


คํานํา 
 

 การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ป2553 ฉบับนี้จัดทําข้ึน

เพื่อรวบรวมขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย การบริหารจัดการของเทศบาล ผลการติดตามตรวจสอบ

ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียของเทศบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากระบบบําบัด

น้ําเสีย ป 2553  โดยสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก 

กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม และมีระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 9 

แหง ไดแก 

1. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

2. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองบานโปง 

3. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองโพธาราม 

4. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองราชบุรี 

5. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

6. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองชะอํา 

7. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองหัวหินระยะที่ 1 

8. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองหัวหินระยะที่ 2 

9. ระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 

 

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้  จะสามารถนําไปสูการ

เปนฐานขอมูลที่สําคัญ ทั้งดานโครงสราง การบริหารจัดการ และดานวิชาการที่เกี่ยวของของระบบ

รวบรวม และบําบัดน้ําเสียของเทศบาลสําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานศึกษา เพื่อ

ใชเปนแนวทางการบริหารจัดการระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียเทศบาลในระดับภาคและ

ประเทศตอไป 

 

 

                     

       (ดร. กฤษณา  เชยพันธุ) 

                                                             ผูอํานวยการสํานัก 

                                                            สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี 

 
 



รายงานการดําเนนิงานตรวจสอบและรวบรวมขอมูล ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบดัน้ําเสียชุมชนประจําป 2553 
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 
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แบบรายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้าํเสียชุมชน 
ประจําป 2553 

 
 

 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 

 
ผูดําเนนิงาน:    นายคงศักด์ิ  แสงพวง   ตําแหนง  นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

                     
โทรศัพท : 0- 3232-7602-3              โทรสาร : 0-3231-5044 

 

การดําเนนิการสํารวจตรวจสอบระบบทอรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 

 

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 8  ดําเนินการสํารวจตรวจสอบระบบทอรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย

รวมชุมชนท่ีต้ังอยูในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 8   เพื่อรวบรวมขอมูลทั้งหมดให กรมควบคุม

มลพิษ  ดําเนินงานตอไป  
 
สาระสําคัญ 
 
1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 

 1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพื้นที่ใหบริการประจําป ไดแก จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน จํานวนประชากรแฝง และจํานวนนักทองเที่ยว   

   (แหลงที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล) 
 
2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

แหลงที่มา : รายงานรายละเอยีดการออกแบบ เชน 100% ของพื้นที่ใหบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย

จะรวมแนวทอหลักและแนวทอแขนง  จํานวนประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ของปสุดทายที่ออกแบบไว 

อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้น 100% หรือจํานวนประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ของปสุดทายที่ออกแบบไว X 200 

ลิตร 

2.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบทอรวบรวมน้ําเสียประจําป ไดแก ทอดักน้ําเสีย ประชากร อาคารผัน

น้ํา (CSO/ODS) และการเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
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2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด 

แหลงท่ีมา: ระบบทอระบายน้ํา หมายความถึง ระบบทอและสวนประกอบอื่นที่ใชสําหรับรวบรวมน้ํา

เสียจากแหลงกําเนิดน้ําเสียประเภทตางๆ เชน อาคารที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เขต

พาณิชยกรรม เพื่อนําน้ําเสียเหลานั้นเขาระบบทอดักน้ําเสียตอไป 

 

 2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด 

 แหลงท่ีมา: ทอดักน้ําเสีย (Interceptor) เปนทอที่วางเชื่อมตอ ณ จุดสุดทายของทอระบายน้ําฝนรวม

กับน้ําเสียในระบบทอรวม ทําหนาที่ในการดักน้ําเสียไมใหไหลลงสูแหลงน้ํา ธรรมชาติ โดยรวบรวมน้ําเสีย

เหลานั้นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียตอไป ซึ่งทอดักน้ําเสียนี้มีทั้งที่ใชเปนทอแรงโนมถวงและทอแรงดัน ซึ่งจะขึ้นกับ

ลักษณะภูมิประเทศเปนสําคัญ 

 

 2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด 

 แหลงท่ีมา: ความยาวทอระบายนํ้าทั้งหมด +ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด) (2.2.1 + 2.2.2) 

 

 
 

 

2.2.2 ประชากร   (แหลงที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล) 

 

2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS)       

    

2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 

2.2.4(1) จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ

ที่เช่ือมตอทอ น้ําเสีย  

               2.2.4(2) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย  

 
 (จํานวนครัวเรือนจากฐานขอมูลในพื้นที่ใหบริการที่เช่ือมตอทอน้ํา

รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = 
จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในพื้นที่ใหบริการ 

X 100 
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             2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ภาระบรรทุก BOD ของคน = 0.054 กก.ตอ คน (แหลงที่มา Glossary of Environment 

Statistics, studies in methods, Series F, No67, Untied Nation, Newyork,1997) 
 

3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย 

 3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป  

 แหลงท่ีมา: จากรายงานรายละเอียดการออกแบบ 

3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน(ลบ./วัน) 

3.2.2 หนวยงานท่ีเดินระบบ 

3.2.3 อัตราการไหลของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) 
 

                กรณีระบบฯปรกติ ดังรูป 

 
 

     กรณีระบบฯมีความซับซอน เชน มีระบบระบายน้ําเสียเล่ียง (By pass) ภายในระบบ
บําบัดน้ําเสีย  มีการนําน้ําเสียกอนบําบัดเสียเสร็จไปใชประโยชน อยูระหวางการปรับปรุง ใหเขียน
รูปอธิบาย 

 

ภาระบรรทุก BOD ของน้ําเขาระบบฯ 
รอยละการเชื่อมตอทอนํ้าเสยี = 

(ภาระบรรทุก BOD ของคน x จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรใน

เขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพ้ืนท่ีใหบริการ x 4 คนตอหลัง 

X 100 

นํ้าเขา ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

จุดเก็บตัวอยาง 

ขอบเขตระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(1) (2) 
ปม บอคลอรีน นํ้าทิ้ง

(1) จุดน้ําเขาเชน บอพักน้าํเสีย 

(2) จุดน้ําท้ิง เชน จุดระบายนํ้าออกของบอเตมิ

คลอรีน จุดน้าํออกของบอสุดทาย 
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                     (รูปตัวอยาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
   3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.) 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  (กก./เดือน) 
             3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน 

3.3.7 (option) ความนาเชื่อถือของขอมูลในทางปฏิบัติกับทางทฤษฎี  โดยใชการ 
         คํานวณ Mass Balance เฉลี่ยตอเดือน   

 

 
 

*A normally loaded plant that has a pre-sedimentation stage produces roughly 0.7-0.8 kg of excess 
sludge per kg of reduced BOD 
 
** % แตกตาง (ตะกอนสวนเกินจากการวัด) VS (ตะกอนสวนเกินคํานวณ  x 0.7 )  =  ……………….% 
 
 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสีย 

             นํ้าเขา (1) 
      อัตราการไหล.........................ลบ.ม./วัน 

        BOD……………...มก./ล. 

         นํ้าท้ิง (2) 
อัตราการไหล....................ลบ.ม./วัน 
BOD…………….มก./ล. 
 

ตะกอนสวนเกิน จากคํานวณ (3) 
อัตราการตะกอนทิ้งจากคํานวณ....................

ระบบบําบัดนํ้าเสีย นํ้าเขา 

ระบบระบายเล่ียง 

นํ้าทิ้ง

จุดเก็บตัวอยาง 

ขอบเขตระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(2) (1) (3) (4)

(1) จุดน้ําเขา(กอนระบบระบายเลี่ยง) เชน บอพักน้าํเสีย  
(2) จุดน้ําเขาบอบําบัด เชน สถานีสูบ บอกระจายน้ํา 
(3) จุดน้ําออกบอบําบัด(กอนรวมกับระบบระบายเลี่ยง) เชน บอ

พักน้าํเสีย  
(4) จุดน้ําท้ิง เชน จุดระบายนํ้าออกของบอเตมิคลอรีน จุดน้าํออก

ของบอสุดทาย 
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4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.1 อัตราการไหลของนํ้าเสียเขาระบบฯ 

4.2 ผลคุณภาพนํ้าทิ้งออกจากระบบฯ 

4.3 ปญหาและอุปสรรคขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มีผลตอคุณภาพน้ําทิ้ง 
 
5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย   
 5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 

 5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดินระบบบําบัด 

 5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย    

 5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย           

5.6 ขอมูลคาใชจายอื่น 

 
6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 

6.1 ขอมูลคากอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา 

7.3 ปญหาอุปสรรคอื่นๆ 

7.4 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
คําอธิบายท่ีเกี่ยวของ :  

 
1.  ระบบทอระบายนํ้า  หมายความถึง ระบบทอและสวนประกอบอื่นท่ีใชสําหรับรวบรวมนํ้าเสีย

จากแหลงกําเนิดน้ําเสียประเภทตางๆ  เชน  อาคารที่พักอาศัย  โรงแรม  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  เขต
พาณิชยกรรม เพ่ือนําน้ําเสียเหลานั้นไปบําบัดหรือระบายทิ้งยังแหลงรองรับน้ําท้ิงท่ีตองการ โดยสวนประกอบ
หลักๆ ของระบบทอระบายน้ํา ไดแก ทอแรงโนมถวง ทอแรงดัน 
 

2. ทอดักนํ้าเสีย (Interceptor) เปนทอท่ีวางเชื่อมตอ ณ จุดสุดทายของทอระบายน้ําฝนรวมกับน้ํา
เสียในระบบทอรวม ทําหนาท่ีในการดักน้ําเสียไมใหไหลลงสูแหลงน้ํา ธรรมชาติ โดยรวบรวมน้ําเสียเหลานั้น
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียตอไป ซึ่งทอดักน้ําเสียนี้มีท้ังท่ีใชเปนทอแรงโนมถวงและทอแรงดัน ซึ่งจะขึ้นกับ
ลักษณะภูมิประเทศเปนสําคัญ) 
 

3. บอตรวจระบาย (Manhole) : เปนบอท่ีใชสําหรับบรรจบทอขนาดตาง ๆ หรือจุดเปล่ียนขนาด
ทอหรือทิศทางการวางแนวทอ รวมท้ังใชสําหรับตรวจซอมแซมและทําความสะอาดทอ) 
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 4. อาคารดักนํ้าเสีย ( Combined Sewer Overflow, CSO) : เปนโครงสรางท่ีตอเชื่อมระหวางทอ

ระบายน้ําและทอดักน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสียและระบายน้ําเสียปนน้ําฝนสวนเกินให
ไหลลนออกสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ โดยน้ําลนนี้จะตองไมสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแหลงรองรับ หรือ
ตองผานเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิง 
 

5. สถานีสูบนํ้า (Pump Station) หรือสถานียกระดับนํ้า (Lift Station) : ใชรวมกับทอ แรงดัน
หรือทอแรงโนมถวงเพ่ือสูบสงน้ําเสียดวยแรงดันหรือยกระดับน้ําเสียใหสามารถระบายตามแรงโนมถวงของ
โลกไปยังระบบบําบัดน้ําเสียได 
 

