสติก 200ลิตร/600 ใบ
คัน
- รถคอนเทนเนอร/2คัน
เก็บจากถังขยะ
- ถังคอนเทรนเนอร 8ลบ.หลา/ - รถอัดทาย/ 9 คัน
มูลฝอยแตละบาน ถัง 10ถัง
- รถเปดขางเททาย/ 3
ขยะมูลฝอยรวมริม - ถังโลหะ 200 ลิตร/ 200 ใบ
คัน
ถนนและซอย
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/1,000
- รถคอนเทนเนอร/ 2
ใบ
คัน
- ถังแยกประเภท 240 ลิตร/ 500 - รถคัดแยกขยะ/1 คัน
ใบ
- ถังคอนเทรนเนอร 5ลบ.ม./ 15 - รถอัดทาย/ 12 คัน
ถัง
- รถเปดขางเททาย/ 7
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/1,500
คัน
ใบ
- รถคอนเทนเนอร/ 2
,120 ลิตร/300 ใบ
คัน
- ถังแยกประเภท 240 ลิตร/ 100 - รถปคอัพ/ 1 คัน
ใบ
- ถังพลาสติก 250 ลิตร/ 200 ใบ - รถอัดทาย/ 6 คัน
,200 ลิตร/ 400 ใบ
- รถคอนเทนเนอร/ 1
คัน
- รถเปดขางเททาย/ 5
คัน

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

ความจุ
(ลบ.ม.)
10
20

ปพ.ศ. ที่จัดซื้อ
2545
2545

11.4

2541

10
3
5

2537-2541
2536
2536

6,15
10-11.4

2539,2540
2538-2540

8
8,12
4,8

2540,2546
2537-2547
2536-2544

8

2540

8

2546

8,10
8,10

2538-2540
2537-2542

8

*

4

*

10
8

2538-2540
2547

10-12

2538-2540
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ตารางที่ 26 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ(ตอ)
เทศบาล
7.ทต.บางปู

8.ทต.แพรกษา

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- ถังคอนเทรนเนอร 8ลบ.ม./ 35
ถัง
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 1,500
ใบ
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 400 ใบ

9.ทต.บางบอ

- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 70 ใบ

10.ทต.คลองสวน

- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 85 ใบ

11.ทต.คลองดาน

12.ทต.บางพลี

13.ทต.บางเสาธง

14.ทต.สําโรงใต

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- รถอัดทาย/ 6 คัน
- รถเปดขางเททาย/ 18
คัน
- รถคอนเทนเนอร/ 6
คัน
- รถเปดขางเททาย/2
คัน
- รถอัดทาย/ 1 คัน
- รถปคอัพ/ 1 คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน

- รถเปดขางเททาย/ 2
คัน
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 300 ใบ - รถเปดขางเททาย/ 2
คัน
เก็บจากถังขยะ
- รถอัดทาย/ 2 คัน
มูลฝอยแตละบาน ถัง
- รถคอนเทนเนอร/ 1
ขยะมูลฝอยรวมริม
คัน
ถนนและซอย
- รถปคอัพ/ 1 คัน
-ถังคอนเทรนเนอร8ลบ.หลา/
- รถอัดทาย/ 1 คัน
9 ถัง
- รถเปดขางเททาย/ 2
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 120 ใบ คัน
- รถคอนเทนเนอร/ 1
คัน
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/1,000 ใบ - รถอัดทาย/ 5 คัน
- รถเปดขางเททาย/4
คัน
- รถคอนเทนเนอร/3คัน
-ถังคอนเทรนเนอร 7.6 ลบ.ม./
- รถอัดทาย/ 10 คัน
10ถัง
- รถเปดขางเททาย/12
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 200 ใบ คัน
,200 ลิตร/ 2,500 ใบ
- รถคอนเทนเนอร/2คัน
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ความจุ
(ลบ.ม.)
10
8

ปพ.ศ. ที่
จัดซื้อ
2536-2540
2532-2541

8

2536-2540

11.4

2539

7.6
3
6,10

2542
2539
2540

4,10

2536,2540

4,11.4
8,10

2535,2547
2538,2539

8

2540

4
7.6
2.8-8

2536
2540
2540

6

2540

8,10
4,12

2540-2542
2541-2543

8
6,10
8

2540
2536-2545
2540

8

2540,2547
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ตารางที่ 26 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ(ตอ)
เทศบาล
15.ทต.
พระสมุทรเจดีย

16.ทต.แหลมฟาผา

วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน

ประเภทภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 850 ใบ
-ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./ 5
ถัง

เก็บจากถังขยะ
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
- ถังพลาสติกแยกประเภท 240
ถนนและซอย
ลิตร/900ใบ

ประเภทรถขน
ขยะมูลฝอย/จํานวน
- รถอัดทาย/ 1 คัน
- รถเปดขางเททาย/3
คัน
- รถคอนเทนเนอร/1คัน
- รถอัดทาย/ 2 คัน

ความจุ
(ลบ.ม.)
10
10

ปพ.ศ. ที่
จัดซื้อ
2539
2539-2540

8
10

2540
2542,2547

รวม 16 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล

3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล
ทั้ง 16 แหง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจะดําเนินการเชาพื้นที่ของเอกชนเปนสวนใหญ จํานวน 14 แหง
พื้นที่ ประมาณ 475 ไร ใชไปแลว 315 ไร คิดเปน 66 % และมีพื้นที่ที่เปนของเทศบาลเอง จํานวน 2 แหง
พื้นที่ประมาณ 18-1-12 ไร ใชไปแลว 17-1-12 ไร คิดเปน 94 %
นอกจากนี้ยังพบวาในเขตเทศบาล สวนใหญใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน
จํานวน 6 แหง รองลงมาเปนแบบเทกองบนพื้น จํานวน 5 แหง แบบเทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว
จํานวน 3 แหง แบบถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 1 แหง และฝงในหลุม ไถกลบครั้งคราว จํานวน 1 แหง
ตามลําดับ
ในเขตเทศบาล มีปญหาในการจัดซื้อทีด่ ินเพื่อใชกําจัดขยะมูลฝอย จึงนิยมใชบริการเชาพื้นที่
เอกชน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และไมมีปญหากับประชาชนในพื้นที่ตวั เอง แสดงดังตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาล
1.ทน.
สมุทรปราการ

วิธีกําจัด
เทกอง
บนพื้น

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

พื้นที่ 16ไร 1 งาน 12 ตารางวา 47P0673031 UTM1499060
เปนพื้นที่ของทน.
บ.หาดอัมรา ถ.ทายบาน
สมุทรปราการ
ต.ทายบาน
(ใชไปแลว 16-1-12 ไร)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
7

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)
2532
-2548

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)
พื้นที่กําจัดเต็ม
ไมสามารถ
ใชไดอีก/ควร
หาสถานที่
แหงใหม
พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

2.ทม.พระประแดง เทกอง
บนพื้น/ไถ
กลบครั้ง
คราว

พื้นที่ 18 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชาที่เอกชน 600,000บาท/ป
(ใชไปแลว 18 ไร)

47P0664732 UTM1503744
ม.6 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ

14

2547
-2549

3.ทม.ลัดหลวง

พื้นที่ 18 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชาที่เอกชน 2,496,000บาท/ป
(ใชไปแลว 18 ไร)
พื้นที่ 130 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา
เชาที่เอกชน 4,740,000บาท/ป
(ใชไปแลว 40 ไร)
พื้นที่ 130 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา
เชาที่เอกชน 6,000,000บาท/ป
(ใชไปแลว 40 ไร)
พื้นที่ 130 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา
เชาที่เอกชน 5,160,000บาท/ป
(ใชไปแลว 40 ไร)
พื้นที่ 130 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา
เชาที่เอกชน 650,000บาท/ป
(ใชไปแลว 40 ไร)

47P0664732 UTM1503744
ม.6 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ
47P0680629 UTM1502045
ม.5 ซ.นาคดี ต.แพรกษา
ใหม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

5

2546
-2550

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

15

2543
-2550

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก

47P0680629 UTM1502045
ม.5 ซ.นาคดี ต.แพรกษา
ใหม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

15

2541
-2556

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก

47P0680629 UTM1502045
ม.5 ซ.นาคดี ต.แพรกษา
ใหม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

15

2539
-2553

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก

47P0680629 UTM1502045
ม.5 ซ.นาคดี ต.แพรกษา
ใหม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

15

2540
-2560

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก

4.ทต.สําโรงเหนือ

เทกอง
บนพื้น/ไถ
กลบครั้ง
คราว
ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

5.ทต.บางเมือง

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

6.ทต.ดานสําโรง

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

7.ทต.บางปู

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน
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ตารางที่ 27 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ(ตอ)
ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

เทศบาล

วิธีกําจัด

8.ทต.แพรกษา

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

พื้นที่ 130 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา
เชาที่เอกชน 960,000บาท/ป
(ใชไปแลว 40 ไร)

47P0680629UTM1502045
ม.5 ซ.นาคดี ต.แพรกษา
ใหมอ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

9.ทต.บางบอ

กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

47P0691415UTM1502497
ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

10.ทต.คลองสวน

ฝงในหลุม
แลวเผา

พื้นที่ 145 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชาที่เอกชน 50,000บาท/ป
(ใชไปแลว 145 ไร)
พื้นที่ 2 ไร
เปนพื้นที่ของทต.คลองสวน
(ใชไปแลว 1 ไร)

11.ทต.คลองดาน

กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

12.ทต.บางพลี

กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

พื้นที่ 145 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชาที่เอกชน 600,000บาท/ป
(ใชไปแลว 145 ไร)
1.พื้นที่ 145 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชาที่เอกชน 840,000บาท/ป
(ใชไปแลว 145 ไร)
2.พื้นที่ 180 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน หจก.
ไพโรจนสมพงษพาณิชย
เชาที่เอกชน * บาท/ป
(ใชไปแลว 110 ไร)
พื้นที่ 145 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชาที่เอกชน 1,560,000บาท/ป
(ใชไปแลว 145 ไร)

แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล
13.ทต.บางเสาธง

กองบนพื้น
ไถกลบครั้ง
คราว

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
3

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)

2538
-*

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก

10

2532
-2553

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

47P0707669UTM1512303
ม. 3 ต.คลองสวน
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ

3

2538
-2553

47P0691415UTM1502497
ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

18

2535
-*

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก
พื้นที่กําจัด
เต็มยังใชได
อีกระยะหนึ่ง

47P0691415UTM1502497
ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

12

2546
-2556

พื้นที่กําจัด
เต็มยังใชได
อีกระยะหนึ่ง

47P0687181UTM1514691
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

8

*
-*

47P0691415UTM1502497
ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

8

2535
-2550

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก
พื้นที่กําจัด
เต็มยังใชได
อีกระยะหนึ่ง
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ตารางที่ 27 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ(ตอ)
เทศบาล

วิธีกําจัด

14.ทต.สําโรงใต

ฝงในหลุม
ไถกลบทุก
วัน

15.ทต.
พระสมุทรเจดีย

เทกองบน
พื้น

16. ทต.
แหลมฟาผา

เทกอง
บนพื้น/ไถ
กลบครั้ง
คราว

ขนาดพื้นที่/พื้นที่กําจัด
เปนของ

จุดพิกัดทางภูมิศาสตร
/ที่ตั้ง

พื้นที่ 130 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา
เชาที่เอกชน 7,200,000บาท/ป
(ใชไปแลว 40 ไร)
พื้นที่ 2 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชาที่เอกชน 600,000บาท/ป
(ใชไปแลว 2ไร)

47P0680629 UTM1502045
ม.5 ซ.นาคดี ต.แพรกษา
ใหม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
47P0665895 UTM1504435
ม. 2 ต.บางจาก
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

พื้นที่ 18 ไร
เปนพื้นที่ของเอกชน
เชาที่เอกชน 240,000บาท/ป
(ใชไปแลว 18 ไร)

47P0664732 UTM1503744
ม.6 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล
(กม.)
20

เริ่มใชถึง
(พ.ศ.)

หมายเหตุ
(สภาพปญหา)

*
-*

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม ยัง
สามารถใชได
อีก

12

2548
-*

25

2547
-2550

พื้นที่กําจัดเต็ม
ไมสามารถ
ใชไดอีก/ควร
หาสถานที่
แหงใหม
พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง

รวม 16 เทศบาล

ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล
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โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2548

บทที่ 4
สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการดําเนินงาน
จากการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของเทศบาล ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ป 2548 รวม 6 จังหวัด(สิงหบุรี
อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) จํานวน 84 แหง พบวา
1. จังหวัดสิงหบุรี
พบวาเทศบาลทั้ง 7 แหง ในพื้นที่จังหวัดสิงหบรุ ีจะดําเนินการกําจัดในพื้นที่ที่เปนของเทศบาล
เองเปนสวนใหญ มีจํานวน 6 แหง มีพื้นที่ประมาณ 47-46-3 ไร ใชไปแลว 23-1-0ไร คิดเปน 49% และใช
รวมกับหนวยงานอื่น จํานวน 1 แหง
เทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงในหลุมแลวเผา จํานวน 3 แหง ไดแก ทต.สิงห
ทต.โพสังโฆ ทต.ปากบาง แบบเทกองบนพื้น จํานวน 2 แหงไดแก ทม.สิงหบุรี ทต.บางน้ําเชี่ยวและเทกอง
บนพื้นแลวเผา จํานวน 2 แหง ไดแก ทต.ถอนสมอ ทต.อินทรบุรี
2. จังหวัดอางทอง
พบวาเทศบาลทั้ง 10 แหง ในพื้นทีจ่ ังหวัดอางทองจะดําเนินการกําจัดในพื้นทีท่ ี่เปนของ
เทศบาลเองเปนสวนใหญ มีจํานวน 7 แหง มีพื้นทีป่ ระมาณ 124-6-25 ไร ใชไปแลว 31-0-32 ไร คิดเปน 25 %
เชาพื้นที่ของเอกชน จํานวน 1 แหง มีพื้นที่ ประมาณ 1-0-0 ไร ใชไปแลว 1-0-0 ไร คิดเปน 100 % และใช
รวมกับหนวยงานอื่น จํานวน 2 แหง
เทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกาํ จัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นแลวเผา จํานวน 6 แหง ไดแก
ทต.ปาโมก ทต.แสวงหา ทต.โพธิ์ทอง ทต.รํามะสัก ทต.ศาลเจาโรงทอง ทต.สามโก แบบถูกหลัก
สุขาภิบาล จํานวน 3 แหง ไดแก ทม.อางทอง ทต.จรเขรอง ทต.บางจักและฝงในหลุมแลวเผา จํานวน 1
แหง คือ ทต.เกษไชโย
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3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบวาเทศบาลทั้ง 27 แหง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการกําจัดในพืน้ ที่ที่เปน
ของเทศบาลเองเปนสวนใหญ มีจํานวน 12 แหง มีพื้นที่ประมาณ 274-2-0 ไร ใชไปแลว 126-0-0 ไร คิด
เปน 46 % เชาพื้นที่ของเอกชน จํานวน 5 แหง มีพื้นที่ ประมาณ 58-3-77 ไร ใชไปแลว 46-0-0 ไร คิดเปน
79 % ใชรวมกับหนวยงานอืน่ จํานวน 8 แหง และใชในที่สาธารณะประโยชน จํานวน 2 แหง มีพื้นที่ 122-0 ไรใชไปแลว 12-2-0 ไร คิดเปน 100%
เทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นแลวเผา จํานวน 13 แหง ไดแก
ทต.เจาเจ็ด ทต.ทาเรือ ทต.ทาหลวง ทต.บางปะหัน ทต.ภาชี ทต.โรงชาง ทต.มหาราช ทต.นครหลวง
ทต.อรัญญิก ทต.ราชคราม ทต.บานแพรก ทต.ลาดบัวหลวง ทต.อุทัย แบบเทกองบนพื้น จํานวน 9 แหง
ไดแก ทน.พระนครศรีอยุธยา ทม.เสนา ทต.หัวเวียง ทต.บานเลน ทต.ลาดชะโด ทต.ผักไห ทต.บางบาล
ทต.มหาพราหณ ทต.บางซาย ฝงในหลุมไถกลบทุกวัน จํานวน 3 แหง ไดแก ทม.อโยธยา ทต.พระอินทราชา
ทต.บางไทร และฝงในหลุมไถกลบครั้งคราว จํานวน 2 แหง ไดแก ทต.ลําตาเสา ทต.บานสราง
4. จังหวัดปทุมธานี
พบวาเทศบาลทั้ง 14 แหง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจะดําเนินการเชาพืน้ ที่ของเอกชนเปนสวน
ใหญ จํานวน 7 แหง มีพื้นที่ ประมาณ 67-0-0 ไร ใชไปแลว 43-0-0 ไร คิดเปน 64 % พื้นที่ที่เปนของ
เทศบาลเอง จํานวน 3 แหง มีพื้นที่ประมาณ 125-0-0 ไร ใชไปแลว 35-0-0 ไร คิดเปน 28 % ใชพื้นที่กําจัด
รวมกับหนวยงานอื่น จํานวน 3 แหง และเปนที่สาธารณะประโยชน จํานวน 1 แหง มีพื้นที่ ประมาณ 14-0-0
ไร ใชไปแลว 8-0-0 ไร คิดเปน 57 % (เนื่องจากมีปญหาในการจัดซื้อที่ดินเพื่อใชกําจัดขยะมูลฝอย จึงนิยม
ใชบริการเชาพื้นที่เอกชน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และไมมีปญ
 หากับประชาชนในพืน้ ที่ตวั เอง)
เทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นไถกลบทุกวัน จํานวน 6 แหง
ไดแก ทม.ปทุมธานี ทม.คลองหลวง ทม.สนั่นรักษ ทต.ลําลูกกา ทต.หนองเสือ ทม.คูคต แบบเทกองบน
พื้นไถกลบครั้งคราว จํานวน 6 แหง ไดแก ทม.ทาโขลง ทม.รังสิต ทต.บางหลวง ทต.ธัญบุรี ทต.ระแหง
ทต.บางกะดี เทกองบนพืน้ จํานวน 1 แหง คือ ทต.บางเตย และเทกองบนพื้นแลวเผา จํานวน 1 แหง คือ
ทต.ลําไทร
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5. จังหวัดนนทบุรี
พบวาเทศบาลทั้ง 10 แหง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจะดําเนินการกําจัดในพื้นที่รวมกันที่สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เปนสวนใหญ มีพื้นที่ประมาณ 250-0-0 ไร ใชไปแลว
250-0-0 ไร คิดเปน 100 %
ซึ่งใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพืน้ /ถูกหลักสุขาภิบาล ไดแก ทน.นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด
ทม.บางบัวทอง ทม.บางกรวย ทต.บางศรีเมือง ทต.ปลายบาง ทต.บางใหญ ทต.บางมวง ทต.ไทรนอย
ทต.ไทรมา (เนื่องจากมีปญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ทั้งเรือ่ งกลิ่นเหม็น น้ําเสีย รองเรียน และ
ทัศนียภาพ โดยป พ.ศ. 2549-2551 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดรับงบประมาณปรับปรุงระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,000 ลานบาท)แบงออกเปน งบประมาณแผนดิน 800 ลานบาท และงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีสมทบ 200 ลานบาท
6. จังหวัดสมุทรปราการ
พบวาเทศบาล ทั้ง 16 แหง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจะดําเนินการเชาพื้นที่ของเอกชนเปน
สวนใหญ จํานวน 14 แหง พื้นที่ ประมาณ 475 ไร ใชไปแลว 315 ไร คิดเปน 66 % และมีพื้นที่ที่เปนของ
เทศบาลเอง จํานวน 2 แหง พื้นที่ประมาณ 18-1-12 ไร ใชไปแลว 17-1-12 ไร คิดเปน 94 % (เนื่องจากมี
ปญหาในการจัดซื้อที่ดินเพือ่ ใชกําจัดขยะมูลฝอย จึงนิยมใชบริการเชาพื้นที่เอกชน เนื่องจากมีความสะดวก
รวดเร็ว และไมมีปญหากับประชาชนในพื้นที่ตัวเอง)
เทศบาลสวนใหญ ใชวิธกี ําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นไถกลบครั้งคราว จํานวน 7 แหง
ไดแก ทม.พระประแดง ทม.ลัดหลวง ทต.บางบอ ทต.คลองดาน ทต.บางพลี ทต.บางเสาธง ทต.แหลมฟาผา
แบบฝงในหลุมไถกลบทุกวัน จํานวน 6 แหง ไดแก ทต.สําโรงเหนือ ทต.บางศรีเมือง ทต.ดานสําโรง ทต.
บางปู ทต.แพรกษา ทต.สําโรงใต แบบเทกองบนพื้น จํานวน 2 แหง ไดแก ทน.สมุทรปราการ ทต.พระ
สมุทรเจดีย และแบบฝงในหลุมแลวเผา จํานวน 1 แหง คือ ทต.คลองสวน
4.2 ขอเสนอแนะ
วิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพืน้ หรือเทกองบนพื้นแลวเผา
1. จัดใหทองถิ่นมีการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งอยางจริงจัง
โดยใหสวนกลางสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการจัดทําโครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย
2. จัดทํา Buffer Zone ในพืน้ ที่ฝงกลบเชนการปลูกตนไมรอบพื้นที่ฝงกลบ โดยจัดทํารั้วลวดหนาม
ประตูทางเขา-ออก ใหมดิ ชิด
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3. ติดตั้งบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าํ ใตดนิ พรอมกับดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางนอยปละ 1
ครั้ง
4. เขารวมโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด
5. ควรมีบุคลากรดูแลรับผิดชอบการกําจัดขยะมูลฝอยโดยตรง
วิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงในหลุมไถกลบทุกวันและเทกองบนพืน้ ไถกลบครั้งคราว
1. จัดใหทองถิ่นมีการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งอยางจริงจัง
โดยใหสวนกลางสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการจัดทําโครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย
2. จัดทํา Buffer Zone ในพืน้ ที่เชนการปลูกตนไมรอบพืน้ ที่ฝงกลบ โดยจัดทํารั้วลวดหนามประตู
ทางเขา-ออก ใหมิดชิด
3. ติดตั้งบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน พรอมกับดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางนอยปละ 1
ครั้ง
วิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล
1. จัดใหทองถิ่นมีการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งอยางจริงจัง
งบประมาณดําเนินการจัดทําโครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
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2535 และสนับสนุนสงเสริมดานเทคนิควิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งตรวจสอบและ
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ความรว มมือ จากสํา นัก งานสิ่ง แวดลอ มภาคที่ 1- 16 ในการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและ
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ขอมูลบางสวนที่ยังไมครบถวนเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการบันทึกไว
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให โ ครงการ ฯ บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค และสามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและควรมีการจัดทํารายงานติดตาม
ประเมินผลตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
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4.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลพระนครศรีอยุธยา
4.4 โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยระบบฝงกลบ เทศบาลเมืองเสนา
4.5 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยแบบเตาเผา เทศบาลเมืองเสนา
4.6 ระบบฝงกลบระบบกําจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถาย เทศบาลนครรังสิต

4-1
4-3
4-4
4-5
4-6
4-8

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

สารบัญ (ตอ)
4.7 โครงการจางเหมาเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี

หนา
4-9

บทที่ 5 บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด
5.1 จังหวัดนนทบุรี
5.2 จังหวัดปทุมธานี
5.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.4 จังหวัดอางทอง
5.5 จังหวัดสิงหบุรี

5-1
5-3
5-5
5-8
5-10

บทที่ 6 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชน

6-1

ภาคผนวก
-

ภาคผนวก 1 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชน
เทศบาลเมืองสิงหบุรี
เทศบาลเมืองอางทอง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครนนทบุรี
ภาคผนวก 2 แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสิงหบุรี
- เทศบาลเมืองอางทอง
เทศบาลเมืองเสนา
เทศบาลเมืองรังสิต
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
สถานการณขยะมูลฝอยรายจังหวัด

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1-1 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองสิงหบุรี
ตารางที่ 1-2 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองอางทอง
ตารางที่ 1-3 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองเสนา
ตารางที่ 1-4 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา
ตารางที่ 1-5 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 1-6 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี
ตารางที่ 1-7 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองคูคต
ตารางที่ 1-8 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต
ตารางที่ 1-9 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 1-10 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ตารางที่ 2-1 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดสิงหบุรี
ตารางที่ 2-2 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดสิงหบุรี
ตารางที่ 2-3 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดสิงหบุรี
ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดสิงหบุรี
ตารางที่ 2-5 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดอางทอง
ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดอางทอง
ตารางที่ 2-7 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดอางทอง
ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดอางทอง
ตารางที่ 2-9 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 2-10 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 2-11 ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 2-12 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 2-13 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 2-14 ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 2-15 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 2-16 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 2-17 ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 2-18 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 2-19 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 2-20 ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 2-21 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 2-22 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 2-23 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 2-24 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดนนทบุรี
ภาคผนวก 2 ตารางที่ 1 สถานการณขยะมูลฝอยรายจังหวัด

หนา
1-2
1-3
1-4
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-12
1-13
2-3
2-4
2-6
2-7
2-9
2-10
2-12
2-13
2-16
2-17
2-18
2-22
2-23
2-23
2-26
2-26
2-27
2-29
2-30
2-30
2-32
2-33
2-35
2-36
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมทิ ี่ 2-1 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดสิงหบุรี
แผนภูมิที่ 2-2 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดสิงหบุรี
แผนภูมิที่ 2-3 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดอางทอง
แผนภูมิที่ 2-4 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดอางทอง
แผนภูมิที่ 2-5 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนภูมทิ ี่ 2-6 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนภูมิที่ 2-7 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดปทุมธานี
แผนภูมิที่ 2-8 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดปทุมธานี
แผนภูมทิ ี่ 2-9 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดนนทบุรี
แผนภูมทิ ี่ 2-10 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558
จังหวัดนนทบุรี

หนา
2-3
2-6
2-9
2-11
2-16
2-22
2-25
2-29
2-32
2-35
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
สนับสนุนงบประมาณในการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน ใน 10 แห่ง 13 ระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี ประกอบด้วย
จังหวัด
อปท.
พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

ทต.พระอินทราชา

พระนครศรีอยุธยา

ทม.เสนา

สิงห์บุรี

ทม.สิงห์บุรี

อ่างทอง

ทม.อ่างทอง

นนทบุรี
นนทบุรี

ทน.นนทบุรี
(ประชานิเวศน์)
อบจ.นนทบุรี

ปทุมธานี

ทม.ปทุมธานี

ปทุมธานี
ปทุมธานี

ทม.คูคต
ทม.รังสิต

ระบบบําบัดน้าํ เสีย
เปิดดําเนินการ แบบ OD
หยุดดําเนินการ
แบบ AS
เปิดดําเนินการ
แบบ SP
เปิดดําเนินการ
แบบ AL
เปิดดําเนินการ
แบบ AS
เปิดดําเนินการ
แบบ OD
-

ระบบกําจัดขยะ
หยุดดําเนินการ
แบบ SL
ไม่มีโครงการเกิดขึ้น
แบบ SL

เปิดดําเนินการ
แบบ SL และ INC
เปิดดําเนินการ
แบบ INT
เปิดดําเนินการ
แบบ SL
เปิดดําเนินการ
แบบ SL และ INC
ไม่มีโครงการเกิดขึ้น

เปิดดําเนินการสถานีขนถ่าย

หมายเหตุ
ระบบ OD (Oxidation Ditch) ระบบคลองวนเวียน
ระบบ AS (Activated Sludge) ระบบเอเอส
ระบบ SP (Stabilization Pond) แบบบ่อปรับเสถียร
ระบบ AL (Aerated Lagoon) ระบบบ่อเติมอากาศ
ระบบ SL (Sanitary Landfill) ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ระบบ INC (Incinerator) เตาเผาขยะมูลฝอย
ระบบ INT (Integrated solid waste disposal) ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร-1

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ระบบบําบัดน้ําเสีย (บ่อปรับเสถียร)
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ระบบบําบัดน้ําเสีย (คลองวนเวียน)
เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

สถานภาพการกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

ก่อนขนย้ายขยะมูลฝอย ตําบลบ้านป้อม

สถานภาพการกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองอ่างทอง

การปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ตําบลบ้านป้อมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร-2

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

1. ประเด็นปัญหาในภาพรวมการการจัดการน้ําเสีย
1.1 ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการซ่อมบํารุงระบบบําบัดน้ําเสียให้ใช้งานได้ตามปกติ
1.2 ปริมาณน้ําเสียที่รวบรวมเข้าระบบบําบัดน้ําเสียไม่เต็มประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบไว้
1.3 สาเหตุจากประสบปัญหาอุทกภัยขนาดใหญ่ ทําให้กลไกการเดินระบบหยุดถาวร เนื่องจากได้รับ
ความเสียหายทั้งระบบ ทั้งในส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร อาคารสํานักงานระบบ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการน้ําเสีย
2.1 ให้มีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมสําหรับเมืองขนาดใหญ่
2.2 ควรกําหนดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการน้ําเสีย เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมจัดการผังเมือง
เพื่อเป็นไปตามหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ( PPP : Polluter-Pays-Principle)
3. ประเด็นปัญหาในภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอย
3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มสูงมากขึ้น ตามประชากรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ประชากรแฝง ที่เข้ามาในระบบการจัดการขยะมูลฝอย
3.2 มีการจัดการขยะฝังกลบร่วมกับการเทกองบนพื้นไม่มีการบดอัด และปิดทับขยะมูลฝอย
3.3 ปัญหาเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะมูลฝอย โดยเฉพาะหน้าแล้ง อากาศแห้ง
4. ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการขยะมูลฝอย
4.1 ให้มีการศึกษาและการกําหนดพื้นที่รับขยะ และระบบบริหารจัดการขยะเพื่อให้เกิดมูลค่า
4.2 ควรมีการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อแยกประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ
อันตราย
4.3 ปรับปรุงระบบฝังกลบให้เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
4.4 ควรกําหนดมาตรการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และซักซ่อมวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ
4.5 รณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานรายทองถิ่น
1. เทศบาลเมืองสิงหบรุ ี
2. เทศบาลเมืองอางทอง
3. เทศบาลเมืองเสนา
4. เทศบาลตําบลพระอินทราชา
5. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
6. เทศบาลเมืองปทุมธานี
7. เทศบาลเมืองคูคต
8. เทศบาลนครรังสิต
9. องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
10. เทศบาลนครนนทบุรี
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บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานรายทองถิ่น
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ : ลุมน้ําเจาพระยา ไดแก จังหวัด
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่
7,499.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 4,809,328 ลานคน ประกอบดวยเขตการปกครอง 6 จังหวัด 48
อําเภอ 487 ตําบล 3,524 หมูบาน และการปกครองสวนทองถิ่น อบจ. 6 แหง เทศบาล 116 แหง
อบต. 295 แหง ในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการติดตามงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยทําการติดตามดานระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมชุมชนใน 10 พื้นที่ ไดแก
1. เทศบาลเมืองสิงหบุรี
2. เทศบาลเมืองอางทอง
3. เทศบาลเมืองเสนา
4. เทศบาลตําบลพระอินทราชา
5. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
6. เทศบาลเมืองปทุมธานี
7. เทศบาลเมืองคูคต
8. เทศบาลนครรังสิต
9. องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
10. เทศบาลนครนนทบุรี
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน ดังนี้

1. เทศบาลเมืองสิงหบุรี
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองสิงหบุรี ตั้งอยูในอําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี อยูหางจากกรุงเทพฯ
โดยทางรถยนต ประมาณ 142 กิโลเมตร หางจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 26 กิโลเมตร หางจากจังหวัด
อางทอง ประมาณ 41 กิโลเมตร หางจากจังหวัดชัยนาท ประมาณ 55 กิโลเมตร และหางจากจังหวัด
สุพรรณบุรี ประมาณ 90 กิโลเมตร มีพื้นที่ 7.81 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตําบลบางกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
ตําบลตนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
ตําบลตนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี

บทที่ 1-1
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1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
สภาพภูมิประเทศ เปนพื้นที่ที่ราบลุม ดินมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนสั้น ซึ่งเกิดจากการทับ
ถมของตะกอนริมแมน้ําเจาพระยา ดินเปนดินเหนียวและดินรวนปนทราย ในเขตเทศบาลมีแมน้ํา
เจาพระยาไหลผาน
1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสิงหบุรี มีลักษณะที่หลากหลาย กลาวคือ มีทั้งการ
ประกอบการดานพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงินการคลัง และการทองเที่ยว
ประชาชนโดยรวมมีลักษณะของความเปนไทย โดยดั้งเดิมรักสงบ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีความสมัครสมานสามัคคี ผสมผสานเปนพวกเดียวกันไดอยางกลมกลืน ไมมีความขัดแยง
ระหวางกลุมใด ๆ นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญ ยังไดรับการบริการขั้นพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน
1.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองสิงหบุรี
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
8,302
9,541
17,843
8,622
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th

2. เทศบาลเมืองอางทอง
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองอางทอง ตั้งอยูในทองที่อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง อยูหางจาก
กรุงเทพฯ ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 และ 334 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 32
เปน ระยะทางประมาณ 108 กิ โลเมตร และมีพื้นที่ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 3,870.6 ไร หรือ 6.193
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิป ระเทศเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ําเจาพระยา
ลักษณะคลายอาง ไมมีภูเขา ดินเปนดินเหนียวปนทราย พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการปลูกขาว ทําไร ทํานา
ทําสวน และมีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน 2 สาย คือแมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย ซึ่งไหลผานตัวเมือง
จากทิศเหนือลงสูทิศใต ลักษณะคลายเมืองอกแตก คือมีแมน้ําไหลผานกลางเมืองแบงพื้นที่ออกเปน 2 ฝง
พื้นที่ในเขตเทศบาลอยูในระดับความสูงประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร ในฤดูน้ําหลากน้ําจะไหลเขาทวม
บทที่ 1-2
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พื้นที่โดยรอบ และมีคลองหลายสายในบริเวณชุมชน ไดแก คลองบางแกว คลองศาลาแดง ทางทิศใตของ
ชุมชนไหลมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลตลาดหลวง และมีคลองสงน้ํา คลองชลประทานทางทิศ
ตะวันตก และทิศตะวันออกขนาบสองขางของชุมชน
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญภายในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางการคาภายใน
ชุมชนประเภทเบ็ดเตล็ด มีสถานประกอบการคาและโรงงานอุตสาหกรรมใหบริการแกประชาชนในชุมชน
และบริเวณใกลเคียง มีการขยายการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอางทอง และทํารายไดเปนอันดับ 3
ของจังหวัดรองจากภาคอุตสาหกรรมและการคา ทําใหเกิดตลาดกลางสินคาเกษตรขึ้นภายในเขตเทศบาล
เมืองอางทอง ทั้งของเทศบาลและภาคเอกชน ทําใหเกิดธุรกิจประเภทอื่น ๆ ตามมา
สําหรับสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลในชวง 5 ป พบวาคาเฉลี่ยของ
อัตรารวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประมาณรอยละ 6.4 ตอป และภายในอนาคต 10 - 20 ป
ขางหนาคาดวาไมเกินรอยละ 6.4 ตอป เชนกัน รายไดโดยเฉลี่ยของประชากร ประมาณ 21,524 บาท / คน / ป
2.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองอางทอง
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
6,455
7,090
13,545
6,161
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th

