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สารบัญกราฟ 
 

     หนา 
 
กราฟที่ 1  แสดงหนวยงานรับผิดชอบหลักของระบบบําบัดน้ําเสีย  จํานวน 6 แหง  7  
กราฟที่ 2  แสดงแหลงงบประมาณสนับสนุนของระบบบําบัดน้ําเสีย  จํานวน 6 แหง  7  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการน้ําเสียชุมชนเปนจํานวนมาก  ทั้งดานการศึกษา  
สํารวจความเหมาะสม   ความเปนไปไดในการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม      และการออกแบบรายละเอียด
เพื่อกอสราง  และงบประมาณสําหรับดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย   โดยเฉพาะดาน
การกอสรางนี้ภาครัฐไดจัดสรรใหไปแลวกวา   67,000   ลานบาท      เพื่อกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหแกเทศบาลตางๆ   เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร และ  อบต.บางแหง  มี
ระบบบําบัดน้ําเสียทั้งที่กอสรางเสร็จแลว  ที่อยูในระหวางดําเนินงานกอสราง รวมทั้งสิ้น 87 แหง    ระบบบําบัด
น้ําเสียเหลานี้อยูในการดูแลรับผิดชอบ  ในการเดินระบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสวนใหญจะ
ดําเนินการเดินระบบโดยใชบุคลากรของทองถ่ินเองและบางแหงวาจางเอกชนที่มีความชํานาญการเดินระบบหรือ
มอบหมายใหองคการจัดการน้ําเสียดําเนินการแทนภายใตบันทึกขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และองคการจัดการน้ําเสีย  แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเดินระบบและดูแลรักษามาโดยตลอด  
ระบบบําบัดน้ําเสียหลายแหงไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปญหาการเดินระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมมีประสิทธิภาพสวนใหญจะเกิดกับพื้นที่ที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทําการเดินระบบฯ เอง    แตขาดความรู   ความชํานาญ    ขาดบุคลากร  และขาดงบประมาณ  ทําให
ระบบบําบัดน้ําเสียขาดการดูแลและบํารุงรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ   และระบบบําบัดน้ําเสียหลายแหงเปด
เดินระบบไมตอเนื่องเพื่อประหยัดคาใชจาย     หรือไมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตามกําหนดเวลา  จนเกิดการ
ชํารุดเสียหาย  และใชงานไมไดในที่สุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในการฟนฟูสภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสรางความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อให
สามารถบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสีย  ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน โดยจัดตั้งหนวยตรวจสอบ  และฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั่ว
ประเทศขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2546 ซ่ึงเปนการดําเนินงานรวมกันของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  องคการ
จัดการน้ําเสีย   และกรมควบคุมมลพิษ  ในการตรวจสอบในพื้นที่  ประเมินผล  ประมาณการคาใชจายในการฟนฟู   
ปรับปรุงระบบ  และมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม  2546  ทั้งนี้  แผนฟนฟู
และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนแผนงานหรือกิจกรรมดําเนินงานสวนหนึ่งที่บรรจุอยูในแผนการจัดการ
น้ําเสียชุมชมแหงชาติดวย 
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1.2 วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อฟนฟู  ปรับปรุง  ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหสามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพื่อเสริมสรางความพรอมใหกับทองถ่ินใหสามารถบริหารงาน และรับผิดชอบการเดินระบบ

บําบัดน้ําเสีย  ไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง 
2.3 เพื่อตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 
2.4 เพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

1.3 เปาหมาย 
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  จํานวน    6    แหง    สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการและมีความพรอมในการบริหารงานและดูแล
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย  ไดอยางตอเนื่องภายในป  พ.ศ. 2549 
 
1.4 พื้นท่ีดําเนินการ 

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) จัดทาํรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ 
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1.6 ระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548 

 
1.7 งบประมาณดําเนินการ 

จากกรมควบคุมมลพิษ   
 
1.8 ผลท่ีไดรับจากโครงการฯ 

ทราบถึงสภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  จํานวน 6 แหง
และผลตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  
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บทที่ 2 
ขอมูลเบื้องตน 

2.1  ขอมูลท่ัวไป 
สสภ.6 (นนทบุรี)  ไดดําเนินการสํารวจตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ

ชุมชนของเทศบาล จํานวน  6  แหง  ในพื้นที่รับผิดชอบ คร้ังท่ี 1 ระหวางวันที่  4-7  มกราคม 2548 คร้ังท่ี 2 วันที่ 
15-18 มีนาคม  2548   คร้ังท่ี 3 ระหวางวันที่   2-6 พฤษภาคม 2548   และคร้ังท่ี 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 

ลําดับท่ี เทศบาล 
พื้นท่ี 

การปกครอง 
(ตร.กม.) 

จํานวน 
ประชากร 

(คน) 

พื้นท่ีใหบริการ 
(ตร.กม.) 

จํานวน 
ประชากรที่
ไดรับบริการ 

(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

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 

ท่ีมา :   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบรวบรวม
และระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548 
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รูปท่ี 1 แสดงที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนของเทศบาล จํานวน 6 แหง 
ในพื้นท่ี สสภ.6 นนทบุรี 
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ตารางที่ 2  แสดงสถานที่ตั้ง   ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตรและแหลงงบประมาณ 
ตําแหนงจุดพิกัดทาง

ภูมิศาสตร 
 

ลําดับที่ 
 

เทศบาล 
 

สถานที่ตั้ง 
47P UTM 

 
หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณกอสราง
ระบบรวบรวมและระบบ
บําบัดน้ําเสีย (ลานบาท) 

 
แหลง 

งบประมาณ 

 
หมายเหตุ 

1 ทน.นนทบุรี สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชา
นิ เวศน   ถนนวัดบัวขวัญ   ต .ทาทราย   
อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

0665396 1534952 
สํานักการชางสวนการ
โยธาและสุขาภิบาล 

616.63 กรมโยธาธิการ ระบบบํ าบั ด
น้ําเสีย 

2 ทม.ปทุมธานี โรงบําบัดน้ําเสีย  ต.บานฉาง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

0661970 1551059 กองชางสุขาภิบาล 
340 กรมโยธาธิการ ระบบบํ าบั ด

น้ําเสีย 
3 ทน.นครศรีอยุธยา ระบบบําบัดน้ําเสีย  เลขที่ 108 ม.2  

ต.สวนพริก    อ.พระนครศรีอยุธยา   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

0669167 1590261 กองชางสุขาภิบาล 
350 

269.75 
กรมโยธาธิการ  
กระทรวงวิทยฯ 

ระบบบํ าบั ด
น้ําเสีย/ระบบ
รวบรวม 

4 ทต.พระอินทราชา ระบบบําบัดน้ําเสีย ม.5 ต.เชียงรากนอย  
อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

0673179 1566576 กองชางสุขาภิบาล 
148.3 กระทรวงวิทยฯ ระบบบําบัด 

น้ําเสีย 
5 ทม.อางทอง สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เลขที่ 

60  ถ.อางทอง-สิงหบุรี  ต.ยานซื่อ อ.เมือง   
จ.อางทอง 

0656660 1614726 กองชางสุขาภิบาล 

179 กรมโยธาธิการ ระบบบํ าบั ด
น้ําเสีย 

6 ทม.สิงหบุรี ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต.มวงหมู   
อ.เมือง   จ.สิงหบุรี 

0653349 1643970 
กองชางสุขาภิบาลและ
กองสาธารณสุข 

249.23 กรมโยธาธิการ ระบบบํ าบั ด
น้ําเสีย 

 รวม  6  แหง     1,883.16   

ที่มา :   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548 
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กราฟที่ 1 แสดงหนวยงานรับผิดชอบหลักของระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 6 แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่ 2 แสดงแหลงงบประมาณสนับสนุนของระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 6 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลักของระบบบําบัดน้ําเสีย 
จํานวน 6 แหง

กองชางสุขาภิบาล

84%

สํานกัการชางสวน

การโยธาและ

สุขาภิบาล

8%

กองสาธารณสุข

8%
กองชางสุขาภิบาล

กองสาธารณสุข

สํานกัการชางสวนการ
โยธาและสุขาภิบาล

แหลงงบประมาณสนับสนุน จํานวน 6 แหง

กรมโยธาธิการ

84%

กระทรวงวิทยฯ

16%

กรมโยธาธิการ

กระทรวงวิทยฯ
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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 

ขอมูลระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ลําดับท่ี เทศบาล 

ชนิดของทอ
รวบรวม 
น้ําเสีย 

ทอระบาย 
น้ํายาว (ม.) 

ทอรวบรวม
น้ําเสียยาว 

(ม.) 

ทอดักน้ําเสีย 
(บอ) 

สถานีสูบ 
น้ําฝน (แหง) 

สถานีสูบ 
น้ําเสีย (แหง) 

หมายเหตุ 

1 ทน.นนทบุรี ทอรวม 7,214 6,446 11 1 1 สถานีสูบน้ําเสียประชานิเวศน 2 

2 ทม.ปทุมธานี ทอรวม 11,706 9,438 12 2 2 1.สถานีสูบน้าํเสีย PS2 หนาสถานี
ตํารวจ 
2. สถานีสูบน้ําเสีย PS2 ซ.สม
ประสงค 

3 ทน.นครศรีอยุธยา ทอรวม 11,284 6,615 45 - 2 1. สถานีสูบน้ําเสีย บริเวณวัด
เสนาสวราราม 
2. สถานีสูบน้ําเสีย บริเวณปลาย
คลองทอน้าํ(ทิศเหนือ) 

4 ทต.พระอินทราชา ทอรวม 9,000 9,901 5 1 6 1.สถานีสูบน้าํเสีย LS 1 ใกล
สะพานคลองเชียงรากนอย  
2.สถานีสูบน้าํเสีย LS 2 ใกลODS 
2(สะพานคลองเชียงรากนอย) 
3.สถานีสูบน้าํเสีย LS 3 ริมคลอง
เชียงรากนอย 
4.สถานีสูบน้าํเสีย LS 4 บริเวณ
อาคารสํานักงานเทศบาล 
5.สถานีสูบน้าํเสีย LS 5 ริมคลอง
ชลประทาน 
6.สถานีสูบน้าํเสีย LS 6 บริเวณ
อาคารเอนกประสงค 

5 ทม.อางทอง ทอรวม 7,600 2,700 4 4 3 1.สถานีสูบน้าํเสียตลาดทรัพยสิน 
2.สถานีสูบน้าํเสียขาง
วิทยาลัยเทคนิค 
3.สถานีสูบน้าํเสีย บริเวณบอ
บําบัดน้าํเสีย 

6 ทม.สิงหบุรี ทอรวม 7,000 7,500 5 1 3 1.สถานีสูบน้าํเสีย ถ.วิไลจิตต 
2.สถานีสูบน้าํเสีย ถ.สังฆราช 
3.สถานีสูบน้าํเสีย ถ.วัณพัฒนา 

 รวม  6  แหง  54,705 42,600 82 9 17  

ท่ีมา :  1) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548 

2) องคการจัดการน้ําเสีย,2548 
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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 

ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน) ลําดับ 

ท่ี 
เทศบาล 

ชนิดของ 
ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

ออกแบบ 
ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

(ลบ.ม./ วัน ) คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

เฉล่ียน้ํา
เสียเขา
ระบบ 

(ลบ.ม./
วัน) 

คิด
เปน 
% 

1 ทน.นนทบุรี AS 38,500 20,000 20,000 20,000 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 ทต.พระอินทราชา AS 3,000 2,300 2,300 2,300 2,000 2,225 74.2 

5 ทม.อางทอง AL 8,200 2,200 2,200 2,500 2,200 2,275 27.74 

6 ทม.สิงหบุรี SP 4,500 *(2) *(2) *(2) 1,500 1,500 33.33 

 รวม  6  แหง  88,200 32,500 32,500 45,800 44,700 44,250 50.17 

ท่ีมา :    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548 
 *(1) อจน.ดําเนินการซอมแซมระบบไฟฟาและทอรวบรวมน้ําเสียชํารุด 
 *(2) ทม.สิงหบุรี ซอมแซมสถานีสูบน้ําเสีย 
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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
ยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียไดเร็วข้ึนกวาการปลอยใหยอยสลายตาม
ธรรมชาติ ทําใหระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศสามารถบําบัดน้ํา
เสียไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรก 

ของน้ําเสียในรูปของคาบีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand ; BOD)  ไดรอยละ 80-95  โดยอาศัยหลักการ
ทํางานของจุลินทรียภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน (Aeobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทําหนาที่เพิ่ม
ออกซิเจนในน้ําแลวยังทําใหเกิดการกวนผสมของน้ําในบอดวย  ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยาง
ทั่วถึงภายในบอ  

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization  Pond : SP) 

เปนระบบบําบัดน้ํ า เสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัด
สารอินทรียในน้ําเสียซ่ึงแบงตามลักษณะการทํางานได  3 ประเภท คือ 
บอแอนแอโรบิค  (Anaerobic  Pond)   บอแฟคคัลเททีฟ  (Facultative  
Pond)    บอแอโรบิค   (Aerobic  Pond)    โดยทั้งนี้  บอสุดทายจะเปน
บอบม (Maturation  Pond)   ทําหนาที่ในการตกตะกอนของแข็ง  และ 
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ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสูส่ิงแวดลอม  บอปรับเสถียรสามารถบําบัดน้ําเสียจากชุมชน  หรือโรงงาน
บางประเภท  เชน  โรงงานผลิตอาหาร  โรงฆาสัตว  เปนตน   และเปนระบบที่มีคากอสรางและคาดูแลรักษาต่ํา  
วิธีการเดินระบบไมยุงยากซับซอน ผูควบคุมระบบไมตองมีความรูสูง  แตตองใชพื้นที่กอสรางมากจึงเปนระบบ
ที่เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอและราคาไมแพง  ซ่ึงโดยปกติระบบบอปรับเสถียรจะมีการตอกันแบบ
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
เร่ืองคาไฟฟานอยที่สุด คือ ทม.สิงหบุรี ประมาณ 5,000 บาท/เดือน    แสดงดังตารางที่ 5  
ตารางที่ 5 แสดงคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล  จํานวน  6  แหง 

เทศบาล 

รายการ ทน.
นนทบุรี 

ทม. 
ปทุมธาน ี

ทน. 
นครศรี
อยุธยา 

ทต. 
พระอินทรา

ชา 

ทม.
อางทอง 

ทม.
สิงหบุรี 

1.คาจางบุคลากร 219,190 - 125,345 6,600 68,150 333,460 

2.คาไฟฟา 235,876.53 143,371.9 198,767.21 118,200.03 19,994.30 5,000 

3.คาน้ําประปา 17,038.15 131,586.66 - - 5,597.71 10,000 
4.คาซอมแซมบํารุงรักษา - 1,522,100 - - - - 
5.คาสารเคมี 4,000 - - - - - 
6.อื่นๆ - - - - - 5,000 

รวม 476,104.68 1,797,058.6 324,112.21 124,800 93,742.01 353,460 

รวมทั้งสิ้น 3,169,277.5 บาท 

ท่ีมา :    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548  (สํารวจชวงเดือน ธันวาคม 2547 - มกราคม 2548) 
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บทที่ 3 
การตรวจสอบสถานที่การใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
3.1  ขอมูลการตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบรวบรวม 

พบวา  สภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาล    สวนมากมีสภาพการใชงานไดปกติ  
และมีบางสวนชํารุด  เนื่องจากทออุดตัน  ซ่ึงทางเทศบาลของแตละแหง จะดําเนินการจัดตั้งงบประมาณเอง  เพื่อ
ซอมแซมระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียตอไป แสดงดังตารางที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 2 แสดงสภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาล  ในพื้นที ่สสภ.6 นนทบุรี 
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3.2 ขอมูลการตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้าํเสีย 
พบวา  สภาพการใชงานของระบบรวบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล    จํานวน  6  แหง  สวนมากมี

สภาพการใชงานไดปกติและมีสภาพชํารุดบางสวน  แตก็สามารถดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียได แสดงดัง
ตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล  
จํานวน  6  แหง 

สถานภาพระบบรวบรวม สถานภาพระบบบําบัด 
ลําดับ เทศบาล 

ใชงานไดปกติ ชํารุด ใชงานไดปกติ ชํารุด 
หมายเหตุ 

1 ทน.นนทบุรี ใชงานไดปกติ - ใชงานไดปกติ - - 
2 ทม.ปทุมธานี ใชงานไดปกติ - ใชงานไดปกติ บางสวน ซอมระบบบําบัดน้ํา

เสีย แลวเสร็จ 2  
พ.ค.48 

3 ทน.นครศรีอยุธยา ใชงานไดปกติ - ใชงานไดปกติ บางสวน - ทออุดตัน 

4 ทต.พระอินทราชา ใชงานไดปกติ - ใชงานไดปกติ บางสวน - สถานีสูบน้ําเสีย 
ชํารุด 
- ใบกวาด  ในบอ
ตกตะกอน ชํารุด 

5 ทม.อางทอง ใชงานไดปกติ - ใชงานไดปกติ บางสวน -  เครื่องดักขยะมูล
ฝอยอัตโนมัต ิชํารุด 
-  วาลวกันน้ําไหล
ยอนกลับโรงสบู  
ชํารุด 
-สริงยึดแอรเรเตอร 
ชํารุด 

6 ทม.สิงหบุรี ใชงานไดปกติ - ใชงานไดปกติ บางสวน -  สถานีสูบน้ําเสีย
ชํารุด 
-  ทออุดตัน 

 รวม  6  แหง      

ที่มา :    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548 
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1) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน   
 เทศบาลนครนนทบุรี 
 
ท่ีตั้ง:  หมูบานประชานิเวศน ตําบลทาทราย   

อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
ตําแหนงจุดพกัิดทางภมิูศาสตร: 47P  0665396   
                                                    UTM 1534952 
เนื้อท่ี:  20    ไร 
งบประมาณ :  ป 2539 กอสรางระบบฯ   616.63    

ลานบาท (กรมโยธาธิการ) 
สภาพพืน้ท่ี: เปนของเทศบาลนครนนทบุรี  อยูหาง

จากเทศบาล   3   กิโลเมตร 
ระบบบําบัดน้าํเสีย:  แบบตะกอนเรง (Activated 

Sludge),AS 
ออกแบบระบบบําบัดน้าํเสีย:  38,500   ลบ.ม./วัน  
ครอบคลุมพื้นท่ี:   38.9   ตารางกิโลเมตร 
สภาพปจจุบัน:  มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ

บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 21,000 ลบ.
ม./วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 3 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนนทบุรี 
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2) โรงบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองปทุมธานี 
 
ท่ีตั้ง: ตําบลบานฉาง  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
ตําแหนงจุดพกัิดทางภมิูศาสตร: 47P  0661970 
                                                    UTM  1551059 
เนื้อท่ี:     30       ไร 
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ   340   ลาน

บาท (กรมโยธาธิการ) 
สภาพพืน้ท่ี: เปนของเทศบาลเมืองปทุมธานี  อยู

หางจากเทศบาล   4   กิโลเมตร 
ระบบบําบัดน้าํเสีย:  แบบตะกอนเรง (Activated 

Sludge),AS 
ออกแบบระบบบําบัดน้าํเสีย:     10,000   ลบ.ม./วัน  
ครอบคลุมพื้นท่ี:   7.1   ตารางกิโลเมตร 
สภาพปจจุบัน:   มีปริมาณน้าํเสียเฉลี่ยเขาระบบ

บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 8,500  ลบ.
ม./วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 4 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานี 
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3)ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลนครนครศรอียุธยา 
 
ท่ีตั้ง: ตําบลสวนพริก  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงจุดพกัิดทางภมิูศาสตร: 47P  0669167 
                                                    UTM  1590261 
เนื้อท่ี:     32      ไร 
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ   350   ลาน

บาท (กรมโยธาธิการ) 
สภาพพืน้ท่ี: เปนของเทศบาลนครนครศรีอยุธยา  

อยูหางจากเทศบาล   7   กิโลเมตร 
ระบบบําบัดน้าํเสีย:  แบบคลองวนเวยีน (Oxidation 

Ditch) ,OD  
ออกแบบระบบบําบัดน้าํเสีย:     24,000   ลบ.ม./วัน  
ครอบคลุมพื้นท่ี:   14   ตารางกิโลเมตร 
สภาพปจจุบัน:  มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ

บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 8,750  ลบ.
ม./วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 5 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนครศรีอยุธยา 
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4)ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา 
 
ท่ีตั้ง: ตําบลเชียงรากนอย  อําเภอบางปะอิน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงจุดพกัิดทางภมิูศาสตร: 47P  0673179 
                                                    UTM  1566576 
เนื้อท่ี:     5      ไร 
งบประมาณ :  ป 2538 กอสรางระบบฯ   148.3   

ลานบาท (กระทรวงวิทยฯ) 
สภาพพืน้ท่ี: เปนของเทศบาลตําบลพระอินทราชา  

อยูหางจากเทศบาล   5   กิโลเมตร 
ระบบบําบัดน้าํเสีย: แบบตะกอนเรง (Activated 

Sludge),AS 
ออกแบบระบบบาํบัดน้าํเสีย:     3,000   ลบ.ม./วัน  
ครอบคลุมพื้นท่ี:   4.04   ตารางกิโลเมตร 
สภาพปจจุบัน:  มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ

บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 2,225  ลบ.
ม./วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลพระอินทราชา 
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5)สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมือง
อางทอง  

 
ท่ีตั้ง:  ตําบลยานซื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 
ตําแหนงจุดพกัิดทางภมิูศาสตร: 47P  0656660 
                                                    UTM  1614726 
เนื้อท่ี:     17      ไร 
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ   179   ลาน

บาท (กรมโยธาธิการ) 
สภาพพืน้ท่ี: เปนของเทศบาลเมืองอางทอง  อยูหาง

จากเทศบาล   5   กิโลเมตร 
ระบบบําบัดน้าํเสีย: แบบบอเติมอากาศ (Aerated 

Lagoon),AL  
ออกแบบระบบบําบัดน้าํเสีย:     8,200   ลบ.ม./วัน  
ครอบคลุมพื้นท่ี:   6.19   ตารางกิโลเมตร 
สภาพปจจุบัน:  มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ

บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 2,275  ลบ.
ม./วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 7 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอางทอง 
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6)ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี 

 
ท่ีตั้ง: ตําบลมวงหมู  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 
ตําแหนงจุดพกัิดทางภมิูศาสตร: 47P  0653349 
                                                    UTM  1643970 
เนื้อท่ี:     67      ไร 
งบประมาณ : ป 2538 กอสรางระบบฯ   249.23   

ลานบาท (กรมโยธาธิการ) 
สภาพพืน้ท่ี: เปนของเทศบาลเมืองสิงหบุรี  อยูหาง

จากเทศบาล   5   กิโลเมตร 
ระบบบําบัดน้าํเสีย: แบบบอปรับเสถียร 

(Stabilization Pond),SP  
ออกแบบระบบบําบัดน้าํเสีย:     8,200   ลบ.ม./วัน  
ครอบคลุมพื้นท่ี:   7.8   ตารางกิโลเมตร 
สภาพปจจุบัน:  มีปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยเขาระบบ

บําบัดน้ําเสีย ประมาณ 1,500  ลบ.
ม./วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แสดงสภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองสิงหบุรี 
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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  แสดงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของทองถ่ิน จํานวน 6 แหง 

ลําดับ เทศบาล ปญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานของทองถิ่น 
1 ทน.นนทบุรี - 
2 ทม.ปทุมธานี 1.    บุคลากรไมเพียงพอ 

2.    บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร 
3 ทน.นครศรีอยุธยา 1. งบประมาณทีใ่ชในการบริหารจัดการไมเพยีงพอ 

2. บุคลากรไมเพยีงพอ 
3. บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร 
4. ขาดความรวมมือในการทิ้งขยะมูลฝอยลงในน้ํา 

4 ทต.พระอินทราชา 1. งบประมาณจํากัด 
2. บุคลากรไมเพยีงพอและไมมคีวามสามารถเฉพาะในการ

ดูแลระบบฯ 
3. เครื่องจักรชํารุดเสียหาย/คาซอมแซมระบบฯสูง/คา

กระแสไฟฟาในการเดินระบบฯสูง 
5 ทม.อางทอง 1.    บุคลากรไมเพียงพอ 

2. บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร 
3. งบประมาณทีใ่ชในการบริหารจัดการไมเพยีงพอ 

6 ทม.สิงหบุรี 1.    บุคลากรไมเพียงพอ 
2. บุคลากรเฉพาะดานไมมี เชนนักวิทยาศาสตร 
3. งบประมาณทีใ่ชในการบริหารจัดการไมเพยีงพอ 

 รวม 6 แหง  

ท่ีมา :    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 

ลําดับ เทศบาล 
ความสําคัญเรงดวนในการดาํเนินงานระบบรวบรวมและ 

ระบบบําบัดน้าํเสีย 
1 ทน.นนทบุรี - 
2 ทม.ปทุมธานี 1. ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบไฟฟา  

2. จัดหานกัวิทยาศาสตรมาทํางาน 
3 ทน.นครศรีอยุธยา 1. จัดหานักวิทยาศาสตรมาทํางาน 

2. เรงหาความรวมมือจากชุมชนในการจัดการน้ํา เสียในที่
สาธารณะ 

4 ทต.พระอินทราชา 1.   ซอมแซม สถานีสูบน้ําเสีย  
2.   ซอมแซมใบกวาด  ในบอตกตะกอน  
3. ไมมีหองปฏิบัติการสําหรับตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําทิ้ง 

5 ทม.อางทอง 1.   ซอมแซมเครื่องดักขยะมลูฝอยอัตโนมัติ  
2.   ซอมแซมวาลวกันน้ําไหลยอนกลับโรงสูบ   
4. ซอมแซมสริงยึดแอรเรเตอร ในระบบบําบดัน้ําเสีย 
5. จัดหานกัวิทยาศาสตรมาทํางาน 

6 ทม.สิงหบุรี 1. ซอมแซมสถานีสูบน้ําเสีย 
2. จัดหานกัวิทยาศาสตรมาทํางาน 

 รวม 6 แหง  

ท่ีมา :    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548 
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บทที่ 5 
การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งและสรุปผลวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
5.1  การเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
 
 
 
 
สสภ.6 นนทบุรี ไดดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล  จํานวน  6  

แหง  รวมทั้งหมด 43 บอ คือ  คร้ังท่ี 1 ระหวางวันที่   4-7  มกราคม 2548  จํานวน 10 บอ    คร้ังท่ี 2 ระหวางวันที่   
15-18  มีนาคม 2548  จํานวน   10   บอ  คร้ังท่ี 3 ระหวางวันที่   2-6  พฤษภาคม 2548  จํานวน   11   บอ  และ
คร้ังท่ี 4 ระหวางวันที่   8-11 สิงหาคม 2548  จํานวน   12   บอ  แสดงดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9  แสดงจํานวนบอที่เก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล  จํานวน 6 แหง 

จํานวนที่เก็บตวัอยางน้าํท้ิงจาก 
ระบบบําบัดน้าํเสีย (บอ) ลําดับ เทศบาล 

ชนิดของ
ระบบ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 

หมายเหตุ 

1 ทน.นนทบุรี AS 2 2 2 2 -น้ําทิง้เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

2 ทม.ปทุมธานี AS 1 1 2 2 -ครั้งที่ 1-2 (บริเวณทอ
รวบรวมน้ําเสีย) 
-น้ําทิง้เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

3 ทน.นครศรีอยุธยา OD 2 2 2 2 -น้ําทิง้เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

4 ทต.พระอินทราชา AS 2 2 2 2 -น้ําทิง้เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

5 ทม.อางทอง AL 2 2 2 2 น้ําทิ้งเขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

6 ทม.สิงหบุรี SP 1 1 1 2 -ครั้งที่ 1-2 (บริเวณทอ
รวบรวมน้ําเสีย) 
-ครั้งที่ 3 (บริเวณน้าํทิ้ง
เขาระบบบําบัดน้ําเสีย) 
-น้ําทิง้เขา-ออก (จาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

 รวม 6 แหง  10 10 11 12 43 บอ 

ท่ีมา :    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  (นนทบุรี) , โครงการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลระบบรวบรวมและระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ,2548 
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5.2 สรุปผลวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
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   

คร้ังท่ี 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 

คร้ังท่ี 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 

คร้ังท่ี 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 
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คร้ังท่ี 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 เร่ือง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 (แสดงดังตารางที่ 10) 
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

พารามิเตอรท่ีตรวจวิเคราะห เกณฑมาตรฐาน 
1.คาความเปนกรด – ดาง(pH) 5.0-9.0 
2.บีโอดี(BOD) /20 mg/l 
3.สารแขวนลอย(Suspended Solids) /30 mg/l 
4.ตะกอนหนกั (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.แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal  Coliform   

Bacteria) 
- 

รวม 8 พารามิเตอร  
ที่มา: เกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท  ก 
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คร้ังท่ี 1 (วันที่ 4-7 มกราคม 2548) 
1. โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมือง จ.นนทบุรี 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  4  มกราคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 9-10และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน  มีรายละเอยีด
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  

รูปท่ี 9 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นนทบุรี  ครั้งที่ 1 

รูปท่ี 10 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นนทบุรี  ครั้งที่ 1 
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2. โรงบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมือง จ. ปทุมธานี 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  4  มกราคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน   1   บอ แสดงในรูปที่ 11และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  5  มกราคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 12-13และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 แสดงการเก็บน้ําทิ้งบริเวณทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ทม.ปทุมธานี ครั้งที่1 

รูปท่ี 12 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
ทน.นครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1 

รูปท่ี 13 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  

ทน. นครศรีอยุธยา  คร้ังที่ 1 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  5  มกราคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 14-15และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 14 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
ทต.พระอินทราชา  ครั้งที่ 1 

รูปท่ี 15 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
ทต.พระอินทราชา ครั้งที่ 1 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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  มลิลิกรัมตอลิตร (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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  6  มกราคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 16-17และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
ทม.อางทอง ครั้งที่ 1 

รูปท่ี 17 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
ทม.อางทอง  ครัง้ที่ 1 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  7  มกราคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน   1   บอ แสดงในรูปที่ 18และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18 แสดงการเก็บน้ําทิ้งบริเวณทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.สิงหบุรี   ครั้งที่ 1 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1  ทอรวบรวมน้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 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  
 

คร้ังท่ี 2 (วันที่ 15-18 มีนาคม 2548) 
1.  สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมือง จ.นนทบุรี 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  15  มีนาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 19-20และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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

รูปท่ี 19 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ํา
เสีย  

ี ั้ ี่ 2

รูปท่ี 20 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ํา
เสีย  

ี ั้ ี่ 2
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ตอลิตร) ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 10.27  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal  
Coliform  Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100  มิลลิกรัมตอลิตร 

2.2  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน  มีรายละเอยีด
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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  15 มีนาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน   1   บอ แสดงในรูปที่ 21และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1  ทอรวบรวมน้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 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  

รูปท่ี 21 แสดงการเก็บน้ําทิ้งบริเวณทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.ปทุมธานี  ครั้งที่ 2 
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3.  ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  16  มีนาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 22-23และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน  มีรายละเอยีด
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  

 
 

รูปท่ี 22 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 2 

รูปท่ี 23 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นครศรีอยุธยา   ครั้งที่ 2 
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4.  ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  16  มีนาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 24-25และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 10 

 
 
 
 
 
 

 
 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน  มีรายละเอยีด
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  
 
 

รูปท่ี 24 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ํา
เสีย  

ิ ั้ ี่ 2

รูปท่ี 25 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทต.พระอินทราชา  ครั้งที่ 2 
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5.  สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมือง จ. อางทอง 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  17  มีนาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 26-27และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 11 

 
 
 
 
 
 

 
 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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   
 

รูปท่ี 26 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.อางทอง  ครัง้ที่ 2 

รูปท่ี 27 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.อางทอง  ครั้งที่ 2 
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6.  ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมือง จ. สิงหบุรี 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  7  มกราคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทอ
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน   1   บอ แสดงในรูปที่ 28และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1  ทอรวบรวมน้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 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  
 

คร้ังท่ี 3 (วันที่ 2 พฤษภาคม 2548) 
1. สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมือง จ.นนทบุรี 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  2 พฤษภาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 29-30และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 13 

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 28 แสดงการเก็บน้ําทิ้งบริเวณทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.สิงหบุรี  ครั้งที่ 2 

รูปท่ี 29 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นนทบุรี  ครั้งที่ 3 

รูปท่ี 30 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นนทบุรี  ครั้งที่ 3 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน  มีรายละเอยีด
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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  2 พฤษภาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 31-32และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 31 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.ปทุมธานี  ครั้งที่ 3 

รูปท่ี 32 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.ปทุมธานี  ครั้งที่ 3 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอยีด
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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบรีุ  ไดดําเนนิการลงพื้นที่  ในวันที่  3 พฤษภาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จาํนวน   2   บอ แสดงในรูปที ่33-34และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 33 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3 

รูปท่ี 34 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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 น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน  มีรายละเอยีด
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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบรีุ  ไดดําเนนิการลงพื้นที่  ในวันที่  3 พฤษภาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จาํนวน   2   บอ แสดงในรูปที3่5-36และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 35 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทต.พระอินทราชา  ครั้งที่ 3 

รูปท่ี 36 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทต.พระอินทราชา  ครั้งที่ 3 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบรีุ  ไดดําเนนิการลงพื้นที่  ในวันที่  6 พฤษภาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จาํนวน   2   บอ แสดงในรูปที3่7-38และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 37 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  

ทม.อางทอง  ครัง้ที่ 3 
รูปท่ี 38 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.อางทอง  ครั้งที่ 3 
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2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  4 พฤษภาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน   1   บอ แสดงในรูปที่ 39และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 18 

 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 39 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ทม.สิงหบุรี  ครั้งที่ 3 



การต ิดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบ ัดน้ําเส ียรวมของช ุมชน ป ี 2548   สสภ.6 (นนทบ ุร ี) 41 

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 
2.1  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 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  
 
คร้ังท่ี 4 (วันที่ 8 สิงหาคม 2548) 
1. สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมือง จ.นนทบุรี 
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  8 สิงหาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 40-41และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 19 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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

รูปท่ี 40 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นนทบุรี  ครั้งที่ 4 

รูปท่ี 41 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นนทบุรี  ครั้งที่ 4 
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ตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal  Coliform  Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ 160,000 MPN/100  
มิลลิกรัมตอลิตร  

2.2  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน  มีรายละเอยีด
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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบรีุ  ไดดําเนนิการลงพื้นที่  ในวันที่  8 สิงหาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย จาํนวน   2   บอ แสดงในรูปที ่42-43และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ   12.5  มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 20มิลลิกรัมตอลิตร) สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 11.6 มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 30  มลิลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนกั 
(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  

รูปท่ี 42 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.ปทุมธานี  ครั้งที่ 4 

รูปท่ี 43 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.ปทุมธานี  ครั้งที่ 4 
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2.2  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน มีรายละเอยีด
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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบรีุ  ไดดําเนนิการลงพื้นที่  ในวันที่  9 สิงหาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จาํนวน   2   บอ แสดงในรูปที ่44-45และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  

 

รูปท่ี 44 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 4 

รูปท่ี 45 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทน.นครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 4 
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2.2  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจวิเคราะหและไดมาตรฐาน  มีรายละเอยีด
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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบรีุ  ไดดําเนนิการลงพื้นที่  ในวันที่  9 สิงหาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จาํนวน   2   บอ แสดงในรูปที ่46-47และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 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 
 

รูปท่ี 46 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทต.พระอินทราชา  ครั้งที่ 4 

รูปท่ี 47 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทต.พระอินทราชา  ครั้งที่ 4 
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2.2  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบรีุ  ไดดําเนนิการลงพื้นที่  ในวันที่  10 สิงหาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
บําบัดน้ําเสีย จาํนวน   2   บอ แสดงในรูปที ่48-49และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 23 

 
 
 
 
 
 

 
  
2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1 น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  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  
 

รูปท่ี 48 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.อางทอง  ครัง้ที่ 4 

รูปท่ี 49 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.อางทอง  ครัง้ที่ 4 
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2.2  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

สสภ.6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่  ในวันที่  11 สิงหาคม 2548  เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน   2   บอ แสดงในรูปที่ 50-51และแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 24 

 
 
 
 
 
 
 

 
 2) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ในหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

2.1  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 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  

 

รูปท่ี 50 แสดงการเก็บน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.สิงหบุรี   ครั้งที่ 4 

รูปท่ี 51 แสดงการเก็บน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทม.สิงหบุรี   ครั้งที่ 4 
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2.2  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  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 ปญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานของ สสภ.6 นนทบุรี 

1. การเขาไปดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.6 นนทบุรี 
ทั้ง 6 แหง ไมมีเจาหนาที่จากทางเทศบาลเขาไปอํานวยความความสะดวกใหกับเจาหนาที่ สสภ.6 

2. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ที่พึ่งซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จ ยังเปนตัว
แทนที่ดีไมได  เนื่องจากปริมาณน้ําเสียยังคางอยูในระบบบําบัดน้ําเสียเปนจํานวนมาก 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบหลักของเทศบาล ในเรื่องระบบบาํบัดน้ําเสีย ยังไมเขาไปดูแล  ควบคุม ระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางเพยีงพอ 

 
6.2  ขอเสนอแนะของ สสภ.6 นนทบุรี 

1. เทศบาล  ควรแตงตั้งเจาหนาที่มีความรูเฉพาะดานรับผิดชอบระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียและ
นักวิทยาศาสตรตรวจวิเคราะหทางดานหองปฏิบัติการ 

2. กรมควบคุมมลพิษ ควรสรางความพรอมใหกับเทศบาลโดยมีการจัดฝกอบรมใหความรูทางดานการดูแล
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย  และทางดานหองปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 

3. เทศบาล ควรมีการตั้งงบประมาณซอมแซมระบบของเทศบาลเอง เนื่องจากอุปกรณบางตัวเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใชงาน 

4. ควรผลักดันกฎหมายบังคับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหมีความรับผิดชอบปญหามลพิษทางน้ํา  
ภายในพื้นที่ของแตละเทศบาล 

5. ทสจ. ควรเขาไปมีบทบาทในการใหความรูทางดานการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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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 สรางความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน และ
ตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 1.5 กําหนดกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 1.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย ตลอดจนสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและการ
นําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหม 
 1.7 การรณรงคประชาสัมพันธ  สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค 
สวนทองถ่ิน ชุมชนและประชาชน 

2. กลยุทธและมาตรการ 

 ในการจัดการน้ําเสียชุมชนไดลําดับความสําคัญในการดําเนินการของกลยุทธตาง ๆ โดยใหสอดคลอง 
เชื่อมโยงกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนี้ 
  กลยุทธท่ี 1 :  ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธท่ี 2 : ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการจัดการ 

น้ําเสีย 
กลยุทธท่ี 3 : ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษน้ําเสียชุมชนและ

การมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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กลยุทธท่ี 4 : ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชนเนนให
ประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวม
ดําเนินการ 

กลยุทธท่ี 5 : ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางเปนระบบ 

กลยุทธท่ี 6 : ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และควบคุม
การดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และบังคับใชกฎหมาย 

กลยุทธท่ี 7 : ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2.1 กลยุทธท่ี 1 : ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.1.1 ปญหา 

(1) ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม 
(2) ขาดการบังคับใช กฎหมาย 
(3) ขาดเครื่องมือ ความรู และเทคนิคดานการจัดการน้ําเสีย 
(4) ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเดิม ไมสามารถดําเนินงานได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
2.1.2 มาตรการ 

(1) สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
(2) เพิ่มประสิทธภิาพการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง 

กับสถานการณ 
(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียและควบคุมมลพิษ 
(4) ฟนฟูสภาพการดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเดิมให 

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
2.1.3 แนวทางปฏิบัติ 

(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อเปนแนวทางให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเสนอใหการจัดการน้ําเสียชุมชนเปนวาระแหงชาติ 

(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) ดําเนินการ
ประชุมสัมมนาและฝกอบรมองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความเขาใจในการบริหารจัดการโดยเนนการ
บริหารเชิงพื้นที่ สรางความเขาใจทั้งในระดับภาพรวม และในเชิงลึกระดับพื้นที่ 

(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานในเชิงรุก โดยเปนฝายนําริเร่ิม เขาถึงพื้นที่
และชุมชน เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับประชาชน 
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(4) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สงเสริม สนบัสนุนให สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
(สสภ.) มีหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ปจจุบัน มี สสภ. 16 แหง ที่มีหองปฏิบัติการ 

(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับแหลงกําเนิด
น้ําเสียในชุมชนเมือง ซ่ึงการผลิตที่สะอาดเปนที่ยอมรับกันวาเปนเครื่องมือการจัดการในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการพิจารณาหาแนวทางในการทําใหเกิดของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย ไมวาจะ
เปนการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซํ้า หรือการนํากลับมาใชใหม ซ่ึงจะทําใหลดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสีย 

(6) องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นํา
แผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง (ตามขอ(5)) ไปปฏิบัติ 

(7) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแนวทางการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับไปใช
ประโยชนใหม (ตามขอ 1.3.1.2) ไปปฏิบัติ 

(8)  กระทรวงทรัพยากรฯ (อจน.) นํารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน (ตามขอ 1.3.1.3) ไปประยกุตใชในการบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสีย 

(9) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
กํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดน้ําเสีย ในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติและการ
บังคับใชกฎหมาย 
    (10) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
ติดตามและประเมินสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และแหลงกําเนิดมลพิษ ในพื้นที่ ตามแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    (11) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) อบรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 ความพรอมของทองถ่ิน 
พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการนําไปใชปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
    (16) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และอจน.) พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเงินและการเดินระบบ ดวยวิธีการเทียบเคียง 
(Benchmarking System) ซ่ึงเปนกระบวนการคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและแนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใชกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย สามารชวยลดคาใชจายในการ
เดินระบบฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฯ หรือวิธีอ่ืน 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
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียกล่ันกรองพิจารณา เพื่อกําหนดคาที่ใชแนะนําในการออกแบบใหมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับใหหนวยงานที่เกี่ยวของและบริษัทที่ปรึกษาออกแบบนําไปใช  
    (19) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (คพ.) จัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนทั่วประเทศ เพื่อฟนฟู ปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมของชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความพรอมใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดินระบบฯ ไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง โดย
ดําเนินการฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสีย 77 แหง (ไมรวมระบบฯ ของ กทม. 7  แหง และระบบที่ชะลอ/ยกเลิก
โครงการ 3 แหง) ซ่ึงเปนระบบที่กอสรางเสร็จแลว 63 แหง และกําลังกอสราง 14 แหง 
    (20) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ/หรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (อจน.) 
ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการปรับปรุงซอมแซมระบบฯ จํานวน 36 แหง เพื่อฟนฟูสภาพใหสามารถ
ดําเนินงานไดเต็มประสิทธิภาพ ภายในป 2547-2548 วงเงิน 185 ลานบาท 
    (21) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (อจน.) ทํา
การเดินระบบ (Operation) จํานวน 46 แหง โดยไดรับงบประมาณในลักษณะแบบถดถอยเปนเวลา 4 ป เร่ิมในป 
2547 วงเงิน 571.40 ลานบาท และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจายเพิ่มเติมในสวนที่เหลือตามสัดสวนอีก 
342.60 ลานบาท (รวมทั้งสิ้น 914.00 ลานบาท) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารงานเดิน
ระบบฯ ไดในระยะแรกภายหลังจากการปรับปรุงซอมแซมฯ กอนที่จะรับผิดชอบดําเนินการดวยพึ่งพาตนเองได
ตอไป 

(22) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือ
เปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ (Maintenance Cost) ทั้งหมด โดยเงินสวนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
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สมทบในสวนของการเดินระบบและคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา สามารถจัดหาไดจาก (1) งบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง (2) รายไดจากการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย (3) เงินอุดหนุนภายใต
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ (4) เงินกู จากแหลง
เงินอื่นๆ 
    (23) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สผ. 
และคพ.) กําหนดแผนและดําเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานฟนฟูฯ ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ วงเงิน 9.0 ลานบาท ดําเนินการในป 2547-2549 โดยติดตาม
ประเมินผลเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน และจัดทํารายงานเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
    (24) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สส. คพ. 
และอจน.) ดําเนินการสรางความพรอมใหทองถ่ินในการดําเนินการระบบบําบัด 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 กลยุทธท่ี 2 : ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการน้ําเสีย 
 2.2.1 ปญหา 

(1) บุคลากรขาดประสบการณ ความรู ทักษะดานการจัดการน้ําเสีย 
(2) ขาดแผนงานดําเนินการและบริหารจัดการที่ชัดเจน 
(3) ขาดการตรวจสอบและเขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการกํากับ ดูแลแหลงกําเนิด

มลพิษ 
(3) ขาดความพรอมในการดําเนนิการการจัดการน้ําเสีย อยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 มาตรการ 
(1) เสริมสรางสมรรถนะ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
(2) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(3) เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและบังคับใชกฎหมาย 
(4) สรางความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับ

การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
2.2.3 แนวทางการปฏิบัติ 
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(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.)  ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการบริหารจัดการ
น้ําเสียใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
กําหนดแผนงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได 

(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามแผนการบริหารและสามารถรับการ
ตรวจสอบประเมินผลได 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการควบคมุตรวจสอบ 
การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 

(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู 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 กลยุทธท่ี 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 

ส่ิงแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน 
2.3.3 แนวทางการปฏบิัติ 
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(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ (สสภ.) รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย และ
การจายคาบริการบําบัดน้ําเสียตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
เผยแพรขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง และความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน 

(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ (สสภ.) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและมลพิษทางน้ําแกชุมชนและประชาชนเพื่อใหเกิดความ
ตระหนัก เกิดจิตสํานึก การเฝาระวังและอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(4) กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
การบริหารจัดการ และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา
มีความเขาใจ และเปนกําลังสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอมในอนาคต 

(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.)  สนับสนุนการเรียนรู และใหความรูดานการรณรงค 
ประชาสัมพันธ ส่ิงแวดลอมศึกษา กิจกรรมการใหความรูผานการสันทนาการ และกิจกรรมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ โดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหสามารถปฏิบัติงานดานการรณรงคประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 กลยุทธท่ี 4 : ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน เนนให 
ประชาชนสามารถเขารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ 

 2.4.1 ปญหา 
(1) ขาดความเชื่อถือไววางใจจากประชาชนและชุมชน 
(2) ประชาชนไมไดรับขอมูล ขอเท็จจริง และไมมีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ

มลพิษดานน้ําเสียชุมชน 
(3) เกิดขอขัดแยงทางความคิด และการดําเนินการระหวางประชาชนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
(4) ขาดความรูและทักษะในการดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.4.2 มาตรการ 
(1) ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขาถึงพื้นที่ และ

ใกลชิดประชาชนและชุมชน 
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการใหขอมูลขาวสารที่แทจริงและความรูแกประชาชนอยาง

โปรงใส และอยางตอเนื่อง 
(3) สรางความเขาใจ และความโปรงใสในการปฏิบัติงานแกประชาชนและชุมชน 
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(4) สนับสนุนสงเสริมการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

 
2.4.3 แนวทางการปฏิบัติ 

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการในเชิงรุก เปนฝายนํา ริเร่ิม 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
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เผยแพรขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง แกชุมชนและประชาชน อยางโปรงใสและเปดเผย 
โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และการจัดประชุมหารือกับผูนําชุมชน เอกชน และประชาชน 

(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบ
ได ตลอดจนใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง และใหความรูความเขาใจแกชุมชนและประชาชน เพื่อลดความขัดแยง 
เปลี่ยนความขัดแยงเปนความรวมมือ 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งองคการสภาประชาชนเพื่อดําเนินการดานการ
ประสานกับกับประชาชนเกี่ยวกับขอเท็จจริง แผนงาน โครงการ ความรู ความเขาใจ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการน้ําเสียตลอดจนการกําหนดอัตราคาบริการและรวมรับผิดชอบจายคาบริการบําบัด
น้ําเสียดวย โดยคาดหวังวาการมีองคการสภาประชาชนจะทําใหการจัดเก็บคาบริการฯ ไดงายขึ้น 