6.  การบําบัดข้ันตน (Preliminary Treatment) และการบําบัดเบื้องตน (Primary Treatment) 
: เปนการบําบัดเพ่ือแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ ออกจากของเหลวหรือน้ําเสีย โดยเครื่องจักร
อุปกรณท่ีใชประกอบดวย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวด
ทราย (Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบ้ืองตน (Primary Sedimentation Tank) และเคร่ืองกําจัดไขฝา 
(Skimming Devices) การบําบัด น้ําเสียขั้นนี้สามารถกําจัดของแข็งแขวนลอยไดรอยละ 50 - 70 และกําจัด
สารอินทรียซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได รอยละ 25 – 40 
 

7. การบําบัดข้ันท่ีสอง (Secondary Treatment) : เปนการบําบัดน้ําเสียท่ีผานกระบวนการบําบัด
ขั้นตนและการบําบัดเบ้ืองตนมาแลว แตยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรียท้ังท่ีละลายและไม
ละลายใน น้ําเสียเหลือคางอยู โดยทั่วไปการบําบัดขั้นท่ีสองหรือเรียกอีกอยางวาการบําบัดทางชีวภาพ 
(Biological Treatment) จะอาศัยหลักการเล้ียงจุลินทรีย ในระบบภายใตสภาวะท่ีสามารถควบคุมได เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกินสารอินทรียไดรวดเร็วกวาท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และแยกตะกอนจุลินทรีย ออกจาก
น้ําท้ิงโดยใชถังตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) ทําใหน้ําท้ิงมีคุณภาพดีขึ้น จากนั้นจึงผานเขา
ระบบฆาเชื้อโรค (Disinfection) เพ่ือใหแนใจวาไมมีจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคปนเปอน กอนจะระบายน้ําท้ิงลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติ หรือนํากลับไป ใชประโยชน (Reuse) การบําบัดน้ําเสียในขั้นนี้สามารถกําจัดของแข็ง
แขวนลอยและสารอินทรียซึ่งวัดในรูปของ บีโอดีไดมากกวารอยละ 80 
 

8. การบําบัดข้ันสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) : เปนกระบวนการกําจัด
สารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอื่นๆ ซึ่งยังไมไดถูกกําจัดโดย
กระบวนการบําบัดขั้นท่ีสอง ท้ังนี้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีย่ิงขึ้นเพียงพอท่ีจะนํากลับมาใชใหม (Recycle) 
ได นอกจากนี้ยังชวย ปองกันการเติบโตผิดปกติของสาหรายท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดน้ําเนา แกไขปญหาความ
นารังเกียจของแหลงน้ําอันเนื่องจากสี และแกไขปญหาอ่ืนๆ ท่ีระบบบําบัดขั้นท่ีสองมิสามารถกําจัดได 
กระบวนการบําบัดขั้นสูง 
 

9.  การปรับสภาพสลัดจ (Conditioning)  เพ่ือทําใหสลัดจมีความเหมาะสมกับการนําไปใช
ประโยชนตอไป เชน ทําปุย การใชปรับสภาพดินสําหรับใชทางการเกษตร เปนตน 
 

10. การรีดนํ้า (Dewatering) เพ่ือลดปริมาณสลัดจท่ีจะนําไปท้ิงโดยการฝงกลบ การเผา หรือ
นําไปใชประโยชนอ่ืน ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกในการขนสง โดยอุปกรณท่ีใชในการรีดน้ํา ไดแก เครื่องกรอ 
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สุญญากาศ (Vacuum filter) เครื่องอัดกรอง (Filter press) หรือเคร่ืองกรองหมุนเหว่ียง (Centrifuge) รวมถึง
การลานตากสลัดจ (Sludge drying bed) 
 

11. การกําจัดกากตะกอนหรือสลัดจ (Sludge Disposal) คือ การนําสลัดจเหลานั้นไปกําจัดท้ิง
โดยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการกําจัดท้ิงท่ีใชในปจจุบัน ไดแก การฝงกลบ (Landfill), การหมักทําปุย 
(Composting), การเผา (Incineration)) 

 

12. ระบบทอระบายนํ้า หมายความถึง ระบบทอและสวนประกอบอื่นท่ีใชสําหรับรวบรวมนํ้าเสีย
จากแหลงกําเนิดน้ําเสียประเภทตางๆ เชน อาคารท่ีพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ เขต
พาณิชยกรรม เพ่ือนําน้ําเสียเหลานั้นไปบําบัดหรือระบายทิ้งยังแหลงรองรับน้ําท้ิงท่ีตองการ โดยสวนประกอบ
หลักๆ ของระบบทอระบายน้ํา ไดแก ทอแรงโนมถวง ทอแรงดัน 
 
8. สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 

8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 
 

100 x 
)(ลบ.ม./วัน ร ี่ใหบริกา ึ้นในพื้นท ียท่ีเกิดขอัตราน้ําเส

)(ลบ.ม./วัน 50 กย. 30 ถึง 49 ตค. 1 ต้ังแต ฉลี่ยยเขาระบบเลของน้ําเสีอัตราการไห  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= เสียาการบําบัดนรอยละอัตร

 
8.1.2 การเดินระบบ 

 8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน 

8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
 

100 x 

คนตอหลัง) 4  xารที่ใหบริกเสียในพ้ืนอรวบรวมน้ําในเขตแนวท
บียนราษฎรรือนตามทะเจํานวนครัวเ  x ของคนBOD ก(ภาระบรรทุ

  อนํ้าเสียช่ือมตอทรอยละการเ

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

= ระบบฯของนํ้าเขา BOD ภาระบรรทุก  

 
แหลงท่ีมา: ภาระบรรทุก BOD ของคน = 0.054 กก.ตอ คน (แหลงที่มา Glossary of Environment Statistics, 

studies in methods, Series F, No67, Untied Nation, Newyork,1997)         

  

8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 
 

8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
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9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ 

 

100 
)วัน/.ม.ลบ(ร ่ีใหบริกา ้ึนในพื้นท ียท่ีเกิดขอัตราน้ําเส

)วัน/.ม.ลบ(ปน ี่ยตอวันใจากระบบเฉลลของนํ้าออกอัตราการไห
ำบัดสียท่ีถูกบรอยละน้ําเ ×=

1
 

 
หมายเหตุ :  อัตราการไหลของน้ําออกจากระบบเฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) = ขอ 3.2.3 

             อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ(ลบ.ม./วัน) = ขอ 2.2.3(5) 

  

9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพื้นที่ใหบริการ 

9.2.1 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย  

 

100 x 
หบริการในพื้นที่ใบียนราษฎรรือนตามทะเจํานวนครัวเ

น้ําเสีย อมตอทอ ิการที่เชื นที่ใหบรขอมูลในพืรือนจากฐานจํานวนครัวเ  อน้ําเสียช่ือมตอทรอยละการเ
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
=

 

9.2.2 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย 

100 x 

คนตอหลัง 4  xหบริการในพื้นที่ใ                                     
บียนราษฎรรือนตามทะเจํานวนครัวเ  x ของคนBOD ก(ภาระบรรทุ

าระบบฯ ของน้ําเขBOD ภาระบรรทุก  อน้ําเสียช่ือมตอทรอยละการเ

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

 

  หมายเหตุ : รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย ขอ 2.2.4(2) 
      รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ ขอ 2.2.4(3) 

 

9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

100 x 

ป 1 จากระบบฯใน
ออกภาพน้ําท้ิงตรวจสอบคุณท้ังหมดท่ีจํานวนครั้ง

ป 1 นานมาตรฐานใจากระบบฯผ
ำท้ิงออกอบคุณภาพนท่ีผลตรวจสจํานวนครั้ง

  ตรฐานำบัดผานมา เสียถูกบนครั้งที่นรอยละจํานว

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

 
             หมายเหตุ: จํานวนคร้ังท่ีผลตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป ขอ 4.3 
               จาํนวนคร้ังท้ังหมดท่ีตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงออกจากระบบฯใน 1 ป ขอ 4.4 
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รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชน 

ประจําป  2553 
 

  
 
ช่ือระบบบําบัดน้ําเสีย    เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

 
 หนวยงานที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย(กอง/ฝาย/สวน)   สวนชางสุขาภิบาล  สํานักการชาง 
 

อยูภายใตหนวยงาน (เทศบาล/อบจ./อบต.)  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 

 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 
ผูดําเนนิงาน:    นายคงศักด์ิ  แสงพวง   ตําแหนง   นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

หนวยงาน : กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

โทรศัพท : 0-32327602-3  โทรสาร : 0-3231-5044 
 

บทที่1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
 

1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 
1.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักที่รับผิดชอบ  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

1.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ(สํานัก/กอง/ฝาย)  สวนชางสุขาภิบาล  สํานักการชาง 

1.1.3  ภาค:           เหนือ          กลาง           ตะวันออก             ตะวันออกเฉียงเหนือ           ใต      

1.1.4 ที่ต้ังหนวยงาน:   เลขที่  777  ถ. หลักเมือง 

ตําบล  บานเหนือ   อําเภอ  เมือง 

จังหวัด  กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย   71000                                                             

โทรศัพท  034 – 512502    โทรสาร   034 - 514778 

1.1.5 พื้นที่การปกครอง(ตร.กม.)  9.16 ตารางกิโลเมตร 

1.1.6 ผูประสานงาน 

1) ชื่อ  นายสุพจน  คงธาร สังกัด  สํานักการชาง ตําแหนง  นายชางไฟฟา 4 

เบอรโทรติดตอ   034 – 512502  086 - 6647968 

 

จัดทําโดย 
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2) ชื่อ นายยอดชาย  ทรงประกอบ สังกัด  สํานักการชาง ตําแหนง  นายชางโยธา 6 ว 

เบอรโทรติดตอ   034 – 512502   

 
1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการประจําป 2553 

1.2.1 จํานวน เทศบาล/อบต.ที่แนวทอครอบคลุม  4  พื้นที่ ไดแก  

1.2.1(1)   เทศบาลปากแพรก     -ไมมีขอมูลจํานวนประชากร- 

1.2.1(2)   องคการบริหารสวนตําบลทามะขาม     -ไมมีขอมูลจํานวนประชากร- 

        1.2.1(3)  เทศบาลตําบลทาลอ    -ไมมีขอมูลจํานวนประชากร-  

        1.2.1(4) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ที่แนวทอครอบคลุม 

 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  31,056  คน   

-  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร  13,075  ครัวเรือน  

พื้นที่เขตการปกครอง(ตร.กม.)  9.16  ตร.กม 

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา  คือ  การประปาภูมิภาค 

 
บทที่ 2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

     
2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1.1 พื้นที่ใหบริการน้ําเสียที่ออกแบบไว  ประมาณ  30 ตร.กม.  

2.1.2 ประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามที่ออกแบบไว   40,000  คน 

2.1.3 อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีออกแบบไว   6,000  ลบ.ม./วัน 

 
2.2 ขอมูลรายละเอียดทอรวบรวมน้ําเสียประจําป  2553 

2.2.1 ทอดักน้ําเสีย 
2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด  : 45  กิโลเมตร 

2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด   :  300  บอ  (15ม :1บอ )  รวมประมาณ 4,500 เมตร 

2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด(ม.): 49,500  เมตร 

2.2.1(4) พื้นที่เขตการปกครองรวมของเทศบาล/อบต.ที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย  :0.5 ตร.กม. 3 เทศบาล/อบต. 