3. เทศบาลเมืองเสนา
3.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองเสนา ตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมชายฝงแมน้ํา ในเขตตําบลเสนา อําเภอเสนา
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ห า งจากจั ง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา ประมาณ 23 กิโ ลเมตร ตามถนน
สายอยุ ธ ยา-สุ พ รรณบุ รี หา งจากกรุง เทพฯ ประมาณ 50 กิโ ลเมตร ตามถนนสายเสนา-สามโคกปทุ มธานี และห า งจากสุ พ รรณบุ รี ตามถนนสายอยุธ ยา-เสนา-สุพ รรณบุรี ระยะทางประมาณ 44
กิ โ ลเมตร มี อาณาเขตติ ดต อ ดั งนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตําบลบานแพน อําเภอเสนา
ตําบลสามกอ อําเภอเสนา
ตําบลสามกอ อําเภอเสนา
ตําบลรางจระเข อําเภอเสนา

บทที่ 1-3
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3.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
สภาพพื้นที่ เปนพื้นที่ราบลุมขนาดใหญ สภาพดินเปนดินเหนียวและบางสวนเปนดินทราย
มีแมน้ํานอย และลําคลองที่สําคัญหลายสายไหลผาน เหมาะแกการเพาะปลูก แตเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก จะมี
ระดับน้ําสูงกวาปกติ แบงพื้นที่รับน้ําเปน 2 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 รับน้ําจากแมน้ํานอย ไดแก ตําบลบานกระทุม ตําบลหัวเวียง ตําบลบานโพธิ์
ตําบลบานแพน ตําบลเสนา ตําบลรางจระเข(บางสวน) ตําบลบางนมโค(บางสวน) ตําบลสามกอ(บางสวน)
มีระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
สวนที่ 2 รับน้ําจากคลองชลประทาน ประกอบดวย
- รับน้ําจากคลองชลประทานผักไห ไดแก ตําบลบานกระทุม (บางหมูบาน) ตําบล
ลาดงา ตําบลรางจระเข(สวนใหญ) ตําบลเจาเสด็จ(บางสวน) ตําบลหัวเวียง(บางสวน) และตําบลบานโพธิ์
(บางสวน)
- รับน้ําจากคลองชลประทานเจาเจ็ดบางยี่หน ไดแก ตําบลเจาเสด็จตําบลเจาเจ็ด
ตําบลสามกอ ตําบลสามตุม ตําบลบางนมโค ตําบลบานหลวง ตําบลบานแถว ตําบลชายนา ตําบลมารวิชัย
และตําบลดอนทอง
นอกจากนั้น ยังมีคลองธรรมชาติอีกหลายสาย ที่สําคัญ ไดแก คลองมโนราห คลองหัวแรด
คลองหัวไรแตง คลองทางฉีก คลองสามกอ คลองปลายนา คลองขนมจีน คลองสาน คลองหนอง
ลําเจียก คลองหนองบัว และคลองขุด เปนตน
สามารถติดตอกับทุกหมูบาน ทุกตําบล โดยเสนทางถนนทุกฤดูกาล รวมทั้งติดตอกับอําเภอ
ใกลเคียงไดทุกอําเภอ สําหรับการคมนาคมทางน้ําเคยรุงเรืองเมื่อประมาณ 15 – 20 ป ที่ผานมา มีเรือดวน
บานแพนวิ่งถึงกรุงเทพมหานครทุกวัน ปจจุบันไมมีเรือโดยสารแลว แตยังคงมีการเดินทางโดยใชเรืออยูบาง
ไมมากนัก
3.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญภายในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพคาขาย และมี
สถานประกอบการคา
ดานสาธารณูป โภค มีบริการสมบูร ณทุกดาน ทั้งสถานีจายไฟฟายอย การประปาสว น
ภูมิภาคการสื่อสารและโทรคมนาคม ภายในเขตเทศบาลมีตลาดสด 2 แหง โรงฆาสัตว 1 แหง
ดานสังคม การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาล พบวา มีผูนับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 80 ของจํานวนประชากรทั้งหมด นับถือศาสนาคริสต รอยละ 15 มีโบสถคริสต จํานวน 1 แหง
นับถือศาสนาอื่น รอยละ 5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
3.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองเสนา
จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
1,932
2,128
4,060
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th
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4. เทศบาลตําบลพระอินทราชา
4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตําบลพระอินทราชา ตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีเขตพื้นที่ครอบคลุมหมูที่ 6 และหมูที่ 7 รวมทั้งหมูที่ 12 บางสวนของตําบลเชียงรากนอย ตั้งอยูทางทิศใต
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอยูทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยอยูหางจากศาลากลาง
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประมาณ20 กิ โ ลเมตร อยู ห า งจากที่ ว า การอํ า เภอบางปะอิ น ประมาณ
10 กิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 52 กิโลเมตร พื้นที่เทศบาลมีถนนทางหลวง
แผ น ดิ น หมายเล ข 1 (ถนนพหล โยธิ น ) ตั ด ผ า นแล ะห า งจากเขตเทศบาล ไปทางทิ ศ เหนื อ
ประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีถนนวงแหวนรอบนอก(วงแหวนตะวันตก) ถัดไปทางทิศเหนือ เสนทาง
พหลโยธินจะมีถนนทางดวนพิเศษ(มอเตอรเวย) พื้นที่เทศบาลจึงเปนพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปยังที่ตาง ๆ ได
อยางสะดวกรวดเร็ว สภาพพื้นที่เปนที่ตั้งของรานคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม และแหลงพักอาศัย
ประเภทหอพักบานเชาจํานวนมาก ซึ่งตั้งอยูอยางหนาแนนริมสองฝงถนนพหลโยธินในบริเวณใกลเคียงจะ
เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และ
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เทศบาลตําบลพระอินทราชา มีพื้นที่รับผิดชอบ 4.04 ตารางกิโลเมตร หรือ
2,525 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ หมู 8 ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต
ติดตอกับ เทศบาลตําบลทาโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ หมู 5 ต.พยอม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ หมู 12 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
สภาพภูมิประเทศของเขตพื้นที่เทศบาลมีลักษณะเปนที่ราบลุม ไมมีภูเขาหรือปาไม มี
ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ตัดผานทางทิศตะวันออกของเขตเทศบาลเปนแนวยาว
จากดานเหนือ ไปดานใตเปนระยะทาง 4.8 กิโลเมตร พื้นที่เทศบาลมีแหลงน้ําสําคัญจํานวน 3 แหง
ประกอบดวย
1. คลองเชียงรากนอย ตั้งอยูทางทิศใตของพื้นที่เทศบาล
2. คลองชลประทานรังสิตเหนือ ตั้งอยูทางดานตะวันออกของพื้นที่เทศบาล
3. คลองชลประทานนครหลวง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพื้นที่เทศบาล
4.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เทศบาลตํ าบลพระอิ นทราชาเปนชุมชนที่มีความเปน เมืองเปน สวนใหญ ประชากรจึง
ประกอบอาชี พ ด า นพาณิ ช ยกรรมและการบริ ก าร ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเป น ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
กรุงเทพมหานคร และมีบทบาทเปนศูนยกลางยอยดานการคา และการบริการใหกับชุมชนรอบขาง ดวยเหตุนี้
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงขึ้นอยูกับการคาขาย และการเปนแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม สวน
การเกษตร เชน การทํานาขาวมีนอย เพราะไมคุมกับมูลคาของพื้นที่ เศรษฐกิจของชุมชนที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือการเปดใหบริการหองพักอาศัย มีหอพักอยูในพื้นที่จํานวนมากสงผลโดยตรงตอธุรกิจ
4

บทที่ 1-5
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การคาการใหบริการในพื้นที่และคนอาศัย ประชากรในเขตเทศบาลมีรายไดเฉลี่ยครอบครัวละ 10,000
บาทตอเดือน มีรายไดเฉลี่ยตอคน คนละ 6,000 บาทตอเดือน
4.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
4,192
4,699
8,891
4,963
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th

5. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
5.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูบนพื้นที่ที่มีสภาพเปนเกาะ และเคยเปนที่ตั้งของเมือง
หลวงเกามากอน มีแมน้ําไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และแมน้ําลพบุรี เมื่อกอสราง
กรุงศรีอยุธยา ไดมีการขุดคูเขื่อนจากหัวรอไปบรรจบแมน้ําบางกะจะที่ตําบลหอรัตนไชย ทําใหที่ตั้งของตัว
เมืองและเทศบาลมีสภาพเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ ระยะทางจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพฯ
ประมาณ 75 กิโลเมตร ปจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 14.84 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ ตําบลสระบัว และตําบลสวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต
ติดตอ ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก
ติดตอ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก
ติดตอ ตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
5.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตเทศบาลมีสภาพเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ ลักษณะดินเปนดิน
ปนทรายน้ําซึมไดงาย คูคลองในเขตเทศบาลจึงเก็บน้ําไวไดไมนาน ในฤดูรอนน้ําจะแหง สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม เสนชั้นระดับความสูงประมาณ 5 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ความลาดชัน
ของพื้ น ที่ จ ะค อ ยๆ ลาดเทลงสู แ ม น้ํ า และคลองที่ มีอ ยูใ นพื้ น ที่ภ ายในเทศบาลนครพระนครศรีอ ยุธ ยา
เนื่องจากไมมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ประชาชนจึงประกอบอาชีพคาขาย รับจาง เปนสวนใหญ และ
อุตสาหกรรมบางเล็กนอย
5.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การอุตสาหกรรม มีบทบาทตอการผลิตในระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพสังคมไดเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม เปนสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เพราะวาชุมชน
เทศบาลและบริ เ วณโดยรอบมี ศัก ยภาพและป จ จั ย เอื้ ออํ านวยในการประกอบดานอุต สาหกรรม เช น
ระยะทางใกลกรุงเทพฯ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการสมบูรณแบบ รวมทั้งไดรับการสงเสริมใหเปน
นิคมอุตสาหกรรม
บทที่ 1-6

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ดานธุรกิจการคาและบริการ โดยทั่วไปเปนเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิตในสาขาการคาและ
บริการเปนหลัก ซึ่งจะเห็นไดวา ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพการคาและบริการ ศูนยกลางแหลง
ที่ตั้งของธุรกิจการคาและบริการมีอยู 3 บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลม (อันเปนยานธุรกิจการคาเกาแก
ปจจุบันคอนขางซบเซา) บริเวณตลาดหัวรอ และบริเวณตลาดเจาพรหม
1.5.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
25,564
27,388
52,952
19,908
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th

6. เทศบาลเมืองปทุมธานี
6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมื อ งปทุ ม ธานี ตั้ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ตํ า บลบางปรอก อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ปทุมธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 มี
พื้นที่ 1.7 ตร.กม. และไดมีการขอขยายเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
ปทุ ม ธ านี เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2524 โ ดยมี พื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 7. 1 ตร. กม. ห า งจากกรุ ง เทพฯ
ประมาณ 30 กม. และหางจากศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 1 กม. มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ คลองบางโพธิ์เหนือ และคลองบางปรอก
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลบางหลวง และตําบลบานฉาง อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แมน้ําเจาพระยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลบานฉาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
6.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศของเทศบาลเมืองปทุมธานี เปนที่ราบลุม มีแมน้ํา
เจาพระยาเปนแมน้ําสายหลัก และมีคลองสงน้ําไหลผานในเขตพื้นที่ 4 สาย
6.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การเกษตร ในพื้นที่เขตเทศบาลจะมีการทําเกษตรกรรม ที่ลดนอยลง เนื่องจากมีการลงทุน
ในเรื่องของที่ อยู อาศัย ในเขตพื้น ที่ ป ริมณฑลเพิ่มมากขึ้น ทําใหพื้น ที่การเกษตรลดนอยลง จึงสงผลกับ
เศรษฐกิจหลักของเทศบาล ไดแก ขาว มะมวง กลวย พืชสวนครัว เปนตน
การพาณิชย ในเขตพื้นที่เทศบาลสวนใหญประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีผู
มาลงทุนเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย ประกอบดวย หางสรรพสินคา 1 แหง ตลาดสด 3 แหง

บทที่ 1-7

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

6.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
10,835
12,113
22,948
9,128
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th

7. เทศบาลเมืองคูคต
7.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองคูคตเปนเทศบาลซึ่งอยูในเขตปริมณฑล อยูหางจากอําเภอลําลูกกา ไปทาง
ทิศเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร หางจากจังหวัดปทุมธานี มาทางทิศใต ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่
ทั้งหมด 12.475 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต
ติดตอกับ เขตดอนเมืองและเขตสายไหม กรุงเทพฯ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ เทศบาลเมืองลําสามแกว ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
7.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
สภาพภูมิประเทศ ของเทศบาลเมืองคูคต เปนที่ราบลุม อยูทางดานทิศตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยา และมีคลองสงน้ําไหลผานในเขตพื้นที่รวม 3 สาย ไดแก คลองหกวาสายใต คลองซอย
หนึ่งสายใต คลองซอยสองสายใต ซึ่งทําใหน้ําอุดมสมบูรณ
4

4

7.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การเกษตร ในเขตเทศบาลปจจุบันพื้นที่ที่ใชในการเกษตรกรรมมีเหลือนอยมาก เนื่องจาก
มีผูลงทุนในดานที่อยูอาศัยมาลงทุนในเขตปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น เพราะประชาชนมีความตองการที่อยูอาศัย
เพิ่มขึ้น ทําใหมีการขายที่ดินนําไปดําเนินธุรกิจประเภทที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย สงผลใหพื้นที่
การเกษตรลดลง แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก คลองซอยหนึ่งสายใต คลองซอยสองสายใต และคลองหกวาสายใต
การปศุสัตว และการประมง โดยทั่วไปจะเปนลักษณะการเลี้ยงสัตวที่มีทั้งสัตวตามบานและ
ฟารม ไดแก ไกเนื้อ เปด โค กระบือ สุกร ปลาน้ําจืด
การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลไดมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ มีการดําเนินการดาน
อุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 12 โรงงาน ขนาดกลาง จํานวน 30 โรงงาน
และขนาดใหญ จํานวน 55 โรงงาน
การทองเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองคูคต มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางโบราณสถาน ไดแก
“อนุสรณสถานแหงชาติ” อยูในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารสูงสุด และเทศบาลเมืองคูคตได
บทที่ 1-8

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ดําเนินการจัดสรางตลาดน้ําคูคต โดยไดรับการอนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ภายใตมาตรการ
เสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน
การศึกษา ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลจบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไปจนถึงระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี โรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลมีจํานวนทั้งหมด 11 แหง แยกเปน โรงเรียน
รัฐบาล 3 แหง และโรงเรียนเอกชน 8 แหง ในสวนของเทศบาลเมืองคูคต มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1
แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม
ศาสนา ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97 รองลงมา ไดแก ศาสนาอิสลาม
รอยละ 1.5 ศาสนาคริสต รอยละ 1 และอื่นๆ ประมาณรอยละ 0.5 มีวัด จํานวน 4 แหง ไดแก
วัดประยูรธรรมราม วัดลาดสนุน วัดโพสพผลเจริญ และวัดฟาคราม
7.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองคูคต ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
22,668
23,546
46,214
23,771
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th

8. เทศบาลนครรังสิต
8.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครรังสิตมีพื้นที่ครอบคลุมตําบลประชาธิปตยทั้งตําบล จํานวน 6 หมูบาน มีพื้นที่
ทั้งหมดจํานวน 20.80 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ เขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเขตองคการบริหารสว น
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต
ติ ดต อกับ เขตเทศบาลเมือ งคู คต และเขตเทศบาลเมืองลํา สามแก ว
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตเทศบาลตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตเทศบาลตําบลหลักหกและเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
8.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
สภาพโดยทั่ ว ไปเป น ที่ ร าบลุ ม สภาพพื้ น ที่ เ หมาะแก ก ารเพาะปลู ก หรื อ อาชี พ ด า น
เกษตรกรรม ซึ่ ง ป จ จุ บั น ได ล ดความสํ า คั ญ ลงไปมาก
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเทศบาลมี พื้ น ที่ ติ ด ต อ กั บ
กรุงเทพมหานคร ความเจริญเติบโตจึงแผขยายเขามายังพื้นที่เขตเทศบาลอยางรวดเร็ว
เทศบาลนครรังสิต มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เปนแหลงน้ําที่สําคัญ และมีคลองซอยแยกยอย
อีกหลายแหง ซึ่งการประปาสวนภูมิภาคไดใชน้ําจากคลองนี้เปนปจจัยในการผลิตน้ําประปาเพื่อใหบริการ
แกประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนบางสวนนํามาใชบริโภคในชีวิตประจําวันโดยตรง
บทที่ 1-9

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

8.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจเปนแบบลักษณะผสมผสานระหวางภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ภาค
การพาณิชยและการบริการ ในปจจุบันเทศบาลนครรังสิตมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การพาณิชยและ
ภาคการบริการอยางตอเนื่อง จึงพบเห็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมคอนขางนอย
การเกษตร ปจ จุบันภาคการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาล สวนใหญไดถูกทดแทนโดย
ภาคอุตสาหกรรม
การพาณิชย ธุรกิจการคาในเขตเทศบาล ประกอบดวย การคาสง คาปลีก และบริการ
ตาง ๆ ตลาดสดในเขตเทศบาล ประกอบดวย ตลาดหวั่งหลี ตลาดพรพัฒน ตลาดสุชาติ ตลาดรัตนโกสินทร
200 ป ตลาดสะพานแดง และตลาดเมืองใหม ศูนยการคา ประกอบดวย หางฟวเจอรพารครังสิต
หางสรรพสินคาโรบินสัน บิ๊กซี เซ็นทรัล แม็คโคร เทสโกโลตัส ฯลฯ
อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก กระจายตัวอยูในพื้นที่ตาง ๆ
ผลิตสินคานานาชนิดออกสูตลาด เชน โรงงานปนดาย โรงงานทอผา โรงงานยอมสี โรงงานผลิต น้ําอัดลม
นมถั่วเหลือง โรงงานผลิตฝาจีบ โรงงานผลิตกระปอง โรงงานผลิตกลองกระดาษ โรงงานผลิต นมกลอง
โรงงานเฟอรนิเจอรไมแกะสลัก โรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยว โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต โรงงานผลิต
ปุยเคมี เปนตน
การศาสนา ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต มีศาสนสถานที่สําคัญ ดังนี้
1) วัด จํานวน 3 แหง คือ วัดแสงสรรค วัดคลองหนึ่งแกวนิมิต และวัดจันทรสุข
2) โบสถในคริสศาสนา จํานวน 1 แหง คือ โบสถพระแมชนนี
3) ศาลเจา จํานวน 6 แหง คือ ศาลเจาพอเจาแมรังสิต ศาลเจาตลาดหวั่งหลี ศาลเจา
ไตฮงกง ศาลหลักเมือง ศาลเจาพอเหงเจีย (ไตเซี่ยหุกโจว) และศาลเจาตลาดเมืองใหม
ดานการศึกษา สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจํานวน 23 แหง
1) ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาล จํานวน 5 แหง
2) โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 แหง
3) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 13 แหง
8.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
37,203
42,116
79,319
36,337
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th

บทที่ 1-10

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

9. องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
9.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 20 กิโลเมตร เปนหนึ่งในหาจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรีตั้งอยูใน
เขตที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคอนทาง
เหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร โดย
มี พิกัด ภู มิศาสตร อยู ล ะติ จู ดที่ 13 องศา 47 ลิป ดาเหนือ ถึ งละติจูดที่ 14 องศา 04 ลิ ป ดาเหนือ และ
ลองจิจูดที่ 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก และมีอาณาเขต
จรดอําเภอและจังหวัดขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอลาดหลุมแกว และอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต
ติดตอกับ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร (ฝงธนบุรี)
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร (ฝงพระนคร)
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอพุทธมณฑลและอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
9.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดที่มีแมน้ําไหลผาน แบงออกเปน 2 ฝง คือ
ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ซึ่งมีพื้นที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง มีคู
คลองขนาดตางๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทําเรือกสวนไรนา และฝงตะวันออกมีพื้นที่
1 ใน 3 ของจังหวัด ไดแก พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เปนเขตเมืองมี
ประชากรอยูอยางหนาแนน อาจถือไดวาสวนนี้เปนสวนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหวางนนทบุรี
กับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไมเปนที่รูจัก
9.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากสภาพภู มิป ระเทศของจังหวัดที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีส ภาพพื้น ที่และ
แหลงน้ําอุดมสมบูรณ ประชากรของจังหวัดสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว
การเพาะปลูก มะพราว มะมวง มั งคุด และผลไมที่ทําชื่อเสียงใหกับจังหวัด คือ ทุเรียนเมืองนนท
นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพทางดานปศุสัตวและประมงน้ําจืด ตลอดจนมีการทําอุตสาหกรรม
หลายชนิด อาทิ อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมแปรรูปไม และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน จําพวกเครื่องจักสานและเครื่องปนดินเผา เปนตน อยางไรก็ตาม ความเจริญ
ทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมก็ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจใน
เขตกรุงเทพฯ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพื้นที่เพื่อการเกษตรของจังหวัดนนทบุรีลดนอยลง โดยในปจจุบัน
นนทบุรี มีพื้นที่ทาง การเกษตรคิดเปนรอยละ 39 ของพื้นที่จังหวัด ประชากรจังหวัดนนทบุรีมีรายไดเฉลี่ย
113,713 บาทตอป โดยรายไดสวนใหญ ขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเปนสาขาการกอสราง สาขา
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บริการ สาขาการคาสงและคาปลีก และสาขาธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ อสังหาริมทรัพย สวนสาขา
เกษตรกรรม ทํารายไดเปนอันดับที่หก ของจังหวัด
1.9.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
549,941
623,929
1,173,870
601,636
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t57.txt

10. เทศบาลนครนนทบุรี
10.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งอยูที่อาคารเลขที่ 139 หมู 8 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บริเวณเดียวกับศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี เปนเทศบาลชั้น 1 ก. มีพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด 38.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล จัดตั้งชุมชนในแตละตําบลจํานวน
91 ชุมชน ไดแก ตําบลสวนใหญ 13 ชุมชน ตําบลตลาดขวัญ 19 ชุมชน ตําบลบางเขน 13 ชุมชน ตําบลทา
ทราย 25 ชุมชน และตําบลบางกระสอ 21 ชุมชน และแบงเขตการเลือกตั้งเปน 4 เขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับ เขตเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตองคการบริหารสวนตําบลบางไผ
เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเขตเทศบาลตําบลไทรมา
อําเภอเมืองนนทบุรี
10.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
ลักษณะทางภูมิศาสตร เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีตั้งอยูบนฝงแมน้ําเจาพระยา โดยมีแมน้ํา
เจาพระยาแบงพื้นที่จังหวัดออกเปนสองสวนคือ ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก พื้นที่สวนใหญจึงเปนพื้นที่
ราบลุม มีคูคลองตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก จากอดีตที่เคยใชสัญจรไปมา ปจจุบันคูคลอง ดังกลาวใช
เพื่อการระบายน้ําเปนสวนใหญ นอกจากพื้นที่บางสวนที่เคยเปนสวนผลไมไดคอยๆ เปลี่ยนเปนที่อยูอาศัย
10.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดนนทบุรี มีผลิตภัณฑมวลรวมมูลคา 111,116 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัว 116,681
บาทตอป เศรษฐกิจสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม รองลงมา คือ สาขาการบริการธุรกิจเกี่ยวกับการ
กอสราง และธุรกิจการเงิน ตามลําดับ
การเกษตรกรรม เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีสวนใหญเปนพื้นที่เมือง ดานการเกษตร
จะมีอยูบางเพียงเล็กนอยในเขตตําบลสวนใหญ ตําบลบางกระสอ และตําบลตลาดขวัญ
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การอุตสาหกรรม การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ไดแก
ผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือนอาหารและธุรกิจภาคบริการ ซึ่งประกอบดวย
ตําบลบางกระสอ จํานวน 121 แหง ตําบลตลาดขวัญ จํานวน 88 แหง ตําบลบางเขน จํานวน 106 แหง
ตําบลทาทราย จํานวน 85 แหง และตําบลสวนใหญ จํานวน 18 แหง
(ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี)
1.10.4 ประชากร
ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
จํานวนประชากร (คน)
จํานวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
121,737
134,453
256,190
129,582
(ขอมูล ประจําป 2557)
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th
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1. สถานการณน้ําเสีย
1.1 จังหวัดสิงหบุรี

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี
สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 1/2558 ระหวางวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 5 สถานี
แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 2 สถานีและแมน้ําลพบุรีจํานวน 1 สถานี และนําผลที่ได
ประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช
ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา
1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานขามแมน้ําเจาพระยา ต.บางพุทรา อ.เมือง (CH24)
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 2 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการ
คํานวณดั ช นี คุณภาพแหล งน้ํ า ผิ ว ดิ น (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ ดี เมื่อเปรีย บเทีย บกับ คา WQI
ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ มาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมีย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณใตตลาด อ.อินทรบุรี (CH25) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท
ที่ 4 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก คาออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ํา
ผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ํา อยูในเกณฑเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ
2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
3. แมน้ํานอย บริเวณสะพาน อ.บางระจัน ต.สิงห (NO04) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท
ที่ 4 ไม เ ป น ไปตามประเภทแหล ง น้ํ า ตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ โดยมี ดั ช นี บ ง ชี้ ที่ สํ า คั ญ ได แ ก
คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
4. แมน้ํานอย บริเวณหลังโรงงานน้ําตาล ต.ไมดัด อ.บางระจัน (NO04.1) คุณภาพน้ําจัด
อยูในประเภทที่ 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ
ไดแกคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูใน
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เกณฑเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อม
โทรมลง
5. แมน้ําลพบุรี บริเวณจุดแยกตอแมน้ําเจาพระยา ต.มวงหมู อ.เมือง (LB05) คุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภทที่ 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ
ไดแกคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อม
โทรมลง
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ มาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมีย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 1 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพ
น้ําจังหวัดสิงหบุรี ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑดี – เสื่อมโทรม เพื่อใหคุณภาพน้ําดีขึ้นอยางยั่งยืนใน
อนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดสิงหบุรี ดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แห งพระราชบัญ ญั ติส งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของประชาชนใน
การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ
เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําในพื้นที่

บทที่ 2-2
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แผนภูมิที่ 2-1 : เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558

ดี
พอใช้
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

ตารางที่ 2-1 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดสิงหบุรี
ผลการตรวจวิเคราะห

สถานีตรวจวัด

CH24
CH25
NO04
NO04.1
LB05

DO BOD TCB
6.0
2.9
3.0
2.9
3.1

1.5
0.3
1.7
1.3
1.1

FCB

NH 3

2,30
<180 0.14
0
17,0
200 0.35
00
3,30
780 0.15
0
8,40
0.14
200
0
3,30
0.16
780
0

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

≤4,000

≤1,00
0

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

WQI
1

คุณภาพน้ําตาม
2

71
49
52
50
54

คุณภาพ
4
น้ํา

ดี

ประเภทแหลงน้ําตาม
ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ3
ประเภทที่ 2

เสื่อมโทรม

ประเภทที่ 2

4

เสื่อมโทรม

ประเภทที่ 3

4

เสื่อมโทรม

ประเภทที่ 3

4

เสื่อมโทรม

ประเภทที่ 3

4

WQI

2

เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน

≤0.5 (2) การอนุรกั ษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
≤0.5

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน

(2) การเกษตร

บทที่ 2-3
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ผลการตรวจวิเคราะห
สถานีตรวจวัด

DO BOD TCB

FCB

NH 3

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

-

≤0.5

ประเภทที่ 5

-

-

-

-

-

WQI
1

คุณภาพน้ําตาม
2

ประเภทแหลงน้ําตาม
ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ3

WQI

คุณภาพ
4
น้ํา

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน

(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
หลายตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)
คาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ํา
ในแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย และแมน้ําลพบุรี
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 4 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และNH 3
ตารางที่ 2-2 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก
สถานีตรวจวัด
CH24
LB05
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

Cd
(ug/L)
<0.21
<0.21
≤5

Cr
(ug/L)
3.33
5.01
≤50

Mn
(mg/L)
0.1
0.7
≤1

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Ni
Pb
Zn
(ug/L) (ug/L) (mg/L)
<4.98 2.84
0.3
<4.98 2.93
0.2
≤100 ≤50
≤1

Cu
(ug/L)
<2.27
<2.27
≤100

Hg
(ug/L)
<0.5
<0.5
≤2

As
(ug/L)
<10
<10
<10

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี
สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 2/2558 ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2558 จํานวน 5 สถานี
แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 2 สถานีและแมน้ําลพบุรีจํานวน 1 สถานี และนําผลที่ได
ประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช
ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกใน
รูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา
1. แม น้ํา เจา พระยา บริ เ วณสะพานขามแมน้ําเจาพระยา ต.บางพุทรา อ.เมือง (CH24)
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนี

บทที่ 2-4

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6
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บงชี้สําคัญไดแก ปริมาณสารปรอท (Hg) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยู
ในเกณฑดี เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาปริมาณสารปรอท (Hg) 7.5 ไมโครกรัมตอลิตร เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่
กําหนดใหไมเกิน 2 ไมโครกรัมตอลิตร
1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณใตตลาด อ.อินทรบุรี (CH25) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่
2เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวา
คุณภาพน้ําดีขึ้น
2. แมน้ํานอย บริเวณสะพาน อ.บางระจัน ต. สิงห (NO04) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท
ที่ 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณ
แอมโมเนีย (NH 3 ) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อ
เปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
3. แมน้ํานอย บริเวณหลังโรงงานน้ําตาล ต.ไมดัด อ.บางระจัน (NO04.1) คุณภาพน้ําจัด
อยู ใ นประเภทที่ 3 เป นไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัช นี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ 2556 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น (หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 ไมมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําสถานี NO04.1)
4. แมน้ําลพบุรี บริเวณจุดแยกตอแมน้ําเจาพระยา ต.มวงหมู อ.เมือง (LB05) คุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภทที่ 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ
ไดแก ปริมาณสารปรอท (Hg) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบ
ปริมาณสารปรอท13 ไมโครกรัมตอลิตร เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนดใหไมเกิน 2 ไมโครกรัม
ตอลิตร
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 2 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพ
น้ําจังหวัดสิงหบุรี ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑดี – เสื่อมโทรม เพื่อใหคุณภาพน้ําดีขึ้นอยางยั่งยืนใน
อนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดสิงหบุรี ดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
บทที่ 2-5

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แหง พระราชบัญ ญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของประชาชนใน
การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ
เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําในพื้นที่
แผนภูมิที่ 2-2: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 - 2558

ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
ค่อนข้างเสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

ตารางที่ 2-3 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดสิงหบุรี
ผลการตรวจวิเคราะห
BOD
TCB
FCB
(mg/L) (MPN/
(MPN/
100 mL) 100 mL)
CH24
8.0
1.1
3,300
180
CH25
7.1
0.0
4,900
400
NO04
4.2
1.7
11,000
3,300
NO04.1
4.8
1.2
17,000
1,300
LB05
4.9
3.1
7000
780
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

สถานี
ตรวจวัด

DO
(mg/L)

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

≤5,000

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,00 ≤4,00
0
0

≤1,00
0

NH 3
(mg/L)

คุณภาพน้ํา
ตาม WQI2

ประเภทแหลงน้าํ
ตามประกาศกรม
คุณภาพน้ํา4
ควบคุมมลพิษ3
0.4
79
ดี
ประเภทที่ 2
5
ดี
ประเภทที่ 2
2
0.3
75
พอใช
ประเภทที่ 3
5
0.6
62
0.3
62
พอใช
ประเภทที่ 3
3
เสื่อมโทรม
ประเภทที่ 3
5
0.4
50
เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
≤0.5 (2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้าํ และกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
≤0.5
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทั่วไปกอน
WQI1

บทที่ 2-6

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานี
ตรวจวัด

DO
(mg/L)

ผลการตรวจวิเคราะห
BOD
TCB
FCB
(mg/L) (MPN/
(MPN/
100 mL) 100 mL)

NH 3
(mg/L)

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

-

≤0.5

ประเภทที่ 5

-

-

-

-

-

WQI1

คุณภาพน้ํา
ตาม WQI2

ประเภทแหลงน้าํ
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3

คุณภาพน้ํา4

(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
หลายตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)
คาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. การประเมินดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) 4 พารามิเตอร มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก
0 - 30.4 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก 30.5 - 50.4 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรม 50.5 - 60.4 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม 60.5 - 65.4 คะแนน คุณภาพ
น้ํ า อยู ในเกณฑ พ อใช 65.5 - 70.4 คะแนน คุณ ภาพน้ํา อยู ใ นเกณฑค อ นข างดี 70.5 - 90.4 คะแนน
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 90.5 - 100 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ํา
ในแมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB และ
NH 3
ตารางที่ 2-4 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดสิงหบุรี
สถานีตรวจวัด
CH24
LB05
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

Cd
(ug/L)
0.38
<0.21
≤5

Cr
(ug/L)
<2.26
<2.26
≤50

Mn
(mg/L)
<0.10
0.4
≤1

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Ni
Pb
Zn
(ug/L) (ug/L) (mg/L)
<4.98 21.00
0.3
<4.98 8.24
0.2
≤100 ≤50
≤1

Cu
(ug/L)
<2.27
<2.27
≤100

Hg
(ug/L)
7.50
13.00
≤2

As
(ug/L)
<10
<10
<10

1.2 จังหวัดอางทอง
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพื้นที่จังหวัดอางทอง
สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 1/2558 ระหวางวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 3 สถานี
แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 1 สถานี และนําผลที่ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร
ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological
Oxygen Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria ,TCB) แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา
บทที่ 2-7