(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ 
เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน และจัดอบรมสัมมนา 

(6) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) 
ดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ สรางการมีสวนรวมที่พัฒนาขึ้น 

2.5 กลยุทธท่ี 5 : ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นอยางเปนระบบ 

 2.5.1 ปญหา 
(1) ขาดประสิทธิภาพการดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
(2) ขาดงบประมาณดําเนินการ 

2.5.2 มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบ และกลไกลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และวิธีการวัดผล 

 



การต ิดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบ ัดน้ําเส ียรวมของช ุมชน ป ี 2548   สสภ.6 (นนทบ ุร ี) 57 

(2) สนับสนุนการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ 
2.5.3 แนวทางการปฏิบัติ 

(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และสผ.) กําหนดเกณฑ วิธีการ ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันและมีเกณฑช้ีวัดเพื่อประเมินผลและการจัดทํารายงาน รวมทั้งสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
ดําเนินการติดตามประเมินผล 

(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นําระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลไป
ดําเนินการในพื้นที่ โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง พรอมทั้งชี้แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาใจ และให
ความรวมมือในการตรวจสอบประเมินผล และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบดวย 

2.6 กลยุทธท่ี 6 : ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และควบคุม 
การดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และบังคับใชกฎหมาย 

 2.6.1 ปญหา 
(1) ขาดการบังคับใชกฎหมายในการกําหนดและจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
(2) ขาดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียที่เขมงวด และดําเนินการ

ลงโทษหากมีการฝาฝน 
(3) ขาดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจนในการกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ําเสียและ/หรือการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย 
(4) ขาดกฎหมาย ควบคุม หรือการอนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ 

2.6.2 มาตรการ 
(1) สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือ

คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปประกาศใชและดําเนินการไดตอไป 
(2) สนับสนุนกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน ใหครอบคลุมแหลงกําเนิดน้ําเสีย

ประเภทตาง ๆ มากขึ้น 
(3) สงเสริมสนับสนุนใหกลไกทางกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสวน

รวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ําเสีย และ/หรือดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนอยางตอเนื่อง 
(4) พัฒนากลไกทางกฎหมายควบคุมการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ 

2.6.3 แนวทางการปฏิบัติ 
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย (Service Fee) 

หรือการจายคากอใหเกิดมลพิษ (Pollution Charge) ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) 
สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการจัดเก็บ โดยอาจจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชนจัดเก็บรวมกับ
คาไฟฟา จัดเก็บโดยรวมกับภาษี จัดเก็บโดยรวบรวมกับคาน้ําประปา หรือจัดเก็บเฉพาะคาน้ําเสียตางหาก เปนตน 
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อยางไรก็ตาม การจัดเก็บโดยรวมกับคาน้ําประปาอาจเปนแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากจะทําใหมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บมากขึ้น และเปนการดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของการการผลิตน้ําใชและการใชน้ํา แตตองมี
การปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของดวย และผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นําไปปฏิบัติได ทั้งนี้รวมถึงทางเลือกในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียโดยรวมกับคาน้ําประปา และแนวทาง
การจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการนําน้ําดิบจากแหลงน้ํามาผลิตน้ําประปา 

การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (Tariff) สามารถพิจารณาองคประกอบ 3 
สวนคือ (1) คาบริการบําบัดน้ําเสีย (2) คาธรรมเนียมอนุญาตตอเชื่อมทอ และ (3) คาตอเชื่อมทอ ซ่ึงสมารถ
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

เปนภาระมากตอผูใชบริการ โดยเฉพาะผูใชบริการประเภทบานพักอาศัยควรพิจารณาระดับรายไดและ
ความสามารถในการจายดวย (Ability to pay) 
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(ข) ไมซับซอนและยากตอการปฏิบัติใชและติดตามตรวจสอบ 
(ค) คาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บไมสูงมาก 
(ง) มีความยืดหยุนพอสมควรในการปฏิบัติใช 
(จ) การปฏิบัติใชควรสอดคลองกับระบบบริหารและกลไกลของเทศบาล 
(ช) สามารถตรวจสอบและประเมินผลได 

 (1) กระทรวงทรัพยากรฯ ประกาศกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียหรืออัตราคา
กอใหเกิดมลพิษและหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บ สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการตอได 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอาศัย
กระบวนการรณรงคประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการรับผิดชอบของ
ประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอาจจัดเก็บในอัตราที่ต่ํากอน เพื่อลดการตอตานและใหเกิดการมี
สวนรวมรับผิดชอบของประชาชน ทั้งนี้หากประชาชนยังไมมีความพรอมที่จะจายคาบริการฯ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอาจตองจัดหาเงินจากแหลงอื่นมาใชกอน เชน งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนกระจายอํานาจฯ และเงินกูจากแหลงอื่น เปนตน 

(3) กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนใหมีองคการดานน้ําและน้ําเสียชุมชน (Water 
and Sewage Authority หรือ WASA) มีหนาที่จัดหาและผลิตน้ําใชและจัดการน้ําเสียในหนวยงานเดียวกันเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินการผลิตน้ําใชที่สะอาด และการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย 

(4) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกประกาศกระทรวงฯ กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ไดแก หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา รานลาง - อัดฟลม ถายรูป เปนตน 
และกําหนดเกณฑการปฏิบัติในการควบคุมการระบายน้ําเสียจากอูซอมรถยนต กําหนดมาตรฐานและวิธีการ
ควบคุมกากตะกอนจากการบําบัด น้ําเสีย เปนตน 

(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขมงวดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิด น้ําเสียชุมชน ที่ไดประกาศ
บังคับใช 

(6) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 73 พรบ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพื่อใชบังคับสําหรับผูที่จะเปนผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียจะตองมีใบอนุญาตและบุคลากรที่ชํานาญพรอมที่จะดําเนินงาน 

(7) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎหมาย ขอระเบียบ และมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมดําเนินการหรือละเลยการปฏิบัติ พรอมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
จากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความตระหนักตอหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานจัดการน้ําเสีย 
และ/หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

(8) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กํากับ ดูแล ควบคุมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินปฏิบัติตามกฎหมาย ขอระเบียบที่กําหนดขึ้น จากขอ 6.3.1.1 
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 (9) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตระบายน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (Discharge Permit System) โดยแหลงกําเนิด
เหลานี้จะระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําหรือออกสูส่ิงแวดลอมไดจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอแหลงกําเนิดมลพิษ
ขนาดใหญ เชน ชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และฟารม ปศุสัตว เปนตน สวนบานเรือนและแหลงกําเนิดน้ํา
เสียอ่ืน ๆ ที่ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Onsite Treatment อาจไมตองขออนุญาตการระบายน้ําเสียแตตอง
กําหนดภายใตระบบ Discharge Permit System และตามหลักเกณฑการอนุญาตและเงื่อนไขกําหนดอื่นๆ 

2.7 กลยุทธท่ี 7 : ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 2.7.1 ปญหา 
(1) ขาดการควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย

ใชกลไกทางการสนับสนุนงบประมาณ 
(2) ขาดการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
(3) การจัดสรรงบประมาณประจําปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีกําหนดใหใช

จายเงินดานการจัดการน้ําเสียที่ชัดเจน 
2.7.2 มาตรการ 

(1) สนับสนุนกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบมากขึ้น 

(2) พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารเงินงบประมาณในการดําเนินการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 

(3) สนับสนุนกําหนดภารกิจดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและงบประมาณดําเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใชจายดําเนินการ 

2.7.3 แนวทางการปฏิบัติ 
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดเกณฑหรือเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณดวยการปรับลดสัดสวน
งบประมาณประจําปหากละเลยไมดําเนินการจัดการน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย หรือสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มตามสัดสวนที่เหมาะสมหากสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรางแรงจูงใจใหแกทองถ่ินที่ดูแลเอาใจใสการจัดการสิ่งแวดลอมและน้ําเสียดวย
การสนับสนุนงบประมาณหรือเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถดําเนินการจัดการน้ําเสีย
ไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง หรือทองถ่ินแสดงความพรอมในการบริหารจัดการและรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดการน้ําเสีย 
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(3) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรางระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใชเงินงบประมาณและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

(4)  ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใชจายเงินงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

(5) สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดสัดสวนงบประมาณที่ชัดเจนสําหรับภารกิจดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและการดําเนินการระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนในการจัดสรรงบประมาณประจําปใหแกทองถ่ินผานแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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ภาคผนวก ง       ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียคร้ังที่ 4/2548 
 
ภาคผนวก จ ตารางแสดงคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
ตารางภาคผนวกที่ 1  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2548 

สถานที่  โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 

วันที่เก็บตัวอยาง  4  มกราคม  2548  เวลา 14 : 00 น.และ 14:20 น. 
พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

- <0.5 20.0 4.8 28.5 78.5 7.2 〈 160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย - <0.5 3.4 2.7 21.1 17.4 7.8 〈 160,000 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
 

ก-1 



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 สถานที่เก็บ 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
(ทอรวบรวมน้ําเสีย)  
 

7.0 <  0.5 39.5 0.9 5.9 26.6 8.8 〈 160,000 - 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 

 
 
 

ก-2 



 

ตารางภาคผนวกที่ 3  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 

ก-3 



 
 

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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 

ก-4 



 
 

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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 

ก-5 



 

ตารางภาคผนวกที่ 6  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2548 (ตอ) 

สถานที่  ทอรวบรวมน้ําเสีย  ต. บางพุทรา  อ. เมือง  จ. สิงหบุรี 

วันที่เก็บตัวอยาง  7  มกราคม  2548  เวลา 12 : 00 น   

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ สถานที่เก็บ 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
(ทอรวบรวมน้ําเสีย)  

7.5 <  0.5 10.9 4.3 36.5 41.8 14.5 〈 160,000 - 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
 

ก-6 



ภาคผนวก ข 
ตารางภาคผนวกที่ 7 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ครั้งที่ 2/2548 

สถานที่  โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 

วันที่เก็บตัวอยาง  15 มีนาคม   2548  2548  เวลา 13 : 00 น.และ 13:20 น. 
พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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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 สถานที่เก็บ 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
(ทอรวบรวมน้ําเสีย)  
 

7.0 <  0.5 7.1 0.2 7.1 4.8 0.97 90,000 - 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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ตารางภาคผนวกที่ 10 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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ตารางภาคผนวกที่ 11 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา, ≯ =   ไมมากกวา 

ข-5



 

ตารางภาคผนวกที่ 12 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 2/2548 (ตอ) 

สถานที่  ทอรวบรวมน้ําเสีย  ต. บางพุทรา  อ. เมือง  จ. สิงหบุรี 

วันที่เก็บตัวอยาง  18  มีนาคม  2548  เวลา 10 : 45 น      

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ สถานที่เก็บ 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
(ทอรวบรวมน้ําเสีย)  
 

7.5 <  0.5 15.4 2.9 19.8 18.2 9.30 〈 160,000 - 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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ภาคผนวก ค 
ตารางภาคผนวกที่ 13  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ครั้งที่ 3/2548 

สถานที่  โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 

วันที่เก็บตัวอยาง  2  พฤษภาคม  2548  เวลา 13 : 30 น. และ 13:45 น. 
พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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ตารางภาคผนวกที่ 14  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย  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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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ตารางภาคผนวกที่ 15  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย  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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
 
 

ค-3 



ตารางภาคผนวกที่ 16 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

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 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
 
 

ค-4 



ตารางภาคผนวกที่ 17 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  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** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

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  

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
 

ค-5 



ตารางภาคผนวกที่ 18  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ครั้งที่ 3/2548 (ตอ) 

สถานที่  ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. มวงหมู  อ. เมือง  จ. สิงหบุรี 

วันที่เก็บตัวอยาง  4  พฤษภาคม  2548  เวลา 14 : 30 น   

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ สถานที่เก็บ 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 8.2 0.2 8.3 16.9 4.65 24,000 - 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    

บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 
      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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ภาคผนวก ง 

ตารางภาคผนวกที่ 19  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ครั้งที่ 4/2548 
สถานที ่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 
วันที่เก็บตัวอยาง  8 สิงหาคม  2548  เวลา 13 : 00 น. และ เวลา 13 : 30  น.  

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <0.5 19.6 6.0 11.8 33.5 1.5 〈 160,000 
- 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <0.5 18.6 0.6 4.5 11.3 1.3 42,500 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 

      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
 

ง-1 



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.   

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 11.6 2.8 12.6 12.5 2.3 13,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 6.4 1.9 1.1 5.2 0.3 2,000 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 

      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 

 
 

ง-2 



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.  

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 35.8 6.7 11.7 25.8 1.9 〈 160,000 
- 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 5.7 0.2 2.7 11.4 1.2 22,000 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 

      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
 
 

ง-3 



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

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 1.0 18.4 2.3 7.7 19.9 1.4 160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

8.0 <  0.5 12.2 1.4 5.7 14.2 1.8 800 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 

      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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ตารางภาคผนวกที่ 23 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ครั้งที่ 4/2548 (ตอ) 
สถานที ่ สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้าํ  ต. ยานซื่อ  อ. เมือง  จ. อางทอง 
วันที่เก็บตัวอยาง  10 สิงหาคม  2548  เวลา 11.20 น. และ เวลา 11 : 55  น.    

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 66.2 12.8 50.7 120.8 6.2 〈 160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 41.3 1.5 21.4 33.5 3.8 24,000 BOD ,SS  

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 

      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
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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.     

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 
ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <  0.5 9.1 1.4 2.7 3.0 0.8 1,300 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 41.4 ND 9.7 24.9 0.2 <  200 BOD,SS 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  
ประเภท ก 

 
5.0 – 9.0 

 

≯0.5 

 

≯30 

 

≯20 

 

≯35 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ  *   =   เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร    
บางประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 9ง  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2537 

      **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 
      ***   =   พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเทคนคิสิ่งแวดลอม 
                       <   =    นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 
         ND =   ไมสามารถตรวจพบได 
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ภาคผนวก จ 
ตารางภาคผนวกที่ 26 แสดงคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

เกณฑกําหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้ง ดัชนีคุณ 
ภาพน้ํา 

หนวย 
ก ข ค ง จ 

วิธีวิเคราะห 

1. คาความ
เปนกรดดาง 
(pH) 

- 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
ใชเครื่องวัดความเปนกรด
และดางของน้ํา (pH Meter) 

2. บีโอด ี
(BOD)  

มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน30 ไมเกิน40 ไมเกิน50 ไมเกิน200 

ใชวิธีการ Azide 
Modification ที่อณุหภูมิ 20 
องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 5 วัน ติดตอกัน 
หรือวิธีการอืน่ที่
คณะกรรมการควบคุม 
มลพิษใหความเหน็ชอบ  

3.ปริมาณ
ของแข็ง 
- คาสาร
แขวนลอย 
(Suspended 
Soilds) 

มก./ล. ไมเกิน30 ไมเกิน40 ไมเกิน50 ไมเกิน50 ไมเกิน60 
กรองผานกระดาษกรองใย
แกว (Glass Fibre Filter 
Disc)  

- คาตะกอน
หนัก 
(Settleable 
Solids) 

มก./ล. ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 - 
วิธีการกรวยอิมฮอฟ (Imhoff 
cone) ขนาดบรรจ ุ1,000 ลบ.
ซม ในเวลา 1 ชั่วโมง  

- คาสารที่
ละลายได
ทั้งหมด (Total 
Dissolved 
Solid) 

มก./ล. ไมเกิน500* ไมเกิน500* ไมเกิน500* ไมเกิน500* - 
ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-
105 องศาเซลเซียส ในเวลา 
1 ชั่วโมง  

4. คาซัลไฟต 
(Sulfide) 

มก./ล. ไมเกิน1.0 ไมเกิน1.0 ไมเกิน3.0 -  ไมเกิน4.0 - วิธีการไตเตรต (Titrate) 

5. ไนโตรเจน 
(Nitrogen) ใน
รูป ที เค เอ็น 
(TKN) 

มก./ล. ไมเกิน35 ไมเกิน35 ไมเกิน40 ไมเกิน40 - วิธีการเจลดาหล (kjeldahl)  

6. น้ํามันและ
ไขมัน (Fat , 
Oil and 
Grease) 

มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน100  
วิธีการสกัดดวยตวัทําละลาย 
แลวแยกหาน้ําหนกัของ
น้ํามันและไขมัน 
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หมายเหตุ: วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ําทิ้งจากอาคารเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ํา
เสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซ่ึง APHA : American Public Health 
Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation 
รวมกันกําหนดไว  
* = เปนคาที่เพิ่มขึ้นจากปรมิาณสารละลายในน้ําตามปกติ  
แหลงท่ีมา:Error! Bookmark not defined. ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 
9ง ลงวันที ่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  
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จัดทําโดย 
 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี   กลุมงานเฝาระวังและควบคมุคุณภาพสิ่งแวดลอม 

                                                                          กลุมงานวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

 

 

ที่ปรึกษา 
นางจํารูญ   จิรัฏฐติ ิ  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่ 6   นนทบุรี 
 

ผูเรียบเรียงและคณะบรรณาธิการ 
นางสุริยา  วรวัฒน  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว 
นางอารีย  แกวเขยีว  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว 
นายพงษพันธ  คิดตะเสน นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว 

 

ผูรวมติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําทิง้จากระบบบําบัดน้ําเสยี 
นายประเวศน  ชํานาญ           นักวชิาการสิ่งแวดลอม 7ว 
นางสาวนพาพร  วิศวกุล  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว 

นางสาวมุทิตา  พัวธรรม  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 

 นายสาโรจน  ภูมาลา  นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
 นายจานุวัตร  จีนตุม  นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
 นางสาวเพ็ญอาพา  บุญมาดี นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
 นางสาวโสพิชญ  สุขเจริญ นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
 

พิมพรูปเลม 
 นายพงษพันธ  คิดตะเสน นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว          
 

ภาพประกอบ 
นายพงษพันธ  คิดตะเสน นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว 
  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุร ี

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 นนทบุร ี
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กรกฎาคม   2549 



คํานํา 
 

การติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ป 2548   ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบถึง1)ตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของสํานักงานเทศบาลและสถานที่
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จํานวน 84 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี   (สิงหบุรี  อางทอง  
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จังหวัดอางทอง  จํานวน  10  แหง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 27  แหง  จังหวัดปทุมธานี  จํานวน  14 
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คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  รายงานการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะ

มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2548  จะเปนประโยชนตอหนวยงานของภาครัฐ  ภาคเอกชน  
นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนผูสนใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปน
หนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอยและบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตองนําขอมูลจากรายงานนี้ไปสราง
ความพรอมใหกับทองถ่ินใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการกําจัดขยะมูลฝอยไดอยางตอเนื่องดวย
ตนเองและมีประสิทธิภาพตอไป 
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            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 27 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.มหาพรามณ  36 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 28 แสดงการจับจุดพิกดัทางภมูิศาสตรบริเวณดานหนา ทม.เสนา    37 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 29 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.เจาเจ็ด   37 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 30 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.หวัเวยีง    38 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 31 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ลาดบัวหลวง    38 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 32 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางซาย    39 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
 



รูปที่ 33 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ผักไห   39 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 34 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ลาดชะโด    40 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 35 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางปะหัน    40 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 36 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.มหาราช  41 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 37 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.โรงชาง    41 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 38 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บานแพรก    42 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 39 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.นครหลวง  42 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 40 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.อรัญญิก    43 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 41 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ทาเรือ   43 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 42 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ทาหลวง    44 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 43 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ภาช ี   44 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 44 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.อุทัย   45 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 45 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ลําตาเสา  45 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 46 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.พระอินทราชา  46 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 47 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บานเลน    46 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 48 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บานสราง    47 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 



รูปที่ 49 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางไทร  47 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 50 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ราชคราม  48 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 51 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดัปทุมธานี      59 
รูปที่ 52 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.ปทุมธานี  60 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 53 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางหลวง    60 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 54 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางกะดี  61 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 55 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางเตย    61 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 56 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ระแหง    62 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 57 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.รังสิต   62 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 58 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ธัญบุรี    63 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 59 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.สนั่นรักษ  63 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 60 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.คลองหลวง  64 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 61 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.ทาโขลง  64 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 62 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.คูคต   65 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 63 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ลําลูกกา  65 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 64 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ลําไทร    66 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
 



รูปที่ 65 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.หนองเสือ  66 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 66 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดันนทบรีุ      74 
รูปที่ 67 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทน.นนทบรีุ  75 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 68 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางศรีเมือง    75 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 69 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ไทรมา   76 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 70 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.บางกรวย  76 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 71 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.ปลายบาง    77 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 72 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางใหญ  77 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 73 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางมวง  78 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 74 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทน.ปากเกร็ด    78 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 75 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.บางบัวทอง  79 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 76 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ไทรนอย  79 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 77 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดัสมุทรปราการ     85 
รูปที่ 78 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทน.สมุทรปราการ   86 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 79 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.สําโรงเหนือ    86 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 80 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางปู   87 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 81 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.แพรกษา    87 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 



รูปที่ 82 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ดานสําโรง  88 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 83 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางเมอืง    88 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 84 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.สําโรงใต    89 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 85 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางพลี    89 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 86 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางเสาธง    90 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 87 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.คลองดาน    90 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 88 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.บางบอ    91 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 89 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.คลองสวน    91 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 90 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.พระประแดง  92 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 91 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.ลัดหลวง  92 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 92 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.พระสมุทรเจดยี   93 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
รูปที่ 93 แสดงการจับจุดพิกดัทางภูมิศาสตรบริเวณดานหนา ทต.แหลมฟาผา    93 
            และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมา 

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไดมีการกอสรางไวทั่วประเทศประมาณ    100     แหง       มีอยู
หลายแหงที่ไมสามารถเดินระบบกําจัดไดสวนใหญถูกประชาชนตอตาน      สําหรับสถานที่กําจัดที่สามารถ
เดินระบบไดก็ยังไมสามารถที่จะบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ   เปนผลใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณขางเคียง      ไดรับความเดือดรอนรําคาญ     ทั้งนี้มีสาเหตุจาก
หลายสิ่ง  เชน  ขาดงบประมาณ  ขาดการบํารุงรักษาระบบ  เจาหนาที่มีจํากัดและขาดทักษะในการดูแลรักษา
ระบบ  รวมถึงขาดการเอาใจใสดูแลระบบอยางถูกตองและเหมาะสม ทําใหสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยหลาย
แหงเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็วมีอายุการใชงานสั้นลง   ซ่ึงหากไมเรงปรับแกไขปญหาจากขยะมูลฝอยจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 

กรมควบคุมมลพิษ  ไดพิจารณาแลวเห็นวาโครงการฟนฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยจะเปนแนวทางหนึ่งที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    มีแนวทางในการบริหารจัดการสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพและลดปญหากระทบสิ่งแวดลอมและประชาชน 

กรมควบคุมมลพิษ   จึงไดรวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอม  สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        ดําเนินการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัด  เพื่อกําหนดแนวทางในการฟนฟู ประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อฟนฟู  ปรับปรุง  ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ใหสามารถเดินระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและประชาชน 

2.2 เพื่อเสริมสรางความพรอมใหกับทองถ่ินใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดิน
ระบบฯไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง 

 
3. เปาหมาย 

สถานที่ที่ตั้งของสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี   จํานวน  84   แหง 
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4. พื้นท่ีดําเนินงาน 

พื้นที่รับผิดชอบ   6    จังหวดั   รวม  84  เทศบาล  คือ 
1) จังหวดัสิงหบรีุ  7  เทศบาล  
2) จังหวดัอางทอง  10  เทศบาล 
3) จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  27  เทศบาล 
4) จังหวดัปทุมธานี  14  เทศบาล 
5) จังหวดันนทบรีุ  10  เทศบาล 
6) จังหวดัสมุทรปราการ  16  เทศบาล 

 
5. ขั้นตอนดําเนินงาน 

1. วางแผนการดาํเนินงาน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนและจดัทําแผนปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

2. สงแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล 
3. ลงพื้นที่เก็บตําแหนงจุดพกิัดทางภูมิศาสตรของที่ตั้งสํานักงานเทศบาล  และสถานที่

กําจัดขยะมูลฝอย 
4. รวบรวมขอมูลและสรุปปญหาระดับภาค 
5. จัดทํารายงานระดับภาค 

 
6. งบประมาณ 

จากกรมควบคุมมลพิษ   
 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

พฤศจิกายน  2547 - กันยายน  2548 
 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงสถานภาพของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล  จํานวน  84  แหง 
2. ทราบถึงตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของที่ตั้งสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจดัขยะ

มูลฝอย 
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บทที่  2 
การรวบรวมขอมูลเบือ้งตน 

 
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   จงัหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มพีืน้ที ่
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 

พื้นท่ี 
ลําดับ จังหวัด 

ตารางกิโลเมตร ไร 

รอยละของพืน้ท่ี
ท้ังหมด 

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 

ท่ีมา : 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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รูปท่ี 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอในพืน้ที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 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)  การปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด  6  แหง  เทศบาล  84   แหง  
และองคการบริหารสวนตําบล  345  แหง 

ประชากร  มีจํานวนทั้งสิ้น 4,690,542 คน    ความหนาแนนประชากรเฉลี่ย   625.43     คน/
ตารางกิโลเมตร  จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรปราการ    มีประชากร  1,653,735 คน  
รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี มีประชากร 968,004 คน สวนจังหวัดที่มีประชากรหนาแนนมากที่สุดคือ 
จังหวัดสมุทรปราการ  เฉลี่ย  1,646.995 คน/ตารางกโิลเมตร และจังหวัดที่มีประชากรหนาแนนนอยที่สุดคือ 
จังหวัดสิงหบุรี   เฉลี่ย  265.148  คน/ตารางกิโลเมตร แสดงดังตารางที่ 2  
ตารางที่  2   แสดงการแบงเขตการปกครองของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 

การแบงเขตการปกครอง 

ลําดับ จังหวัด 
อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

จํานวน
ประชากร 

(คน) 

ความ
หนาแนน
(คน/ตร.
กม.) 

1 สิงหบุรี 6 43 364 7 38 218,079 265.148 
2 อางทอง 7 73 513 10 55 276,520 285.551 
3 พระนครศรีอยุธยา 16 209 1,471 27 133 773,786 302.657 
4 ปทุมธานี 7 60 529 14 51 800,418 524.569 
5 นนทบุรี 6 51 421 10 36 968,004 1,555.52 
6 สมุทรปราการ 5* 43 468 16 32 1,653,735 1,646.99 
รวม  6  จังหวัด 47 479 3,766 84 345 4,690,542 625.43 

ท่ีมา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 , *  1  กิ่งอําเภอบางเสาธง 
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บทที่  3 
ผลการดําเนินงาน 

 
3.1  ภาพรวมของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 
1. ขอมูลท่ัวไป 

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  โดยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 0.74  
กิโลกรัม/คน/วัน  ปจจุบนัมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 3,449.5  ตัน/วัน  และสามารถเก็บขนไดเพียง 2,624.1 
ตัน/วัน  คิดเปน  76.07 %  แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) ลําดับท่ี จังหวัด พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

(คน) 

ความ
หนาแนน
(คน/ตร.
กม.) ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

อัตราการ
ผลิตขยะ 

มูลฝอย(กก./
คน/วัน) 

ประสิทธิภา
พการให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

1 สิงหบุรี 822.478 218,079 265.148 166 47 0.76 28.3 

2 อางทอง 968.372 276,520 285.551 169 50.1 0.61 29.64 

3 พระนครศรีอยุธยา 2,556.640 773,786 302.657 542 229 0.7 42.25 

4 ปทุมธานี 1,525.856 800,418 524.569 511 401.7 0.66 78.6 

5 นนทบุรี 622.303 968,004 1,555.518 755 689.3 0.79 91.3 

6 สมุทรปราการ 1,004.092 1,653,735 1,646.995 1,306.5 1,207 0.79 92.3 

 รวม 6 จังหวัด 7,499.714 4,690,542 625.43 3,449.5 2,624.1 0.74 76.07 

หมายเหตุ: 1) WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 
   2) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548 

                          * อัตราการผลิตขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน)  มาจาก  =                   ปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้น(ทั้งหมดของเทศบาล)  X1,000 
               (จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร+จํานวนประชากรแฝง) 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    7 

 
2. ขอมูลการติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

จากการสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา
ในพื้นที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  มีจํานวนทั้งสิ้น  84 แหง แบงออกเปน เทศบาลนคร  จาํนวน   
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 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
กราฟที่ 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงการสํารวจพื้นที่ฝงกลบ อบจ.นนทบุรี รูปท่ี 3 แสดงการใชรถยนตและอุปกรณเขาสํารวจ
พื้นที่ฝงกลบ ทต.นครหลวง 

แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
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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 และซ่ึงยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 
 
 
 
 

 
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. ซ่ึงทุกเทศบาลฯ 
มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
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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  คดิเปน 9.52%  แบบถูก
หลักสุขาภิบาล  แบบฝงในหลุมแลวเผา   แบบเทกองบนพื้นไถกลบทุกวัน  อยางละ 4 แหง  คิดเปน 34.76% 
และแบบฝงในหลุมไถกลบครั้งคราว  จํานวน 3  แหง  คิดเปน 3.57% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 % 

 
  

 
 
 
 
 
 

แสดงวิธีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

33.33
26.19

13.09
9.52

4.76 3.57

0
5

10
15
20
25
30
35

เท
กอ
งบ
นพ

ืน้

เท
กอ
งบ
นพ

ืน้แ
ลว
เผา

ฝง
ใน
หล
มุไ
ถก
ลบ
ทกุ
วัน

เท
กอ
งบ
นพ

ืน้ไ
ถก
ลบ

ครั้
งค
รา
ว

แบ
บถ
กูห
ลกั
สขุ
าภิ
บา
ล

ฝง
ใน
หล
มุไ
ถก
ลบ
ครั้
ง

คร
าว

แบบ

เป
อร
เซ
นต





โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    10 

 
3.2  ภาพรวมของจังหวัดสงิหบุรี 
1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 สภาพทางภูมิศาสตร 
                 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดสิงหบุรีตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย บริเวณเสนรุงที่ 14 องศา 45 
ลิปดา ถึง 15 องศา 6 ลิบดาเหนือและเสนแวงที่ 100 องศา 11 ลิปดา ตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 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  จังหวดัอางทอง 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี 

1.2 การปกครองและประชากร 
จังหวัดสิงหบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 6 อําเภอ  43 ตําบล 364 หมูบาน และมีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย  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 

การแบงเขตการปกครอง 
ลําดับ อําเภอ 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต. 

จํานวน
ประชากร 

(คน) 

ความ 
หนาแนน 

(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 

 รวม 6 อําเภอ 822.478 43 364 7 38 218,079 265.148 

ท่ีมา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 
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 รูปท่ี 4 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดัสิงหบรีุ 
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2. ขอมูลการตดิตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสิงหบุรี   โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของ
ที่ตั้งสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   รวม   7   แหง  ระหวางวันที่ 18-19 เมษายน 2548  ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  19.7  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.6  ต.ตนโพธิ์  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0647718   UTM 1646179 
พื้นที่:   12-44-0  ไร (เปนของทม.สิงหบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.4 ถ.ขุนศิขร   ต.สิงห  อ.บางระจัน  จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641702  UTM 1646833 
พื้นที่เขตเทศบาล:   22.8    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 15,492 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  12  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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 
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รูปท่ี  7  แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.โพสังโฆและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี  8  แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.ปากบางและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.6 ต.โพสังโฆ  อ.คายบางระจัน  จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

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

47P 0646152   UTM 1638510 
พื้นที่:   2   งาน (เปนของทต.โพสังโฆ) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  314/10  ม.1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี  จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0655402   UTM 1642115 
พื้นที่เขตเทศบาล:   11.2    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 3,216 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  3  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.4  ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี    จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0655756   UTM 1639878 
พื้นที่:   11  ไร (เปนของทต.ปากบาง) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา 
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รูปท่ี  9  แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.บางน้ําเชี่ยวและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 10 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.ถอนสมอและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   99  ม.2  ต.บางน้ําเชี่ยว  อ.พรหมบุรี  จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0656145   UTM 1634009 
พื้นที่เขตเทศบาล:   18    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 3,639 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  2  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.6  ต.ตนโพธิ์  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0647718   UTM 1646179 
พื้นที่:   12-44-0  ไร (เปนของทม.สิงหบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   403/11  ม.6  ต.ถอนสมอ  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0649625   UTM 1632476 
พื้นที่เขตเทศบาล:   17.5    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 9,748 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี ต้ัง:   บ.สวนกลวย  ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง จ. 

สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0648662   UTM 1630717 
พื้นที่:   13-2-3  ไร (เปนของทต.ถอนสมอ) 

้
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รูปท่ี 11 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.อินทรบุรี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.3  ต.อินทรบุรี  อ. อินทรบุรี   จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0642595   UTM 1659340 
พื้นที่เขตเทศบาล:   4    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 5,852 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  4  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   บ.โคกขาม  ม.2  ต.ทางาม  อ. อินทรบุรี     
           จ.สิงหบุรี   
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0643286   UTM 1662090 
พื้นที่:   5  ไร (เปนของทต.อินทรบุรี) 

้
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

3.1 สถานการณปจจุบัน 
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดสิงหบุรี ประมาณ 166 ตัน/วัน  เฉพาะเขตเทศบาล   

ประมาณ 47 ตัน/วัน  และที่อ่ืนๆ 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  

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) ลําดับท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

(คน) 

อัตราการ
ผลิตขยะ 

มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

ประสิทธิภาพ
การให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชากร
แฝง) 

1 ทม.สิงหบุรี อ.เมือง 7.8 19,799 0.92 19.7 19.7 100 1,500 

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 - 

 รวม 7 เทศบาล 82.8 60,078 0.76 47 47 100 1,500 

ท่ีมา: 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  และมพีนักงานเก็บขนตอรถ 1 คัน รวม  24 คน 
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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  ซ่ึงยังไมเพียงพอ
และครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 6 

จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ  20 คัน สวนใหญจะเปนรถแบบ
เปดขางเททาย  มีประมาณ  15 คัน  รองลงมาเปนรถแบบอัดทายและแบบบรรทุกเททาย อยางละ  2  คัน  
และรถแบบคอนเทนเนอร  จํานวน 1 คัน  ตามลําดับ   ซ่ึงทุกเทศบาลฯ มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการ
เก็บขนขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอยีดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลฯในพื้นที่จังหวัดสงิหบุรี  

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
มูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลูกบาศก
เมตร) 

ปพ.ศ.  
ท่ีจัดซื้อ 

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

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

9 
11.4 
7.6 
4 

2541 
2542 
2540 
2541 

 
2.ทต.สิงห - ถังพลาสติก 120 ลติร / 30 ใบ,110 

ลิตร/200ใบ, 105 ลิตร/140ใบ 
- รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 
- รถคอนเทรนเนอร/1คัน 

10 
 

4 

2540 
 

2536 
3.ทต.ถอนสมอ - ถังยาง 50 ลิตร/200ใบ 

- ถังพลาสติก 200 ลติร / 457 ใบ 
- รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 
- รถปคอัพ/ 1 คัน 

10 
 

4 

2544 
 

2543 
4.ทต.อินทรบุรี - ถังพลาสติก 200 ลติร / 74 ใบ,120 

ลิตร/234ใบ, 70 ลิตร/150ใบ 
- ถังยาง 50 ลิตร/12 ใบ 
- ถังเขง 20 ลิตร/16ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 3 
คัน 

4,10 2545,2541, 
2535 

5.ทต.บางน้ําเชี่ยว - ถังพลาสติก 240 ลติร / 40 ใบ,200 
ลิตร/50ใบ, 50 ลิตร/20ใบ 

- รถอัดทาย/1 คัน 10 
 

2545 
 
 

6.ทต.โพสังโฆ - ถังพลาสติก 125 ลติร / 150 ใบ - รถเปดขางเททาย/ 1 คัน 10 2537 

7.ทต.ปากบาง 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน 

ถังขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

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

- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 

10 2545 

รวม 7 เทศบาล      

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548 
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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 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯในพืน้ที่จังหวัดสิงหบุรี 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพ
ปญหา) 

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

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

3  2525 
-2547 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

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 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

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 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

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 
-* 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

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 * พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แต
ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 
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ตารางที่ 7 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯในพืน้ที่จังหวัดสิงหบุรี (ตอ) 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพ
ปญหา) 

6.ทต.โพสังโฆ ฝงในหลุม
แลวเผา 

พื้นที่ 2 งาน 
เปนพื้นที่ของทต.โพสังโฆ 
(ใชไปแลว 1 งาน) 

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

0.1 2540-
2548 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม /ควร
จัดหาสถานที่
แหงใหม 
เนื่องจากติด
กับการประปา
สวนภูมิภาค 

7.ทต.ปากบาง ฝงในหลุม
แลวเผา 

พื้นที่ 11 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.ปากบาง 
(ใชไปแลว 1 ไร) 

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

5 2547 
-2557 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็มสามารถ
ใชงานไดอีก 

รวม 7 เทศบาล       

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548 
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล 
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3.3  ภาพรวมของจังหวัดอางทอง 
1.ขอมูลท่ัวไป 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดอางทองตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทยบริเวณเสนรุงที่ 14 องศา 35 

ลิปดา 12 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา 27 ฟลิปดาตะวันตก  มีเนื้อท่ีประมาณ 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 
ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ  จังหวัดลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.2 การปกครองและประชากร 
จังหวดัอางทองแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ  73 ตําบล 513 หมูบาน และมีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย  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 

การแบงเขตการปกครอง 
ลําดับ อําเภอ 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต. 

จํานวน
ประชากร 

(คน) 

ความ 
หนาแนน 

(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 10 55 276,520 286 

ท่ีมา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548  หมายเหตุ:สภาตําบล 11 แหง 
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 รูปท่ี12  แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดัอางทอง 
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2. ขอมูลการตดิตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดอางทอง  โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของที่
ที่ตั้งสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   รวม   10   แหง  ระหวางวันที่ 20-22  เมษายน 2548  
ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 13 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  บริเวณ
กึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทม.อางทองและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 14 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  บริเวณ
ดานหนา ทต.จรเขรองและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  22  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   บ.โตนด ต.เทวราช  อ.ไชโย  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0655753  UTM 1619023 
พื้นที่:   89  ไร (เปนของทม.อางทอง) 
วิธีกําจัดแบบ: ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   1 ม.1 ต.จรเขรอง อ.ไชโย  จ.อางทอง  
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0658057  UTM 1621781 
พื้นที่เขตเทศบาล:   51.13    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 12,947 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  2 ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   บ.โตนด ต.เทวราช  อ.ไชโย  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0655753  UTM 1619023 
พื้นที่:   89  ไร (เปนของทม.อางทอง) 
วิธีกําจัดแบบ: ถูกหลักสุขาภิบาล 
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รูปท่ี 15 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.เกษไชโยและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 16 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.รํามะสัก
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  1.8  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.7 ต.ไชโย อ.ไชโย  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0654333   UTM 1625655 
พื้นที่:   11  ไร (เปนของทต.เกษไชโย) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา ไถกลบครั้งคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 200 ม.5 ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง   จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

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

47P 0634611   UTM 1625155 
พื้นที่:   3-3-93 ไร (เปนของทต.รํามะสัก) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 17 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.โพธ์ิทองและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 18 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.แสวงหาและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.7  ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651638   UTM 1621923 
พื้นที่เขตเทศบาล:   3.6    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 4,694  คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  3  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.1 ต.บอแร อ.โพธิ์ทอง  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0648306   UTM 1620498 
พื้นที่:   5-32-0 ไร (เปนของทต.โพธิ์ทอง) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0642597   UTM 1631227 
พื้นที่เขตเทศบาล:   1.68    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 3,363 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  3  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.14 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0644248   UTM 1631944 
พื้นที่:   2 ไร (เปนของทต.แสวงหา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 
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 รูปท่ี 19 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.สามโกและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 20 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.บางจักและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.6 ต.สามโก อ.สามโก  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0634081   UTM 1615045 
พื้นที่เขตเทศบาล:   57.86    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 3,500 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  3.5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.10 ต.สามโก อ.สามโก  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0635488   UTM 1615316 
พื้นที่:   4-2-0 ไร (เปนของทต.สามโก) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 77 ม.7 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0647445   UTM 1605873 
พื้นที่เขตเทศบาล:   10   ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 8,682 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  1.8  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   บ.โตนด ต.เทวราช  อ.ไชโย  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0655753  UTM 1619023 
พื้นที่:   89  ไร (เปนของทม.อางทอง) 
วิธีกําจัดแบบ: ถูกหลักสุขาภิบาล 
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รูปท่ี 21 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.ศาลเจาโรงทองและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 22 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.ปาโมกและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   1 ม.3 ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0645200   UTM 1613289 
พื้นที่เขตเทศบาล:   2.5  ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 6,842  คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  6  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:    ต.ปางิ้ว อ.เมือง  จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0647789   UTM 1613517 
พื้นที่:   1  ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  6.5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.เอกราช อ.ปาโมก   จ.อางทอง 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0634611   UTM 1625155 
พื้นที่:   10 ไร (เปนของทต.ปาโมก) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย 

3.1 สถานการณปจจุบัน 
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดอางทอง ประมาณ 169 ตัน/วัน  เฉพาะเขตเทศบาล   

ประมาณ 53 ตัน/วัน  และที่อ่ืนๆ อีกประมาณ 116 ตัน/วัน  มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ประมาณ 0.61 
กิโลกรัม/คน/วัน  สามารถเกบ็ขนขยะมูลฝอยได 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  

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) ลําดับท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

(คน) 

อัตราการ
ผลิตขยะ 

มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

ประสิทธิภาพ 
การให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชากร
แฝง) 
คน 

1 ทม.อางทอง อ.เมือง 6.19 14,023 0.92 22 22 100 10,000 

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 

 รวม 10 เทศบาล 165.51 71,358 0.61 53 50.1 95 15,000 

ท่ีมา: 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  ซ่ึงยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 10 

จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ  17 คัน สวนใหญจะเปนรถ
แบบเปดขางเททาย  มีประมาณ  11 คัน  รองลงมาเปนรถแบบอัดทาย ประมาณ  3 คัน  และแบบบรรทุกเท
ทาย ประมาณ  2 คัน  ตามลําดับ  ซ่ึงทุกเทศบาลฯ มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย 
แสดงดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอางทอง  

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
มูลฝอย/จํานวน 

 
ประเภทรถขน 

ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลูกบาศก
เมตร) 

ปพ.ศ.  
ท่ีจัดซื้อ 

1.ทม.อางทอง - ถังโลหะ 100 ลิตร / 50 ใบ 
- ถังพลาสติก 200 ลติร/ 210 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/2 คัน 
- รถอัดทาย/ 1 คัน 

8,10 
10 

2536,2542 
2542 

2.ทต.ปาโมก - ถังพลาสติก 100 ลติร/ 30 ใบ 
- ถังพลาสติก 200 ลติร/ 240 ใบ 
- ถังพลาสติก 120 ลติร/ 120 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 
- รถปคอัพ/ 1 คัน 

10 
4 

2540 
2538 

3.ทต.สามโก - ถังยาง 30 ลิตร/600 ใบ 
- -ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 100 ใบ 
- ถังพลาสติก 120 ลติร/ 50 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 
- รถอีแตน/1 คัน 

10 
3 

2541 
2532 

4.ทต.แสวงหา - ถังแยกประเภท 125 ลิตร / 50 ใบ 
 - ถังพลาสติก 50 ลิตร / 30 ใบ 
- ถังพลาสติก 100 ลติร / 80 ใบ 

- รถกระบะเททาย 1 คัน 10 2535 

5.ทต.โพธิ์ทอง 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังยาง 20 ลิตร / 200 ใบ 
- ถังพลาสติก 200 ลติร / 300ใบ 

- รถอัดทาย/ 1 คัน 
- รถเปดขางเททาย/1 คัน 

10 
4 

2546 
2541 
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ตารางที ่10 แสดงรายละเอยีดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ที่จังหวดัอางทอง(ตอ)  

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
มูลฝอย/จํานวน 

 
ประเภทรถขน 

ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลูกบาศก
เมตร) 

ปพ.ศ.  
ท่ีจัดซื้อ 

6.ทต.รํามะสัก - ถังยาง 150 ลิตร/ 374ใบ 
 

- รถเปดขางเททาย/1 คัน 10 2545 

7.ทต.เกษไชโย - ถังยาง 50 ลิตร / 50 ใบ 
 - ถังพลาสติก 150/ 20 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/1 คัน 8 * 

8.ทต.จรเขรอง - ถังพลาสติก 240/ 150 ใบ 
 

- รถเปดขางเททาย/1 คัน 
- รถอัดทาย/ 1 คัน 

8 
8 

2546 
2546 

9.ทต.บางจัก - ถังยาง 50 ลิตร / 44 ใบ 
- ถังพลาสติก 120 ลติร/ 188 ใบ 
- ถังพลาสติก 240 ลติร/ 52 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/2 คัน 
-รถปคอัพ / 1 คัน 

10 
4 

2540,2541 
2541 

10.ทต. 
ศาลเจาโรงทอง 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังพลาสติก 200 ลติร/ 30 ใบ, 
120 ลิตร/ 200 ใบ,20 ลิตร/ 500 ใบ 

- เปดขางเททาย/2 คนั 
 

4,8 2536,2541 

รวม 10 เทศบาล      

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอย 
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 

นอกจากนี้ยงัพบวาในเขตเทศบาลสวนใหญ   ใชวิธีกําจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นแลวเผา  
จํานวน 6 แหง  แบบถูกหลักสุขาภิบาล  จํานวน 3 แหง และฝงในหลุม แลวเผา จํานวน 1 แหง  ตามลําดับ 
แสดงดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอางทอง 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

1.ทม.อางทอง แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

พื้นที่ 89 ไร  
เปนพื้นที่ของทม.อางทอง 
(ใชไปแลว 12 ไร) 

47P0655753 UTM1619023 
บ.โตนด  ต.เทวราช 
อ.ไชโย จ.อางทอง 

10 2544 
-2557 

- 

2.ทต.ปาโมก กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 10 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.ปาโมก 
(ใชไปแลว 5 ไร) 

47P0655088 UTM1600971 
ม.5 ต.เอกราช 
อ.ปาโมก จ.อางทอง 

6 2520 
-2558 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

3.ทต.สามโก กองบนพื้น
แลวเผา 

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

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

3 2532 
-2558 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

4.ทต.แสวงหา กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 2 ไร 
พื้นที่ของทต.แสวงหา 
(ใชไปแลว 2 ไร) 

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

2.5 2535 
-2550 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก

ระยะหนึ่งขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

5.ทต.โพธิ์ทอง กองบนพื้น
แลวเผา 
 

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

47P0648306 UTM1620498 
ม.1 ต.บอแร อ.โพธิท์อง 
จ.อางทอง  

4.3 2535 
-2555 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง/
ขาดการ

จัดการขยะมูล
ฝอย 

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 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

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

สามารถใชได
อีก 
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอางทอง(ตอ) 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

8.ทต.จรเขรอง แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

พื้นที่ 89 ไร  
เปนพื้นที่ของทม.อางทอง 
(ใชไปแลว 12 ไร) 

47P0655753 UTM1619023 
บ.โตนด  ต.เทวราช 
อ.ไชโย จ.อางทอง 

20 2544 
-2563 

- 

9.ทต.บางจัก แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

พื้นที่ 89 ไร  
เปนพื้นที่ของทม.อางทอง 
(ใชไปแลว 12 ไร) 

47P0655753 UTM1619023 
บ.โตนด  ต.เทวราช 
อ.ไชโย จ.อางทอง 

25 2544 
-2548 

- 

10.ทต. 
ศาลเจาโรงทอง 

กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 1 ไร  
เปนพื้นที่ของเอกชน 
(ใชไปแลว 1 ไร) 

47P0647789 UTM1613517 
ต.ปางิ้ว  อ.เมือง 
จ.อางทอง 

8 2547 
-2548 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง/
ขาดการ

จัดการขยะมูล
ฝอย 

รวม 10 เทศบาล       

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอย 
ของเทศบาล,2548 
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล 
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3.4  ภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.ขอมูลท่ัวไป 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูในภาคกลางตอนบนบริเวณละติจูดที่ 14 องศาเหนอื ลองติจูดที่ 

101 องศาตะวนัออก มีเนื้อทีท่ั้งหมด 2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,597,900 ไร  บริเวณที่ราบลุม
แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรีและแมน้ํานอย อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 3.50 เมตรและอยู
หางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถยนต (ถนนสายเอเซีย) ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟ ประมาณ 
72 กิโลเมตรและทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจงัหวัดใกลเคยีงดังนี้ แสดงดงัรูปที่ 23 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดอางทองและจังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ     จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ     จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศใต  ติดตอกับ       จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทมุธานีและจังหวัดนครปฐม 

 
1.2 การปกครองและประชากร 

แบงการปกครองออกเปน 16 อําเภอ 209 ตําบล 1,471 หมูบาน และมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต. 