2.2.1(5) พื้นที่ใหบริการรวม(ตร.กม.):  10.6 

2.2.1(6) รอยละพื้นที่ใหบริการเม่ือเทียบกับเขตการปกครองรวมทั้งหมด   :100 
2.2.2 ประชากร 
2.2.2(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ  31,056  คน  

2.2.2(2) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ  13,075 ครัวเรือน  

2.2.2(3) ประชากรแฝงในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ  1,000  คน  

2.2.2(4) นักทองเที่ยวในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ. - ไมมีขอมูล  
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2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS) 
2.2.3(1) อาคารผันน้ําที่มีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : ODS  1 แหง 

2.2.3(2) อาคารผันน้ําไมมีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : CSO  8  แหง    

2.2.3(3) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่มีอาคารผันน้ําทั้งหมด : PS  1  แหง   

2.2.3(4) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่ไมมีอาคารผันน้ําทั้งหมด  : PS (แหง) - ไมมีขอมูล           

2.2.3(5) อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ      ประมาณ 6,211.2 ลบ.ม./วัน         
 2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
2.2.4(1) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการท่ีเช่ือมตอทอ              

น้ําเสีย  13,075  ครัวเรือน  

              2.2.4(2) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย  = ไมมีขอมูล 

2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ = ไมมีขอมูล 

 
บทที่ 3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย  

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย:  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย   อยูบนเลียบแมน้ําแมกลอง  ตําบลปากแพรก   

         อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

          โทรศัพท  034-564304  โทรสาร  034-564304 

3.1.3 พิกัด UTM (X)  559450   พิกัด UTM (Y)  1547308                                                        

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ(สํานัก/กอง/ฝาย)  สํานักการชาง 

        โทรศัพท 034 – 564304 โทรสาร   034 - 564255 

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่   8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน :  - ไมมี 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ํา   แมกลอง 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบไว (ลบ./วัน) 24,000 ลบม./วัน 

3.1.9 จํานวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย(ป)  20  ป  เร่ิม พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2565 

3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว(กรัม/วัน)  BOD 5 วัน ที่ 180 มก./ลิตร  

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

 Activated Sludge (AS)       Stabilization Pond (SP)    

  Anaerobic Filter (AF)       Aerated Lagoon (AL)    

 

  Oxidation Ditch (OD)     Wetland                                                       

  ระบบอื่นๆ(ระบุ)………………………..……………………............................ 
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3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ(เร่ิมเฟสแรก):   ป 2545 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ :  ป 2545  

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม   42.5   ไร                                          

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  แมน้ําแมกลอง                                                

 
3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป   2553 

3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน    8,000-10,000 ลบ.ม./วัน 

3.2.2 เดินระบบโดย 

เทศบาล 

  อจน. 

  เอกชน ระบุชื่อบริษัทเอกชนที่วาจาง :.…….........………….........……………… 

  อื่นๆ ระบุ:.................................................. ……….......………….........……………… 

3.2.3 อัตราการไหลของนํ้าเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) 

                กกรณีระบบฯปกติ  

 
 หนวย วิธีวดั

อัตราการ
ไหล 

 
ตุลาคม  2552 – กันยายน 2553 

 

เฉลี่ย 
ตอ 
เดือน 

 

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

อัตราการไหลของน้ํา

เขาระบบฯ (1) 

ลบ.ม./

วัน ปมสูบ - 

11
,6

64
 

9,
01

4 

9,
20

7 

8,
51

6 

9,
47

6 

8,
93

1 

8,
70

5 

7,
93

8 

- - - 

9,
18

1.
37

5 

อัตราการไหลของน้ําทิ้ง

ออกจากระบบฯ(2) 

ลบ.ม./

วัน 

  

ไมมีขอมูล 
             

  3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.) - ไมมีขอมูล 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  - ไมมีขอมูล  

               3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน 

                                     การเผา 

                                  หลุมฝงกลบ 

                                       ทําปุย 

                                       ใชประโยชนอื่นๆ อธิบาย ___________________________________________ 
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3.3.7 (option) ความนาเช่ือถือของขอมูลในทางปฏิบัติกับทางทฤษฎี  โดยใชการคํานวณ Mass 

Balance เฉล่ียตอเดือน  - ไมมีขอมูล 

 
แผนผังแสดงคาเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําประปากับน้ําเสียที่เขาระบบ 

น้ําเสีย 
(ลบ.ม.ตอ

ป)

น้ําประปา 
(ลบ.ม.ตอป)

61%

น้ําประปา (ลบ.ม.ตอป) น้ําเสีย (ลบ.ม.ตอป)
 

 
 

บทที่ 4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

4.1 อัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 1 ป (ลบ.ม./วัน) -  9,181.375     

 
4.2 ผลคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ 
 4.2.1 เก็บตัวอยางน้ําโดย : สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 8 

   โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/2553 ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552    วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 2/2553 ระหวางวันที่  26 มกราคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 3/2553 ระหวางวันที่  26 เมษายน 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Composit  Sampling 

คร้ังที่ 4 /2553 ระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

 4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบฯ 
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พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง น้ําเขาระบบ น้ําออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

7.73 
8 

8.28 
7.08 

8.07 
7 

8.46 
7.44 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.77 7.74  

คาบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

25.4 
25.8 
20.0 
26.9 

9.6 
8.5 

10.6 
4.9 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  24.5 8.4  

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

20.4 
16.0 
13.6 
22.0 

7.6 
7.7 

12.2 
2.4 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  18.0 7.48  

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
0.1 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  <0.1 <0.1  

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

6.91 
ND. 
8.20 
9.40 

3.30 
0.05 
5.60 
1.50 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  6.13 2.60  

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

8.87 
13.56 
11.86 
14.57 

7.00 
12.25 
7.56 
5.90 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  12.22 8.18  

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

0.60 
1.23 
0.71 
0.94 

0.40 
1.13 
0.33 
0.24 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.87 0.53  

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

790,000 
1,100,000 
2,300,000 

490,000 

7,000 
4,900 

11,000 
1,700 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  1,170,000 6,150  
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเขาระบบ 
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําออกจากระบบ 
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       4.2.3 จํานวนคร้ังที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป. – 3 คร้ัง  

 4.2.4 จํานวนคร้ังทั้งหมดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯใน 1 ป – 4 คร้ัง  
 
4.3 ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มผีลตอคุณภาพน้ําทิ้ง –กรณีมีฝนตก  

 
บทที่ 5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 

5.1.1 จํานวนบุคลากรดานบริหาร(คน):  2   

ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักการชาง    จํานวน(คน)  1      

ตําแหนง  รก.ผอ. สวนชางสุขภิบาล  จํานวน(คน)    1                                 

5.1.2 จํานวนบุคลากรดานชาง(คน):  4   

ตําแหนง  วิศวกรโยธา   จํานวน(คน)   1    

ตําแหนง  นายชางโยธา   จํานวน(คน)   2      

                             ตําแหนง  นายชางไฟฟา   จํานวน(คน)   1    

5.1.3 จํานวนคนงาน (คน):  1   

ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา   จํานวน(คน)  1   

5.1.4 คาใชจายบุคลากรรวม(บาท) 183,567  / เดือน                         

                           
5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.2.1 ตารางคาใชจายดานน้ําประปาประจําป.2553    

 
 คาใชจายดานน้ําประปาประจําป2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

1. จํานวนหนวยการใชน้ําประปา

ของระบบฯ (ลบ.ม.) 

             

1.1 ราคาตอหนวย(บาท)                  

1.2  คาใชจายรวม(บาท) 
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แผนผังแสดงคาน้ําประปาประจําปงบประมาณ 2553 
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5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดนิระบบบําบัด 
 

5.3.1 ตารางคาใชจายดานไฟฟาประจําป 2553   

 
 คาใชจายดานไฟฟาประจําป.2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

1. จํานวนหนวยการ
ใชไฟฟาของระบบฯ  

             

1.1 ราคาตอหนวย

(บาท)     

             

1.2  คาใชจาย(บาท) 
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แผนผังแสดงคาไฟฟาประจําปงบประมาณ  2553 
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5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย   
      5.4.1 คาใชจายดานสารเคมีประจําป 2553 – 60,000 บาทตอป      

 
5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย           

เทศบาลไดวาจางบริษัท  ฮารท เทคโน เซอรวิส จํากัด เปนผูดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกล  เปน

เงิน  2,000,000 บาทตอป  
 
5.6 ขอมูลคาใชจายอ่ืน  -ไมมี 

 
บทที่ 6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
6.1 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

กอสราง
ระยะที่ 

เริ่ม
กอสราง 
(ป พ.ศ.) 

กอสราง
แลว
เสร็จ 
(ป 

พ.ศ.) 

แหลงที่มา
งบประมาณ 

ความสามารถ
ในการรองรับ
น้ําเสียตามที่
ออกแบบไว 
(ลบ./วัน) 

ราคาคากอสราง รายละเอียดกอสราง 
ทอ

รวบรวม
น้ําเสีย 

ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 

ทอรวบรวม
น้ําเสีย 

ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

1  2544  24,000 491.15  ลานบาท   

รวม         
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บทที่ 7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

 
7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง – ไมมี 

 

7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา:  – ไมมี 

 

7.3 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ  – ทอดักน้ําเสียร่ัวซึม 

 

7.4 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย:  – ไมมี 
 

บทที่ 8 สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 
8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 
       8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 

8.1.1 (1) รอยละอัตราการบําบัดน้ําเสีย-  ไมสามารถคํานวนได 
      8.1.2 การเดินระบบ 

    ไมเดินระบบ                              เดินระบบ 
     8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน 

8.1.3(1)  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ผานมาตรฐาน =  3 คร้ัง   

8.1.3 (2) สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ไมผานมาตรฐาน = 1  คร้ัง      

8.1.3 (3) รอยละผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน =  75.0 
     8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 

8.1.4 (1) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ =  ไมสามารถคํานวณได 

 

8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย – สามารถใชงานไดตามปกติ 
 
8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย – สามารถใชงานไดตามปกติ 
 

บทที่ 9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ 
     9.1.1 รอยละนํ้าเสียที่ถูกบําบัด =  ไมสามารถคํานวณได 

 
9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.2.1 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ไมสามารถคํานวณได 

9.2.2 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ = ไมสามารถคํานวณได 
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9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

9.3.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐาน = 75.0 
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รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชน 
ประจําป  2553 

 
  

 
ช่ือระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองบานโปง  

 
 หนวยงานที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  กองชางสุขาภิบาล 
 

อยูภายใตหนวยงาน เทศบาลเมืองบานโปง  จังหวัดราชบุร ี
 
 
 

 

 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 
ผูดําเนนิงาน:    นายคงศักด์ิ  แสงพวง ตําแหนง   นักวิชาการส่ิงแวดลอม ชํานาญการ            

หนวยงาน : กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

โทรศัพท   0-3232-7602-3   โทรสาร 0-3231-5044 
 

1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
 

1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 
1.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักที่รับผิดชอบ  เทศบาลเมืองบานโปง 

1.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล 

1.1.3  ภาค:           เหนือ              กลาง           ตะวันออก             ตะวันออกเฉียงเหนือ           ใต      

1.1.4 ที่ต้ังหนวยงาน:   บานดอนตูม  ตําบลบานโปง  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  

         โทรศัพท  032-221928  โทรสาร  032-221975 

1.1.5 พื้นที่การปกครอง  2.91  ตารางกิโลเมตร 

1.1.6 ผูประสานงาน 

1) นายสุรัติ   ธนศุภามุเวธ   สังกัดเทศบาลเมืองบานโปง 

โทรศัพท  032-221928  โทรสาร   032-221975 

2) นายพงศักด์ิ  สุขสโมสร สังกัดเทศบาลเมืองบานโปง 

  โทรศัพท  032-221928  โทรสาร   032-221975  
 

จัดทําโดย 
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1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการประจําป  2553 

1.2.1 จํานวน เทศบาล/อบต.ที่แนวทอครอบคลุม.......1........พื้นที่ ไดแก  

1.2.1(1) เทศบาลเมืองบานโปง  ที่แนวทอครอบคลุม 

 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  19,147  คน  

-  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร...............-.........ครัวเรือน  

  -  จํานวนประชากรแฝง........................-.....................คน  

-  จํานวนนักทองเที่ยว.........................-......................คน  

พื้นที่เขตการปกครอง(ตร.กม.).............2.91  ตารางกิโลเมตร................................. 