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

1. แมน้ําเจาพระยาบริเวณสะพานขามแมน้ําเจาพระยา อ.เมือง (CH21) คุณภาพน้ําจัด
อยู ในประเภทที่ 2 เป น ไปตามประเภทแหลงน้ํา ตามประกาศกรมควบคุม มลพิษ ผลการคํานวณดัช นี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ มาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมีย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
2. แมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดทาสุทธาวาส ต.บางเสด็จ อ.ปาโมก (CH21.1) คุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภทที่ 2 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัช นี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
3. แมน้ํานอยบริเวณสะพาน ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง (NO03) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3
เปน ไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวา
คุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 1 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดอางทอง ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑดี – พอใช แตอยางไรก็ตามเพื่อใหคุณภาพน้ําดีขึ้นอยาง
ยั่งยืนในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดอางทองดังนี้
4. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
5. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แหง พระราชบัญ ญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
6. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของประชาชนใน
การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดอางทอง เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ
เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําในพื้นที่

บทที่ 2-8

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

แผนภูมิที่ 2-3: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558

ดี
พอใช้
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

ตารางที่ 2-5 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดอางทอง
สถานีตรวจวัด
CH21
CH21.1
NO03

ผลการตรวจวิเคราะห

DO

BOD

TCB

FCB

NH 3

6.2
1.1
1400.0 200.0
5.98 1.4
1700
780
4.69 1.5
7900
200
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

0.2
0.22
0.14

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

≤4,000

≤1,00
0

≤0.5

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,00
0

≤0.5

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

-

≤0.5

ประเภทที่ 5

-

-

-

-

-

ประเภทแหลงน้าํ
คุณภาพ
ตามประกาศกรม
น้ํา4
3
ควบคุมมลพิษ
76
ดี
ประเภทที่ 2
2
ดี
ประเภทที่ 2
2
71
64
พอใช
ประเภทที่ 3
3
เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้าํ และกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทัว่ ไปกอน
(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม
WQI1

คุณภาพน้ําตาม
WQI2

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน

บทที่ 2-9

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0 -30 คะแนนคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําใน
แมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และ NH 3
5. คุณภาพน้ําต่ํากวาประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ตารางที่ 2-6: ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดอางทอง

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก

สถานีตรวจวัด

CH21
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

Cd
Cr
Mn
Ni
Pb
Zn
Cu
Hg
As
(ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L)
<0.21 4.08 <0.10 <4.98 5.14 0.2 <2.27 <0.5 <10
≤1
≤100
≤50
≤1
≤100
≤5
≤50
≤2
<10

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพื้นที่จังหวัดอางทอง
สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 2/2558 ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2558 จํานวน 3 สถานี
แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 1 สถานี และนําผลที่ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร
ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological
Oxygen Demand, BOD)แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา
1. แมน้ําเจาพระยาบริเวณสะพานขามแมน้ําเจาพระยา อ.เมือง (CH21)คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภทที่ 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก ปริมาณ
แอมโมเนีย (NH 3 ) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
2. แมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดทาสุทธาวาส ต.บางเสด็จ อ.ปาโมก (CH21.1) คุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภทที่ 2 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัช นี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ 2556 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น(หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 ไมมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําสถานี CH 21.1)

บทที่ 2-10

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3. แมน้ํานอยบริเวณสะพาน ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง (NO03) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3
เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพ
น้ําดีขึ้น
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 2 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดอางทอง ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑดี – คอนขางดี แตอยางไรก็ตามเพื่อใหคุณภาพน้ําดีขึ้นอยาง
ยั่งยืนในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดอางทองดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แห งพระราชบัญ ญั ติส งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของประชาชนใน
การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดอางทอง เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ
เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําในพื้นที่
แผนภูมิที่ 2-4: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 - 2558

ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
ค่อนข้างเสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

บทที่ 2-11

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ตารางที่ 2-7 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดอางทอง
ผลการตรวจวิเคราะห

สถานีตรวจวัด

CH21
CH21.1
NO03

DO BO TCB FCB NH 3
(mg D (MPN/ (MPN (mg/ WQI
1
/L) (mg 100
/
L)
/L) mL) 100
mL)
7.8 0.8 7,900 1,300 0.6 69
7.0 0.7 3,300 780 0.3 78
6.8 1.0 7,900 1,300 0.5 69
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

คุณภาพน้ําตาม
2

WQI

คุณภาพ
4
น้ํา

คอนขางดี

ประเภทแหลงน้ําตาม
ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ3
ประเภทที่ 2

ดี

ประเภทที่ 2

2

คอนขางดี

ประเภทที่ 3

3

5

เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

≤5,000

≤1,000

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

ประเภทที่ 5

-

-

-

≤0.5 (2) การอนุรกั ษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
≤0.5

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน

-

≤0.5

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน

-

-

(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําใน
แมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และNH 3
5. คุณภาพน้ําต่ํากวาประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ

บทที่ 2-12
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ตารางที่ 2-8: ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดอางทอง
สถานีตรวจวัด
CH21
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Cd
Cr
Mn
Ni
Pb
Zn
Cu
Hg
As
(ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L)
0.81
<2.26 <0.10 <4.98 46.20 0.2
<2.27 <0.5 <10
≤5
≤50
≤1
≤100 ≤50
≤1
≤100
≤2
<10

1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํ านั กงานสิ่ งแวดล อมภาคที่ 6 นนทบุ รี ดํ าเนิ น การเก็ บตั ว อย างน้ํ า ในพื้ น ที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 1/2558 ระหวางวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน
2557 จํานวน 9สถานี แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 2 สถานี แมน้ําปาสัก 3 สถานีและ
แมน้ําลพบุรีจํานวน 2 สถานี และนําผลที่ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณ
ดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา
(Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา
1. แมน้ําเจาพระยาบริเวณโรงงานกระดาษบางปะอิน (CH18) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท
ที่ 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิว
ดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557
พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ ม าณโลหะหนั ก จํ า นวน 9 พารามิ เ ตอร ได แ ก แคดเมี ย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
2. แม น้ํ าเจ าพระยา บริ เวณปอมเพชร อ.พระนครศรีอยุธ ยา (CH20) คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภทที่ 3เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลง
น้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ
2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
3. แมน้ํานอยบริเวณ ต.ราชคราม อ.บางไทร (NO01) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3 เปนไป
ตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพ
น้ําดีขึ้น
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ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ ม าณโลหะหนั ก จํ า นวน 9 พารามิ เ ตอร ได แ ก แคดเมี ย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
4. แม น้ํ า น อ ยบริ เ วณสะพานทายเมือ ง ต.หนาโคก อ.ผักไห (NO02) คุ ณภาพน้ํา จัดอยูใ น
ประเภทที่ 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก
คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรมเมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิเคราะห สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) จํานวน ๑๔ พารามิเตอร ไดแก บีเฮชซีชนิด อัลฟาเดลตา และแกมมา อัลดริน ดิลดริน เอนดริน เอน
โดซัลแฟนวัน เอนโดซัลแฟนทู เอนโดซัลแฟนซัลเฟตเฮปตาคลอรเฮปตาคลอรอีปอกไซด พารา พารา ดีดีดี
พารา พารา ดีดีอี พารา พารา ดีดีที พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
5. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา (PS01) คุณภาพ
น้ําจัดอยูในประเภทที่ 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg)
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
6. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.นครหลวง อ.นครหลวง (PS02) คุณภาพน้ําจัดอยู
ในประเภทที่ 3 โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแกเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผล
การคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI
ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg)
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
1. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ (PS03) คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภทที่ 3เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลง
น้ําผิวดิน (WQI)อยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวา
คุณภาพน้ําไมเปลี่ยนแปลง
2. แมน้ําลพบุรีบริเวณทาน้ําวัดบรมวงศ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา (LB01) คุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภทที่ 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัช นี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
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ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg)
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
3. แมน้ําลพบุรีบริเวณสะพานขามแมน้ําลพบุรี ต.บานแพรก (LB02) คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภทที่ 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก
คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพเสื่อมโทรมลง
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 1/2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในเกณฑพอใช – เสื่อมโทรม ดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา
(Dissolved Oxygen, DO) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria ,TCB) แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) สาเหตุหลักมาจากน้ําทิ้งจากชุมชน น้ําทิ้ง
อุตสาหกรรม และน้ําทิ้งเกษตรกรรม ที่ขาดการกําจัดน้ําเสียที่เหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการ
คุณภาพน้ําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แหง พระราชบัญ ญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง
และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ
เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําในพื้นที่
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แผนภูมิที่ 2-5: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558

พอใช้
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

ตารางที่ 2-9 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา
สถานี
WQI1
ตาม WQI2
ตรวจวัด DO BOD TCB FCB NH 3
CH18
CH20
NO01
NO02*
PS01
PS02
PS03

5.58
5.24
4.51
3.06
5.06
4.55
5.48

0.9
0.4
1.1
1.7
1.2
1.5
1

LB01

5.02

2

LB02*

2.32

1.5

7900
2300
2300
1700
3100
4900
3500
0
1100
0
2300

450
2200
450
200
200
450
1400

0.12
0.22
0.22
0.06
0.2
0.22
0.26

69
67
68
52
68
64
60

พอใช
พอใช
พอใช
เสื่อมโทรม
พอใช
พอใช
พอใช

680

0.43

61

พอใช

450

0.15

46

ประเภทแหลง
น้ําตามประกาศ คุณภา
กรมควบคุม พน้าํ 4
มลพิษ3
ประเภทที่ 3
3
ประเภทที่ 3
3
ประเภทที่ 3
3
ประเภทที่ 3
4
ประเภทที่ 3
3
ประเภทที่ 3
3
ประเภทที่ 3
3
ประเภทที่ 3

3

เสื่อมโทรม
ประเภทที่ 3
4
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
≥6.
≤4,0 ≤1,0
ทั่วไปกอน
ประเภทที่ 2
≤1.5
≤0.5
0
00 00
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
บทที่ 2-16
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ผลการตรวจวิเคราะห

ประเภทแหลง
สถานี
คุณภาพน้ํา น้ําตามประกาศ คุณภา
WQI1
กรมควบคุม พน้ํา4
ตรวจวัด DO BOD TCB FCB NH 3
ตาม WQI2
มลพิษ3
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
≥4.
≤20, ≤4,0
โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ประเภทที่ 3
≤2.0
≤0.5
0
000 00
น้ําทั่วไปกอน
(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
≥2.
โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ประเภทที่ 4
≤4.0 ≤0.5
0
น้ําเปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 - การคมนาคม
หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4
ตั ว มาประเมิ น ร ว มกั น ได แ ก ค า ออกซิ เ จนละลายน้ํ า (DO) ค า ความสกปรกในรู ป สารอิ น ทรี ย (BOD)
คาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100 คะแนน ถือวา
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60
คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และ NH 3
5. คุณภาพน้ําต่ํากวาประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ตารางที่ 2-10: ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด
CH18
NO01
PS01
PS02
LB01
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

Cd
(ug/L)
<0.21
<0.21
0.31
<0.21
<0.21
≤5

Cr
(ug/L)
2.84
3.82
3.00
2.37
<2.26
≤50

Mn
(mg/L)
<0.10
<0.10
<0.10
0.1
<0.10
≤1

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Ni
Pb
Zn
(ug/L) (ug/L) (mg/L)
<4.98 8.55
0.2
<4.98 <2.06
0.3
<4.98 4.13
0.3
<4.98 4.36
0.3
<4.98 3.12
0.5
≤100 ≤50
≤1

บทที่ 2-17

Cu
(ug/L)
<2.27
<2.27
<2.27
<2.27
<2.27
≤100

Hg
(ug/L)
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
≤2

As
(ug/L)
<10
<10
<10
<10
<10
<10
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ตารางที่ 2-11 : ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
NO02
พารามิเตอร
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําผิวดิน
alpha-BHC (ug/l)
delta-BHC (ug/l)
gamma-BHC(ug/l)
Aldrin (ug/l)
Dieldrin (ug/l)
Endrin (ug/l)
Endosulfan I (ug/l)
Endosulfan II(ug/l)
Endosulfan Sulfate (ug/l)
Heptachlor (ug/l)
Heptachlor- epoxide (ug/l)
p,p'-DDD (ug/l)
p,p'-DDE (ug/l)
p,p'-DDT(ug/l)

<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<0.012
<0.004
<0.004
<0.008
<0.008

<0.012

บทที่ 2-18

(1) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิด
ที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total
Organochlorine Pesticides) มีคา
ไมเกินกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร
(2) ดีดีที (DDT) มีคาไมเกินกวา
1.0 ไมโครกรัมตอลิตร
(3) บีเอชซีชนิดแอลฟา (AlphaBHC) มีคาไมเกินกวา 0.02
ไมโครกรัมตอลิตร
(4) ดิลดริน (Dieldrin) มีคาไม
เกินกวา 0.1 ไมโครกรัมตอลิตร
(5) อัลดริน (Aldrin) มีคาไมเกิน
กวา 0.1 ไมโครกรัมตอลิตร
(6) เฮปตาคลอร (Heptachlor)
และเฮปตาคลอรอีปอกไซด
(Heptachlorepoxide) มีคาไมเกิน
กวา 0.2 ไมโครกรัมตอลิตร
(7) เอนดริน (Endrin) ไมสามารถ
ตรวจพบไดตามวิธีการตรวจสอบ
ที่กําหนด
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สํ า นั กงานสิ่ งแวดล อมภาคที่ 6 นนทบุ รี ดํ าเนิ น การเก็ บตั ว อย างน้ํ า ในพื้ น ที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 2/2558 ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2558
จํานวน 9สถานีแบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 2 สถานี แมน้ําปาสัก 3 สถานีและแมน้ํา
ลพบุรีจํานวน 2 สถานี และนําผลที่ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
ผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนี
คุณภาพแหลงน้ํ าผิ วดิ น (WQI) โดยใช ดัช นีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร ไดแก ออกซิ เจนละลายน้ํา
(Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา
1. แมน้ําเจาพระยาบริเวณโรงงานกระดาษบางปะอิน (CH18) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท
ที่ 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวา
คุณภาพเสื่อมโทรมลง
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ มาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมีย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา (CH20) คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภทที่ 5 ไม เป นไปตามประเภทแหล งน้ํ าตามประกาศกรมควบคุ มมลพิษโดยมี ดัช นีบ ง ชี้สํ าคั ญ ได แ ก
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal
Coliform Bacteria, FCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH 3 ) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557
พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
3. แมน้ํานอยบริเวณ ต.ราชคราม อ.บางไทร (NO01) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 5
ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก ปริมาณแอมโมเนีย
(NH 3 ) ผลการคํ า นวณดั ช นี คุ ณ ภาพแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น (WQI) คุ ณ ภาพน้ํ า อยู ใ นเกณฑ ค อ นข า งดี เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ มาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมีย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
1. แมน้ํานอยบริเวณสะพานทายเมือง ต.หนาโคก อ.ผักไห (NO02) คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภทที่ 4 ไม เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิว
ดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ
2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
บทที่ 2-19
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ผลตรวจวิเคราะห สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) จํานวน ๑๔ พารามิเตอร ไดแก บีเฮชซีชนิด อัลฟาเดลตา และแกมมา อัลดริน ดิลดริน เอนดริน
เอนโดซัลแฟนวัน เอนโดซัลแฟนทู เอนโดซัลแฟนซัลเฟตเฮปตาคลอรเฮปตาคลอรอีปอกไซด พารา พารา ดีดีดี
พารา พารา ดีดีอี พารา พารา ดีดีที พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
2. แม น้ํ า ปา สั กบริ เ วณสะพานแมน้ําปาสัก ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธ ยา (PS01)
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการ
คํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI
ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ มาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมีย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวา ทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
3. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.นครหลวงอ.นครหลวง (PS02) คุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภทที่ 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ
ไดแก แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) และปริมาณแอมโมเนีย
(NH 3 )ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) อยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบ
กับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ มาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมีย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวา ทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
1. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ (PS03) คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภทที่ 5ไมเป นไปตามประเภทแหล งน้ํ าตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดั ช นี บง ชี้ สํ า คัญ ได แ ก
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH 3 ) ผลการ
คํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI
ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
2. แมน้ําลพบุรีบริเวณทาน้ําวัดบรมวงศ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา (LB01) คุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภทที่ 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ
ไดแก ปริมาณแอมโมเนีย (NH 3 ) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
คอนขางเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําไม
เปลี่ยนแปลง
ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg)
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
3. แมน้ําลพบุรีบริเวณสะพานขามแมน้ําลพบุรี ต.บานแพรก (LB02) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท
ที่ 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
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(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวา
คุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 2 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในเกณฑคอนขางดี – คอนขางเสื่อมโทรม ดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณ
แอมโมเนีย (NH 3 ) สาเหตุหลักมาจากน้ําทิ้งจากชุมชน น้ําทิ้งอุตสาหกรรม และน้ําทิ้งเกษตรกรรม ที่ขาด
การกําจัดน้ําเสียที่เหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แห งพระราชบัญ ญั ติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง
และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ
เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําในพื้นที่
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แผนภูมิที่ 2-6 : เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 - 2558

ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
ค่อนข้างเสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

ตารางที่ 2-12 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานี
ตรวจวัด
CH18
CH20
NO01
NO02
PS01
PS02
PS03
LB01
LB02

ผลการตรวจวิเคราะห
BOD
TCB
FCB
(mg/L) (MPN/
(MPN/
100 mL) 100 mL)
5.3
1.0
13,000
780
5.6
1.1
35,000
7,900
5.0
1.0
7000
680
4.1
0.9
35,000
1300
5.9
0.9
13,000
680
5.6
1.9
35,000
4,900
6.5
1.5
24,000
450
5.6
2.1
17,000
2,300
4.3
0.4
4,900
450
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
DO
(mg/L)

NH 3
(mg/L)
0.4
0.7
0.6
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.4

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

≤5,000

≤1,000

≤0.5

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

≤0.5

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

-

≤0.5

ประเภทที่ 5

-

-

-

-

-

คุณภาพน้ําตาม
WQI2

ประเภทแหลงน้าํ
คุณภาพ
ตามประกาศกรม
น้ํา4
ควบคุมมลพิษ3
65
พอใช
ประเภทที่ 3
3
คอนขางเสื่อมโทรม
ประเภทที่ 3
5
58
คอนขางดี
ประเภทที่ 3
5
66
คอนขางเสื่อมโทรม
ประเภทที่ 3
4
58
66
คอนขางดี
ประเภทที่ 3
3
59
คอนขางเสื่อมโทรม
ประเภทที่ 3
5
63
พอใช
ประเภทที่ 3
5
คอนขางเสื่อมโทรม
ประเภทที่ 3
5
60
พอใช
ประเภทที่ 3
3
65
เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้าํ และกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทัว่ ไปกอน
(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม
WQI1
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หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และNH 3
ตารางที่ 2-13 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด
CH18
NO01
PS01
PS02
LB01
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

Cd
(ug/L)
<0.21
<0.21
<0.21
<0.21
<0.21
≤5

Cr
(ug/L)
<2.26
<2.26
<2.26
<2.26
<2.26
≤50

Mn
(mg/L)
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
≤1

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Ni
Pb
Zn
(ug/L) (ug/L) (mg/L)
<4.98 7.34
0.3
<4.98 10.00
0.3
<4.98 6.17
0.3
<4.98 9.26
0.3
<4.98 5.64
0.2
≤100 ≤50
≤1

Cu
(ug/L)
<2.27
<2.27
<2.27
<2.27
<2.27
≤100

Hg
(ug/L)
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
≤2

As
(ug/L)
<10
<10
<10
<10
<10
<10

ตารางที่ 2-14 : ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
NO02
พารามิเตอร
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําผิวดิน
alpha-BHC (ug/l)
delta-BHC (ug/l)
gamma-BHC(ug/l)
Aldrin (ug/l)
Dieldrin (ug/l)
Endrin (ug/l)
Endosulfan I (ug/l)
Endosulfan II(ug/l)
Endosulfan Sulfate (ug/l)
Heptachlor (ug/l)
Heptachlor- epoxide (ug/l)

<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<0.012
<0.004
<0.004

บทที่ 2-23

(1) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิด
ที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total
Organochlorine Pesticides) มีคา
ไมเกินกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร
(2) ดีดีที (DDT) มีคาไมเกินกวา
1.0 ไมโครกรัมตอลิตร
(3) บีเอชซีชนิดแอลฟา (AlphaBHC) มีคาไมเกินกวา 0.02
ไมโครกรัมตอลิตร
(4) ดิลดริน (Dieldrin) มีคาไม
เกินกวา 0.1 ไมโครกรัมตอลิตร
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p,p'-DDD (ug/l)
p,p'-DDE (ug/l)
p,p'-DDT(ug/l)

<0.008
<0.008

<0.012

(5) อัลดริน (Aldrin) มีคาไมเกิน
กวา 0.1 ไมโครกรัมตอลิตร
(6) เฮปตาคลอร (Heptachlor)
และเฮปตาคลอรอีปอกไซด
(Heptachlorepoxide) มีคาไมเกิน
กวา 0.2 ไมโครกรัมตอลิตร
(7) เอนดริน (Endrin) ไมสามารถ
ตรวจพบไดตามวิธีการตรวจสอบ
ที่กําหนด

1.4 จังหวัดปทุมธานี
สํานักงานสิ่งแวดล อมภาคที่ 6 นนทบุ รี ดําเนินการเก็บ ตัวอยางน้ําแมน้ําเจาพระยา ในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2สถานี สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 1/2558 ระหวางวันที่ 24 – 27
พฤศจิกายน 2557 และนําผลที่ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล อมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกั บคํานวณดัช นี
คุณภาพแหลงน้ํ าผิ วดิ น (WQI) โดยใช ดัช นีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร ไดแก ออกซิ เจนละลายน้ํา
(Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา
1. แม น้ํ า เจ า พระยา บริ เวณจุ ดสู บ น้ํ าดิ บ เพื่ อการประปาสํ าแล อ.สามโคก (CH16.1)
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณ
ดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิ เคราะห ปริ มาณโลหะหนั ก จํ านวน 9 พารามิ เตอร ได แก แคดเมี ยม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท
(Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
2. แมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดหงสปทุมาวาส (CH17) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3
เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวา
คุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิเคราะห สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) จํานวน 14 พารามิเตอร ไดแก บีเฮชซีชนิด อัลฟาเดลตา และแกมมา อัลดริน ดิลดริน เอนดริน
เอนโดซัลแฟนวัน เอนโดซัลแฟนทู เอนโดซัลแฟนซัลเฟตเฮปตาคลอรเฮปตาคลอรอีปอกไซด พารา พารา ดีดี
ดี พารา พารา ดีดีอี พารา พารา ดีดีที ทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 1 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดปทุมธานี ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑพอใช แตอยางไรก็ตามจากการประเมินผลคุณภาพน้ําไตร
มาสที่ 1ยอนหลัง 2 ป (2556 –2557) พบวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมสาเหตุหลักมาจากน้ําทิ้ง
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จากชุมชน น้ําทิ้งอุตสาหกรรม และน้ําทิ้งเกษตรกรรม ที่ขาดการกําจัดน้ําเสียที่เหมาะสม เพื่อใหคุณภาพ
น้ําดีขึ้นอยางยั่งยืนในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดปทุมธานีดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แหง พระราชบัญ ญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง
และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตามตรวจสอบ
คุ ณภาพน้ํ า ภาคประชาชนให มี ความรู ด า นการตรวจประเมิน คุ ณภาพน้ํา ผิว ดิน และการแจง เหตุเ มื่อ มี
สถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําในพื้นที่
แผนภูมิที่ 2-7: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558
พอใช้
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

บทที่ 2-25

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ตารางที่ 2-15 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดปทุมธานี
สถานีตรวจวัด
CH16.1
CH17
หมายเหตุ :

ผลการตรวจวิเคราะห

DO

BOD

4.21
4.22

1
0.9

TCB
4600
4900

FCB
200
680

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

5,000

1,000

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,00
0

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

-

ประเภทที่ 5

-

-

-

-

WQI1

NH 3

คุณภาพน้ําตาม
WQI2

0.08
0.11

ประเภทแหลงน้าํ
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 3

คุณภาพ
น้ํา4

64
พอใช
3
65
พอใช
3
พารามิเตอรที่เปนปญหา
เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ
1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทั่วไปกอน
≤0.5 (2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้าํ และกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
≤0.5 ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทัว่ ไปกอน
(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
≤0.5 ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
4 ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และNH 3
ตารางที่ 2-16 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดปทุมธานี
สถานีตรวจวัด
CH16.1
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

Cd
Cr
Mn
(ug/L) (ug/L) (mg/L)
<0.21 3.22
<0.10
≤5
≤50
≤1

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Ni
Pb
Zn
Cu
Hg
As
(ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L)
<4.98 3.30
0.3
<2.27 <0.5 <10
≤100 ≤50
≤1
≤100
≤2
<10

บทที่ 2-26
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ตารางที่ 2-17 : ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดปทุมธานี
พารามิเตอร

alpha-BHC (ug/l)
delta-BHC (ug/l)
gamma-BHC(ug/l)
Aldrin (ug/l)
Dieldrin (ug/l)
Endrin (ug/l)
Endosulfan I (ug/l)
Endosulfan II(ug/l)
Endosulfan Sulfate (ug/l)
Heptachlor (ug/l)
Heptachlor- epoxide (ug/l)
p,p'-DDD (ug/l)
p,p'-DDE (ug/l)
p,p'-DDT(ug/l)

CH17

<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<0.012
<0.004
<0.004
<0.008
<0.008
<0.012

มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําผิวดิน

(1) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดทีม่ ีคลอรีน
ทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) มีคาไมเกินกวา 0.05 มิลลิกรัม
ตอลิตร
(2) ดีดีที (DDT) มีคาไมเกินกวา 1.0
ไมโครกรัมตอลิตร
(3) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) มีคา
ไมเกินกวา 0.02 ไมโครกรัมตอลิตร
(4) ดิลดริน (Dieldrin) มีคาไมเกินกวา 0.1
ไมโครกรัมตอลิตร
(5) อัลดริน (Aldrin) มีคาไมเกินกวา 0.1
ไมโครกรัมตอลิตร
(6) เฮปตาคลอร (Heptachlor) และเฮปตา
คลอรอีปอกไซด (Heptachlorepoxide) มี
คาไมเกินกวา 0.2 ไมโครกรัมตอลิตร
(7) เอนดริน (Endrin) ไมสามารถตรวจพบ
ไดตามวิธีการตรวจสอบที่กาํ หนด

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําแมน้ําเจาพระยา ในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2สถานี สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 2/2558 ระหวางวันที่ 2 – 5
กุมภาพันธ 2558 และนําผลที่ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล อมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกั บคํานวณดัช นี
คุณภาพแหลงน้ํ าผิ วดิ น (WQI) โดยใช ดัช นีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร ไดแก ออกซิ เจนละลายน้ํา
(Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา
3. แม น้ํ า เจ า พระยา บริ เวณจุ ด สู บ น้ํ าดิ บ เพื่ อการประปาสํ าแล อ.สามโคก (CH16.1)
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 4ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนี
บงชี้สําคัญไดแกแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพ
น้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิ เคราะห ปริ มาณโลหะหนั ก จํ านวน 9 พารามิ เตอร ได แก แคดเมี ยม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท
(Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
4. แมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดหงสปทุมาวาส (CH17) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3
เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
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(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2557 พบวา
คุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิเคราะห สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) จํานวน 14 พารามิเตอร ไดแก บีเฮชซีชนิด อัลฟาเดลตา และแกมมา อัลดริน ดิลดริน เอนดริน
เอนโดซัลแฟนวัน เอนโดซัลแฟนทู เอนโดซัลแฟนซัลเฟตเฮปตาคลอรเฮปตาคลอรอีปอกไซด พารา พารา ดีดี
ดี พารา พารา ดีดีอี พารา พารา ดีดีที ทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 2/2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดปทุมธานี อยูในเกณฑพอใช– คอนขางเสื่อมโทรม สาเหตุหลักของน้ําเสียมาจากน้ําทิ้งจากชุมชน น้ํา
ทิ้งอุตสาหกรรม และน้ําทิ้งเกษตรกรรม ที่ขาดการกําจัดน้ําเสียที่เหมาะสม เพื่อใหคุณภาพน้ําดีขึ้นอยาง
ยั่งยืนในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดปทุมธานีดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แห งพระราชบัญ ญั ติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง
และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตามตรวจสอบ
คุ ณภาพน้ํ า ภาคประชาชนให มี ความรู ด า นการตรวจประเมิน คุ ณภาพน้ํา ผิว ดิน และการแจง เหตุเ มื่อ มี
สถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ําในพื้นที่
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แผนภูมิที่ 2-8 : เปรียบเทียบคาดัชนีคณ
ุ ภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 - 2558

พอใช้
ค่อนข้างเสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

ตารางที่ 2-18 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดปทุมธานี
สถานีตรวจวัด

CH16.1
CH17

ผลการตรวจวิเคราะห
DO BOD
TCB
FCB
(mg/L (mg/L (MPN/
(MPN/
)
)
100 mL) 100 mL)
5.1
0.6
35,000
6,300
4.5
1.2
1,700
1,300
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

NH 3
(mg/L)
0.3
0.3

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

≤5,000

≤1,000

≤0.5

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

≤0.5

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

-

≤0.5

ประเภทที่ 5

-

-

-

-

-

WQI1

คุณภาพน้ําตาม
WQI2

ประเภทแหลงน้าํ
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3

คุณภาพน้ํา
ที่ตรวจพบ4

58
64

คอนขางเสื่อมโทรม
ประเภทที่ 3
4
พอใช
ประเภทที่ 3
3
เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ
1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้าํ และกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทั่วไปกอน
(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
4 ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน
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คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และNH 3
ตารางที่ 2-19 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดปทุมธานี
สถานีตรวจวัด
CH16.1
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

Cd
(ug/L)
<0.21
≤5

Cr
(ug/L)
<2.26
≤50

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Mn
Ni
Pb
Zn
Cu
(mg/L) (ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L)
<0.10 <4.98 3.87
0.3
<2.27
≤1
≤100 ≤50
≤1
≤100

ตารางที่ 2-20 : ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดปทุมธานี
พารามิเตอร

alpha-BHC (ug/l)
delta-BHC (ug/l)
gamma-BHC(ug/l)
Aldrin (ug/l)
Dieldrin (ug/l)
Endrin (ug/l)
Endosulfan I (ug/l)
Endosulfan II(ug/l)
Endosulfan Sulfate (ug/l)
Heptachlor (ug/l)
Heptachlor- epoxide (ug/l)
p,p'-DDD (ug/l)
p,p'-DDE (ug/l)
p,p'-DDT(ug/l)

CH17

<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.008
<0.008
<0.008
<0.008
<0.012
<0.004
<0.004
<0.008
<0.008
<0.012

Hg
(ug/L)
<0.5
≤2

As
(ug/L)
<10
<10

มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําผิวดิน

(1) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดทีม่ ีคลอรีน
ทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) มีคาไมเกินกวา 0.05 มิลลิกรัม
ตอลิตร
(2) ดีดีที (DDT) มีคาไมเกินกวา 1.0
ไมโครกรัมตอลิตร
(3) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) มีคา
ไมเกินกวา 0.02 ไมโครกรัมตอลิตร
(4) ดิลดริน (Dieldrin) มีคาไมเกินกวา 0.1
ไมโครกรัมตอลิตร
(5) อัลดริน (Aldrin) มีคาไมเกินกวา 0.1
ไมโครกรัมตอลิตร
(6) เฮปตาคลอร (Heptachlor) และเฮปตา
คลอรอีปอกไซด (Heptachlorepoxide) มี
คาไมเกินกวา 0.2 ไมโครกรัมตอลิตร
(7) เอนดริน (Endrin) ไมสามารถตรวจพบ
ไดตามวิธีการตรวจสอบที่กาํ หนด

1.5 จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งที่ 1/2558 ระหวางวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2557
จํานวน 3 สถานี แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 1 สถานี และนําผลที่
ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
(WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
บทที่ 2-30
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(Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)
พบวา
1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานพระรามหก ต.บางกรวย อ.บางกรวย(CH12) คุณภาพ
น้ําจัดอยูในประเภทที่ 4 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ 2557พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานนนทบุรี ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด (CH15) คุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภทที่ 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัช นี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ
2557พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิ เ คราะห ปริ มาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมีย ม (Cd)
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu)ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี(Zn) สารหนู(As) และปรอท
(Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
3. คลองบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย (BKC) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 4
โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพ
แหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ
2557พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 1 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดนนทบุรี อยูในเกณฑพอใช – เสื่อมโทรม ดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved
Oxygen, DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform
Bacteria, FCB)สาเหตุหลักมาจากน้ําทิ้งจากชุมชน น้ําทิ้งอุตสาหกรรม และน้ําทิ้งเกษตรกรรม ที่ขาดการ
กําจัดน้ําเสียที่เหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดนนทบุรีดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการ
ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ
ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความ
ในมาตรา 80 แห งพระราชบัญ ญั ติส งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง
และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เชน การจัดอบรมเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา

บทที่ 2-31

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

แผนภูมิที่ 2-9: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558
พอใช้
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

ตารางที่ 2-21 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดนนทบุรี
สถานีตรวจวัด
CH12
CH15
BKC

DO

ผลการตรวจวิเคราะห
BOD
TCB
FCB

2.05 2.7
24,000 4900
4.0
1.2
3,300
1,100
2.97 1.7
17,000 4900
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ประเภทแหลงน้าํ
คุณภาพ
ตามประกาศกรม
น้ํา4
3
ควบคุมมลพิษ
36
เสื่อมโทรม
ประเภทที่ 4
4
64
พอใช
ประเภทที่ 3
3
เสื่อมโทรม
4
49
เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ
1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้าํ และกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทัว่ ไปกอน
(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม
WQI1

NH 3
0.15
0.19
0.21

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

≤5,000

≤1,00
0

≤0.5

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,00
0

≤0.5

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

-

≤0.5

ประเภทที่ 5

-

-

-

-

-

คุณภาพน้ําตาม
WQI2

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
4 ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
บทที่ 2-32

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําใน
แมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และ NH 3
ตารางที่ 2-22 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดนนทบุรี
สถานีตรวจวัด
CH15
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Cd
Cr
Mn
Ni
Pb
Zn
Cu
Hg
As
(ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L)
<0.21 12.33 <0.10 <4.98 3.81
0.3
<2.27 <0.5 <10
≤5
≤50
≤1
≤100 ≤50
≤1
≤100
≤2
<10