จํานวน
ประชากร 

(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 
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ตารางที่ 12  แสดงขอมูลการแบงเขตการปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2548 (ตอ) 
การแบงเขตการปกครอง 

ลําดับ อําเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต. 

จํานวน
ประชากร 

(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 

 รวม 16 อําเภอ 2,556.640 209 1,471 27 133 773,786 302.657 

ท่ีมา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 
หมายเหตุ:สภาตําบล 61 แหง 

 
2. ขอมูลการตดิตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร
ของที่ตั้งสํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   รวม   27   แหง  ระหวางวันที่ 16-20และ30-31  
พฤษภาคม 2548  ดังนี้ 
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 รูปท่ี23  แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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รูปท่ี 24 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บ ริ เ ว ณ กึ่ ง ก ล า ง เ ส า ธ ง ด า น หน า   ทน .
พระนครศรีอยุธยาและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 25 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทม.อโยธยาและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

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

47P 0663631  UTM 1585816 
พื้นที่:   30  ไร (เปนของทน.พระนครศรีอยุธยา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  20  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.1 ต.คลองสะแก  อ.นครหลวง  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0674697  UTM 1594258 
พื้นที่:   12-1-42  ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม ไถกลบทุกวัน 
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รูปท่ี 26 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.บางบาลและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 27 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.มหาพรามณ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  3  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651133  UTM 1581060 
พื้นที่:   84  ไร (เปนของทม.เสนา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.1 ต.มหาพรามณ  อ.บางบาล  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0660212  UTM 1589585 
พื้นที่เขตเทศบาล:   32.5    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 7,660 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  2.5 ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651133  UTM 1581060 
พื้นที่:   84  ไร (เปนของทม.เสนา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 
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สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 28 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทม.เสนาและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 29 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.เจาเจ็ดและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651133  UTM 1581060 
พื้นที่:   84  ไร (เปนของทม.เสนา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  99 ม.7  ถ.เสนา-บางซาย  อ.เสนา 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0648251  UTM 1582706 
พื้นที่เขตเทศบาล:   10.69    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 10,560 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  4  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ต.เจาเจ็ด   อ.เสนา  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0645391  UTM 1585901 
พื้นที่:   23  ไร (เปนของทต.เจาเจ็ด) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 30 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.หัวเวียงและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 31 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.ลาดบัวหลวงและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  55 ม.9 ต.หัวเวียง อ.เสนา  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0652211  UTM 1589243 
พื้นที่เขตเทศบาล:   20.8    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 6,491 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  2  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา 
           จ.พระนครศรอียุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651133  UTM 1581060 
พื้นที่:   84  ไร (เปนของทม.เสนา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  1.5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง           
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0645052  UTM 1567600 
พื้นที่:  1  ไร (เปนของทต.ลาดบัวหลวง) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 32 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.บางซายและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 33 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ผักไหและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.3  ต.บางซาย   อ.บางซาย  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0640630  UTM 1585130 
พื้นที่เขตเทศบาล:   5.5    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 5,530 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา 
           จ.พระนครศรอียุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651133  UTM 1581060 
พื้นที่:   84  ไร (เปนของทม.เสนา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  111/24 ม.4  ต.ผักไห อ.ผักไห 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0647346  UTM 1598645 
พื้นที่เขตเทศบาล:   11    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 11,119 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา 
           จ.พระนครศรีอยธุยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651133  UTM 1581060 
พื้นที่:   84  ไร (เปนของทม.เสนา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 34 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.ลาดชะโดและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 35 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.บางปะหันและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  99  ม.1  ต.หนองน้ําใหญ  อ.ผักไห  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0642819  UTM 1599309 
พื้นที่เขตเทศบาล:   16.53    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 8,582 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น: 1.5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา 
           จ.พระนครศรอียุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651133  UTM 1581060 
พื้นที่:   84  ไร (เปนของทม.เสนา) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น: 5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.4  ต.บางระกํา  อ.นครหลวง 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0669491  UTM 1600256 
พื้นที่:   6  ไร (เปนของทต.บางปะหัน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 36 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.มหาราชและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 37 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.โรงชางและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.6  ถ.ชาญวิวัฒน  ต.หัวไผ อ.มหาราช  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0664534  UTM 1607379 
พื้นที่เขตเทศบาล:   12.5    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 3,368 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  1  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.3 ต.บางระกํา  อ.นครหลวง 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0669722  UTM 1600429 
พื้นที่:   39  ไร (เปนของทต.นครหลวง) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  9/1  ม.2 ต.เจาปลุก  อ.มหาราช 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0666506  UTM 1613771 
พื้นที่เขตเทศบาล:   22.42    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 6,623 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  1.5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.6  ต.พิตเพียน  อ.มหาราช  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0665615  UTM 1614248 
พื้นที่:   9-2-0  ไร (เปนของทต.โรงชาง) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 38 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.บานแพรกและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 39 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.นครหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.1  ต.บานแพรก  อ.บานแพรก  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0669692  UTM 1619752 
พื้นที่เขตเทศบาล:   8    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 2,177 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  2  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.4  ต.บานแพรก  อ.บานแพรก  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0668628  UTM 1619977 
พื้นที่:   2  ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  60/2 ม.2  ต.นครหลวง  อ.นครหลวง 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0673934  UTM 1600280 
พื้นที่เขตเทศบาล:   12    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 7,481 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  7  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.3 ต.บางระกํา  อ.นครหลวง 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0669722  UTM 1600429 
พื้นที่:   39  ไร (เปนของทต.นครหลวง) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 40 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.อรัญญิกและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 41 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ทาเรือและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  99 ม.8  ต.ทาชาง   อ.นครหลวง 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0677142  UTM 1604801 
พื้นที่เขตเทศบาล:   35    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 7,919 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น: 5   ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.3 ต.บางระกํา  อ.นครหลวง 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0669722  UTM 1600429 
พื้นที่:   39  ไร (เปนของทต.นครหลวง) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ถ. เลียบแมน้ําปาสัก  อ.ทาเรือ  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0685580  UTM 1610307 
พื้นที่เขตเทศบาล:   3    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 8,120 คน(แฝง 800 คน) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  9  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ต.โพธิ์เอน  อ.ทาเรือ 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0682415  UTM 1605453 
พื้นที่:   30  ไร (เปนของทต.ทาเรือ) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 
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รูปท่ี 42 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.ทาหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 43 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ภาชีและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  10  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.11  ต.ศาลาลอย  อ.ทาเรือ 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0683240  UTM 1605859 
พื้นที่:   7  ไร (เปนของทต.ทาหลวง) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  5 ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.1  ต.ภาชี  อ.ภาชี 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0686730  UTM 1596673 
พื้นที่:   36  ไร (เปนของทต.ภาชี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 
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รูปท่ี 44 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.อุทัยและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 45 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ลําตาเสาและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.1  ต.อุทัย 
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680202  UTM 1588466 
พื้นที่เขตเทศบาล:   3.95    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 3,135 คน(แฝง 1,000 คน) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  3  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  บ.ชายสิงห  ม.12  ต.อุทัย  อ.อุทัย  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680911  UTM 1590253 
พื้นที่:   3  ไร (เปนของทต.อุทัย) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  2.5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.5  ต.ลําตาเสา อ.วังนอย  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0684595  UTM 1576295 
พื้นที่:   6  ไร (เปนของทต.ลําตาเสา) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบครั้งคราว 
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รูปท่ี 46 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.พระอินทราชา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 47 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.บานเลนและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  46  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.11  ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0671841  UTM 1563106 
พื้นที่:   12-2-35  ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  8  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  13/2 ม.1 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0672874  UTM 1568235 
พื้นที่:   2  ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น 
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รูปท่ี 48 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.บานสรางและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 49 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางไทรและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.5  ต.บานสราง อ.บางปะอิน  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680749  UTM 1579064 
พื้นที่เขตเทศบาล:   6.4    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 4,036 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  4  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.5 ต.บานสราง อ.บางปะอิน  
 จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0679995  UTM 1580922 
พื้นที่:   7-2-0  ไร (เปนของสาธารณะประโยชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบครั้งคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  บ.บางพลี  ม.5  ต.บางพลี อ.บางไทร  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0656961  UTM 1570193 
พื้นที่:   38  ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 
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รูปท่ี 50 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.ราชคราม
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  3.5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.4  ต.ชางใหญ อ.บางไทร  
           จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0665851  UTM 1565950 
พื้นที่:   5  ไร (เปนของสาธารณะประโยชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย 

3.1 สถานการณปจจุบัน 
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ทั้งหมดในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 542 ตัน/วัน  

เฉพาะเขตเทศบาล   ประมาณ 252 ตัน/วัน  และที่อ่ืนๆ อีกประมาณ 290 ตัน/วัน  มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 
ประมาณ 0.70 กิโลกรัม/คน/วัน  สามารถเกบ็ขนขยะมูลฝอยได ประมาณ 229 ตัน/วัน  คิดเปนรอยละ 91  โดยมี
ขยะมูลฝอยทีต่กคาง  ประมาณ  23 ตัน/วัน  เทศบาลที่มีปริมาณขยะมลูฝอยมากที่สุด ทน.พระนครศรีอยุธยา 
ประมาณ 85 ตัน/วัน รองลงมา   คือทต.พระอินทราชา ประมาณ 46 ตัน/วัน   เนือ่งจากมีประชากรแฝง
จํานวนมาก สวนเทศบาลที่มปีริมาณขยะมลูฝอยนอยที่สุด คือ ทต.มหาราช  ประมาณ 1  ตัน/วัน ตามลําดับ 
แสดงดังตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 27 แหง 

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) ลําดับท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

(คน) 

อัตราการ
ผลิตขยะ 

มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

ประสิทธิภาพ
การให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชา 
กรแฝง) 

1 ทน.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา 14 61,334 1 85 80 94 20,000 

2 ทม.เสนา อ.เสนา 1.2 4,662 0.88 5 5 100 1,000 

3 ทม.อโยธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา 8.4 19,157 0.99 20 20 100 1,000 

4 ทต.บางบาล อ.บางบาล 49.06 11,965 0.25 3 1.5 50 - 

5 ทต.มหาพราหมณ อ.บางบาล 32.5 7,660 1 2.5 2.5 100 500 

6 ทต.เจาเจ็ด อ.เสนา 10.69 10,560 0.38 4 4 100 - 

7 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) 

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

ลําดับท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

ประชากร 
(คน) 

อัตราการ
ผลิตขยะ 

มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

ประสิทธิภา
พการให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชา 
กรแฝง) 

16 ทต.นครหลวง อ.นครหลวง 12 7,481 0.94 7 7 100 - 

17 ทต.อรัญญิก อ.นครหลวง 35 7,919 0.63 5 4.5 90 - 

18 ทต.ทาเรือ อ.ทาเรือ 3 8,120 0.9 9 9 100 800 

19 ทต.ทาหลวง อ.ทาเรือ 5.9 9,769 0.9 10 8 80 1,200 

20 ทต.ภาชี อ.ภาชี 7.47 5,834 0.73 5 5 100 1,000 

21 ทต.อุทัย อ.อุทัย 3.95 3,155 0.72 3 3 100 1,000 

22 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 - 

 รวม  27 เทศบาล 384.37 281,797 0.70 252 229 91 79,000 

ท่ีมา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอย 
         ของเทศบาล,2548         
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด 
                                                                                                           1,000 
 

3.2  ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล 

ทั้ง 27 แหง ในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองในเขต
พื้นที่ของเทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธีการเก็บขยะมลูฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมรมิถนนและ
ซอย แสดงดังตารางที่ 14 
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สําหรับภาชนะรองรับขยะมลูฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล 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
ซ่ึงยังไมเพยีงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน 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 ซ่ึงทุกเทศบาลฯ มี
ปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย  แสดงดังตารางที่ 14 
ตารางที1่4 แสดงขอมูลการเกบ็รวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรอียุธยา 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน

(คัน) 

ความจุ 
(ลูกบาศก
เมตร) 

ป พ.ศ.  
ท่ีจัดซื้อ 

1.ทน.
พระนครศรีอยุธยา 

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

- รถอัดทาย/7 คัน 
- รถเปดขางเททาย/ 4 
คัน 

10,12 
3,12 

2540,2542 
2541,2544 

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

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

12 
4 

10 

2536 
2539 
2542 

3.ทม.อโยธยา - ถังพลาสติก 200 ลติร/ 50 ใบ ,125 
ลิตร/226ใบ,185ลิตร/60 ใบ,105 
ลิตร/90 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 3 
คัน 
- รถปคอัพ /2 คัน 
- รถอัดทาย/ 2 คัน 

9-15 
3 

10 

2536-2540 
2545 

2545,2547 

4.ทต.เจาเจ็ด - ถังพลาสติก 240 ลติร/ 200 ใบ  - รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 

10 2536,2541 

5.ทต.หัวเวียง - ถังพลาสติก 125 ลติร/ 250 ใบ  - รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 

10 2544 

6.ทต.ทาเรือ - ถังพลาสติก 240/ 350 ใบ,120 
ลิตร/150 ใบ 

- รถอัดทาย/  2คัน 
- รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 

5 
9 

2546 
2539-2540 

7.ทต.ทาหลวง 
 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังพลาสติก 125 ลติร/ 425 ใบ,240 
ลิตร/50 ใบ 
 

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

10 
3 

10 

2537 
2546 
2546 
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ตารางที1่4 แสดงขอมูลการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยธุยา(ตอ) 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน

(คัน) 

ความจุ 
(ลูกบาศก
เมตร) 

ป พ.ศ.  
ท่ีจัดซื้อ 

8.ทต.พระอินทราชา - ถังพลาสติกแยกประเภท 240 
ลิตร/ 700 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 3 
คัน 
- รถอัดทาย/ 2 คัน 

7.6 
 

10 

2540 
 

2540,2547 
9.ทต.บานสราง - ถังโลหะ 200 ลิตร / 30 ใบ 

- ถังพลาสติก 200 ลติร/ 370 ใบ 
,150 ลิตร/100 ใบ 

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

8 
 

4 
12 

2535 
 

2546 
2545 

10.ทต.บานเลน - ถังโลหะ 200 ลิตร/ 150 ใบ 
- ถังพลาสติก 240 ลติร/ 80 ใบ  

- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 
- รถอัดทาย/ 2 คัน 

8 
 

10 

2544 
 

2544 
11.ทต.บางปะหัน - ถังยาง 100 ลิตร/150ใบ 

-ถังพลาสติก 240 ลิตร/180 ใบ 
- ถังน้ํามัน 200 ลิตร/100 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 

12  2538,2540 

12.ทต.ลาดชะโด - ถังพลาสติก 200 ลติร/ 80 ใบ ,120 
ลิตร/150 ใบ 

- รถปคอัพ /2 คัน 2 2544 

13.ทต.ผักไห - ถังพลาสติก 240 ลติร/ 100 ใบ , 
200 ลิตร/ 150 ใบ ,120 ลิตร/100 ใบ 

- รถอัดทาย/ 2 คัน 
 

10 2546 

14.ทต.ภาชี -ถังพลาสติก 120 ลิตร/1,000 ใบ - รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 
- รถอัดทาย/ 1 คัน 

10 
 

8 

2541 
 

2547 
15.ทต.โรงชาง - ถังยาง 20 ลิตร/ 400 ใบ 

-ถังพลาสติก 50 ลิตร/50 ใบ 
- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 

10 2543 

16.ทต.มหาราช - ถังยาง 50 ลิตร/ 200 ใบ - รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 

8,10 2540,2545 

17.ทต.นครหลวง - ถังพลาสติกแยกประเภท 240 
ลิตร/ 300 ใบ, 180 ลิตร/ 370 ใบ 
- ถังพลาสติก 240 ลติร/ 300 ใบ , 
180 ลิตร/ 370 ใบ 

รถเปดขางเททาย/ 1 คัน 
-รถอัดทาย/ 1 คัน 

10 
10 

2538 
2541 

18.ทต.อรัญญิก - ถังพลาสติก 200 ลติร/ 500 ใบ  - รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 
- รถปคอัพ /1 คัน 

12 
 

4 

2547 
 

2537 
19.ทต.บางไทร 

เก็บจากถังขยะมูล
ฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังพลาสติก 200 ลติร/ 500 ใบ - รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 
 

3-7 2537-2540 
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ตารางที1่4 แสดงขอมูลการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยธุยา(ตอ) 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน

(คัน) 

ความจุ 
(ลูกบาศก
เมตร) 

ป พ.ศ.  
ท่ีจัดซื้อ 

20.ทต.ราชคราม - ถังพลาสติกแยกประเภท 200 
ลิตร/ 400 ใบ 

-รถอัดทาย/ 2 คัน 8 2538 

21.ทต.บางบาล - ถังพลาสติก 200 ลติร/ 250 ใบ - รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 

10 2545 

22.ทต.มหาพราหมณ - ถังพลาสติก 200 ลติร/ 200 ใบ , 
100 ลิตร/ 50 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 

12 2543 

23.ทต.บานแพรก - ถังพลาสติก 250 ลติร/ 50 ใบ , 200 
ลิตร/ 200 ใบ 
- ถังยาง 150 ลิตร/ 80 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 
-รถอัดทาย/ 1 คัน 

10 
 

12 

2540 
 

2547 
24.ทต.ลาดบัวหลวง - ถังพลาสติก 120 ลติร/ 60 ใบ  - รถเปดขางเททาย/ 2 

คัน 
10 * 

25.ทต.บางซาย - ถังยาง 50 ลิตร/ 300 ใบ - รถอัดทาย / 2 คัน 10 2544,2545 
26.ทต.ลําตาเสา - ถังพลาสติก 120 ลติร/ 200 ใบ , 

200 ลิตร/ 50 ใบ 
- รถอัดทาย / 2 คัน 10 2537-2538 

27.ทต.อุทัย 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังยาง 50 ลิตร/ 30 ใบ 
- ถังพลาสติก 175 ลติร/ 60 ใบ , 100 
ลิตร/ 50 ใบ 

- รถอัดทาย / 1 คัน 
- รถปคอัพ /1 คัน 

8 
2 

2546 
2540 

รวม 27 เทศบาล      

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอย 
         ของเทศบาล,2548 
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล 

3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย   
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา

เทศบาล ทั้ง 27 แหง ในพืน้ที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการกําจัดในพื้นทีท่ี่เปนของเทศบาลเองเปน
สวนใหญ  มีจํานวน 12 แหง  มีพื้นที่ประมาณ 274-2-0 ไร  ใชไปแลว 126-0-0 ไร  คิดเปน 46 %  เชาพื้นที่
ของเอกชน จํานวน 5 แหง มีพื้นที ่  ประมาณ 58-3-77 ไร  ใชไปแลว 46-0-0 ไร  คิดเปน 79 % ใชรวมกับ
หนวยงานอืน่  จํานวน 8 แหง  และใชในที่สาธารณะประโยชน  จํานวน 2 แหง  มีพื้นที ่  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 
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

1.ทน.
พระนครศรีอยุธยา 
 
 

กองบนพื้น 
 

พื้นที่ 30 ไร  
เปนพื้นที่ของทน. 
พระนครศรีอยุธยา 
(ใชไปแลว 30 ไร) 

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

8 2529 
-2543 
(อยูใน
ระหวาง
จัดหา
พื้นที่
จัดทํา
แหง
ใหม) 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ไมสามารถ
ใชไดอีก/ควร
หาสถานที่
แหงใหม 

2.ทม.เสนา กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

พื้นที่ 84ไร  
เปนพื้นที่ของทม.เสนา 
(ใชไปแลว 30 ไร) 

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

7 2544 
-2550 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

3.ทม.อโยธยา ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 12ไร 1 งาน 42 ตารางวา 
เปนพื้นที่เอกชน 
เชา 600,000 บาท/ป 
(ใชไปแลว 12-1-42) 

47P0674697 UTM1594258 
ม.1 ต.คลองสะแก 
 อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

22 2545 
-2554 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

4.ทต.เจาเจ็ด กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 23ไร  
เปนพื้นที่ของทต.เจาเจ็ด 
(ใชไปแลว 3 ไร) 

47P0645391 UTM1585901 
ต.เจาเจด็ อ.เสนา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 2540 
-* 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง

สามารถใชได
อีก 

5.ทต.หัวเวียง กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

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

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

10 2544 
-2550 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

6.ทต.ทาเรือ กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 30 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.ทาเรือ 
(ใชไปแลว 15 ไร) 

 47P0682415 
UTM1605453 
ต.ศาลาลอย   อ.ทาเรือ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

7 2541 
-2550 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง

สามารถใชได 

7.ทต.ทาหลวง กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 7 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.ทาหลวง 
(ใชไปแลว 4 ไร) 

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

15 2540 
-2545 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง

สามารถใชได
อีก 

 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    55 

 
ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ) 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

8.ทต. 
พระอินทราชา 

ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 
 
 
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

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 

3 
 
 
 
 

10 

2547 
-* 
 
 
 

2541 
-* 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 
ซื้อที่ดินแลว 
ยังไมกอสราง
ระบบ 

9.ทต.บานสราง ฝงในหลุม 
ไถกลบครั้ง
คราว 

พื้นที่ 7.2 ไร 
เปนพื้นที่สาธารณะประโยชน 
(ใชไปแลว 7.2 ไร) 

47P0679995 UTM1580922 
ม. 5 ต.บานสราง 
อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.5 2536 
-2550 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

10.ทต.บานเลน กองบนพื้น พื้นที่ 2 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชา  246,000  บาท/ป 
(ใชไปแลว 2 ไร) 

47P0672874 UTM1568235 
บ.เลขที1่3/2 ม.1  
ต.เชียงรากนอย 
อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

6 * พื้นที่กําจัดเต็ม 
ไมสามารถ
ใชไดอีก/ควร
หาสถานที่
แหงใหม 

11.ทต.บางปะหัน กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 6 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.บางปะหัน 
(ใชไปแลว 4 ไร) 

47P0669491 UTM1600256 
ม.4 ต.บางระกํา 
อ.นครหลวง  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

6 2536 
-2552 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

12.ทต.ลาดชะโด กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

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

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

25 2543 
-2544 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

13.ทต.ผักไห กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

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

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

30 * พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

14.ทต.ภาชี กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 36ไร  
เปนพื้นที่ของทต.ภาชี 
(ใชไปแลว 10 ไร) 

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

2.5 2540 
-2560 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    56 

 
ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ตอ) 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

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   

4 2540 
-2570 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม /ควร
หาสถานที่
แหงใหม 

เนื่องจากอยู
ในแนว

ไฟฟาแรงสูง 
16.ทต.มหาราช กองบนพื้น

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

47P0669722 UTM1600429
ม.3  ต.บางระกํา  
อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา  

10 2546 
-2560 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

17.ทต.นครหลวง กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 39 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.นครหลวง 
(ใชไปแลว 20 ไร) 

47P0669722 UTM1600429
ม.3  ต.บางระกํา  
อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา  

5 2536 
-2560 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

18.ทต.อรัญญิก กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 39 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.นครหลวง 
เชา  48,000  บาท/ป 
(ใชไปแลว 20 ไร) 

47P0669722 UTM1600429
ม.3  ต.บางระกํา  
อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา  

5 2537 
-* 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

19.ทต.บางไทร ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 30 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชา  684,000  บาท/ป 
(ใชไปแลว 25 ไร) 

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

8 2546 
-2560 

- 

20.ทต.ราชคราม กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 5 ไร  
เปนพื้นที่สาธารณะประโยชน 
(ใชไปแลว 3 ไร) 

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

5 2545 
-2550 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง

สามารถใชได
อีก 

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 * พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 
 
 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ตอ) 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

22.ทต. 
มหาพราหมณ 

กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

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

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

25 * พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

23.ทต.บานแพรก กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่ 2 ไร  
เปนพื้นที่ของเอกชน 
(ใชไปแลว 1 ไร) 
เชา  99,600  บาท/ป 
(ใชไปแลว 2 ไร) 

47P0668628 UTM1619977
ม. 4  ต.บานแพรก  อ.บานแพรก  
จ. พระนครศรีอยุธยา   

1 2546 
-* 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
/ควรหา

สถานที่แหง
ใหม เนื่องจาก

ขาดการ
จัดการขยะมูล
ฝอย/ติดแนว

ถนน 
24.ทต. 
ลาดบัวหลวง 

กองบนพื้น
แลวเผา 

พื้นที่  1 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.ลาดบัว
หลวง 
(ใชไปแลว 1 ไร) 

47P0645052 UTM1567600
ม.1 ต.ลาดบัวหลวง 
อ.ลาดบัวหลวง  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

7 2538 
-* 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
แตขาดการ

จัดการขยะมูล
ฝอย 

25.ทต.บางซาย กองบนพื้น/
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

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

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

20 * พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

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 
-* 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
/ควรหสถานที่
แหงใหม
เนื่องจากอยู
ในแนวไฟฟา 
แรงสูงและทอ
กาซ ปตท. 

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 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม แตขาด
การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

รวม 27 เทศบาล       

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548 
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล 
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3.5  ภาพรวมของจังหวัดปทุมธานี 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร 
                 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวดัปทุมธานีตั้งอยูในภาคกลางและเปนเขตปริมณฑลตั้งอยูบนเสนรุงที่ 14 องศาเหนือ  และ
เสนแวงที ่ 100 องศาตะวันออก อยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนือ้ที่ประมาณ 1,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 46 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง แสดงดังรูปที่ 51 

ทิศเหนือ   ตดิตอกับ    จังหวดัพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี 
ทิศใต   ติดตอกับ     กรุงเทพมหานคร และจังหวดันนทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ   จังหวดันครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ     จังหวดันนทบรีุ 
 

1.2 การปกครองและประชากร 
จังหวดัปทุมธานีแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 60 ตําบล 529 หมูบาน  และมีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวดั 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  แสดงดงัตารางที่ 16 
ตารางที่ 16  แสดงขอมูลการแบงเขตการปกครองของจังหวัดปทุมธานี  ป 2548 

การแบงเขตการปกครอง 

ลําดับ อําเภอ 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต. 

จํานวน
ประชากร 

(คน) 

ความ 
หนาแนน 

(คน/ 
ตร.กม.) 

1 เมืองปทุมธาน ี 120.151 14 81 3 12 154,744 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 

 รวม 7 อําเภอ 1,525.856 60 529 14 51 800,418 524.569 

ท่ีมา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 
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 รูปท่ี51  แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดัปทุมธานี 
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2. ขอมูลการตดิตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดปทุมธานี  โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของที่ตั้งสํานักงาน
เทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   รวม   14   แหง     ระหวางวันที่ 5,7 เมษายน 2548และวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2548  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 52 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  บริเวณ
กึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทม.ปทุมธานีและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 53 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  บริเวณ
ดานหนา ทต.บางหลวงและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  20  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.4 ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0648825  UTM 1560177 
พื้นที่:   118  ไร (เปนของทม.ปทุมธานี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   88 ม.3 ต.บานฉาง อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0664277  UTM 1548894 
พื้นที่เขตเทศบาล:   3.9    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 6,570 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  6  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0656961  UTM 1570192 
พื้นที่:   38  ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 
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รูปท่ี 54 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางกะดีและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 55 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.บางเตยและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น: 8   ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680800   UTM 1560423 
พื้นที่:   5 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 129 ม.7 ต.บางเตย อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0664425   UTM 1555484 
พื้นที่เขตเทศบาล:   12.29    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 9,600 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  4  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.6 ต.บางเตย อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0662664   UTM 1555790 
พื้นที่:   14 ไร (เปนของสาธารณะประโยชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น 
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รูปท่ี 56 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.ระแหงและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 57 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทม.รังสิตและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0651686   UTM 1552252 
พื้นที่เขตเทศบาล:   18.2    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 6,325 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  6  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0656961  UTM 1570192 
พื้นที่:   38  ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  120  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680800   UTM 1560423 
พื้นที่:   5 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบทุกวัน 
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รูปท่ี 58 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.ธัญบุรีและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 59 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทม.สนั่นรักษ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   999 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0687327   UTM 1550731 
พื้นที่เขตเทศบาล:   30.75   ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 47,044 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  46  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.11 ซ.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680800   UTM 1560423 
พื้นที่:   5 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 88 ม.2 ต.บึงน้ํารักษ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0701708   UTM 1556369 
พื้นที่เขตเทศบาล:   38.4    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 19,731 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  19  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0697722   UTM 1555764 
พื้นที่:   4 ไร (เปนของทม.สนั่นรักษ) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 
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รูปท่ี 60 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.คลองหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 61 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทม.ทาโขลงและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   33 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0677654   UTM 1555541 
พื้นที่เขตเทศบาล:   42.935    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 46,304 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  46  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.15 ซ.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพกัิดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680818   UTM 1560484 
พื้นที่:   4 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  75  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.15 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0677231   UTM 15611963 
พื้นที่:   20 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบทุกวัน 
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รูปท่ี 62 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.คูคตและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 63 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.ลําลูกกาและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  43  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0697722   UTM 1555764 
พื้นที่:   4 ไร (เปนของทม.สนั่นรักษ) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 9 ม.15 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0687732   UTM 1540655 
พื้นที่เขตเทศบาล:   11.453    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 9,956 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  9  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0697722   UTM 1555764 
พื้นที่:   4 ไร (เปนของทม.สนั่นรักษ) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 
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รูปท่ี 64 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.ลําไทรและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 65 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.หนองเสือ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  1.7  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.3 ต.ลําไทร อ.ลําลุกกา  จ.ปทุมธาน ี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0702164   UTM 1542465 
พื้นที่:   3 ไร (เปนของทต.ลําไทร) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้นแลวเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0696892   UTM 1563413 
พื้นที่เขตเทศบาล:   13.78    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 1,937 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  1  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธาน ี
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0697722   UTM 1555764 
พื้นที่:   4 ไร (เปนของทม.สนั่นรักษ) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

3.1 สถานการณปจจุบัน 
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 511 ตัน/วัน เฉพาะเขต

เทศบาล   ประมาณ 404.7 ตัน/วัน  และที่อ่ืนๆ 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  

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) ลําดับท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

(คน) 

อัตราการ
ผลิตขยะ 

มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

ประสิทธิภาพ
การให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชากร
แฝง) 

1 ทม.ปทุมธานี อ.เมอืง 7.1 19,976 0.67 20 20 100 10,000 

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 ทม.ทาโขลง อ.คลองหลวง 63 38,396 0.3 75 75 100 200,000 

5 ทม.คลองหลวง อ.คลองหลวง 42.94 46,304 0.99 46 46 100 - 

6 ทม.สนั่นรักษ อ.ธัญบุรี 38.4 19,731 0.96 19 19 100 - 

7 ทต.บางหลวง อ.เมือง 3.9 6,570 0.91 6 5.5 92 - 

8 ทต.บางกะดี อ.เมือง 8.3 8,309 0.6 8 8 100 5,000 

9 ทต.บางเตย อ.สามโคก 12.29 9,600 0.42 4 3 75 - 

10 ทต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว 18.22 6,352 0.94 6 5.5 92 - 

11 ทต.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี 30.75 47,044 0.98 46 45 98 - 

12 ทต.หนองเสือ อ.หนองเสือ 13.78 1,937 0.52 1 1 100 - 

13 ทต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา 11.45 9,956 0.9 9 9 100 - 

14 ทต.ลําไทร อ.ลําลูกกา 3.64 2,600 0.65 1.7 1.7 100 - 

 รวม 14 เทศบาล 287.04 328,844 0.66 404.7 401.7 99.3 282,629 

ท่ีมา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด 
                                                                                                           1,000 
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3.2  ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล 

ทั้ง 14 แหง ในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานีจะดําเนนิการเกบ็รวบรวมและขนสงขยะมลูฝอยเองในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมริมถนนและซอย แสดง
ดังตารางที่ 18 

สําหรับภาชนะรองรับขยะมลูฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล 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 และซ่ึงยังไมเพียงพอและ
ครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที ่18 

จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ  91 คัน สวนใหญจะเปนรถเกบ็
ขนขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ประมาณ  60 คัน  รองลงมาเปนแบบเปดขางเททาย  มีประมาณ  17 คัน  รถแบบ
คอนเทนเนอร  ประมาณ  10  คัน  และรถแบบปคอัพ ประมาณ  4  คัน  ตามลําดับ ซึ่งทุกเทศบาลฯ มีปริมาณ
รถเก็บขนเพียงพอตอการเกบ็ขนขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 18 
ตารางที่ 18  แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปพ.ศ.  
ท่ีจัดซื้อ 

1.ทม.ปทุมธานี - ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./ 15 ถัง 
- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 500ใบ 
- ถังพลาสติก 120/ 2,000 ใบ 

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

12 
12 
8 
 

2540 
2540 
2540 

 
2.ทม.คูคต - ถังยาง 200 ลิตร/ 600ใบ - รถอัดทาย/ 6 คัน 10 2536-2540 
3.ทม.ทาโขลง - ถังโลหะ 100 ลิตร/ 1,000 ใบ -รถอัดทาย/9 คัน 

-รถอัดทาย/1 คัน 
10 
7.6 

2540-2543 
2540 

4.ทม.รังสิต - ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./25 ถัง 
- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 500 ใบ 
- ถังพลาสติก 200 ลติร/ 2,000 ใบ 
- ถังยาง  200 ลิตร/ 500ใบ 

- รถปดขางเททาย/9 คัน 
- รถอัดทาย/ 4 คัน 
- รถคอนเทนเนอร / 5 คัน 
- รถปคอัพ/ 1 คัน 

12 
10 
8 
5 

2535-2537 
2540-2541 
2538-2542 

2547 
5.ทม.คลองหลวง - ถังพลาสติก 240 ลติร/ 700 ใบ,  190 

ลิตร/ 1,800 ใบ 
- ถังแยกประเภท 240 ลิตร/200 ใบ 

- รถอัดทาย/ 15 คัน 
- รถคอนเทนเนอร / 2 คัน 

5,10,20 
8 

2541-2548 
2543-2548 

6.ทม.สนั่นรักษ 

เก็บจากถังขยะ
มูลฝอยแตละ
บาน ถังขยะมูล
ฝอยรวมริมถนน

และซอย 

- ถังพลาสติก 200 ลติร/ 200ใบ 
- ถังแยกประเภท 200 ลิตร/100 ใบ 

- รถอัดทาย/ 3 คัน 
 

10 
 

2537 
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ตารางที่ 18  แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที ่
จังหวดัปทุมธานี(ตอ) 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะมูล
ฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปพ.ศ.  
ท่ีจัดซื้อ 

7.ทต.บางหลวง  - ถังโลหะ 200 ลิตร/ 80ใบ 
- ถังพลาสติก 240 ลติร/ 400 
ใบ,  200 ลิตร/ 200 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/1 คัน 
- รถอัดทาย/ 2 คัน 

5 
8,10 

2543 
2539,2546 

8.ทต.ธัญบุรี - ถังพลาสติก 240 ลติร/ 60 ใบ,  
200 ลิตร/ 400 ใบ,  100 ลิตร/ 
200 ใบ,  50 ลิตร/ 500 ใบ 
- ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./ 
10 ถัง 

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

9 
10 
6 

2540 
2540 
2545 

9.ทต.ลําลูกกา - ถังพลาสติก 100 ลติร/ 50 ใบ 
- ถังพลาสติก 200 ลติร/ 300 
ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 2 คัน 
-  รถอัดทาย/ 3 คัน 

8 
10 

2537,2538 
2540-2547 

10.ทต.ลําไทร - ถังพลาสติก 240 ลติร/ 150 
ใบ 

- รถปคอัพ/ 1 คัน 
- รถอัดทาย/ 1 คัน 

4 
7.6 

2534 
2540 

11.ทต.หนองเสือ - ถังพลาสติก 120 ลติร/ 200 
ใบ 

- รถอัดทาย/ 2 คัน 10 2541,2547 
 

12.ทต.บางเตย - ถังยาง 50 ลิตร/200ใบ 
- ถังพลาสติก 120 ลติร/ 1,000 
ใบ 

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

10 
4,10 

4 

2541,2547 
2533,2538 

2533 
13.ทต.ระแหง - ถังพลาสติก 200 ลติร/ 250 

ใบ 
- ถังยาง 40 ลิตร/40 ใบ 

- รถกระบะ / 1 คัน 
- รถอัดทาย/ 2 คัน 

4 
6 

2529 
2541 

14.ทต.บางกะดี 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังพลาสติก 240 ลติร/ 400 
ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 1 คัน 
-  รถอัดทาย/ 3 คัน 

10 
10 

* 
* 

รวม 14 เทศบาล      

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอย 
ของเทศบาล,2548 
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล 
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3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย   

จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล 
ทั้ง 14 แหง ในพื้นที่จังหวดัปทุมธานีจะดาํเนินการเชาพืน้ที่ของเอกชนเปนสวนใหญ 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 %  ใชพืน้ที่กําจัดรวมกับหนวยงานอื่น จํานวน 
3 แหง และเปนที่สาธารณะประโยชน  จํานวน 1 แหง มีพื้นที ่ประมาณ 14-0-0 ไร  ใชไปแลว 8-0-0 ไร  คิด
เปน 57 % 

นอกจากนี้ยังพบวาในเขตเทศบาล สวนมากใชวิธีกําจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นไถกลบครั้ง
คราว จํานวน 5 แหง  แบบเทกองบนพื้นไถกลบทุกวัน จํานวน 4 แหง  เทกองบนพืน้และฝงในหลุม ไถกลบ
ทุกวัน  อยางละ 2 แหง  และเทกองบนพื้นแลวเผา จํานวน 1 แหง  ตามลําดับ  

  ในเขตเทศบาล มีปญหาในการจดัซื้อที่ดินเพื่อใชกําจดัขยะมูลฝอย จึงนิยมใชบริการเชาพื้นที่
เอกชน เนื่องจากมีความสะดวก  รวดเร็ว และไมมีปญหากับประชาชนในพื้นที่ตวัเอง แสดงดังตารางที่ 19 
ตารางที่ 19 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน ี

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

1.ทม.ปทุมธานี 
 

กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว/ฝง
กลบอยาง
ถูก
สุขลักษณะ 

พื้นที่ 118 ไร เปนพืน้ที่ของ
ทม.ปทุมธานี 
(ใชไปแลว 28 ไร) 

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

25 2541 
-2549 

ปดที่ฝงกลบ
ชั่วคราว
เนื่องจาก
ประชาชนใน
พื้นที่รองเรียน 
(10 พ.ย46) 

2.ทม.คูคต กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว 
 
 
ฝงกลบ
อยางถูก
สุขลักษณะ 

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

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

- 
 ต.บึงทองหลาง   
อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี 

40 
 
 
 
 

3 

2547 
-* 
 

 
 

2541 
-2561 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 
 
 
เปดใชงาน
ไมได มี
ประชาชน
ตอตานใน
พื้นที่ 
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ตารางที่ 19 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี(ตอ) 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

3.ทม.ทาโขลง กองบนพื้น 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 20 ไร  
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชา 6,000,000  บาท/ป 
(ใชไปแลว 4 ไร) 

47P0677231 UTM1561196 
ม.15 ต.คลองสอง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 

8 2548 พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็มแตมี
ปริมาณขยะ
มาก 

4.ทม.รังสิต กองบนพื้น 
ไถกลบทุก
วัน 
 
 
 
คัดแยกขยะ 
/ขนถายขยะ 

พื้นที่ 5 ไร  
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชา 6,450,000  บาท/ป 
(ใชไปแลว 5 ไร) 
พื้นที่ 11 ไร  
 
เปนพื้นที่ของ ทม.รังสิต 
 

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

- 
ต.คลองสอง 
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 

120 
 
 
 
 
 

3 

2541 
-2545 

 
 
 
 

2541 
-* 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

 
 
 
ยังใชได เปน
สถานีขนถาย
ครอบคลุม
พื้นที่ ทม.คูคต 
ทม.คลอง
หลวงและทม.
รังสิต 

5.ทม.คลองหลวง กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว 

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

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

12 2546 
-2548 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

 
6.ทม.สนั่นรักษ กองบนพื้น 

ไถกลบครั้ง
คราว 

พื้นที่ 4 ไร  
เปนพื้นที่ของทม.สนั่นรักษ 
(ใชไปแลว 4 ไร) 

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

2 2528 
-* 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

7.ทต.บางหลวง ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 38 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชา    *       บาท/ป 
(ใชไปแลว 30 ไร) 

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

26 * - 

8.ทต.ธัญบุรี กองบนพื้น 
ไถกลบทุก
วัน 

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

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 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

9.ทต.ลําลูกกา กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว 

พื้นที่ 4 ไร  
เปนพื้นที่ของทม.สนั่นรักษ 
เชา 500 บาท/เที่ยว 
(ใชไปแลว 4 ไร) 

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

50 2548 
-2550 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

 
10.ทต.ลําไทร กองบนพื้น

แลวเผา 
พื้นที่ 3 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.ลําไทร 
(ใชไปแลว 3 ไร) 

47P0702164 UTM1542465 
ม.3 ต.ลําไทร  
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

5 2534 
-2548 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

11.ทต.หนองเสือ กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว 

พื้นที่ 4 ไร  
เปนพื้นที่ของทม.สนั่นรักษ 
เชา   *   บาท/ป 
(ใชไปแลว 4 ไร) 

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

13 * พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

 

12.ทต.บางเตย กองบนพื้น  พื้นที่ 14 ไร  
เปนพื้นที่ของสาธารณะ 
(ใชไปแลว 8 ไร) 

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

1.5 2530 
-2550 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็มแตมี
ปริมาณขยะ
มาก 

13.ทต.ระแหง ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 38 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชา 288,000 บาท/ป 
(ใชไปแลว 30 ไร) 

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

35 * - 

14.ทต.บางกะดี กองบนพื้น 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 5 ไร  
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชา    *       บาท/ป 
(ใชไปแลว 5 ไร) 

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

20 * พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

 

รวม 14 เทศบาล       

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอย 
ของเทศบาล,2548 
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล 
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3.6  ภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร 
                 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวดันนทบุรีอยูในภาคกลางของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอโดยตรงกับ
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบนเสนรุงที ่13 องศา 47 ลิปดา ถึงเสนรุงที่ 14 องศา 4 ลิปดา และเสนแวงที ่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     จังหวดัปทุมธานีและจังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ทิศใต    ติดตอกับ     กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ     กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ     จังหวดันครปฐม 
 

1.2 การปกครองและประชากร 
จังหวดันนทบรีุแบงเขตการปกครองออกเปน 6 อําเภอ  51 ตําบล 421 หมูบาน และมีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวดั 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 แสดงขอมูลการแบงเขตการปกครองจังหวดันนทบุรี ป 2548 

การแบงเขตการปกครอง 

ลําดับ อําเภอ 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต. 

จํานวน
ประชากร 

(คน) 

ความ 
หนาแนน 

(คน/ 
ตร.กม.) 