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา………งานสาธารณูปโภค   ฝายการโยธา  ………………… 
 

บทที่ 2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 
     
2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1.1 พื้นที่ใหบริการน้ําเสียที่ออกแบบไว(ตร.กม.).......2.91.................  

2.1.2 ประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามที่ออกแบบไว(คน)...........-.........  

2.1.3 อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีออกแบบไว(ลบ.ม./วัน)........-......... 

  
2.2 ขอมูลรายละเอียดทอรวบรวมน้ําเสียประจําป 2553 

2.2.1 ทอดักน้ําเสีย 
2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด(ม.): ……7855.................................……… 

2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด(ม.): ……………-....................................................……… 

2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด(ม.): ……………...-.................................................…… 

2.2.1(4) พื้นที่เขตการปกครองรวมของเทศบาล/อบต.ที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย(ตร.กม.):……2.91…… 

2.2.1(5) พื้นที่ใหบริการรวม(ตร.กม.):…………2.037............................................................. 

2.2.1(6) รอยละพื้นที่ใหบริการเม่ือเทียบกับเขตการปกครองรวมทั้งหมด………70……………… 
2.2.2 ประชากร 
2.2.2(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ...19,147..คน  

2.2.2(2) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.....-......ครัวเรือน  

2.2.2(3) ประชากรแฝงในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.................-.........................คน 

2.2.2(4) นักทองเที่ยวในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ...................-........................คน  
2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS) 
2.2.3(1) อาคารผันน้ําที่มีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : ODS (แหง) ……4………..…………. 

2.2.3(2) อาคารผันน้ําไมมีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : CSO (แหง)…………-…..…………. 

2.2.3(3) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่มีอาคารผันน้ําทั้งหมด : PS (แหง) ………-……………… 

2.2.3(4) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่ไมมีอาคารผันน้ําทั้งหมด  : PS (แหง) …-….................…..            
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2.2.3(5) อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ(ลบ.ม./วัน)...............5,000..........................................               
 2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
2.2.4(1) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการท่ีเช่ือมตอทอ   

น้ําเสีย........-.......ครัวเรือน  

              2.2.4(2) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ………ไมมีขอมูล……. 

2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ= ..ไมมีขอมูล……… 
 

บทที่ 3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย  

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองบานโปง 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  ตําบลนครชุมน  อําเภอบานโปง   จังหวัดราชบุรี  

         โทรศัพท  032-221928  โทรสาร  032-221975 

3.1.3 พิกัด UTM (X) 593996   พิกัด UTM (Y) 1523897                                                              

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล 

        โทรศัพท  032-221928   โทรสาร  032-221975 

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน:.- ไมมี 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ํา:  แมกลอง 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบไว (ลบ./วัน):…5,000 ลบ.ม.  

3.1.9 จํานวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย(ป)......เร่ิม พ.ศ........ถึง พ.ศ.......  

3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว(กรัม/วัน):……………............  

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

  Activated Sludge (AS)     Stabilization Pond (SP)    

  Anaerobic Filter (AF)       Aerated Lagoon (AL)    

  Oxidation Ditch (OD)     Wetland                                                       

  ระบบอื่นๆ(ระบุ)………………………..……………………............................ 

3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ(เร่ิมเฟสแรก): …………………………………………..............……...... 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ: ………………………………………………........................................... 

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม  52.5 ไร                                                 

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  แมน้ําแมกลอง    

 
      3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป  2553 
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3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน(ลบ./วัน) -ไมมีขอมูล 

หมายเหตุ:  .ไมไดเดินระบบ 

3.2.2 เดินระบบโดย 

 เทศบาล 

  อจน. 

  เอกชน ระบุชื่อบริษัทเอกชนที่วาจาง :.…….........………….........……………… 

      ราคาจาง(บาท/เดือน)….....………..........… ราคาจาง(ลานบาท/ป)……………........… 

  อื่นๆ ระบุ:.................................................. ……….......………….........……………… 

3.2.3 อัตราการไหลของนํ้าเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน)   - ไมมีขอมูล 

3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.)  - ไมมีการตรวจวัด 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  (กก./เดือน)  -  ไมมีตะกอน 

               3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน 

                                      การเผา 

                                      หลุมฝงกลบ 

                                       ทําปุย 

                                       ใชประโยชนอื่นๆ อธิบาย ___________________________________________ 

 
บทที่ 4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

4.1 อัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 1 ป (ลบ.ม./วัน):ไมมีการตรวจวัด  

 
4.2 ผลคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ            
 4.2.1 เก็บตัวอยางน้ําโดย: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 8 

   โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/2553 ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552    วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 2/2553 ระหวางวันที่  25 มกราคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 3/2553 ระหวางวันที่  26 เมษายน 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Composit  Sampling 

คร้ังที่ 4 /2553 ระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

 4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบฯ 
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พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง น้ําเขาระบบ น้ําออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 

26 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
12 กรกฎาคม 2553 

7.82 
6 

7.89 
7.21 

- 
- 
- 
- 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.23   

คาบีโอดี (Biological 
Oxygen Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
12 กรกฎาคม 2553 

49.1 
19.6 
54.3 
53.4 

- 
- 
- 
- 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  44.1   

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
12 กรกฎาคม 2553 

22.7 
28.8 
19.6 
34.4 

- 
- 
- 
- 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  26.4   

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
12 กรกฎาคม 2553 

0.3 
0.4 

<0.1 
<0.1 

- 
- 
- 
- 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.2   

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
12 กรกฎาคม 2553 

9.89 
4.49 
8.70 
8.80 

- 
- 
- 
- 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  7.97   

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
(TKN) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
12 กรกฎาคม 2553 

19.10 
13.31 
9.12 
9.73 

- 
- 
- 
- 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  12.82   

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
12 กรกฎาคม 2553 

0.77 
0.78 
0.59 
0.60 

- 
- 
- 
- 

“ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.69   

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal Coliform 
Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
26 เมษายน 2553 
12 กรกฎาคม 2553 

2,300,000 
2,300,000 
4,900,000 

11,000,000 

- 
- 
- 
- 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  5,125,000   
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเสียเขาระบบ 

0

20

40

60

26-พ.ย.-52 25-ม.ค.-53 26-เม.ย.-53 12-ก.ค.-53

วันทีเ่ก็บตัวอยาง

 pH BOD SS FOG TKN
 

  

 4.2.3 จํานวนคร้ังที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป  - ไมมีการตรวจวัด 

 4.2.4 จํานวนคร้ังทั้งหมดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯใน 1 ป - ไมมีการตรวจวัด 

 
4.3 ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มผีลตอคุณภาพน้ําทิ้ง  -ไมมีขอมูล 

 
บทที่ 5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 

5.1.1 คาใชจายบุคลากรรวม(บาท) - ไมมีขอมูล                         
                        

5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
5.2.1 ตารางคาใชจายดานน้ําประปาประจําป 2553  - ไมมีขอมูล 

                                
5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดนิระบบบําบัด 

5.3.1 ตารางคาใชจายดานไฟฟาประจําป 2553   -ไมมีขอมูล 
 
5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย   

5.4.1 ตารางคาใชจายดานสารเคมีประจําป  2553 – ไมมีขอมูล- 
 
5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย       -ไมมีขอมูล-    
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5.6 ขอมูลคาใชจายอ่ืน –ไมมีขอมูล- 
 

บทที่ 6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 
6.1 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

กอสราง

ระยะท่ี 

เร่ิม

กอสราง 

(ป พ.ศ.) 

กอสราง

แลวเสร็จ 

(ป พ.ศ.) 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

ความสามารถใน

การรองรับน้ําเสีย

ตามที่ออกแบบไว 

(ลบ./วัน) 

ราคาคากอสราง รายละเอียดกอสราง 

ทอ

รวบรวม

น้ําเสีย 

ระบบ

บําบัด

น้ําเสีย 

ทอรวบรวม

น้ําเสีย 

ระบบบําบัด

น้ําเสีย 

1 - - - - - - - - 

2         

 
บทที่ 7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

 
7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

7.1.1 ปญหาดานการบริหารจัดการ  -ไมมีขอมูล 

7.1.2 ปญหาดานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย: 

ปญหาดานทอดักน้ําเสีย  - ทอสงน้ําเสียชํารุด - 

ปญหาดานสถานีสูบน้ําหรือสถานียกระดับน้ํา – ระบบสูบน้ําชํารุด - 

7.1.3 ปญหาดานระบบบําบัดน้ําเสีย – ไมมีขอมูล 

7.1.4 ปญหาอุปสรรคอื่นๆ: ……………………………………...……………………………………... 