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สง
ตร ว จวิ เ ค รา ะ ห ยั ง ห อง ป ฏิ บั ติ ก าร ครั้ งที่ 2/2558 ระหว างวั นที่ 2 – 5 กุ ม ภาพั นธ 2558
จํานวน 3 สถานี แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 1 สถานี และนําผลที่
ได ป ระเมิ น ผลคุ ณ ภาพน้ํ า เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
(WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)
พบวา
1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานพระรามหก ต.บางกรวย อ.บางกรวย (CH12)คุณภาพน้ําจัด
อยูในประเภทที่ 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก
คาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen
Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุม
ฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH 3 ) ผลการคํานวณดัชนี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานนนทบุรี ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด (CH15) คุณภาพน้ําจัดอยู
ในประเภทที่ 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก
ปริมาณแอมโมเนีย (NH 3 ) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
คอนขางเสื่อมโทรม
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีขึ้น
ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม
(Cr) ทองแดง (Cu)ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี(Zn) สารหนู(As) และปรอท (Hg)
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
บทที่ 2-33

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3. คลองบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย (BKC)คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 5 โดยมีดัชนี
บงชี้ที่สําคัญไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) และปริมาณแอมโมเนีย (NH 3 )
ผลการคํานวณดั ชนี คุณภาพแหล งน้ํ าผิ วดิน (WQI)
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสที่ 2 ป งบประมาณ 2556 พบวาคุ ณภาพน้ําดี ขึ้น (หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ 2557 ไมมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําสถานี BKC)
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสที่ 2 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ําจังหวัด
นนทบุรีอยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม – เสื่อมโทรมมาก ดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา
(Dissolved Oxygen, DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal
Coliform Bacteria, FCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH3) สาเหตุหลักของน้ําเสียมาจากน้ําทิ้งจากชุมชน น้ํา
ทิ้งอุต สาหกรรม และน้ําทิ้งเกษตรกรรม ที่ขาดการกําจัดน้ําเสียที่เหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะแนวทาง
จัดการคุณภาพน้ําจังหวัดนนทบุรีดังนี้
1. สนับ สนุน ใหห นวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนิน กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนให
ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนการชวยลด
มลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง
2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของภาครัฐและ
เอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง ควบคุมการ
ปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึก
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ที่ออกตามความในมาตรา
80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังและเตือน
ภัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เชน การจัดอบรมเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา

บทที่ 2-34

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

แผนภูมิที่ 2-10: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558

ค่อนข้างเสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรม
เสื่ อมโทรมมาก

ตารางที่ 2-23 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดนนทบุรี
สถานีตรวจวัด

CH12
CH15
BKC

ผลการตรวจวิเคราะห
DO BOD
TCB
FCB
(mg/L (mg/L (MPN/
(MPN/
)
)
100 mL) 100 mL)
1.0
6.4 160,000 17,000
3.6
0.8
17,000
1,100
1.2
2.5
17,000
7,000
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

NH 3
(mg/L)
1.1
0.6
2.1

ประเภทที่ 2

≥6.0

≤1.5

≤5,000

≤1,000

≤0.5

ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

≤0.5

ประเภทที่ 4

≥2.0

≤4.0

-

-

≤0.5

ประเภทที่ 5

-

-

-

-

-

WQI1

คุณภาพน้ําตาม
WQI2

ประเภทแหลงน้าํ
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3

คุณภาพน้ํา
ที่ตรวจพบ4

15
55
27

เสื่อมโทรมมาก
ประเภทที่ 4
5
คอนขางเสื่อมโทรม
ประเภทที่ 3
5
เสื่อมโทรมมาก
5
เหมาะสําหรับใชประโยชนเพื่อ
1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้าํ และกีฬาทางน้ํา
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ ทั่วไปกอน
(2) การเกษตร
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
การคมนาคม

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)
2. ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน
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คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
3. ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําใน
แมน้ําเจาพระยา
4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB
และ NH 3
ตารางที่ 2-24 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดนนทบุรี
สถานีตรวจวัด
CH15
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

Cd
(ug/L)
<0.21
≤5

Cr
(ug/L)
<2.26
≤50

Mn
(mg/L)
<0.10
≤1

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
Ni
Pb
Zn
Cu
(ug/L) (ug/L) (mg/L) (ug/L)
<4.98 4.73
0.3
<2.27
≤100 ≤50
≤1
≤100
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2. สถานการณขยะมูลฝอย

2.5 จังหวัดสิงหบุรี
เทศบาลเมืองสิงหบุรี สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 ถ.สิงหบุรี-บางระจัน ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี พิกัด x 647833 พิกัด Y 1645923 เนื้อ
ที่ทั้งหมด 24 ไร 80 ตารางวา อยูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย เมื่อป
พ.ศ. 2525 มีการใชพื้นที่แลว คิดเปนรอยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี ป พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 45 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองสิงหบุรี
ประมาณวันละ 20 ตัน และหนวยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ (20 หนวยงาน) นําขยะมูลฝอยมากําจัด
ประมาณวันละ 25 ตัน มีขยะสะสม 5,400 ตัน
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบันเปนแบบการเทกองบนพื้น (Open Dumping)
แตอยูระหวางดําเนินการจางเอกชนปรับปรุง กําจัดขยะมูลฝอยสะสมและขยะมูลฝอยใหม โดยการรอน
ขยะมูลฝอยนําขยะที่รอนไดสงโรงปูนซีเมนต
สภาพปญหา
1. ไมมีการเกลี่ยและการบดอัดขยะมูลฝอย
2. ไมมีวัสดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิดสภาพที่ไมนาดูของสถานที่กําจัดขยะ มูลฝอย
เปนแหลงสัตวพาหนะนําโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพื้นที่ขางเคียง
3. นํ้าชะมูลฝอยอาจมีการปนเปอนลงสูแหลงน้ําใตดิน และบริเวณขางเคียง มีผลกระทบต
อพื้นที่การเกษตร
4. ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได
5. มีกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอย
6. มีพลาสติกจํานวนมากในบอฝงกลบเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
แนวทางแกไข ระยะสั้น
1. กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใหถูกตองตามหลักวิชาการ
2. ควรจัดหาวัสดุในการคลุมปดขยะมูลฝอยหลังจากการดําเนินการเสร็จในแตละวัน เพื่อป
องกันการเกิดสภาพที่ไมนาดู การปลิวของขยะมูลฝอย และกลิ่นเหม็น จากกองขยะ เชน
ดินในพื้นที่ แผนพลาสติก เปนตน
3. ควรปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงานได
4. ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม
ระยะยาว
1. ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย รีไซเคิล
ทั่วไป เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหมหรือขายเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้น จะชวยลดปริมาณ
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ขยะมูลฝอยที่จะกําจัดลงได และคัดแยกของเสียอันตราย เพื่อรวบรวมนําไปกําจัดใหถูก
วิธี
2. กอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย เพื่อเปนศูนยรวบรวมขยะมูลฝอยของจังหวัด และนําไป
กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ
3. กอสรางศูนยรวบรวมของเสียอันตราย
2.6 จังหวัดอางทอง
เทศบาลเมื อ งอ า งทอง สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งอ า งทอง
จั งหวั ด อ า งทอง ตั้ งอยู  ที่ บา นโตนด หมู ที่ 3 ตํา บลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง พิ กั ด
x 0655753 พิกัด Y 1619023 เนื้อที่ทั้งหมด 89 ไร 3 งาน 99 ตารางวา อยูหางจากเทศบาลฯ
ประมาณ 9 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานที่กําจัด ขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการ
เกษตรกรรม เริ่มใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2544 มีการใช พื้นที่แลวคิดเปนรอยละ 80
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง
ป พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 96.66 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองอางทอง ประมาณวันละ 23 ตัน และ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (44 หนวยงาน) นําขยะมูลฝอยมากําจัดประมาณวันละ 73.66 ตัน
มีขยะ สะสม 70,950 ตัน
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบันเปนแบบการกองที่มีการควบคุม (Controlled
Dump) โดยกําหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอย กําหนดเวลาเขา-ออก สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ชัดเจน มีการบด
อัดและกลบทับขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว
สภาพปญหา
1. มีการเกลี่ยและการบดอัดขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว
2. น้ําชะมูลฝอยอาจมีการปนเปอนลงสูแหลงนํ้าใตดิน และบริเวณขางเคียงมี ผลกระทบ
ตอพื้นที่การเกษตร
3. ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได
4. มีพลาสติกจํานวนมากในบอฝงกลบเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
5. เครื่องจักรเสื่อมโทรม
แนวทางแกไข ระยะสั้น
1. ควรมีการเกลี่ยขยะมูลฝอยใหเปนชั้นบางๆ และทําการบดอัดขยะมูลฝอยใหแนน
2. ควรปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงานได
3. ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม
ระยะยาว
ควรมีกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดอางทอง
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2.7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยา สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด X 663674 พิกัด Y 1585846 เนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร อยูหางจากเทศบาลฯ
ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการ
เกษตรกรรม เริ่มใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเมื่อ ป พ.ศ. 2529 มีการใชพื้นที่แลวคิดเปนรอยละ 100 ป
2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับงบประมาณแผนดินจากกระทรวงมหาดไทย ตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขนขยะมูลฝอยตกคางสะสมจากบอฝงกลบ ตําบลบานปอม ไปยัง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแหงใหม ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ดําเนินการขนยายขยะมูลฝอย
ตกคางสะสมของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตําบลบานปอม จํานวน
223,865 ตัน และนําไปฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ
บริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทย ดี เ วล อ ปเมนต จํ า กั ด (มหาชน) ดํ า เนิ น การออกแบบและก อ สร า ง
ระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ บนพื้นที่ 372 ไร และนําขยะมูลฝอยตกคางสะสมของสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตําบลบานปอม จํานวน 223,865 ตัน ฝงกลบอยางถูกหลัก
วิชาการพรอมกอสรางสาธารณูปโภค อาคารเครื่องชั่ง อาคารสํานักงาน และระบบบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จใน
เดือนสิงหาคม 2558
เทศบาลเมื อ งเสนา สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่ 54 หมูที่ 5 ตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด X
650672 พิกัด Y 1580855 เนื้อที่ทั้งหมด 84 ไร อยูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพแวด
ลอมรอบบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีการ ใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพื้นที่กําจัด
ขยะมูลฝอยเมื่อ
ป พ.ศ. 2545 มีการใชพื้นที่แลวคิดเปน รอยละ 80
ปริ มาณขยะมู ล ฝอยที่นํ ามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองเสนา
ป พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 38 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองเสนา ประมาณวันละ 7 ตัน และหนวย
งาน ที่มากําจัดรวมประมาณวันละ 31 ตัน มีขยะสะสม 76,777.5 ตัน
วิ ธี การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ใช อยู ใ นป จ จุบั น เทศบาลเมื อ งเสนามีร ะบบเตาเผา และ
ระบบ ฝงกลบ ระบบเตาเผาอยูระหวางการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการกําจัด
ใชรวมกับการฝงกลบมีลักษณะแบบการเทกองบนพื้น (Open Dumping) ไมมีเครื่องจักรสําหรับบดอัดและ
ไมมีวัสดุ ในการปดทับขยะมูลฝอย
ระบบเตาเผาเทศบาลเมืองเสนา ไดดําเนินการจางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนที่ปรึกษาการเดินระบบเตาเผา โดยมีการทดลองเดินระบบเมื่อเดือนมีนาคม 2558
พบปญหาการเดินระบบที่ยังไมเต็มประสิทธิภาพ จึงประสานบริษัทกอสรางระบบเตาเผาใหดําเนินการ
แกไขตามคําแนะนํา ซึ่งบริษัทไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการรอทดลองเดินระบบ
อีกครั้ง
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สภาพปญหา
1. ระบบเตาเผาไมสามารถใชงานได
2. ขยะมูลฝอยตกคางสะสมมีปริมาณมาก
3. ไมมีเครื่องจักรกลในการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย จึงไมมีการเกลี่ยและการ
บดอัดขยะมูลฝอย
4. ไม มีวัส ดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิ ดสภาพที่ ไมนาดูของสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย เปนแหลงสัตวพาหะนําโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพื้นที่ขางเคียง
5. นํ้ า ชะมู ล ฝอยอาจมี ก ารปนเป  อ นลงสู  แ หล ง น้ํ า ใต ดิ น และบริ เ วณข า งเคี ย ง
มีผลกระทบตอพื้นที่การเกษตร
6. มีกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอย
7. มีปริมาณขยะพลาสติกเปนจํานวนมาก เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
แนวทางแกไข ระยะสั้น
1. ประสานบริษัทกอสรางระบบเตาเผาใหดําเนินการแกไขจนสามารถใชงานได
2. ควรปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยใหสามารถดําเนินงานตามหลักวิชาการ
โดยการกอสรางคันดินและดันขยะมูลฝอยเขาไป เกลี่ยขยะมูลฝอยใหเปนชั้นบาง
ๆ และทําการบดอัดขยะมูลฝอยใหแนน เพื่อเพิ่มพื้นที่บอฝงกลบ
3. ควรจัดหาวัสดุในการคลุมปดขยะมูลฝอยหลังจากการดําเนินการเสร็จในแตละ
วันเพื่อปองกันการเกิดสภาพที่ไมนาดู การปลิวของขยะมูลฝอย และกลิ่นเหม็น
จากกองขยะ เชน ดินในพื้นที่ แผนพลาสติก เปนตน
4. ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม
ระยะสั้นยาว
1. ดําเนินการขนขยะมูลฝอยตกคางสะสมไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการที่ตําบล
มหาพราหมณ และปรับปรุงบอฝงกลบ
2. ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย
รีไซเคิลทั่วไป เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหมหรือขายเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้น จะ
ชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะกําจัดลงได และคัดแยกของเสียอันตรายเพื่อ
รวบรวมนําไปกําจัดใหถูกวิธี
3. ปรั บ ปรุ งระบบฝ งกลบให เปน ระบบฝงกลบอยางถูกหลั กวิช าการ (Engineer
Landfill)
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2.8 จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ตั้งอยูที่ ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี พิกัด X 648825 Y 1560177 เนื้อที่ทั้งหมด 200
ไร ปจจุบันไมสามารถเปด ดําเนินการได
เทศบาลเมื องคู คต สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี
ตั้งอยูที่ ม.13 ต.บัวทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พิกัด X 697722 Y 1555764 เนื้อที่ทั้งหมด 200 ไร
ปจจุบันไม สามารถเปดดําเนินการได ดังภาพที่ 3-121
เทศบาลนครรังสิต สถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูที่
ซอยรังสิต - นครนายก 17 ตําบลประชาธิป ตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 0676287
Y 1549375 เนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชน
เปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปน พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2526 อยูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ
6 กิโลเมตร เทศบาลนครรังสิต ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 129 ตัน โดยดําเนินการเองรอย
ละ 60 และจางบริษัทเอกชนดําเนินการรอยละ 40 ขนมายังสถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนคร รังสิต
ไปกําจัดยังใหหางหุนสวนจํากัด บางไทร รีไซเคิล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครรังสิต ดําเนินการ
ขนถายขยะมูลฝอยจากสถานีขนถายขยะมูลฝอย ไปกําจัด ยังสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยของ หจก.บางไทร
รีไซเคิล จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสถานีขนถายขยะ มูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต นอกจาก
จะเปนสถานีขนถาย แลวยังเปนศูนยการเรียนรูระบบหมักกาซชีวภาพ การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกําจัดขยะ
อินทรีย และการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง RDF
2.9 จังหวัดนนทบุรี
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พิกัด X
641737 พิกัด Y 1548712 เนื้อที่ทั้งหมด 472 ไร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มี
การใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใช เปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2549
จังหวัดนนทบุรี ใชรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยโดยองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรีเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ไดลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีกับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตางๆ จํานวน 3 ฉบับ คือ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2549 วันที่ 12 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 และวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในทุกพื้นที่
เปนไปอยางทั่วถึง มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ ประหยัดงบประมาณและ
บุคลากรในการ บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ใน
การเก็บรวบรวม มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบและสงมากําจัด ณ สถานที่กําจัดมูลฝอยของ
องคการบริหาร สวนจังหวัดนนทบุรี โดยคิดคาใชจายในการกําจัดตันละ 150 บาท
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ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ ห น ว ยงานตา งๆ นํา มากํ าจั ด ภายในสถานที่ กํ าจั ด ขยะมู ล ฝอย
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ป 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณปละ 409,655.53 ตัน
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ดําเนินการฝงกลบกําจัดขยะมูลฝอยใชวิธีการจาง
เหมา เอกชนดําเนินการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และมีเจาหนาที่ระดับวิศวกรสิ่งแวดลอม ขององค
การบริหารส วนจังหวัดนนทบุรี เขา ไปควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชนให เปนไปตามขอกําหนดทาง
วิชาการที่องคการ บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดกําหนดไว ดังนี้
(1) การชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยที่เขาสูสถานที่กําจัดมูลฝอย
(2) การดําเนินการฝงกลบประจําวัน
(3) การฉีดพนจุลินทรีย E.M. เพื่อดับกลิ่น
(4) การปดทับรายวัน
ระบบบําบัดน้ําเสียขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีเปนระบบผสมผสานระหวาง
ระบบบําบัดทางเคมีและกายภาพ สามารถบําบัดนํ้าชะขยะมูลฝอยไดประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
มีรายละเอียด ดังนี้
กระบวนการบําบัดขั้นตน เปนระบบตกตะกอนดวยสารเคมีแบบ 2 ขั้นตอนตอกันแบบ
อนุกรม ไดแกระบบการตกตะกอนเพื่อกําจัดกรดอินทรียหรือกรดฮิวมิค (Humic Acid) ดวยการเติมกรด
ไฮโดร-คลอริก กับระบบการตกตะกอนเคมีสารละลายอื่นโดยการเติม โซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับเฟอริค
คลอไรด
กระบวนการบําบัดขั้นหลัง ประกอบดวย ระบบถังกรองทรายแบบแรงดันสูง ถังกรอง
ถานกัมมันต และระบบออสโมซีสผันกลับ (Reverse Osmosis) ตอกันแบบอนุกรม
การเฝาระวังการปนเปอนน้ําชะขยะมูลฝอยลงสูแหลงนํ้าใตดิน และปองกันการออกสู
สิ่งแวดลอม โดยมีการติดตั้งบอติดตามตรวจสอบ (Monitoring wells) บริเวณโดยรอบบอฝงกลบขยะ
มูลฝอย
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดรับงบประมาณ
อุดหนุนผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เตาเผามูลฝอยติดเชื้อแหง
ใหม เมื่อป 2552 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดรับงบประมาณวงเงิน 160 ลานบาท โดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สมทบเงินจํานวน 16 ลาน สถานที่ใชบริการสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีทั้งสิ้น 90 แหงแบงเปน โรงพยาบาลรัฐ 10 แหง โรงพยาบาลเอกชน
3 แหง สถานีอนามัย 24 แหง คลีนิก 65 แหง และบริษัทเอกชน 4 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่หนวย
งานตางๆ นํามากําจัดภายใน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีป 2557 มี
ปริมาณขยะมูลฝอยปละ 678,836.50 ตัน การกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยการเผา ใชเตาเผาแบบระบบ
หมุน (Rotary Kiln) และมีการเฝาระวังคุณภาพอากาศ ปละ 2 ครั้ง
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บทที่ 3
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
3.1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชมเทศบาลเมืองสิงหบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
3.1.1 ขอมูลทั่วไป
ระบบบํ า บั ดน้ํ า เสี ย ชุ ม ชมองคก รปกครองส ว นท องถิ่น (อปท.) เทศบาลเมื องสิง หบุ รี
มีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือเทศบาลเมืองสิงหบุรี ที่ตั้งโครงการ ตําบลมวงหมู อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
คาพิกัดละติจูด 14.864656 คาพิกัดลองติจูด 100.425946 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดูแล
ประสานงาน มี คา ใชจ า ยในการเดิ น ระบบและบํารุงรักษาระบบ ตั้งเปน งบคาใชจายประจําป จํานวน
1,200,000 บาท/ป และอยู ร ะหว า งการซอมแซมซึ่งไดรับการดูแลจาก อจน. การบําบัดน้ําเสีย เริ่ม
ดําเนินการเมื่อป พ.ศ.2545 ยังมีพื้นที่บริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบทอ
รวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ 3.9 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 50 และกิจกรรมหลักของชุมชนที่
กอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม ตลาด และรานอาหาร
3.1.2 ดานนโยบาย
มี น โยบายการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มจากฝ า ยบริ ห ารและถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของนโยบาย
ของหนวยงานการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน เชน การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติ เปนตน ผูรับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานรับผิดชอบดานการบริหารจัดการน้ํา
เสียชุมชน การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจนระบบขอมูลระบบขอมูล
(ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนระบบรวบรวมขอมูลและ
สรุปผลขอมูลการทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอผูบริหารงบประมาณ การกําหนดเปาหมาย
ครอบคลุ มติดตามผลหาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณ
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชน ขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการจัดการ
น้ําเสียชุมชน
3.1.3 ดานเทคนิค
การรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) ปริมาณน้ําเสียที่ระบบ
รวบรวมน้ําเสียรองรับได 4,500 ลบ.ม/วัน จํานวนบอดักน้ําเสีย (CSO) ทั้งหมด 12 บอ จํานวนสถานีสูบน้ํา
เสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 3 แหง จํานวนสถานีสูบน้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 แหง
เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) บอ 1 ความลึก 2 เมตร ความจุ
147,980 ลบ.ม บอ 2 ความลึก 2 เมตร ความจุ 144,000 ลบ.ม บอ 3 ความลึก 2 เมตร ความจุ 70,900
ลบ.ม มีพื้นที่โรงบําบัดน้ําเสีย 67.2 ไร ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 4,500 ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ําเสียที่
เขาระบบจริง 1,000 – 2,000 ลบ.ม/วัน จํานวนครัวเรือนที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย 4,300 ครัวเรือน
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
คิดเปนรอยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด และปญหาของระบบรวบรวมน้ําเสียที่พบคือ ขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู และเครื่องจักรชํารุด
3.1.4 ดานการบริหารจัดการ
ดานบุคลากร มีหัวหนาฝายระดับปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการ
น้ําเสียชุมชน มีผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ มีชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่ผานการอบรมเรื่อง
การจัดการน้ําเสียชุมชนผานการอบรมการเดินระบบสัดสวนของพื้นที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว
50–75 % สัดสวนของปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบตอปริมาณน้ําเสียที่ไดออกแบบไว 50–75 % และมี
แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่เหมาะสม
3.1.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
มี ก ารจั ด ทํ า แผนการประชาสั ม พั น ธ ป ระจํ า ป และจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ที่ แ สดง
รายละเอียดของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน เชน แผนพับ ปาย เปนตน ยังสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนอยูระหวาง
ดําเนิ น การการให บ ริ การประชาชนมี การเชื่อมทอรับ น้ําเสีย จากอาคารบานเรือนลงสูร ะบบรวบรวมมี
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนและแกปญหาเรื่องรองเรียน

3.2 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชมเทศบาลเมืองอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
3.2.1 ขอมูลทั่วไป
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชมเทศบาลเมื อ งอ า งทอง มี ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ
กองสาธารณสุขฯ ฝายชางสุขาภิบาล ที่ตั้งโครงการ ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง คาพิกัด
ละติจูด 14.601500 คาพิกัดลองติจูด 100.454141 มีเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น การบําบัดน้ํา
เสียเริ่มดําเนินการในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2538 มีพื้นที่บริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 6.193 ตาราง
กิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.14 กิจกรรมหลัก
ของชุมชนที่กอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม ตลาด และรานอาหาร
3.2.3 ขอมูลดานเทคนิค
การบําบัดน้ําเสีย มีพื้นที่โรงบําบัดน้ําเสีย 17 ไร ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 8,200
ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบจริง 2,500 – 3,000 ลบ.ม/วัน ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนแบบบอเติม
อากาศ (Aerated Lagoon : AL) บอเติมอากาศ ความลึก 4.40 เมตร ความจุ 42,500 ลบ.ม
บอตกตะกอน ความลึก 3.45 เมตร ความจุ 12,000 ลบ.ม
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3.3 ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.3.1 ขอมูลทั่วไป
ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กองชางสุขาภิบาลเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบ มีเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งอยูที่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธ ยา ค าพิ กัดละติ จูด 14.379488 คาพิกัดลองติจูด 100.568384 การบําบัดน้ําเสีย เริ่ม
ดําเนินการ พ.ศ.2542 มีพื้นที่บริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 8 ตารางกิโลเมตร ระบบ ทอรวบรวมน้ําเสีย
ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร กิจกรรมหลักของชุมชนที่กอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม
ตลาด และรานอาหาร
3.3.2 ดานนโยบาย
นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงาน ยังแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน เชน การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เป น ต น ยั งอยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การผู รั บ ผิ ดชอบการแต งตั้ งคณะกรรมการ หรื อคณะทํา งานรับ ผิด ชอบ
ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนการกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจน
อยูระหวางดําเนินการ ระบบขอมูลดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ระบบรวบรวมขอมูล และสรุป
ผลขอมูลยังทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอผูบริหารอยูระหวางดําเนินการ งบประมาณการ
กําหนดเปาหมายครอบคลุมยังติดตามผลหาขอผิดพลาดประเมินผลควบคุมการใชงบประมาณ และการ
จัดตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชนอยูระหวางดําเนินการ
3.3.3 ขอมูลดานเทคนิค
ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) มีบอดักน้ําเสีย
(CSO) จํานวนทั้งหมด 20 บอ ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)
บอเติมออกซิเจน 2 บอ ความลึก 4 เมตร บอตะกอน 2 ชุดๆ ละ 2 บอ ความลึก 6 เมตร พื้นที่โรงบําบัดน้ํา
เสีย 32 ไร ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 24,000 ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ําเสียที่เขา ระบบจริง 10,000
ลบ.ม/วัน จํานวนครัวเรือนที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย ประมาณ 12,000 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด
3.3.4 ดานการบริหารจัดการ
มีบุคลากรหัวหนาฝายระดับปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสีย
ชุมชน มีชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
การเดินระบบสัดสวนของพื้นที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไวสัดสวนของปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบตอ
ปริมาณน้ําเสียที่ไดออกแบบไว 50–75 % มีแผนการเก็บตัวอยางน้ํา และวิเคราะหน้ําที่เหมาะสม หรือจัดเก็บ
ตามแผนมีการเก็บสถิติ และขอมูลจัดทําบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดในแตละวัน
ตามแบบ ทส.1 ยังจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 มีการนําสง
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกเดือน และเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3.3.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
มีการประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ยังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ํา
เสียชุมชน วิเคราะหผลการดําเนินการ และนํามาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินการฯ การมีสวนรวมของ
ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรูดานการ
จัดการน้ําเสียชุมชน ยังเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสูระบบรวบรวม และมีเจาหนาที่รับเรื่อง
รองเรียน หรือมีการแกปญหา

3.4 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.4.1 ขอมูลทั่วไป
ดานการใหบริการและบริหารจัดการน้ําเสียเมื่อป พ.ศ.2554 เทศบาลไดทําการประเมิน
ราคาเบื้องต น หากจะทํ าการซ อมแซมทั้ งระบบใช งบประมาณ 8,000,000 บาท ขึ้น ไป หรือปรับ ปรุง
บางสวนที่จําเปนเรงดวนจะใชงบประมาณ 4,000,000 บาท ซึ่งป พ.ศ.2554 เทศบาลไดทําการซอมแซม
ระบบตูคอนโทรลและระบบปมสูบน้ําที่สถานีสูบน้ํา LS1 และ LS6 เปนเงิน 923,400 บาท เพื่อใชในการ
บรรเทาน้ําทวม แตจากปญหาอุทกภัยป พ.ศ.2554 ระดับน้ําทวมสูงมากทําใหเสียหายอยางหนัก หากจะทํา
การซ อมแซมต องดํ า เนิ น การสํ า รวจใหม ทั้งหมด ขณะนี ้อ ยู ร ะหวา งขอสนับ สนุน งบประมาณในการ
ซอ มแซม (คาดวาตองใชงบประมาณซอมแซมมากกวาแปดลานบาท) สําหรับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอยูในระดับต่ํา ปญหาที่พบในปจจุบันคือ หยุดเดินระบบเนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยตอเนื่อง
ตั้ งแต ป 2553 และป 2554 ประสบป ญ หาอุ ทกภัย อยางหนั กอุป กรณ ชํารุดทั้ งหมดรวมถึงตั ว อาคาร
ครุภัณฑตางๆ ภายในอาคารสํานักงานของระบบ และที่สําคัญตูควบคุมระบบฯถูกลักตัดสายไฟฟาทั้งหมด
สงผลใหตองหยุดเดินระบบถาวร

3.5 ระบบบําบัดน้ําเสียประชานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3.5.1 ขอมูลทั่วไป
ระบบบํ าบั ดน้ํา เสีย และปองกันน้ําทว มพื้น ที่ประชานิเวศนมีห นว ยงานรับ ผิดชอบ คือ
ฝายจัดการคุณภาพน้ําสวนการโยธาธิการ และสุขาภิบ าลสํานักการชาง มีเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การบําบัดน้ําเสียเริ่มดําเนินการ พ.ศ.2544 งบประมาณที่ไดรับคากอสราง 616 ลานบาท
ที่ตั้งของโครงการ หมูบานประชานิเวศน 3 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พื้นที่บริการของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 4 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร กิจกรรม
หลักของชุมชนที่กอใหเกิดน้ําเสีย บานเรือน ตลาด และรานอาหาร
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
3.5.2 ขอมูลดานเทคนิค
ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) ปริมาณน้ําเสียที่
ระบบรวบรวมน้ําเสียรองรับได 38,500 ลบ.ม/วัน บอดักน้ําเสีย (CSO) จํานวนน้ําเสียทั้งหมด 11 บอ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบตะกอนเรง (Activated Sludge : AS) พื้นที่โรงบําบัดน้ําเสีย 10 ไร ปริมาณ
น้ําเสียตามการออกแบบ 38,500 ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบจริง 13,000 ลบ.ม/วัน

3.6 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ขอมูลทั่วไป
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เทศบาลเมื อ งปทุม ธานี อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ดปทุ ม ธานี ที่ ตั้ งของโครงการ
ตําบลบานฉาง อําเภทเมือง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 30 ไร อยูระหวางการปรับปรุงระบบ และทดสอบ
ระบบโดยเทศบาลจางเอกชนเขามาดําเนินการ จางเอกชนดําเนินการ
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 4
ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย
4.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสิงหบุรี อําเภอเมือง สิงหบุรี
4.1.1 ขอมูลทั่วไป
โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูล ฝอยแบบครบวงจร องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลเมืองสิงหบุรี หนวยงานที่รับผิดชอบคือ เทศบาลเมืองสิงหบุรี ที่ตั้งของโครงการ หมู6 ตําบลตนโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี เจาหนาที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นายปฎิญญา แกวประหลาด เปนผู
ประสานงาน ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ 7.81 ตารางกิโลเมตร หนวยงานที่ริเริ่มสํานักงาน
เทศบาลเมืองสิงหบุรี การกอสรางโครงการ บริษัทผูกอสราง บริษัท วรรธนสรร จํากัด เริ่มกอสรางป
พ.ศ.2553 กอสรางแลวเสร็จ ป พ.ศ.2554 ระยะเวลาในการกอสรางโครงการ 1 ป สถานภาพปจจุบัน
เปดดําเนินการ เทคโนโลยีของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ฝงกลบและเทกองที่มีการควบคุม Controlled
Dump ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได 15-20 ตัน/วันคิดเปนรอยละ 45
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด จํานวนครัวเรือนใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 8,200 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 95.57 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด รูปแบบการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย อปท. ลงทุนและ
วาจางใหเอกชนดําเนินการ และมีการแบงเขตการเก็บขน
ระบบฝงกลบขอมูลระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานที่ทิ้งขยะ
ปจจุบัน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร พื้นที่กําจัดขยะทั้งหมดจํานวน 24 ไร 80 ตารางวา เปนที่ดินกรรมสิทธิ์
ของเทศบาล ระบบในป จ จุ บั น มี การเป ด ใชงาน มี ปญ หาในการดําเนิน การ ขาดแคลนบุ คลากรที่ มี
ความรู ดานการแกไขปญหากลิ่น รูปแบบการดําเนินการกําจัด อปท.ลงทุนและวาจางใหเอกชนดําเนินการ
ความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินการบริหารจัดการ ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ ระบุรายละเอียด ดาน
การบริหารบุคลากรและงบประมาณ มีการคัดแยกขยะที่บริเวณสถานที่ทิ้งขยะ สถานที่ฝงกลบเริ่มงานเวลา
7.00 น ปดรับขยะเวลา 15.00 น ขนาดพื้นที่ฝงกลบที่ออกแบบ 24.88 ไร ปจจุบันใชพื้นที่ฝงกลบ 24.88
ไร การใชพื้นที่เปนไปตามแผน ชุมชนที่อยูใกลสถานที่กําจัดมากที่สุด หมู 5 และ หมู 6 ตําบลตนโพธิ์ ตั้งอยู
หางจากสถานที่กําจัด 500 เมตร จํานวนประชากรในชุมชน ประมาณ 20 ครัวเรือน การรองเรียนชาวบาน
เรื่องกลิ่น มีการแกปญหาโดยการใช EM
ขอมูลการเก็บตัวอยางจากบอสังเกตการณ จํานวนบอสังเกตการณในพื้นที่ฝงกลบขยะ
3 บอ ระบบคัดแยกและหมักปุย รูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย มีระบบสายพานคัดแยกขยะ สายพานคัด
แยกรองรับปริมาณขยะ 40 ตัน/วัน มีปริมาณขยะที่เขาระบบ 35-40 ตัน/วัน ระยะเวลาเดินสายพาน
7 ชม./วัน อปท. และการบริหารจัดการ โครงสรางการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย หนวยงานรับผิดชอบ
(ระดับกอง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นโยบายการจัดเก็บคา
เก็บขนขยะ มีรายละเอียดตามเทศบัญญัติฯ การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานราชการ มี สสภ.6,
ทสจ.สิงหบุรี
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
รายรับรายจายงบประมาณที่ไดรับมากอสรางระบบฝงกลบ คากอสรางเปนเงินรัฐบาล
149,030,000 บาท รายไดจ ากการจัดเก็บ คาธรรมเนียม การเก็บ ขน 1,278,797 บาท/ป การกําจัด
2.309,748 บาท/ป ขอมูลการจัดเก็บคาธรรมเนียม ครัวเรือน จํานวน 6,600 แหง เก็บได 132,000 บาท/
ป โรงแรมจํานวน 184 แหง เก็บได 184,000 บาท/ป รวม จํานวน 6,784 แหง เก็บได 316,000 บาท/ป
คาใชจายในการเก็บขนขยะ ในป 2557 คาจางคนขับรถ 947,635 บาท คาจางพนักงานทายรถ 1,197,000
บาท คาจางพนักงานกวาดถนน 2,268,000 บาท น้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น 762,140 บาท คาซอมแซมรถ
419,595 บาท อื่นๆ 207,100 รวม 5,801,470 บาท คาใชจายในการดําเนินการกําจัดขยะ ณ สถานที่ทิ้ง
ขยะ (เอกชนใชจายตามนี้ แตทม.ไมไดจายใหเอกชนตามนี้) ป 2557 เงินเดือนเจาหนาที่ 91,861 บาท
น้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น 728,484 บาท คาซอมแซมรถ 353,946.50 บาท คาไฟ 37,818.76 บาท รวม
1,212,110.26 บาท หมายเหตุ ทม.จายใหเอกชม 347 บาท/ตัน x 25 ตัน x 30 วัน จายเปนงวดละ
1 เดือน จายใหประมาณ 3,123,000 บาท/ป เมื่อนํามาหักกันแลวไปใสคาใชจายอื่นๆ
4.1.2 ดานนโยบาย
นโยบายการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มจากฝ า ยบริ ห ารและถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของนโยบาย
หนวยงาน ที่มาของนโยบายแผน/ยุทธศาสตรจังหวัด โดยการจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ไมมี
การจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงาน
ปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล
ระบบข อ มู ล ระบบฐานข อ มู ล มี การจั ดทํ า ระบบข อมู ล (ด า นเทคนิ ค บุ คลากร และ
งบประมาณ) ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล
มีการปรับปรุงระบบขอมูลอยางสม่ําเสมอ การรายงาน มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายใน
หน ว ยงานเก็ บ เป น ข อมู ล มี รู ป แบบการรายงานผลขอมู ล ที่ชัดเจน มีการจั ดสรรงบประมาณ เพื่อเป น
คาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ การ
รวมกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย ไมมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถาบัน อื่นๆ เขารวม แตมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นๆ ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง แตนํามาทิ้งจริง
4.1.3 ดานเทคนิค
มีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน รถเก็บ ขนมูลฝอยของเทศบาลฯหรือเจาของโครงการ
ประเภทคอนเทนเนอร ขนาด 4 สูบ ทะเบียนรถ 80-4951 ปที่ไดมา พ.ศ. 2545 สภาพรถ ซอมบอย
ประเภทรถบรรทุกเททาย ทะเบียนรถ 80-8074 ปที่ไดมา พ.ศ. 2541 สภาพรถ ซอมบอย ประเภทรถแบบ
อัดทาย ขนาด 10 สูบ ทะเบียนรถ 80-8143 ปที่ไดมา พ.ศ. 2540 สภาพรถ ซอมบอย ประเภทรถแบบอัด
ทาย ขนาด 4 สูบ ทะเบียนรถ 80-9027 ปที่ไดมา พ.ศ. 2556 มีสภาพดีระบบฝงกลบขยะมูลฝอย
องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย อาคารเครื่องชั่งใชงานไดปกติ จํานวน 3 บอ เปดดําเนินการ อายุ
การใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว 20 ป ใชมาแลว 4 ป ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพื้นที่ 3 บอ เปน
ระบบผึ่งตกตะกอน มีระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน (บอสังเกตการณ) มีระบบจัดการน้ําฝนรางดิน
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค มีอาคารสํานักงาน อาคารปอมยาม อาคารจอดรถ ถนนลูกรัง
บทที่ 4-2