1 เมืองนนทบุรี 77.018 10 77 2 4 334,744 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 

 รวม 6 อําเภอ 622.303 51 421 10 36 968,004 1,555.52 

ท่ีมา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548 
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 รูปท่ี 66  แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดันนทบุรี 
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2. ขอมูลการตดิตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดนนทบุรี โดยการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตรของ
เทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   รวม   10   แหง     ระหวางวันที่ 1-2 มนีาคม 2548  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  67  แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร   บริเวณ
กึ่งกลางเสาธงดานหนา ทน.นนทบรีและสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย 

รูปที่  68  แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร   บริเวณ
ดานหนา  ทต.บางศรีเมืองและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น: 280  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  16  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 
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รูปท่ี 69 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ไทรมาและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 70 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทม.บางกรวย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  14  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  50  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 
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รูปท่ี 71 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.ปลายบางและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 72 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.บางใหญ
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   9/220 ม.7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0653220   UTM 1526579 
พื้นที่เขตเทศบาล:   15.68    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 20,440 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  15  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพกัิดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 74 ม.4 ต.บางใหญ อ.บางใหญ  จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0646867   UTM 1530145 
พื้นที่เขตเทศบาล:   7.32    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 7,200 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  4.5  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 
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รูปท่ี 73 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางมวงและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 74 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทน.ปากเกร็ดและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   32/20 ม.2 ต.บางมวง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0653920   UTM 1531777 
พื้นที่เขตเทศบาล:   1.67    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 4,936 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  4  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  280  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 
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รูปท่ี 75 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.บางบัวทอง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 76 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.ไทรนอย
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   4 ม.2 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0654015   UTM 1538196 
พื้นที่เขตเทศบาล:   13.5    ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 38,980 คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  46  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  2  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0641730   UTM 1548735 
พื้นที่:   250 ไร (เปนของทน.นนทบุรี) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น/ถูกหลักสุขาภิบาล 
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

3.1 สถานการณปจจุบัน 
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 755 ตัน/วัน เฉพาะเขตเทศบาล   

ประมาณ 712 ตัน/วัน  และที่อ่ืนๆ 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  

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) ลําดับท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

(คน) 

อัตราการ
ผลิตขยะ 

มูลฝอย(กก./
คน/วัน) ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

ประสิทธิ 
ภาพการให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชากร
แฝง) 

1 ทน.นนทบุรี อ.เมือง 38.9 271,650 0.92 280 260 93 200,000 

2 ทน.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 36.04 165,296 1 280 280 100 100,000 

3 ทม.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง 13.5 38,980 1.18 46 45.5 99 - 

4 ทม.บางกรวย อ.บางกรวย 8.4 41,725 0.97 50 50 100 10,000 

5 ทต.ปลายบาง อ.บางกรวย 15.68 20,440 0.6 15 14.25 95 - 

6 ทต.บางใหญ อ.บางใหญ 7.23 7,200 0.63 4.5 4.5 100 - 

7 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 

 รวม 10 เทศบาล 137.12 596,144 0.78 712 689.25 97 316,000 

ท่ีมา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548   
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด = อัตราการผลิตขยะมูลฝอยX จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัด 
                                                                                                           1,000 
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3.2  ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา

เทศบาล ทั้ง 10 แหง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองในเขต
พื้นที่ของเทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมีวิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมลูฝอยรวมริมถนนและซอย 
แสดงดังตารางที่ 22 

สําหรับภาชนะรองรับขยะมลูฝอยมีทั้งหมดในเขตเทศบาล ประมาณ 11,124 ใบ สวนมากใชถัง
พลาสติก  ประมาณ 9,513 ใบ  รองลงมาเปนถังยาง ประมาณ 800 ใบ  ถังโลหะ ประมาณ 760 ใบ  และถัง
คอนเทนเนอร ประมาณ  51 ใบ และซ่ึงยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน แสดงดังตารางที ่22 

จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีทั้งหมดในเขตเทศบาลประมาณ  130 คัน สวนใหญจะเปนรถเกบ็
ขนขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ประมาณ  87 คัน  รองลงมาเปนแบบเปดขางเททาย  ประมาณ  29 คัน  แบบ
บรรทุกเททาย ประมาณ  8  คัน  รถแบบปคอัพ ประมาณ  4   คัน  และแบบคอนเทนเนอร  ประมาณ  2  คัน  
ตามลําดับ ซ่ึงทุกเทศบาลฯ มีปริมาณรถเกบ็ขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 22 
ตารางที่  22  แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปพ.ศ. ท่ี
จัดซื้อ 

1.ทน.นนทบุรี - ถังคอนเทรนเนอร 400 ลิตร/ 50ใบ 
- ถังพลาสติก 500 ลติร/ 300 ใบ 
,240 ลิตร/ 200 ใบ,200 ลิตร/ 200 ใบ
, 120 ลิตร/ 3,000 ใบ 

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

4-15 
 

8 
10 
5 

2532-2536 
 

2537-2541 
2544 
2544 

2.ทน.ปากเกร็ด - ถังโลหะ 200 ลิตร/ 800 ใบ 
- ถังพลาสติก 120 ลติร/ 1,000 ใบ
และ   240 ลิตร 1,000 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 20 
คัน 
- รถอัดขยะ/ 27 คัน 

6-10 
 

8-10 

2526-2542 
 

2538-2540 

3.ทม.บางบัวทอง - ถังพลาสติก 240 ลติร/ 2,000 ใบ - รถอัดขยะ/ 6 คัน 
 

10 
 

2539-2544 
 

4.ทม.บางกรวย - ถังพลาสติกแยกประเภท 200 
ลิตร/ 250 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 7คัน 
- รถอัดขยะ/ 10 คัน 
- รถคอนเทนเนอร/ 2 
คัน 
- บรรทุกเททาย/3 คัน 

8,10 
5,10,12 

* 
 

3 

2533-2542 
* 
* 
 

* 
5.ทต.บางศรีเมือง 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

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

- รถอัดทาย/ 6 คัน 6-10 
 
 

2542-2548 
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ตารางที่  22  แสดงรายละเอยีดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ที่จังหวดันนทบุรี(ตอ) 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปพ.ศ. ท่ี
จัดซื้อ 

6.ทต.ปลายบาง - ถังพลาสติก 200 ลติร/ 600 ใบ 
-  ถังแยกขยะ 240 ลิตร/100 ใบ,120 
ลิตร 50 ใบ 
- ถังคอนเทรนเนอร 8 ลบ.ม./1 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 
- รถอัดขยะ/ 3 คัน 

7 
 

12 

2546 
 

2545-2547 

7.ทต.บางใหญ - ถังพลาสติก 200 ลติร/ 1,015 ใบ  - รถอัดขยะ/ 2 คัน 
 

10 
 

2541,2544 
 

8.ทต.บางมวง - ถังพลาสติก 240 ลติร/ 71 ใบ 
, 120 ลิตร/ 37 ใบ 

- รถเปดขางเททาย/ 1 
คัน 
- รถอัดขยะ/ 1 คัน 

5 
 

12 

2541 
 

2546 
9.ทต.ไทรนอย - ถังพลาสติก 240 ลติร/ 40 ใบ - รถอัดขยะ/ 1 คัน 10 2544 
10.ทต.ไทรมา 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังพลาสติกแยกประเภท 120 
ลิตร/ 300 ใบ 
 
 

- รถอัดขยะ/ 4 คัน 10 25.8-2543 

รวม 10 เทศบาล      

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

 
3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย   

จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล 
ทั้ง 10 แหง ในพื้นที่จังหวดันนทบุรีจะดําเนินการกําจัดในพื้นที่รวมกันที่องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
เปนสวนใหญ  มีพื้นที่ประมาณ 250-0-0 ไร  ใชไปแลว 250-0-0 ไร  คิดเปน 100 %  นอกจากนีย้ังพบวาใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรีสวนใหญ ใชวิธีกําจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้น เนื่องจากมีปญหาเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ทั้งเรื่องกลิ่นเหม็น น้ําเสีย รองเรียน และทัศนียภาพ โดยป พ.ศ. 2549-2551 ได
งบประมาณปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,000 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

1.ทน.นนทบุรี 30 2529 
-* 

2.ทน.ปากเกร็ด 46 * 
-* 

3.ทม. 
บางบัวทอง 

15 2540 
-* 

5.ทม.บางกรวย 80 2538 
-* 

4.ทต. 
บางศรีเมือง 

30 * 
-* 

6.ทต.ปลายบาง 30 * 
-* 

7.ทต.บางใหญ 20 * 
-* 

8.ทต.บางมวง 25 * 
-* 

9.ทต.ไทรนอย 3 2529 
-* 

10.ทต.ไทรมา 

เทกอง 
บนพื้น/ถูก
หลักสุขา 
ภิบาล 

พื้นที่ 250 ไร เปนพืน้ที่ของ
ทน.นนทบุรี แตอบจ.นนทบุรี 

ดําเนินการเองทั้งหมด 
(ใชไปแลว 250 ไร) 

47P0641730 UTM1548735 
ม.8 ต.คลองขวาง อ.ไทร

นอย จ.นนทบุรี 

36 2538 
-* 

พื้นที่ 
กําจัดเต็ม 
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง/ป 

49-51 ได
งบประมาณ
ดําเนินการ
ปรับปรุง
ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย 

รวม 10 เทศบาล       

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548 
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล 
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3.7  ภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร 
                 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

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

ปกครองสวนทองถ่ิน  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 

การแบงเขตการปกครอง 

ลําดับ อําเภอ 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อ.บ.ต. 

จํานวน
ประชากร 

(คน) 

ความ 
หนาแนน 

(คน/ 
ตร.กม.) 

1 เมืองสมุทรปราการ 190.557 12 88 7 5 964,067 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 

 รวม 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 1,004.092 43 468 16 32 1,653,735 1,646.99 

ท่ีมา : WWW. dopa.go.th, 4 ตุลาคม 2548  หมายเหตุ: 1 กิ่งอําเภอ คือกิ่งอําเภอบางเสาธง 
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 รูปท่ี 77  แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอของจังหวดัสมุทรปราการ 
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สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    86 

 

2. ขอมูลการตดิตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ไดดําเนินการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสถานภาพการ
ใชงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการโดยการจบัจดุพกิดัทางภมูศิาสตรของทีต่ัง้
สํานักงานเทศบาลและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   รวม   16   แหง    ระหวางวันที่ 7-9,10-11 มีนาคม 2548  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  78  แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร   บริเวณ
ดานหนา ทน.สมุทรปราการและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปที่  79  แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร   บริเวณ
ดานหนา  ทต.สําโรงเหนือและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น: 86  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: บ.หาดอัมรา ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0673031   UTM 1499060 
พื้นที่:   16-1-12 ไร (เปนของทน.สมุทรปราการ) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  80  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680629   UTM 1502045 
พื้นที่:   130 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 
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รูปท่ี 80 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางปูและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 81 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.แพรกษา
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:   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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  190  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680629   UTM 1502045 
พื้นที่:   130 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  19  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680629   UTM 1502045 
พื้นที่:   130 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 
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รูปท่ี 82 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.ดานสําโรง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 83 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.บางเมืองและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  87  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680629   UTM 1502045 
พื้นที่:   130 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  178  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680629   UTM 1502045 
พื้นที่:   130 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 
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รูปท่ี 84 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.สําโรงใตและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 85 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทต.บางพลีและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  150  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0680629   UTM 1502045 
พื้นที่:   130 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุม  ไถกลบทุกวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  22  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.9 ต.บางปลา  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0691415   UTM 1502497 
พื้นที่:   145 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 
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รูปท่ี 86 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทต.บางเสาธง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 87 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.คลองดานและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  93  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.9 ต.บางปลา  อ.บางพล ี
         จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0691415   UTM 1502497 
พื้นที่:   145 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  12  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.9 ต.บางปลา  อ.บางพลี 
         จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0691415   UTM 1502497 
พื้นที่:   145 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 
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รูปท่ี 88 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา ทต.บางบอและสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 89 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.คลองสวนและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  15  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.9 ต.บางปลา  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0691415   UTM 1502497 
พื้นที่:   145 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  3  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.3 ต.คลองสวน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0707669   UTM 1512303 
พื้นที่:   2 ไร (เปนของทต.คลองสวน) 
วิธีกําจัดแบบ: ฝงในหลุมแลวเผา 
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รูปท่ี 90 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา ทม.พระประแดง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 91 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณกึ่งกลางเสาธงดานหนา  ทม.ลัดหลวง
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง:  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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  38  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย 
          จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0664732   UTM 1503744 
พื้นที่:  18 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  195  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย 
          จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0664732   UTM 1503744 
พื้นที่:  18 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 
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รูปท่ี 92 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริ เวณดานหนา  ทต .พระสมุทรเจดียและ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

รูปท่ี 93 แสดงการจับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร  
บริเวณดานหนา  ทต.แหลมฟาผาและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี ต้ัง:  149 ม .5 ต .แหลมฟาผา  อ.พระสมุทรเจดีย
 จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0668967   UTM 1500619 
พื้นที่เขตเทศบาล:   6.55   ตร.กม. 
จํานวนประชากร: 13,410 คน(แฝง 20,000 คน) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  30  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.2 ต.บางจาก อ.พระประแดง 
          จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0665895   UTM 1504435 
พื้นที่:   2 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: 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) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น:  20  ตัน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต้ัง: ม.6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย 
          จ.สมุทรปราการ 
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร: 

47P 0664732   UTM 1503744 
พื้นที่:  18 ไร (เปนของเอกชน) 
วิธีกําจัดแบบ: เทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 
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3. ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย 

3.1 สถานการณปจจุบัน 
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ทั้งหมดในจงัหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 1,306.5 ตัน/วัน  เฉพาะ

เขตเทศบาล   ประมาณ 1,218 ตัน/วัน  และที่อ่ืนๆ 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 

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) ลําดับท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

(คน) 

อัตราการ
ผลิตขยะ 
มูลฝอย

(กก./คน/
วัน) 

ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

ประสิทธิภาพ
การให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชากร
แฝง) 

1 ทน.สมุทรปราการ อ.เมือง 7.33 69,557 0.39 86 86 100 100,000 

2 ทม.พระประแดง อ.พระประแดง 0.6 11,647 0.91 38 38 100 30,000 

3 ทม.ลัดหลวง  อ.พระประแดง 15.5 75,741 0.7 195 193 99 200,000 

4 ทต.สําโรงเหนือ อ.เมือง 5.5 33,275 0.96 80 80 100 50,000 

5 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 
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ตารางที่ 25 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน 16 แหง (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) ลําดับท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

(คน) 

อัตราการ
ผลิตขยะ 
มูลฝอย

(กก./คน/
วัน) 

ท่ีเกิดขึ้น ท่ีเก็บขนได 

ประสิทธิภาพ
การให 
บริการ

จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชากร
แฝง) 

15 ทต.พระสมุทรเจดีย อ.พระสมุทร
เจดีย 

6.55 13,410 0.9 30 30 100 20,000 

16 ทต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย 7 14,251 0.31 20 18 90 50,000 

 รวม 16 เทศบาล 201.18 620,698 0.79 1,218 1,207 99 923,400 

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

3.2 ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
     จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวา

เทศบาล ทั้ง 16 แหง ในพืน้ที่จังหวัดสมทุรปราการจะดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเองใน
เขตพื้นที่ของเทศบาลนั้นๆ โดยเทศบาลมวีิธีการเก็บขยะมูลฝอยโดยรวบรวมจากถังขยะมูลฝอยรวมริมถนน
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 ซ่ึงยังไมเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน  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 ซ่ึงทุก
เทศบาลฯ มีปริมาณรถเก็บขนเพียงพอตอการเก็บขนขยะมูลฝอย  แสดงดังตารางที่ 26 
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ตารางที่  26  แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปพ.ศ. ท่ีจัดซื้อ 

1.ทน.สมุทรปราการ - ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 700 ใบ  
- ถังพลาสติกแยกประเภท 240 
ลิตร/ 550 ใบ 

- รถอัดทาย/ 8 คัน 
- รถอัดทาย/ 2 คัน 

10 
20 
 
 

2545 
2545 

 
 

2.ทม.พระประแดง - ถังคอนเทรนเนอร 5ลบ.ม./4ถัง 
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 80 ใบ  
 

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

11.4 
 

10 
3 
5 

2541 
 

2537-2541 
2536 
2536 

3.ทม.ลัดหลวง -ถังคอนเทรนเนอร 5 ลบ.ม./ 10 
ถัง 
- ถังพลาสติก 200ลิตร/600 ใบ 
 

- อัดทาย/ 3 คัน 
- รถเปดขางเททาย/16
คัน 
- รถคอนเทนเนอร/2คัน 

6,15 
10-11.4 

 
8 

  2539,2540 
2538-2540 

 
2540,2546 

4.ทต.สําโรงเหนือ - ถังคอนเทรนเนอร 8ลบ.หลา/ 
10ถัง 
- ถังโลหะ 200 ลิตร/ 200 ใบ 
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/1,000 
ใบ  
- ถังแยกประเภท 240 ลิตร/ 500 
ใบ 

- รถอัดทาย/ 9 คัน 
- รถเปดขางเททาย/ 3
คัน 
- รถคอนเทนเนอร/ 2 
คัน 
- รถคัดแยกขยะ/1 คัน 
 

8,12 
4,8 

 
8 
 

8 

2537-2547 
2536-2544 

 
2540 

 
2546 

5.ทต.บางเมือง - ถังคอนเทรนเนอร 5ลบ.ม./ 15
ถัง 
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/1,500 
ใบ  
,120 ลิตร/300 ใบ 
- ถังแยกประเภท 240 ลิตร/ 100 
ใบ 

- รถอัดทาย/ 12 คัน 
- รถเปดขางเททาย/ 7
คัน 
- รถคอนเทนเนอร/ 2 
คัน 
- รถปคอัพ/ 1 คัน 

8,10 
8,10 

 
8 
 

4 

2538-2540 
2537-2542 

 
* 
 

* 

6.ทต.ดานสําโรง 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังพลาสติก 250 ลิตร/  200 ใบ
,200 ลิตร/  400 ใบ 

- รถอัดทาย/ 6 คัน 
- รถคอนเทนเนอร/ 1 
คัน 
- รถเปดขางเททาย/ 5
คัน 

10 
8 
 

10-12 

2538-2540 
2547 

 
2538-2540 
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ตารางที่  26  แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ(ตอ) 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปพ.ศ. ท่ี
จัดซื้อ 

7.ทต.บางปู - ถังคอนเทรนเนอร 8ลบ.ม./ 35
ถัง 
- ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 1,500 
ใบ  

- รถอัดทาย/ 6 คัน 
- รถเปดขางเททาย/ 18
คัน 
- รถคอนเทนเนอร/ 6
คัน 

10 
8 
 

8 

2536-2540 
2532-2541 

 
2536-2540 

8.ทต.แพรกษา - ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 400 ใบ - รถเปดขางเททาย/2 
คัน 
- รถอัดทาย/ 1 คัน 
- รถปคอัพ/ 1 คัน 

11.4 
 

7.6 
3 

2539 
 

2542 
2539 

9.ทต.บางบอ - ถังพลาสติก 200 ลิตร/ 70 ใบ - รถอัดทาย/ 2 คัน 6,10 2540 

10.ทต.คลองสวน - ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 85 ใบ - รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 

4,10 2536,2540 

11.ทต.คลองดาน - ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 300 ใบ - รถเปดขางเททาย/ 2 
คัน 
- รถอัดทาย/ 2 คัน 
- รถคอนเทนเนอร/ 1
คัน 
- รถปคอัพ/ 1 คัน 

4,11.4 
8,10 

 
8 
 

4 

2535,2547 
2538,2539 

 
2540 

 
2536 

12.ทต.บางพลี -ถังคอนเทรนเนอร8ลบ.หลา/  
9 ถัง  
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 120 ใบ 

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

7.6 
2.8-8 

 
6 

2540 
2540 

 
2540 

13.ทต.บางเสาธง - ถังพลาสติก 200 ลิตร/1,000 ใบ  - รถอัดทาย/ 5 คัน 
- รถเปดขางเททาย/4
คัน 
- รถคอนเทนเนอร/3คัน 

8,10 
4,12 

 
8 

2540-2542 
2541-2543 

 
2540 

14.ทต.สําโรงใต 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

-ถังคอนเทรนเนอร 7.6 ลบ.ม./ 
10ถัง 
- ถังพลาสติก 240 ลิตร/ 200 ใบ
,200 ลิตร/ 2,500 ใบ 

- รถอัดทาย/ 10 คัน 
- รถเปดขางเททาย/12
คัน 
- รถคอนเทนเนอร/2คัน 

6,10 
8 
 

8 

2536-2545 
2540 

 
2540,2547 
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ตารางที่  26  แสดงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ(ตอ) 

เทศบาล 
วิธีการเก็บขยะ 
มูลฝอยจากบาน 

ประเภทภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ประเภทรถขน 
ขยะมูลฝอย/จํานวน 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปพ.ศ. ท่ี
จัดซื้อ 

15.ทต. 
พระสมุทรเจดีย 

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

- รถอัดทาย/ 1 คัน 
- รถเปดขางเททาย/3
คัน 
- รถคอนเทนเนอร/1คัน 

10 
10 
 

8 

2539 
2539-2540 

 
2540 

16.ทต.แหลมฟาผา 

เก็บจากถังขยะ 
มูลฝอยแตละบาน ถัง
ขยะมูลฝอยรวมริม
ถนนและซอย 

- ถังพลาสติกแยกประเภท 240 
ลิตร/900ใบ 

- รถอัดทาย/ 2 คัน 10 
 

2542,2547 
 
 

รวม 16 เทศบาล      

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

 
3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล ป 2548 พบวาเทศบาล 
ทั้ง 16 แหง ในพื้นที่จังหวดัสมุทรปราการจะดําเนินการเชาพื้นที่ของเอกชนเปนสวนใหญ  จํานวน 14 แหง  
พื้นที ่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 สวนใหญใชวิธีกําจดัขยะมูลฝอยแบบฝงในหลุม ไถกลบทุกวนั 
จํานวน 6 แหง  รองลงมาเปนแบบเทกองบนพื้น  จํานวน 5 แหง  แบบเทกองบนพื้น ไถกลบครั้งคราว 
จํานวน 3 แหง  แบบถูกหลักสุขาภิบาล  จํานวน 1 แหง และฝงในหลุม ไถกลบครั้งคราว จํานวน 1 แหง  
ตามลําดับ  

ในเขตเทศบาล มีปญหาในการจัดซื้อทีด่ินเพื่อใชกําจดัขยะมูลฝอย จึงนิยมใชบริการเชาพื้นที่
เอกชน เนื่องจากมีความสะดวก  รวดเร็ว และไมมีปญหากับประชาชนในพื้นที่ตวัเอง  แสดงดังตารางที่ 27 
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ตารางที่ 27 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

1.ทน.
สมุทรปราการ 
 

เทกอง 
บนพื้น 

พื้นที่ 16ไร 1 งาน 12 ตารางวา 
เปนพื้นที่ของทน.
สมุทรปราการ 
(ใชไปแลว 16-1-12 ไร) 

47P0673031 UTM1499060 
บ.หาดอัมรา ถ.ทายบาน  
 ต.ทายบาน  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

7 2532 
-2548 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
ไมสามารถ
ใชไดอีก/ควร
หาสถานที่
แหงใหม 

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 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 
 

3.ทม.ลัดหลวง เทกอง 
บนพื้น/ไถ
กลบครั้ง
คราว 

พื้นที่ 18 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชาที่เอกชน 2,496,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 18 ไร) 

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

5 2546 
-2550 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 
 

4.ทต.สําโรงเหนือ ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 130 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน  หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา 
เชาที่เอกชน 4,740,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 40 ไร) 

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

15 2543 
-2550 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 

5.ทต.บางเมือง ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 130 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน  หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา 
เชาที่เอกชน 6,000,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 40 ไร) 

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

15 2541 
-2556 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 

6.ทต.ดานสําโรง ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 130 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน  หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา 
เชาที่เอกชน 5,160,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 40 ไร) 

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

15 2539 
-2553 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 

7.ทต.บางปู ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

พื้นที่ 130 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน  หจก.ต.
แสงชัยปากน้ํา 
เชาที่เอกชน 650,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 40 ไร) 

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

15 2540 
-2560 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 
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ตารางที่ 27 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ(ตอ) 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

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 
 

3 2538 
-* 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 

9.ทต.บางบอ กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว 

พื้นที่ 145 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชาที่เอกชน 50,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 145 ไร) 

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

10 2532 
-2553 

พื้นที่กําจัดเต็ม
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

10.ทต.คลองสวน ฝงในหลุม
แลวเผา 

พื้นที่ 2 ไร  
เปนพื้นที่ของทต.คลองสวน 
(ใชไปแลว 1 ไร) 

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

3 2538 
-2553 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 

11.ทต.คลองดาน กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว 

พื้นที่ 145 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชาที่เอกชน 600,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 145 ไร) 

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

18 2535 
-* 

พื้นที่กําจัด
เต็มยังใชได
อีกระยะหนึ่ง 
 

12.ทต.บางพลี กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว 
 
 
แบบถูก
หลัก
สุขาภิบาล 

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) 

47P0691415UTM1502497 
ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ  
 
 
47P0687181UTM1514691 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ  
 

12 
 
 
 
 

8 

2546 
-2556 

 
 
 

* 
-* 

พื้นที่กําจัด
เต็มยังใชได
อีกระยะหนึ่ง 
 
 
พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 

13.ทต.บางเสาธง กองบนพื้น 
ไถกลบครั้ง
คราว 

พื้นที่ 145 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชาที่เอกชน 1,560,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 145 ไร) 

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

8 2535 
-2550 

พื้นที่กําจัด
เต็มยังใชได
อีกระยะหนึ่ง 
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ตารางที่ 27 แสดงขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ(ตอ) 

เทศบาล วิธีกําจัด 
ขนาดพื้นท่ี/พื้นท่ีกําจัด 

เปนของ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร 

/ท่ีตั้ง 

ระยะหาง
จากเขต
เทศบาล

(กม.) 

เริ่มใช-
ถึง

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 
(สภาพปญหา) 

14.ทต.สําโรงใต ฝงในหลุม 
ไถกลบทุก
วัน 

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

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

20 * 
-* 

พื้นที่กําจัดยัง
ไมเต็ม  ยัง
สามารถใชได
อีก 

15.ทต. 
พระสมุทรเจดีย 

เทกองบน
พื้น 

พื้นที่ 2 ไร 
เปนพื้นที่ของเอกชน 
เชาที่เอกชน 600,000บาท/ป 
(ใชไปแลว 2ไร) 

47P0665895 UTM1504435 
ม. 2 ต.บางจาก 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

12 2548 
-* 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
ไมสามารถ
ใชไดอีก/ควร
หาสถานที่
แหงใหม 

16. ทต. 
แหลมฟาผา 

เทกอง 
บนพื้น/ไถ
กลบครั้ง
คราว 

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

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

25 2547 
-2550 

พื้นที่กําจัดเต็ม 
ยังใชไดอีก
ระยะหนึ่ง 

รวม 16 เทศบาล       

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี,แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล,2548      
หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล 
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บทที่  4 

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
 
4.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
                      จากการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมลูฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของเทศบาล ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ป 2548 รวม 6 จังหวัด(สิงหบุรี 
อางทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ) จํานวน 84 แหง  พบวา  
 
1. จังหวัดสิงหบุรี 

พบวาเทศบาลทั้ง 7 แหง ในพื้นที่จังหวัดสงิหบรีุจะดําเนนิการกําจดัในพื้นที่ที่เปนของเทศบาล
เองเปนสวนใหญ  มีจํานวน 6  แหง  มีพื้นที่ประมาณ 47-46-3 ไร  ใชไปแลว 23-1-0ไร  คิดเปน 49%  และใช
รวมกับหนวยงานอื่น  จํานวน 1 แหง    

เทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจดัขยะมูลฝอยแบบฝงในหลุมแลวเผา 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 ในพื้นทีจ่ังหวดัอางทองจะดําเนินการกําจัดในพื้นทีท่ี่เปนของ
เทศบาลเองเปนสวนใหญ  มีจํานวน 7 แหง  มีพื้นทีป่ระมาณ 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   ใชวิธีกาํจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นแลวเผา  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 ในพื้นที่จังหวดัพระนครศรีอยธุยาจะดําเนินการกําจัดในพืน้ที่ที่เปน
ของเทศบาลเองเปนสวนใหญ  มีจํานวน 12 แหง  มีพื้นที่ประมาณ 274-2-0 ไร  ใชไปแลว 126-0-0 ไร  คิด
เปน 46 %  เชาพื้นที่ของเอกชน จํานวน 5 แหง มีพื้นที ่ ประมาณ 58-3-77 ไร  ใชไปแลว 46-0-0 ไร  คิดเปน 
79 % ใชรวมกบัหนวยงานอืน่  จํานวน 8 แหง  และใชในที่สาธารณะประโยชน  จํานวน 2 แหง  มีพื้นที ่ 12-
2-0  ไรใชไปแลว 12-2-0 ไร คิดเปน 100% 

เทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นแลวเผา  จํานวน 13 แหง  ไดแก 
ทต.เจาเจด็  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.หัวเวยีง  ทต.บานเลน  ทต.ลาดชะโด  ทต.ผักไห  ทต.บางบาล  
ทต.มหาพราหณ  ทต.บางซาย  ฝงในหลุมไถกลบทกุวนั จํานวน 3 แหง  ไดแก  ทม.อโยธยา  ทต.พระอินทราชา  
ทต.บางไทร  และฝงในหลุมไถกลบครั้งคราว จํานวน 2 แหง  ไดแก  ทต.ลําตาเสา  ทต.บานสราง 
 
4. จังหวัดปทุมธานี   

พบวาเทศบาลทั้ง 14 แหง ในพื้นที่จังหวดัปทุมธานีจะดาํเนินการเชาพืน้ที่ของเอกชนเปนสวน
ใหญ จํานวน 7 แหง  มีพื้นที่ ประมาณ 67-0-0 ไร  ใชไปแลว 43-0-0 ไร  คิดเปน 64 %    พื้นที่ที่เปนของ
เทศบาลเอง  จาํนวน 3 แหง มีพื้นที่ประมาณ 125-0-0 ไร  ใชไปแลว 35-0-0 ไร  คิดเปน 28 %  ใชพื้นที่กําจดั
รวมกับหนวยงานอื่น จํานวน 3 แหง และเปนที่สาธารณะประโยชน  จํานวน 1 แหง มีพื้นที ่ประมาณ 14-0-0 
ไร  ใชไปแลว 8-0-0 ไร  คิดเปน 57 % (เนื่องจากมีปญหาในการจดัซื้อที่ดินเพื่อใชกําจัดขยะมูลฝอย จึงนิยม
ใชบริการเชาพื้นที่เอกชน เนื่องจากมีความสะดวก  รวดเร็ว และไมมีปญหากับประชาชนในพืน้ที่ตวัเอง) 

เทศบาลสวนใหญ ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นไถกลบทกุวัน 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.บางกะด ี  เทกองบนพืน้ จํานวน 1 แหง  คือ ทต.บางเตย  และเทกองบนพื้นแลวเผา จํานวน 1 แหง  คือ  
ทต.ลําไทร  
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5. จังหวัดนนทบุรี 

พบวาเทศบาลทั้ง 10 แหง ในพื้นที่จังหวดันนทบุรีจะดําเนินการกําจัดในพื้นที่รวมกันที่สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยองคการบรหิารสวนจังหวดันนทบุรี เปนสวนใหญ  มีพื้นที่ประมาณ 250-0-0 ไร  ใชไปแลว 
250-0-0 ไร  คิดเปน 100 %   

ซ่ึงใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพืน้/ถูกหลักสุขาภบิาล ไดแก  ทน.นนทบุรี  ทน.ปากเกรด็ 
ทม.บางบัวทอง  ทม.บางกรวย  ทต.บางศรีเมือง  ทต.ปลายบาง  ทต.บางใหญ  ทต.บางมวง  ทต.ไทรนอย  
ทต.ไทรมา (เนื่องจากมีปญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ทั้งเรือ่งกล่ินเหม็น 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. จังหวัดสมทุรปราการ 

พบวาเทศบาล ทั้ง 16 แหง ในพื้นที่จังหวดัสมุทรปราการจะดําเนินการเชาพื้นที่ของเอกชนเปน
สวนใหญ  จํานวน 14 แหง  พื้นที ่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
ปญหาในการจัดซื้อที่ดินเพือ่ใชกําจัดขยะมูลฝอย จึงนยิมใชบริการเชาพื้นที่เอกชน เนื่องจากมคีวามสะดวก  
รวดเร็ว และไมมีปญหากับประชาชนในพื้นที่ตัวเอง) 

 เทศบาลสวนใหญ  ใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นไถกลบครั้งคราว จํานวน 7 แหง  
ไดแก  ทม.พระประแดง  ทม.ลัดหลวง  ทต.บางบอ  ทต.คลองดาน  ทต.บางพลี  ทต.บางเสาธง  ทต.แหลมฟาผา   
แบบฝงในหลมุไถกลบทุกวนั 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 

วิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพืน้หรือเทกองบนพื้นแลวเผา 
1. จัดใหทองถ่ินมีการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งอยางจริงจัง โดยใหสวนกลางสนับสนุน

งบประมาณดาํเนินการจดัทาํโครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย 
2. จัดทํา Buffer Zone ในพืน้ที่ฝงกลบเชนการปลูกตนไมรอบพื้นที่ฝงกลบ โดยจดัทํารั้วลวดหนาม

ประตูทางเขา-ออก ใหมดิชิด 
 



โครงการติดตามตรวจสอบสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ป 2548 

 

สิงหบุรี  อางทอง   พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ    105 

 
3. ติดตั้งบอติดตามตรวจสอบคณุภาพน้าํใตดนิ พรอมกบัดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางนอยปละ 1 

ครั้ง 
4. เขารวมโครงการศูนยกําจดัขยะมูลฝอยรวมของจังหวดั 
5. ควรมีบุคลากรดูแลรับผิดชอบการกําจัดขยะมูลฝอยโดยตรง 
 
วิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงในหลุมไถกลบทุกวันและเทกองบนพืน้ไถกลบครั้งคราว 
1. จัดใหทองถ่ินมีการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งอยางจริงจัง  โดยใหสวนกลางสนับสนุน

งบประมาณดาํเนินการจัดทาํโครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย 
2. จัดทํา Buffer Zone ในพืน้ที่เชนการปลกูตนไมรอบพืน้ที่ฝงกลบ โดยจดัทํารั้วลวดหนามประตู

ทางเขา-ออก ใหมิดชิด 
3. ติดตั้งบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน พรอมกับดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางนอยปละ 1 

คร้ัง 
 

วิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
1. จัดใหทองถ่ินมีการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งอยางจริงจัง  โดยใหสวนกลาง สนับสนุน

งบประมาณดาํเนินการจดัทาํโครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย 
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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เอกสารอางอิง 
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ผูเรียบเรียงและคณะบรรณาธิการ 
นางสุริยา  วรวัฒน  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว 
นางอารีย  แกวเขียว  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว 
นายพงษพันธ  คิดตะเสน  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว 
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คาํนาํ 

 
 

คํานํา 
 

  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6   เปนหนวยงานหนึ่งท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนแผนไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรา 38 แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 และสนับสนุนสงเสริมดานเทคนิควิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการการจ ัดการน้ํา เส ียช ุมชนและขยะมูลฝอยชุมชน  ซึ ่ง ใน
ปงบประมาณ 2558 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดประสานขอ
ความรวมมือจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1- 16   ในการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง ซ่ึงในการดําเนินงานครั้งนี้มี
ขอมูลบางสวนท่ียังไมครบถวนเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีการบันทึกไว   

  ดังนั้น เพ่ือใหโครงการ ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค และสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ควรใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและควรมีการจัดทํารายงานติดตาม
ประเมินผลตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ   
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สารบัญ 

หนา 
คํานํา     
สารบัญ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

บทท่ี  1  ขอมูลพ้ืนฐานรายทองถิ่น      
1.1 เทศบาลเมืองสิงหบุรี 1-1 
1.2 เทศบาลเมืองอางทอง 1-2 
1.3 เทศบาลเมืองเสนา 1-3 
1.4 เทศบาลตําบลพระอินทราชา 1-5 
1.5 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 1-6 
1.6 เทศบาลเมืองปทุมธานี 1-7 
1.7 เทศบาลเมืองคูคต 1-8 
1.8 เทศบาลนครรังสิต 1-9 
1.9 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 1-11 
1.10  เทศบาลนครนนทบุรี 1-12 

บทท่ี  2  สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด  
 1. สถานการณน้ําเสีย  2-1 
 2.  สถานการณขยะมูลฝอย 2-37 

บทท่ี  3  ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
 3.1 ระบบบําบัดเสียชุมชนเทศบาลเมืองสิงหบุรี 3-1 
 3.2 ระบบบําบัดนําเสียชุมชนเทศบาลเมืองอางทอง 3-2 
 3.3 ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3-3 
 3.4 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา 3-4 
 3.5 ระบบบําบัดน้ําเสียและปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีประชานิเวศน 3-4 
 3.6 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี 3-5 

บทท่ี 4  ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 4.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสิงหบุรี 4-1 
 4.2 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ศูนยกําจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอางทอง 4-3 
 4.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลพระนครศรีอยุธยา 4-4 
 4.4 โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยระบบฝงกลบ เทศบาลเมืองเสนา 4-5 
 4.5 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยแบบเตาเผา เทศบาลเมืองเสนา 4-6 
 4.6 ระบบฝงกลบระบบกําจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถาย เทศบาลนครรังสิต 4-8 
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 สารบัญ (ตอ) 

    หนา 
 4.7 โครงการจางเหมาเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัด 
  นนทบุรี 4-9 

บทท่ี 5  บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
 5.1 จังหวัดนนทบุรี 5-1 
 5.2 จังหวัดปทุมธานี 5-3 
 5.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5-5 
 5.4 จังหวัดอางทอง 5-8 
 5.5 จังหวัดสิงหบุรี 5-10 

บทท่ี 6  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 6-1 

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

ตารางท่ี 1-1 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองสิงหบุรี  1-2 
ตารางท่ี 1-2 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองอางทอง  1-3 
ตารางท่ี 1-3 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองเสนา  1-4 
ตารางท่ี 1-4 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา  1-6 
ตารางท่ี 1-5 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  1-7 
ตารางท่ี 1-6 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี  1-8 
ตารางท่ี 1-7 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองคูคต  1-9 
ตารางท่ี 1-8 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต  1-10 
ตารางท่ี 1-9 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  1-12 
ตารางท่ี 1-10 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  1-13 
ตารางท่ี 2-1 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดสิงหบุรี  2-3 
ตารางท่ี 2-2 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดสิงหบุรี  2-4 
ตารางท่ี 2-3 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดสิงหบุรี  2-6 
ตารางท่ี 2-4 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดสิงหบุรี  2-7 
ตารางท่ี 2-5 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดอางทอง  2-9 
ตารางท่ี 2-6 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดอางทอง  2-10 
ตารางท่ี 2-7 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดอางทอง  2-12 
ตารางท่ี 2-8 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดอางทอง  2-13 
ตารางท่ี 2-9 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2-16 
ตารางท่ี 2-10 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2-17  
ตารางท่ี 2-11 ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2-18 
ตารางท่ี 2-12 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2-22 
ตารางท่ี 2-13 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2-23 
ตารางท่ี 2-14 ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   2-23 
ตารางท่ี 2-15 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดปทุมธานี  2-26 
ตารางท่ี 2-16 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดปทุมธานี  2-26 
ตารางท่ี 2-17 ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดปทุมธานี  2-27 
ตารางท่ี 2-18 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดปทุมธานี  2-29 
ตารางท่ี 2-19 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดปทุมธานี  2-30 
ตารางท่ี 2-20 ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดปทุมธานี  2-30 
ตารางท่ี 2-21 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดนนทบุรี  2-32 
ตารางท่ี 2-22 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดนนทบุรี  2-33 
ตารางท่ี 2-23 คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดนนทบุรี  2-35 
ตารางท่ี 2-24 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดนนทบุรี  2-36 
ภาคผนวก 2 ตารางท่ี 1 สถานการณขยะมูลฝอยรายจังหวัด   
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 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 
 

สารบัญแผนภูมิ                                                                                                                                         
       

         หนา 
แผนภูมิท่ี 2-1 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558  
   จังหวัดสิงหบุร ี 2-3 
แผนภูมิท่ี 2-2 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดสิงหบุร ี 2-6 
แผนภูมิท่ี 2-3 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดอางทอง 2-9 
แผนภูมิท่ี 2-4 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดอางทอง 2-11 
แผนภูมิท่ี 2-5 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2-16 
แผนภูมิท่ี 2-6 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2-22 
แผนภูมิท่ี 2-7 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดปทุมธานี 2-25 
แผนภูมิท่ี 2-8 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดปทุมธานี 2-29 
แผนภูมิท่ี 2-9 เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดนนทบุรี  2-32 
แผนภูมิท่ี 2-10 เปรียบเทียบคาดชันีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 – 2558 
   จังหวัดนนทบุรี  2-35 
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สํานักงานส่ิงแวดลอ้มภาคที่ 6 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร-1 

 
 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี  เป็นหน่วยงานหน่ึงในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
สนับสนุนงบประมาณในการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน ใน 10 แห่ง  13 ระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี  
สมุทรปราการ  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง และสิงห์บุรี  ประกอบด้วย 
 

จังหวัด อปท. ระบบบําบัดน้าํเสีย ระบบกําจัดขยะ 
พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรอียุธยา เปิดดําเนินการ แบบ OD หยุดดําเนินการ 

แบบ SL 
พระนครศรีอยุธยา ทต.พระอินทราชา หยุดดําเนินการ 

แบบ AS 
ไม่มีโครงการเกดิขึ้น 

แบบ SL 

พระนครศรีอยุธยา ทม.เสนา - เปิดดําเนินการ 
แบบ SL และ INC 

สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุร ี เปิดดําเนินการ 
แบบ SP 

เปิดดําเนินการ 
แบบ INT 

อ่างทอง ทม.อ่างทอง เปิดดําเนินการ 
แบบ AL 

เปิดดําเนินการ 
แบบ SL 

นนทบุรี ทน.นนทบุร ี
(ประชานิเวศน์) 

เปิดดําเนินการ 
แบบ AS 

- 

นนทบุรี อบจ.นนทบุรี - เปิดดําเนินการ 
แบบ SL และ INC 

ปทุมธานี ทม.ปทุมธานี เปิดดําเนินการ 
แบบ OD 

- 

ปทุมธานี ทม.คูคต - ไม่มีโครงการเกดิขึ้น 
ปทุมธานี ทม.รังสิต - 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  
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  ระบบบําบัดนํ้าเสีย (บ่อปรับเสถียร)                                  ระบบบําบัดน้ําเสีย (คลองวนเวียน) 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี                              เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
    
 

                           
        สถานภาพการกําจัดขยะมูลฝอย                                          สถานภาพการกําจัดขยะมูลฝอย 
            เทศบาลเมืองสิงห์บุรี                                                         เทศบาลเมืองอ่างทอง 
 
 
   

                           
ก่อนขนย้ายขยะมูลฝอย ตําบลบ้านป้อม                                 การปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
                                                                             ตําบลบ้านป้อมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
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สํานักงานส่ิงแวดลอ้มภาคที่ 6 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร-3 

 
 

 
1. ประเด็นปัญหาในภาพรวมการการจัดการน้ําเสีย 
 1.1 ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการซ่อมบํารุงระบบบําบัดนํ้าเสียให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 1.2 ปริมาณนํ้าเสียที่รวบรวมเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียไม่เต็มประสิทธิภาพของระบบท่ีออกแบบไว้ 
 1.3 สาเหตุจากประสบปัญหาอุทกภัยขนาดใหญ่ ทําให้กลไกการเดินระบบหยุดถาวร เน่ืองจากได้รับ  
                ความเสียหายทั้งระบบ ทั้งในส่วนอุปกรณ์เคร่ืองจักร อาคารสํานักงานระบบ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการน้ําเสีย 
 2.1 ให้มีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าเสียที่เหมาะสมสําหรับเมืองขนาดใหญ่ 
 2.2 ควรกําหนดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการนํ้าเสีย เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมจัดการผังเมือง 
               เพ่ือเป็นไปตามหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ( PPP :  Polluter-Pays-Principle) 

3. ประเด็นปัญหาในภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มสูงมากขึ้น  ตามประชากรที่สูงข้ึน   โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหา  
                ประชากรแฝง ที่เข้ามาในระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.2 มีการจัดการขยะฝังกลบร่วมกับการเทกองบนพ้ืนไม่มีการบดอัด และปิดทับขยะมูลฝอย 
 3.3 ปัญหาเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะมูลฝอย โดยเฉพาะหน้าแล้ง อากาศแห้ง 

4. ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการขยะมูลฝอย 
 4.1 ให้มีการศึกษาและการกําหนดพ้ืนที่รับขยะ และระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือให้เกิดมูลค่า 
 4.2 ควรมีการคัดแยกขยะต้นทาง เพ่ือแยกประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ  
                อันตราย 
 4.3 ปรับปรุงระบบฝังกลบให้เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
 4.4 ควรกําหนดมาตรการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และซักซ่อมวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ 
 4.5 รณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6  

 
 
 

บทที่  1 
ขอมูลพื้นฐานรายทองถิ่น 

 
1. เทศบาลเมืองสิงหบุรี 

2. เทศบาลเมืองอางทอง 
3. เทศบาลเมืองเสนา 

4. เทศบาลตําบลพระอนิทราชา 
5. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

6. เทศบาลเมืองปทุมธานี 
7. เทศบาลเมืองคูคต 
8. เทศบาลนครรังสิต 

9. องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
10. เทศบาลนครนนทบุรี 



       รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสยีชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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บทท่ี 1-1 

 

บทท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานรายทองถ่ิน 

 
 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ : ลุมน้ําเจาพระยา ไดแก จังหวัด
สิงหบุรี  อางทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  ครอบคลุมพ้ืนท่ี  
7,499.8  ตารางกิโลเมตร  มีประชากร  4,809,328  ลานคน ประกอบดวยเขตการปกครอง 6 จังหวัด  48  
อําเภอ  487  ตําบล  3,524  หมูบาน และการปกครองสวนทองถ่ิน อบจ. 6 แหง  เทศบาล 116 แหง 
อบต.  295  แหง  ในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการติดตามงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยทําการติดตามดานระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมชุมชนใน 10 พ้ืนท่ี ไดแก 
 1.  เทศบาลเมืองสิงหบุรี 
 2.  เทศบาลเมืองอางทอง 
 3.  เทศบาลเมืองเสนา 
 4.  เทศบาลตําบลพระอินทราชา 
 5.  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 6.  เทศบาลเมืองปทุมธานี 
 7.  เทศบาลเมืองคูคต 
 8.  เทศบาลนครรังสิต 
 9.  องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
 10. เทศบาลนครนนทบุร ี

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. เทศบาลเมืองสิงหบุรี 

1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต   
    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  มีพ้ืนท่ี 7.81 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดตอกับ  ตําบลบางกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
 ทิศใต    ติดตอกับ  ตําบลตนโพธิ์  อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
   ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ตําบลตนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
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1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 สภาพภูมิประเทศ  เปนพ้ืนท่ีท่ีราบลุม ดินมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนสั้น ซ่ึงเกิดจากการทับ
ถมของตะกอนริมแมน้ําเจาพระยา  ดินเปนดินเหนียวและดินรวนปนทราย  ในเขตเทศบาลมีแมน้ํา
เจาพระยาไหลผาน  

1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
     สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสิงหบุรี   มีลักษณะท่ีหลากหลาย  กลาวคือ มีท้ังการ
ประกอบการดานพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงินการคลัง และการทองเท่ียว 
          ประชาชนโดยรวมมีลักษณะของความเปนไทย โดยดั้งเดิมรักสงบ  ยึดม่ันในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี มีความสมัครสมานสามัคคี ผสมผสานเปนพวกเดียวกันไดอยางกลมกลืน ไมมีความขัดแยง
ระหวางกลุมใด ๆ นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญ ยังไดรับการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน 

1.4 ประชากร 
 ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองสิงหบุรี 

จํานวนประชากร  (คน) จํานวนหลังคาเรือน 
(หลัง) ชาย หญิง รวม 

8,302 9,541 17,843 8,622 
            (ขอมูล ประจําป 2557) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
 

2. เทศบาลเมืองอางทอง 

2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต  
  เทศบาลเมืองอางทอง ตั้งอยูในทองท่ีอําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง อยูหางจาก
กรุงเทพฯ  ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 และ 334  แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 
เปนระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตรับผิดชอบ 3,870.6 ไร หรือ 6.193  
ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตําบลยานซ่ือ อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 
 ทิศใต ติดตอกับ  ตําบลโพสะ  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 
 ทิศตะวันออก     ติดตอกับ  ตําบลบานอิฐ  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  ตําบลศาลาแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  
  2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร  
  สภาพภูมิประเทศ  โดยท่ัวไปมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ําเจาพระยา 
ลักษณะคลายอาง ไมมีภูเขา  ดินเปนดินเหนียวปนทราย พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะแกการปลูกขาว ทําไร ทํานา 
ทําสวน และมีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน 2 สาย  คือแมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย ซ่ึงไหลผานตัวเมือง
จากทิศเหนือลงสูทิศใต ลักษณะคลายเมืองอกแตก คือมีแมน้ําไหลผานกลางเมืองแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 ฝง 
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลอยูในระดับความสูงประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร  ในฤดูน้ําหลากน้ําจะไหลเขาทวม 
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พ้ืนท่ีโดยรอบ  และมีคลองหลายสายในบริเวณชุมชน ไดแก  คลองบางแกว คลองศาลาแดง ทางทิศใตของ
ชุมชนไหลมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาท่ีตําบลตลาดหลวง  และมีคลองสงน้ํา คลองชลประทานทางทิศ
ตะวันตก และทิศตะวันออกขนาบสองขางของชุมชน 

2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชนสวนใหญภายในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางการคาภายใน
ชุมชนประเภทเบ็ดเตล็ด  มีสถานประกอบการคาและโรงงานอุตสาหกรรมใหบริการแกประชาชนในชุมชน
และบริเวณใกลเคียง  มีการขยายการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอางทอง และทํารายไดเปนอันดับ 3
ของจังหวัดรองจากภาคอุตสาหกรรมและการคา  ทําใหเกิดตลาดกลางสินคาเกษตรข้ึนภายในเขตเทศบาล
เมืองอางทอง ท้ังของเทศบาลและภาคเอกชน ทําใหเกิดธุรกิจประเภทอ่ืน 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) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
 

3. เทศบาลเมืองเสนา 

3.1 ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
  เทศบาลเมืองเสนา  ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีราบลุมชายฝงแมน้ํา ในเขตตําบลเสนา อําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 23 กิโลเมตร ตามถนน
สายอยุธยา-สุพรรณบุรี หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร ตามถนนสายเสนา-สามโคก-
ปทุมธานี และหางจากสุพรรณบุรี  ตามถนนสายอยุธยา-เสนา-สุพรรณบุรี  ระยะทางประมาณ 44 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ตําบลบานแพน   อําเภอเสนา 
 ทิศใต   ติดตอกับ  ตําบลสามกอ   อําเภอเสนา 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ตําบลสามกอ  อําเภอเสนา 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลรางจระเข  อําเภอเสนา 
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3.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
   สภาพพ้ืนท่ี  เปนพ้ืนท่ีราบลุมขนาดใหญ สภาพดินเปนดินเหนียวและบางสวนเปนดินทราย 
มีแมน้ํานอย และลําคลองท่ีสําคัญหลายสายไหลผาน เหมาะแกการเพาะปลูก แตเม่ือถึงฤดูน้ําหลาก จะมี
ระดับน้ําสูงกวาปกติ แบงพ้ืนท่ีรับน้ําเปน 2 สวน ประกอบดวย 
   สวนท่ี 1 รับน้ําจากแมน้ํานอย ไดแก ตําบลบานกระทุม  ตําบลหัวเวียง  ตําบลบานโพธิ์  
ตําบลบานแพน  ตําบลเสนา ตําบลรางจระเข(บางสวน) ตําบลบางนมโค(บางสวน) ตําบลสามกอ(บางสวน)  
มีระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
   สวนท่ี 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 ท่ีสําคัญ ไดแก คลองมโนราห  คลองหัวแรด  
คลองหัวไรแตง  คลองทางฉีก  คลองสามกอ  คลองปลายนา  คลองขนมจีน  คลองสาน  คลองหนอง
ลําเจียก  คลองหนองบัว  และคลองขุด  เปนตน 
  สามารถติดตอกับทุกหมูบาน ทุกตําบล โดยเสนทางถนนทุกฤดูกาล รวมท้ังติดตอกับอําเภอ
ใกลเคียงไดทุกอําเภอ สําหรับการคมนาคมทางน้ําเคยรุงเรืองเม่ือประมาณ 15 – 20 ป ท่ีผานมา มีเรือดวน
บานแพนวิ่งถึงกรุงเทพมหานครทุกวัน ปจจุบันไมมีเรือโดยสารแลว แตยังคงมีการเดินทางโดยใชเรืออยูบาง
ไมมากนัก  