 

7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา: ไมมีขอมูล 

 

7.3 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ – ไมมีขอมูล 
 
7.4 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย: รีบดําเนินการซอมแซมทอสง       

น้ําเสียเขาระบบบําบัด 

 

7.5 ขอเสนอแนะ : ควร ดําเนินการใหระบบบําบัดน้ําเสีย ใชงานไดโดยดวน 
  

บทที่ 8 สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 



สรุปรายงานการดําเนนิงานตรวจสอบและรวบรวมขอมูล ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนประจําป 2553 
ช่ือระบบบาํบัดน้ําเสียเทศบาลบานโปง 
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8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 
8.1.1 (1) รอยละอัตราการบําบัดน้ําเสีย. –ไมสามารถคํานวณได- 
8.1.2 การเดินระบบ 

   ไมเดินระบบ                       เดินระบบ 
          8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน –  

8.1.3(1)  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ผานมาตรฐาน = ไมไดวิเคราะห 

8.1.3 (2) สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ไมผานมาตรฐาน = ไมได

วิเคราะห 

8.1.3 (3) รอยละผลการวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน = ไมสามารถ

คํานวณได 
8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
8.1.4 (1) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ = ไมสามารถคํานวณได 

 

8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย -ใชงานไดตามปกติ 
 
8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย -ใชงานไดตามปกติ  
 

บทที่ 9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.1.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัด = ไมสามารถคํานวณได 

 
9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.2.1 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ไมสามารถคํานวณได 

9.2.2 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ = ไมสามารถคํานวณได 

 
9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

9.3.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐาน = ไมไดวิเคราะห 
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รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชน 
ประจําป  2553 

 
  

 
ช่ือระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองโพธาราม 

 
 หนวยงานที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

อยูภายใตหนวยงาน เทศบาลเมืองโพธาราม   จังหวัดราชบุรี 
 
 
 

 

 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่   8      
ผูดําเนนิงาน:    นายคงศักด์ิ  แสงพวง    ตําแหนง  นักวิชาการส่ิงแวดลอม ชํานาญการ 

หนวยงาน:  กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม                  

โทรศัพท   0-3232-7602-3  โทรสาร   0-3231-504 

 
บทที่ 1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

 
1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 

1.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองโพธาราม 

1.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

1.1.3 ภาค:             เหนือ               กลาง          ตะวันออก            ตะวันออกเฉียงเหนือ            ใต      

1.1.4 ที่ต้ังหนวยงาน:   เลขที่ 1 ตําบลโพธาราม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120      

         โทรศัพท  032-233747  โทรสาร  032-233204 

1.1.5 พื้นที่การปกครอง   2.6 ตารางกิโลเมตร 

1.1.6 ผูประสานงาน 

  1) นายไพรินทร  คันศร    สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม  ตําแหนง  สัตวแพทย   

     โทรศัพทติดตอ  081-6677162 

 

 
 

จัดทําโดย 
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1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการประจําป  .2553 

1.2.1 จํานวน เทศบาล/อบต.ที่แนวทอครอบคลุม  1  พื้นที่ ไดแก เทศบาลเมืองโพธาราม  มี

รายละเอียดดังนี้ 

1.2.1(1) เทศบาลเมืองโพธาราม ที่แนวทอครอบคลุม 

 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  10,334  คน  

-  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร  3,326  ครัวเรือน  

  -  จํานวนประชากรแฝง..................-...........................คน  

-  จํานวนนักทองเที่ยว...................-............................คน  

พื้นที่เขตการปกครอง  2.6 ตารางกิโลเมตร 

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา  กองการประปาเทศบาลเมืองโพธาราม 
 

บทที่ 2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 
     
2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1.1 พื้นที่ใหบริการน้ําเสียที่ออกแบบไว   2.6  ตารางกิโลเมตร  

2.1.2 ประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามที่ออกแบบไว   9,542 คน  

2.1.3 อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีออกแบบไว  1,908.4.ลบ.ม./วัน 

 
2.2 ขอมูลรายละเอียดทอรวบรวมน้ําเสียประจําป  2553 

2.2.1 ทอดักน้ําเสีย 
2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด     3.73 กิโลเมตร (3,730 เมตร) 

2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด(ม.): 25 ม. + 100 ม. +20 ม. + 200 ม. รวม 345  เมตร 

2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด (ม.): 3,730 + 345 = 4,075  เมตร 

2.2.1(4) พื้นที่เขตการปกครองรวมของเทศบาล/อบต.ที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย 2.6  ตร.กม 

2.2.1(5) พื้นที่ใหบริการรวม 2.34  ตร.กม 

2.2.1(6) รอยละพื้นที่ใหบริการเม่ือเทียบกับเขตการปกครองรวมทั้งหมด  รอยละ  90 
2.2.2 ประชากร 
2.2.2(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ  9,542   คน  

2.2.2(2) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ 3,080 ครัวเรือน  

2.2.2(3) ประชากรแฝงในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.......-...........คน  

2.2.2(4) นักทองเที่ยวในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.........-........... คน  
2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS) 
2.2.3(1) อาคารผันน้ําที่มีเคร่ืองสูบทั้งหมด  2  แหง 

2.2.3(2) อาคารผันน้ําไมมีเคร่ืองสูบทั้งหมด  1  แหง 

2.2.3(3) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่มีอาคารผันน้ําทั้งหมด: PS (แหง) …………-…………… 
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2.2.3(4) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่ไมมีอาคารผันน้ําทั้งหมด: PS (แหง) ……...-.............…..            

2.2.3(5) อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ 1,908.4  ลบ.ม./วัน              
 2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
2.2.4(1) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการท่ีเช่ือมตอทอ   

น้ําเสีย  3,080   ครัวเรือน  

              2.2.4(2) รอยละ  90  ของการเชื่อมตอทอน้ําเสีย  

2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ = ไมสามารถ

คํานวณได 

 
บทที่ 3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย 

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองโพธาราม 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย   ตําบล โพธาราม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   70110                                                 

 โทรศัพท  032-233747  โทรสาร  032-233204 

3.1.3 พิกัด UTM (X)  591923   พิกัด UTM (Y)  1513609                                                                 

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 

โทรศัพท   032-233747   โทรสาร 032-233204  

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน:..- ไมมี 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบไว  5,000   ลบ./วัน  

3.1.9 จํานวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย  10  ป  เร่ิม พ.ศ.2539  ถึง พ.ศ.2549 

3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว  300,000  กรัม/วัน 

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

 Activated Sludge (AS)       Stabilization Pond (SP)    

  Anaerobic Filter (AF)       Aerated Lagoon (AL)    

  Oxidation Ditch (OD)     Wetland                                                       

3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ(เร่ิมเฟสแรก): 2541 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ  ตุลาคม 2541 

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม  9 ไร                                                

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียแมน้ําแมกลอง                                               

 
3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป..2553 
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3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน  5,000  ลบ./วัน 

หมายเหตุ:.เปดเฟสเดียวรับ 2,500 ลบ.ม./วัน 

3.2.2 เดินระบบโดย      เทศบาล 

3.2.3 อัตราการไหลของนํ้าเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) 

         กรณีระบบฯปรกติ  - ไมมีขอมูล 

3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.) –ไมมี 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  (กก./เดือน) -ไมมี 

 3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน 

                                       การเผา 

                                       หลุมฝงกลบ 

                                       ทําปุย 

                                        ใชประโยชนอื่นๆ อธิบาย  ตากแดดใหแหงแลวทิ้งขางลานตากตะกอน = ถมที่ดิน 

3.3.7 (option) ความนาเช่ือถือของขอมูลในทางปฏิบัติกับทางทฤษฎี  โดยใชการคํานวณ Mass 

Balance เฉล่ียตอเดือน   -ไมมี  

 
บทที่ 4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

4.1 อัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 1 ป (ลบ.ม./วัน) –ไมมีขอมูล 
 
4.2 ผลคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ         
 4.2.1 เก็บตัวอยางน้ําโดย: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 8 

   โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/2553 ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552    วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 2/2553 ระหวางวันที่  26 มกราคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 3/2553 ระหวางวันที่  27 เมษายน 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Composit  Sampling 

คร้ังที่ 4 /2553 ระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

 4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบฯ 
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พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง นํ้าเขาระบบ นํ้าออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 25 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
27 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

8.22 
7 

8.69 
6.56 

8.06 
6 

8.69 
7.23 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.62 7.50  

คาบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
27 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

21.9 
119.8 
133.5 
280.2 

1.9 
10.7 
6.0 
4.2 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  138.9 5.7  

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
27 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

34.2 
79.2 

137.8 
198.0 

3.9 
8.2 

15.0 
4.8 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  112.3 8.0  

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
27 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

0.3 
0.2 
0.3 
1.8 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.7 <0.1  

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
27 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

5.00 
11.26 
26.4 
62.7 

4.69 
ND. 
5.0 
5.8 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  26.3 3.87  

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
27 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

7.11 
14.21 
40.30 
67.54 

0.60 
4.74 

35.28 
14.06 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  32.29 13.67  

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
27 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

0.44 
0.80 
1.91 
2.11 

0.26 
0.69 
1.35 
1.15 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  1.32 0.86  

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

26 พฤศจิกายน 2552 
26 มกราคม 2553 
27 เมษายน 2553 
14 กรกฎาคม 2553 

4,900,000 
1,700,000 

14,000,000 
230,000 

23,000 
70,000 
11,000 
2,300 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  5,207,500 26,575  
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเขาระบบ 

0
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300

25-พ.ย.-52 26-ม.ค.-53 27-เม.ย.-53 14-ก.ค.-53

วันท่ีเก็บตัวอยาง

 pH BOD SS FOG TKN
 

 

 

 
แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเสียออกจากระบบ 
 

0
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       4.2.3 จํานวนคร้ังที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป  -3 คร้ัง  

 4.2.4 จํานวนคร้ังทั้งหมดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯใน 1 ป  -4 คร้ัง 
 

4.3 ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มผีลตอคุณภาพน้ําทิ้ง  - ไมมี 
 

บทที่ 5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 

5.1.1 จํานวนบุคลากรดานบริหาร 1  คน  คาใชจายบุคลากรดานบริหาร  10,770 บาท/เดือน  

5.1.2 จํานวนบุคลากรดานชาง  ไมมี   

5.1.3 จํานวนบุคลากรดานนักวิชาการ  ไมมี 

5.1.4 จํานวนคนงาน  2  คน  คาใชจายบุคลากรดานคนงาน  15,592.50 บาท/เดือน 

ตําแหนง  ลูกจางประจํา   จํานวน  1  คน  (11,960 บาท/เดือน)  

ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว  จํานวน 1  คน  (5,880 บาท/เดือน) 

5.1.5 คาใชจายบุคลากรรวม        33,432.5   บาท/เดือน                          

                           
5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.2.1 ตารางคาใชจายดานน้ําประปาประจําป  2553       

 
 คาใชจายดานน้ําประปาประจําป.2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

1. จํานวนหนวยการใช
น้ําประปาของระบบฯ (ลบ.ม.) 
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    1.1 ราคาตอหนวย(บาท)                  

    1.2  คาใชจายรวม(บาท)              
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แผนผังแสดงปริมาณน้ําประปาที่เทศบาลจายใหเขตเมืองของป 2553 

ปริมาณน้ําประปา(ลบ.ม.)

160,000
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52
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2
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มิ.
ย.-

53

ก.
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-53

ส.
ค.

-53

ก.
ย.-

53

ปริมาณน้ําประปา(ลบ.ม.)

 
                               

5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดนิระบบบําบัด 
 

5.3.1 ตารางคาใชจายดานไฟฟาประจําป  2553   

 
 คาใชจายดานไฟฟาประจําป 2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
1. 
จํานวน
หนวย
การใช
ไฟฟา
ของ
ระบบฯ  

             

    1.1 
ราคาตอ
หนวย
(บาท)     

             

    1.2  
คาใชจาย
(บาท) 

175,765 139,802 143,643 198,079 167,140 185,495 170,579 128,890 129,589 145,835 175,032 195,647 1,955,496 
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       แผนผังแสดงคาใชจายไฟฟาประจําปงบประมาณ  2553 

คาไฟฟา (บาท)
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5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย   

5.4.1 ตารางคาใชจายดานสารเคมีประจําป 2553   -ไมมีขอมูล  
 

5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย          
5.5.1 ประจําป:  2553                         

5.5.1(1) คาใชจายในการซอมเคร่ืองจักรรวมทั้งหมด   230,073  บาท  

5.5.1(2)คาใชจายในการซอมแซมทอระบายน้ํา + ปรับปรุงรวมทั้งหมด  99,929  บาท 

        5.5.1(3) รวมคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย  330,002  บาท 
 

5.6 ขอมูลคาใชจายอ่ืน   -  ไมมี 
 

บทที่ 6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 
6.1 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

กอสราง

ระยะท่ี 

เร่ิม

กอสราง 

(ป พ.ศ.) 