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ภายในโครงการความกวาง 5 เมตร รั้วลวดหนาม แนวกันชน (Buffer Zone) จํานวน 1 แนว จํานวน 4
ดาน แนวที่ 1 ตนยูคาลิปตัส ความสูงเฉลี่ย 2-3 เมตร
4.1.4 ดานการบริหารจัดการ
บุคลากร ผอ.กองสาธารณสุข หัวหนาฝายบริหารสาธารณสุข และนักวิชาการสุขาภิบาล
การเก็บขนและกําจัด การเก็บขนขยะมูลฝอยดําเนินการเอง การกําจัดขยะมูลฝอยจางเหมาเอกชน บริษัท
ไทยพิบูลย อีคลิปเมนท อัตราคาจาง 347 บาท/ตัน การเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บ
คาธรรมเนียม 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีปญหาในการดําเนินการ ประสิทธิภาพของระบบ ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู เครื่องจักรชํารุดและซอมบอย
4.1.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมมีการประชาสัมพันธ เนื่องจากไมไดมี
แผนการรองรับ แตจะดําเนินการในอนาคต และการมีสว นรว มของประชาชนในการจัดการขยะมูล ฝอย
มีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวมในการจายคาเก็บขนขยะมูลฝอย เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงคคัด
แยกขยะ มีปญหาเรื่องรองเรียน (ยอนหลังอยางนอย 5 ป หรือตั้งแตเริ่มโครงการ แลวแตกรณี) พ.ศ.2556
ผูรองเรียนประชาชนบริเวณที่อาศัยใกลๆศูนยกําจัดขยะ ปญหากลิ่นเหม็นจากขยะ การแกไขปญหาฉีดพน
จุลินทรีย EM ในบริเวณบอขยะใหยอยสลาย เพื่อลดกลิ่นเหม็นเปนระยะๆ

4.2 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ศูนยกําจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
4.2.1 ขอมูลทั่วไป
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ศูนยกําจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอางทององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีห นว ยงานรับ ที่ผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองอางทอง ที่ตั้ง
โครงการ บานโตนด ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง คาพิกัด ละติจูด X 665691 คาพิกัด
ลองติจูด Y 1619034 นายธีระ เฉลยโภชน เปนผูประสานงาน งบประมาณกอสรางระบบฝงกลบ เปนเงิน
งบประมาณโครงการ 80 ลานบาท ระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2541-2543 จํ า น ว น 80 ล า น บ า ท
แหลงงบประมาณ กระทรวงวิทยฯ บ ริ ษั ท ก อ ส ร า ง อ า ง ท อ ง พั ฒ น า ฯ ป ที่ ก อ ส ร า ง 2541-2543
(ซื้อเครื่องจักร) ระยะที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 จํานวน 22,440,000 บาท แหลงงบประมาณ
2541-2543 พื้นที่บริการของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 0.143 ตารางกิโลเมตร ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพื้นที่ 6.139 ตารางกิโลเมตร เริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2541 และแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ไดแก
ตลาด โรงแรม โรงพยาบาล รานอาหาร หมูบานจัดสรร และหนวยงานราชการ/เอกชนหางสรรพสินคา
4.2.2 ดานนโยบาย
นโยบายการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มจากฝ า ยบริ ห ารและถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของนโยบาย
หนวยงานที่มาของนโยบาย นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผน/
ยุทธศาสตรจังหวัด การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดาน
การบริหารจัดการของมูลฝอยและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวชัดเจน การรายงาน มีการสรุปรายงาน
ผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหาร
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย การรวมกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันและนํามาทิ้งจริง จํานวน 29 แหง มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
หนวยงานอื่นๆ ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง แตนํามาทิ้งจริง จํานวน 12 แหง
4.2.3 ดานเทคนิค
ระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเป น แบบระบบฝ ง กลบอย า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล การเก็ บ ขน
ขยะมูลฝอยมีปริมาณ 23 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และจํานวน
ครัวเรือนใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 6,182 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นลงทุนและดําเนินจัดเก็บขยะมูลฝอย ปญหาที่พบคือ เครื่องจักรมีสภาพที่
คอนขางชํารุด
4.2.4 ดานบริหารจัดการ
ด า นการเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย มี ก ารดํ า เนิ น การเอง ด า นการกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
มีดําเนินการเอง ยังมีการเก็บคาธรรมเนียม 25 บาท/ครัวเรือน/เดือน และพบปญหาในดานการดําเนินการ
ประสิทธิภาพของระบบ และเครื่องจักรชํารุด/ซอมบอย
4.2.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
มีการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยทําโครงการหนาบานนามอง แผนพับ
จอ LCD ผานรายการทีวี ครอบครัวขาว วิทยุชุมชน จัดทําทอดผาปาขยะรีไซเคิล และใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการขยะมูลฝอย ใหชุมชนอางทองธานีเปนชุมชนคิดแยกขยะตนแบบ ชุมชนปลอดถังขยะ
ชัยมงคล 2 บานสะอาดอนามัยดี ชีวีสมบูรณ

4.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.3.1 ขอมูลทั่วไป
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มี ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม ที่ ตั้ ง โครงการ หมู 8 ตํ า บลบ า นป อ ม
อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา นายสมบู ร ณ สุ ว รรณทั ศ น เป น ผู ป ระสานงาน
ยังมีพื้นที่บริการของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 14.84 ตารางกิโลเมตร ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม
พื้นที่ 14.84 ตารางกิโลเมตร เริ่มกอสราง ป พ.ศ. 2539 กอสรางแลวเสร็จ ป พ.ศ 2540 ระยะเวลาในการ
กอสรางโครงการ 1 ป ในปจจุบันไมไดมีการเปดใชงาน เนื่องจากมีปญหาในการดําเนินการประสิทธิภาพ
ของระบบที่เก็บเปนระบบกองภูเขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดตนแบบตาม Roadmap
การจัดการขยะของประเทศ ของ คสช.
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

4.4 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยระบบฝงกลบ เทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.4.1 ขอมูลทั่วไป
โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา มีหนวยงานที่รับผิดชอบคือ
เทศบาลเมื องเสนา ที่ ตั้ งของโครงการบอกําจัดขยะ หมูที่ 5 ตําบลสามกอ อําเภอเสนา จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ขนาดพื้นที่ 27 ไร 2 งาน 71 ตารางวา งบประมาณโครงการ 45,230,000 ลานบาท
ระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2542 แหล ง งบประมาณ กองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม บริ ษั ท ก อ สร า ง ชิ ต เชษฐ
ปที่กอสราง 2542 ปที่เริ่มดําเนินการ 2542 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบ 25 ตัน/วัน สถานภาพที่ดิน
จัดซื้อเอง เมื่อป พ.ศ.2541 สถานภาพปจจุบัน เดินระบบ หนวยงานที่ดูแลระบบปจจุบัน กองสาธารณสุข
สิ่งแวดลอม จํานวนประชากรและครัวเรือน (ขอมูล ณ ป 2558) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของ
โครงการจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร 4,076 ครัวเรือน จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร
1,380 คน จํานวนประชากรแฝง 1,200 คนตอป
4.4.2 ดานนโยบาย
นโยบาย มีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการ
ที่เกี่ยวของ การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล
ระบบฐานขอมูล มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล การรายงาน มีการสรุปรายงานผล
ขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย การวมกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น/หนวยงานอื่นๆ ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง แตนํามาทิ้งจริง จํานวน 5 แหง
4.4.3 ดานเทคนิค
การเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยทุกวัน รถเก็บ ขนมูล ฝอยของเทศบาลฯหรื อ เจ า ของโครงการ
ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 4 ลบ.หลา ทะเบียนรถ 81-8227 ปที่ไดมา 2 ม.ค. พ.ศ. 39 สภาพรถ
พอใชงานได ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 4 ลบ.หลา ทะเบียนรถ 81-0102 ปที่ไดมา 21 ก.ค.
พ.ศ. 51 สภาพรถคอนขางดี ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 10 ลบ.หลา ทะเบียนรถ 81-8092 ปที่
ไดมา 7 ธ.ค. พ.ศ. 39 สภาพรถเกา ซอมบอย ประเภท รถบรรทุกแบบคอนเทนเนอร ขนาด 4 ลบ.หลา
ทะเบียนรถ 81-2679 ป ที่ไดมา 9 ธ.ค. พ.ศ. 39 สภาพรถเกา ซอมบอย ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดทายขนาด 10 ลบ.เมตร ทะเบียนรถ 81-2691 ปที่ไดมา 4 มี.ค. พ.ศ. 42 สภาพรถเกา ซอมบอย
ประเภท รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 สูบทะเบียนรถ 81-2890 ปที่ไดมา 4 ส.ค. พ.ศ. 42
ระบบฝงกลบขยะมูลฝอยองคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย อาคารเครื่องชั่ง ใชงาน
ไดปกติ บอฝงกลบขยะมูลฝอยมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได จํานวน 2 บอ อาคาร
ประกอบและระบบสาธารณูปโภคมีการใชงานอาคารสํานักงาน อาคารปอมยาม อาคารจอดรถ ถนนภายใน
โครงการ ประเภท ยางมะตอย ความกวาง 6 เมตร รั้วลวดหนาม
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
4.4.4 ดานการบริหารจัดการ
บุคลากรขับรถแทร็กเตอร แบล็คโฮ 1 คน ลูกจางตามภารกิจ ขับรถดิน รถน้ํา 1 คน
ลูกจางตามภารกิจ จดปริมาณขยะ 1 คน ลูกจางตามภารกิจ การเก็บขนขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูล
ฝอย มีการดําเนินการเอง การเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บคาธรรมเนียม 29 บาท/ครัวเรือน/
เดือน การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียม
การกําจัดขยะมูลฝอย มีการเก็บคาธรรมเนียม อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย สถาน
ประกอบการ 550 บาท/ตัน มีปญหาในการดําเนินการ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู และเครื่องจักรชํารุด
และซอมบอย
4.4.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
การประชาสั ม พั น ธ ด า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย มี ก ารประชาสั ม พั น ธ รู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ แผนพับ และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย คัดแยกขยะ มีปญหา
เรื่องรองเรียน (ยอนหลังอยางนอย 5 ปหรือตั้งแตเริ่มโครงการแลวแตกรณี) พ.ศ.2557 ชาวบาน หมู 5
ตําบลสามกอ รองเรียนขยะปลิว การแกไขปญหาขืนตาขายริมรั้ว พ.ศ.2558 ชาวบาน หมู 5 ตําบลสามกอ
ดันขยะปลิวบาง มีกลิ่น น้ําชะขยะใหพนแนวเขตตะเข็บที่นาชาวบาน

4.5 โครงการกอสรางระบบกํา จัดมูล ฝอยแบบเตาเผา เทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.5.1 ขอมูลทั่วไป
โครงการก อสร างระบบกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา องคกรปกครองสว นทองถิ่น
(อปท.) เทศบาลเมื องเสนา หน วยงานรั บผิดชอบ กองสาธารณสุข ที่ตั้งโครงการ หมู 5 ตํา บลสามกอ
อําเภทเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาหนาที่ อปท. นางสาวบุณณภัสสร บุญวน เปนผูประสานงาน
บริษัทผูกอสราง หางหุนสวนจํากัดชิตเชษฐ เริ่มกอสราง ป พ.ศ.2542 สถานภาพปจจุบันเปดดําเนินการ
ปริมาณขยะมูลฝอย วิธีการวัดปริมาณขยะมูลฝอยชั่งจากเครื่องชั่งขยะ ป พ.ศ. 2557 ปริมาณขยะในเขต
อปท. 1,778.98 ตัน/ป นอกเขต อปท. 8,818.30 ตัน/ป ปริมาณขยะที่ชั่งไดทั้งหมด 10,547.95 ตัน/ป
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวนครัวเรือนใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 203,491
ครัวเรือน ระบบเตาเผา รูปแบบเทคโนโลยีของเตาเผา แบบฟลูอิดไดซเบต (Fluidized-Bed Incineration)
ปญหาในการดําเนินการ มีอยูระหวางการ อปท. และการบริหารจัดการ โครงสรางการบริหารการจัดการ
ขยะมูลฝอย หนวยงานรับผิดชอบ ระดับกอง กองสาธารณสุข นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
มีนโยบายการจัดเก็บคาเก็บขนขยะ 20 บาท/ครัวเรือน มีนโยบายการจัดเก็บคากําจัดขยะ 450 บาท/
ครัวเรือน มีการติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานราชการ มีการจัดเก็บคาธรรมเนียม ครัวเรือน จํานวน
469 แหง เก็บได 203,491 บาท/ป ตลาด จํานวน 3 แหง เก็บได 940,044 บาท/ป
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
4.5.2 ดานนโยบาย
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงานความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ นโยบายที่เกี่ยวของอื่นๆ ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติใน
การจัดเก็บคาบริการ การกําจัดขยะมูลฝอย ผูรับผิดชอบมีการกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝาย
บริหารอยางชัดเจน และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การแตงตั้งคณะทํางานดาน
การจัดการขยะมูลฝอยอยูระหวางดําเนินการ
ระบบขอมูลมีระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูลการทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จั ด การขยะมู ล ฝอย และการกํ า หนดเป า หมาย ติด ตามประเมิน ผล การใช งบประมาณการลงทุน เพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภ าพระบบอยู ร ะหว า งดํา เนิ น การ การรวมกลุม พื้ น ที่ การรวมกลุ มและจัด ทํา บัน ทึ ก
ขอตกลงรวมกับ องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นๆ องคการบริหารสวนทองถิ่นที่จัดทําบันทึกขอตกลงนํา
ขยะมูลฝอยมา กําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผาอยูระหวางดําเนินการ
4.5.3 ดานเทคนิค
การออกแบบมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาต
ประกอบ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ มรายการคํ า นวณแบบก อ สร า งรายการประกอบแบบก อ สร า ง
การกอสรางมีดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแบบกอสรางจริง
(As-Built Drawing) การตรวจสอบระบบกอนการใชงานคูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะการฝกอบรม
การควบคุ มการจัดการขยะ การดํ าเนิน การมีมาตรการตรวจสอบขยะมูล ฝอย ตรวจสอบ น้ํ าหนักและ
ปองกันการกําจัดขยะมูลฝอย ที่ไมไดรับอนุญาตมาตรการปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉินควบคุมเศษขยะ
มูลฝอย กลิ่น แมลงและพาหะนําโรคการจัดการกากขี้เถาอยางถูกหลักวิชาการระบบตรวจสอบหรือควบคุม
คุ ณภาพอากาศระบบบํ า บั ดน้ํ า ชะมู ล ฝอยการบํารุง รักษา ถนนที่อยูในพื้น ที่ดู แลรัก ษาเครื่องจั กรและ
อุปกรณเปนประจํา
4.5.4 ดานการบริหารจัดการ
การเดิ น ระบบการจั ด ทํ า และรายงานสรุ ป ผลการทํ า งานของระบบในแต ล ะเดื อ น
มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเขาระบบ (เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) ดําเนินการ
ตามมาตร การเก็บขอมูลยอนหลังคุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) คุณภาพอากาศจาก
ปลองตรวจ / ผานมาตรฐาน มีการบํารุงรักษาแผนการบํารุงรักษาระบบ/เครื่องจักรปฏิบัติตามแผน มีการ
จัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา มีการซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของ
ทุกครั้ง และมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป
4.5.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
การประชาสั ม พั น ธ ด า นการจั ด การขยะมู ล ฝอยมี ก ารจั ด ทํ า แผนการประชาสั ม พั น ธ
ประจําป การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ
ปาย เปนตน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการวิเคราะหผลการดําเนินการ
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และนํามาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินการอยูระหวางดําเนินการ การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการจายคาเก็บขน
และคากําจัดขยะมูลฝอยของประชาชน การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู มีการดําเนินดาน
การจัดการขยะมูลฝอย การตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะจากตนทาง การใหบริการประชาชนการ
จัด เตรี ยมภาชนะรองรั บขยะมู ลฝอยมี ความเพียงพอ เจาหนาที่รับเรื่องรองเรีย น/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภทขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) ครอบคลุมบางพื้นที่
มีการตกคางของขยะมูลฝอยบางวัน

4.6 ระบบฝงกลบระบบกําจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถาย เทศบาลนครรังสิต
จังหวัดปทุมธานี
4.6.1 ขอมูลทั่วไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เทศบาลนครรังสิต ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได 128.57 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด จํานวน
ครัวเรือนใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 36,274 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
รูปแบบการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย อปท. ลงทุนและดําเนินการเอง สถานีขนถายมีระยะทางจาก
เขตเทศบาลไปสถานีขนถาย ประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะทางจากสถานีขนถายไปสถานที่กําจัดขยะ
ประมาณ 90 กิโลเมตร อปท. ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยลงทุนและดําเนินการเอง รับเหมาเอกชนเก็บ
ขนบางสวน จากชุมชนไปยังสถานีขนถายมูลฝอย มีปญหาในการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 1) ปญหา
การจราจร 2) ปญหายานพาหนะชํารุด 3) ปญหาการขาดแคลนบุคลากรเก็บขนมูลฝอย (จางเอกชน
ดําเนินการแทนบางสวน)
ระบบฝงกลบระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานที่ทิ้งขยะปจจุบัน
ประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่กําจัดขยะทั้งหมดจํานวน 311 ไร 2 งาน 80 ตารางวา การถือครองที่ดินเปน
ที่ดินเอกชน มีการเปดใชงานระบบในปจจุบัน อปท. และการบริหารจัดการ ขอมูลโครงสรางการบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอย หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและสํานักการชาง นโยบาย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย นโยบายการจัดเก็บคาเก็บขนขยะ มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขน
มูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556
4.6.2 ดานนโยบาย
นโยบายการจั ดการขยะมู ลฝอยจากฝ ายบริ หารและถื อเป นส วนหนึ่ งของนโยบายของ
หนวยงาน ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับนโยบายที่เกี่ยวของอื่นๆ ผูรับผิดชอบมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจน การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอย ระบบขอมูล มีระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล
การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยูระหวางดําเนินการ
งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย การกําหนดเปาหมาย
ติดตามประเมินผล การใชงบประมาณ การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
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4.6.3 ดานเทคนิค
การดําเนินการมีพื้นที่ขนถายขยะมูลฝอย ระบบควบคุม ปญหากลิ่นและฝุนและเศษขยะ
มูลฝอยปลิว การชั่งน้ําหนักหรือวัดปริมาตรมูลฝอยที่นําเขามา ระบบควบคุมน้ําเสียและปองกันการรั่วไหล
ของน้ําชะมูลฝอยไปผสมกับน้ําฝน มาตรการตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตราย
ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป การควบคุมเศษขยะมูลฝอยกลิ่น แมลงและพาหะนําโรค มาตรการปองกัน
อัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน และมีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดตางๆ
4.6.4 ดานการบริหารจัดการ
การเดิ น ระบบมี ก ารจั ด ทํ า และรายงานสรุ ป ผลการทํ า งานของระบบในแต ล ะเดื อ น
ทุกเดือนมีการเก็บขอมูลยอนหลังสม่ําเสมอ มีมาตรการควบคุมผูคุยเขี่ยขยะมูลฝอย คุณภาพสิ่งแวดลอม
(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) ไมมีการรองเรียนเรื่องกลิ่นรบกวน การบํารุงรักษามีแผนการบํารุงรักษาระบบ
หรือเครื่องจักร ไมปฏิบัติตามแผนการซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของทุกครั้ง
4.6.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป
มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ ปาย เปนตน
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีผูแทนภาคประชาชน
เปนคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีการจายคาเก็บขน แตไมมีการจายคากําจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชนมี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ม หรื อ ชมรม หรื อ องค ก ร หรื อ ศู น ย เ รี ย นรู ด า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย
การใหบริการประชาชนการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยางเพียงพอการจัดเตรียมภาชนะรองรับ
ตามประเภทขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) ครอบคลุมบางพื้นที่ ไมมีการตกคางของขยะมูลฝอยมีเจาหนาที่
รับเรื่องรองเรียน หรือมีการแกปญหาเรื่องรองเรียน

4.7 โครงการจางเหมาเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
4.7.1 ขอมูลทั่วไป
โครงการจ า งเหมาเดิ น ระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบ าล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีหนวยงานรับผิดชอบคือ องคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งโครงการ หมู 28 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี คาพิกัด ละติจูด
14.004596 คาพิกัด ลองติจูด 100.314606 เจาหนาที่ อปท. นายรัฐวิทย ทัศนภิญโญ เปนผูประสานงาน
มีพื้น ที่ บริ การของระบบกํ าจั ดขยะมู ล ฝอย 480 ไร ระบบเก็บ ขนขยะมูล ฝอยครอบคลุมพื้น ที่ 622.38
ตารางกิโ ลเมตร หนว ยงานที่ริ เ ริ่ม องคการบริหารสว นจังหวัดนนทบุรี การกอสรางโครงการ บริษัทผู
กอสราง หางหุนสวนจํากัดซีพีจี กรีนเวซท เริ่มกอสราง เดือน ธันวาคม.ป พ.ศ. 2551 กอสรางแลวเสร็จ
เดือน เมษายน ป พ.ศ. 2552 ระยะเวลาในการกอสรางโครงการ 1 ป และบริษัทผูกอสราง บ. วรรธนสรร

บทที่ 4-9

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

เริ่มกอสราง เดือน ธันวาคม.ป พ.ศ. 2551 กอสรางแลวเสร็จ เดือน เมษายน ป พ.ศ. 2553 ระยะเวลาใน
การกอสรางโครงการ 1 ป 4 เดือน สถานภาพปจจุบัน เปดดําเนินการ
ปริมาณขยะมูลฝอย วิธีการวัดปริมาณขยะมูลฝอย ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ เทคโนโลยีของ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ระบบฝงกลบ ระยะทางจากเขตเทศบาลไป
สถานที่ทิ้งขยะปจจุบัน 40 กิโลเมตร พื้นที่กําจัดขยะทั้งหมดจํานวน 120 ไร - งาน 65.7 ตารางวา การถือ
ครองที่ดิน เปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล มีการเปดใชงานระบบในปจจุบัน
มีปญหาในการดําเนินการ ปญหาคาใชจาย ที่ดินที่ใชในการฝงกลบมีราคาแพง ปญหาการ
ตอตานจากชุมชน มีปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นบางเนื่องจากสถานที่กําจัดมูลฝอยอยูไมไกลจากชุมชนนักรูปแบบ
การดํ าเนิ น การกํ า จั ด อปท.ลงทุ น และว า จา งใหเ อกชนดํ าเนิน การ มี ค วามเหมาะสมของรู ป แบบการ
ดําเนินการบริหารจัดการ มีการคัดแยกขยะที่บริเวณสถานที่ทิ้งขยะ มีการจัดการขยะดวยวิธีฝงกลบมีการ
กลบดวยดินทุกวัน มีการบดอัดขยะทุกวัน สถานที่ฝงกลบเริ่มงานเวลา 07.00 น.ปดรับขยะเวลา 16.00 น.
ขนาดพื้ น ที่ ฝ งกลบที่ ออกแบบ 120 ไร ป จ จุบัน ใชพื้น ที่ฝงกลบ 70 ไร อยูร ะหวางดําเนิน การ 120 ไร
คงเหลื อ 50 ไร การใช พื้น ที่ เปน ไปตามแผน การฝ งกลบตามการออกแบบ เปน ไปตามการออกแบบ
จํานวนชั้นฝงกลบ 8 ชั้น ความหนาของดินฝงกลบ 0.30 เมตร จํานวนบอฝงกลบ 1 บอ ชุมชนที่อยูใกล
สถานที่กําจัดมากที่สุด หมูบานไทรนอย ตั้งอยูหางจากสถานที่กําจัด 2 กิโลเมตร จํานวนประชากรในชุมชน
ประมาณ 500 คน การรองเรียนชาวบานเรื่องกลิ่น การแกปญหาใช EM
อาคารในสถานที่ทิ้งขยะสํานักงาน ปฏิบัติงานประจําศูนยกําจัดมูลฝอย/หองปฏิบัติการ
โรงจอดรถ จอดรถ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อาคาร RO บําบัดน้ําเสีย อาคารเครื่องชั่ง
ชั่งน้ําหนักและบันทึกปริมาณมูลฝอยในแตละวัน ขอมูลการเก็บตัวอยางจากบอสังเกตการณ จํานวนบอ
สังเกตการณในพื้นที่ฝงกลบขยะ 2 บอ มีการเก็บตัวอยางน้ําจากบอสังเกตการณ มีการเก็บตัวอยางบอน้ํา
ตื้นของชาวบาน ระบบคัดแยกและหมักปุย (ไมมีการหมักปุย) รูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัด
แยกขยะอยางงาย มีปริมาณขยะที่เขาระบบ 1160 ตัน/วัน
ระบบเตาเผา (ติดเชื้อ) รูปแบบเทคโนโลยีของเตาเผา (ติดเชื้อ) รูปแบบ (Rotary kiln)
เตาเผาสามารถรองรับปริมาณขยะ 7.2 ตัน/วัน มีระยะเวลาในการเดินระบบ 24 ชม./วัน ปริมาณขยะที่เขา
ระบบ 7.2 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 ปริมาณเถาเฉลี่ย 0.7 ตัน/วัน สถานที่ทิ้งเถา ระบุ บอฝงกลบของ
สถานที่กําจัดมูลฝอย
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ คาดําเนินการ 80 ลานบาท/ป รายไดจากการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม การกําจัด 60 ลานบาท/ป รูปแบบของการจัดเก็บคาธรรมเนียมในปจจุบัน เทศบาลจัดเก็บ
เอง การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในสถานที่ฝงกลบ ไดรับความเห็นชอบจากประชาชนกอน
ทําการศึกษาและออกแบบ การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ ประชาสัมพันธสถานการณปจจุบัน
ของการจัดการขยะ
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4.7.2 ดานนโยบาย
นโยบายมี น โยบายการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มจากฝ า ยบริ ห ารและถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
นโยบายหนวยงาน การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ การจัดตั้งคณะทํางาน หรือคณะกรรมการดาน
การบริหารจัดการของมูลฝอยและกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบไวชัดเจน ระบบขอมูล ระบบฐานขอมูล
มีการจัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการ
มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล มีการปรับปรุงระบบขอมูลอยางสม่ําเสมอ การรายงาน
มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ มีการจัดทําสรุป
รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล มีรูปแบบการรายงานผลขอมูล
ที่ชัดเจน งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนด
เปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ การรวมกลุม
พื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานอื่นๆ ที่จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน
จํานวน 63 แหงและนํามาทิ้งจริง จํานวน 63 แหง
4.7.3 ดานเทคนิค
องค ป ระกอบระบบฝ ง กลบขยะมู ล ฝอย มี อ าคารเครื่ อ งชั่ ง ใช ง านได ป กติ บ อ ฝ ง กลบ
ขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 1160 ตัน/วัน จํานวน 1 บอ ดังนี้บอที่
เปนแบบ Trench Method คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 8 ชั้น แบงเปน ต่ํากวาระดับผิวดิน 4 ชั้นๆ
ละ 3 เมตร และ สูงกวาระดับผิวดิน 4 ชั้นๆ ละ 3 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น ที่คาดการณ 4 ลาน
ลูกบาศกเมตร เปดดําเนินการ อายุการใชงานของบอฝงกลบออกแบบไว 10 ป ใชมาแลว 6 ป ระบบบําบัด
น้ําชะมูลฝอย มีพื้นที่ 45 ไร เปนระบบ reverse osmosis ประกอบดวย บอ A ขนาดประมาณ 180,000
ลูกบาศกเมตร น้ําชะมูลฝอยที่ผานการบําบัดแลวปลอยลงสู นําไปใชในกิจกรรมของทางสถานที่กําจัดมูล
ฝอย เชน ลางถนน รดน้ําตนไม มีระบบควบคุมกาซจํานวน 30 จุด มีระบบตรวจสอบกาซ จํานวน 30 จุด
มีระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน (บอสังเกตการณ) จํานวน 2 บอ มีระบบจัดการน้ําฝนรางดิน
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคมีอาคารสํานักงาน อาคารปอมยาม อาคารจอด
รถ ถนนภายในโครงการ ประเภท คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง มี 2 ฝง ฝงละ 3.50 รวม7.00เมตร รั้ว
คอนกรีต แนวกันชน (Buffer Zone) แนวที่ 1 ชนิดพันธุพืชกระถินเทพา ความสูงเฉลี่ย 4.0 เมตร แนวที่ 2
ชนิดพันธุพืช กระถินณรงค ความสูงเฉลี่ย 4.0 เมตร
4.7.4 ดานการบริหารจัดการ
บุคลากรจํานวนบุคลากรประจําระบบ จํานวน 18 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง หัวหนาฝายจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 1
ตําแหนงวิ ศ วกรสิ่ ง แวดล อ ม จํ า นวน 1 ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการสิ่ ง แวดล อ ม จํ า นวน 2 ตํ า แหน ง
ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ตําแหนง ลูกจางประจํา จํานวน 7 ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน
3 ตําแหนง และการกําจัดขยะมูลฝอยจางเหมาเอกชน หจก.ซีพีจี กรีนเวซท อัตราคาจาง 188.94 บาท/ตัน
การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย มีขอบัญญัติ/ เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการ
กําจัดขยะมูลฝอย มีการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะ
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
มูลฝอยอปท. 150 บาท/ตันสถานประกอบการ 150 บาท/ตัน ปญหาในการดําเนินการ มีปญหาในการ
ดําเนินการ เครื่องจักรชํารุด/ซอมบอย
4.7.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
มี ก ารประชาสั ม พั น ธ การรณรงค ใ ห ป ระชาชนคั ด แยกขยะก อ นนํ า ขยะมากํ า จั ด
ประชาสัมพันธใหประชาชน และผูนําชุมชนมาชวยกันทําความสะอาดภายในสถานที่กําจัดมูลฝอยและพื้นที่
โดยรอบ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนมีการคัดแยกขยะเพื่อนําไป
รีไซเคิลและนําไปขาย ทําใหลดปริมาณขยะไดสวนหนึ่ง ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการรักษา
ความสะอาดบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอย มีปญหาเรื่องรองเรียน (ยอนหลังอยางนอย 5 ปหรือตั้งแตเริ่ม
โครงการ แลวแตกรณี) พ.ศ.2555 ประชาชนบริเวณติดกับบอขยะรองเรียนกลิ่นเหม็นจากกองขยะการ
แกไขปญหาฉีด EM และปดดินเพื่อระงับกลิ่น
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการดําเนินการโครงการ ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการโครงการ พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย อยูไมหางจากชุมชนนัก ปญหาเรื่องกลิ่นอาจมี
บาง พื้นที่กําจัดโดยวิธีฝงกลบมีนอย ราคาคอยขางแพง จึงไมคอยเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันที่
มีชุมชนหนาแนนมากขึ้นบริเวณโดยรอบของสถานที่กําจัดมูลฝอย
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขตอการดําเนินการโครงการ มีการปดดินและฉีดพนจุลินทรียที่
มีประสิทธิภาพ (EM) ทุกวัน เพื่อปองกันพาหะนําโรคและเพื่อระงับกลิ่นเหม็น องคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีพยายามผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการกําจัดมูลฝอย
4.7.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น
ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอย อยูไมหางจากชุมชนนัก ปญหาเรื่องกลิ่นอาจมีบาง พื้นที่กําจัดโดยวิธีฝงกลบมีนอย และ
ไมเหมาะกับสภาพชุมชนปจจุบัน
ขอเสนอแนะ ตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐควร
สนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 5
บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี

การจัดการน้ําเสียชุมชุน
จังหวัดนนทบุรี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลนครนนทบุรี ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน เปนระบบเติมอากาศแบบคลองวนเวียน
(Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวยบอเติมอากาศแบบคลองวนเวียน จํานวน 4 บอ ถังตกตะกอน บอสูบ
ตะกอน และบอเติมคลอรีน รองรับน้ําเสีย 38,500 ลบ.ม./วัน บนพื้นที่ 26 ไร พื้นที่บริการรวบรวมน้ําเสีย
ครอบคลุมพื้นที่ 11.2 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่เทศบาล 38.9 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปน
แบบทอรวม น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวระบายลงสูคลองลําเสือตาย ไหลผานคลองบางตลาด และไหลลงสู
แมน้ําเจาพระยา
เทศบาลนครนนทบุรี เดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยปริมาณน้ําเขาระบบ 15,000 ลบ.ม./วัน เมื่อนํา
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสียแลว พบวามีการ
ใชศักยภาพของระบบต่ํากวารอยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกแบบไวใหญเกินกวา
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น เทศบาลประสบปญหาในการบริหารจัดการระบบทั้งในเรื่องของงบประมาณการซอม
บํารุงและดูแลระบบ
พื้นที่บริการรวบรวมน้ําเสีย ยังไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ยังมีพื้นที่ที่ยังไมมีทอรวบรวม 27.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 71.21 จึงสมควรขยายพื้นที่ให
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถาสามารถขยายพื้นที่ไดครอบคลุมมากขึ้นจะทําใหปริมาณน้ําเขาระบบเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากปจจุบันที่น้ําเขาระบบเพียง 38.96 % กลาวคือระบบยัง
สามารถรองรับน้ําเสียไดอีก 23,500 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนรอยละ 61.04
จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก
(วิ เ คราะห จ ากข อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ป 2553-2557) พื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ด อยู ใ นพื้ น ที่ วิ ก ฤตคุ ณ ภาพน้ํ า
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ําจังหวัดนนทบุรีอยูในเกณฑเสื่อมโทรมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนด เพื่อใหคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เห็น
ควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้
1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนนทบุรีใหสามารถบําบัดน้ําเสียใหได
ตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและบําบัดอยางตอเนื่อง
2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา
ไดแก เทศบาลตําบลบางกรวย เทศบาลตําบลบางศรีเมือง เทศบาลตําบลไทรมา เทศบาลตําบลบางใหญ โดย
พิจารณารูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุม
อาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด
4) สงเสริมการนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใชประโยชน เพื่อลดมลพิษ
ที่จะระบายสูแหลงน้ํา
5) กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําในทุกพื้นที่
การจัดการดานขยะมูลฝอย
จังหวัดนนทบุรี มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อกอสรางระบบฝงกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เปนผูบริหารจัดการระบบ ระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 456 ไร มีการจัดแบงพื้นที่ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ออกแบบไว 2 เฟส พื้นที่เฟส 1 พื้นที่ 256-3-7 ไร (ปดบอหมดแลว) ปจจุบันใชพื้นที่เฟส 2 พื้นที่ 209-017.7 ไร การดําเนินงานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดจาง
เหมาบริษัทกําจัดขยะ ซึ่งเปนผูรับจางดําเนินการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยทางเทศบาลในเขตจังหวัดนนทบุรีมีหนาที่ในการรวบรวมและเก็บขนขยะมายังสถานที่กําจัด
ปจจุบันเก็บรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกลเคียง มีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณวันละ 1,200 ตัน โดยเสียคาใชจาย ใหกับ องคการบริหารสวนจังหวัดในอัตรา
150 บาท/ ตัน
จากการวิเคราะหภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเปน
จังหวัดที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยรวมเพียงแหงเดียว และองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีมีความพรอมทั้งบุคลาการและ
งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีแนวนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยการรวมทุนกับภาคเอกชนในการกอสรางเตาเผาขยะมูลฝอย
จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค
ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 92.16 อยูใน
เกณฑดี

บทที่ 5-2

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดปทุมธานี

การจัดการน้ําเสียชุมชุน
จังหวัดปทุมธานี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลเมืองปทุมธานี เปนระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวย บอ
เติมอากาศ 2 บอ บอตกตะกอน 2 บอ บอพักน้ําผานการบําบัด 1 บอ รองรับน้ําเสีย 11,000 ลบ.ม./วัน บน
พื้นที่ 25 ไร พื้นที่บริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 11.8 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่เทศบาล 7.1 ตารางกิโลเมตร
ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวระบายลงสูคลองบางหลวง และไหลลงสู
แมน้ําเจาพระยา
เทศบาลเมืองปทุมธานี จางบริษัท นาโนแม็ก จํากัด เปนผูเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณน้ําเขา
ระบบ 1,222.5 ลบ.ม./วัน โดยเปดระบบวันเวนวันเนื่องจากปริมาณน้ําเขาระบบมีปริมาณน้ํานอย
เนื่องจากพื้นที่บริการรวบรวมน้ําเสีย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลเมืองปทุมธานี คิด
เปนรอยละ 100 แตจากขอมูลรายงานการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน ป 2548 ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 พบวาเทศบาลเมืองปทุมธานี มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบ
บําบัด 8,500 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 77.27 ผลจากการสํารวจระบบบําบัดน้ําเสียพบวา มีน้ําเสียเขาระบบ
1,222.5 ลบ.ม./วัน แสดงวาระบบรวบรวมน้ําเสียชํารุดหรือเสียหายทําใหมีน้ําเขาระบบเพียงรอยละ 11.11
ของคาการออกแบบ ดังนั้นเทศบาลควรซอมแซมระบบรวบรวมน้ําเสียเพื่อใหสามารถรวบรวมน้ําเสียเขา
ระบบเพิ่มขึ้น สอดคลองกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ
จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก
(วิเ คราะหจากข อมู ลคุณภาพน้ํ า ป 2553-2557) พื้นที่จังหวัดปทุมธานีไมจัดอยูในพื้น ที่วิกฤตคุณภาพน้ํา
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ําจังหวัดปทุมธานีอยูในเกณฑคอนขางดี-คอนขาง
เสื่ อ มโทรม โดยต่ํ า กว า เกณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ผิ ว ดิ น ที่ กํ า หนด และจากข อ มู ล แผนบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดปทุมธานี
จัดลําดับความสําคัญของปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดปทุมธานี ปญหาการ
จัดการน้ําเสียอยูในลําดับที่ 1 เพื่อใหคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เห็นควร
สนับสนุนใหดําเนินการดังนี้
1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานีใหสามารถ
บําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา
ไดแก เทศบาลตําบลสามโคก เทศบาลตําบลบางเตย เทศบาลตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบางหลวง เทศบาล
ตําบลบางกะดี เทศบาลตําบลบานใหม และเทศบาลตําบลบางขะแยง โดยพิจารณารูปแบบของระบบบําบัดน้ํา
เสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร (Cluster Wastewater
Treatment Plant)
3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด
บทที่ 5-3

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
การจัดการดานขยะมูลฝอย
จังหวัดปทุมธานี มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อกอสรางระบบฝงกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมืองคูคต
และสถานีขนถายขยะมูลฝอยจํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลนครรังสิต
1. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) ไมสามารถใชงานระบบ เนื่องจากมีการคัดคานจากประชาชนในพื้นที่
2. สถานที่กําจัด ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต เปน ระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) ไมสามารถเปดดําเนินงานได เนื่องจากมีการคัดคานจากประชาชนในพื้นที่
3. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต เปนสถานีขนถายขยะมูลฝอย ขนาดพื้นที่ 21 ไร
เริ่มดําเนินการป พ.ศ.2546 ขยะมูลฝอยเขาสูระบบประมาณวันละ 130 ตัน การบริหารจัดการเทศบาล
ดําเนินการเองทั้งหมด
จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี ยังมีปญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานี ในการจัด
กลุมพื้นที่ Cluster ยังไมชัดเจน และยังไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดปทุมธานี สวนใหญนําไปกําจัดยังพื้นที่จังหวัดใกลเคียง ซึ่งหากพิจารณาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิมของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ใหกลับมาเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด จําเปนจะตองทําความเขาใจกับภาคประชาชนในพื้นที่
และหากจะใชสถานีขนถายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตเปนศูนยขนถายขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด
จําเปนจะตองขยายระบบใหส ามารถรองรับ ขยะมูลฝอยไดมากขึ้น จะมีขอจํากัดเรื่องพื้น ที่ ดังนั้นจังหวัด
ปทุมธานี ควรมีการศึกษาความเปนไปไดของพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับกอสรางระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยและตองไมมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม และควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมี
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตนทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัด
จากการประเมินระบบสถานีขนถายของเทศบาลนครรังสิต ประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค
ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 71.42 อยูใน
เกณฑพอใช

บทที่ 5-4

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการน้ําเสียชุมชุน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา
1) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปนระบบตะกอนเรง แบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบดวย บอเติมออกซิเจน 2 บอ ความลึก 4 เมตร บอตะกอน 2 ชุด ๆ
ละ 2 บอ ความลึก 6 เมตร รองรับน้ําเสีย 24,000 ลบ.ม/วัน บนพื้นที่ 32 ไร พื้นที่บริการของระบบบําบัดน้ําเสีย
8 ตารางกิโลเมตร ระบบทอครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่เทศบาล 14.84 ตารางกิโลเมตร
ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวระบายลงสูแมน้ําลพบุรี ประชาชน
นําน้ําไปใชประโยชนในการทํานา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เดินระบบบําบัดน้ําเสียโดยปริมาณน้ําเขาระบบ 10,000 ลบ.ม./วัน
เมื่อนําปริมาณน้ําเสียเขาระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสียแลว พบวา
มีการใชศักยภาพของระบบต่ํากวารอยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกแบบไวใหญเกินกวา
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น เทศบาลประสบปญหาในเรื่องของงบประมาณดูแลและบํารุงรักษาระบบ ปญหาไมมี
พื้ น ที่ ว างท อ รั บ น้ํ า เสี ย จากบ า นเรื อ นประชาชนที่ อ ยู ใ นซอย (ป ญ หาพื้ น ที่ ว างท อ รั บ น้ํ า เสี ย ) และไม มี
นักวิทยาศาสตรเขามาดูแลระบบโดยตรงในสวนของการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
พื้ น ที่ บ ริ การรวบรวมน้ํ า เสี ย ยั ง ไม ครอบคลุ มพื้ น ที่ทั้ ง หมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ยังมีพื้นที่ที่ยังไมมีทอรวบรวม 6.84 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 46.09 จึงสมควร
ขยายพื้นที่ใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถาสามารถขยายพื้นที่ไดครอบคลุมมากขึ้นจะทําใหปริมาณน้ําเขา
ระบบเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของระบบที่ อ อกแบบ จากป จ จุ บัน ที่ น้ํ า เข า ระบบเพีย ง 41.67 %
กลาวคือระบบยังสามารถรองรับน้ําเสียไดอีก 14,000 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนรอยละ 58.33
2) ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา เปนแบบตะกอนเรง (Activated Sludge:
AS) ประกอบดวย บอเติมอากาศ 2 บอ บอตกตะกอน 2 บอ รองรับน้ําเสีย 3,000 ลบ.ม/วัน บนพื้นที่ 5 ไร
พื้นที่บริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 1.17 ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม แหลง
รองรับน้ําทิ้ง คือ คลองชลประทาน
เนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยตอเนื่องเมื่อป 2553 – 2554 อุปกรณชํารุดทั้งหมดรวมทั้งตัว
อาคาร ครุภัณฑตาง ๆ ภายในอาคารสํานักงานของระบบบําบัด และเทศบาลขาดงบประมาณในการซอมแซม
ระบบ ดังนั้น ป 2555 จําเปนตองหยุดเดินระบบ
จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก
(วิ เ คราะห จ ากข อมู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ป 2553-2557) พื้น ที่จั งหวั ดพระนครศรี อยุธ ยาไมจั ดอยู ในพื้ น ที่วิ กฤต
คุณภาพน้ําสอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในเกณฑ
คอนขางดี – คอนขางเสื่อมโทรม โดยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนด และจากขอมูลแผน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดลําดับความสําคัญของปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาคุณภาพแหลงน้ํามีแนวโนม
เสื่อมโทรมลงจัดอยูในลําดับที่ 3 และ ระบบบําบัดน้ําเสียมีคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียสูงและระบบบําบัด
น้ําเสียชํารุด จัดอยูในลําดับที่ 4 รองจากเรื่องการปริมาณขยะมูลฝยอที่เพิ่มมากขึ้น ปญหาการนําขยะไปทิ้งที่
บทที่ 5-5
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
บอดินหรือบอทรายเกา และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยกําจัดไมถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อใหคุณภาพน้ําไดตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้
1) เพิ่มประสิทธิภาพโดยปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให
สามารถบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
2) ปรับปรุงฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลพระอินทราชาใหสามารถบําบัดน้ําเสีย
ใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
3) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพื้นที่เทศบาลที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ไดแก เทศบาลตําบล
บางบาล เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ เทศบาลตําบลบางปะอิน เทศบาลตําบลราชคราม เทศบาลตําบลบาง
ไทร และเทศบาลตําบลบางกระสั้น โดยพิจารณารูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater
Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)
4) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด
5) สงเสริมการนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใชประโยชน เพื่อลดมลพิษ
ที่จะระบายสูแหลงน้ํา
การจัดการดานขยะมูลฝอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุ น สิ่งแวดลอม ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อ
กอสรางระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองเสนา และระบบเตาเผาขยะมูลฝอย จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
เสนา
1.ระบบกํ าจั ดขยะมู ล ฝอยของเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุธ ยา เป น ระบบฝ งกลบแบบถู กหลั ก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพื้นที่ 30 ไร เริ่มดําเนินการป พ.ศ.2529 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสู
ระบบประมาณวันละ 100 ตัน และใชพื้นที่รอยละ 100 ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับงบประมาณ
แผนดินจากกระทรวงมหาดไทย ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดําเนินการ
กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมโดยการขนยายจากบอฝงกลบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตําบลบาน
ปอม ไปฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลยังศูนยจัดการขยะมูลฝอยตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบล
มหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดําเนินการปดบอ ปรับภูมิทัศนกลายเปน
สวนสาธารณะ
2. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา มีการดําเนินการ 2 ระบบ ดังนี้
2.1 เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพื้นที่ 84 ไร เริ่ม
ดําเนินการป พ.ศ.2545 ปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบประมาณวันละ 38 ตัน วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยเปน
แบบการเทกอง (Open Dump) มีการเทกองขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่ การดําเนินการทางเทคนิคไมมีการเกลี่ย
และบดอัดขยะมูลฝอย ไมมีวัสดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิดสภาพที่ไมนาดูของสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย และเปนแหลงสัตวพาหนะนําโรค ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได
บทที่ 5-6
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
2.2 ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาดระบบ 60 ตัน/วัน 2 หองเผา หองเผาละ 30 ตัน พบปญหา
ไมสามารถเดินระบบได ซึ่งเทศบาลอยูระหวางการดําเนินการจางที่ปรึกษาแกไขปญหาใหระบบสามารถ
ดําเนินการได
จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมีปญหา
การจัดการขยะมู ลฝอย นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อัน ตรายของจังหวัด
พระนครศรี อยุธ ยา มี การจั ดกลุ มพื้น ที่ Cluster 5 กลุม ไดแก หนวยงานภาครัฐ จํานวน 3 กลุม และ
ภาคเอกชนจํานวน 2 กลุม ซึ่งมีศูนยจัดการขยะมูลฝอยตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงแหงเดียวที่
เปนระบบฝงกลบขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล แตยังมีปญหาการบริหารจัดการ ดังนั้นในระหวาง
ที่กลุม Cluster 4 กลุม ดําเนินการปรับปรุงระบบใหเปนระบบที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่อยูใกลศูนยจัดการขยะมูลฝอยตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรนําขยะมารวมกําจัด แต
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลโรงปูนซีเมนต จังหวัดสระบุรี เชน อําเภอทาเรือ อําเภออุทัย เปนตน
อาจพิจารณาการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดยังโรงปูนซีเมนต นอกจากนี้ควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมี
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตนทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัด
จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค
ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 71.42 อยูใน
เกณฑพอใช

บทที่ 5-7
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดอางทอง

การจัดการน้ําเสียชุมชุน
จังหวัดอางทอง มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลเมืองอางทอง เปนระบบบําบัดแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) จํานวน 2 บอ รองรับน้ํา
เสีย 8,200 ลบ.ม/วัน บนพื้นที่ 17 ไร พื้นที่บริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ 2.03 ตารางกิโลเมตร จาก
พื้นที่เทศบาล 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว
ระบายลงสูคลองลําทาแดง หางจากแมน้ําเจาพระยาประมาณ 900 เมตร ประชาชนใชประโยชนน้ําจากคลอง
เพื่อทําการเกษตรกรรม เนื่องจากสถานตั้งระบบบําบัดน้ําเสียไดรับผลกระทบจากน้ําทวมใหญป 2554 สงผล
ให อุ ป กรณ ใ นระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ถู ก น้ํ า ท ว มเสี ย หาย ได แ ก เครื่ อ งสู บ น้ํ า เครื่ อ งตั ก ขยะ เทศบาลขาด
งบประมาณในการซอมแซม
เทศบาลเมืองอางทอง เดินระบบบําบัดน้ําเสียโดยปริมาณน้ําเขาระบบ 2,500 ลบ.ม./วัน เมื่อนํา
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสียแลว พบวามีการ
ใชศักยภาพของระบบต่ํากวารอยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกแบบไวใหญเกินกวา
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น เทศบาลประสบปญหาในการบริหารจัดการระบบทั้งในเรื่องของงบประมาณดูแล
ระบบและประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย
เนื่องจากเทศบาลเมืองอางทอง ถูกแบงพื้นที่เปน 2 สวนโดยแมน้ําเจาพระยา พื้นที่มีระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตั้งอยูบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งบริการรวบรวม
น้ําเสีย แตยังไมครอบคลุมพื้นที่บริเวณฝงเหนือของเทศบาลและพื้นที่เทศบาลบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา ดังนั้นยังมีพื้นที่ที่ยังไมมีทอรวบรวม 4.163 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 67.22 จึงสมควร
ขยายพื้นที่ใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถาสามารถขยายพื้นที่ไดครอบคลุมมากขึ้นจะทําใหปริมาณน้ําเขา
ระบบเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของระบบที่ อ อกแบบ จากป จ จุ บัน ที่ น้ํ า เข า ระบบเพีย ง 30.49 %
กลาวคือระบบยังสามารถรองรับน้ําเสียไดอีก 5,700 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนรอยละ 69.51
จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก
(วิ เ คราะห จ ากข อมู ล คุณภาพน้ํ า ป 2553-2557) พื้น ที่จังหวัดอางทองไมจัดอยูในพื้น ที่วิกฤตคุณภาพน้ํา
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ คุณภาพน้ําจังหวัดอางทองอยูในเกณฑพอใช-เสื่อมโทรม โดยต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนด และจากขอมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดอางทอง จัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดอางทอง ปญหามลพิษทางน้ําอยูในลําดับที่ 2 รอง
จากเรื่ องการจั ดการขยะมู ล ฝอยและของเสีย อัน ตราย เพื่อใหคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาไดตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้
1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอางทองใหสามารถ
บําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา
ไดแก เทศบาลตําบลเกษไชโย เทศบาลตําบลไชโย เทศบาลตําบลโพสะ เทศบาลตําบลปาโมก โดยพิจารณา
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร
(Cluster Wastewater Treatment Plant)
3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด
การจัดการดานขยะมูลฝอย
จังหวัดอางทอง มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
อางทอง เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพื้นที่ 89 ไร 3 งาน 99 ต.ร.วา
ออกแบบระบบไวจํานวน 2 บอ บอละ 4 ชั้น มีระยะการใชงาน 20 ป เริ่มดําเนินงานป 2544 การบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอางทองดําเนินการเองทั้งหมด
เทศบาลเมืองอางทอง รับกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงและภาคเอกชน
ในพื้นที่ ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบประมาณ 96 ตัน/วัน เมื่อนําปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบ
เปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบแลว พบวาระบบสามารถรองรับได สถานภาพปจจุบัน
บอที่ 1ใชงานเต็มพื้นที่ อยูระหวางการฝงกลบในบอที่ 2 ชั้นที่ 3 ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได
เนื่องจากปมน้ําชํารุด การฝงกลบขยะมูลฝอยเปนแบบการเทกองที่มีการควบคุม (Control Dump) การ
ดําเนินการทางเทคนิคมีการเกลี่ย บดอัดและปดทับขยะมูลฝอยดวยดินหรือวัส ดุปดทับ อื่นเปนครั้งคราว
เนื่องจากเครื่องจักรมีสภาพชํารุด
จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอางทอง สามารถบริหารจัดการ
ได เนื่องนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
จังหวั ด อางทอง มี ความชัดเจนในการกํ าหนดกลุม Cluster 1 กลุม โดยใหเทศบาลเมืองอางทองเปน
หนวยงานหลักในการรับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจังหวัด ซึ่งไดดําเนินการจัดทํา
บันทึกขอตกลงรวมกันแลว ดังนั้นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัดจะถูกสงมากําจัด ซึ่งหากพิจารณาระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นได เนื่องจากมีพื้นที่
คอนขางมาก แตควรเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยการกอสรางบอฝงกลบใหมเพื่อรองรับปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เพิ่มขึ้น ซอมแซมเครื่องจักรที่ชํารุดใหสามารถใชงานได ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และควรดําเนินการฝงกลบใหถูกตองตามหลักวิชาการโดยการกําหนดจุดในการ
ดําเนินงาน เปดหนางานแคพอสําหรับการจัดการตอวัน เกลี่ย บดอัดและใชวัสดุปดทับเปนรายวัน จะสามารถ
ยืดอายุการใชงานของระบบใหนานขึ้น นอกจากนี้ควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยที่ตนทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัด
จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค
ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 74.19 อยูใน
เกณฑพอใช
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดสิงหบุรี
การจัดการน้ําเสียชุมชุน
จังหวัดสิงหบุรี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลเมืองสิงหบุรี ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) จํานวน 3 บอ
รองรับน้ําเสีย 4,500 ลบ.ม/วัน บนพื้นที่ 67.2 ไร พื้นที่บริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ 3.9 ตาราง
กิโลเมตร จากพื้นที่เทศบาล 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม น้ําเสียที่ผานการ
บําบัดแลวระบายลงสูแมน้ําลพบุรีหางจากเขื่อนกันน้ําประมาณ 100 เมตร เนื่องจากสถานตั้งระบบบําบัดน้ํา
เสียอยูในพื้นที่ลุม เปนเขต น้ําทวมซ้ําซากทําใหระบบบําบัดน้ําเสียประสบปญหาน้ําทวมบอยครั้ง ทําให
อุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสียถูกน้ําทวมเสียหายไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และไดรับผลกระทบ
จากน้ําทวมใหญป 2554
สงผลใหระบบปมน้ําในสถานีสูบน้ําเสียหาย ไมสามารถเดินระบบไดตั้งแตป
2554 – 2558
เทศบาลเมืองสิงหบุรีทําสัญญาลงนามกับองคการจัดการน้ําเสีย เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 ให
ดําเนินการเดินระบบเปนระยะเวลา 15 ป (อยูระหวางการทดสอบเดินระบบ)
พื้นที่บริการรวบรวมน้ําเสีย ยังไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสิงหบุรี
ยังมีพื้น ที่ที่ยังไม มีทอรวบรวม 3.91 ตารางกิโ ลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 50.06 จึงสมควรขยายพื้น ที่ ให
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถาสามารถขยายพื้นที่ไดครอบคลุมมากขึ้นจะทําใหปริมาณน้ําเขาระบบเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากขอมูลรายงานการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ป 2548 ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 พบวาเทศบาลเมืองสิงหบุรี มี
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด 1,500 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 33.33 กลาวคือระบบยังสามารถรองรับน้ํา
เสียไดอีก 3,000 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนรอยละ 66.67
จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก
(วิ เ คราะห จ ากข อมู ล คุ ณภาพน้ํ า ป 2553-2557) พื้น ที่จั งหวัด สิง หบุ รีไ ม จัด อยู ในพื้น ที่วิ กฤตคุ ณภาพน้ํ า
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ําจังหวัดสิงหบุรีอยูในเกณฑพอใชแตต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนด และจากขอมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดสิงหบุรี จัดลําดับความสําคัญของปญหาดาน
สิ่งแวดลอมปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและระบบบําบัดน้ําเสียชํารุดและมีไมเพียงพออยูในลําดับที่ 3 และ 4
รองจากเรื่องการกําจัดขยะไมถูกหลักสุขาภิบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไมเพียงพอตอประมาณขยะ แต
เพื่อใหคุณภาพน้ําไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้
1) ปรับ ปรุ งระบบบํ าบั ดน้ํ าเสียของเทศบาลเมืองสิงหบุรีใหสามารถบําบัดน้ําเสีย ใหไดตาม
เกณฑมาตรฐานกําหนด
2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพื้นที่เทศบาลที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ไดแก เทศบาล
ตําบลอินทรบุรี เทศบาลตําบลทับยา เทศบาลตําบลปากบาง และเทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว โดยพิจารณา
รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร
(Cluster Wastewater Treatment Plant)
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3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด
4) สงเสริมการนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใชประโยชน เพื่อลดมลพิษ
ที่จะระบายสูแหลงน้ํา
การจัดการดานขยะมูลฝอย
จังหวัดสิงหบุรี มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
สิงหบุรี เปนระบบผสมผสาน มีองคประกอบของระบบประกอบดวย ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพาน
ลําเลียง ระบบหมักทําปุย และระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพื้นที่ 24 ไร 80
ตารางวา ออกแบบระบบใหมีระยะการใชงานได 20 ป เริ่มดําเนินงานป 2554 การบริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสิงหบุรี วาจางบริษัทเอกชนในการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยจายคากําจัดขยะมูล
ฝอยในอัตรา 347 บาท/ตัน
เทศบาลเมืองสิงหบุรี รับกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบประมาณ 40 ตัน/วัน เมื่อนําปริมาณขยะมูลฝอยที่เขา
ระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบแลว พบวามีการใชเกินกวาศักยภาพของระบบที่
จะสามารถรองรับได สถานภาพปจจุบันใชงานระบบเต็มพื้นที่ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพานลําเลียง
และระบบหมักทําปุยไมไดใชงาน ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได การฝงกลบขยะมูลฝอยเปนแบบ
การเทกองที่มีการควบคุม (Control Dump) การดําเนินการทางเทคนิคไมมีการเกลี่ย บดอัดและปดทับขยะ
มูลฝอยดวยดินหรือวัสดุปดทับอื่น สงผลใหกอใหเกิดสภาพที่ไมนาดูของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เปนแหลง
สัตวพาหนะนําโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพื้นที่ขางเคียง และจากการพิจารณารายรับ-รายจายของการบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยพบวาอยูในภาวะขาดทุน ทําใหเทศบาลประสบปญหาในการบริหารจัดการ
ระบบทั้งในเรื่องของงบประมาณการซอมบํารุงและดูแลระบบ
จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสิงหบุรี ยังมีปญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของจังหวัดสิงหบุรี กําหนดกลุม Cluster 1 กลุม โดยใหเทศบาลเมืองสิงหบุรีเปนหนวยงานหลักใน
การรับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจังหวัด ซึ่งเมื่อพิจารณาระบบฝงกลบของเทศบาล
เมืองสิ งห บุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เ ขาสูร ะบบเกิน ความสามารถในการรองรับ ของระบบ อัน เนื่องจาก
ขอจํากัดของพื้นที่ จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบกําจัดรูปแบบอื่น เชน สถานีขนถายขยะมูลฝอย เปนตน
โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด แตหากพิจารณาการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรูความสามารถ หรือการขาดแคลนงบประมาณในการบํารุงรักษาเครื่องจักร จึงไมสามารถเดินระบบ
คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนําขยะอินทรียไปหมักทําปุยกอนที่จะนําขยะที่เหลือไปฝงกลบ สงผลใหพื้นที่บอฝง
กลบเต็มเร็วกวากําหนด จึงเห็นควรใหดําเนินการดังนี้

บทที่ 5-11

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1. ปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพานลําเลียง ระบบหมักทําปุย และเครื่องจักรที่ใช
ในการฝงกลบใหสามารถใชงานไดอยางปกติ
2. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขนยายขยะมูลฝอยตกคางสะสมไปกําจัดอยางถูกตอง เพื่อปรับสภาพพื้นที่ใหมปรับปรุงระบบ
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ
4. การดําเนินการระยะยาวควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่
ตนทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัด
จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งประกอบดวยดานนโยบาย
ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ
62.5 อยูในเกณฑพอใช

บทที่ 5-12

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 6
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดานการจัดการน้าํ เสียชุมชน และขยะมูลฝอย

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 6
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย
จากการติดตามประเมินผลการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย จํานวน 13 แหง ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน 6 แหง ไดแก
เทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
เทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตําบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ
เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 7 แหง 11 ระบบ ไดแก
-เทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี (แบบฝงกลบและแบบศูนยคัดแยกขยะ)
เทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง (แบบฝงกลบ)
เทศบาลนครพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แบบฝงกลบ)
เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แบบฝงกลบและแบบเตาเผาขยะ)
เทศบาลนครรังสิต (แบบสถานีขนถาย)
เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี (แบบฝงกลบ)
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (แบบฝงกลบ แบบเตาเผาขยะ
และแบบเตาเผาขยะติดเชื้อ) สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้
6.1 สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชน
จากการติดตามตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียชมชุนของเทศบาลทั้ง 6 แหง ในพื้นที่ของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 หยุดเดินระบบถาวร 1 แหง คือเทศบาลตําบลพระอินทราชา อยูระหวางการ
ซอมแซมซึ่งไดรับการดูแลจากองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 1 แหง คือเทศบาลเมืองสิงหบุรี ยัง
อยูระหวางการปรับปรุงระบบและทดสอบระบบโดยเทศบาลจางเอกชนเขามาดําเนินการ จํานวน 1 แหง คือ
เทศบาลเมืองปทุมธานี และมี 3 แหง ที่เ ปดเดินระบบบําบัด ไดแก เทศบาลเมืองอางทอง เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครนนทบุรี พบวาระบบบําบัดน้ําเสียยังคงใชงานไดตามปกติ แตมีปญหาในการ
รวบรวมน้ําเสียเนื่องจากเครื่องจักรชํารุด งบประมาณไมเพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู เฉพาะ
ทาง ปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดมีจํานวนนอยและไมสม่ําเสมอ ทําใหระบบไมสามารถบําบัดน้ําเสียได
เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น การแกไขปญหาดานการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ควรมีหนวยงานกลางเขาไป
ดําเนินงานโดยตรงเพื่อผลักดันใหมีการบําบัดน้ําเสียอยางถูกตองเพื่อใหการจัดการน้ําเสียสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง เปนการลดมลพิษที่ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะและลดปญหาในการบริหาร

บทที่ 6-1

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จัดการระบบรวมถึงการบริ หารงบประมาณในการแกไขปญหาระยะยาว นอกจากนี้ควรมีมาตรการที่ให
ประชาชนตองรวมรับผิดชอบในการบําบัดน้ําเสีย โดยเก็บคาบําบัดน้ําเสียรวมกับการจัดเก็บคาน้ําประปา
หรือวิธีอื่นที่ใหทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน
ขอเสนอที่ห นว ยงานสว นกลาง จังหวัด และองคกรปกครองสว นทองถิ่น ตองสนับ สนุนและ
ผลักดันเพื่อใหการจัดการเสียชุมชนมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษที่ปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะ ดังนี้
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยสนับ สนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้ง 6 แหงใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง
2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพื้นที่เทศบาลที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา โดยพิจารณา
รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร
(Cluster Wastewater Treatment Plant)
3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด
4) ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย/มาตรฐานดานมลพิษทางน้ําใหสอดคลองกับสถานการณ
5) กําหนดพื้นที่หามระบายของเสียจากเรือและบานเรือนริมน้ําลงแมน้ํา
6) สงเสริมการนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใชประโยชนเพื่อลดมลพิษที่
จะระบายสูแหลงน้ํา
6.2 สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอย
จากการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 7
แหง 11 ระบบ สามารถดําเนินการได 5 แหง มีประสิทธิภาพในการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอยูใน
เกณฑพอใช และพบวา ยั งมี ขยะตกค า งในการกําจัดและบางแหงเริ่มเต็มประสิทธิภ าพ และมีบางสว นที่
เครื่องจักรมีสภาพที่คอนขางชํารุด และขาดบุคลากรที่มีความรู
สถานที่ กํา จั ดขยะมู ลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไมสามารถเปดใหบริการได
ไดแก เทศบาลเมืองสิงหบุรี ศูนยคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองเสนา เตาเผาขยะ และองคการบริหารสวน
จังหวั ดนนทบุ รี เตาเผาขยะ สํ าหรับ เทศบาลตําบลพระอินทราชา และเทศบาลเมืองคูคต ไดจัดหาที่ดิน
สําหรับโครงการแลว แตไมสามารถดําเนินโครงการได เนื่องจากมีประชาชนคัดคาน โดยเฉพาะเทศบาลเมือง
คูคต ไดดําเนินการกอสรางระบบและอาคารตาง ๆ แลว แตไมสามารถเขาใชงานได จนในปจจุบันอาคาร
และบอฝงกลบชํารุดไมสามารถใชงานได สวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีอยูและเปดใชงานไดนั้น พบวายังมี
ขยะตกคางในการกําจัด ควรมีคการจัดการกับขยะตกคางอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพื่อใหสามารถ
รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเชิ งนโยบายดานการจัดการขยะมูล ฝอย นโยบายคณะรั กษาความสงบ
แหงชาติ ใหความเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในคราวประชุม เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ภายใตกรอบเปาหมายการดําเนินงาน 4 ภารกิจหลัก ดังนี้