3.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชนสวนใหญภายในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพคาขาย และมี
สถานประกอบการคา  

  ดานสาธารณูปโภค  มีบริการสมบูรณทุกดาน ท้ังสถานีจายไฟฟายอย การประปาสวน
ภูมิภาคการสื่อสารและโทรคมนาคม  ภายในเขตเทศบาลมีตลาดสด 2 แหง โรงฆาสัตว  1 แหง          

  ดานสังคม  การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาล พบวา มีผูนับถือศาสนาพุทธ   
รอยละ  80  ของจํานวนประชากรท้ังหมด นับถือศาสนาคริสต รอยละ 15  มีโบสถคริสต จํานวน 1 แหง  
นับถือศาสนาอ่ืน รอยละ  5  ของจํานวนประชากรท้ังหมด   

3.4 ประชากร 
   ขอมูลแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองเสนา 

จํานวนประชากร  (คน) จํานวนหลังคาเรือน 
(หลัง) ชาย หญิง รวม 

 1,932 2,128 4,060 1,380 
           (ขอมูล ประจําป 2557) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
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4. เทศบาลตําบลพระอินทราชา 

4.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมหมูท่ี 6  และหมูท่ี 7 รวมท้ังหมูท่ี 12 บางสวนของตําบลเชียงรากนอย   ตั้งอยูทางทิศใต
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และอยูทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร  โดยอยูหางจากศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ20  กิโลเมตร อยูหางจากท่ีวาการอําเภอบางปะอินประมาณ 
10 กิโลเมตร  และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 52 กิโลเมตร  พ้ืนท่ีเทศบาลมีถนนทางหลวง
แผ น ดินหมาย เลข  1 (ถนนพหล โยธิ น )  ตั ดผ านและห า งจ าก เขต เทศบาล ไปทาง ทิศ เหนื อ
ประมาณ  5  กิโลเมตร  จะมีถนนวงแหวนรอบนอก(วงแหวนตะวันตก)  ถัดไปทางทิศเหนือ เสนทาง
พหลโยธินจะมีถนนทางดวนพิเศษ(มอเตอรเวย) พ้ืนท่ีเทศบาลจึงเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถเดินทางไปยังท่ีตาง ๆ ได
อยางสะดวกรวดเร็ว สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีตั้งของรานคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม และแหลงพักอาศัย
ประเภทหอพักบานเชาจํานวนมาก  ซ่ึงตั้งอยูอยางหนาแนนริมสองฝงถนนพหลโยธินในบริเวณใกลเคียงจะ
เปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และ
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เทศบาลตําบลพระอินทราชา มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 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 
  สภาพภูมิประเทศของเขตพ้ืนท่ีเทศบาลมีลักษณะเปนท่ีราบลุม  ไมมีภูเขาหรือปาไม  มี
ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ตัดผานทางทิศตะวันออกของเขตเทศบาลเปนแนวยาว
จากดานเหนือ ไปดานใตเปนระยะทาง 4.8 กิโลเมตร พ้ืนท่ีเทศบาลมีแหลงน้ําสําคัญจํานวน 3 แหง
ประกอบดวย 

1.  คลองเชียงรากนอย   ตั้งอยูทางทิศใตของพ้ืนท่ีเทศบาล  
2.  คลองชลประทานรังสิตเหนือ   ตั้งอยูทางดานตะวันออกของพ้ืนท่ีเทศบาล 
3.  คลองชลประทานนครหลวง   ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีเทศบาล 

44.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  เทศบาลตําบลพระอินทราชาเปนชุมชนท่ีมีความเปนเมืองเปนสวนใหญ  ประชากรจึง
ประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรมและการบริการ  ท้ังนี้ เนื่องจากเปนชุมชนท่ีไดรับอิทธิพลจาก
กรุงเทพมหานคร และมีบทบาทเปนศูนยกลางยอยดานการคา  และการบริการใหกับชุมชนรอบขาง ดวยเหตุนี้
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงข้ึนอยูกับการคาขาย และการเปนแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม  สวน
การเกษตร เชน  การทํานาขาวมีนอย  เพราะไมคุมกับมูลคาของพ้ืนท่ี เศรษฐกิจของชุมชนท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่ง   คือการเปดใหบริการหองพักอาศัย  มีหอพักอยูในพ้ืนท่ีจํานวนมากสงผลโดยตรงตอธุรกิจ
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การคาการใหบริการในพ้ืนท่ีและคนอาศัย  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) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
 
 

5. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  

 5.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนเกาะ และเคยเปนท่ีตั้งของเมือง

หลวงเกามากอน มีแมน้ําไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และแมน้ําลพบุรี เม่ือกอสราง
กรุงศรีอยุธยา ไดมีการขุดคูเข่ือนจากหัวรอไปบรรจบแมน้ําบางกะจะท่ีตําบลหอรัตนไชย ทําใหท่ีตั้งของตัว
เมืองและเทศบาลมีสภาพเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ ระยะทางจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพฯ 
ประมาณ 75 กิโลเมตร ปจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนท่ี  14.84  ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 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
โดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม เสนชั้นระดับความสูงประมาณ 5 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ความลาดชัน
ของพ้ืนท่ีจะคอยๆ ลาดเทลงสูแมน้ําและคลองท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีภายในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
เนื่องจากไมมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ประชาชนจึงประกอบอาชีพคาขาย รับจาง เปนสวนใหญ และ
อุตสาหกรรมบางเล็กนอย 

5.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 การอุตสาหกรรม  มีบทบาทตอการผลิตในระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้

เนื่องจากสภาพสังคมไดเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม เปนสังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน เพราะวาชุมชน
เทศบาลและบริเวณโดยรอบมีศักยภาพและปจจัยเอ้ืออํานวยในการประกอบดานอุตสาหกรรม เชน 
ระยะทางใกลกรุงเทพฯ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการสมบูรณแบบ รวมท้ังไดรับการสงเสริมใหเปน
นิคมอุตสาหกรรม 
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 ดานธุรกิจการคาและบริการ โดยท่ัวไปเปนเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการผลิตในสาขาการคาและ
บริการเปนหลัก ซ่ึงจะเห็นไดวา ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพการคาและบริการ ศูนยกลางแหลง
ท่ีตั้งของธุรกิจการคาและบริการมีอยู 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) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
 

6. เทศบาลเมืองปทมุธาน ี

6.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้ งอยู ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2479 มี
พ้ืนท่ี 1.7 ตร.กม. และไดมีการขอขยายเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
ป ทุมธ านี   เ ม่ื อ วั น ท่ี  12  มี น าคม  2524  โ ดย มี พ้ืน ท่ี ท้ั ง สิ้ น  7 . 1  ตร .กม .  ห า งจ ากกรุ ง เ ทพฯ 
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 เปนท่ีราบลุม มีแมน้ํา
เจาพระยาเปนแมน้ําสายหลัก และมีคลองสงน้ําไหลผานในเขตพ้ืนท่ี 4 สาย   

6.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
   การเกษตร ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลจะมีการทําเกษตรกรรม ท่ีลดนอยลง เนื่องจากมีการลงทุน
ในเรื่องของท่ีอยูอาศัยในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑลเพ่ิมมากข้ึน ทําใหพ้ืนท่ีการเกษตรลดนอยลง จึงสงผลกับ
เศรษฐกิจหลักของเทศบาล ไดแก ขาว มะมวง กลวย พืชสวนครัว เปนตน   
     การพาณิชย ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลสวนใหญประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีผู
มาลงทุนเก่ียวกับ อสังหาริมทรัพย ประกอบดวย หางสรรพสินคา 1 แหง ตลาดสด 3 แหง 
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6.4 ประชากร 
  ขอมูลแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร   

จํานวนประชากร  (คน) จํานวนหลังคาเรือน 
(หลัง) ชาย หญิง รวม 

10,835 12,113 22,948 9,128 
 (ขอมูล ประจําป 2557) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
 

7. เทศบาลเมืองคูคต 

7.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
    เทศบาลเมืองคูคตเปนเทศบาลซ่ึงอยูในเขตปริมณฑล  อยูหางจากอําเภอลําลูกกา ไปทาง

ทิศเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร   หางจากจังหวัดปทุมธานี มาทางทิศใต ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 12.475 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้  

ทิศเหนือ   ติดตอกับ เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
ทิศใต   ติดตอกับ เขตดอนเมืองและเขตสายไหม กรุงเทพฯ  
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ เทศบาลเมืองลําสามแกว ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา  
   จังหวัดปทุมธานี  
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมือง  
   กรุงเทพมหานคร 

47.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร  
4    สภาพภูมิประเทศ ของเทศบาลเมืองคูคต เปนท่ีราบลุม อยูทางดานทิศตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยา และมีคลองสงน้ําไหลผานในเขตพ้ืนท่ีรวม 3 สาย ไดแก  คลองหกวาสายใต  คลองซอย
หนึ่งสายใต คลองซอยสองสายใต ซ่ึงทําใหน้ําอุดมสมบูรณ 

7.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
    การเกษตร ในเขตเทศบาลปจจุบันพ้ืนท่ีท่ีใชในการเกษตรกรรมมีเหลือนอยมาก  เนื่องจาก
มีผูลงทุนในดานท่ีอยูอาศัยมาลงทุนในเขตปริมณฑลเพ่ิมมากข้ึน เพราะประชาชนมีความตองการท่ีอยูอาศัย
เพ่ิมข้ึน ทําใหมีการขายท่ีดินนําไปดําเนินธุรกิจประเภทท่ีอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย สงผลใหพ้ืนท่ี
การเกษตรลดลง แหลงน้ําท่ีสําคัญ ไดแก คลองซอยหนึ่งสายใต คลองซอยสองสายใต และคลองหกวาสายใต   
   การปศุสัตว และการประมง โดยท่ัวไปจะเปนลักษณะการเลี้ยงสัตวท่ีมีท้ังสัตวตามบานและ
ฟารม ไดแก ไกเนื้อ เปด โค กระบือ สุกร ปลาน้ําจืด  
   การอุตสาหกรรม  ในเขตเทศบาลไดมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ มีการดําเนินการดาน
อุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 12 โรงงาน ขนาดกลาง จํานวน 30 โรงงาน 
และขนาดใหญ จํานวน 55 โรงงาน  
   การทองเท่ียว ในเขตเทศบาลเมืองคูคต มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญทางโบราณสถาน ไดแก 
“อนุสรณสถานแหงชาติ” อยูในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารสูงสุด และเทศบาลเมืองคูคตได
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ดําเนินการจัดสรางตลาดน้ําคูคต โดยไดรับการอนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ภายใตมาตรการ
เสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน 
   การศึกษา  ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลจบการศึกษาภาคบังคับข้ึนไปจนถึงระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี โรงเรียนท่ีอยูในเขตเทศบาลมีจํานวนท้ังหมด 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 และอ่ืนๆ 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) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
 

8. เทศบาลนครรังสิต 

8.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต             
             เทศบาลนครรังสิตมีพ้ืนท่ีครอบคลุมตําบลประชาธิปตยท้ังตําบล จํานวน 6 หมูบาน มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมดจํานวน 20.80 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 
          ทิศเหนือ   ติดตอกับ  เขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเขตองคการบริหารสวน

ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 ทิศใต  ติดตอกับ เขตเทศบาลเมืองคูคต และเขตเทศบาลเมืองลําสามแกว 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
 ทิศตะวันออก     ติดตอกับ  เขตเทศบาลตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  เขตเทศบาลตําบลหลักหกและเขตองคการบริหารสวนตําบล

บางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
 

8.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
     สภาพโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมสภาพพ้ืนท่ีเหมาะแกการเพาะปลูก หรืออาชีพดาน
เกษตรกรรม ซ่ึงปจจุบันไดลดความสําคัญลงไปมาก ท้ังนี้ เนื่องจากเทศบาลมีพ้ืนท่ีติดตอกับ
กรุงเทพมหานคร ความเจริญเติบโตจึงแผขยายเขามายังพ้ืนท่ีเขตเทศบาลอยางรวดเร็ว  
 เทศบาลนครรังสิต  มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เปนแหลงน้ําท่ีสําคัญ และมีคลองซอยแยกยอย
อีกหลายแหง ซ่ึงการประปาสวนภูมิภาคไดใชน้ําจากคลองนี้เปนปจจัยในการผลิตน้ําประปาเพ่ือใหบริการ
แกประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนบางสวนนํามาใชบริโภคในชีวิตประจําวันโดยตรง 
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8.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
            เศรษฐกิจเปนแบบลักษณะผสมผสานระหวางภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ภาค
การพาณิชยและการบริการ ในปจจุบันเทศบาลนครรังสิตมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การพาณิชยและ
ภาคการบริการอยางตอเนื่อง จึงพบเห็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมคอนขางนอย 
  การเกษตร ปจจุบันภาคการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล 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 กระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
ผลิตสินคานานาชนิดออกสูตลาด เชน โรงงานปนดาย โรงงานทอผา โรงงานยอมสี  โรงงานผลิต น้ําอัดลม 
นมถ่ัวเหลือง โรงงานผลิตฝาจีบ โรงงานผลิตกระปอง โรงงานผลิตกลองกระดาษ โรงงานผลิต นมกลอง  
โรงงานเฟอรนิเจอรไมแกะสลัก  โรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยว  โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต  โรงงานผลิต
ปุยเคมี  เปนตน   
  การศาสนา ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครรังสิต  มีศาสนสถานท่ีสําคัญ 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 (ไตเซ่ียหุกโจว) และศาลเจาตลาดเมืองใหม 
  ดานการศึกษา  สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจํานวน  23 แหง  
            1)  ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาล จํานวน 5 แหง  

        2)  โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
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9. องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

9.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนท่ีประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 20 กิโลเมตร เปนหนึ่งในหาจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรีตั้งอยูใน
เขตท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง  หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคอนทาง
เหนือ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีปกครองท้ังหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร โดย
มีพิกัดภูมิศาสตรอยูละติจูดท่ี 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดท่ี 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และ
ลองจิจูดท่ี 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดท่ี 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 และเขตบางซ่ือ      
        กรุงเทพมหานคร (ฝงพระนคร)  
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อําเภอพุทธมณฑลและอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

9.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดท่ีมีแมน้ําไหลผาน แบงออกเปน 2 ฝง คือ 

ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 3 ใน 4 ของจังหวัด พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง มีคู
คลองขนาดตางๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทําเรือกสวนไรนา และฝงตะวันออกมีพ้ืนท่ี 
1 ใน 3 ของจังหวัด ไดแก พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เปนเขตเมืองมี
ประชากรอยูอยางหนาแนน อาจถือไดวาสวนนี้เปนสวนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหวางนนทบุรี
กับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไมเปนท่ีรูจัก 

9.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดท่ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา  ซ่ึงมีสภาพพ้ืนท่ีและ 

แหลงน้ําอุดมสมบูรณ ประชากรของจังหวัดสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว 
การเพาะปลูก  มะพราว  มะมวง  มังคุด และผลไมท่ีทําชื่อเสียงใหกับจังหวัด คือ ทุเรียนเมืองนนท  
นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพทางดานปศุสัตวและประมงน้ําจืด ตลอดจนมีการทําอุตสาหกรรม   
หลายชนิด อาทิ อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมแปรรูปไม และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน จําพวกเครื่องจักสานและเครื่องปนดินเผา เปนตน อยางไรก็ตาม ความเจริญ
ทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมก็ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจใน
เขตกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรของจังหวัดนนทบุรีลดนอยลง โดยในปจจุบัน
นนทบุรี มีพ้ืนท่ีทาง การเกษตรคิดเปนรอยละ 39 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ประชากรจังหวัดนนทบุรีมีรายไดเฉลี่ย 
113,713 บาทตอป โดยรายไดสวนใหญ ข้ึนอยูกับสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเปนสาขาการกอสราง สาขา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
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บริการ สาขาการคาสงและคาปลีก และสาขาธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ อสังหาริมทรัพย สวนสาขา
เกษตรกรรม ทํารายไดเปนอันดับท่ีหก 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) 

ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t57.txt 
 

10. เทศบาลนครนนทบุรี 

10.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  เทศบาลนครนนทบุรี  ตั้งอยูท่ีอาคารเลขท่ี 139 หมู 8 ถนนรัตนาธิเบศร  ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บริเวณเดียวกับศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี  เปนเทศบาลชั้น 1 ก. มีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบท้ังหมด  38.9  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 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 และเขตบางซ่ือ  

  กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ เขตองคการบริหารสวนตําบลบางไผ  

เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเขตเทศบาลตําบลไทรมา  
อําเภอเมืองนนทบุรี  

10.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร  เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีตั้งอยูบนฝงแมน้ําเจาพระยา โดยมีแมน้ํา
เจาพระยาแบงพ้ืนท่ีจังหวัดออกเปนสองสวนคือ  ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก พ้ืนท่ีสวนใหญจึงเปนพ้ืนท่ี
ราบลุม มีคูคลองตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก จากอดีตท่ีเคยใชสัญจรไปมา ปจจุบันคูคลอง ดังกลาวใช
เพ่ือการระบายน้ําเปนสวนใหญ นอกจากพ้ืนท่ีบางสวนท่ีเคยเปนสวนผลไมไดคอยๆ เปลี่ยนเปนท่ีอยูอาศัย 

10.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  จังหวัดนนทบุรี มีผลิตภัณฑมวลรวมมูลคา 111,116 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัว 116,681 
บาทตอป เศรษฐกิจสวนใหญข้ึนอยูกับสาขาอุตสาหกรรม รองลงมา คือ สาขาการบริการธุรกิจเก่ียวกับการ
กอสราง และธุรกิจการเงิน ตามลําดับ 
  การเกษตรกรรม  เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเมือง  ดานการเกษตร
จะมีอยูบางเพียงเล็กนอยในเขตตําบลสวนใหญ ตําบลบางกระสอ และตําบลตลาดขวัญ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
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  การอุตสาหกรรม การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ไดแก 
ผลิตภัณฑจากไม  อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือนอาหารและธุรกิจภาคบริการ ซ่ึงประกอบดวย 
ตําบลบางกระสอ จํานวน 121 แหง ตําบลตลาดขวัญ จํานวน 88 แหง ตําบลบางเขน จํานวน 106 แหง 
ตําบลทาทราย จํานวน 85 แหง และตําบลสวนใหญ จํานวน 18 แหง 
(ท่ีมา:  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) 
 ท่ีมา :  http://stat.bora.dopa.go.th 
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บทท่ี 2  

สถานการณนํ้าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
1. สถานการณน้ําเสีย 

1.1 จังหวัดสิงหบุรี 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี         
สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 1/2558  ระหวางวันท่ี 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 5 สถานี 
แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 2 สถานีและแมน้ําลพบุรีจํานวน 1 สถานี และนําผลท่ีได
ประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช 
ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform 
Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)  พบวา  

1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานขามแมน้ําเจาพระยา ต.บางพุทรา อ.เมือง (CH24) 

คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 2 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการ

คํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI        

ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณใตตลาด อ.อินทรบุรี (CH25) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท   

ท่ี 4 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก คาออกซิเจน

ละลายน้ํา (DO) และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ํา

ผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ํา อยูในเกณฑเสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 

2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

3. แมน้ํานอย บริเวณสะพาน อ.บางระจัน ต.สิงห (NO04) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท  

ท่ี 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ ท่ีสําคัญ ไดแก           

คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ

เสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

4. แมน้ํานอย บริเวณหลังโรงงานน้ําตาล ต.ไมดัด อ.บางระจัน (NO04.1) คุณภาพน้ําจัด

อยูในประเภทท่ี 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ

ไดแกคาออกซิเจนละลายน้ํา  (DO)  ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูใน



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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เกณฑเสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อม

โทรมลง 

5. แมน้ําลพบุรี บริเวณจุดแยกตอแมน้ําเจาพระยา ต.มวงหมู อ.เมือง (LB05) คุณภาพน้ํา

จัดอยูในประเภทท่ี 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ

ไดแกคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูใน

เกณฑเสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อม

โทรมลง 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 1 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพ
น้ําจังหวัดสิงหบุรี ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑดี – เสื่อมโทรม เพ่ือใหคุณภาพน้ําดีข้ึนอยางยั่งยืนใน
อนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดสิงหบุรี ดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของประชาชนใน

การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ

เม่ือมีสถานการณฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี 
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แผนภูมิท่ี 2-1 : เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 

ตารางท่ี 2-1 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดสิงหบุรี 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 
WQI

1
 

คุณภาพน้ําตาม 

WQI2 
ประเภทแหลงน้ําตาม
ประกาศกรมควบคุม

มลพิษ3 

คุณภาพ

น้ํา
4 
 

DO BOD TCB FCB NH3 

CH24 
6.0 1.5 

2,30

0 
<180 0.14 

71 

ดี ประเภทที่ 2 2 

CH25 
2.9 0.3 

17,0

00 
200 0.35 

49 

เส่ือมโทรม ประเภทที่ 2 4 

NO04 
3.0 1.7 

3,30

0 
780 0.15 52 

เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 4 

NO04.1 
2.9 1.3 

8,40

0 
200 

0.14 
50 

เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 4 

LB05 
3.1 1.1 

3,30

0 
780 

0.16 
54 

เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 4 

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน เหมาะสําหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทท่ี 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤4,000 ≤1,00

0 ≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 
(2) การอนรุกัษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้ําและกฬีาทางน้ํา 

ประเภทท่ี 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 
(2) การเกษตร 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

พอใช ้
ดี 
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สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 
WQI

1
 

คุณภาพน้ําตาม 

WQI2 
ประเภทแหลงน้ําตาม
ประกาศกรมควบคุม

มลพิษ3 

คุณภาพ

น้ํา
4 
 

DO BOD TCB FCB NH3 

ประเภทท่ี 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทท่ี 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ :    1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
หลายตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) 
คาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 
 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (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    
และNH3 
 
ตารางท่ี 2-2 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH24 <0.21 3.33 0.1 <4.98 2.84 0.3 <2.27 <0.5 <10 

LB05 <0.21 5.01 0.7 <4.98 2.93 0.2 <2.27 <0.5 <10 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี   

สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 2/2558  ระหวางวันท่ี 2 – 5  กุมภาพันธ 2558 จํานวน 5 สถานี 
แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 2 สถานีและแมน้ําลพบุรีจํานวน 1 สถานี และนําผลท่ีได
ประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช 
ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)  ความสกปรกใน
รูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform 
Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)  พบวา  

1.  แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานขามแมน้ําเจาพระยา ต.บางพุทรา อ.เมือง (CH24) 

คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนี
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บงชี้สําคัญไดแก ปริมาณสารปรอท (Hg) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  คุณภาพน้ําอยู

ในเกณฑดี เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาปริมาณสารปรอท (Hg) 7.5 ไมโครกรัมตอลิตร เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ี
กําหนดใหไมเกิน 2 ไมโครกรัมตอลิตร 

1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณใตตลาด อ.อินทรบุรี (CH25) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 

2เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 

(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวา

คุณภาพน้ําดีข้ึน 

2. แมน้ํานอย บริเวณสะพาน อ.บางระจัน ต. สิงห (NO04) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท

ท่ี 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแก ปริมาณ

แอมโมเนีย (NH3) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือ

เปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

3. แมน้ํานอย บริเวณหลังโรงงานน้ําตาล ต.ไมดัด อ.บางระจัน (NO04.1) คุณภาพน้ําจัด

อยู ในประเภทที่ 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ 2556 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน (หมายเหตุ : ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 ไมมีการตรวจวัด

คุณภาพน้ําสถานี NO04.1) 

4. แมน้ําลพบุรี บริเวณจุดแยกตอแมน้ําเจาพระยา ต.มวงหมู อ.เมือง (LB05) คุณภาพน้ํา

จัดอยูในประเภทท่ี 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ

ไดแก ปริมาณสารปรอท (Hg) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ

เสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

  ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม 
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบ
ปริมาณสารปรอท13 ไมโครกรัมตอลิตร เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนดใหไมเกิน 2 ไมโครกรัม
ตอลิตร 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 2 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพ
น้ําจังหวัดสิงหบุรี ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑดี – เสื่อมโทรม เพ่ือใหคุณภาพน้ําดีข้ึนอยางยั่งยืนใน
อนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดสิงหบุรี ดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6  
บทท่ี 2-6 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของประชาชนใน

การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ

เม่ือมีสถานการณฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี 

 

แผนภูมิท่ี 2-2: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 

 

ตารางท่ี 2-3 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดสิงหบุรี 

สถานี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI1 
คุณภาพนํ้า
ตาม WQI2 

ประเภทแหลงนํ้า
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพนํ้า4 
 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/ 

100 mL) 

FCB 
(MPN/ 

100 mL) 

NH3 

(mg/L) 

CH24 8.0 1.1 3,300 180 0.4 79 ดี ประเภทที่ 2 5 
CH25 7.1 0.0 4,900 400 0.3 75 ดี ประเภทที่ 2 2 

NO04 4.2 1.7 11,000 3,300 0.6 62 พอใช ประเภทที่ 3 5 

NO04.1 4.8 1.2 17,000 1,300 0.3 62 พอใช ประเภทที่ 3 3 
LB05 4.9 3.1 7000 780 0.4 50 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 5 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ เหมาะสาํหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทที่ 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 
≤1,00

0 
≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้าํและกีฬาทางน้ํา 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 
≤20,00

0 
≤4,00

0 
≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทั่วไปกอน 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

ค่อนขา้งเส่ือมโทรม 

ค่อนขา้งดี 
พอใช ้

ดี 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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สถานี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI1 
คุณภาพนํ้า
ตาม WQI2 

ประเภทแหลงนํ้า
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพนํ้า4 
 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/ 

100 mL) 

FCB 
(MPN/ 

100 mL) 

NH3 

(mg/L) 

(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ :    1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
หลายตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) 
คาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 

2. การประเมินดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (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
น้ําอยูในเกณฑพอใช 65.5 - 70.4 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี 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
NH3 

 

ตารางท่ี 2-4 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดสิงหบุรี 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH24 0.38 <2.26 <0.10 <4.98 21.00 0.3 <2.27 7.50 <10 
LB05 <0.21 <2.26 0.4 <4.98 8.24 0.2 <2.27 13.00 <10 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 

 

 

1.2 จังหวัดอางทอง 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง 
สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 1/2558  ระหวางวันท่ี 24 – 27 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 3 สถานี 
แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 1 สถานี และนําผลท่ีไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 
2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  
ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological 
Oxygen Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria ,TCB) แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)  พบวา  
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1. แมน้ําเจาพระยาบริเวณสะพานขามแมน้ําเจาพระยา อ.เมือง (CH21) คุณภาพน้ําจัด

อยูในประเภทท่ี 2 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี  เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI  ไตรมาสท่ี 1 

ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

2. แมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดทาสุทธาวาส ต.บางเสด็จ อ.ปาโมก (CH21.1) คุณภาพน้ํา

จัดอยูในประเภทท่ี 2 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี  เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI  ไตรมาสท่ี 1 

ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

3. แมน้ํานอยบริเวณสะพาน ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง (NO03) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี  3 

เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 

(WQI)  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช  เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI  ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวา

คุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 1 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดอางทอง ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑดี – พอใช แตอยางไรก็ตามเพ่ือใหคุณภาพน้ําดีข้ึนอยาง
ยั่งยืนในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดอางทองดังนี้  

4. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

5. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

6. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของประชาชนใน

การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ

เม่ือมีสถานการณฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี 
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แผนภูมิท่ี 2-3: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดนิ (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 
ตารางท่ี 2-5 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดอางทอง 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI1 
คุณภาพนํ้าตาม 

WQI2 

ประเภทแหลงนํ้า
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพ
นํ้า4 

 
DO BOD TCB FCB NH3 

CH21 6.2 1.1 1400.0 200.0 0.2 76 ดี ประเภทที่ 2 2 
CH21.1 5.98 1.4 1700 780 0.22 71 ดี ประเภทที่ 2 2 

NO03 4.69 1.5 7900 200 0.14 64 พอใช ประเภทที่ 3 3 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ เหมาะสาํหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทที่ 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤4,000 
≤1,00

0 
≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้าํและกีฬาทางน้ํา 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 
≤4,00

0 
≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทัว่ไปกอน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4 
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 

 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100 
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

พอใช ้
ดี 
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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 NH3 
 5.   คุณภาพน้ําต่ํากวาประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

 
ตารางท่ี 2-6: ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดอางทอง 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH21 <0.21 4.08 <0.10 <4.98 5.14 0.2 <2.27 <0.5 <10 
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง 

สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 2/2558  ระหวางวันท่ี 2 – 5 กุมภาพันธ 2558 จํานวน 3 สถานี 
แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 1 สถานี และนําผลท่ีไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 
2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  
ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological 
Oxygen Demand, BOD)แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) พบวา  

1. แมน้ําเจาพระยาบริเวณสะพานขามแมน้ําเจาพระยา อ.เมือง (CH21)คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทท่ี 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก ปริมาณ

แอมโมเนีย (NH3) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี  เม่ือ

เปรียบเทียบกับคา WQI  ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

2. แมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดทาสุทธาวาส ต.บางเสด็จ อ.ปาโมก (CH21.1) คุณภาพน้ํา

จัดอยูในประเภทท่ี 2 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี  เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI  ไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ 2556 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน(หมายเหตุ : ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 ไมมีการตรวจวัด

คุณภาพน้ําสถานี CH 21.1) 
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3. แมน้ํานอยบริเวณสะพาน ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง (NO03) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 3 

เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี  เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI  ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพ

น้ําดีข้ึน 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 2 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดอางทอง ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑดี – คอนขางดี แตอยางไรก็ตามเพ่ือใหคุณภาพน้ําดีข้ึนอยาง
ยั่งยืนในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดอางทองดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของประชาชนใน

การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ

เม่ือมีสถานการณฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี 

 
แผนภูมิท่ี 2-4: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดนิ (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 
 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

พอใช ้
ค่อนขา้งเส่ือมโทรม 

ค่อนขา้งดี 
ดี 
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ตารางท่ี 2-7 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดอางทอง 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI
1
 

คุณภาพน้ําตาม 

WQI2 
ประเภทแหลงน้ําตาม
ประกาศกรมควบคุม

มลพิษ3 

คุณภาพ

น้ํา
4 
 

DO 
(mg
/L) 

BO
D 

(mg
/L) 

TCB 
(MPN/ 
100 
mL) 

FCB 
(MPN

/ 
100 
mL) 

NH3 

(mg/
L) 

CH21 7.8 0.8 7,900 1,300 0.6 69 คอนขางด ี ประเภทที่ 2 5 

CH21.1 7.0 0.7 3,300 780 0.3 78 ดี ประเภทที่ 2 2 

NO03 6.8 1.0 7,900 1,300 0.5 69 คอนขางด ี ประเภทที่ 3 3 

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน เหมาะสําหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทท่ี 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 ≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 
(2) การอนรุกัษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้ําและกฬีาทางน้ํา 

ประเภทท่ี 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 
(2) การเกษตร 

ประเภทท่ี 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทท่ี 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4 
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 

 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (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             
และNH3 
 5.   คุณภาพน้ําต่ํากวาประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
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ตารางท่ี 2-8: ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดอางทอง 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH21 0.81 <2.26 <0.10 <4.98 46.20 0.2 <2.27 <0.5 <10 
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 

 
 

1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี  ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํา  ในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 1/2558  ระหวางวันท่ี 24 – 27 พฤศจิกายน 
2557 จํานวน 9สถานี แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 2 สถานี แมน้ําปาสัก 3 สถานีและ
แมน้ําลพบุรีจํานวน 2 สถานี และนําผลท่ีไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณ
ดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา 
(Dissolved Oxygen, DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria, FCB)  พบวา  

1. แมน้ําเจาพระยาบริเวณโรงงานกระดาษบางปะอิน (CH18) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท

ท่ี 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิว

ดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช  เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 

พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา (CH20) คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทท่ี 3เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลง

น้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช  เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 

2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

3. แมน้ํานอยบริเวณ ต.ราชคราม อ.บางไทร (NO01) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 3 เปนไป

ตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) 

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพ

น้ําดีข้ึน 
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ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

4. แมน้ํานอยบริเวณสะพานทายเมือง ต.หนาโคก อ.ผักไห (NO02) คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทท่ี 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแก 

คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ

เสื่อมโทรมเม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (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

น้ําจัดอยูในประเภทท่ี 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 

ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม 
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg) 
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

6. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.นครหลวง อ.นครหลวง (PS02) คุณภาพน้ําจัดอยู

ในประเภทท่ี 3 โดยมีดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแกเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผล

การคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI 

ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม 
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg) 
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

1. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ (PS03) คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทท่ี 3เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลง

น้ําผิวดิน (WQI)อยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวา

คุณภาพน้ําไมเปลี่ยนแปลง 

2. แมน้ําลพบุรีบริเวณทาน้ําวัดบรมวงศ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา (LB01) คุณภาพน้ํา

จัดอยูในประเภทท่ี 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 

ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6  
บทท่ี 2-15 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม 
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg) 
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

3. แมน้ําลพบุรีบริเวณสะพานขามแมน้ําลพบุรี ต.บานแพรก (LB02) คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทท่ี 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแก 

คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ

เสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพเสื่อมโทรมลง 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 1/2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในเกณฑพอใช – เสื่อมโทรม ดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญ ไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา 
(Dissolved Oxygen, DO) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria ,TCB) แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) สาเหตุหลักมาจากน้ําท้ิงจากชุมชน น้ําท้ิง
อุตสาหกรรม และน้ําท้ิงเกษตรกรรม ท่ีขาดการกําจัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการ
คุณภาพน้ําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง

และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ

เม่ือมีสถานการณฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี 
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แผนภูมิท่ี 2-5: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 
ตารางท่ี 2-9 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI1 
คุณภาพน้ํา
ตาม WQI2 

ประเภทแหลง
น้ําตามประกาศ

กรมควบคุม
มลพิษ3 

คุณภา
พน้ํา4 

 

DO BOD TCB FCB NH3 

CH18 5.58 0.9 7900 450 0.12 69 พอใช ประเภทท่ี 3 3 
CH20 5.24 0.4 2300 2200 0.22 67 พอใช ประเภทท่ี 3 3 
NO01 4.51 1.1 2300 450 0.22 68 พอใช ประเภทท่ี 3 3 
NO02* 3.06 1.7 1700 200 0.06 52 เสื่อมโทรม ประเภทท่ี 3 4 
PS01 5.06 1.2 3100 200 0.2 68 พอใช ประเภทท่ี 3 3 
PS02 4.55 1.5 4900 450 0.22 64 พอใช ประเภทท่ี 3 3 
PS03 5.48 1 3500

0 
1400 0.26 60 พอใช ประเภทท่ี 3 3 

LB01 5.02 2 1100
0 

680 0.43 61 พอใช ประเภทท่ี 3 3 

LB02* 2.32 1.5 2300 450 0.15 46 เสื่อมโทรม ประเภทท่ี 3 4 
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน เหมาะสําหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทท่ี 2 
≥6.
0 

≤1.5 
≤4,0
00 

≤1,0
00 

≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ท่ัวไปกอน 

(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 

(3) การประมง 

(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

พอใช ้
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สถานี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI1 
คุณภาพน้ํา
ตาม WQI2 

ประเภทแหลง
น้ําตามประกาศ

กรมควบคุม
มลพิษ3 

คุณภา
พน้ํา4 

 

DO BOD TCB FCB NH3 

ประเภทท่ี 3 
≥4.
0 

≤2.0 
≤20,
000 

≤4,0
00 

≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําท่ัวไปกอน 

(2) การเกษตร 

ประเภทท่ี 4 
≥2.
0 

≤4.0 - - ≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําเปนพิเศษกอน 

(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทท่ี 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4 
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)         
คาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 

 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (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 NH3 
 5. คุณภาพน้ําต่ํากวาประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

 
ตารางท่ี 2-10: ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH18 <0.21 2.84 <0.10 <4.98 8.55 0.2 <2.27 <0.5 <10 

NO01 <0.21 3.82 <0.10 <4.98 <2.06 0.3 <2.27 <0.5 <10 

PS01 0.31 3.00 <0.10 <4.98 4.13 0.3 <2.27 <0.5 <10 

PS02 <0.21 2.37 0.1 <4.98 4.36 0.3 <2.27 <0.5 <10 

LB01 <0.21 <2.26 <0.10 <4.98 3.12 0.5 <2.27 <0.5 <10 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 
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ตารางท่ี 2-11 : ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พารามิเตอร NO02 มาตรฐานคุณภาพน้ํา 

ในแหลงน้ําผิวดิน 

alpha-BHC (ug/l) <0.004 
(1) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิด
ท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (Total 

Organochlorine Pesticides) มีคา
ไมเกินกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร                                                   
(2) ดีดีที (DDT) มีคาไมเกินกวา 
1.0 ไมโครกรัมตอลิตร                                                  
(3) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-

BHC) 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
ท่ีกําหนด 

delta-BHC (ug/l) <0.004 

gamma-BHC(ug/l) <0.004 

Aldrin (ug/l) <0.004 

Dieldrin (ug/l) <0.008 

Endrin (ug/l) <0.008 

Endosulfan I (ug/l) <0.008 

Endosulfan II(ug/l) <0.008 

Endosulfan Sulfate (ug/l) <0.012 

Heptachlor (ug/l) <0.004 

Heptachlor- epoxide (ug/l) <0.004 

p,p'-DDD (ug/l) <0.008 

p,p'-DDE (ug/l) <0.008 

p,p'-DDT(ug/l) 

<0.012 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี  ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํา  ในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 2/2558  ระหวางวันท่ี 2 – 5 กุมภาพันธ 2558 
จํานวน 9สถานีแบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี แมน้ํานอย 2 สถานี แมน้ําปาสัก 3 สถานีและแมน้ํา
ลพบุรีจํานวน 2 สถานี และนําผลท่ีไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
ผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา 
(Dissolved Oxygen, DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria, FCB)  พบวา  

1. แมน้ําเจาพระยาบริเวณโรงงานกระดาษบางปะอิน  (CH18) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท

ท่ี 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 

(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวา

คุณภาพเสื่อมโทรมลง 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา (CH20) คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทท่ี 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal 

Coliform Bacteria, FCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) 

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม  เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 

พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

3. แมน้ํานอยบริเวณ ต.ราชคราม อ.บางไทร  (NO01) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 5 

ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก ปริมาณแอมโมเนีย 

(NH3 ) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยู ในเกณฑคอนขางดี เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

1. แมน้ํานอยบริเวณสะพานทายเมือง ต.หนาโคก อ.ผักไห  (NO02) คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทท่ี 4 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแก 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิว

ดิน  (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 

2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 
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ผลตรวจวิเคราะห สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (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. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา (PS01) 

คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการ

คํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI 

ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวา ทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

3. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.นครหลวงอ.นครหลวง  (PS02) คุณภาพน้ํา 

จัดอยูในประเภทท่ี 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ

ไดแก แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) และปริมาณแอมโมเนีย 

(NH3)ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) อยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบ

กับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg) พบวา ทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

1. แมน้ําปาสักบริเวณสะพานแมน้ําปาสัก ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ (PS03) คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทท่ี 5ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ผลการ

คํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI     

ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

2. แมน้ําลพบุรีบริเวณทาน้ําวัดบรมวงศ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา (LB01) คุณภาพน้ํา

จัดอยูในประเภทท่ี 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญ

ไดแก ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ

คอนขางเสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําไม

เปลี่ยนแปลง 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม 
(Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท (Hg) 
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

3. แมน้ําลพบุรีบริเวณสะพานขามแมน้ําลพบุรี ต.บานแพรก (LB02) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท

ท่ี 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 
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(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวา

คุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 2 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในเกณฑคอนขางดี – คอนขางเสื่อมโทรม ดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแก ปริมาณ
แอมโมเนีย (NH3) สาเหตุหลักมาจากน้ําท้ิงจากชุมชน น้ําท้ิงอุตสาหกรรม และน้ําท้ิงเกษตรกรรม ท่ีขาด
การกําจัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง

และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุ

เม่ือมีสถานการณฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี 
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แผนภูมิท่ี 2-6 : เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 
ตารางท่ี 2-12 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

สถานี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI1 
คุณภาพนํ้าตาม 

WQI2 
ประเภทแหลงนํ้า
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพ
นํ้า4 

 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/ 

100 mL) 

FCB 
(MPN/ 

100 mL) 

NH3 

(mg/L) 

CH18 5.3 1.0 13,000 780 0.4 65 พอใช ประเภทที่ 3 3 
CH20 5.6 1.1 35,000 7,900 0.7 58 คอนขางเส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 5 

NO01 5.0 1.0 7000 680 0.6 66 คอนขางดี ประเภทที่ 3 5 

NO02 4.1 0.9 35,000 1300 0.3 58 คอนขางเส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 4 

PS01 5.9 0.9 13,000 680 0.3 66 คอนขางดี ประเภทที่ 3 3 

PS02 5.6 1.9 35,000 4,900 0.6 59 คอนขางเส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 5 

PS03 6.5 1.5 24,000 450 0.6 63 พอใช ประเภทที่ 3 5 

LB01 5.6 2.1 17,000 2,300 0.6 60 คอนขางเส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 5 

LB02 4.3 0.4 4,900 450 0.4 65 พอใช ประเภทที่ 3 3 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ เหมาะสาํหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทที่ 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 ≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้าํและกีฬาทางน้ํา 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทัว่ไปกอน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

ค่อนขา้งเส่ือมโทรม 

ค่อนขา้งดี 
พอใช ้

ดี 
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หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4 
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  (FCB) 

 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (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      

และNH3  
 
ตารางท่ี 2-13 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH18 <0.21 <2.26 <0.10 <4.98 7.34 0.3 <2.27 <0.5 <10 

NO01 <0.21 <2.26 <0.10 <4.98 10.00 0.3 <2.27 <0.5 <10 

PS01 <0.21 <2.26 <0.10 <4.98 6.17 0.3 <2.27 <0.5 <10 

PS02 <0.21 <2.26 <0.10 <4.98 9.26 0.3 <2.27 <0.5 <10 

LB01 <0.21 <2.26 <0.10 <4.98 5.64 0.2 <2.27 <0.5 <10 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 

 
ตารางท่ี 2-14 : ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พารามิเตอร NO02 มาตรฐานคุณภาพน้ํา 

ในแหลงน้ําผิวดิน 

alpha-BHC (ug/l) <0.004 
(1) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิด
ท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (Total 

Organochlorine Pesticides) มีคา
ไมเกินกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร                                                   
(2) ดีดีที (DDT) มีคาไมเกินกวา 
1.0 ไมโครกรัมตอลิตร                                                  
(3) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-

BHC) มีคาไมเกินกวา 0.02 
ไมโครกรัมตอลิตร 

(4) ดิลดริน (Dieldrin) มีคาไม
เกินกวา 0.1 ไมโครกรัมตอลิตร                                                   

delta-BHC (ug/l) <0.004 

gamma-BHC(ug/l) <0.004 

Aldrin (ug/l) <0.004 

Dieldrin (ug/l) <0.008 

Endrin (ug/l) <0.008 

Endosulfan I (ug/l) <0.008 

Endosulfan II(ug/l) <0.008 

Endosulfan Sulfate (ug/l) <0.012 

Heptachlor (ug/l) <0.004 

Heptachlor- epoxide (ug/l) <0.004 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6  
บทท่ี 2-24 

p,p'-DDD (ug/l) <0.008 (5) อัลดริน (Aldrin) มีคาไมเกิน
กวา 0.1 ไมโครกรัมตอลิตร                                                   
(6) เฮปตาคลอร (Heptachlor) 

และเฮปตาคลอรอีปอกไซด 
(Heptachlorepoxide) มีคาไมเกิน
กวา 0.2 ไมโครกรัมตอลิตร                                                    
(7) เอนดริน (Endrin) ไมสามารถ
ตรวจพบไดตามวิธีการตรวจสอบ
ท่ีกําหนด 

p,p'-DDE (ug/l) <0.008 

p,p'-DDT(ug/l) 

<0.012 

 
1.4 จังหวัดปทุมธาน ี

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําแมน้ําเจาพระยา ในพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2สถานี สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 1/2558  ระหวางวันท่ี 24 – 27 
พฤศจิกายน 2557 และนําผลท่ีไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา 
(Dissolved Oxygen, DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria, FCB)  พบวา  

1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณจุดสูบน้ําดิบเพ่ือการประปาสําแล อ.สามโคก (CH16.1) 

คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี  3เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณ

ดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 

ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9  พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท 
(Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

2. แมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดหงสปทุมาวาส  (CH17) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 3 

เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 

(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวา

คุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (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 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 1 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดปทุมธานี ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑพอใช แตอยางไรก็ตามจากการประเมินผลคุณภาพน้ําไตร
มาสท่ี  1ยอนหลัง 2 ป (2556 –2557) พบวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมสาเหตุหลักมาจากน้ําท้ิง
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6  
บทท่ี 2-25 

จากชุมชน น้ําท้ิงอุตสาหกรรม และน้ําท้ิงเกษตรกรรม ท่ีขาดการกําจัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือใหคุณภาพ
น้ําดีข้ึนอยางยั่งยืนในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดปทุมธานีดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง

และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุเม่ือมี

สถานการณฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี 

 

แผนภูมิท่ี 2-7: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดนิ (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

พอใช ้
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ตารางท่ี 2-15 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดปทุมธานี 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI1 
คุณภาพนํ้าตาม 

WQI2 

ประเภทแหลงนํ้า
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพ
นํ้า4 

 
DO BOD TCB FCB NH3 

CH16.1 4.21 1 4600 200 0.08 64 พอใช ประเภทที่ 3 3 
CH17 4.22 0.9 4900 680 0.11 65 พอใช ประเภทที่ 3 3 

หมายเหต ุ: พารามิเตอรที่เปนปญหา 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ เหมาะสาํหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทที่ 2 ≥6.0 ≤1.5 5,000 1,000 ≤0.5 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทั่วไปกอน 
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้าํและกีฬาทางน้ํา 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 
≤4,00

0 
≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทัว่ไปกอน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ :    1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
4 ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม   (FCB) 

 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (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      

และNH3 
 
ตารางท่ี 2-16 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดปทุมธานี 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH16.1 <0.21 3.22 <0.10 <4.98 3.30 0.3 <2.27 <0.5 <10 
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 
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ตารางท่ี 2-17 : ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจังหวัดปทุมธานี 
พารามิเตอร CH17 มาตรฐานคุณภาพนํ้า 