กอสราง

แลว

เสร็จ 

(ป พ.ศ.) 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

ความสามารถใน

การรองรับน้ําเสีย

ตามที่ออกแบบ

ไว (ลบ./วัน) 

ราคาคากอสราง รายละเอียดกอสราง 

ทอรวบรวม

น้ําเสีย 

ระบบ

บําบัด

น้ําเสีย 

ทอรวบรวม

น้ําเสีย 

ระบบบําบัด

น้ําเสีย 

1 2539 2541 กรมโยธา 5,000 55,920,000   

รวม         
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บทที่ 7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

 
7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

7.1.1 ปญหาดานการบริหารจัดการ 

ปญหาดานบุคลากร  -ขาดงบประมาณในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งใหกับบุคลากร 

ปญหาดานงบประมาณ  -ขาดงบประมาณในการเดินระบบในปริมาณท่ีเพียงพอ 

ปญหาดานเทคนิค   - ขาดบุคลากรดานชาง  เชน  ชางกล  ชางไฟฟา   

ปญหาดานอื่นๆ  -ไมมี 

7.1.2 ปญหาดานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย  -ไมมีขอมูล 

7.1.3 ปญหาดานระบบบําบัดน้ําเสีย  -ไมมีขอมูล 

7.1.4 ปญหาอุปสรรคอื่นๆ   -ไมมีขอมูล 
 
7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา  -ไมมีขอมูล 

 

7.3 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ   -ไมมีขอมูล 

 

7.4 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  -ไมมีขอมูล 

 

 7.5 ขอเสนอแนะ  -ไมมี 

 
บทที่ 8 สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 

8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 
8.1.1 (1) รอยละอัตราการบําบัดน้ําเสีย - ไมสามารคํานวณได 
8.1.2 การเดินระบบ 

    ไมเดินระบบ                           เดินระบบ 
          8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน 
 8.1.3(1)  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ผานมาตรฐาน =  3  คร้ัง  

            จาก 4 คร้ัง 

 8.1.3 (2) สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ไมผานมาตรฐาน =  1  คร้ัง  

จาก 4 คร้ัง 

 8.1.3 (3) รอยละผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน = 75.0 
8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
        8.1.4 (1) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ =  ไมสามารคํานวณได 
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8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย  - สามารถใชงานไดตามปกติ 

 

8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย - สามารถใชงานไดตามปกติ 
 

บทที่ 9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.1.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัด =  ไมสามารคํานวณได 

 
9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.2.1 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย =  ไมสามารคํานวณได 

9.2.2 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ = ไมสามารคํานวณได 
 

9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

9.3.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐาน =  75.0 
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รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชน 
ประจําป 2553 

 
  

 
ช่ือระบบบําบัดน้ําเสีย  สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี  

 
 หนวยงานที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  กองชางสุขาภิบาล 
 

อยูภายใตหนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 
 
 
 

 

 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 
ผูดําเนนิงาน:     นายคงศักด์ิ  แสงพวง ตําแหนง  นักวิชาการส่ิงแวดลอม ชํานาญการ 

หนวยงาน : กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

โทรศัพท  0-3232-7602-3  โทรสาร   0-3231-5044 

 
บทที่ 1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

 
1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 

1.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองราชบุรี 

1.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล  

1.1.3  ภาค:           เหนือ              กลาง           ตะวันออก             ตะวันออกเฉียงเหนือ           ใต      

1.1.4 ที่ต้ังหนวยงาน  319  ถนนศรีสุริยวงศ  ตําบลหนาเมือง   อําเภอ เมือง   จังหวัดราชบรีุ   70000                                       

โทรศัพท: 0-3233-7688  ตอ  129    โทรสาร   0-3233-8462 

1.1.5 พื้นที่การปกครอง  8.7 ตารางกิโลเมตร 

1.1.6 ผูประสานงาน  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี 

1) นายองอาจ  พัฒนทอง   ตําแหนง  รก.ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล 

เบอรโทรติดตอ  032-337683  ตอ 104  โทรสาร   032-338462 

2) นายเพิ่มยศ      ต๋ิวโวหาร  ตําแหนง นายชางไฟฟา 7 ว. 

เบอรโทรติดตอ  032-337688  ตอ 104โทรสาร   032-338462 

 

จัดทําโดย 
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3) นายเลิศชาย  กาเหวาลาย  ตําแหนง  นายชางเคร่ืองกล 7 ว. 

    เบอรโทรติดตอ  032-337688  ตอ 104โทรสาร   032-338462 

 
1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการประจําป 2553 

1.2.1 จํานวน เทศบาล/อบต.ที่แนวทอครอบคลุม 2 พื้นที่ ไดแก  เทศบาลเมืองราชบุรี  และ อบต.บาน

ไร มีรายละเอียดดังนี้ 
1.2.1(1) ช่ือเทศบาลเมืองราชบุรี   ที่แนวทอครอบคลุม 
 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 38,208  คน  

-  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร    -  ครัวเรือน  

พื้นที่เขตการปกครอง(ตร.กม.)   -  8.7  

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา - เทศบาลเมืองราชบุรี 
1.2.1(1) ช่ืออบต. บานไร   ที่แนวทอครอบคลุม 
 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 10,156  คน  

-  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร   2,447  ครัวเรือน  

พื้นที่เขตการปกครอง(ตร.ม.)   -  19,819  

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา - เทศบาลเมืองราชบุรี 

 
บทที่ 2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

     
2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1.1 พื้นที่ใหบริการน้ําเสียที่ออกแบบไว(ตร.กม.). – 8.7  

2.1.2 ประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามที่ออกแบบไว(คน) - ไมมีขอมูล  

2.1.3 อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีออกแบบไว(ลบ.ม./วัน) – 12,000  

 
2.2 ขอมูลรายละเอียดทอรวบรวมน้ําเสียประจําป 2553 

2.2.1 ทอดักน้ําเสีย 
2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด(ม.):  - ไมมีขอมูล 

2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด(ม.):  66 

2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด(ม.):  - ไมมีขอมูล 

2.2.1(4) พื้นที่เขตการปกครองรวมของเทศบาล/อบต.ที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย(ตร.กม.): - ไมมีขอมูล 

2.2.1(5) พื้นที่ใหบริการรวม(ตร.กม.):… - ไมมีขอมูล 

2.2.1(6) รอยละพื้นที่ใหบริการเม่ือเทียบกับเขตการปกครองรวมทั้งหมด - ไมมีขอมูล 
2.2.2 ประชากร 
2.2.2(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.........-... คน  

2.2.2(2) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.- ครัวเรือน  
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2.2.2(3) ประชากรแฝงในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ   - .คน 

2.2.2(4) นักทองเที่ยวในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ     - คน  
2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS) 
2.2.3(1) อาคารผันน้ําที่มีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : ODS (แหง) …………-…..…………. 

2.2.3(2) อาคารผันน้ําไมมีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : CSO (แหง)……9…แหง 

2.2.3(3) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่มีอาคารผันน้ําทั้งหมด : PS (แหง)……1…..  แหง 

2.2.3(4) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่ไมมีอาคารผันน้ําทั้งหมด  : PS (แหง) …….-................…..            

2.2.3(5) อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ(ลบ.ม./วัน) – 12,000  
 2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
2.2.4(1) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการท่ีเช่ือมตอทอ     

น้ําเสีย......-.........ครัวเรือน  

              2.2.4(2) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ……-………. 

2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ= ……-………. 
 

บทที่ 3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย 

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองราชบุรี 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย   ถนนศรีสุริยวงค  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000                                      

      โทรศัพท:…………………-……………… โทรสาร….……….…-…………….……… 

3.1.3 พิกัด UTM (X) 590255  พิกัด UTM (Y) 1494572                                                            

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล 

        โทรศัพท  032-337688  โทรสาร  032-338462 

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน:.- ไมมี 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ํา:แมกลอง 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบไว   20,000  ลบ.ม. ตอวัน 

3.1.9 จํานวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย(ป)......เร่ิม พ.ศ.2541  ถึง พ.ศ.2568 

3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว(กรัม/วัน): -  

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

  Activated Sludge (AS)      Stabilization Pond (SP)    

  Anaerobic Filter (AF)       Aerated Lagoon (AL)    

  Oxidation Ditch (OD)     Wetland                                                       

  ระบบอื่นๆ(ระบุ)………………………..……………………............................ 
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3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ(เร่ิมเฟสแรก):  มีนาคม 2544 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ:  16 มิถุนายน 2544 

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม   170  ไร                                                    

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คลองอูเรือ       ลงแมน้ําแมกลอง              

                                       
3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป  2553 

3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน  20,000  ลบ.ม./วัน 

3.2.2 เดินระบบโดย 

 เทศบาล 

  อจน. 

  เอกชน ระบุชื่อบริษัทเอกชนที่วาจาง :.…….........………….........……………… 

      ราคาจาง(บาท/เดือน)….....………..........… ราคาจาง(ลานบาท/ป)……………........… 

  อื่นๆ ระบุ:.................................................. ……….......………….........……………… 

3.2.3 อัตราการไหลของนํ้าเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) 

 กรณีระบบฯปรกติ  -ไมมีขอมูล 

3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.) –ไมมีการตรวจวัด 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  (กก./เดือน) –ไมมีตะกอนในระบบ  

 3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน  - ไมมีตะกอนในระบบฯ 
 

บทที่ 4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

4.1 อัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 1 ป  : ไมมีขอมูล  

 
4.2 ผลคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ            
 4.2.1 เก็บตัวอยางน้ําโดย: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 8 

   โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/2553 ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552    วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 2/2553 ระหวางวันที่  25 มกราคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 3/2553 ระหวางวันที่  24 เมษายน 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Composit  Sampling 

คร้ังที่ 4 /2553 ระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

    4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบฯ 
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พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง น้ําเขาระบบ น้ําออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 

25 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
24 เมษายน 2553 
15 กรกฎาคม 2553 

7.92 
7 

8.41 
8.25 

8.31 
6 

9.40 
8.94 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.90 8.16  

คาบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

25 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
24 เมษายน 2553 
15 กรกฎาคม 2553 

18.0 
16.5 
20.4 
10.6 

7.2 
13.5 
21.3 
11.7 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  16.4 13.4  

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

25 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
24 เมษายน 2553 
15 กรกฎาคม 2553 

11.2 
129.6 
15.0 
18.8 

12.0 
23.8 
31.6 
27.0 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  43.6 23.6  

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

25 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
24 เมษายน 2553 
15 กรกฎาคม 2553 

<0.1 
1.5 

<0.1 
0.1 

<0.1 
0.1 

<0.1 
<0.1 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.5 <0.1  

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

25 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
24 เมษายน 2553 
15 กรกฎาคม 2553 

5.65 
0.44 
9.30 
6.50 

2.53 
ND. 
6.90 
0.70 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  5.47 2.53  

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) 
 

มก./ล. 
 