บทที่ 6-2

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเกา)
2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนนการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม และกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเนนการ แปรรูปเปนพลังงาน หรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน (ใหความรูประชาชนและบังคับใชกฎหมาย)
ดังนั้น หนวยงานสวนกลาง จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรวมกันสนับสนุน
และผลักดันให Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สามารถดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรม เพื่อใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ลดปญหามลพิษที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) ให จั งหวั ดมีพื้น ที่ นํา ร องรู ป แบบการจัดการขยะมูล ฝอยและของเสีย อันตรายที่เหมาะสม
มุงเนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง โดยเฉพาะการคัดแยกขยะอันตรายออก
จากขยะทั่วไป การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ถูกตอง
2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบอฝงกลบขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไม ปรับปรุงฟนฟูให
ถูกตองและสามารถดํา เนิน การไดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบ าล พื้น ที่ที่ไมส ามารถ
ดําเนินการปรับปรุงฟนฟูได ควรปดบอฝงกลบ
3) จัดกลุมพื้นที่ Cluster และมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกัน
4) ควรมีมาตรการ กํากับดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีสถานที่กําจัดทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการลดคัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภทที่ตน
ทาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
นําไปกําจัดอยางถูกตองและเหมาะสม

บทที่ 6-3

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก

สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก 1
แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชน

สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

1

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ชื่อผูประเมินระบบ
นายนัฐยุทธ ภูสวุ รรณ
ตําแหนง นายชางโยธา 5
สังกัด กองชางเทศบาลเมืองสิงหบุรี
โทรศัพท 036 512730
โทรสาร
036 511328
E-mail
ชื่อผูตรวจทาน
ตําแหนง
สังกัด
วัน เดือน ป ทีป่ ระเมิน
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่

ตัวบงชี้

1

นโยบาย

1.1

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน
การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตั ิที่ชัดเจน เชน การ
จัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิ เปนตน

1.2
2

ผูรับผิดชอบ

2.1

การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบดาน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ
ฝายบริหารอยางชัดเจน

2.2

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

3

ระบบขอมูล

3.1

ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ)
ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล

ไมมี

3.3

การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอ
ผูบริหาร

ไมมี

4

งบประมาณ

4.1

การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ
การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน

3.2

4.2

ไมมี

ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

มี

มี

มี
มี

มี

คะแนน
ที่ได

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร
ที่
4.3

ตัวบงชี้
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ
การจัดการน้ําเสียชุมชน
ผลการประเมินดานนโยบาย

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ

คะแนน
ที่ได
0
18

คะแนนเต็ม

20

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

1

การออกแบบ

1.1
1.2

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

0

1.3

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณ

ไมมี

-

มี

0

1.4

แบบกอสราง

ไมมี

-

มี

0

1.5

รายการประกอบแบบกอสราง

ไมมี

-

มี

0

1.6
1.7

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

0

1.8

รายการประมาณราคาคากอสราง
บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ
บอแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond)
บอออกซิเจน (Oxidation Pond)

ไมมี

-

มี

0

1.9

บอบมหรือบอตกตะกอน

ไมมี

-

มี

2

2
2.1

การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

0

ไมมี

-

มี

0

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

2.2
2.3
2.4
2.5

การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเดินระบบการจัดการน้าํ เสียชุมชน
การทดสอบระบบ (Commissioning)
กอนสงมอบงาน

0

0

0

2
0
3

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร
ที่
3

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

การดําเนินการ

ไมมี
เจาหนาที่ควบคุมระบบ
คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ไมมี
ปฏิบัติงานตามคูมือ
ไมมี
3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม
3.4 รอยละของปริมาณน้าํ เสียเขาระบบรวบรวม
นอยกวา
เทียบกับการออกแบบ
50
ไมมี
3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด
3.6 รอยละของปริมาณน้าํ เสียเขาระบบบําบัดเทียบกับการ นอยกวา
ออกแบบ
50
3.7 การตรวจวัดคาบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ไมมี
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ
3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ ของน้ํา
ไมมี
ทุกหนวยบําบัด
3.9
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ ทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ไมผาน
ควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากระบบบําบัดน้าํ เสียชุมชน
3.10 การตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําที่ใช
ไมมี
(อัตราการไหลและแรงดัน)
3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ
ไมมี
3.1
3.2

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน
ผลการประเมินดานเทคนิค

ไมมี

-

มี

มี / ไม
ปฏิบัติ
-

มี / ปฏิบัติ

50 - 70

มากกวา
70
มี

50 - 70

2
1

มี

มี / ไมครบ

มากกวา
70
มี / ครบ

มี / ไมครบ

มี / ครบ

ผานบาง
พารามิเตอร
มี / ไมครบ
ทุกเครื่อง
มีอยางใด
อยางหนึ่ง
ไม
สม่ําเสมอ

ผานทุก
พารามิเตอร
มี / ครบ
ทุกเครื่อง
มีครบ

1
1
2
1
2
2
2
2
0

สม่ําเสมอ

2
22

คะแนนเต็ม

52

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่
1
1.1
1.2

ตัวบงชี้
บุคลากร
หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มี

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม
มี / ไมมี

มี / ผาน
การอบรม
มี / มี

ไมมี

คะแนนที่ได

2
2
4

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร
ที่

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

ตัวบงชี้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ
ชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
การเดินระบบ
สัดสวนของพืน้ ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว
สัดสวนของปริมาณน้าํ เสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ ดออกแบบไว
แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน 2 คะแนน
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

ต่ํากวา
50%
ต่ํากวา
50%
ไมมี

50 – 75 %

สูงกวา
75 %
สูงกวา
75 %
มี / จัดเก็บ
ตามแผน

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัด
ในแตละวันตามแบบ ทส.1

ไมมี

2.5

การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2

ไมมี

2.6

การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกเดือน

ไมมี

2.7

การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง

3
3.1

คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0

3.2

บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

3.3

ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร

3.4

น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร

3.5

ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

ไมมี

ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด

50 – 75 %
มี / ไมได
จัดเก็บ
ตามแผน
มี / ไมได
จัดทํา
ทุกวัน

มี / จัดทํา
ทุกวัน

คะแนนที่ได

2

1
1
1

0

มี / ไมได
จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ไมได
นําสง
ทุกเดือน
มี / ไม
ตอเนื่อง

มี / จัดทํา
ทุกเดือน

0

มี / นําสง
ทุกเดือน

2

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน

มี /
ตอเนื่อง

0

0
0
0
0
0
5

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมีการ
ตรวจ / ไม ตรวจ /ผาน
ตรวจวัด ผานมาตรฐาน มาตรฐาน

3.6

ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร

4
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาทีช่ ัดเจน

ไมมี

4.2

การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา

ไมมี

4.3

การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา

ไมมี

4.4

การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ

ไมมี

4.5

การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป

ไมมี

อยูระหวาง
การจัดทํา
อยูระหวาง
การจัดทํา
อยูระหวาง
การจัดทํา
-

มี

อยูระหวาง
การจัดทํา

มี

มี
มี
มี

คะแนนที่ได
0

1
1
1
2
1

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ

17

คะแนนเต็ม

42

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

ตัวบงชี้

1

การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.1

การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการน้าํ เสียชุมชน เชน แผนพับ
ปาย เปนตน

1.3

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.4

การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการ
การมีสวนรวมของประชาชน
ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํ เสียชุมชน

2
2.1

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี

มี

มี

คะแนนที่
ได

1
1
1
1

0
6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร
ที่

การดําเนินการ

ตัวบงชี้

2.2

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน
2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน
3 การใหบริการประชาชน
3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม
3.2 เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม

0 คะแนน
ไมมี

1 คะแนน
อยูระหวาง
ดําเนินการ

2 คะแนน
มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

มี / ไม
ครอบคลุม
มี / ไม
แกปญหา

มี /
ครอบคลุม
มี /
แกปญหา

ไมมี

คะแนนที่
ได
1
0
0

1
2
8

คะแนนเต็ม

20

เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวนรอย
ละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม
รอยละของคะแนน

คะแนนเต็ม
20
52
42
20
134

คะแนนที่ได
18
22
17
8
65

x 100
= คะแนนที่ได �
คะแนนเต็ม

7

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง

8

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

1

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ชื่อผูประเมินระบบ......................................................................................................................................................
ตําแหนง............................................................สังกัด.................................................................................................
โทรศัพท................................... โทรสาร..................................E-mail………………………………………………..…………....
ชื่อผูตรวจทาน............................................................................................................................................................
ตําแหนง.......................................................................สังกัด......................................................................................
วัน เดือน ป ทีป่ ระเมิน...............................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่

ตัวบงชี้

1

นโยบาย

1.1
1.2

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน
การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตั ิที่ชัดเจน เชน
การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เปนตน

2

ผูรับผิดชอบ

2.1

การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ
ฝายบริหารอยางชัดเจน
ระบบขอมูล
ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน

2.2
3
3.1
3.2

ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล

3.3

การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
ตอผูบริหาร

4

งบประมาณ

4.1

การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช
งบประมาณ

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

คะแนนที่
ได

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มี

2

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มี

2

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

1

มี

1

มี

1

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี

2

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ
ที่

ตัวบงชี้

4.2

การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสียชุมชน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการ
จัดการน้ําเสียชุมชน

4.3

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมี
ไมมี

1 คะแนน
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

2 คะแนน
มี
มี

คะแนนที่
ได
2
2

ผลการประเมินดานนโยบาย

17

คะแนนเต็ม

20

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

คะแนนที่
ได

1

การออกแบบ

1.1
1.2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี

-

มี

2

1.3

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณ

ไมมี

-

มี

2

1.4

แบบกอสราง

ไมมี

-

มี

2

1.5

รายการประกอบแบบกอสราง

ไมมี

-

มี

2

1.6
1.7

รายการประมาณราคาคากอสราง
บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ
บอแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond)
บอบมหรือบอตกตะกอน

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2
2

1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4

การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเดินระบบการจัดการน้าํ เสียชุมชน

2

3

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ
ที่

ตัวบงชี้

2.5

การทดสอบระบบ (Commissioning)
กอนสงมอบงาน
3 การดําเนินการ
3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ
3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ
3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม
3.4 รอยละของปริมาณน้าํ เสียเขาระบบรวบรวม
เทียบกับการออกแบบ
3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด
3.6 รอยละของปริมาณน้าํ เสียเขาระบบบําบัดเทียบกับ
การออกแบบ
3.7 การตรวจวัดคาบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ
3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ
ของน้ําทุกหนวยบําบัด
3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ ทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํ ทิง้ จากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
3.10 การตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําที่ใช
(อัตราการไหลและแรงดัน)
3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ
3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน
ผลการประเมินดานเทคนิค

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมี

ไมมี
ไมมี

1 คะแนน
-

2 คะแนน
มี

มี
มี / ไมปฏิบัติ มี / ปฏิบัติ

คะแนนที่
ได
2
2
1

ไมมี

-

มี

นอยกวา
50
ไมมี
นอยกวา
50

50 - 70

มากกวา 70

-

มี

2

50 - 70

มากกวา 70

2

ไมมี

มี / ไมครบ

มี / ครบ

0

ไมมี

มี / ไมครบ

มี / ครบ

0

ไมผาน
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ผานบาง
ผานทุก
พารามิเตอร พารามิเตอร
มี / ไมครบ มี / ครบทุก
ทุกเครื่อง
เครื่อง
มีอยางใด
มีครบ
อยางหนึ่ง
ไมสม่ําเสมอ

สม่ําเสมอ

2
1

0
1
2
1
40

คะแนนเต็ม

50

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่
1

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

คะแนนที่ได

บุคลากร
4

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ
ที่
1.1

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมี

2

หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หรือ ใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ
ชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
การเดินระบบ

2.1

สัดสวนของพืน้ ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว

2.2

สัดสวนของปริมาณน้าํ เสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ ดออกแบบไว

2.3

แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม

ไมมี

2.4

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัด
ในแตละวันตามแบบ ทส.1

ไมมี

2.5

การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2

ไมมี

2.6

การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกเดือน

ไมมี

2.7

การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง

ไมมี

1.2
1.3

ที่

ตัวบงชี้

3
3.1

คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0

ไมมี

1 คะแนน 2 คะแนน
มี / ไมผา น มี / ผาน
การอบรม การอบรม
มี / ไมมี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

คะแนนที่ได
2
2

ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

ต่ํากวา
50%
ต่ํากวา
50%

50 – 75 %

สูงกวา
75 %
สูงกวา
75 %

มี / ไมได
จัดเก็บ
ตามแผน
มี / ไมได
จัดทํา
ทุกวัน

มี / จัดเก็บ
ตามแผน

1

มี / จัดทํา
ทุกวัน

1

มี / ไมได
จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ไมได
นําสง
ทุกเดือน
มี / ไม
ตอเนื่อง

มี / จัดทํา
ทุกเดือน

1

มี / นําสง
ทุกเดือน

1

50 – 75 %

มี /
ตอเนื่อง

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมีการ
ตรวจวัด

1 คะแนน

2 คะแนน

ตรวจ / ไม ตรวจ /ผาน
ผานมาตรฐาน มาตรฐาน

2

2
0

1

คะแนนที่ได

0
5

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด

1 คะแนน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน

2 คะแนน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน

ไมมี

อยูระหวาง
การจัดทํา
อยูระหวาง
การจัดทํา
อยูระหวาง
การจัดทํา
-

มี

อยูระหวาง
การจัดทํา

มี

3.2

บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

3.3

ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร

3.4

น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร

3.5

ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

3.6

ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร

4
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาทีช่ ัดเจน

4.2

การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา

ไมมี

4.3

การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา

ไมมี

4.4

การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ
การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป

ไมมี

4.5

ไมมี

มี
มี
มี

คะแนนที่ได
0
0
0
0
0
2
2
1
2
2

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ

22

คะแนนเต็ม

42

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

ตัวบงชี้

1
1.1

การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน
การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการน้าํ เสียชุมชน เชน แผนพับ
ปาย เปนตน

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

คะแนนที่
ได

มี

0

มี

0
6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ
ที่
1.3

ตัวบงชี้
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.4

การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการ
2 การมีสวนรวมของประชาชน
2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํ เสียชุมชน
2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน
2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน
3 การใหบริการประชาชน
3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม
3.2 เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
คะแนนเต็ม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

มี / ไม
ครอบคลุม
มี / ไม
แกปญหา

มี /
ครอบคลุม
มี /
แกปญหา

ไมมี

ไมมี

มี

คะแนนที่
ได
1
2

2
2
0
1

1
2
11
20

7

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ
3.3 เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนนไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวน
รอยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปจจัยการประเมิน

1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม

คะแนนเต็ม
20
50
42
20
132

คะแนนที่ได
17
40
22
11
90

x 100
= คะแนนที่ได �

รอยละของคะแนน

คะแนนเต็ม

90 x 100
132

=
=

68.18

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง

8

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

1

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ชื่อผูประเมินระบบ
นายอนันต
ตําแหนง นายชางเครื่องกล
สังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท 081 8665169
ทรสาร
.E-mail ชื่อผูตรวจทาน
ตําแหนง
สังกัด
วัน เดือน ป ทีป่ ระเมิน 10 กันยายน 2558

.

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่

ตัวบงชี้

1

นโยบาย

1.1

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน
การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตั ิที่ชัดเจน เชน การ
จัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิ เปนตน

1.2
2

ผูรับผิดชอบ

2.1

การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบดาน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ
ฝายบริหารอยางชัดเจน

2.2

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

3

ระบบขอมูล

3.1

ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ)
ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล

ไมมี

3.3

การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอ
ผูบริหาร

ไมมี

4

งบประมาณ

4.1

การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ
การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน

3.2

4.2

ไมมี

ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

มี

มี

มี
มี

มี

คะแนน
ที่ได

2
1

1
1

2
1
1

1
1
2

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่
4.3

ตัวบงชี้
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ
การจัดการน้ําเสียชุมชน
ผลการประเมินดานนโยบาย

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ

คะแนน
ที่ได
0
11

คะแนนเต็ม

20

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

1

การออกแบบ

1.1
1.2

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2

1.3

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณ

ไมมี

-

มี

2

1.4

แบบกอสราง

ไมมี

-

มี

2

1.5

รายการประกอบแบบกอสราง

ไมมี

-

มี

2

1.6

รายการประมาณราคาคากอสราง

ไมมี

-

มี

2

2
2.1

การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

มี / ไม
ปฏิบัติ

มี / ปฏิบัติ

2.2
2.3
2.4
2.5

การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเดินระบบการจัดการน้าํ เสียชุมชน
การทดสอบระบบ (Commissioning)
กอนสงมอบงาน

3

การดําเนินการ

3.1
3.2

เจาหนาที่ควบคุมระบบ
คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ

2

2

2
2

2
2
3

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่

ตัวบงชี้

3.3
3.4

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
มี

การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม
รอยละของปริมาณน้าํ เสียเขาระบบรวบรวม
นอยกวา
เทียบกับการออกแบบ
50
ไมมี
3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด
3.6 รอยละของปริมาณน้าํ เสียเขาระบบบําบัดเทียบกับการ นอยกวา
ออกแบบ
50
3.7 การตรวจวัดคาบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ไมมี
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ
3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ ของน้ํา
ไมมี
ทุกหนวยบําบัด
3.9
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ ทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ไมผาน
ควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากระบบบําบัดน้าํ เสียชุมชน
3.10 การตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําที่ใช
ไมมี
(อัตราการไหลและแรงดัน)
3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ
ไมมี
3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน
ผลการประเมินดานเทคนิค

ไมมี

50 - 70
50 - 70

คะแนน
ที่ได
0

มากกวา
70
มี

มี / ไมครบ

มากกวา
70
มี / ครบ

มี / ไมครบ

มี / ครบ

ผานบาง
พารามิเตอร
มี / ไมครบ
ทุกเครื่อง
มีอยางใด
อยางหนึ่ง
ไม
สม่ําเสมอ

ผานทุก
พารามิเตอร
มี / ครบ
ทุกเครื่อง
มีครบ

1
2
1
2
2
2
1
0

สม่ําเสมอ

2
39

คะแนนเต็ม

46

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่
1
1.1
1.2
1.3
2

ตัวบงชี้
บุคลากร
หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ
ชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
การเดินระบบ

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมี
ไมมี
ไมมี

1 คะแนน

2 คะแนน

มี / ไมผา น มี / ผาน
การอบรม การอบรม
มี / ไมมี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ
มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

คะแนนที่ได

1
0
2
4

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่

ตัวบงชี้

2.1

สัดสวนของพืน้ ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว

2.2

สัดสวนของปริมาณน้าํ เสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ ดออกแบบไว
แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม

2.3
2.4

การดําเนินการ
0 คะแนน
ต่ํากวา
50%
ต่ํากวา
50%
ไมมี

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัด
ในแตละวันตามแบบ ทส.1

ไมมี

2.5

การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2

ไมมี

2.6

การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกเดือน

ไมมี

2.7

การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง

3
3.1

คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0

3.2

บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

3.3

ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร

3.4

น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร

3.5

ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

3.6

ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร

4
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาทีช่ ัดเจน

1 คะแนน
50 – 75 %
50 – 75 %
มี / ไมได
จัดเก็บ
ตามแผน
มี / ไมได
จัดทํา
ทุกวัน

2 คะแนน
สูงกวา
75 %
สูงกวา
75 %
มี / จัดเก็บ
ตามแผน
มี / จัดทํา
ทุกวัน

คะแนนที่ได
1
1
2

2

มี / ไมได
จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ไมได
นําสง
ทุกเดือน
มี / ไม
ตอเนื่อง

มี / จัดทํา
ทุกเดือน

2

มี / นําสง
ทุกเดือน

2

ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน

ไมมี

อยูระหวาง
การจัดทํา

มี

ไมมี

มี /
ตอเนื่อง

2

2
2
2
2
2
2

1
5

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมี

4.2

การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา

4.3

การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา

ไมมี

4.4

การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ

ไมมี

4.5

การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป

ไมมี

1 คะแนน
อยูระหวาง
การจัดทํา
อยูระหวาง
การจัดทํา
-

2 คะแนน
มี

อยูระหวาง
การจัดทํา

มี

มี
มี

คะแนนที่ได
1
1
1
1

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ

32

คะแนนเต็ม

42

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
การดําเนินการ

ที่

ตัวบงชี้

1

การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.1

การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการน้าํ เสียชุมชน เชน แผนพับ
ปาย เปนตน

1.3

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.4

การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการ
การมีสวนรวมของประชาชน
ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํ เสียชุมชน

ไมมี

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน
ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน

2
2.1
2.2
2.3
2.4

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี
ไมมี

มี

มี

คะแนนที่
ได

0
0
1
1

0
0
0
1
6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่

การดําเนินการ

ตัวบงชี้

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไมมี

มี / ไม
ครอบคลุม
มี / ไม
แกปญหา

มี /
ครอบคลุม
มี /
แกปญหา

3
3.1

การใหบริการประชาชน
การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม
3.2 เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม

ไมมี

คะแนนที่
ได

1
1
5

คะแนนเต็ม

20

เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวนรอย
ละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม
รอยละของคะแนน

คะแนนเต็ม
20
46
42
20
128

คะแนนที่ได
11
39
32
5
87

x 100
= คะแนนที่ได �
=
=

คะแนนเต็ม
87 x 100
128

67.97

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง
7

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

1

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ชื่อผูประเมินระบบ
นายศิววุฒิ เนียมวัฒนะ
ตําแหนง หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา
สังกัด สวนการโยธาและสุขาภิบาล สํานักการชาง
โทรศัพท 095 798 3517
โทรสาร
E-mail ชื่อผูตรวจทาน
ตําแหนง
สังกัด
วัน เดือน ป ทีป่ ระเมิน 10 กันยายน 2558
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่

ตัวบงชี้

1

นโยบาย

1.1

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน
การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตั ิที่ชัดเจน เชน การ
จัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิ เปนตน

1.2
2

ผูรับผิดชอบ

2.1

การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบดาน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ
ฝายบริหารอยางชัดเจน

2.2

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

3

ระบบขอมูล

3.1

ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ)
ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล

ไมมี

3.3

การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอ
ผูบริหาร

ไมมี

4

งบประมาณ

4.1

การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ
การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน

3.2

4.2

ไมมี

ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

มี

มี

มี
มี

มี

คะแนน
ที่ได

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่
4.3

ตัวบงชี้
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ
การจัดการน้ําเสียชุมชน
ผลการประเมินดานนโยบาย

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ

คะแนน
ที่ได
0
18

คะแนนเต็ม

20

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

1

การออกแบบ

1.1
1.2

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2

1.3

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณ

ไมมี

-

มี

2

1.4

แบบกอสราง

ไมมี

-

มี

2

1.5

รายการประกอบแบบกอสราง

ไมมี

-

มี

2

1.6

รายการประมาณราคาคากอสราง

ไมมี

-

มี

2

2
2.1

การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

มี / ไม
ปฏิบัติ

มี / ปฏิบัติ

2.2
2.3
2.4
2.5

การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเดินระบบการจัดการน้าํ เสียชุมชน
การทดสอบระบบ (Commissioning)
กอนสงมอบงาน

3

การดําเนินการ

3.1
3.2

เจาหนาที่ควบคุมระบบ
คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ

2

2

2
2

2
2
3

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่

ตัวบงชี้

3.3
3.4

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
มี

การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม
รอยละของปริมาณน้าํ เสียเขาระบบรวบรวม
นอยกวา
เทียบกับการออกแบบ
50
ไมมี
3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด
3.6 รอยละของปริมาณน้าํ เสียเขาระบบบําบัดเทียบกับการ นอยกวา
ออกแบบ
50
3.7 การตรวจวัดคาบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ไมมี
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ
3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ ของน้ํา
ไมมี
ทุกหนวยบําบัด
3.9
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ ทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ไมผาน
ควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากระบบบําบัดน้าํ เสียชุมชน
3.10 การตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําที่ใช
ไมมี
(อัตราการไหลและแรงดัน)
3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ
ไมมี
3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน
ผลการประเมินดานเทคนิค

ไมมี

50 - 70
50 - 70

คะแนน
ที่ได
2

มากกวา
70
มี

มี / ไมครบ

มากกวา
70
มี / ครบ

มี / ไมครบ

มี / ครบ

ผานบาง
พารามิเตอร
มี / ไมครบ
ทุกเครื่อง
มีอยางใด
อยางหนึ่ง
ไม
สม่ําเสมอ

ผานทุก
พารามิเตอร
มี / ครบ
ทุกเครื่อง
มีครบ

0
2
1
1
2
2
2
0

สม่ําเสมอ

2
40

คะแนนเต็ม

46

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่
1
1.1
1.2
1.3
2

ตัวบงชี้
บุคลากร
หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ
ชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
การเดินระบบ

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมี
ไมมี
ไมมี

1 คะแนน

2 คะแนน

มี / ไมผา น มี / ผาน
การอบรม การอบรม
มี / ไมมี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ
มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

คะแนนที่ได

1
1
2
4

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่

ตัวบงชี้

2.1

สัดสวนของพืน้ ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว

2.2

สัดสวนของปริมาณน้าํ เสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ ดออกแบบไว
แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม

2.3
2.4

การดําเนินการ
0 คะแนน
ต่ํากวา
50%
ต่ํากวา
50%
ไมมี

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัด
ในแตละวันตามแบบ ทส.1

ไมมี

2.5

การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2

ไมมี

2.6

การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกเดือน

ไมมี

2.7

การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง

3
3.1

คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0

3.2

บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

3.3

ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร

3.4

น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร

3.5

ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

3.6

ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร

4
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาทีช่ ัดเจน

1 คะแนน
50 – 75 %
50 – 75 %
มี / ไมได
จัดเก็บ
ตามแผน
มี / ไมได
จัดทํา
ทุกวัน

2 คะแนน
สูงกวา
75 %
สูงกวา
75 %
มี / จัดเก็บ
ตามแผน
มี / จัดทํา
ทุกวัน

คะแนนที่ได
0
0
1

0

มี / ไมได
จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ไมได
นําสง
ทุกเดือน
มี / ไม
ตอเนื่อง

มี / จัดทํา
ทุกเดือน

0

มี / นําสง
ทุกเดือน

2

ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด
ไมมีการ
ตรวจวัด

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน
ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน

ไมมี

อยูระหวาง
การจัดทํา

มี

ไมมี

มี /
ตอเนื่อง

2

2
2
2
0
0
0

0
5

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไมมี

4.2

การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา

4.3

การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา

ไมมี

4.4

การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ

ไมมี

4.5

การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป

ไมมี

1 คะแนน
อยูระหวาง
การจัดทํา
อยูระหวาง
การจัดทํา
-

2 คะแนน
มี

อยูระหวาง
การจัดทํา

มี

มี
มี

คะแนนที่ได
0
2
2
2

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ

21

คะแนนเต็ม

42

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
การดําเนินการ

ที่

ตัวบงชี้

1

การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.1

การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการน้าํ เสียชุมชน เชน แผนพับ
ปาย เปนตน

1.3

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.4

การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการ
การมีสวนรวมของประชาชน
ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํ เสียชุมชน

ไมมี

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน
ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน

2
2.1
2.2
2.3
2.4

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี
ไมมี

มี

มี

คะแนนที่
ได

0
2
0
0

0
2
0
0
6

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน
ที่

การดําเนินการ

ตัวบงชี้

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไมมี

มี / ไม
ครอบคลุม
มี / ไม
แกปญหา

มี /
ครอบคลุม
มี /
แกปญหา

3
3.1

การใหบริการประชาชน
การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม
3.2 เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม

ไมมี

คะแนนที่
ได

1
2
7

คะแนนเต็ม

20

เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวนรอย
ละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม
รอยละของคะแนน

คะแนนเต็ม
20
46
42
20
128

คะแนนที่ได
18
40
21
7
86

x 100
= คะแนนที่ได �
=
=

คะแนนเต็ม
86 x 100
128

67.19

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง
7

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก 2
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย

สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 6

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

1

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ชื่อผูประเมินระบบ นายปฏิญญา แกวปลาด
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสิงหบุรี
โทรศัพท 091 7895399
โทรสาร
E-mail
ชื่อผูตรวจทาน
ตําแหนง
สังกัด
วัน เดือน ป ที่ประเมิน เมษายน 2558
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่
1.

1.1

ตัวบงชี้
นโยบาย
นโยบายการจั ดการขยะมู ลฝอยจากฝ ายบริ หาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

1.2

ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ
นโยบายที่เกี่ยวของอื่นๆ

ไมมี

-

มี

1.3

ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ
การกําจัดขยะมูลฝอย

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2.

ผูรับผิดชอบ
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝาย
บริหารอยางชัดเจน

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2.1
2.2
2.3
3.

3.1
3.2
4.

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ระบบขอมูล
ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล
การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
งบประมาณ

ไมมี

ไมมี
ไมมี

มี

มี

คะแนน
ที่ได
2
2
2

2
0
2

2
2
2

ที่

4.1
4.2
4.3
5.

5.1
5.2

ตัวบงชี้
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจา ย
ในการจัดการขยะมูลฝอย
การกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล
การใชงบประมาณ
การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การรวมกลุมพื้นที่
การรวมกลุมและจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
อปท. อื่นๆ
อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอย
มากําจัด ณ สถานทีฝ่ งกลบ
ผลการประเมินดานนโยบาย
คะแนนเต็ม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
บางสวน

มี
ทั้งหมด

คะแนน
ที่ได
2
2
0
0
0
18
26

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

3.1

ตัวบงชี้
การออกแบบ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณ
แบบกอสราง
รายการประกอบแบบกอสราง
การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน
คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ
การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ
การดําเนินการ
จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมง
ทํางาน ติดประกาศชัว่ โมงปฏิบตั ิงานที่ประตู
ทางเขา เพื่อใหสาธารณชนไดทราบ

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2

ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี

2
2
2

ไมมี

-

มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี
มี

ไมมี

-

มี

2

2
2
2
2
2

2

3

ที่

ตัวบงชี้

3.2

มาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบ
น้ําหนักและปองกันการกําจัดขยะมูลฝอยทีไ่ มได
รับอนุญาต

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
มี

คะแนน
ที่ได
2

3.3
3.4

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน
ควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงและ
พาหะนําโรค

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2

3.5
3.6
3.7

การใชวัสดุกันซึม
การฝงกลบ บดอัดและปดทับ
ระบบรวบรวมและสูบน้าํ ชะมูลฝอย

ไมมี
ไมมี
ไมมี

มี
มี
มี/ใชงานได

2
2

3.8

ระบบบําบัดน้าํ ชะมูลฝอย

ไมมี

3.9

ระบบควบคุมกาซ

ไมมี

มี

2

มี
มี
มี

2
2
2
44
52

3.10 ระบบตรวจสอบกาซ

ไมมี

3.11 ระบบติดตามตรวจสอบน้าํ ใตดนิ

ไมมี

3.12 ระบบการจัดการน้ําฝน

ไมมี

3.13 ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณเปนประจํา

ไมมี

มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
-

3.14 มาตรการปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน
3.15 พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)
3.16 การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ ที่

ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

ผลการประเมินดานเทคนิค
คะแนนเต็ม

มี/ใชงานได
มี/ใชงานได
มี/ใชงานได
มี/ใชงานได
มี/ใชงานได

2

1
1
0
0
22
2

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่

ตัวบงชี้

1.

บุคลากร

1.1

หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

คะแนน
ที่ได

2
4

ที่

1.2
1.3
2.

ตัวบงชี้
ผูควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุม
ระบบฯ
ชางเทคนิคประจําระบบที่ผา นการอบรม
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
การเดินระบบ

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
มี / ไมมี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ
ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ไมได มี / จัดเก็บ
จัดเก็บตาม ตามแผน
แผน
มี / ไมได มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกวัน
ทุกวัน

2.1

แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม

ไมมี

2.2

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบ
ในแตละวัน

ไมมี

การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบในแตละเดือน

ไมมี

มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ ะเขาระบบ
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน)

ไมมี

2.5

เก็บขอมูลยอนหลัง

ไมมี

2.6

มาตรการควบคุมผูคุยเขี่ยขยะมูลฝอย

ไมมี

2.3

2.4

2.7

มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ ะเขาระบบ
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน)

3.

คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)

3.1

ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ
ระหวาง 5.5 - 9.0

ไมมี

ไมมีการ
ตรวจวัด

มี / ผาน
การอบรม

มี / ไมได
จัดทํา
ทุกเดือน

มี / จัดทํา
ทุกเดือน

มี / ไมได
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ไม
สม่ําเสมอ

มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

มี / ไมได
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ไมได
ดําเนินการ
ตามมาตรการ

มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

ตรวจ/ไม
ผาน
มาตรฐาน

ตรวจ/ ผาน
มาตรฐาน

มี /
สม่ําเสมอ

มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

คะแนน
ที่ได
2
2

0

2

2

0

1

0

0

0
5

ที่

ตัวบงชี้

3.2

คาการนําไฟฟาในบอสังเกตการณ (เปรียบเทียบ
อยางนอย 2 บอ)

0 คะแนน
ไมมีการ
ตรวจวัด

3.3

โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ

ไมมีการ
ตรวจวัด

3.4

กลิ่นรบกวน

4.

การบํารุงรักษา

มีการ
รองเรียน
บอย

4.1

แผนการบํารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร

ไมมี

4.2

การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา

ไมมี

4.3

การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ
การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ
คะแนนเต็ม

4.4

การดําเนินการ
1 คะแนน
ตรวจ/มีคา
สูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ
ตรวจ/ไม
ผาน
มาตรฐาน
มีการ
รองเรียน
เปนครั้งคราว

2 คะแนน
ตรวจ/ไมมี
ความ
แตกตาง
ตรวจ/ ผาน
มาตรฐาน
ไมมีการ
รองเรียน

มี/ปฏิบัติ
ตามแผน
มี

ไมมี

มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน
อยูระหวาง
ดําเนินการ
บางครั้ง

ไมมี

บางป

ทุกป

ทุกครั้ง

คะแนน
ที่ได
0
2
1

2
0
0
0
14
36

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

1.