ในแหลงนํ้าผิวดิน 
alpha-BHC (ug/l) <0.004 

(1) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดทีม่ีคลอรีน
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
ไดตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนด 

delta-BHC (ug/l) <0.004 

gamma-BHC(ug/l) <0.004 

Aldrin (ug/l) <0.004 

Dieldrin (ug/l) <0.008 

Endrin (ug/l) <0.008 

Endosulfan I (ug/l) <0.008 

Endosulfan II(ug/l) <0.008 

Endosulfan Sulfate (ug/l) <0.012 

Heptachlor (ug/l) <0.004 

Heptachlor- epoxide (ug/l) <0.004 

p,p'-DDD (ug/l) <0.008 

p,p'-DDE (ug/l) <0.008 

p,p'-DDT(ug/l) <0.012 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําแมน้ําเจาพระยา ในพ้ืนท่ี

จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2สถานี สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 2/2558  ระหวางวันท่ี 2 – 5 
กุมภาพันธ 2558 และนําผลท่ีไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนี
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา 
(Dissolved Oxygen, DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria, FCB)  พบวา  

3. แมน้ําเจาพระยา บริเวณจุดสูบน้ําดิบเพ่ือการประปาสําแล อ.สามโคก (CH16.1) 

คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี  4ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนี

บงชี้สําคัญไดแกแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอล

โคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ํา

อยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพ

น้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9  พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และปรอท 
(Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

4. แมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดหงสปทุมาวาส  (CH17) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 3 

เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 
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(WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับคา WQI ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2557 พบวา

คุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (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 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 2/2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดปทุมธานี อยูในเกณฑพอใช– คอนขางเสื่อมโทรม สาเหตุหลักของน้ําเสียมาจากน้ําท้ิงจากชุมชน น้ํา
ท้ิงอุตสาหกรรม และน้ําท้ิงเกษตรกรรม ท่ีขาดการกําจัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือใหคุณภาพน้ําดีข้ึนอยาง
ยั่งยืนในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดปทุมธานีดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง

และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เชน การเสริมสรางศักยภาพเครือขายติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําภาคประชาชนใหมีความรูดานการตรวจประเมินคุณภาพน้ําผิวดินและการแจงเหตุเม่ือมี

สถานการณฉุกเฉินท่ีเก่ียวของกับคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี 
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แผนภูมิท่ี 2-8 : เปรียบเทียบคาดัชนีคณุภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส  2 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 

ตารางท่ี 2-18 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดปทุมธานี 
สถานีตรวจวัด ผลการตรวจวิเคราะห WQI1 คุณภาพนํ้าตาม 

WQI2 
ประเภทแหลงนํ้า
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพนํ้า
ที่ตรวจพบ4 

 
DO 

(mg/L
) 

BOD 
(mg/L

) 

TCB 
(MPN/ 

100 mL) 

FCB 
(MPN/ 

100 mL) 

NH3 

(mg/L) 

CH16.1 5.1 0.6 35,000 6,300 0.3 58 คอนขางเส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 4 

CH17 4.5 1.2 1,700 1,300 0.3 64 พอใช ประเภทที่ 3 3 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ เหมาะสาํหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทที่ 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 ≤0.5 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทั่วไปกอน 
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้าํและกีฬาทางน้ํา 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทั่วไปกอน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ :    1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
4 ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 

 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100 
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

ค่อนขา้งเส่ือมโทรม 
พอใช ้
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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     

และNH3 
 
ตารางท่ี 2-19 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจงัหวัดปทุมธานี 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH16.1 <0.21 <2.26 <0.10 <4.98 3.87 0.3 <2.27 <0.5 <10 
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 

 
ตารางท่ี 2-20 : ผลการตรวจวัดปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชจงัหวัดปทุมธานี 
พารามิเตอร CH17 มาตรฐานคุณภาพนํ้า 

ในแหลงนํ้าผิวดิน 
alpha-BHC (ug/l) <0.004 

(1) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดทีม่ีคลอรีน
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
ไดตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนด 

delta-BHC (ug/l) <0.004 

gamma-BHC(ug/l) <0.004 

Aldrin (ug/l) <0.004 

Dieldrin (ug/l) <0.008 

Endrin (ug/l) <0.008 

Endosulfan I (ug/l) <0.008 

Endosulfan II(ug/l) <0.008 

Endosulfan Sulfate (ug/l) <0.012 

Heptachlor (ug/l) <0.004 

Heptachlor- epoxide (ug/l) <0.004 

p,p'-DDD (ug/l) <0.008 

p,p'-DDE (ug/l) <0.008 

p,p'-DDT(ug/l) <0.012 

 
 

1.5 จังหวัดนนทบุรี  
 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 

สงตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการครั้งท่ี 1/2558  ระหวางวันท่ี 24 – 27 พฤศจิกายน 2557  
จํานวน 3 สถานี แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 1  สถานี และนําผลท่ี
ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 
(WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)  
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด 
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(Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)  
พบวา  

1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานพระรามหก ต.บางกรวย อ.บางกรวย(CH12) คุณภาพ

น้ําจัดอยูในประเภทท่ี 4  เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 

ปงบประมาณ 2557พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน  

2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานนนทบุรี ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด (CH15) คุณภาพน้ํา

จัดอยูในประเภทท่ี 3 เปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 

2557พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu)ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี(Zn) สารหนู(As) และปรอท 
(Hg) พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  

3. คลองบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย  (BKC) คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 4 

โดยมีดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแก ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพ

แหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม  เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 

2557พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 1 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ํา
จังหวัดนนทบุรี อยูในเกณฑพอใช – เสื่อมโทรม ดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved 
Oxygen, DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform 
Bacteria, FCB)สาเหตุหลักมาจากน้ําท้ิงจากชุมชน น้ําท้ิงอุตสาหกรรม และน้ําท้ิงเกษตรกรรม ท่ีขาดการ
กําจัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะแนวทางจัดการคุณภาพน้ําจังหวัดนนทบุรีดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการ

ชวยลดมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของ

ภาครัฐและเอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง 

ควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ัง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง

และเตือนภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ เชน การจัดอบรมเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
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แผนภูมิท่ี 2-9: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดนิ (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 

ตารางท่ี 2-21 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดนนทบุรี 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

WQI1 
คุณภาพนํ้าตาม 

WQI2 

ประเภทแหลงนํ้า
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพ
นํ้า4 

 

DO BOD TCB FCB NH3 

     
CH12 2.05 2.7 24,000 4900 0.15 36 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 4 4 
CH15 4.0 1.2 3,300 1,100 0.19 64 พอใช ประเภทที่ 3 3 

BKC 2.97 1.7 17,000 4900 0.21 49 เส่ือมโทรม - 4 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ เหมาะสาํหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทที่ 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 
≤1,00

0 
≤0.5 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทั่วไปกอน 
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้าํและกีฬาทางน้ํา 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 
≤4,00

0 
≤0.5 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทัว่ไปกอน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ :    1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
4 ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 

 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (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 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

พอใช ้
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 3.  ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําใน
แมน้ําเจาพระยา  

 4. ประเภทของแหลงน้ํา ประเมินโดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก DO, BOD, TCB, FCB             
และ NH3 
 
 

ตารางท่ี 2-22 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดนนทบุรี 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH15 <0.21 12.33 <0.10 <4.98 3.81 0.3 <2.27 <0.5 <10 
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี สง

ต ร ว จวิ เ ค ร า ะห ยั ง ห อ งปฏิ บั ติ ก า ร ครั้ ง ท่ี  2/2558 ระหว างวั น ท่ี  2  – 5  กุ มภาพันธ  2558  
จํานวน 3 สถานี แบงออกเปนแมน้ําเจาพระยา 2 สถานี คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 1  สถานี และนําผลท่ี
ไดประเมินผลคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํ าผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประกอบกับคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 
(WQI) โดยใช ดัชนีคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)  
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด 
(Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)  
พบวา  

1. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานพระรามหก ต.บางกรวย อ.บางกรวย  (CH12)คุณภาพน้ําจัด

อยูในประเภทท่ี 5  ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษโดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก 

คาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen 

Demand, BOD)  แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุม      

ฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ผลการคํานวณดัชนี

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง  

2. แมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานนนทบุรี ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด (CH15) คุณภาพน้ําจัดอยู

ในประเภทท่ี 5 ไมเปนไปตามประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยมีดัชนีบงชี้สําคัญไดแก 

ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ

คอนขางเสื่อมโทรม  

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2557 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน  
ผลตรวจวิเคราะห ปริมาณโลหะหนัก จํานวน 9 พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม 

(Cr) ทองแดง (Cu)ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี(Zn) สารหนู(As) และปรอท (Hg) 
พบวาทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  
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3. คลองบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย  (BKC)คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทท่ี 5 โดยมีดัชนี

บงชี้ท่ีสําคัญไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) และปริมาณแอมโมเนีย (NH3)     

ผลการคํานวณดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI)  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก  เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี  2 ปงบประมาณ 2556 พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน (หมายเหตุ : ไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ 2557 ไมมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําสถานี BKC) 

 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไตรมาสท่ี 2 /2558 ในภาพรวมพบวา คุณภาพน้ําจังหวัด

นนทบุรีอยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม – เสื่อมโทรมมาก ดัชนีบงชี้ท่ีสําคัญไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา 
(Dissolved Oxygen, DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal 
Coliform Bacteria, FCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH3) สาเหตุหลักของน้ําเสียมาจากน้ําท้ิงจากชุมชน น้ํา
ท้ิงอุตสาหกรรม และน้ําท้ิงเกษตรกรรม ท่ีขาดการกําจัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะแนวทาง
จัดการคุณภาพน้ําจังหวัดนนทบุรีดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนให

ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีการจัดการน้ําเสียท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนการชวยลด

มลพิษจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

2. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือตรวจสอบการใชงานระบบบําบัดน้ําเสียของภาครัฐและ

เอกชน ใหผูครอบครองดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและใชงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง ควบคุมการ

ปลอยน้ําเสีย เชน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ การจัดเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึก

รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2555 ท่ีออกตามความในมาตรา 

80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

3. เปดโอกาสและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังและเตือน

ภัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ เชน การจัดอบรมเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
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แผนภูมิท่ี 2-10: เปรียบเทียบคาดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (WQI) ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 

ตารางท่ี 2-23 : คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินบริเวณจังหวัดนนทบุรี 
สถานีตรวจวัด ผลการตรวจวิเคราะห WQI1 คุณภาพนํ้าตาม 

WQI2 
ประเภทแหลงนํ้า
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพนํ้า
ที่ตรวจพบ4 

 
DO 

(mg/L
) 

BOD 
(mg/L

) 

TCB 
(MPN/ 

100 mL) 

FCB 
(MPN/ 

100 mL) 

NH3 

(mg/L) 

CH12 1.0 6.4 160,000 17,000 1.1 15 เส่ือมโทรมมาก ประเภทที่ 4 5 
CH15 3.6 0.8 17,000 1,100 0.6 55 คอนขางเส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 5 

BKC 1.2 2.5 17,000 7,000 2.1 27 เส่ือมโทรมมาก - 5 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ เหมาะสาํหรับใชประโยชนเพ่ือ 

ประเภทที่ 2 ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 ≤0.5 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทั่วไปกอน 
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา 
(3) การประมง 
(4) การวายน้าํและกีฬาทางน้ํา 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํทั่วไปกอน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าํเปนพิเศษกอน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

หมายเหตุ : 1. WQI เปนคะแนนคาดัชนีคุณภาพน้ําเพียงคาเดียว จากการนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4 
ตัวมาประเมินรวมกันไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คา
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (TCB) และคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 

 2. ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–100 
คะแนน ถือวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมาก71-90 คะแนน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน 

เส่ือมโทรม 

เส่ือมโทรมมาก 

 

ค่อนขา้งเส่ือมโทรม 
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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 NH3 
 

ตารางท่ี 2-24 : ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดนนทบุรี 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

Cd 
(ug/L) 

Cr 
(ug/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(ug/L) 

Pb 
(ug/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(ug/L) 

Hg 
(ug/L) 

As 
(ug/L) 

CH15 <0.21 <2.26 <0.10 <4.98 4.73 0.3 <2.27 <0.5 <10 
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดนิ ≤5 ≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 
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2. สถานการณขยะมูลฝอย 

2.5 จังหวัดสิงหบุรี 

  เทศบาลเมืองสิงหบุรี สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 6 ถ.สิงหบุรี-บางระจัน ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี พิกัด x 647833 พิกัด Y 1645923 เนื้อ
ท่ีท้ังหมด 24 ไร 80 ตารางวา อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณ
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เม่ือป 
พ.ศ. 2525 มีการใชพ้ืนท่ีแลว คิดเปนรอยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดในสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี ป พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 45 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองสิงหบุรี 
ประมาณวันละ 20 ตัน และหนวยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ (20 หนวยงาน) นําขยะมูลฝอยมากําจัด
ประมาณวันละ 25 ตัน มีขยะสะสม 5,400 ตัน 

  วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีใชอยูในปจจุบันเปนแบบการเทกองบนพ้ืน (Open Dumping) 
แตอยูระหวางดําเนินการจางเอกชนปรับปรุง กําจัดขยะมูลฝอยสะสมและขยะมูลฝอยใหม โดยการรอน 
ขยะมูลฝอยนําขยะท่ีรอนไดสงโรงปูนซีเมนต  

 
สภาพปญหา 

1. ไมมีการเกลี่ยและการบดอัดขยะมูลฝอย 

2. ไมมีวัสดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิดสภาพท่ีไมนาดูของสถานท่ีกําจัดขยะ มูลฝอย  

เปนแหลงสัตวพาหนะนําโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพ้ืนท่ีขางเคียง 

3. นํ้าชะมูลฝอยอาจมีการปนเปอนลงสูแหลงน้ําใตดิน และบริเวณขางเคียง มีผลกระทบต

อพ้ืนท่ีการเกษตร 

4. ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได 

5. มีกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอย 

6. มีพลาสติกจํานวนมากในบอฝงกลบเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม 

แนวทางแกไข ระยะสั้น 
1. กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ควรจัดหาวัสดุในการคลุมปดขยะมูลฝอยหลังจากการดําเนินการเสร็จในแตละวัน เพ่ือป

องกันการเกิดสภาพท่ีไมนาดู การปลิวของขยะมูลฝอย และกลิ่นเหม็น จากกองขยะ เชน 

ดินในพ้ืนท่ี แผนพลาสติก เปนตน 

3. ควรปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงานได 

4. ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม 

ระยะยาว 
1. ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย รีไซเคิล 

ท่ัวไป เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนใหมหรือขายเพ่ือหารายไดเพ่ิมข้ึน จะชวยลดปริมาณ
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ขยะมูลฝอยท่ีจะกําจัดลงได และคัดแยกของเสียอันตราย เพ่ือรวบรวมนําไปกําจัดใหถูก

วิธ ี

2. กอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย เพ่ือเปนศูนยรวบรวมขยะมูลฝอยของจังหวัด และนําไป

กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ 

3. กอสรางศูนยรวบรวมของเสียอันตราย 

 

2.6 จังหวัดอางทอง 

  เทศบาลเ มืองอ  างทอง สถานท่ี กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเ มืองอ  างทอง                
จังหวัดอางทอง ตั้งอยู ท่ี บานโตนด     หมูท่ี 3 ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง พิกัด             
x 0655753 พิกัด    Y 1619023 เนื้อท่ีท้ังหมด 89 ไร   3 งาน 99 ตารางวา อย ูหางจากเทศบาลฯ 
ประมาณ 9 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัด   ขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการ
เกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือป พ.ศ. 2544 มีการใช พ้ืนท่ีแลวคิดเปนรอยละ 80 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง 
ป พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 96.66 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองอางทอง ประมาณวันละ 23 ตัน และ     
หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน (44 หนวยงาน) นําขยะมูลฝอยมากําจัดประมาณวันละ 73.66 ตัน    
มีขยะ สะสม 70,950 ตัน 

  วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีใชอย ูในปจจุบันเปนแบบการกองท่ีมีการควบคุม (Controlled 
Dump) โดยกําหนดจุดท้ิงขยะมูลฝอย กําหนดเวลาเขา-ออก สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน มีการบด
อัดและกลบทับขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว 
 

สภาพปญหา 
1. มีการเกลี่ยและการบดอัดขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว 

2. น้ําชะมูลฝอยอาจมีการปนเปอนลงสูแหลงนํ้าใตดิน และบริเวณขางเคียงมี ผลกระทบ     

ตอพ้ืนท่ีการเกษตร 

3. ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได 

4. มีพลาสติกจํานวนมากในบอฝงกลบเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม 

5. เครื่องจักรเสื่อมโทรม 

แนวทางแกไข ระยะสั้น 
1. ควรมีการเกลี่ยขยะมูลฝอยใหเปนชั้นบางๆ และทําการบดอัดขยะมูลฝอยใหแนน 

2. ควรปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงานได 

3. ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม 

ระยะยาว 
ควรมีกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดอางทอง 
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2.7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  เทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธยา สถานท่ี กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 8 ตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด X 663674 พิกัด   Y 1585846 เนื้อท่ีท้ังหมด 30 ไร อย ูหางจากเทศบาลฯ 
ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการ
เกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือ ป พ.ศ. 2529 มีการใชพ้ืนท่ีแลวคิดเปนรอยละ 100 ป 
2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับงบประมาณแผนดินจากกระทรวงมหาดไทย ตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขนขยะมูลฝอยตกคางสะสมจากบอฝงกลบ ตําบลบานปอม ไปยัง
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแหงใหม ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ดําเนินการขนยายขยะมูลฝอย 

 ตกคางสะสมของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตําบลบานปอม จํานวน 
223,865 ตัน และนําไปฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ 
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ดําเนินการออกแบบและกอสร าง            
ระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ บนพ้ืนท่ี 372 ไร และนําขยะมูลฝอยตกคางสะสมของสถานท่ีกําจัด       
ขยะมูลฝอย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตําบลบานปอม จํานวน 223,865 ตัน ฝงกลบอยางถูกหลัก
วิชาการพรอมกอสรางสาธารณูปโภค อาคารเครื่องชั่ง อาคารสํานักงาน และระบบบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จใน
เดือนสิงหาคม 2558 
 
  เทศบาลเมืองเสนา สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูท่ี 54 หมูท่ี 5 ตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด X 
650672 พิกัด Y 1580855 เนื้อท่ีท้ังหมด 84 ไร อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพแวด  
ลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการ ใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยเม่ือ        ป พ.ศ. 2545 มีการใชพ้ืนท่ีแลวคิดเปน รอยละ 80 
  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา           
ป พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 38 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองเสนา ประมาณวันละ 7 ตัน และหนวย
งาน ท่ีมากําจัดรวมประมาณวันละ 31 ตัน มีขยะสะสม 76,777.5 ตัน 
  วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีใชอยู ในปจจุบัน เทศบาลเมืองเสนามีระบบเตาเผา และ         
ระบบ ฝงกลบ ระบบเตาเผาอยูระหวางการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการกําจัด
ใชรวมกับการฝงกลบมีลักษณะแบบการเทกองบนพ้ืน (Open Dumping) ไมมีเครื่องจักรสําหรับบดอัดและ
ไมมีวัสดุ ในการปดทับขยะมูลฝอย 
  ระบบเตาเผาเทศบาลเมืองเสนา ไดดําเนินการจางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-   
เกลาพระนครเหนือ  เปนท่ีปรึกษาการเดินระบบเตาเผา โดยมีการทดลองเดินระบบเม่ือเดือนมีนาคม 2558 
พบปญหาการเดินระบบท่ียังไมเต็มประสิทธิภาพ จึงประสานบริษัทกอสรางระบบเตาเผาใหดําเนินการ   
แกไขตามคําแนะนํา ซ่ึงบริษัทไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการรอทดลองเดินระบบ
อีกครั้ง 
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สภาพปญหา 
1. ระบบเตาเผาไมสามารถใชงานได 

2. ขยะมูลฝอยตกคางสะสมมีปริมาณมาก 

3. ไมมีเครื่องจักรกลในการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย จึงไมมีการเกลี่ยและการ

บดอัดขยะมูลฝอย 

4. ไมมีวัสดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิดสภาพท่ีไมนาดูของสถานท่ีกําจัด        
ขยะมูลฝอย เปนแหลงสัตวพาหะนําโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพ้ืนท่ีขางเคียง 

5. นํ้าชะมูลฝอยอาจมีการปนเป อนลงสู แหลงน้ําใตดิน และบริเวณขางเคียง                      

มีผลกระทบตอพ้ืนท่ีการเกษตร 

6. มีกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอย 

7. มีปริมาณขยะพลาสติกเปนจํานวนมาก เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม 

แนวทางแกไข ระยะสั้น 
1. ประสานบริษัทกอสรางระบบเตาเผาใหดําเนินการแกไขจนสามารถใชงานได 

2. ควรปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยใหสามารถดําเนินงานตามหลักวิชาการ 

โดยการกอสรางคันดินและดันขยะมูลฝอยเขาไป เกลี่ยขยะมูลฝอยใหเปนชั้นบาง 

ๆ และทําการบดอัดขยะมูลฝอยใหแนน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีบอฝงกลบ 

3. ควรจัดหาวัสดุในการคลุมปดขยะมูลฝอยหลังจากการดําเนินการเสร็จในแตละ

วันเพ่ือปองกันการเกิดสภาพท่ีไมนาดู การปลิวของขยะมูลฝอย และกลิ่นเหม็น

จากกองขยะ เชน ดินในพ้ืนท่ี แผนพลาสติก เปนตน 

4. ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม 

ระยะสั้นยาว 
1. ดําเนินการขนขยะมูลฝอยตกคางสะสมไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการท่ีตําบล               

มหาพราหมณ และปรับปรุงบอฝงกลบ 

2. ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย    

รีไซเคิลท่ัวไป เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนใหมหรือขายเพ่ือหารายไดเพ่ิมข้ึน จะ  

ชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะกําจัดลงได และคัดแยกของเสียอันตรายเพ่ือ 

รวบรวมนําไปกําจัดใหถูกวิธี 

3. ปรับปรุงระบบฝงกลบใหเปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ (Engineer 

Landfill) 
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2.8 จังหวัดปทุมธาน ี

 เทศบาลเมืองปทุมธานี สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี ตั้งอยูท่ี ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี พิกัด X 648825  Y 1560177 เนื้อท่ีท้ังหมด 200 

ไร ปจจุบันไมสามารถเปด ดําเนินการได 

 เทศบาลเมืองคูคต สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี 

ตั้งอยูท่ี ม.13 ต.บัวทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พิกัด X 697722  Y 1555764 เนื้อท่ีท้ังหมด 200 ไร    

ปจจุบันไม สามารถเปดดําเนินการได ดังภาพท่ี 3-121 

 เทศบาลนครรังสิต สถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูท่ี 

ซอยรังสิต- นครนายก 17 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 0676287              

Y 1549375 เนื้อท่ีท้ังหมด 21 ไร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชน      

เปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปน พ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือป พ.ศ. 2526 อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 

6 กิโลเมตร เทศบาลนครรังสิต ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 129 ตัน โดยดําเนินการเองรอย

ละ 60 และจางบริษัทเอกชนดําเนินการรอยละ 40 ขนมายังสถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนคร รังสิต 

ไปกําจัดยังใหหางหุนสวนจํากัด บางไทร รีไซเคิล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครรังสิต ดําเนินการ

ขนถายขยะมูลฝอยจากสถานีขนถายขยะมูลฝอย ไปกําจัด ยังสถานท่ีฝงกลบขยะมูลฝอยของ หจก.บางไทร

รีไซเคิล จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสถานีขนถายขยะ มูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต นอกจาก

จะเปนสถานีขนถาย  แลวยังเปนศูนยการเรียนรูระบบหมักกาซชีวภาพ การเลี้ยงไสเดือนเพ่ือกําจัดขยะ

อินทรีย และการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง RDF 

 

2.9 จังหวัดนนทบุรี 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูท่ี   หมูท่ี 8 ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พิกัด X 

641737 พิกัด Y 1548712 เนื้อท่ีท้ังหมด 472 ไร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มี

การใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใช    เปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือป พ.ศ. 2549 

 จังหวัดนนทบุรี ใชรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยโดยองคการบริหารสวน   

จังหวัดนนทบุรีเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง     

ไดลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีกับผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตางๆ จํานวน  3  ฉบับ  คือ เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2549 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2551 และวันท่ี 17  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในทุกพ้ืนท่ี    

เปนไปอยางท่ัวถึง มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ ประหยัดงบประมาณและ

บุคลากรในการ บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีใน

การเก็บรวบรวม มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบและสงมากําจัด ณ สถานท่ีกําจัดมูลฝอยของ

องคการบริหาร สวนจังหวัดนนทบุรี โดยคิดคาใชจายในการกําจัดตันละ 150 บาท   
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     ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีหนวยงานตางๆ นํามากําจัดภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย           

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ป 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณปละ 409,655.53 ตัน   

 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ดําเนินการฝงกลบกําจัดขยะมูลฝอยใชวิธีการจาง

เหมา เอกชนดําเนินการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และมีเจาหนาท่ีระดับวิศวกรสิ่งแวดลอม ขององค

การบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เขาไปควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชนใหเปนไปตามขอกําหนดทาง

วิชาการท่ีองคการ บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดกําหนดไว ดังนี้ 

(1) การชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยท่ีเขาสูสถานท่ีกําจัดมูลฝอย  

(2) การดําเนินการฝงกลบประจําวัน  

(3) การฉีดพนจุลินทรีย E.M. เพ่ือดับกลิ่น  

(4) การปดทับรายวัน 

 ระบบบําบัดน้ําเสียขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีเปนระบบผสมผสานระหวาง   

ระบบบําบัดทางเคมีและกายภาพ สามารถบําบัดนํ้าชะขยะมูลฝอยไดประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตร/วัน        

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 กระบวนการบําบัดข้ันตน เปนระบบตกตะกอนดวยสารเคมีแบบ 2 ข้ันตอนตอกันแบบ 

อนุกรม ไดแกระบบการตกตะกอนเพ่ือกําจัดกรดอินทรียหรือกรดฮิวมิค (Humic Acid) ดวยการเติมกรด

ไฮโดร-คลอริก กับระบบการตกตะกอนเคมีสารละลายอ่ืนโดยการเติม โซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับเฟอริค

คลอไรด 

 กระบวนการบําบัดข้ันหลัง ประกอบดวย ระบบถังกรองทรายแบบแรงดันสูง ถังกรอง         

ถานกัมมันต และระบบออสโมซีสผันกลับ (Reverse Osmosis) ตอกันแบบอนุกรม 

 การเฝาระวังการปนเปอนน้ําชะขยะมูลฝอยลงส ูแหลงนํ้าใตดิน และปองกันการออกส ู                  
สิ่งแวดลอม โดยมีการติดตั้งบอติดตามตรวจสอบ (Monitoring wells) บริเวณโดยรอบบอฝงกลบขยะ   
มูลฝอย 

 ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดรับงบประมาณ   
อุดหนุนผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เตาเผามูลฝอยติดเชื้อแหง
ใหม เม่ือป 2552 องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดรับงบประมาณวงเงิน 160 ลานบาท โดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  สมทบเงินจํานวน 16 ลาน สถานท่ีใชบริการสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีท้ังสิ้น 90 แหงแบงเปน โรงพยาบาลรัฐ 10 แหง โรงพยาบาลเอกชน 
3 แหง สถานีอนามัย 24 แหง คลีนิก 65 แหง และบริษัทเอกชน 4 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อท่ีหนวย
งานตางๆ นํามากําจัดภายใน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีป 2557 มี
ปริมาณขยะมูลฝอยปละ 678,836.50 ตัน การกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยการเผา ใชเตาเผาแบบระบบ
หมุน  (Rotary Kiln) และมีการเฝาระวังคุณภาพอากาศ ปละ 2 ครั้ง 
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บทท่ี 3 
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน 

 
3.1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชมเทศบาลเมืองสิงหบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 

 
 3.1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เทศบาลเมืองสิงหบุร ี         
มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือเทศบาลเมืองสิงหบุรี ท่ีตั้งโครงการ ตําบลมวงหมู อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
คาพิกัดละติจูด 14.864656 คาพิกัดลองติจูด 100.425946   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูดูแล
ประสานงาน มีคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ ตั้งเปนงบคาใชจายประจําป จํานวน 
1,200,000 บาท/ป และอยูระหวางการซอมแซมซ่ึงไดรับการดูแลจาก อจน. การบําบัดน้ําเสียเริ่ม
ดําเนินการเม่ือป พ.ศ.2545 ยังมีพ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบทอ
รวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 3.9 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 50 และกิจกรรมหลักของชุมชนท่ี
กอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม ตลาด และรานอาหาร  
 
 3.1.2 ดานนโยบาย 
  มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย     
ของหนวยงานการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน เชน การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติ เปนตน ผูรับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานรับผิดชอบดานการบริหารจัดการน้ํา
เสียชุมชน การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจนระบบขอมูลระบบขอมูล      
(ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนระบบรวบรวมขอมูลและ
สรุปผลขอมูลการทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอผูบริหารงบประมาณ การกําหนดเปาหมาย
ครอบคลุมติดตามผลหาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณ    
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชน ขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 

 
 3.1.3 ดานเทคนิค 

  การรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) ปริมาณน้ําเสียท่ีระบบ
รวบรวมน้ําเสียรองรับได 4,500 ลบ.ม/วัน จํานวนบอดักน้ําเสีย (CSO) ท้ังหมด 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 มีพ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสีย 67.2 ไร ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 4,500 ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ําเสียท่ี
เขาระบบจริง 1,000 – 2,000 ลบ.ม/วัน จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 4,300 ครัวเรือน        
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คิดเปนรอยละ 50 ของครัวเรือนท้ังหมด และปญหาของระบบรวบรวมน้ําเสียท่ีพบคือ ขาดแคลนบุคลากรท่ี
มีความรู และเครื่องจักรชํารุด 
   
 3.1.4 ดานการบริหารจัดการ 
  ดานบุคลากร มีหัวหนาฝายระดับปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการ
น้ําเสียชุมชน มีผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ มีชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีผานการอบรมเรื่อง
การจัดการน้ําเสียชุมชนผานการอบรมการเดินระบบสัดสวนของพ้ืนท่ีใหบริการตอพ้ืนท่ีท่ีไดออกแบบไว   
50–75 %  สัดสวนของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบตอปริมาณน้ําเสียท่ีไดออกแบบไว 50–75 %  และมี           
แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําท่ีเหมาะสม  
 
 3.1.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน  
  มีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป และจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดง
รายละเอียดของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน เชน แผนพับ ปาย เปนตน ยังสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนอยูระหวาง
ดําเนินการการใหบริการประชาชนมีการเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสูระบบรวบรวมมี
เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนและแกปญหาเรื่องรองเรียน 
 

3.2 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชมเทศบาลเมืองอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 
 
 3.2.1 ขอมูลท่ัวไป 
   ระบบบําบัดน้ํ า เสียชุมชมเทศบาลเ มืองอ างทอง มีหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบคือ              
กองสาธารณสุขฯ ฝายชางสุขาภิบาล ท่ีตั้งโครงการ ตําบลยานซ่ือ  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง คาพิกัด 
ละติจูด 14.601500 คาพิกัดลองติจูด 100.454141  มีเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การบําบัดน้ํา
เสียเริ่มดําเนินการในวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2538  มีพ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 6.193 ตาราง
กิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.14 กิจกรรมหลัก
ของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม ตลาด และรานอาหาร   
 
 3.2.3 ขอมูลดานเทคนิค 
  การบําบัดน้ําเสีย มีพ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสีย 17 ไร ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 8,200 
ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 2,500 – 3,000 ลบ.ม/วัน ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชเปนแบบบอเติม
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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3.3 ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
  
 3.3.1 ขอมูลท่ัวไป 
  ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กองชางสุขาภิบาลเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งอยูท่ี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คาพิกัดละติจูด 14.379488 คาพิกัดลองติจูด 100.568384 การบําบัดน้ําเสียเริ่ม
ดําเนินการ พ.ศ.2542 มีพ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 8 ตารางกิโลเมตร  ระบบ ทอรวบรวมน้ําเสีย
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 ตารางกิโลเมตร กิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม 
ตลาด และรานอาหาร   
  
 3.3.2 ดานนโยบาย 
  นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงาน ยังแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน เชน การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เปนตน ยังอยูระหวางดําเนินการผูรับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานรับผิดชอบ      
ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนการกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจน    
อยูระหวางดําเนินการ ระบบขอมูลดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ระบบรวบรวมขอมูล และสรุป    
ผลขอมูลยังทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอผูบริหารอยูระหวางดําเนินการ งบประมาณการ
กําหนดเปาหมายครอบคลุมยังติดตามผลหาขอผิดพลาดประเมินผลควบคุมการใชงบประมาณ และการ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชนอยูระหวางดําเนินการ 

 
 3.3.3 ขอมูลดานเทคนิค 
  ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) มีบอดักน้ําเสีย 
(CSO) จํานวนท้ังหมด 20 บอ ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชเปนแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)  
บอเติมออกซิเจน 2 บอ ความลึก 4 เมตร บอตะกอน 2 ชุดๆ ละ 2 บอ ความลึก 6 เมตร พ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ํา
เสีย 32 ไร ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 24,000 ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ําเสียท่ีเขา ระบบจริง 10,000 
ลบ.ม/วัน จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย ประมาณ 12,000 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด 
 
 3.3.4 ดานการบริหารจัดการ 

  มีบุคลากรหัวหนาฝายระดับปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสีย
ชุมชน มีชางเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน   
การเดินระบบสัดสวนของพ้ืนท่ีใหบริการตอพ้ืนท่ีท่ีไดออกแบบไวสัดสวนของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบตอ
ปริมาณน้ําเสียท่ีไดออกแบบไว 50–75 % มีแผนการเก็บตัวอยางน้ํา และวิเคราะหน้ําท่ีเหมาะสม  หรือจัดเก็บ
ตามแผนมีการเก็บสถิติ และขอมูลจัดทําบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดในแตละวัน
ตามแบบ ทส.1 ยังจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละเดือนตามแบบ ทส.2   มีการนําสง
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน และเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง 
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3.3.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

  มีการประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ยังจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ํา
เสียชุมชน วิเคราะหผลการดําเนินการ และนํามาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินการฯ การมีสวนรวมของ
ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรูดานการ
จัดการน้ําเสียชุมชน ยังเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสูระบบรวบรวม และมีเจาหนาท่ีรับเรื่อง
รองเรียน หรือมีการแกปญหา  
 

3.4 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
 3.4.1 ขอมูลท่ัวไป 
  ดานการใหบริการและบริหารจัดการน้ําเสียเม่ือป พ.ศ.2554 เทศบาลไดทําการประเมิน
ราคาเบื้องตนหากจะทําการซอมแซมท้ังระบบใช งบประมาณ 8,000,000 บาท ข้ึนไป หรือปรับปรุง
บางสวนท่ีจําเปนเรงดวนจะใชงบประมาณ 4,000,000 บาท ซ่ึงป พ.ศ.2554 เทศบาลไดทําการซอมแซม
ระบบตูคอนโทรลและระบบปมสูบน้ําท่ีสถานีสูบน้ํา LS1 และ LS6 เปนเงิน 923,400 บาท เพ่ือใชในการ
บรรเทาน้ําทวม แตจากปญหาอุทกภัยป พ.ศ.2554 ระดับน้ําทวมสูงมากทําใหเสียหายอยางหนัก หากจะทํา
การซอมแซมตองดําเนินการสํารวจใหมท้ังหมด ขณะนี้อยู ระหวางขอสนับสนุนงบประมาณในการ
ซอมแซม (คาดวาตองใชงบประมาณซอมแซมมากกวาแปดลานบาท) สําหรับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอยูในระดับต่ํา ปญหาท่ีพบในปจจุบันคือ หยุดเดินระบบเนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยตอเนื่อง
ตั้งแต ป 2553 และป 2554 ประสบปญหาอุทกภัยอยางหนักอุปกรณชํารุดท้ังหมดรวมถึงตัวอาคาร 
ครุภัณฑตางๆ ภายในอาคารสํานักงานของระบบ และท่ีสําคัญตูควบคุมระบบฯถูกลักตัดสายไฟฟาท้ังหมด 
สงผลใหตองหยุดเดินระบบถาวร   
 
3.5 ระบบบําบัดน้ําเสียประชานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
  
 3.5.1 ขอมูลท่ัวไป 
  ระบบบําบัดน้ําเสียและปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีประชานิเวศนมีหนวยงานรับผิดชอบ คือ    
ฝายจัดการคุณภาพน้ําสวนการโยธาธิการ และสุขาภิบาลสํานักการชาง มีเจาหนาท่ีองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน การบําบัดน้ําเสียเริ่มดําเนินการ พ.ศ.2544  งบประมาณท่ีไดรับคากอสราง 616 ลานบาท 
ท่ีต้ังของโครงการ หมูบานประชานิเวศน 3 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พ้ืนท่ีบริการของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 4 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตารางกิโลเมตร กิจกรรม
หลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย บานเรือน ตลาด และรานอาหาร  
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 3.5.2 ขอมูลดานเทคนิค 
  ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม (Combined System) ปริมาณน้ําเสียท่ี
ระบบรวบรวมน้ําเสียรองรับได 38,500 ลบ.ม/วัน บอดักน้ําเสีย (CSO) จํานวนน้ําเสียท้ังหมด 11 บอ 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบตะกอนเรง (Activated Sludge : AS) พ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสีย 10 ไร ปริมาณ
น้ําเสียตามการออกแบบ 38,500  ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 13,000 ลบ.ม/วัน  

 
 
3.6 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี
  
 ขอมูลท่ัวไป 
 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ท่ีตั้งของโครงการ     
ตําบลบานฉาง อําเภทเมือง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อท่ี 30 ไร อยูระหวางการปรับปรุงระบบ และทดสอบ
ระบบโดยเทศบาลจางเอกชนเขามาดําเนินการ จางเอกชนดําเนินการ 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4  
ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  
บทท่ี 4-1 

 
บทท่ี 4 

ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
 

4.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสิงหบุรี อําเภอเมือง  สิงหบุรี 

 
4.1.1 ขอมูลท่ัวไป 

  โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เทศบาลเมืองสิงหบุรี หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ เทศบาลเมืองสิงหบุรี ท่ีตั้งของโครงการ หมู6 ตําบลตนโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี เจาหนาท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นายปฎิญญา แกวประหลาด เปนผู
ประสานงาน ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี 7.81 ตารางกิโลเมตร หนวยงานท่ีริเริ่มสํานักงาน
เทศบาลเมืองสิงหบุรี การกอสรางโครงการ บริษัทผูกอสราง บริษัท วรรธนสรร จํากัด เริ่มกอสรางป 
พ.ศ.2553 กอสรางแลวเสร็จ ป พ.ศ.2554 ระยะเวลาในการกอสรางโครงการ 1 ป สถานภาพปจจุบัน    
เปดดําเนินการ เทคโนโลยีของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ฝงกลบและเทกองท่ีมีการควบคุม Controlled 
Dump ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได 15-20 ตัน/วันคิดเปนรอยละ 45      
ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด จํานวนครัวเรือนใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 8,200 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 95.57 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด รูปแบบการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย อปท. ลงทุนและ
วาจางใหเอกชนดําเนินการ และมีการแบงเขตการเก็บขน  
  ระบบฝงกลบขอมูลระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานท่ีท้ิงขยะ
ปจจุบัน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร พ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมดจํานวน 24 ไร 80 ตารางวา เปนท่ีดินกรรมสิทธิ์
ของเทศบาล ระบบในปจจุบันมีการเปดใชงาน มีปญหาในการดําเนินการ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู ดานการแกไขปญหากลิ่น รูปแบบการดําเนินการกําจัด อปท.ลงทุนและวาจางใหเอกชนดําเนินการ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินการบริหารจัดการ ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ ระบุรายละเอียด ดาน
การบริหารบุคลากรและงบประมาณ มีการคัดแยกขยะท่ีบริเวณสถานท่ีท้ิงขยะ สถานท่ีฝงกลบเริ่มงานเวลา 
7.00 น ปดรับขยะเวลา 15.00 น ขนาดพ้ืนท่ีฝงกลบท่ีออกแบบ 24.88 ไร ปจจุบันใชพ้ืนท่ีฝงกลบ 24.88 
ไร การใชพ้ืนท่ีเปนไปตามแผน ชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีกําจัดมากท่ีสุด หมู 5 และ หมู 6 ตําบลตนโพธิ์ ตั้งอยู
หางจากสถานท่ีกําจัด 500 เมตร จํานวนประชากรในชุมชน ประมาณ 20 ครัวเรือน การรองเรียนชาวบาน
เรื่องกลิ่น มีการแกปญหาโดยการใช EM 
  ขอมูลการเก็บตัวอยางจากบอสังเกตการณ จํานวนบอสังเกตการณในพ้ืนท่ีฝงกลบขยะ    
3 บอ ระบบคัดแยกและหมักปุย รูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย มีระบบสายพานคัดแยกขยะ สายพานคัด
แยกรองรับปริมาณขยะ 40 ตัน/วัน มีปริมาณขยะท่ีเขาระบบ 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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     รายรับรายจายงบประมาณท่ีไดรับมากอสรางระบบฝงกลบ คากอสรางเปนเงินรัฐบาล            
149,030,000 บาท รายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม การเก็บขน 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 อ่ืนๆ 207,100 รวม 5,801,470 บาท คาใชจายในการดําเนินการกําจัดขยะ ณ สถานท่ีท้ิง
ขยะ (เอกชนใชจายตามนี้ แตทม.ไมไดจายใหเอกชนตามนี้) ป 2557 เงินเดือนเจาหนาท่ี 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 เม่ือนํามาหักกันแลวไปใสคาใชจายอ่ืนๆ 
 
 4.1.2 ดานนโยบาย 

  นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย

หนวยงาน ท่ีมาของนโยบายแผน/ยุทธศาสตรจังหวัด โดยการจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ     ไมมี
การจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงาน
ปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล 

  ระบบขอมูล ระบบฐานขอมูล มีการจัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล      

มีการปรับปรุงระบบขอมูลอยางสมํ่าเสมอ การรายงาน มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายใน
หนวยงานเก็บเปนขอมูล มีรูปแบบการรายงานผลขอมูลท่ีชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปน
คาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ การ
รวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย ไมมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถาบัน อ่ืนๆ เขารวม  แตมี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืนๆ ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง แตนํามาท้ิงจริง 
 

 4.1.3 ดานเทคนิค  
  มีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯหรือเจาของโครงการ 

ประเภทคอนเทนเนอร ขนาด 4 สูบ ทะเบียนรถ 80-4951 ปท่ีไดมา พ.ศ. 2545 สภาพรถ ซอมบอย 

ประเภทรถบรรทุกเททาย ทะเบียนรถ 80-8074 ปท่ีไดมา พ.ศ. 2541 สภาพรถ ซอมบอย ประเภทรถแบบ
อัดทาย ขนาด 10 สูบ ทะเบียนรถ 80-8143 ปท่ีไดมา พ.ศ. 2540 สภาพรถ ซอมบอย ประเภทรถแบบอัด
ทาย ขนาด 4 สูบ ทะเบียนรถ 80-9027 ปท่ีไดมา พ.ศ. 2556  มีสภาพดีระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย อาคารเครื่องชั่งใชงานไดปกติ จํานวน 3 บอ เปดดําเนินการ อายุ
การใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว 20 ป ใชมาแลว 4 ป ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนท่ี 3 บอ  เปน

ระบบผึ่งตกตะกอน มีระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน  (บอสังเกตการณ) มีระบบจัดการน้ําฝนรางดิน 
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค มีอาคารสํานักงาน อาคารปอมยาม อาคารจอดรถ ถนนลูกรัง
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ภายในโครงการความกวาง 5 เมตร รั้วลวดหนาม แนวกันชน (Buffer Zone) จํานวน 1 แนว จํานวน 4 
ดาน แนวท่ี 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
บุคลากรท่ีมีความรู เครื่องจักรชํารุดและซอมบอย  

 
          4.1.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมมีการประชาสัมพันธ เนื่องจากไมไดมี
แผนการรองรับ แตจะดําเนินการในอนาคต  และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย    
มีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวมในการจายคาเก็บขนขยะมูลฝอย  เขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการรณรงคคัด
แยกขยะ มีปญหาเรื่องรองเรียน (ยอนหลังอยางนอย 5 ป หรือตั้งแตเริ่มโครงการ แลวแตกรณี) พ.ศ.2556 
ผูรองเรียนประชาชนบริเวณท่ีอาศัยใกลๆศูนยกําจัดขยะ ปญหากลิ่นเหม็นจากขยะ การแกไขปญหาฉีดพน
จุลินทรีย EM ในบริเวณบอขยะใหยอยสลาย เพ่ือลดกลิ่นเหม็นเปนระยะๆ 
 

4.2 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ศูนยกําจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
 
 4.2.1 ขอมูลท่ัวไป 
   ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ศูนยกําจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอางทององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีหนวยงานรับท่ีผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองอางทอง ท่ีตั้ง
โครงการ บานโตนด ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง คาพิกัด ละติจูด X 665691 คาพิกัด     
ลองติจูด Y 1619034 นายธีระ เฉลยโภชน เปนผูประสานงาน งบประมาณกอสรางระบบฝงกลบ เปนเงิน 
งบประมาณโครงการ 80 ลานบาท ระยะท่ี 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 ท่ี ก อ ส ร า ง  2541-2543             
(ซ้ือเครื่องจักร) ระยะท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 จํานวน 22,440,000 บาท แหลงงบประมาณ     
2541-2543 พ้ืนท่ีบริการของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 0.143 ตารางกิโลเมตร ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6.139 ตารางกิโลเมตร เริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2541 และแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ไดแก 
ตลาด โรงแรม โรงพยาบาล รานอาหาร หมูบานจัดสรร และหนวยงานราชการ/เอกชนหางสรรพสินคา 
 
 4.2.2 ดานนโยบาย 
  นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
หนวยงานท่ีมาของนโยบาย นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผน/
ยุทธศาสตรจังหวัด การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดาน
การบริหารจัดการของมูลฝอยและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวชัดเจน การรายงาน มีการสรุปรายงาน
ผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหาร 
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จัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันและนํามาท้ิงจริง จํานวน 29 แหง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง แตนํามาท้ิงจริง จํานวน 12 แหง 
 
 4.2.3 ดานเทคนิค 

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเปนแบบระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล การเก็บขน      
ขยะมูลฝอยมีปริมาณ 23 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด และจํานวน
ครัวเรือนใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 6,182 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินลงทุนและดําเนินจัดเก็บขยะมูลฝอย ปญหาท่ีพบคือ เครื่องจักรมีสภาพท่ี
คอนขางชํารุด 

 
4.2.4 ดานบริหารจัดการ 
 ดานการเก็บขนขยะมูลฝอย มีการดํ าเนินการเอง ดานการกําจัดขยะมูลฝอย                     