25 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
24 เมษายน 2553 
15 กรกฎาคม 2553 

5.74 
6.55 
9.79 
4.48 

2.62 
3.93 
3.73 
4.13 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  6.64 3.60  

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

25 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
24 เมษายน 2553 
15 กรกฎาคม 2553 

0.38 
0.52 
0.58 
0.36 

0.10 
0.14 
0.12 
0.12 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.46 0.12  

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

25 พฤศจิกายน 2552 
25 มกราคม 2553 
24 เมษายน 2553 
15 กรกฎาคม 2553 

1,700,000 
490,000 
140,000 

3,100,000 

2,200 
330 
<18 
20 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  1,357,500 642  
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเสียเขาระบบ 
 

0

50

100

150

25-พ.ย.-52 25-ม.ค.-53 24-เม.ย.-53 15-ก.ค.-53

วันท่ีเก็บตัวอยาง

 pH BOD SS FOG TKN
 

  

 
แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเสียออกจากระบบ 
 

0

10

20

30

40

25-พ.ย.-52 25-ม.ค.-53 24-เม.ย.-53 15-ก.ค.-53

วันท่ีเก็บตัวอยาง

 pH BOD SS FOG TKN
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      4.2.3 จํานวนครั้งที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป  3  คร้ัง  

 4.2.4 จํานวนคร้ังทั้งหมดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯใน 1 ป  4 คร้ัง 

 
4.3 ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มผีลตอคุณภาพน้ําทิ้ง  - เปนระบบบอผ่ึง 
 

บทที่ 5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 

5.1.1 จํานวนบุคลากรดานบริหาร(คน):  2  คาใชจายบุคลากรดานบริหาร(บาท):  411,880 บาทตอป  

ตําแหนง  ผอ. กองชางสุขาภิบาล      จํานวน  1  คน     

ตําแหนง.เจาพนักงานธุรการ  6 ว.      จํานวน  1  คน                                 

5.1.2 จํานวนบุคลากรดานชาง(คน): 3  .คาใชจายจํานวนบุคลากรดานชาง(บาท): 443,160  บาทตอป  

ตําแหนง นายชางไฟฟา  7 ว.   จํานวน  1  คน     

ตําแหนง นายชางเคร่ืองกล 7 ว.  จํานวน  1  คน      

                             ตําแหนง นายชางเคร่ืองยนต  5   จํานวน  1  คน     

5.1.3 จํานวนบุคลากรดานนักวิชาการ(คน):  - ไมมี    

5.1.4 จํานวนคนงาน (คน):  8 .คาใชจายบุคลากรดานคนงาน(บาท):.838,240  บาทตอป  

5.1.5 คาใชจายบุคลากรรวม     1,693,280  บาท ตอป  

                           
5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.2.1 ตารางคาใชจายดานน้ําประปาประจําป 2553    -ไมมีขอมูล 

                                
5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดนิระบบบําบัด 

5.3.1 ตารางคาใชจายดานไฟฟาประจําป 2553   - 329,701.54 บาทตอป 
 
5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย  - 35,488.00  บาทตอป 
 
5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  - 22,891.15  บาทตอป        
                 
5.6 ขอมูลคาใชจายอ่ืน    –  จัดซื้อจุลินทรียชีวภาพ  รวม   200,970  บาท /ป 

 
บทที่ 6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
6.1 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
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กอสรา
งระยะ
ที่ 

เริ่ม
กอสราง 
(ป พ.ศ.) 

กอสราง
แลว
เสร็จ 
(ป 

พ.ศ.) 

แหลงที่มา
งบประมาณ 

ความสามารถ
ในการรองรับ
น้ําเสียตามที่
ออกแบบไว 
(ลบ./วัน) 

ราคาคากอสราง รายละเอียด
กอสราง 

ทอ
รวบรว
มน้ํา
เสีย 

ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 

ทอ
รวบรวม
น้ําเสีย 

ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 

1 2541 2544 กรมโยธาธิการ 20,000 359 ลานบาท   

รวม        

 
บทที่ 7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

 
7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

7.1.1 ปญหาดานการบริหารจัดการ 
ปญหาดานบุคลากร: - - ขาดบุคลากรเฉพาะทาง  เชน  นักวิทยาศาสตร  นักวิเคราะหคุณสมบัติน้ําเสีย  

วิศวกรควบคุมระบบ 

ปญหาดานงบประมาณ:   เทศบาลมีงบประมาณจํากัด  อยากไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการ

บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียทุกป  เชน  คากระแสไฟฟา  คาบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  คาสารเคมี  คา

บํารุงรักษาระบบทอรวบรวม 

ปญหาดานเทคนิค: - ไมมี 

7.1.2 ปญหาดานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย: 

ปญหาดานระบบทอระบายน้ํา (ทอแรงโนมถวง, ทอแรงดัน) 

1. พื้นที่ในเขตเทศบาลบางสวนยังมิไดมีทอระบายนํ้าเสียครอบคลุม  ทําใหชุมชนบางแหงปลอยน้ํา

เสียสูแมน้ําแมกลองโดยตรง 

2.    ทอระบายน้ําบนถนนบางสายไมสามารถเชื่อมตอทอดักน้ําเสียได  เนื่องจากทองทอระบายน้ํา

ไมไดระดับ 

ปญหาดานทอดักน้ําเสีย  -  มีแหลงน้ําจากภายนอกไหลซึมทอดักน้ําเสียบางสวน มีน้ําจากภายนอก

ซึมเขาสูทอรวบรวม 

ปญหาดานบอตรวจระบาย  - ไมมี 

ปญหาดานอาคารดักน้ําเสีย  -  อุปกรณผันน้ําอยูในสภาพสมบูรณ  สามารถดักน้ําเสียใหไหลเขาทอ

ดักน้ําเสียไดโดยสะดวก  แตมีปญหาสําคัญ คือ Flap gate  ของอาคารดักน้ําเสียชํารุดและเสียหาย  ทําใหน้ํา

จากแมน้ําแมกลองสามารถไหลเขาไปในทอดักน้ําเสีย  และตอไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย  เปนการเพ่ิมภาระใหกับ 

ระบบฯ และส้ินเปลืองคาไฟฟาโดยเปลาประโยชน  และยังเปนสาเหตุใหคา บีโอดี ของน้ําเขาระบบ ฯ  มีคาตํ่าอีก

ดวย 

ปญหาดานสถานีสูบน้ําหรือสถานียกระดับน้ํา – ไมมี 

ปญหาดานอื่นๆ – ไมมี 
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7.1.3 ปญหาดานระบบบําบัดน้ําเสีย – ไมมี 

ปญหาดานสถานีสูบน้ําเสีย– ไมมี 

ปญหาดานการบําบัดขั้นตน – ไมมี 

              ปญหาดานการบําบัดขั้นที่สอง – ไมมี 

             ปญหาดานการบําบัดขั้นสูง – น้ําที่ผานการบําบัดและผานสูแหลงน้ําธรรมชาติ  มักมีสีเขียวเขม 

             ปญหาดานการนํากลับมาใชใหม – ไมมี 

ปญหาดานสภาพสลัดจ – ไมมี 

ปญหาดานการรีดน้ําเพื่อลดปริมาณสลัดจ – ไมมี 

ปญหาดานการกําจัดกากตะกอนหรือสลัดจ – ไมมี 

7.1.4 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ:  – ไมมี 
 
7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา: – ไมมี 

 

7.3 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ – ไมมี 

 

7.4 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย: – ไมมี 

 

7.5 ขอเสนอแนะ – เรงรัดการปรับปรุงระบบบําบัดใหครบถวนตามสัญญา 
 

บทที่ 8 สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 
8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 

8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 
8.1.1 (1) รอยละอัตราการบําบัดน้ําเสีย  -  ไมสามารถคํานวณได 
8.1.2 การเดินระบบ 

    ไมเดินระบบ                         เดินระบบ 
          8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน 

 8.1.3(1)  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ผานมาตรฐาน = 3  คร้ัง 

จาก 4 คร้ัง 

 8.1.3 (2) สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ไมผานมาตรฐาน =  1 คร้ัง      

จาก 4 คร้ัง 

 8.1.3 (3) รอยละผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน = 75.0 
8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
8.1.4 (1) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ = -  ไมสามารถคํานวณได  
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8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย - สามารถใชงานไดตามปกติ 
 
8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย - สามารถใชงานไดตามปกติ 

 
บทที่ 9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.1.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัด =   ไมสามารถคํานวณได 

  
9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.2.1 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย =  ไมสามารถคํานวณได 

9.2.2 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ =   ไมสามารถคํานวณได 
 

9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

9.3.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐาน = 75.0 
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รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชน 
ประจําป  2553 

 
  

 
ช่ือระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 
หนวยงานที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  กองสาธารณสุขฯ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
อยูภายใตหนวยงาน   เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 

 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่8 
ผูดําเนนิงาน:     นายคงศักด์ิ  แสงพวง ตําแหนง  นักวิชาการส่ิงแวดลอม ชํานาญการ 

หนวยงาน :  กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

โทรศัพท : 0-3232-7602-3 โทรสาร : 0-3231-5044 

 
บทที่ 1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

 
1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 

1.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักที่รับผิดชอบ  เทศบาลเมืองเพชรบุรี   

1.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขฯ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม

ผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

 1.1.3  ภาค:           เหนือ              กลาง           ตะวันออก             ตะวันออกเฉียงเหนือ           ใต      

1.1.4 ที่ต้ังหนวยงาน  ตําบลแหลมผักเบี้ย  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท  032-425820  032-425013  โทรสาร  032-457981 

1.1.5 พื้นที่การปกครอง  5.4 ตารางกิโลเมตร 

1.1.6 ผูประสานงาน 

1)   จ.อ. มาโนช  เดนดวง  สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี   

เบอรโทรติดตอ  032-425820  032-425013  ตอ  124   โทรสาร  032-457981 

 
 

จัดทําโดย 
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1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการประจําป  2553 

1.2.1 จํานวน เทศบาล/อบต.ที่แนวทอครอบคลุม......5.4...ตารางกิโลเมตร.....พื้นที่ ไดแก (เทศบาล/

อบต.)………เทศบาลเมืองเพชรบุรี……………………… 

มีรายละเอียดดังนี้ 
1.2.1(1) ช่ือเทศบาล/อบต..........เทศบาลเมืองเพชรบุรี...................ที่แนวทอครอบคลุม 
 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร......36910...คน  

-  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร.....12796....ครัวเรือน  

  -  จํานวนประชากรแฝง..................ไมมีขอมูล...........................คน  

-  จํานวนนักทองเที่ยว..............ไมมีขอมูล.................................คน     

พื้นที่เขตการปกครอง(ตร.กม.)......................5.4..........ตารางกิโลเมตร...................................... 

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา……สํานักการชาง  เทศบาลเมืองเพชรบุรี…………… 
 

บทที่ 2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 
     
2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1.1 พื้นที่ใหบริการน้ําเสียที่ออกแบบไว(ตร.กม.).........5.4  ตารางกิโลเมตร.......  