การประชาสัมพันธดา นการจัดการขยะมูลฝอย

1.1

การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

ไมมี

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ
ปาย เปนตน

ไมมี

1.3
1.4
2.

การจั ดกิ จกรรมเกี่ ยวกั บการจั ดการขยะมู ลฝอย
ไมมี
ในชุมชน
การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชใน
ไมมี
การปรับปรุงแผนการดําเนินการ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

คะแนน
ที่ได

0

มี
0

มี

0
0
6

ที่

ตัวบงชี้

2.1

ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชน

ไมมี

การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
การใหบริการประชาชน

ไมมี

2.2

2.3
3.

การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง
เพียงพอ
3.2 การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ)
3.3 การตกคางของขยะมูลฝอย
3.4 เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
คะแนนเต็ม

3.1

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

ไมมี

ไมมี
ไมมี
ทุกวัน
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
มีการจาย
คาเก็บขน
แตไมมีการ
จายคา
กําจัด
อยูระหวาง
ดําเนินการ
มี แตไม
เพียงพอ
ครอบคลุม
บางพืน้ ที่
บางวัน
มี / ไมมี

มี
มีการจาย
คาเก็บขน
และคา
กําจัด
มี

มีเพียงพอ
ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
ไมมี
มี / มี

คะแนน
ที่ได
0

1

0

2
0
2
2
7
22

7

เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด
แบบละ 68 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม
รอยละของคะแนน

=

คะแนนเต็ม
26
52
36
22
136

คะแนนที่ได
18
44
14
7
83

คะแนนที่ได �
x 100
คะแนนเต็ม

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง

8

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ
แบบประเมิ
นระบบการจั
ดการขยะมู
งกลบ บจังหวัด
ภายใตแผนปฏิ
บัติการเพื
่อการจัดการคุ
ณภาพสิลฝอยแบบฝ
่งแวดลอมในระดั
ภายใต
ชื่อผูประเมินระบบ
ตําแหนง
โทรศัพท
ชื่อผูตรวจทาน
ตําแหนง
วัน เดือน ป ที่ประเมิน

โทรสาร

สังกัด

E-mail

สังกัด

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

ตัวบงชี้
นโยบาย
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน
ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ
นโยบายที่เกี่ยวของอื่นๆ

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี

คะแนน
ที่ได

อยูระหวาง
ดําเนินการ
-

มี

2

มี

2

ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ
การกําจัดขยะมูลฝอย
ผูรับผิดชอบ
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝาย
บริหารอยางชัดเจน

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ
ขยะมูลฝอย

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มี

2

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มี

2

3.
3.1

ระบบขอมูล
ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล

3.2

การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

4.

งบประมาณ

ไมมี

ไมมี
ไมมี

ที่
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

ตัวบงชี้
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจา ย
ในการจัดการขยะมูลฝอย
การกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล
การใชงบประมาณ
การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การรวมกลุมพื้นที่
การรวมกลุมและจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
อปท. อื่นๆ
อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอยมา
กําจัด ณ สถานที่ฝง กลบ

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
บางสวน

คะแนน
ที่ได
2
0
0

มี

2

ทั้งหมด

1

ผลการประเมินดานนโยบาย

21

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2

ตัวบงชี้
การออกแบบ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณ
แบบกอสราง
รายการประกอบแบบกอสราง
การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน
คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ
การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ
การดําเนินการ
มาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบ
น้ําหนักและปองกันการกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ไมไดรบั อนุญาต
การใชวัสดุกันซึม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2
2

ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี

2
2
2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี
มี

2
2
2
2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี

-

มี

2

ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
มี
ไมมี
มี/ใชงาน มี/ใชงานได
ไมได

3.3
3.4

การฝงกลบ บดอัดและปดทับ
ระบบรวบรวมและสูบน้าํ ชะมูลฝอย

3.5

ระบบบําบัดน้าํ ชะมูลฝอย

ไมมี

3.6

ระบบควบคุมกาซ

ไมมี

3.7

ระบบตรวจสอบกาซ

ไมมี

3.8

ระบบติดตามตรวจสอบน้าํ ใตดนิ

ไมมี

3.9

ระบบการจัดการน้ําฝน

ไมมี

3.10
3.11

พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)
การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ ที่
ผลการประเมินดานเทคนิค

ไมมี
ไมมี

มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
มี/ใชงาน
ไมได
-

คะแนน
ที่ได
2
2

มี/ใชงานได

2

มี/ใชงานได

1

มี/ใชงานได

0

มี/ใชงานได

2

มี/ใชงานได

2

มี
มี

2
1
38

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่

ตัวบงชี้

1.
1.1

บุคลากร
หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

1.2

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

0

ผูควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาต
ผูควบคุมระบบฯ

ไมมี

มี / ไมมี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

0

1.3

ชางเทคนิคประจําระบบที่ผา นการอบรม
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

0

2.
2.1

การเดินระบบ
แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม

ไมมี

มี / ไมได มี / จัดเก็บ
จัดเก็บตาม ตามแผน
แผน

2

ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
มี / ไมได มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกวัน
ทุกวัน

2.2

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบ
ในแตละวัน

2.3

การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบในแตละเดือน

ไมมี

2.4

มาตรการควบคุมผูคุยเขี่ยขยะมูลฝอย

ไมมี

2.5

มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ ะเขาระบบ
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน)

ไมมี

2.6

เก็บขอมูลยอนหลัง

ไมมี

3.
3.1

คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ
ระหวาง 5.5 - 9.0

ไมมีการ
ตรวจวัด

3.2

คาการนําไฟฟาในบอสังเกตการณ (เปรียบเทียบ
อยางนอย 2 บอ)

ไมมีการ
ตรวจวัด

3.3

โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ

ไมมีการ
ตรวจวัด

3.4

กลิ่นรบกวน

มีการ
รองเรียน
บอย

4.
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร

ไมมี

4.2

การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา

ไมมี

4.3

การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุด
หรือเกิดเหตุขัดของ

ไมมี

มี / ไมได
จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ไมได
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ไมได
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ไม
สม่ําเสมอ

คะแนน
ที่ได
2

มี / จัดทํา
ทุกเดือน

1

มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

2

มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

2

มี /
สม่ําเสมอ

0

ตรวจ/ไม ตรวจ/ ผาน
ผาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ตรวจ/มีคา ตรวจ/ไมมี
สูงขึ้นอยาง
ความ
มีนัยสําคัญ แตกตาง
ตรวจ/ไม ตรวจ/ ผาน
ผาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มีการ
ไมมีการ
รองเรียน รองเรียน
เปนครั้ง
คราว

0

มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน
อยูระหวาง
ดําเนินการ
บางครั้ง

มี/ปฏิบัติ
ตามแผน
มี

1

ทุกครั้ง

1

0
0
2

0

ที่
4.4

ตัวบงชี้
การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
บางป
ทุกป

คะแนน
ที่ได
2
15

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

1.
1.1

การประชาสัมพันธดา นการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ
ปาย เปนตน

ไมมี

1.3

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน

1.4

การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใช
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ

2.
2.1

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ
ไมมี
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอยของ
ไมมี
ประชาชน

2.2

2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
การใหบริการประชาชน
การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง
เพียงพอ
การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ)
การตกคางของขยะมูลฝอย
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน

ไมมี

คะแนน
ที่ได

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มี

2

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

อยูระหวาง
ดําเนินการ
มีการจาย
คาเก็บขน
แตไมมีการ
จายคา
กําจัด
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มีการจาย
คาเก็บขน
และคา
กําจัด

2

มี

2

มีเพียงพอ

2

ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
ไมมี
มี / มี

0

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ทุกวัน
ไมมี

มี แตไม
เพียงพอ
ครอบคลุม
บางพืน้ ที่
บางวัน
มี / ไมมี

2
0

ที่

ตัวบงชี้
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ
และการมีสวนรวม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได
18

เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด
แบบละ 62 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม
รอยละของคะแนน

=

คะแนนเต็ม
26
42
34
22
124

คะแนนที่ได
21
38
15
18
92

คะแนนที่ได Ix 100
คะแนนเต็ม

=

= 74.19
สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

1

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

ชื่อผูประเมินระบบ
นายสมบูรณ สุวรรณทัศน
ตําแหนง
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โทรศัพท 035 212242
โทรสาร
E-mail
ชื่อผูตรวจทาน
ตําแหนง
สังกัด
วัน เดือน ป ที่ประเมิน พฤษภาคม 2558
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่

ตัวบงชี้

1.
1.1

นโยบาย
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ
นโยบายที่เกี่ยวของอื่นๆ
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ
การกําจัดขยะมูลฝอย
ผูรับผิดชอบ
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ
ฝายบริหารอยางชัดเจน
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

ไมมี

-

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ระบบขอมูล
ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

มี

การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจา ย
ในการจัดการขยะมูลฝอย
การกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง

มี

ไมมี

ไมมี
ไมมี

มี

มี

มี

คะแนน
ที่ได
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2

ที่
4.3
5.
5.1
5.2

ตัวบงชี้
การใชงบประมาณ
การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การรวมกลุมพื้นที่
การรวมกลุมและจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
อปท. อื่นๆ
อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอยมา
กําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผา
ผลการประเมินดานนโยบาย
คะแนนเต็ม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ดําเนินการ
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
บางสวน

มี
ทั้งหมด

คะแนน
ที่ได
1
1
1
20
26

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1

ตัวบงชี้
การออกแบบ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณ
แบบกอสราง
รายการประกอบแบบกอสราง
การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2

ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี

2
2
2

ไมมี

-

มี

2.2
2.3

แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2.4
2.5
3.
3.1

คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ
การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ
การดําเนินการ
จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมง
ทํางาน ติดประกาศชัว่ โมงปฏิบตั ิงานที่ประตู
ทางเขา เพื่อใหสาธารณชนไดทราบ
มาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบ
น้ําหนักและปองกันการกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ไมไดรบั อนุญาต
มาตรการปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน
ควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงและพาหะนําโรค

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

3.2
3.3
3.4

คะแนน
ที่ได

2

2
2
2
2
2
0
2
2
2
3

ที่

ตัวบงชี้

3.5
3.6

การจัดการกากขี้เถาอยางถูกหลักวิชาการ
ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ

3.7

ระบบบําบัดน้าํ ชะมูลฝอย

3.8

ระบบติดตามตรวจสอบน้าํ ใตดนิ

3.9

ระบบการจัดการน้ําฝน

3.10
3.11
3.12

พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)
การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ ที่
ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณเปนประจํา
ผลการประเมินดานเทคนิค
คะแนนเต็ม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน
ไมมี
ไมมี
มี/ใชงาน
ไมได
ไมมี
มี/ใชงาน
ไมได
ไมมี
มี/ใชงาน
ไมได
ไมมี
มี/ใชงาน
ไมได
ไมมี
ไมมี
ไมมี
-

2 คะแนน
มี
มี/ใชงานได
มี/ใชงานได
มี/ใชงานได
มี/ใชงานได
มี
มี
มี

คะแนน
ที่ได
2
2
2
0
0
0
2
2
36
44

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่

ตัวบงชี้

1.
1.1

บุคลากร
หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ผูควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ
ชางเทคนิคประจําระบบที่ผา นการอบรม
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

1.2
1.3

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี
ไมมี

2.
2.1

การเดินระบบ
แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม

2.2

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบ
ในแตละวัน

ไมมี

การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบในแตละเดือน

ไมมี

2.3

ไมมี

มี / ไมผา น มี / ผาน
การอบรม การอบรม
มี / ไมมี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ
มี / ไมผา น มี / ผาน
การอบรม การอบรม
มี / ไมได มี / จัดเก็บ
จัดเก็บตาม ตามแผน
แผน
มี / ไมได มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกวัน
ทุกวัน
มี / ไมได
จัดทํา
ทุกเดือน

มี / จัดทํา
ทุกเดือน

คะแนน
ที่ได
0
0
0

0

0

1

4

ที่

ตัวบงชี้

2.4

มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ ะเขาระบบ
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน)

2.5

เก็บขอมูลยอนหลัง

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน
ไมมี
มี / ไมได
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

2 คะแนน
มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

ไมมี

มี / ไม
สม่ําเสมอ

มี /
สม่ําเสมอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ
ระหวาง 5.5 - 9.0

ไมมีการ
ตรวจวัด

ตรวจ/ไม
ผาน
มาตรฐาน

ตรวจ/ ผาน
มาตรฐาน

คาการนําไฟฟาในบอสังเกตการณ (เปรียบเทียบ
อยางนอย 2 บอ)

ไมมีการ
ตรวจวัด

ตรวจ/มีคา ตรวจ/ไมมี
สูงขึ้นอยาง
ความ
มีนัยสําคัญ แตกตาง

โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ

ไมมีการ
ตรวจวัด

ตรวจ/ไม
ผาน
มาตรฐาน

ตรวจ/ ผาน
มาตรฐาน

คุณภาพอากาศจากปลอง

ไมมีการ
ตรวจวัด

ตรวจ / ไม
ผาน
มาตรฐาน

ตรวจ /
ผาน
มาตรฐาน
มี/ปฏิบัติ
ตามแผน
มี

ทุกป

4.
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร

ไมมี

4.2

การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา

ไมมี

4.3

การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือ
เกิดเหตุขัดของ

ไมมี

มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน
อยูระหวาง
ดําเนินการ
บางครั้ง

4.4

การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ
คะแนนเต็ม

ไมมี

บางป

ทุกครั้ง

คะแนน
ที่ได
1

1

0

0

0

2

2
2
2
2
13
32

5

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

ตัวบงชี้

1.
1.1

การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ
ปาย เปนตน

ไมมี

1.3

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน

1.4

การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใช
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ

2.
2.1
2.2

2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
มีการจาย
คาเก็บขน
แตไมมีการ
จายคากําจัด
อยูระหวาง
ดําเนินการ
มี / ไมได
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

มี

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ
ไมมี
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอย
ไมมี
ของประชาชน
การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
การลดและคัดแยกขยะจากตนทาง

การใหบริการประชาชน
การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
อยางเพียงพอ
การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ)
การตกคางของขยะมูลฝอย

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ทุกวัน

มี แตไม
เพียงพอ
ครอบคลุม
บางพืน้ ที่
บางวัน

เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
ไมมี
มี / ไมมี
รองเรียน
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได
2

มี
2
2
1

มีการจาย
คาเก็บขน
และคา
กําจัด
มี
มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มีเพียงพอ
ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
ไมมี
มี / มี

2
2
2
2

2
1
1
2
21
24
6

3.1 เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด
แบบละ 63 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม
รอยละของคะแนน

=

คะแนนเต็ม
26
44
32
24
126

คะแนนที่ได
20
36
13
21
90

คะแนนที่ได Ix 100
คะแนนเต็ม

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง

7

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

แบบประเมินนระบบการจั
ระบบการจัดดการขยะมู
การขยะมูลลฝอยแบบสถานี
ฝอยแบบสถานีขขนถ
นถาายย
แบบประเมิ
ภายใตแแผนปฏิ
ผนปฏิบบัตัติกิการเพื
ารเพื่อ่อการจั
การจัดดการคุ
การคุณ
ณภาพสิ
ภาพสิ่ง่งแวดล
แวดลออมในระดั
มในระดับบจัจังงหวั
หวัดด
ภายใต
ชื่อผูประเมินระบบ
ตําแหนง
โทรศัพท
ชื่อผูตรวจทาน
ตําแหนง
วัน เดือน ป ที่ประเมิน

โทรสาร

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการชาง
E-mail
สังกัด

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่

ตัวบงชี้

1.
1.1

นโยบาย
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน
ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ
นโยบายที่เกี่ยวของอื่นๆ
ผูรับผิดชอบ
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ
ฝายบริหารอยางชัดเจน

1.2
2.
2.1

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
-

มี

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

มี

2.2

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2.3

การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ระบบขอมูล
ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

ไมมี

มี

การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดการขยะมูลฝอย
การกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล
การใชงบประมาณ

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

ไมมี
ไมมี

มี

มี

คะแนน
ที่ได
2
2

2
2
2
2
1
2
2

ที่

ตัวบงชี้

4.3

การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

5.
5.1

การรวมกลุมพื้นที่
การรวมกลุมและจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
อปท. อื่นๆ
อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอย
มากําจัด ณ สถานีขนถาย
ผลการประเมินดานนโยบาย
คะแนนเต็ม

5.2

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
บางสวน

มี
ทั้งหมด

คะแนน
ที่ได
2
0
0
19
24

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่

ตัวบงชี้

1.
1.1
1.2

การออกแบบ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณ
แบบกอสราง
รายการประกอบแบบกอสราง
การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน
คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ
การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ
การดําเนินการ
พื้นที่ขนถายขยะมูลฝอย มีระบบควบคุม
ปญหากลิ่นและฝุนและเศษขยะมูลฝอยปลิว
ถนนทางลาด (Ramp) ขึ้นอาคารขนถาย
ขยะมูลฝอยมีความลาดเอียงนอยกวารอยละ 10
พื้นที่ขนถายขยะมูลฝอยสามารถรองรับ
ปริมาณรถบรรทุกที่ถายเทขยะมูลฝอย ไดไม
นอยกวา 2 เทาของปริมาณเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
มีการชั่งน้ําหนักหรือวัดปริมาตรมูลฝอย

1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

0

ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี

0
0
0

ไมมี

-

มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี
มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

0

0
0
0
0
0
2
0
0
2

ที่

ตัวบงชี้

ที่นําเขามา
3.5 มีระบบควบคุมน้ําเสียและปองกันการรั่วไหล
ของน้ําชะมูลฝอยไปผสมกับน้ําฝน
3.6 มีมาตรการตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอย
ติดเชื้อและของเสียอันตรายปะปนกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป
3.7 มีการควบคุมเศษขยะมูลฝอยกลิ่น แมลงและ
พาหะนําโรค
3.8 มีการบําบัดน้ําเสียและเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง
3.9 มีมาตรการปองกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน
3.10 มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิดตางๆ
ผลการประเมินดานเทคนิค
คะแนนเต็ม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี

-

มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี

คะแนน
ที่ได
2
2
2
0
2
2
14
40

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่

ตัวบงชี้

1.
1.1

บุคลากร
หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ผูควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุม
ระบบฯ
ชางเทคนิคประจําระบบที่ผานการอบรมเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย

1.2
1.3
2.
2.1

การเดินระบบ
แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม

2.2

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบ
ในแตละวัน

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี

มี / ไมผาน มี / ผาน
การอบรม การอบรม
มี / ไมมี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

ไมมี

มี / ไมผาน มี / ผาน
การอบรม การอบรม

ไมมี

มี / ไมได
จัดเก็บ
ตามแผน
มี / ไมได
จัดทํา
ทุกวัน

ไมมี

มี /
จัดเก็บ
ตามแผน
มี / จัดทํา
ทุกวัน

คะแนน
ที่ได
0
0
0

0

0

ที่

ตัวบงชี้

การดําเนินการ
คะแนน
ที่ได
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
มี / ไมได มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกเดือน
2
ทุกเดือน
ไมมี
มี / ไม
มี /
2
สม่ําเสมอ สม่ําเสมอ
ไมมี
มี / ไมได มี / ดําเนิน
ดําเนิน
การตาม
2
การตาม มาตรการ
มาตรการ
ไมมี
มี / ไมได มี / ดําเนิน
ดําเนิน
การตาม
2
การตาม มาตรการ
มาตรการ

2.3

การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบในแตละเดือน

2.4

เก็บขอมูลยอนหลัง

2.5

มาตรการควบคุมผูคุยเขี่ยขยะมูลฝอย

2.6

มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเขาระบบ
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน)

3.
3.1

คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ
ไมมีการ
ระหวาง 5.5 - 9.0
ตรวจวัด

3.2

คาการนําไฟฟาในบอสังเกตการณ
(เปรียบเทียบอยางนอย 2 บอ)

3.3

โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ

3.4

กลิ่นรบกวน

ตรวจ/ไม
ผาน
มาตรฐาน
ไมมีการ ตรวจ/มีคา
ตรวจวัด สูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ
ไมมีการ ตรวจ/ไม
ตรวจวัด
ผาน
มาตรฐาน
มีการ
มีการ
รองเรียน รองเรียน
บอย
เปนครั้ง
คราว

4.
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร

4.2

การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา

ไมมี

การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือ
เกิดเหตุขัดของ
4.4 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ

ไมมี

4.3

ไมมี

ไมมี

ตรวจ/
ผาน
มาตรฐาน
ตรวจ/ไมมี
ความ
แตกตาง
ตรวจ/
ผาน
มาตรฐาน
ไมมีการ
รองเรียน

มี/ไม
มี/ปฏิบัติ
ปฏิบัติตาม ตามแผน
แผน
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
บางครั้ง
ทุกครัง้
บางป

ทุกป

0
0
0

2

1
0
2
0
13

ที่

ตัวบงชี้
คะแนนเต็ม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได
34

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

ตัวบงชี้

1.
1.1

การประชาสัมพันธดา นการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด
ไมมี
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ
ปาย เปนตน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ไมมี
ในชุมชน
การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใช
ไมมี
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ
ไมมี
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอย
ไมมี
ของประชาชน

1.3
1.4
2.
2.1
2.2

2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
การใหบริการประชาชน
การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง
เพียงพอ
การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ)
การตกคางของขยะมูลฝอย
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหา
เรื่องรองเรียน
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ
และการมีสวนรวม
คะแนนเต็ม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ทุกวัน
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

มี

มี

อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
มีการจาย มีการจาย
คาเก็บขน คาเก็บขน
แตไมมีการ และคา
จายคา
กําจัด
กําจัด
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
มี แตไม มีเพียงพอ
เพียงพอ
ครอบคลุม ครอบคลุม
บางพื้นที่ ทุกพื้นที่
บางวัน
ไมมี
มี / ไมมี
มี / มี

คะแนน
ที่ได
2
2
2
2
2

1

2
2
1
2
2
20
22

3.1

เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด
แบบละ 60 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม
รอยละของคะแนน

=
=

คะแนนเต็ม
24
40
34
22
120

คะแนนที่ได
19
14
13
20
66

คะแนนที่ได !x 100
คะแนนเต็ม
66×100
120

= 55

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง

แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระบบเตาเผา
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ชื่อผูประเมินระบบนายรัฐวิทย ทัศนภิญโญ
ตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท 025890494
โทรสาร 025890494
E-mail ratthawit1985@hotmail.com
ชื่อผูตรวจทาน
ตําแหนง
สังกัด
วัน เดือน ที่ประเมิน 19 พฤษภาคม 2558
ตอนที่ 1 ดานนโยบาย
ที่
1.

1.1
1.2

ตัวบงชี้
นโยบาย
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน
ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ
นโยบายที่เกี่ยวของอื่นๆ

1.3

ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ
การกําจัดขยะมูลฝอย

2.

ผูรับผิดชอบ
การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสราง
ของฝายบริหารอยางชัดเจน
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ

2.1
2.2
2.3

การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ

3.

ระบบขอมูล
ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล

3.2

การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจา ย
ในการจัดการขยะมูลฝอย

3.1

4.

4.1

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี

คะแนน
ที่ได

อยูระหวาง
ดําเนินการ
-

มี

2

มี

2

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

0

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มี

2

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มี

2

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

ไมมี

ไมมี

ไมมี
ไมมี

ที่

4.2
4.3
5.

5.1
5.2

ตัวบงชี้
การกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล
การใชงบประมาณ
การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การรวมกลุมพื้นที่
การรวมกลุมและจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ
หนวยงานที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอย
มากําจัด
ผลการประเมินดานนโยบาย

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
อยูระหวาง
มี
ดําเนินการ
ไมมี
ไมมี

อยูระหวาง
ดําเนินการ
บางสวน

คะแนน
ที่ได
2
2

มี

2

ทั้งหมด

2
24

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค
ที่

ตัวบงชี้

1.

การออกแบบ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

1.3
1.4
1.5

1.1
1.2

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

3.1
3.2

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

ไมมี
ไมมี

-

มี
มี

2
2

รายการคํานวณ
แบบกอสราง
รายการประกอบแบบกอสราง
การกอสราง
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน
คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ
การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ
การดําเนินการ
การตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอยติดเชื้อ และ
ของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทัว่ ไป

ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี

2
2
2

ไมมี

-

มี

2

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

-

มี
มี
มี
มี

2
2
2
2

ไมมี

-

มี

2

การเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมง
ทํางาน/การติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติ
งานทีป่ ระตูทางเขา เพื่อใหประชาชนทราบ

ไมมี

-

มี

2

ที่

ตัวบงชี้

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ
การดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณเปนประจํา
การจัดการกากขี้เถาอยางถูกหลักวิชาการ
การปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน
พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)
การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ ที่
ผลการประเมินดานเทคนิค

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี

คะแนน
ที่ได
2
2
2
2
0
2
34

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ที่

ตัวบงชี้

1.

บุคลากร
หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม
ที่ผานการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

1.2

ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

2

ผูควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุม
ระบบฯ

ไมมี

มี / ไมมี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

2

1.3

ชางเทคนิคประจําระบบที่ผานการอบรมเรื่องการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ไมมี

มี / ไมผา น
การอบรม

มี / ผาน
การอบรม

2

2.

การเดินระบบ
แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม

ไมมี

2

2.2

การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึกรายละเอียด
แสดงผลการทํางานของระบบในแตละวัน
การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบในแตละเดือน

มี / ไมได มี / จัดเก็บ
จัดเก็บตาม ตามแผน
แผน
มี / ไมได มี / จัดทํา
จัดทําทุกวัน ทุกวัน
มี / ไมได มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ตรวจ / ไม
ผาน
มาตรฐาน

2

1.1

2.1

2.3
3.

3.1

คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
คุณภาพอากาศจากปลอง

4.

การบํารุงรักษา

ไมมี
ไมมี

ไมมีการ
ตรวจวัด

ตรวจ /
ผาน
มาตรฐาน

2
2

ที่

ตัวบงชี้

4.1

แผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ/
เครื่องจักร
การซอมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ
การปรับปรุงแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษา
ทุกป
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ

4.2
4.3

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน
ไมมี
มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน
ไมมี
บางครั้ง
ไมมี

บางป

2 คะแนน
มี/ปฏิบัติ
ตามแผน
ทุกครั้ง
ทุกป

คะแนน
ที่ได
2
2
2
20

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

ตัวบงชี้

1.

การประชาสัมพันธดา นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป

1.2

การจั ดทํ าสื่ อประชาสั มพันธ ที่ แสดงรายละเอี ยด
ของระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เชน แผนพับ
ปาย เปนตน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

1.1

1.3
1.4
2.

2.1
2.2

2.3
3.

3.1
3.2
3.3

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไมมี
ไมมี
ไมมี

การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชใน
ไมมี
การปรับปรุงแผนการดําเนินการ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ
ไมมี
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การจายคาเก็บขนและคากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ไมมี
ของหนวยงานทีน่ ํามูลฝอยติดเชือ้ มากําจัด
การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู
ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การใหบริการประชาชน
การจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้ออยาง
เพียงพอ
การตกคางของมูลฝอยติดเชื้อ
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน

ไมมี
ไมมี
มีเปน
ประจํา
ไมมี

คะแนน
ที่ได

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

1

มี

2

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

1

มี

2

อยูระหวาง
ดําเนินการ
มีการจาย
คาเก็บขน
หรือคา
กําจัด
อยูระหวาง
ดําเนินการ

มี

2

มีการจาย
คาเก็บขน
และคา
กําจัด
มี

2

มีเพียงพอ

2

ไมมี

2

มี / มี

2

มี แตไม
เพียงพอ
มีเปน
ครั้งคราว
มี / ไมมี

0

ที่

ตัวบงชี้
ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ
และการมีสวนรวม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

คะแนน
ที่ได
16

เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ทั้งหมด
แบบละ 51 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนทั้งหมดโดย
ปจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินดานนโยบาย
2. ผลการประเมินดานเทคนิค
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
รวม
รอยละของคะแนน

=
=

คะแนนเต็ม
26
36
20
20
102

คะแนนที่ได
24
34
20
16
94

คะแนนที่ได łx 100
คะแนนเต็ม
94×100
102

= 92.16

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ
คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ
คะแนนรวมนอยกวารอยละ

80
60-80
60

อยูในเกณฑดี
อยูในเกณฑพอใช
อยูในเกณฑตองปรับปรุง

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ภาคผนวกตารางที่ 1 บทที่ ๒ สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด
สถานการณขยะมูลฝอยรายจังหวัด
ลําดับ
ที่

อําเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

ปริมาณที่
ปริมาณที่เก็บ
เกิดขึ้น (ตัน/
ขน(ตัน/วัน)
วัน)

ประสิทธิภาพ
การ
ใหบริการ
จัดเก็บ(%)

หมายเหตุ
(ประชากร
แฝง)

จังหวัดสิงหบุรี
1
เมืองสิงหบุรี
2
คายบางระจัน
3
ทาชาง
4
บางระจัน
5
พรหมบุรี
6
อินทรบุรี
รวม
จังหวัดอางทอง
1
เมืองอางทอง
2
แสวงหา
3
โพธิ์ทอง
4
ไชโย
5
ปาโมก
6
วิเศษไชยชาญ
7
สามโก
รวม

115.15
93.91
35.73
153.54
72.65
334.32
805.30

53,681
28,296
14,664
34,469
23,839
56,473
211,422

53.08
25.99
14.36
48.08
27.09
52.62
221.22

42.73
24.74
7.98
45.69
19.58
36.93
177.64

80.49
95.20
55.56
95.03
72.26
70.18
80.30

5,100
100
5
1,020
500
600
7,325

95.42
151.45
195.50
39.45
81.89
271.22
84.78
919.71

56,959
34,799
53,447
23,016
28,679
67,212
19,263
283,375

63.09
32.62
50.65
22.68
27.12
65.19
18.71
280.06

52.31
24.38
40.68
21.48
24.43
52.27
14.73
230.28

82.91
74.72
80.31
94.71
90.09
80.19
78.71
82.22

1,171
1,670
187
1,100
4,128

จังหวัดปทุมธานี
1 เมืองปทุมธานี
2 คลองหลวง
3 ธัญบุรี
4 ลาดหลุมแกว
5 ลําลูกกา
6 สามโคก
7 หนองเสือ
รวม

125.14
298.43
105.38
218.11
315.22
86.25
346.41
644.84

187,150
252,908
196,219
62,098
254,080
52,977
51,310
1,169,550

232.05
442.82
276.79
68.54
333.15
88.41
46.96
1,627.58

220.70
421.82
244.40
61.54
326.17
73.35
37.36
1,289.55

95.11
95.26
88.30
89.79
97.90
82.97
79.55
79.23

88,859
331,697
55,425
42,370
119,600
6,560
700
244,271

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดนนทบุรี
1 เมืองนนทบุรี
2 ไทรนอย
3 บางใหญ
4 บางกรวย
5 บางบัวทอง
6 ปากเกร็ด
รวม
จังหวัดสมุทรปราการ
1 เมืองสมุทรปราการ
2 บางเสาธง
3 บางบอ
4 บางพลี
5 พระประแดง
6 พระสมุทรเจดีย
รวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
พระนครศรีอยุธยา
2
เสนา
3
ทาเรือ
4
นครหลวง
5
บางไทร
6
บางซาย
7
บางบาล
8
บางปะหัน
9
บางปะอิน
10
บานแพรก
11
ผักไห
12
ภาชี
13
มหาราช
14
ลาดบัวหลวง
15
วังนอย
16
อุทัย
รวม

67.17
206.82
94.14
54.93
136.78
85.00
644.84

357,563
60,121
131,321
119,801
266,817
233,927
1,169,550

592.65
56.08
146.20
155.98
273.70
402.97
1,627.58

504.86
47.69
124.05
124.46
217.16
271.33
1,289.55

85.19
85.04
84.85
79.79
79.34
67.33
79.23

7,044
21,410
27,700
4,000
64,000
120,117
244,271

189.88
114.79
230.00
210.54
66.33
129.09
940.63

523,728
73,535
100,017
222,291
202,649
125,476
1,247,696

864.95
154.58
150.50
378.06
297.39
179.80
2,025.29

613.47
134.44
144.49
279.63
283.17
175.28
1,630.48

70.93
86.97
96.00
73.96
95.22
97.49
80.51

290,000
66,000
30,913
150,000
1,048
55,601
593,562

120.19
193.48
121.46
77.23
121.63
125.16
57.04
82.53
213.82
23.75
115.95
110.42
74.09
202.11
235.69
194.20
2,068.75

137,501
66,950
46,274
36,613
47,127
22,629
34,840
41,238
99,756
9,107
41,400
30,439
23,518
35,087
70,311
48,824
791,614

181.86
73.29
51.59
56.70
61.34
21.18
33.93
38.15
242.52
9.93
41.00
28.31
31.10
42.58
106.85
114.91
1,135.25

152.76
56.07
46.15
47.89
53.75
18.26
26.36
34.53
199.19
8.73
21.40
26.09
24.20
34.59
100.46
106.87
957.30

84.00
76.50
89.45
84.47
87.63
86.20
77.68
90.52
82.13
87.89
52.19
92.15
77.81
81.23
94.02
93.01
84.32

22,003
20
6,872
6,296
2,467
3,200
725
148,800
60
4,550
700
3,378
18,800
52,000
269,871

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)
221.22 280.06
1627.58
นนทบุรี
ปทุมธานี

2025.29

พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ
สิงหบุรี

1488.72

อางทอง

1135.25

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน)
177.64 230.28
1630.48

957.3

สิงหบุรี
อางทอง
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ

1289.55

1385.34

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ (%)
80.51

80.3
สิงหบุรี
อางทอง

79.23

82.22

พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ

93.06

84.32

จังหวัดนนทบุรี
79.23

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

1,289.55
1,627.58

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน)
ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดปทุมธานี
93.06

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

1,488.72

1,385.34

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน)
ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
84.32

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

957.3

1,135.25

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน)
ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดสมุทรปราการ
80.51

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

1630.48
2,025.29

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน)
ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)

จังหวัดสิงหบุรี
80.3

221.22

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)
ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน)
ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)

177.64

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดอางทอง
82.22

280.06

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)
ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน)
ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)

230.28

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
84.32

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

957.3

1,135.25

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน)
ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)