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 ขอมูลท่ัวไป 
  ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ท่ีตั้งโครงการ หมู 8 ตําบลบานปอม       
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมบูรณ สุวรรณทัศน เปนผูประสานงาน         
ยังมีพ้ืนท่ีบริการของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 14.84 ตารางกิโลเมตร ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม
พ้ืนท่ี 14.84 ตารางกิโลเมตร เริ่มกอสราง ป พ.ศ. 2539 กอสรางแลวเสร็จ ป พ.ศ 2540 ระยะเวลาในการ
กอสรางโครงการ 1 ป ในปจจุบันไมไดมีการเปดใชงาน เนื่องจากมีปญหาในการดําเนินการประสิทธิภาพ
ของระบบท่ีเก็บเปนระบบกองภูเขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดตนแบบตาม Roadmap         
การจัดการขยะของประเทศ ของ คสช. 
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4.4 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยระบบฝงกลบ เทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 4.4.1 ขอมูลท่ัวไป 
  โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ 
เทศบาลเมืองเสนา ท่ีตั้งของโครงการบอกําจัดขยะ หมูท่ี 5 ตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ขนาดพ้ืนท่ี 27 ไร 2 งาน 71 ตารางวา งบประมาณโครงการ 45,230,000 ลานบาท
ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2542  แหลงงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดลอม บริษัทกอสราง ชิตเชษฐ        
ปท่ีกอสราง 2542 ปท่ีเริ่มดําเนินการ 2542 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ 25 ตัน/วัน สถานภาพท่ีดิน   
จัดซ้ือเอง เม่ือป พ.ศ.2541 สถานภาพปจจุบัน เดินระบบ หนวยงานท่ีดูแลระบบปจจุบัน กองสาธารณสุข
สิ่งแวดลอม จํานวนประชากรและครัวเรือน (ขอมูล ณ ป 2558) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของ
โครงการจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร 4,076 ครัวเรือน จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 
1,380 คน จํานวนประชากรแฝง 1,200 คนตอป 
 
 4.4.2 ดานนโยบาย 
  นโยบาย มีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการ  
ท่ีเก่ียวของ การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล 
ระบบฐานขอมูล มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล การรายงาน มีการสรุปรายงานผล
ขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
เปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย การวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง แตนํามาท้ิงจริง จํานวน 5 แหง 
 
 4.4.3 ดานเทคนิค 
  การเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯหรือเจาของโครงการ 
ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 4 ลบ.หลา ทะเบียนรถ 81-8227 ปท่ีไดมา 2 ม.ค. พ.ศ. 39 สภาพรถ 
พอใชงานได ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 4 ลบ.หลา ทะเบียนรถ 81-0102 ปท่ีไดมา 21 ก.ค. 
พ.ศ. 51 สภาพรถคอนขางดี ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 10 ลบ.หลา ทะเบียนรถ 81-8092 ปท่ี
ไดมา 7 ธ.ค. พ.ศ. 39 สภาพรถเกา ซอมบอย ประเภท รถบรรทุกแบบคอนเทนเนอร ขนาด 4 ลบ.หลา 
ทะเบียนรถ 81-2679 ป ท่ีไดมา 9 ธ.ค. พ.ศ. 39 สภาพรถเกา ซอมบอย ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดทายขนาด 10 ลบ.เมตร ทะเบียนรถ 81-2691 ปท่ีไดมา 4 มี.ค. พ.ศ. 42 สภาพรถเกา ซอมบอย 
ประเภท รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 สูบทะเบียนรถ 81-2890 ปท่ีไดมา 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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 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 ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู และเครื่องจักรชํารุด
และซอมบอย 
 
 4.4.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย มีการประชาสัมพันธ รูปแบบการ
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 น้ําชะขยะใหพนแนวเขตตะเข็บท่ีนาชาวบาน 

 
4.5 โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยแบบเตาเผา เทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 4.5.1 ขอมูลท่ัวไป 
  โครงการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) เทศบาลเมืองเสนา หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข ท่ีตั้งโครงการ หมู 5 ตําบลสามกอ       
อําเภทเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาหนาท่ี 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 ปริมาณขยะท่ีชั่งไดท้ังหมด 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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 4.5.2 ดานนโยบาย 

  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงานความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ นโยบายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติใน
การจัดเก็บคาบริการ การกําจัดขยะมูลฝอย ผูรับผิดชอบมีการกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝาย
บริหารอยางชัดเจน และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การแตงตั้งคณะทํางานดาน
การจัดการขยะมูลฝอยอยูระหวางดําเนินการ 

  ระบบขอมูลมีระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูลการทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย และการกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล การใชงบประมาณการลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอยูระหวางดําเนินการ การรวมกลุมพ้ืนท่ีการรวมกลุมและจัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกับ องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคการบริหารสวนทองถ่ินท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงนํา
ขยะมูลฝอยมา กําจัด ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผาอยูระหวางดําเนินการ 
 
 4.5.3 ดานเทคนิค 
  การออกแบบมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการออกแบบโดยวิศวกรท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอมรายการคํานวณแบบกอสรางรายการประกอบแบบกอสราง        
การกอสรางมีดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลท่ีมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแบบกอสรางจริง      
(As-Built Drawing) การตรวจสอบระบบกอนการใชงานคูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะการฝกอบรม
การควบคุมการจัดการขยะ การดําเนินการมีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบ น้ําหนักและ
ปองกันการกําจัดขยะมูลฝอย ท่ีไมไดรับอนุญาตมาตรการปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉินควบคุมเศษขยะ
มูลฝอย กลิ่น แมลงและพาหะนําโรคการจัดการกากข้ีเถาอยางถูกหลักวิชาการระบบตรวจสอบหรือควบคุม
คุณภาพอากาศระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอยการบํารุงรักษา ถนนท่ีอยูในพ้ืนท่ีดูแลรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณเปนประจํา 
 
 4.5.4 ดานการบริหารจัดการ 
  การเดินระบบการจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละเดือน 
มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยท่ีจะเขาระบบ (เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) ดําเนินการ
ตามมาตร การเก็บขอมูลยอนหลังคุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) คุณภาพอากาศจาก
ปลองตรวจ / ผานมาตรฐาน มีการบํารุงรักษาแผนการบํารุงรักษาระบบ/เครื่องจักรปฏิบัติตามแผน มีการ
จัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา มีการซอมบํารุงทันทีเม่ือเครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของ
ทุกครั้ง และมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป 
 
 4.5.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ
ประจําป การจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดงรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการวิเคราะหผลการดําเนินการ
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และนํามาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินการอยูระหวางดําเนินการ การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการจายคาเก็บขน
และคากําจัดขยะมูลฝอยของประชาชน การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู มีการดําเนินดาน
การจัดการขยะมูลฝอย การตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะจากตนทาง การใหบริการประชาชนการ
จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีความเพียงพอ เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหาเรื่อง
รองเรียน การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภทขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) ครอบคลุมบางพ้ืนท่ี      
มีการตกคางของขยะมูลฝอยบางวัน 
 

4.6 ระบบฝงกลบระบบกาํจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถาย เทศบาลนครรังสิต  
จังหวัดปทุมธานี 
 
 4.6.1 ขอมูลท่ัวไป 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เทศบาลนครรังสิต ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได 128.57 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด จํานวน
ครัวเรือนใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 36,274 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
รูปแบบการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย อปท. ลงทุนและดําเนินการเอง สถานีขนถายมีระยะทางจาก  
เขตเทศบาลไปสถานีขนถาย ประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะทางจากสถานีขนถายไปสถานท่ีกําจัดขยะ 
ประมาณ 90 กิโลเมตร อปท. ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยลงทุนและดําเนินการเอง รับเหมาเอกชนเก็บ 
 
ขนบางสวน จากชุมชนไปยังสถานีขนถายมูลฝอย มีปญหาในการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 1) ปญหา
การจราจร 2) ปญหายานพาหนะชํารุด 3) ปญหาการขาดแคลนบุคลากรเก็บขนมูลฝอย (จางเอกชน
ดําเนินการแทนบางสวน)                                                                        
  ระบบฝงกลบระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานท่ีท้ิงขยะปจจุบัน 
ประมาณ 90 กิโลเมตร พ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมดจํานวน 311 ไร 2 งาน 80 ตารางวา การถือครองท่ีดินเปน
ท่ีดินเอกชน มีการเปดใชงานระบบในปจจุบัน อปท. และการบริหารจัดการ ขอมูลโครงสรางการบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอย หนวยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและสํานักการชาง นโยบาย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย นโยบายการจัดเก็บคาเก็บขนขยะ มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขน   
มูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556    

  
 4.6.2 ดานนโยบาย 

  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
หนวยงาน ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับนโยบายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ผูรับผิดชอบมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของฝายบริหารอยางชัดเจน การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอย ระบบขอมูล มีระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล 
การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยูระหวางดําเนินการ 
งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย การกําหนดเปาหมาย 
ติดตามประเมินผล การใชงบประมาณ การลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
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 4.6.3 ดานเทคนิค 
  การดําเนินการมีพ้ืนท่ีขนถายขยะมูลฝอย ระบบควบคุม ปญหากลิ่นและฝุนและเศษขยะ
มูลฝอยปลิว การชั่งน้ําหนักหรือวัดปริมาตรมูลฝอยท่ีนําเขามา ระบบควบคุมน้ําเสียและปองกันการรั่วไหล
ของน้ําชะมูลฝอยไปผสมกับน้ําฝน มาตรการตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตราย
ปะปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป การควบคุมเศษขยะมูลฝอยกลิ่น แมลงและพาหะนําโรค มาตรการปองกัน
อัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน และมีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดตางๆ  
 
 4.6.4 ดานการบริหารจัดการ 
  การเดินระบบมีการจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละเดือน       
ทุกเดือนมีการเก็บขอมูลยอนหลังสมํ่าเสมอ มีมาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมูลฝอย คุณภาพสิ่งแวดลอม
(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) ไมมีการรองเรียนเรื่องกลิ่นรบกวน การบํารุงรักษามีแผนการบํารุงรักษาระบบ
หรือเครื่องจักร ไมปฏิบัติตามแผนการซอมบํารุงทันทีเม่ือเครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของทุกครั้ง 
 
 4.6.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป 
มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดงรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ ปาย เปนตน 
มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีผูแทนภาคประชาชน 
เปนคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีการจายคาเก็บขน แตไมมีการจายคากําจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชนมีการจัดตั้งกลุม หรือชมรม หรือองคกร หรือศูนยเรียนรู  ดานการจัดการขยะมูลฝอย                
การใหบริการประชาชนการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยางเพียงพอการจัดเตรียมภาชนะรองรับ
ตามประเภทขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) ครอบคลุมบางพ้ืนท่ี ไมมีการตกคางของขยะมูลฝอยมีเจาหนาท่ี
รับเรื่องรองเรียน หรือมีการแกปญหาเรื่องรองเรียน 
 

 

4.7 โครงการจางเหมาเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
 

4.7.1 ขอมูลท่ัวไป 
  โครงการจางเหมาเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีหนวยงานรับผิดชอบคือ องคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ท่ีตั้งโครงการ หมู 28 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี คาพิกัด ละติจูด 
14.004596 คาพิกัด ลองติจูด 100.314606 เจาหนาท่ี อปท. นายรัฐวิทย ทัศนภิญโญ เปนผูประสานงาน 
มีพ้ืนท่ีบริการของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 480 ไร ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี 622.38 
ตารางกิโลเมตร หนวยงานท่ีริเริ่ม องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 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  
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  
บทท่ี 4-10 

 
 
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
สถานท่ีท้ิงขยะปจจุบัน 40 กิโลเมตร พ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมดจํานวน 120 ไร - งาน 65.7 ตารางวา การถือ
ครองท่ีดิน เปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล มีการเปดใชงานระบบในปจจุบัน 
  มีปญหาในการดําเนินการ ปญหาคาใชจาย ท่ีดินท่ีใชในการฝงกลบมีราคาแพง ปญหาการ
ตอตานจากชุมชน มีปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นบางเนื่องจากสถานท่ีกําจัดมูลฝอยอยูไมไกลจากชุมชนนักรูปแบบ
การดําเนินการกําจัด อปท.ลงทุนและวาจางใหเอกชนดําเนินการ มีความเหมาะสมของรูปแบบการ
ดําเนินการบริหารจัดการ มีการคัดแยกขยะท่ีบริเวณสถานท่ีท้ิงขยะ มีการจัดการขยะดวยวิธีฝงกลบมีการ
กลบดวยดินทุกวัน มีการบดอัดขยะทุกวัน สถานท่ีฝงกลบเริ่มงานเวลา 07.00 น.ปดรับขยะเวลา 16.00 น. 
ขนาดพ้ืนท่ีฝงกลบท่ีออกแบบ 120 ไร ปจจุบันใชพ้ืนท่ีฝงกลบ 70 ไร อยูระหวางดําเนินการ 120 ไร 
คงเหลือ 50 ไร การใชพ้ืนท่ี เปนไปตามแผน การฝงกลบตามการออกแบบ เปนไปตามการออกแบบ 
จํานวนชั้นฝงกลบ 8 ชั้น ความหนาของดินฝงกลบ 0.30 เมตร จํานวนบอฝงกลบ 1 บอ ชุมชนท่ีอยูใกล
สถานท่ีกําจัดมากท่ีสุด หมูบานไทรนอย ตั้งอยูหางจากสถานท่ีกําจัด 2 กิโลเมตร จํานวนประชากรในชุมชน 
ประมาณ 500 คน การรองเรียนชาวบานเรื่องกลิ่น การแกปญหาใช EM  

  อาคารในสถานท่ีท้ิงขยะสํานักงาน ปฏิบัติงานประจําศูนยกําจัดมูลฝอย/หองปฏิบัติการ
โรงจอดรถ จอดรถ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อาคาร RO บําบัดน้ําเสีย อาคารเครื่องชั่ง 
ชั่งน้ําหนักและบันทึกปริมาณมูลฝอยในแตละวัน ขอมูลการเก็บตัวอยางจากบอสังเกตการณ จํานวนบอ
สังเกตการณในพ้ืนท่ีฝงกลบขยะ 2 บอ มีการเก็บตัวอยางน้ําจากบอสังเกตการณ มีการเก็บตัวอยางบอน้ํา
ตื้นของชาวบาน ระบบคัดแยกและหมักปุย (ไมมีการหมักปุย) รูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัด
แยกขยะอยางงาย มีปริมาณขยะท่ีเขาระบบ 1160 ตัน/วัน 

  ระบบเตาเผา (ติดเชื้อ) รูปแบบเทคโนโลยีของเตาเผา (ติดเชื้อ) รูปแบบ (Rotary kiln) 
เตาเผาสามารถรองรับปริมาณขยะ 7.2 ตัน/วัน มีระยะเวลาในการเดินระบบ 24 ชม./วัน ปริมาณขยะท่ีเขา
ระบบ 7.2 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 100 ปริมาณเถาเฉลี่ย 0.7 ตัน/วัน สถานท่ีท้ิงเถา ระบุ บอฝงกลบของ
สถานท่ีกําจัดมูลฝอย 

  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ คาดําเนินการ 80 ลานบาท/ป รายไดจากการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม การกําจัด 60 ลานบาท/ป  รูปแบบของการจัดเก็บคาธรรมเนียมในปจจุบัน เทศบาลจัดเก็บ
เอง การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในสถานท่ีฝงกลบ ไดรับความเห็นชอบจากประชาชนกอน
ทําการศึกษาและออกแบบ การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดการขยะ ประชาสัมพันธสถานการณปจจุบัน
ของการจัดการขยะ 
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 4.7.2 ดานนโยบาย 
  นโยบายมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายหนวยงาน การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ การจัดตั้งคณะทํางาน หรือคณะกรรมการดาน
การบริหารจัดการของมูลฝอยและกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบไวชัดเจน ระบบขอมูล ระบบฐานขอมูล   
มีการจัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการ
มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล มีการปรับปรุงระบบขอมูลอยางสมํ่าเสมอ การรายงาน      
มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ มีการจัดทําสรุป
รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล มีรูปแบบการรายงานผลขอมูล
ท่ีชัดเจน งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนด
เปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ มีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ การรวมกลุม
พ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน 
จํานวน 63 แหงและนํามาท้ิงจริง จํานวน 63 แหง 

 
 4.7.3 ดานเทคนิค 

  องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย มีอาคารเครื่องชั่งใชงานไดปกติ บอฝงกลบ      
ขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 1160 ตัน/วัน จํานวน 1 บอ ดังนี้บอท่ี   
เปนแบบ Trench Method คาตามท่ีออกแบบไว จํานวน 8 ชั้น แบงเปน ต่ํากวาระดับผิวดิน 4 ชั้นๆ      
ละ 3 เมตร และ สูงกวาระดับผิวดิน 4 ชั้นๆ ละ 3 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น ท่ีคาดการณ 4 ลาน 
ลูกบาศกเมตร เปดดําเนินการ อายุการใชงานของบอฝงกลบออกแบบไว 10 ป ใชมาแลว 6 ป ระบบบําบัด
น้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนท่ี 45 ไร เปนระบบ reverse osmosis ประกอบดวย บอ A ขนาดประมาณ 180,000 
ลูกบาศกเมตร น้ําชะมูลฝอยท่ีผานการบําบัดแลวปลอยลงสู นําไปใชในกิจกรรมของทางสถานท่ีกําจัดมูล
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) แนวท่ี 1 ชนิดพันธุพืชกระถินเทพา ความสูงเฉลี่ย 4.0 เมตร แนวท่ี 2 
ชนิดพันธุพืช กระถินณรงค ความสูงเฉลี่ย 4.0 เมตร 

 
 4.7.4 ดานการบริหารจัดการ 

  บุคลากรจํานวนบุคลากรประจําระบบ จํานวน 18 คน ประกอบดวย  ผูอํานวยการกอง
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง หัวหนาฝายจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 1 
ตําแหนง วิศวกรสิ่ งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง  นักวิชาการสิ่ งแวดลอม จํ านวน 2 ตําแหน ง             
ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ตําแหนง ลูกจางประจํา จํานวน 7 ตําแหนง คนงานท่ัวไป จํานวน 
3 ตําแหนง และการกําจัดขยะมูลฝอยจางเหมาเอกชน หจก.ซีพีจี กรีนเวซท อัตราคาจาง 188.94 บาท/ตัน 
การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการ
กําจัดขยะมูลฝอย มีการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะ
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มูลฝอยอปท. 150 บาท/ตันสถานประกอบการ 150 บาท/ตัน ปญหาในการดําเนินการ มีปญหาในการ
ดําเนินการ เครื่องจักรชํารุด/ซอมบอย  

 
 4.7.5 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

  มีการประชาสัมพันธ การรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะกอนนําขยะมากําจัด 
ประชาสัมพันธใหประชาชน และผูนําชุมชนมาชวยกันทําความสะอาดภายในสถานท่ีกําจัดมูลฝอยและพ้ืนท่ี
โดยรอบ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนมีการคัดแยกขยะเพ่ือนําไป       
รีไซเคิลและนําไปขาย ทําใหลดปริมาณขยะไดสวนหนึ่ง ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการรักษา 
ความสะอาดบริเวณสถานท่ีกําจัดมูลฝอย มีปญหาเรื่องรองเรียน (ยอนหลังอยางนอย 5 ปหรือตั้งแตเริ่ม
โครงการ แลวแตกรณี) พ.ศ.2555 ประชาชนบริเวณติดกับบอขยะรองเรียนกลิ่นเหม็นจากกองขยะการ
แกไขปญหาฉีด EM และปดดินเพ่ือระงับกลิ่น 

  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการดําเนินการโครงการ ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการโครงการ พ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย อยูไมหางจากชุมชนนัก ปญหาเรื่องกลิ่นอาจมี
บาง  พ้ืนท่ีกําจัดโดยวิธีฝงกลบมีนอย ราคาคอยขางแพง จึงไมคอยเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันท่ี
มีชุมชนหนาแนนมากข้ึนบริเวณโดยรอบของสถานท่ีกําจัดมูลฝอย   

  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขตอการดําเนินการโครงการ มีการปดดินและฉีดพนจุลินทรียท่ี
มีประสิทธิภาพ (EM) ทุกวัน เพ่ือปองกันพาหะนําโรคและเพ่ือระงับกลิ่นเหม็น องคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีพยายามผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชในการกําจัดมูลฝอย 

  
4.7.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น 
  ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ้ืนท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย อยูไมหางจากชุมชนนัก ปญหาเรื่องกลิ่นอาจมีบาง พ้ืนท่ีกําจัดโดยวิธีฝงกลบมีนอย และ
ไมเหมาะกับสภาพชุมชนปจจุบัน  

  ขอเสนอแนะ ตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐควร
สนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  
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บทที่ 5 

บทวิเคราะหการจดัการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
 
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 บนพ้ืนท่ี 26 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 11.2 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 38.9 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปน
แบบทอรวม น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวระบายลงสูคลองลําเสือตาย ไหลผานคลองบางตลาด และไหลลงสู
แมน้ําเจาพระยา   

เทศบาลนครนนทบุรี เดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยปริมาณน้ําเขาระบบ 15,000 ลบ.ม./วัน เม่ือนํา
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสียแลว พบวามีการ
ใชศักยภาพของระบบต่ํากวารอยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีออกแบบไวใหญเกินกวา
ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน เทศบาลประสบปญหาในการบริหารจัดการระบบท้ังในเรื่องของงบประมาณการซอม
บํารุงและดูแลระบบ  

พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
ยังมีพ้ืนท่ีท่ียังไมมีทอรวบรวม 27.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 71.21 จึงสมควรขยายพ้ืนท่ีให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงถาสามารถขยายพ้ืนท่ีไดครอบคลุมมากข้ึนจะทําใหปริมาณน้ําเขาระบบเพ่ิมข้ึน 
สอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ จากปจจุบันท่ีน้ําเขาระบบเพียง 38.96 % กลาวคือระบบยัง
สามารถรองรับน้ําเสียไดอีก 23,500 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนรอยละ 61.04             

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
(วิเคราะหจากขอมูลคุณภาพน้ํา ป 2553-2557) พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ํา
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ําจังหวัดนนทบุรีอยูในเกณฑเสื่อมโทรมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด เพ่ือใหคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เห็น
ควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนนทบุรีใหสามารถบําบัดน้ําเสียใหได
ตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและบําบัดอยางตอเนื่อง   

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา 
ไดแก เทศบาลตําบลบางกรวย เทศบาลตําบลบางศรีเมือง เทศบาลตําบลไทรมา  เทศบาลตําบลบางใหญ โดย
พิจารณารูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุม
อาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)     
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3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

4) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใชประโยชน เพ่ือลดมลพิษ
ท่ีจะระบายสูแหลงน้ํา 

5) กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําในทุกพ้ืนท่ี 
 
 การจัดการดานขยะมูลฝอย 

 จังหวัดนนทบุรี มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือกอสรางระบบฝงกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เปนผูบริหารจัดการระบบ ระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) มีขนาดพ้ืนท่ีรวมประมาณ 456 ไร  มีการจัดแบงพ้ืนท่ีภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
ออกแบบไว 2 เฟส พ้ืนท่ีเฟส 1 พ้ืนท่ี 256-3-7 ไร (ปดบอหมดแลว) ปจจุบันใชพ้ืนท่ีเฟส 2 พ้ืนท่ี 209-0-
17.7 ไร การดําเนินงานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดจาง
เหมาบริษัทกําจัดขยะ ซ่ึงเปนผูรับจางดําเนินการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยทางเทศบาลในเขตจังหวัดนนทบุรีมีหนาท่ีในการรวบรวมและเก็บขนขยะมายังสถานท่ีกําจัด 
ปจจุบันเก็บรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกลเคียง มีปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเขาสูระบบประมาณวันละ 1,200 ตัน โดยเสียคาใชจาย ใหกับ องคการบริหารสวนจังหวัดในอัตรา 
150 บาท/ ตัน 

จากการวิเคราะหภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเปน
จังหวัดท่ีสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยรวมเพียงแหงเดียว และองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีมีความพรอมท้ังบุคลาการและ
งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีแนวนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยการรวมทุนกับภาคเอกชนในการกอสรางเตาเผาขยะมูลฝอย  

จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซ่ึงประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค 
ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 92.16 อยูใน
เกณฑด ี
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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
พ้ืนท่ี 25 ไร พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 11.8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 7.1 ตารางกิโลเมตร 
ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวระบายลงสูคลองบางหลวง และไหลลงสู
แมน้ําเจาพระยา     

เทศบาลเมืองปทุมธานี จางบริษัท นาโนแม็ก จํากัด เปนผูเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณน้ําเขา
ระบบ 1,222.5 ลบ.ม./วัน โดยเปดระบบวันเวนวันเนื่องจากปริมาณน้ําเขาระบบมีปริมาณน้ํานอย   

เนื่องจากพ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาลเมืองปทุมธานี คิด
เปนรอยละ 100 แตจากขอมูลรายงานการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน ป 2548 ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 พบวาเทศบาลเมืองปทุมธานี มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบ
บําบัด 8,500 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 77.27 ผลจากการสํารวจระบบบําบัดน้ําเสียพบวา มีน้ําเสียเขาระบบ 
1,222.5 ลบ.ม./วัน แสดงวาระบบรวบรวมน้ําเสียชํารุดหรือเสียหายทําใหมีน้ําเขาระบบเพียงรอยละ 11.11 
ของคาการออกแบบ ดังนั้นเทศบาลควรซอมแซมระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ือใหสามารถรวบรวมน้ําเสียเขา
ระบบเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ  

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
(วิเคราะหจากขอมูลคุณภาพน้ํา ป 2553-2557) พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีไมจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ํา
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ําจังหวัดปทุมธานีอยูในเกณฑคอนขางดี-คอนขาง
เสื่อมโทรม โดยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด และจากขอมูลแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดปทุมธานี 
จัดลําดับความสําคัญของปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดปทุมธานี ปญหาการ
จัดการน้ําเสียอยูในลําดับท่ี 1 เพ่ือใหคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เห็นควร
สนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานีใหสามารถ

บําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนด  

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา 

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 
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การจัดการดานขยะมูลฝอย 

 จังหวัดปทุมธานี มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือกอสรางระบบฝงกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมืองคูคต 
และสถานีขนถายขยะมูลฝอยจํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลนครรังสิต  

1. สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) ไมสามารถใชงานระบบ เนื่องจากมีการคัดคานจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) ไมสามารถเปดดําเนินงานได เนื่องจากมีการคัดคานจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

3. สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต เปนสถานีขนถายขยะมูลฝอย ขนาดพ้ืนท่ี 21 ไร

เริ่มดําเนินการป พ.ศ.2546 ขยะมูลฝอยเขาสูระบบประมาณวันละ 130 ตัน การบริหารจัดการเทศบาล

ดําเนินการเองท้ังหมด 

จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี ยังมีปญหาการจัดการ

ขยะมูลฝอย นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานี ในการจัด

กลุมพ้ืนท่ี Cluster ยังไมชัดเจน และยังไมมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ขยะมูล

ฝอยท่ีเกิดข้ึนของจังหวัดปทุมธานี สวนใหญนําไปกําจัดยังพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงหากพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพเปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิมของจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ใหกลับมาเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด จําเปนจะตองทําความเขาใจกับภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

และหากจะใชสถานีขนถายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตเปนศูนยขนถายขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด 

จําเปนจะตองขยายระบบใหสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดมากข้ึน จะมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี ดังนั้นจังหวัด

ปทุมธานี  ควรมีการศึกษาความเปนไปไดของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมสําหรับกอสรางระบบกําจัดขยะ  

มูลฝอยและตองไมมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม และควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมี

การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด 

จากการประเมินระบบสถานีขนถายของเทศบาลนครรังสิต  ประกอบดวยดานนโยบาย  ดานเทคนิค 
ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 71.42 อยูใน
เกณฑพอใช 
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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 บนพ้ืนท่ี 32 ไร พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 
8 ตารางกิโลเมตร ระบบทอครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 14.84 ตารางกิโลเมตร 
ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวระบายลงสูแมน้ําลพบุรี ประชาชน
นําน้ําไปใชประโยชนในการทํานา    
   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เดินระบบบําบัดน้ําเสียโดยปริมาณน้ําเขาระบบ 10,000 ลบ.ม./วัน 
เม่ือนําปริมาณน้ําเสียเขาระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสียแลว พบวา
มีการใชศักยภาพของระบบต่ํากวารอยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีออกแบบไวใหญเกินกวา
ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน เทศบาลประสบปญหาในเรื่องของงบประมาณดูแลและบํารุงรักษาระบบ ปญหาไมมี
พ้ืนท่ีวางทอรับน้ําเสียจากบานเรือนประชาชนท่ีอยูในซอย (ปญหาพ้ืนท่ีวางทอรับน้ําเสีย) และไมมี
นักวิทยาศาสตรเขามาดูแลระบบโดยตรงในสวนของการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา      

พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ยังมีพ้ืนท่ีท่ียังไมมีทอรวบรวม 6.84 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 46.09 จึงสมควร
ขยายพ้ืนท่ีใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงถาสามารถขยายพ้ืนท่ีไดครอบคลุมมากข้ึนจะทําใหปริมาณน้ําเขา
ระบบเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ จากปจจุบันท่ีน้ําเขาระบบเพียง 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 บนพ้ืนท่ี 5 ไร 
พ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 1.17 ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวม แหลง
รองรับน้ําท้ิง คือ คลองชลประทาน  
 เนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยตอเนื่องเม่ือป 2553 – 2554 อุปกรณชํารุดท้ังหมดรวมท้ังตัว
อาคาร ครุภัณฑตาง ๆ ภายในอาคารสํานักงานของระบบบําบัด และเทศบาลขาดงบประมาณในการซอมแซม
ระบบ ดังนั้น ป 2555 จําเปนตองหยุดเดินระบบ 

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
(วิเคราะหจากขอมูลคุณภาพน้ํา ป 2553-2557) พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤต
คุณภาพน้ําสอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในเกณฑ
คอนขางดี – คอนขางเสื่อมโทรม โดยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด และจากขอมูลแผน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดลําดับความสําคัญของปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาคุณภาพแหลงน้ํามีแนวโนม
เสื่อมโทรมลงจัดอยูในลําดับท่ี 3 และ ระบบบําบัดน้ําเสียมีคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียสูงและระบบบําบัด
น้ําเสียชํารุด จัดอยูในลําดับท่ี 4 รองจากเรื่องการปริมาณขยะมูลฝยอท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ปญหาการนําขยะไปท้ิงท่ี
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บอดินหรือบอทรายเกา และสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยกําจัดไมถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือใหคุณภาพน้ําไดตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพโดยปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให

สามารถบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการไดอยางตอเนื่อง  

2) ปรับปรุงฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลพระอินทราชาใหสามารถบําบัดน้ําเสีย

ใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

3) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา 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) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใชประโยชน เพ่ือลดมลพิษ

ท่ีจะระบายสูแหลงน้ํา 

 การจัดการดานขยะมูลฝอย 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนสิ่งแวดลอม ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือ
กอสรางระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองเสนา และระบบเตาเผาขยะมูลฝอย จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
เสนา  

1.ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนท่ี 30 ไร เริ่มดําเนินการป พ.ศ.2529 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสู
ระบบประมาณวันละ 100 ตัน และใชพ้ืนท่ีรอยละ 100 ซ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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) ขนาดพ้ืนท่ี 84 ไร เริ่ม

ดําเนินการป พ.ศ.2545 ปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบประมาณวันละ 38 ตัน วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยเปน

แบบการเทกอง (Open Dump) มีการเทกองขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนท่ี การดําเนินการทางเทคนิคไมมีการเกลี่ย

และบดอัดขยะมูลฝอย ไมมีวัสดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิดสภาพท่ีไมนาดูของสถานท่ีกําจัดขยะมูล

ฝอย และเปนแหลงสัตวพาหนะนําโรค ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได  
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2.2 ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาดระบบ 60 ตัน/วัน 2 หองเผา หองเผาละ 30 ตัน พบปญหา

ไมสามารถเดินระบบได ซ่ึงเทศบาลอยูระหวางการดําเนินการจางท่ีปรึกษาแกไขปญหาใหระบบสามารถ

ดําเนินการได 

จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมีปญหา
การจัดการขยะมูลฝอย นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีการจัดกลุมพ้ืนท่ี Cluster 5 กลุม ไดแก หนวยงานภาครัฐจํานวน 3 กลุม และ
ภาคเอกชนจํานวน 2 กลุม ซ่ึงมีศูนยจัดการขยะมูลฝอยตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงแหงเดียวท่ี
เปนระบบฝงกลบขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล แตยังมีปญหาการบริหารจัดการ ดังนั้นในระหวาง
ท่ีกลุม Cluster 4 กลุม ดําเนินการปรับปรุงระบบใหเปนระบบท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีอยูใกลศูนยจัดการขยะมูลฝอยตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรนําขยะมารวมกําจัด แต
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลโรงปูนซีเมนต จังหวัดสระบุรี เชน อําเภอทาเรือ อําเภออุทัย เปนตน 
อาจพิจารณาการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดยังโรงปูนซีเมนต นอกจากนี้ควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมี
การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด 

จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซ่ึงประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค 
ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 71.42 อยูใน
เกณฑพอใช 
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จังหวัดอางทอง 
 การจัดการน้ําเสียชุมชุน 

 จังหวัดอางทอง มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลเมืองอางทอง เปนระบบบําบัดแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) จํานวน 2 บอ รองรับน้ํา
เสีย 8,200 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 17 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 2.03 ตารางกิโลเมตร จาก
พ้ืนท่ีเทศบาล 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม น้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลว
ระบายลงสูคลองลําทาแดง หางจากแมน้ําเจาพระยาประมาณ 900 เมตร ประชาชนใชประโยชนน้ําจากคลอง
เพ่ือทําการเกษตรกรรม เนื่องจากสถานตั้งระบบบําบัดน้ําเสียไดรับผลกระทบจากน้ําทวมใหญป 2554 สงผล
ใหอุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสียถูกน้ําทวมเสียหาย ไดแก เครื่องสูบน้ํา เครื่องตักขยะ เทศบาลขาด
งบประมาณในการซอมแซม  

เทศบาลเมืองอางทอง เดินระบบบําบัดน้ําเสียโดยปริมาณน้ําเขาระบบ 2,500 ลบ.ม./วัน เม่ือนํา
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสียแลว พบวามีการ
ใชศักยภาพของระบบต่ํากวารอยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีออกแบบไวใหญเกินกวา
ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน เทศบาลประสบปญหาในการบริหารจัดการระบบท้ังในเรื่องของงบประมาณดูแล
ระบบและประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย  

เนื่องจากเทศบาลเมืองอางทอง ถูกแบงพ้ืนท่ีเปน 2 สวนโดยแมน้ําเจาพระยา พ้ืนท่ีมีระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตั้งอยูบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงบริการรวบรวม
น้ําเสีย แตยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณฝงเหนือของเทศบาลและพ้ืนท่ีเทศบาลบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา ดังนั้นยังมีพ้ืนท่ีท่ียังไมมีทอรวบรวม 4.163 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 67.22 จึงสมควร
ขยายพ้ืนท่ีใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงถาสามารถขยายพ้ืนท่ีไดครอบคลุมมากข้ึนจะทําใหปริมาณน้ําเขา
ระบบเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ จากปจจุบันท่ีน้ําเขาระบบเพียง 30.49 % 
กลาวคือระบบยังสามารถรองรับน้ําเสียไดอีก 5,700 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนรอยละ 69.51  

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
(วิเคราะหจากขอมูลคุณภาพน้ํา ป 2553-2557) พ้ืนท่ีจังหวัดอางทองไมจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ํา
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ คุณภาพน้ําจังหวัดอางทองอยูในเกณฑพอใช-เสื่อมโทรม โดยต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด และจากขอมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดอางทอง จัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดอางทอง ปญหามลพิษทางน้ําอยูในลําดับท่ี 2 รอง
จากเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ือใหคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาไดตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอางทองใหสามารถ

บําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนด  

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา 

ไดแก เทศบาลตําบลเกษไชโย เทศบาลตําบลไชโย เทศบาลตําบลโพสะ เทศบาลตําบลปาโมก โดยพิจารณา
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รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร 

(Cluster Wastewater Treatment Plant)     

 3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

 การจัดการดานขยะมูลฝอย 
 จังหวัดอางทอง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
อางทอง เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนท่ี 89 ไร 3 งาน  99 ต.ร.วา 
ออกแบบระบบไวจํานวน 2 บอ บอละ 4 ชั้น มีระยะการใชงาน 20 ป เริ่มดําเนินงานป 2544 การบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอางทองดําเนินการเองท้ังหมด 

เทศบาลเมืองอางทอง รับกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงและภาคเอกชน
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบประมาณ 96 ตัน/วัน เม่ือนําปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ
เปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบแลว พบวาระบบสามารถรองรับได สถานภาพปจจุบัน
บอท่ี 1ใชงานเต็มพ้ืนท่ี อยูระหวางการฝงกลบในบอท่ี 2 ชั้นท่ี 3 ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได
เนื่องจากปมน้ําชํารุด การฝงกลบขยะมูลฝอยเปนแบบการเทกองท่ีมีการควบคุม (Control Dump) การ
ดําเนินการทางเทคนิคมีการเกลี่ย บดอัดและปดทับขยะมูลฝอยดวยดินหรือวัสดุปดทับอ่ืนเปนครั้งคราว 
เนื่องจากเครื่องจักรมีสภาพชํารุด  

จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอางทอง สามารถบริหารจัดการ
ได เนื่องนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
จังหวัดอางทอง มีความชัดเจนในการกําหนดกลุม Cluster 1 กลุม โดยใหเทศบาลเมืองอางทองเปน
หนวยงานหลักในการรับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัด ซ่ึงไดดําเนินการจัดทํา
บันทึกขอตกลงรวมกันแลว ดังนั้นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังจังหวัดจะถูกสงมากําจัด ซ่ึงหากพิจารณาระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึนได เนื่องจากมีพ้ืนท่ี
คอนขางมาก แตควรเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโดยการกอสรางบอฝงกลบใหมเพ่ือรองรับปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน ซอมแซมเครื่องจักรท่ีชํารุดใหสามารถใชงานได ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และควรดําเนินการฝงกลบใหถูกตองตามหลักวิชาการโดยการกําหนดจุดในการ
ดําเนินงาน เปดหนางานแคพอสําหรับการจัดการตอวัน เกลี่ย บดอัดและใชวัสดุปดทับเปนรายวัน จะสามารถ
ยืดอายุการใชงานของระบบใหนานข้ึน นอกจากนี้ควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยท่ีตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด 

จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซ่ึงประกอบดวยดานนโยบาย ดานเทคนิค 
ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 74.19 อยูใน
เกณฑพอใช 
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จังหวัดสิงหบุรี 

 การจัดการน้ําเสียชุมชุน 

 จังหวัดสิงหบุรี มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลเมืองสิงหบุรี ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) จํานวน 3 บอ 
รองรับน้ําเสีย 4,500 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนท่ี 67.2 ไร พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 3.9 ตาราง
กิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเทศบาล 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม น้ําเสียท่ีผานการ
บําบัดแลวระบายลงสูแมน้ําลพบุรีหางจากเข่ือนกันน้ําประมาณ 100 เมตร เนื่องจากสถานตั้งระบบบําบัดน้ํา
เสียอยูในพ้ืนท่ีลุม เปนเขต    น้ําทวมซํ้าซากทําใหระบบบําบัดน้ําเสียประสบปญหาน้ําทวมบอยครั้ง ทําให
อุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสียถูกน้ําทวมเสียหายไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และไดรับผลกระทบ
จากน้ําทวมใหญป  2554     สงผลใหระบบปมน้ําในสถานีสูบน้ําเสียหาย ไมสามารถเดินระบบไดตั้งแตป 
2554 – 2558  

เทศบาลเมืองสิงหบุรีทําสัญญาลงนามกับองคการจัดการน้ําเสีย เม่ือ 28 พฤษภาคม 2557 ให
ดําเนินการเดินระบบเปนระยะเวลา 15 ป (อยูระหวางการทดสอบเดินระบบ) 

พ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสีย ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสิงหบุรี 
ยังมีพ้ืนท่ีท่ียังไมมีทอรวบรวม 3.91 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 50.06 จึงสมควรขยายพ้ืนท่ีให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงถาสามารถขยายพ้ืนท่ีไดครอบคลุมมากข้ึนจะทําใหปริมาณน้ําเขาระบบเพ่ิมข้ึน 
สอดคลองกับศักยภาพของระบบท่ีออกแบบ จากขอมูลรายงานการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ป 2548 ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 พบวาเทศบาลเมืองสิงหบุรี มี
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด 1,500 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 33.33 กลาวคือระบบยังสามารถรองรับน้ํา
เสียไดอีก 3,000 ลบ.ม./วัน หรือคิดเปนรอยละ 66.67               

จากการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลัก 
(วิเคราะหจากขอมูลคุณภาพน้ํา ป 2553-2557) พ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรีไมจัดอยูในพ้ืนท่ีวิกฤตคุณภาพน้ํา
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ําจังหวัดสิงหบุรีอยูในเกณฑพอใชแตต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีกําหนด และจากขอมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดสิงหบุรี จัดลําดับความสําคัญของปญหาดาน
สิ่งแวดลอมปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและระบบบําบัดน้ําเสียชํารุดและมีไมเพียงพออยูในลําดับท่ี 3 และ 4 
รองจากเรื่องการกําจัดขยะไมถูกหลักสุขาภิบาลและสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยไมเพียงพอตอประมาณขยะ แต
เพ่ือใหคุณภาพน้ําไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองสิงหบุรีใหสามารถบําบัดน้ําเสียใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานกําหนด  

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา 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) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใชประโยชน เพ่ือลดมลพิษ

ท่ีจะระบายสูแหลงน้ํา 

 การจัดการดานขยะมูลฝอย 

 จังหวัดสิงหบุรี มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
สิงหบุรี เปนระบบผสมผสาน มีองคประกอบของระบบประกอบดวย ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพาน
ลําเลียง ระบบหมักทําปุย และระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนท่ี 24 ไร 80 
ตารางวา ออกแบบระบบใหมีระยะการใชงานได 20 ป เริ่มดําเนินงานป 2554 การบริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสิงหบุรี วาจางบริษัทเอกชนในการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยจายคากําจัดขยะมูล
ฝอยในอัตรา 347 บาท/ตัน  

  เทศบาลเมืองสิงหบุรี รับกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงและ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบประมาณ 40 ตัน/วัน เม่ือนําปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา
ระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบแลว พบวามีการใชเกินกวาศักยภาพของระบบท่ี
จะสามารถรองรับได สถานภาพปจจุบันใชงานระบบเต็มพ้ืนท่ี ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพานลําเลียง
และระบบหมักทําปุยไมไดใชงาน ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงานได การฝงกลบขยะมูลฝอยเปนแบบ
การเทกองท่ีมีการควบคุม (Control Dump) การดําเนินการทางเทคนิคไมมีการเกลี่ย บดอัดและปดทับขยะ
มูลฝอยดวยดินหรือวัสดุปดทับอ่ืน สงผลใหกอใหเกิดสภาพท่ีไมนาดูของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เปนแหลง
สัตวพาหนะนําโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพ้ืนท่ีขางเคียง และจากการพิจารณารายรับ-รายจายของการบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยพบวาอยูในภาวะขาดทุน ทําใหเทศบาลประสบปญหาในการบริหารจัดการ
ระบบท้ังในเรื่องของงบประมาณการซอมบํารุงและดูแลระบบ 

  จากการวิเคราะห ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสิงหบุรี ยังมีปญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของจังหวัดสิงหบุรี กําหนดกลุม Cluster 1 กลุม โดยใหเทศบาลเมืองสิงหบุรีเปนหนวยงานหลักใน
การรับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัด ซ่ึงเม่ือพิจารณาระบบฝงกลบของเทศบาล
เมืองสิงหบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบเกินความสามารถในการรองรับของระบบ อันเนื่องจาก
ขอจํากัดของพ้ืนท่ี จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบกําจัดรูปแบบอ่ืน เชน สถานีขนถายขยะมูลฝอย เปนตน 
โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด แตหากพิจารณาการดําเนินงานท่ีไมเปนไปตามหลักวิชาการ ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรท่ี
มีความรูความสามารถ หรือการขาดแคลนงบประมาณในการบํารุงรักษาเครื่องจักร จึงไมสามารถเดินระบบ
คัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนําขยะอินทรียไปหมักทําปุยกอนท่ีจะนําขยะท่ีเหลือไปฝงกลบ สงผลใหพ้ืนท่ีบอฝง
กลบเต็มเร็วกวากําหนด จึงเห็นควรใหดําเนินการดังนี้ 
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1. ปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพานลําเลียง ระบบหมักทําปุย และเครื่องจักรท่ีใช  

    ในการฝงกลบใหสามารถใชงานไดอยางปกติ 

2. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ขนยายขยะมูลฝอยตกคางสะสมไปกําจัดอยางถูกตอง เพ่ือปรับสภาพพ้ืนท่ีใหมปรับปรุงระบบ  

    และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามหลัก  

    วิชาการ 

4. การดําเนินการระยะยาวควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ี 

    ตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด 

  จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซ่ึงประกอบดวยดานนโยบาย 
ดานเทคนิค ดานบริหารจัดการ ดานประชาสัมพันธและดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดคะแนนรอยละ 
62.5 อยูในเกณฑพอใช 
 



                          รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
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ดานการจดัการน้าํเสียชุมชน และขยะมูลฝอย 
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บทท่ี 6 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการนํ้าเสียชุมชนและขยะมลูฝอย 
 

  จากการติดตามประเมินผลการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย จํานวน 13 แหง ของ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 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 
  จากการติดตามตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียชมชุนของเทศบาลท้ัง 6 แหง ในพ้ืนท่ีของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 หยุดเดินระบบถาวร 1 แหง คือเทศบาลตําบลพระอินทราชา อยูระหวางการ
ซอมแซมซ่ึงไดรับการดูแลจากองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 1 แหง คือเทศบาลเมืองสิงหบุรี ยัง
อยูระหวางการปรับปรุงระบบและทดสอบระบบโดยเทศบาลจางเอกชนเขามาดําเนินการ จํานวน 1 แหง คือ
เทศบาลเมืองปทุมธานี และมี 3 แหง ท่ีเปดเดินระบบบําบัด ไดแก เทศบาลเมืองอางทอง เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครนนทบุรี พบวาระบบบําบัดน้ําเสียยังคงใชงานไดตามปกติ แตมีปญหาในการ
รวบรวมน้ําเสียเนื่องจากเครื่องจักรชํารุด งบประมาณไมเพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู เฉพาะ
ทาง ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาสูระบบบําบัดมีจํานวนนอยและไมสมํ่าเสมอ ทําใหระบบไมสามารถบําบัดน้ําเสียได
เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น การแกไขปญหาดานการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ควรมีหนวยงานกลางเขาไป
ดําเนินงานโดยตรงเพ่ือผลักดันใหมีการบําบัดน้ําเสียอยางถูกตองเพ่ือใหการจัดการน้ําเสียสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง เปนการลดมลพิษท่ีปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะและลดปญหาในการบริหาร 
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จัดการระบบรวมถึงการบริหารงบประมาณในการแกไขปญหาระยะยาว นอกจากนี้ควรมีมาตรการท่ีให
ประชาชนตองรวมรับผิดชอบในการบําบัดน้ําเสีย โดยเก็บคาบําบัดน้ําเสียรวมกับการจัดเก็บคาน้ําประปา 
หรือวิธีอ่ืนท่ีใหทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน 
 ขอเสนอท่ีหนวยงานสวนกลาง จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสนับสนุนและ
ผลักดันเพ่ือใหการจัดการเสียชุมชนมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะ ดังนี้  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ท้ัง 6 แหงใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา โดยพิจารณา
รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุมอาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment Plant)     

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

4) ปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎหมาย/มาตรฐานดานมลพิษทางน้ําใหสอดคลองกับสถานการณ 
5) กําหนดพ้ืนท่ีหามระบายของเสียจากเรือและบานเรือนริมน้ําลงแมน้ํา  
6) สงเสริมการนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใชประโยชนเพ่ือลดมลพิษท่ี

จะระบายสูแหลงน้ํา 

 6.2 สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอย  
  จากการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 7 
แหง 11 ระบบ สามารถดําเนินการได 5 แหง   มีประสิทธิภาพในการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอยูใน
เกณฑพอใช และพบวายังมีขยะตกคางในการกําจัดและบางแหงเริ่มเต็มประสิทธิภาพ และมีบางสวนท่ี
เครื่องจักรมีสภาพท่ีคอนขางชํารุด และขาดบุคลากรท่ีมีความรู 
  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมสามารถเปดใหบริการได 
ไดแก เทศบาลเมืองสิงหบุรี ศูนยคัดแยกขยะ   เทศบาลเมืองเสนา เตาเผาขยะ  และองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี เตาเผาขยะ สําหรับเทศบาลตําบลพระอินทราชา และเทศบาลเมืองคูคต ไดจัดหาท่ีดิน
สําหรับโครงการแลว แตไมสามารถดําเนินโครงการได เนื่องจากมีประชาชนคัดคาน โดยเฉพาะเทศบาลเมือง
คูคต ไดดําเนินการกอสรางระบบและอาคารตาง ๆ  แลว แตไมสามารถเขาใชงานได จนในปจจุบันอาคาร 
และบอฝงกลบชํารุดไมสามารถใชงานได สวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีอยูและเปดใชงานไดนั้น พบวายังมี
ขยะตกคางในการกําจัด  ควรมีคการจัดการกับขยะตกคางอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือใหสามารถ
รองรับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน 

  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอย นโยบายคณะรักษาความสงบ      
แหงชาติ  ใหความเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในคราวประชุม เม่ือ
วันท่ี 25 สิงหาคม 2557  ภายใตกรอบเปาหมายการดําเนินงาน 4 ภารกิจหลัก ดังนี้  
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 1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤติ (ขยะมูลฝอยเกา) 
 2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนนการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม และกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเนนการ แปรรูปเปนพลังงาน หรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 4) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน (ใหความรูประชาชนและบังคับใชกฎหมาย) 

  ดังนั้น หนวยงานสวนกลาง จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองรวมกันสนับสนุน
และผลักดันให Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สามารถดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรม เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ลดปญหามลพิษท่ีปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1) ใหจังหวัดมีพ้ืนท่ีนํารองรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม 
มุงเนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง โดยเฉพาะการคัดแยกขยะอันตรายออก
จากขยะท่ัวไป การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ถูกตอง 

2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบอฝงกลบขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการไม ปรับปรุงฟนฟูให
ถูกตองและสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล พ้ืนท่ีท่ีไมสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงฟนฟูได ควรปดบอฝงกลบ 

3) จัดกลุมพ้ืนท่ี Cluster และมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกัน 

4) ควรมีมาตรการ กํากับดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีสถานท่ีกําจัดท้ังภาครัฐและเอกชน 

5) ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการลดคัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภทท่ีตน
ทาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
นําไปกําจัดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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ภาคผนวก 1 
แบบประเมินระบบจัดการนํ้าเสียชุมชน 
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   แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร 

    ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั 
 

 

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
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แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
ชื่อผูประเมินระบบ นายนัฐยุทธ  ภูสวุรรณ  
ตําแหนง  นายชางโยธา 5          สังกัด กองชางเทศบาลเมืองสิงหบุรี       
โทรศัพท  036 512730         โทรสาร  036 511328    E-mail            
ชื่อผูตรวจทาน                      
ตําแหนง           สังกัด            
วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน                     

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน การ
จัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบตัิ เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบดาน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3 ระบบขอมูล     

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) 
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอ
ผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4 งบประมาณ     

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

  ผลการประเมินดานนโยบาย       18 

 
คะแนนเต็ม 

   
20 

 
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 0 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
0 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 0 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 0 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 0 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 0 

1.7 บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ  
บอแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) 

ไมมี - มี 
0 

1.8 บอออกซิเจน (Oxidation Pond)  ไมมี - มี 0 

1.9 บอบมหรือบอตกตะกอน ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง        

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
0 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 0 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 0 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดนิระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 
2 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)   
กอนสงมอบงาน 
 

ไมมี - มี 
0 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3 การดําเนินการ      

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไม
ปฏิบัต ิ

มี / ปฏิบัต ิ
1 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 1 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 
70 

1 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 2 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับการ
ออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 
70 

1 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ ของน้ํา
ทุกหนวยบําบัด 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบาํบดัน้าํเสียชุมชน  

ไมผาน ผานบาง
พารามิเตอร 

ผานทุก
พารามิเตอร 

2 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบ 
ทุกเคร่ือง 

2 

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ ไมมี มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 
0 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน 

ไมมี ไม
สม่ําเสมอ 

สม่ําเสมอ 
2 

  ผลการประเมินดานเทคนิค       22 

 
คะแนนเต็ม 

   
52 

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี ไมมี มี / ไมมี มี / มี 2 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ  

ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา  
75 % 

1 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 

1 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 1 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

0 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 0 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง 
ไมมี มี / ไม

ตอเนื่อง 
มี / 

ตอเนื่อง 
0 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)     

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร 

 

6 

  

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

4 การบํารุงรักษา     

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป 
ไมมี อยูระหวาง 

การจัดทํา 
มี 

1 

  ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ       17 

 
คะแนนเต็ม 

   
42 

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

1 

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

1.3 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

1 

1.4 การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสียชุมชน 
 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

3 การใหบริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง
รองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

2 

 ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม       8 

คะแนนเต็ม 
   

20 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวนรอย
ละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 18 
2. ผลการประเมินดานเทคนิค 52 22 
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 17 
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 8 

รวม 134 65 
 

  รอยละของคะแนน  = 
คะแนนเต็ม

100 x  �คะแนนที่ได   

 

 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร 
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  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
      คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 
      คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 

 

1 

  

 
   แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 

    ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั 
 

 

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 
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แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
ชื่อผูประเมินระบบ...................................................................................................................................................... 
ตําแหนง............................................................สังกัด................................................................................................. 
โทรศัพท................................... โทรสาร..................................E-mail………………………………………………..………….... 
ชื่อผูตรวจทาน............................................................................................................................................................ 
ตําแหนง.......................................................................สังกัด...................................................................................... 
วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน............................................................................................................................................... 

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน 
การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3 ระบบขอมูล     

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ดานการบริหารจดัการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 1 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 1 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
ตอผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 1 

4 งบประมาณ     

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช
งบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

 ผลการประเมินดานนโยบาย    17 

  คะแนนเต็ม    20 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 2 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 2 

1.7 บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ  
บอแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) 

ไมมี - มี 
2 

1.8 บอบมหรือบอตกตะกอน ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง        

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 2 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดินระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
กอนสงมอบงาน 

ไมมี - มี 
2 

3 การดําเนินการ         

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไมปฏิบัต ิ มี / ปฏิบัต ิ
1 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 2 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 
1 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 2 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับ
การออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 70 2 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 0 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ 
ของน้ําทุกหนวยบาํบดั 

ไมมี มี / ไมครบ  มี / ครบ  0 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิง้จากระบบบาํบัดน้ําเสียชุมชน  

ไมผาน 
ผานบาง

พารามิเตอร 
ผานทุก

พารามิเตอร 
0 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี 
มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบทุก
เคร่ือง 

1 

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ ไมมี 
มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 2 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี ไมสม่ําเสมอ สม่ําเสมอ 1 

  ผลการประเมินดานเทคนิค       40 

 คะแนนเต็ม    50 

 
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือ ใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ  

ไมมี มี / ไมมี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 2 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว 
ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 

2 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 0 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 1 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 1 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 1 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 1 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง ไมมี มี / ไม
ตอเนื่อง 

มี / 
ตอเนื่อง 

1 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)        

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

4 การบํารุงรักษา        

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

  ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ       22 

 คะแนนเต็ม    42 

 
ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 
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ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.3 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

1 

1.4 การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสยีชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบาํบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

3 การใหบริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง
รองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

2 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม       11 

คะแนนเต็ม    20 
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3.3 เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนนไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวน
รอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 17 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 50 40 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 22 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 11 

รวม 132 90 

 

  รอยละของคะแนน  = 
คะแนนเต็ม

100 x  �คะแนนที่ได
  

          

                                      =    
132

100 x 90
             

   

              =     68.18 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
     คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ      60-80   อยูในเกณฑพอใช 
     คะแนนรวมนอยกวารอยละ   60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 
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 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย 
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 ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
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แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
ชื่อผูประเมินระบบ นายอนนัต   
ตําแหนง   นายชางเคร่ืองกล                            สังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา                          .                               
โทรศัพท  081 8665169              ทรสาร  -          .E-mail -            
ชื่อผูตรวจทาน                      
ตําแหนง           สังกัด            
วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน  10 กันยายน 2558                    

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน การ
จัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบตัิ เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบดาน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

3 ระบบขอมูล     

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) 
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอ
ผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

4 งบประมาณ     

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 
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ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
2 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง        

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
2 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดินระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 
2 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)   
กอนสงมอบงาน 
 

ไมมี - มี 
2 

3 การดําเนินการ     

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไม
ปฏิบัต ิ

มี / ปฏิบัต ิ
2 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 0 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 
70 

1 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 2 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับการ
ออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 
70 

1 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ ของน้ํา
ทุกหนวยบําบัด 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบาํบดัน้าํเสียชุมชน  

ไมผาน ผานบาง
พารามิเตอร 

ผานทุก
พารามิเตอร 

2 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบ 
ทุกเคร่ือง 

1 

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ ไมมี มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 
0 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน 

ไมมี ไม
สม่ําเสมอ 

สม่ําเสมอ 
2 
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ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

1 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ  

ไมมี มี / ไมมี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 0 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา  
75 % 

1 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 

1 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 2 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 2 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง 
ไมมี มี / ไม

ตอเนื่อง 
มี / 

ตอเนื่อง 
2 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)     

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

4 การบํารุงรักษา     

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
1 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
1 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป 
ไมมี อยูระหวาง 

การจัดทํา 
มี 

1 
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ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

0 

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

1.3 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

1 

1.4 การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสียชุมชน 
 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3 การใหบริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง
รองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

1 

 ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม       5 

คะแนนเต็ม 
   

20 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวนรอย
ละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 11 
2. ผลการประเมินดานเทคนิค 46 39 
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 32 
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 5 

รวม 128 87 
 

  รอยละของคะแนน  = 
คะแนนเต็ม

100 x  �คะแนนที่ได   

= 
128

100 x 87  

=           67.97 

 

 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
      คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 
      คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

1 

  

 
   แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

    ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั 
 

 

 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
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แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
ชื่อผูประเมินระบบ นายศิววฒุิ  เนียมวฒันะ  
ตําแหนง  หัวหนาฝายจดัการคุณภาพน้ํา  สังกัด สวนการโยธาและสุขาภิบาล สํานักการชาง           
โทรศัพท  095 798 3517    โทรสาร  -     E-mail -            
ชื่อผูตรวจทาน                      
ตําแหนง           สังกัด            
วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน  10 กันยายน 2558                    

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน การ
จัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบตัิ เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2 ผูรับผิดชอบ     

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบดาน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.2 การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 
ฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3 ระบบขอมูล     

3.1 ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) 
ดานการบริหารจัดการน้ําเสยีชมุชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมขอมูลและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตอ
ผูบริหาร 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4 งบประมาณ     

4.1 การกําหนดเปาหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

3 

  

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.3 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

  ผลการประเมินดานนโยบาย       18 

 
คะแนนเต็ม 

   
20 

 
ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
2 

1.3 รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4 แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคากอสราง ไมมี - มี 2 

2 การกอสราง        

2.1 ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
2 

2.2 แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเดินระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน 

ไมมี - มี 
2 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)   
กอนสงมอบงาน 
 

ไมมี - มี 
2 

3 การดําเนินการ     

3.1 เจาหนาที่ควบคุมระบบ ไมมี - มี 2 

3.2 คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคูมือ 

ไมมี มี / ไม
ปฏิบัต ิ

มี / ปฏิบัต ิ
2 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบรวบรวม ไมมี - มี 2 

3.4 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 
70 

0 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด ไมมี - มี 2 

3.6 รอยละของปริมาณน้าํเสียเขาระบบบาํบดัเทียบกับการ
ออกแบบ  

นอยกวา 
50 

50 - 70 มากกวา 
70 

1 

3.7 การตรวจวัดคาบโีอด ีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเขา–ออกระบบ 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
1 

3.8 การตรวจวัดคาออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ ของน้ํา
ทุกหนวยบําบัด 

ไมมี มี / ไมครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบาํบดัน้าํเสียชุมชน  

ไมผาน ผานบาง
พารามิเตอร 

ผานทุก
พารามิเตอร 

2 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไมมี มี / ไมครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบ 
ทุกเคร่ือง 

2 

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบอ ไมมี มีอยางใด
อยางหนึ่ง 

มีครบ 
0 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน 

ไมมี ไม
สม่ําเสมอ 

สม่ําเสมอ 
2 

  ผลการประเมินดานเทคนิค       40 

 
คะแนนเต็ม 

   
46 

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

1 

1.2 ผูควบคุมระบบการจัดการน้ําเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ  

ไมมี มี / ไมมี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 1 

1.3 ชางเทคนิคประจาํระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.1 สัดสวนของพืน้ที่ใหบริการตอพื้นที่ที่ไดออกแบบไว ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา  
75 % 

0 

2.2 สัดสวนของปริมาณน้าํเสียที่เขาระบบตอปริมาณ
น้ําเสียทีไ่ดออกแบบไว 

ต่ํากวา 
50% 

50 – 75 % สูงกวา 
75 % 

0 

2.3 แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหน้ําที่
เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 1 

2.4 การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัด 
ในแตละวนัตามแบบ ทส.1 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 
ทุกวัน 

 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

0 

2.5 การจัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไมมี มี / ไมได
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 0 

2.6 การนําสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน 

ไมมี มี / ไมได
นําสง 

ทุกเดือน 

มี / นําสง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บขอมูลยอนหลังอยางตอเนื่อง 
ไมมี มี / ไม

ตอเนื่อง 
มี / 

ตอเนื่อง 
2 

3 คุณภาพสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)     

3.1 ความเปนกรดและดางระหวาง 5.5 - 9.0 ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลติร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มิลลกิรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไมเกิน 20 มลิลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม
ผานมาตรฐาน 

ตรวจ /ผาน
มาตรฐาน 

0 

4 การบํารุงรักษา     

4.1 แผนการบาํรุงรักษาทีช่ัดเจน ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
0 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
0 

4.3 การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
การจัดทํา 

มี 
2 

4.4 การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขัดของ 

ไมมี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป 
ไมมี อยูระหวาง 

การจัดทํา 
มี 

2 

  ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ       21 

 
คะแนนเต็ม 

   
42 

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธดานการจดัการนํ้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

0 

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้าํเสียชุมชน เชน แผนพบั 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.3 การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

0 

1.4 การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2 การมีสวนรวมของประชาชน     

2.1 ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการจัดการน้าํเสียชุมชน 
 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.3 ประชาชนมีการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน ไมมี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู  
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
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ที่ ตัวบงชี ้
การดําเนินการ คะแนนที่

ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3 การใหบริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวม 

ไมมี มี / ไม
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง
รองเรียน 

ไมมี มี / ไม
แกปญหา 

มี / 
แกปญหา 

2 

 ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม       7 

คะแนนเต็ม 
   

20 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 66 ตัว
บงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑการใหคะแนนจะใชจํานวนรอย
ละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 18 
2. ผลการประเมินดานเทคนิค 46 40 
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 21 
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 7 

รวม 128 86 
 

  รอยละของคะแนน  = 
คะแนนเต็ม

100 x  �คะแนนที่ได   

= 
128

100 x 86  

=           67.19 

 

 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ   80    อยูในเกณฑดี 
      คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 
      คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60   อยูในเกณฑตองปรับปรุง 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

สํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 6  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 



 
 

1 

 

  

 

 

 แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
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 ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 

1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 

2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 
2 

1.3  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.  ผูรับผิดชอบ 

2.1  การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของฝาย
บริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.3  การแตงตั้งคณะทาํงานดานการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.  ระบบขอมูล 

3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมลู ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.2  การทํารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.  งบประมาณ 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



 
 

3 

 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

5.  การรวมกลุมพ้ืนที่ 

5.1  การรวมกลุมและจัดทาํบนัทึกขอตกลงรวมกับ 
อปท. อ่ืนๆ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

5.2  อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอย 
มากําจัด ณ สถานทีฝ่งกลบ 

ไมมี บางสวน ทั้งหมด 
0 

ผลการประเมินดานนโยบาย    18 
คะแนนเต็ม    26 

 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
2 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

2.  การกอสราง 

2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
2 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

3.  การดําเนินการ 

3.1  จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมง
ทํางาน ติดประกาศชัว่โมงปฏิบตัิงานที่ประต ู
ทางเขา เพื่อใหสาธารณชนไดทราบ 

ไมมี - มี 

2 



 
 

4 

 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 
น้ําหนักและปองกันการกําจดัขยะมูลฝอยทีไ่มได
รับอนุญาต 

ไมมี - มี 

2 

3.3  บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวนั ไมมี - มี 2 

3.4  ควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงและ 
พาหะนาํโรค 

ไมมี - มี 
2 

3.5  การใชวัสดุกันซึม ไมมี - มี 2 

3.6  การฝงกลบ บดอัดและปดทบั ไมมี - มี 2 

3.7  ระบบรวบรวมและสบูน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
1 

3.8  ระบบบําบัดน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
1 

3.9  ระบบควบคุมกาซ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
0 

3.10  ระบบตรวจสอบกาซ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
0 

3.11  ระบบติดตามตรวจสอบน้าํใตดนิ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
22 

3.12  ระบบการจัดการน้ําฝน ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
2 

3.13  ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณเปนประจาํ ไมมี - มี 2 

3.14  มาตรการปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน ไมมี - มี 2 

3.15  พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไมมี - มี 2 

3.16  การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ที ่ ไมมี - มี 2 

ผลการประเมินดานเทคนิค    44 
คะแนนเต็ม    52 

 
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
 

1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 
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ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.2  ผูควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุม 
ระบบฯ 

ไมมี มี / ไมม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 2 

1.3  ชางเทคนิคประจาํระบบที่ผานการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2.  การเดินระบบ 
 

2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได 
จัดเก็บตาม

แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 0 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละวนั 
 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบในแตละเดือน 
 
 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 

2 

2.4  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเขาระบบ 
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) 

ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

0 

2.5  เก็บขอมูลยอนหลัง 
 
 

ไมมี มี / ไม 
สม่ําเสมอ 

มี / 
สม่ําเสมอ 1 

2.6  มาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมูลฝอย ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

0 

2.7  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเขาระบบ 
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) 
 
 

ไมมี มี / ไมได 
ดําเนินการ 

ตามมาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

0 

3.  คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)  
 

3.1  ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ 
ระหวาง 5.5 - 9.0 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 0 
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ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2  คาการนําไฟฟาในบอสงัเกตการณ (เปรียบเทียบ
อยางนอย 2 บอ)  

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีคา
สูงข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญ 

ตรวจ/ไมม ี
ความ 

แตกตาง 
0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 2 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
รองเรียน 

บอย 

มีการ 
รองเรียน 

เปนคร้ังคราว 

ไมมีการ 
รองเรียน 1 

4.  การบํารุงรักษา 
 

4.1  แผนการบาํรุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไมมี มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การจดัทาํรายงานการตรวจสอบการบาํรุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

มี 
0 

4.3  การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด 
เหตุขัดของ 

ไมมี บางคร้ัง ทุกคร้ัง 
0 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี บางป ทุกป 0 

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    14 
คะแนนเต็ม    36 

 
 

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจดัการขยะมูลฝอย 
 

1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 
 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 

0 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใชใน 
การปรับปรุงแผนการดําเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
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ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

 

2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไมมี มีการจาย 
คาเก็บขน 
แตไมมีการ

จายคา 
กําจัด 

มีการจาย 
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

1 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

3.  การใหบริการประชาชน 
 

3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง 
เพียงพอ 

ไมมี มี แตไม 
เพียงพอ 

มีเพียงพอ 
2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไมมี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

0 

3.3  การตกคางของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไมม ี 2 

3.4  เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง 
รองเรียน 

ไมมี มี / ไมม ี มี / มี 
2 

ผลการประเมินดานประชาสัมพนัธและการมสีวนรวม    7 
คะแนนเต็ม    22 
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เกณฑการใหคะแนน 

หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 68 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 18 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 52 44 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 36 14 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 7 

รวม 136 83 

 

รอยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  �คะแนนที่ได   

    

    

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 



 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ  

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 

ภายใต 
 
ชื่อผูประเมินระบบ    
ตําแหนง   สังกัด    
โทรศัพท   โทรสาร   E-mail   
ชื่อผูตรวจทาน    
ตําแหนง   สังกัด    
วัน เดือน ป ที่ประเมิน  

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 

1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 2 

1.3  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.  ผูรับผิดชอบ 

2.1  การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของฝาย

บริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.3  การแตงตั้งคณะทาํงานดานการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบขอมูล 

3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมลู ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 

มี 2 

3.2  การทํารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.  งบประมาณ 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 

ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

5.  การรวมกลุมพ้ืนที่ 

5.1  การรวมกลุมและจัดทาํบนัทึกขอตกลงรวมกับ 
อปท. อ่ืนๆ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

5.2  อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอยมา 
กําจัด ณ สถานที่ฝงกลบ 

ไมมี บางสวน ทั้งหมด 1 

ผลการประเมินดานนโยบาย    21 
 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ทีไ่ด 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 2 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

2.  การกอสราง 

2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 2 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

3.  การดําเนินการ 

3.1  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 
น้ําหนักและปองกันการกําจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไมไดรับอนุญาต 

ไมมี - มี 2 

3.2  การใชวัสดุกันซึม ไมมี - มี 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ทีไ่ด 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3  การฝงกลบ บดอัดและปดทบั ไมมี - มี 2 

3.4  ระบบรวบรวมและสบูน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

 

มี/ใชงานได 2 

3.5  ระบบบําบัดน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.6  ระบบควบคุมกาซ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 1 

3.7  ระบบตรวจสอบกาซ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 0 

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้าํใตดนิ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.9  ระบบการจัดการน้ําฝน ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 2 

3.10  พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไมมี - มี 2 

3.11  การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ที ่ ไมมี - มี 1 

ผลการประเมินดานเทคนิค    38 

 
ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 

1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

0 

1.2  ผูควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาต 
ผูควบคุมระบบฯ 

ไมมี มี / ไมม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

0 

1.3  ชางเทคนิคประจาํระบบที่ผานการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

0 

2.  การเดินระบบ 

2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได 
จัดเก็บตาม

แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละวนั 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบในแตละเดือน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 

1 

2.4  มาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมลูฝอย ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.5  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเขาระบบ  
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) 

ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  เก็บขอมูลยอนหลัง ไมมี มี / ไม 
สม่ําเสมอ 

มี / 
สม่ําเสมอ 

0 

3.  คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 

3.1  ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ 
ระหวาง 5.5 - 9.0 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  คาการนําไฟฟาในบอสงัเกตการณ (เปรียบเทียบ
อยางนอย 2 บอ)  

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีคา
สูงข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญ 

ตรวจ/ไมม ี
ความ 

แตกตาง 

0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 

0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
รองเรียน 

บอย 

มีการ 
รองเรียน 
เปนคร้ัง 
คราว 

ไมมีการ 
รองเรียน 

2 

4.  การบํารุงรักษา 

4.1  แผนการบาํรุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไมมี มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

1 

4.2  การจดัทาํรายงานการตรวจสอบการบาํรุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

มี 0 

4.3  การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุด 
หรือเกิดเหตุขัดของ 

ไมมี บางคร้ัง ทุกคร้ัง 1 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี บางป ทุกป 2 

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    15 
 

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจดัการขยะมูลฝอย 

1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใช 
ในการปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไมมี มีการจาย 
คาเก็บขน 
แตไมมีการ

จายคา 
กําจัด 

มีการจาย 
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.  การใหบริการประชาชน 

3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง 
เพียงพอ 

ไมมี มี แตไม 
เพียงพอ 

มีเพียงพอ 2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไมมี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

0 

3.3  การตกคางของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไมมี 2 

3.4  เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง 
รองเรียน 

ไมมี มี / ไมม ี มี / มี 0 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ 
และการมีสวนรวม 

   18 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 62 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 21 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 42 38 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 34 15 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 18 

รวม 124 92 

 

รอยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  Iคะแนนที่ได
  

 =  

 =   74.19 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 

 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 
 



1 

 

 

 

 

 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



2 

 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 

ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
 

 

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 ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร 

และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 
2 

1.3  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.  ผูรับผิดชอบ 
2.1  การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสรางของ 

ฝายบริหารอยางชัดเจน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

2.3  การแตงตั้งคณะทาํงานดานการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

3.  ระบบขอมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมลู ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

3.2  การทํารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.  งบประมาณ 
4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย 

ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ตดิตามประเมินผล ไมมี อยูระหวาง มี 1 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



3 

 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

การใชงบประมาณ ดําเนินการ 
4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

1 

5.  การรวมกลุมพ้ืนที่ 
5.1  การรวมกลุมและจัดทาํบนัทึกขอตกลงรวมกับ 

อปท. อ่ืนๆ 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

1 

5.2  อปท. ที่จัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอยมา 
กําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผา 

ไมมี บางสวน ทั้งหมด 
1 

ผลการประเมินดานนโยบาย    20 
คะแนนเต็ม    26 

 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
ไมมี - มี 

2 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 
1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 2 
1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 
2.  การกอสราง 
2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่ม ี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไมมี - มี 

2 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 
2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 2 
2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 2 
3.  การดําเนินการ 
3.1  จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมง

ทํางาน ติดประกาศชัว่โมงปฏิบตัิงานที่ประต ู
ทางเขา เพื่อใหสาธารณชนไดทราบ 

ไมมี - มี 
0 

3.2  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 
น้ําหนักและปองกันการกําจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไมไดรับอนุญาต 

ไมมี - มี 
2 

3.3  มาตรการปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน ไมมี - มี 2 
3.4  ควบคุมเศษขยะมลูฝอย กลิ่น แมลงและพาหะนาํโรค ไมมี - มี 2 
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ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.5  การจัดการกากข้ีเถาอยางถูกหลักวิชาการ ไมมี - มี 2 
3.6  ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ ไมมี มี/ใชงาน 

ไมได 
มี/ใชงานได 

2 

3.7  ระบบบําบัดน้าํชะมูลฝอย ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
2 

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้าํใตดนิ ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
0 

3.9  ระบบการจัดการน้ําฝน ไมมี มี/ใชงาน 
ไมได 

มี/ใชงานได 
0 

3.10  พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไมมี - มี 0 
3.11  การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ที ่ ไมมี - มี 2 
3.12  ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณเปนประจาํ ไมมี - มี 2 

ผลการประเมินดานเทคนิค    36 
คะแนนเต็ม    44 

 

ตอนที่ 3  ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 

ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย  
ไมมี มี / ไมผาน 

การอบรม 
มี / ผาน 
การอบรม 

0 

1.2  ผูควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุมระบบฯ 

ไมมี มี / ไมม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

0 

1.3  ชางเทคนิคประจาํระบบที่ผานการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 0 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ที่เหมาะสม 
ไมมี มี / ไมได

จัดเก็บตาม
แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 0 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบ 
ในแตละวนั 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

0 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบในแตละเดือน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 1 
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ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.4  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเขาระบบ 
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) 

ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 1 

2.5  เก็บขอมูลยอนหลัง ไมมี มี / ไม 
สม่ําเสมอ 

มี / 
สม่ําเสมอ 1 

3.  คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ 

ระหวาง 5.5 - 9.0 
ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  คาการนําไฟฟาในบอสงัเกตการณ (เปรียบเทียบ
อยางนอย 2 บอ)  

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีคา
สูงข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญ 

ตรวจ/ไมม ี
ความ 

แตกตาง 0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผาน 
มาตรฐาน 

0 

3.4  คุณภาพอากาศจากปลอง ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ / 
ผาน 

มาตรฐาน 
2 

4.  การบํารุงรักษา 
4.1  แผนการบาํรุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไมมี มี/ไมปฏิบัติ

ตามแผน 
มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.3  การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดของ 

ไมมี บางคร้ัง ทุกคร้ัง 
2 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี บางป ทุกป 2 
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    13 

คะแนนเต็ม    32 
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ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจดัการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมลูฝอย เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 

2 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใช 
ในการปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 

1 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอย 
ของประชาชน 

ไมมี มีการจาย 
คาเก็บขน 
แตไมมีการ 
จายคากําจัด 

มีการจาย 
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.4  การลดและคัดแยกขยะจากตนทาง  ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

3.  การใหบริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

อยางเพียงพอ 
ไมมี มี แตไม 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 

2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไมมี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

1 

3.3  การตกคางของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไมมี 
 

1 

3.4  เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง 
รองเรียน 

ไมมี มี / ไมม ี มี / มี 
2 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 21 
คะแนนเต็ม 24 



7 

 

 

3.1 เกณฑการใหคะแนน 

หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 63 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 20 
2. ผลการประเมินดานเทคนิค 44 36 
3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 32 13 
4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 24 21 

รวม 126 90 
 

รอยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  Iคะแนนที่ได  

 

      

     

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 
 
 
 
 



 

  

 

 

 แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย 

ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
 

ชื่อผูประเมินระบบ    
ตําแหนง   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการชาง   
โทรศัพท   โทรสาร   E-mail   
ชื่อผูตรวจทาน   
ตําแหนง   สังกัด    
วัน เดือน ป ท่ีประเมิน  

ตอนท่ี 1 ดานนโยบาย 
 

ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร

และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ
นโยบายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 
2 

2.  ผูรับผิดชอบ 
2.1  การกําหนดผูรับผิดชอบในผังโครงสรางของ 

ฝายบริหารอยางชัดเจน 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.3  การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.  ระบบขอมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

3.2  การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
1 

4.  งบประมาณ 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผล 
การใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถาย 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.3  การลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

5.  การรวมกลุมพ้ืนท่ี 

5.1  การรวมกลุมและจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ 
อปท. อ่ืนๆ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
0 

5.2  อปท. ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงนําขยะมูลฝอย 
มากําจัด ณ สถานีขนถาย 

ไมมี บางสวน ท้ังหมด 
0 

ผลการประเมินดานนโยบาย    19 

คะแนนเต็ม    24 

ตอนท่ี 2 ดานเทคนิค 
 

ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 0 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 
0 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 0 

1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 0 

1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 0 

2.  การกอสราง 

2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลท่ีมี 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 
0 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 0 

2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 0 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 0 

2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 0 

3.  การดําเนินการ 

3.1  พ้ืนท่ีขนถายขยะมูลฝอย มีระบบควบคุม 
ปญหากลิ่นและฝุนและเศษขยะมูลฝอยปลิว 

ไมมี - มี 
2 

3.2  ถนนทางลาด (Ramp) ข้ึนอาคารขนถาย 
ขยะมูลฝอยมีความลาดเอียงนอยกวารอยละ 10 

ไมมี - มี 
0 

3.3  พ้ืนท่ีขนถายขยะมูลฝอยสามารถรองรับ 
ปริมาณรถบรรทุกท่ีถายเทขยะมูลฝอย ไดไม 
นอยกวา 2 เทาของปริมาณเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ไมมี - มี 
0 

3.4  มีการชั่งน้ําหนักหรือวัดปริมาตรมูลฝอย ไมมี - มี 2 



ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ท่ีนําเขามา 

3.5  มีระบบควบคุมน้ําเสียและปองกันการรั่วไหล 
ของน้ําชะมูลฝอยไปผสมกับน้ําฝน 

ไมมี - มี 
2 

3.6  มีมาตรการตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอย
ติดเชื้อและของเสียอันตรายปะปนกับ 
ขยะมูลฝอยท่ัวไป 

ไมมี - มี 
2 

3.7  มีการควบคุมเศษขยะมูลฝอยกลิ่น แมลงและ 
พาหะนําโรค 

ไมมี - มี 
2 

3.8  มีการบําบัดน้ําเสียและเก็บตัวอยางน้ําท้ิง ไมมี - มี 0 

3.9  มีมาตรการปองกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน ไมมี - มี 2 

3.10  มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจาก 
แหลงกําเนิดตางๆ 

ไมมี - มี 
2 

ผลการประเมินดานเทคนิค    14 
คะแนนเต็ม    40 

 
 
 

ตอนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 

1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

0 

1.2  ผูควบคุมระบบท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุม 
ระบบฯ 

ไมมี มี / ไมมี 
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 0 

1.3  ชางเทคนิคประจําระบบท่ีผานการอบรมเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 0 

2.  การเดินระบบ 

2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ท่ีเหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได 
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / 
จัดเก็บ 

ตามแผน 
0 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบ 
ในแตละวัน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

0 



ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบในแตละเดือน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 2 

2.4  เก็บขอมูลยอนหลัง ไมมี มี / ไม 
สมํ่าเสมอ 

มี / 
สมํ่าเสมอ 

2 

2.5  มาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมูลฝอย ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยท่ีจะเขาระบบ 
(เชน การคัดแยกขยะตนทาง และ 3Rs เปนตน) 

ไมมี มี / ไมได 
ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ดําเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

3.  คุณภาพส่ิงแวดลอม(คาเฉล่ียในรอบ 12 เดือน) 

3.1  ความเปนกรดและดางในบอสังเกตการณ 
ระหวาง 5.5 - 9.0 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ 
ผาน 

มาตรฐาน 
0 

3.2  คาการนําไฟฟาในบอสังเกตการณ 
(เปรียบเทียบอยางนอย 2 บอ)  

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีคา
สูงข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญ 

ตรวจ/ไมมี 
ความ 

แตกตาง 
0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดินในบอสังเกตการณ 

ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ 
ผาน 

มาตรฐาน 
0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
รองเรียน 

บอย 

มีการ 
รองเรียน 
เปนครั้ง 
คราว 

ไมมีการ 
รองเรียน 

2 

4.  การบํารุงรักษา 

4.1  แผนการบํารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร ไมมี มี/ไม 
ปฏิบัติตาม

แผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 1 

4.2  การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา ไมมี อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

มี 
0 

4.3  การซอมบํารุงทันทีเม่ือเครื่องจักรชํารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดของ 

ไมมี บางครั้ง ทุกครั้ง 
2 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกป ไมมี บางป ทุกป 0 

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    13 



ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

คะแนนเต็ม    34 
 
 
 

ตอนท่ี 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ท่ี ตัวบงช้ี การดําเนินการ คะแนน 
ท่ีได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนินการและนํามาใช 
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไมมี อยูระหวาง

ดําเนินการ 
มี 

2 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดขยะมูลฝอย 
ของประชาชน 

ไมมี มีการจาย
คาเก็บขน 
แตไมมีการ

จายคา 
กําจัด 

มีการจาย
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

1 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 
2 

3.  การใหบริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยาง

เพียงพอ 
ไมมี มี แตไม 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 

2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไมมี ครอบคลุม
บางพ้ืนท่ี 

ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี 

1 

3.3  การตกคางของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวัน ไมมี 2 
3.4  เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/มีการแกปญหา 

เรื่องรองเรียน 
ไมมี มี / ไมมี มี / มี 

2 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ 
และการมีสวนรวม 

   
20 

คะแนนเต็ม    22 



3.1 เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 60 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 24 19 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 40 14 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 34 13 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 20 

รวม 120 66 

 

รอยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  !คะแนนที่ได   

 = 
66×100
120

 

 = 55 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 



 
แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือระบบเตาเผา 

ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
 

ชื่อผูประเมินระบบนายรัฐวทิย ทัศนภิญโญ  
ตําแหนง นักวชิาการสิ่งแวดลอม สังกัด องคการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี  
โทรศัพท 025890494 โทรสาร 025890494 E-mail ratthawit1985@hotmail.com   
ชื่อผูตรวจทาน  
ตําแหนง สังกัด  
วัน เดือน ที่ประเมิน  19 พฤษภาคม 2558  

ตอนที่ 1 ดานนโยบาย 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 

1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหาร 
และถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของหนวยงาน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

ไมมี - มี 2 

1.3  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

2.  ผูรับผิดชอบ 

2.1  การกําหนดผูรับผดิชอบในผังโครงสราง 
ของฝายบริหารอยางชัดเจน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.3  การแตงตั้งคณะทาํงานดานการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบขอมูล 

3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลขอมูล ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.2  การทํารายงานตดิตามประเมนิผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.  งบประมาณ 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือระบบเตาเผา 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2  การกําหนดเปาหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใชงบประมาณ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

5.  การรวมกลุมพ้ืนที่ 

5.1  การรวมกลุมและจัดทาํบนัทึกขอตกลงรวมกับ 
หนวยงานอ่ืนๆ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

5.2  หนวยงานที่จัดทาํบนัทึกขอตกลงนําขยะมลูฝอย
มากําจัด 

ไมมี บางสวน ทั้งหมด 2 

ผลการประเมินดานนโยบาย    24 
 

ตอนที่ 2 ดานเทคนิค 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไมมี - มี 2 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไมมี - มี 2 

1.3  รายการคํานวณ ไมมี - มี 2 

1.4  แบบกอสราง ไมมี - มี 2 

1.5  รายการประกอบแบบกอสราง ไมมี - มี 2 

2.  การกอสราง 

2.1  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไมมี - มี 2 

2.2  แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) ไมมี - มี 2 

2.3  การตรวจสอบระบบกอนการใชงาน ไมมี - มี 2 

2.4  คูมือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

2.5  การฝกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไมมี - มี 2 

3.  การดําเนินการ 

3.1  การตรวจสอบและจัดการไมใหมูลฝอยตดิเชื้อ และ 
ของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทัว่ไป 

ไมมี - มี 2 

3.2  การเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมง
ทํางาน/การติดประกาศชั่วโมงปฏิบัต ิ
งานทีป่ระตูทางเขา เพื่อใหประชาชนทราบ 

ไมมี - มี 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3  ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ ไมมี - มี 2 

3.4  การดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณเปนประจาํ ไมมี - มี 2 

3.5  การจัดการกากข้ีเถาอยางถูกหลักวิชาการ ไมมี - มี 2 

3.6  การปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน ไมมี - มี 2 

3.7  พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไมมี - มี 0 

3.8  การบํารุงรักษา ถนนที่อยูในพืน้ที ่ ไมมี - มี 2 

ผลการประเมินดานเทคนิค    34 
 

ตอนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 

1.1  หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 
ที่ผานการอบรมเร่ืองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

1.2  ผูควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ ใบอนุญาตผูควบคุม 
ระบบฯ 

ไมมี มี / ไมม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

2 

1.3  ชางเทคนิคประจําระบบที่ผานการอบรมเร่ืองการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี มี / ไมผาน 
การอบรม 

มี / ผาน 
การอบรม 

2 

2.  การเดินระบบ 

2.1  แผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่เหมาะสม 

ไมมี มี / ไมได 
จัดเก็บตาม

แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 

2.2  การเก็บสถิติและขอมูลและจัดทาํบันทึกรายละเอียด
แสดงผลการทํางานของระบบในแตละวนั 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทําทุกวัน 

มี / จัดทํา 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางานของ 
ระบบในแตละเดือน 

ไมมี มี / ไมได 
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา 
ทุกเดือน 

2 

3.  คุณภาพสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 

3.1  คุณภาพอากาศจากปลอง ไมมีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม 
ผาน 

มาตรฐาน 

ตรวจ / 
ผาน 

มาตรฐาน 

2 

4.  การบํารุงรักษา 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1  แผนการตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบ/ 
เคร่ืองจักร 

ไมมี มี/ไมปฏิบัติ
ตามแผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การซอมบํารุงทันทีเมื่อเคร่ืองจักรชํารุดหรือเกิด 
เหตุขัดของ 

ไมมี บางคร้ัง ทุกคร้ัง 2 

4.3  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
ทุกป 

ไมมี บางป ทุกป 2 

ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ    20 
 

ตอนที่ 4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธดานการจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ 

1.1  การจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 1 

1.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เชน แผนพับ 
ปาย เปนตน 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 1 

1.4  การวิเคราะหผลการดําเนนิการและนาํมาใชใน 
การปรับปรุงแผนการดาํเนินการ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

2.1  ผูแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ 
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2  การจายคาเก็บขนและคากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ของหนวยงานทีน่ํามลูฝอยติดเชือ้มากําจัด 

ไมมี มีการจาย 
คาเก็บขน 
หรือคา 
กําจัด 

มีการจาย 
คาเก็บขน 
และคา 
กําจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุม/ชมรม/องคกร หรือศูนยเรียนรู 
ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไมมี อยูระหวาง
ดําเนินการ 

มี 0 

3.  การใหบริการประชาชน 

3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้ออยาง 
เพียงพอ 

ไมมี มี แตไม 
เพียงพอ 

มีเพียงพอ 2 

3.2  การตกคางของมูลฝอยติดเชื้อ มีเปน 
ประจํา 

มีเปน 
คร้ังคราว 

ไมมี 2 

3.3  เจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/มีการแกปญหาเร่ือง 
รองเรียน 

ไมมี มี / ไมม ี มี / มี 2 



ที่ ตัวบงชี ้ การดําเนินการ คะแนน 
ที่ได 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินดานประชาสัมพันธ 
และการมีสวนรวม 

   16 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานสามารถทําการประเมินและใหคะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบงชี้ท้ังหมด 
แบบละ 51 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ไดแก 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ 
การใหคะแนนจะใชจํานวนรอยละของคะแนนท้ังหมดโดย 
 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 24 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 36 34 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 20 20 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 16 

รวม 102 94 

 

รอยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  łคะแนนที่ได   

 = 
94×100
102

 

 = 92.16 

 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
ภาคผนวกตารางท่ี 1 บทท่ี ๒ สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

สถานการณขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร

(คน) 

ปริมาณท่ี
เกิดขึ้น (ตัน/

วัน) 

ปริมาณท่ีเก็บ
ขน(ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพ
การ

ใหบริการ
จัดเก็บ(%) 

หมายเหตุ 
(ประชากร

แฝง) 

จังหวัดสิงหบุร ี       

1 เมืองสิงหบุร ี     115.15      53,681        53.08        42.73        80.49        5,100  

2 คายบางระจัน       93.91      28,296        25.99        24.74        95.20          100  

3 ทาชาง       35.73      14,664        14.36         7.98        55.56              5  

4 บางระจัน     153.54      34,469        48.08        45.69        95.03        1,020  

5 พรหมบุร ี       72.65      23,839        27.09        19.58        72.26          500  

6 อินทรบุร ี     334.32      56,473        52.62        36.93        70.18          600  

รวม     805.30    211,422      221.22      177.64       80.30        7,325  

จังหวัดอางทอง       

1 เมืองอางทอง          95.42         56,959           63.09           52.31           82.91           1,171  

2 แสวงหา        151.45         34,799           32.62           24.38           74.72                 -    

3 โพธ์ิทอง        195.50         53,447           50.65           40.68           80.31                 -    

4 ไชโย          39.45         23,016           22.68           21.48           94.71           1,670  

5 ปาโมก          81.89         28,679           27.12           24.43           90.09              187  

6 วิเศษไชยชาญ        271.22         67,212           65.19           52.27           80.19           1,100  

7 สามโก          84.78         19,263           18.71           14.73           78.71                 -    

รวม      919.71     283,375       280.06       230.28           82.22        4,128  

จังหวัดปทุมธานี 
      1 เมืองปทุมธานี        125.14       187,150         232.05         220.70           95.11         88,859  

2 คลองหลวง        298.43       252,908         442.82         421.82           95.26       331,697  

3 ธัญบุร ี        105.38       196,219         276.79         244.40           88.30         55,425  

4 ลาดหลุมแกว        218.11         62,098           68.54           61.54           89.79         42,370  

5 ลําลูกกา        315.22       254,080         333.15         326.17           97.90       119,600  

6 สามโคก          86.25         52,977           88.41           73.35           82.97           6,560  

7 หนองเสือ        346.41         51,310           46.96           37.36           79.55              700  

รวม      644.84   1,169,550     1,627.58     1,289.55           79.23      244,271  



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
จังหวัดนนทบุร ี       

1 เมืองนนทบุร ี          67.17       357,563         592.65         504.86           85.19           7,044  
2 ไทรนอย        206.82         60,121           56.08           47.69           85.04         21,410  
3 บางใหญ          94.14       131,321         146.20         124.05           84.85         27,700  
4 บางกรวย          54.93       119,801         155.98         124.46           79.79           4,000  
5 บางบัวทอง        136.78       266,817         273.70         217.16           79.34         64,000  
6 ปากเกร็ด          85.00       233,927         402.97         271.33           67.33       120,117  

รวม      644.84   1,169,550     1,627.58     1,289.55           79.23      244,271  
จังหวัดสมุทรปราการ       

1 เมืองสมทุรปราการ        189.88       523,728         864.95         613.47           70.93       290,000  
2 บางเสาธง        114.79         73,535         154.58         134.44           86.97         66,000  
3 บางบอ        230.00       100,017         150.50         144.49           96.00         30,913  
4 บางพลี        210.54       222,291         378.06         279.63           73.96       150,000  
5 พระประแดง          66.33       202,649         297.39         283.17           95.22           1,048  
6 พระสมุทรเจดีย        129.09       125,476         179.80         175.28           97.49         55,601  

รวม      940.63   1,247,696     2,025.29     1,630.48           80.51      593,562  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      1 พระนครศรีอยุธยา        120.19       137,501         181.86         152.76           84.00         22,003  

2 เสนา        193.48         66,950           73.29           56.07           76.50                20  

3 ทาเรือ        121.46         46,274           51.59           46.15           89.45           6,872  

4 นครหลวง          77.23         36,613           56.70           47.89           84.47           6,296  

5 บางไทร        121.63         47,127           61.34           53.75           87.63           2,467  

6 บางซาย        125.16         22,629           21.18           18.26           86.20                 -    

7 บางบาล          57.04         34,840           33.93           26.36           77.68           3,200  

8 บางปะหัน          82.53         41,238           38.15           34.53           90.52              725  

9 บางปะอิน        213.82         99,756         242.52         199.19           82.13       148,800  

10 บานแพรก          23.75           9,107             9.93             8.73           87.89                 -    

11 ผักไห        115.95         41,400           41.00           21.40           52.19                60  

12 ภาชี        110.42         30,439           28.31           26.09           92.15           4,550  

13 มหาราช          74.09         23,518           31.10           24.20           77.81              700  

14 ลาดบัวหลวง        202.11         35,087           42.58           34.59           81.23           3,378  

15 วังนอย        235.69         70,311         106.85         100.46           94.02         18,800  

16 อุทัย        194.20         48,824         114.91         106.87           93.01         52,000  

รวม    2,068.75      791,614     1,135.25       957.30        84.32     269,871  
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

1627.58 
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1135.25 

2025.29 

221.22 280.06 

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน (ตนั/วัน) 

นนทบุรี 

ปทุมธาน ี

พระนครศรีอยุธยา 

สมุทรปราการ 

สิงหบุรี 

อางทอง 

177.64 230.28 

957.3 

1385.34 
1289.55 

1630.48 

 ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วนั) 

สิงหบุรี 

อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธาน ี

นนทบุรี 

สมุทรปราการ 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 

 

 

 
 
 

80.3 

82.22 

84.32 93.06 

79.23 

80.51 

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ (%)  

สิงหบุรี 

อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธาน ี

นนทบุรี 

สมุทรปราการ 

1,627.58 

1,289.55 

79.23 

จังหวัดนนทบุรี 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)  



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 

 
 
 

 
 
 
 

1,488.72 
1,385.34 

93.06 

จังหวัดปทมุธานี 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)  

1,135.25 957.3 

84.32 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)  



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 

 
 
 

 
 
 

2,025.29 

1630.48 

80.51 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)  

221.22 

177.64 

80.3 

จังหวัดสิงหบุรี 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)  



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 

 
 
 
 

 
 
 

280.06 

230.28 

82.22 

จังหวัดอางทอง 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)  

1,135.25 957.3 

84.32 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณที่เก็บขน (ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บ(%)  