2.1.2 ประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามที่ออกแบบไว(คน).....31,100  คน  8,793  ครัวเรือน.....  

 จํานวนนักทองเท่ียวในพื้นที่  1,369  คน/ป (ขอมูลเฉพาะที่มีทะเบียน) 

2.1.3 อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีออกแบบไว(ลบ.ม./วัน).................  

 ป พ.ศ. 2537  ปริมาณนํ้าเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย  1700  ลบ.ม./วัน 

 ป พ.ศ. 2540  ปริมาณนํ้าเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย  3700  ลบ.ม./วัน 

 ป  พ.ศ. 2543  ปริมาณนํ้าเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย  3600  ลบ.ม./วัน 

 
2.2 ขอมูลรายละเอียดทอรวบรวมน้ําเสียประจําป....2553... 

2.2.1 ทอดักน้ําเสีย 
2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด(ม.): ……………...ไมมีขอมูล.............................................. 

2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด(ม.): ………  …...ไมมีขอมูล................................................ 

2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด(ม.): ……………....ไมมีขอมูล............................................… 

2.2.1(4) พื้นที่เขตการปกครองรวมของเทศบาล/อบต.ที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย(ตร.กม.):……5.4… 

2.2.1(5) พื้นที่ใหบริการรวม(ตร.กม.):………….5.4.............................................................. 

2.2.1(6) รอยละพื้นที่ใหบริการเม่ือเทียบกับเขตการปกครองรวมทั้งหมด……รอยละ 100………… 
2.2.2 ประชากร 
2.2.2(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.. 36,910.....คน  

2.2.2(2) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.12,769.

ครัวเรือน  
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2.2.2(3) ประชากรแฝงในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.........ไมมีขอมูล................คน 

2.2.2(4) นักทองเที่ยวในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ..........ไมมีขอมูล...................คน  
2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS) 
2.2.3(1) อาคารผันน้ําที่มีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : ODS (แหง) ……………..…………. 

2.2.3(2) อาคารผันน้ําไมมีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : CSO (แหง)……………..…………. 

2.2.3(3) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่มีอาคารผันน้ําทั้งหมด : PS (แหง) ……………………… 

2.2.3(4) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่ไมมีอาคารผันน้ําทั้งหมด  : PS (แหง) …….................…..            

2.2.3(5) อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ(ลบ.ม./วัน)......3500 ...........................              
 2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
2.2.4(1) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการท่ีเช่ือมตอทอ   

น้ําเสีย...............ครัวเรือน  

              2.2.4(2) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ไมมีขอมูล 

2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ= ไมมีขอมูล 

 
บทที่ 3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย 

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย   .เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  ตําบลแหลมผักเบี้ย  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

      โทรศัพท:………………………………… โทรสาร….……….……………….……… 

3.1.3 พิกัด UTM (X)  617394   พิกัด UTM (Y) 1442616                                                               

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  สํานักการชาง  สวนชางสุขาภิบาล 

        โทรศัพท  0-3242-6261 ตอ 119,120  

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่   8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน:............................................................................................................ 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ํา:……เพชรบุรี…………………............................................ 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบไว (ลบ./วัน):…>10000  ลบ.ม.…  

3.1.9 จํานวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย(ป)......เร่ิม พ.ศ.2537 .ถึง พ.ศ.......  

3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว(กรัม/วัน):……………............  

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

□ Activated Sludge (AS)     Stabilization Pond (SP)    

□ Anaerobic Filter (AF)     □ Aerated Lagoon (AL)    

□ Oxidation Ditch (OD)    Wetland                                                       

□ ระบบอื่นๆ(ระบุ)………………………..……………………............................ 
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3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ(เร่ิมเฟสแรก): …………………2537……………………….... 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ: ……………2537……………........................................... 

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม(ไร)..............96 ไร......................................                                                    

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย………ชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก.......………                                          

 
3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป 2553 

3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน(ลบ./วัน) ….....……มากกวา 10000 …..........…….…...                                              

3.2.2 เดินระบบโดย         

 เทศบาล     รวมกับ  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย  อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)                                                                                            

  อจน. 

  เอกชน ระบุชื่อบริษัทเอกชนที่วาจาง :.…….........………….........……………… 

      ราคาจาง(บาท/เดือน)…..... ราคาจาง(ลานบาท/ป)……………........… 

  อื่นๆ ระบุ:.................................................. ……….......………….........……………… 

3.2.3 อัตราการไหลของนํ้าเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) 

           กรณีระบบฯปรกติ                                                                                                                                              

 
 หนวย วิธีวัด

อัตรา
การ
ไหล 

เดือน 
ตุลาคม 2552-กันยายน 2553 

เฉลี่ย 
ตอ 
เดือน 

 

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

อัตราการ
ไหลของ
นํ้าเขา
ระบบฯ (1) 

ลบ.ม./
เดือน 
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15
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34
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2,

89
9.
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4,
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4.
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0,

44
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68
 

14
3,

33
0.

88
 

14
3,

36
6.

16
 

21
5,

23
1.

52
 

21
1,

63
2.

96
 

22
6,

67
4.

00
 

21
3,

84
3.

84
 

16
5,

28
6.

80
 

อัตราการ
ไหลของ
นํ้าทิ้งออก
จากระบบ
ฯ(2) 

ลบ.ม./
เดือน 

              

 

 3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.)- ไมมีขอมูล 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  (กก./เดือน)  - ไมมีขอมูล 

              3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน 
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                                      การเผา 

                                      หลุมฝงกลบ 

                                      ทําปุย 

                                      ใชประโยชนอื่นๆ อธิบาย ___________________________________________ 

3.3.7 (option) ความนาเช่ือถือของขอมูลในทางปฏิบัติกับทางทฤษฎี  โดยใชการคํานวณ Mass 

Balance เฉล่ียตอเดือน  -ไมมีขอมูล 

 
บทที่ 4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

4.1 อัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 1 ป (ลบ.ม.)  165,286.80 

 
4.2 ผลคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ            
 4.2.1 เก็บตัวอยางน้ําโดย: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 8 

   โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/2553 ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552    วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 2/2553 ระหวางวันที่ 19 มกราคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 3/2553 ระหวางวันที่  23 เมษายน 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Composit  Sampling 

คร้ังที่ 4 /2553 ระหวางวันที่ 13 กรกฎาคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

 4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบฯ 
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พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง น้ําเขาระบบ น้ําออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 

24 พฤศจิกายน  2552 
19 มกราคม 2553 
23 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

7.65 
6.89 
8.33 
6.38 

9.49 
8.79 

10.44 
8.84 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.31 9.39  

คาบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน  2552 
19 มกราคม 2553 
23 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

27.2 
34.8 
28.3 
23.0 

19.3 
16.8 
29.5 
24.4 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  28.3 22.5  

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน  2552 
19 มกราคม 2553 
23 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

15.2 
25.7 
14.2 
24.8 

106.4 
121.6 
43.2 
67.2 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  20.0 84.6  

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

24 พฤศจิกายน  2552 
19 มกราคม 2553 
23 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

<0.1 
0.1 

<0.1 
0.1 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  <0.1 <0.1  

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน  2552 
19 มกราคม 2553 
23 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

6.17 
6.06 

10.40 
9.00 

6.30 
1.64 
6.60 
5.90 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  7.91 5.11  

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) 
 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน  2552 
19 มกราคม 2553 
23 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

14.67 
19.15 
16.01 
14.57 

5.04 
3.93 
4.45 
5.04 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  16.10 4.62  

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน  2552 
19 มกราคม 2553 
23 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม  2553 

1.09 
1.13 
1.11 
1.05 

0.47 
0.44 
0.29 
0.46 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  1.10 0.42  

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

24 พฤศจิกายน  2552 
19 มกราคม  2553 
23 เมษายน  2553 
13 กรกฎาคม  2553 

330,000 
790,000 
230,000 
790,000 

<18 
45 
45 

<18 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  535,000 31.5  
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเขาระบบ 
 

0
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40

24-พ.ย.-52 19-ม.ค.-53 23-เม.ย.-53 13-ก.ค.-53

วันทีเ่ก็บตัวอยาง

 pH BOD SS FOG TKN
 

 

 
แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเสียออกจากระบบ 
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 4.2.3 จํานวนคร้ังที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป   - 0 คร้ัง 

 4.2.4 จํานวนคร้ังทั้งหมดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯใน 1 ป  - 4 คร้ัง    

 
4.3 ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มผีลตอคุณภาพน้ําทิ้ง –ไมมีขอมูล 
 

บทที่ 5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร - ไมมีขอมูล 

                           
5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.2.1 ตารางคาใชจายดานน้ําประปาประจําป 2553   - ไมมีขอมูล 

                                
5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดนิระบบบําบัด 

5.3.1 ตารางคาใชจายดานไฟฟาประจําป 2553 
 คาใชจายดานไฟฟาประจําป2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
1. จํานวนหนวย
การใชไฟฟาของ
ระบบฯ  

             

    1.1 ราคาตอ
หนวย(บาท)     

             

    1.2  คาใชจาย
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แผนผังแสดงคาใชจายไฟฟาประจําปงบประมาณ  2553 
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5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย   

5.4.1 ตารางคาใชจายดานสารเคมีประจําป2553.     - ไมมีขอมูล 

 

5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   -ไมมีขอมูล     
                 
5.6 ขอมูลคาใชจายอ่ืน  -ไมมีขอมูล 
 

บทที่ 6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

6.1 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  -ไมมีขอมูล 

 
บทที่ 7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

 
7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง - ไมมีขอมูล 

 

7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา  -ไมมีขอมูล 

 

7.3 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ – ไมมีขอมูล 

 

7.4 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย - ไมมีขอมูล 
 
 

บทที่ 8 สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
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 - 10- 

 
8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 

8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 
8.1.1 (1) รอยละอัตราการบําบัดน้ําเสีย.....ไมสามารถคํานวณได 
8.1.2 การเดินระบบ 

    ไมเดินระบบ                            เดินระบบ 
          8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน 
 8.1.3(1)  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ผานมาตรฐาน = 0 คร้ัง  

            จาก 4 คร้ัง 

 8.1.3 (2) สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ไมผานมาตรฐาน = 4คร้ัง      

            จาก 4 คร้ัง 

 8.1.3 (3) รอยละผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน = 0 
8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
8.1.4 (1) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ = ไมสามารถคํานวณได 

  

8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย –สามารถใชงานไดตามปกติ 

 

8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย -สามารถใชงานไดตามปกติ 
 

บทที่ 9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.1.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัด = …ไมสามารถคํานวณได 

 
9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.2.1 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ไมสามารถคํานวณได 

9.2.2 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ =  ไมสามารถคํานวณได 
 

9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

9.3.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐาน =  0.0 
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รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชน 
ประจําป  2553 

 
  

 
ช่ือระบบบําบัดน้ําเสีย  โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 
 หนวยงานที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  กองชางสุขาภิบาล 
 

อยูภายใตหนวยงาน เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 

 

 
 

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่   8      
ผูดําเนนิงาน:    นายคงศักด์ิ  แสงพวง    ตําแหนง  นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

หนวยงาน:  กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
โทรศัพท   0-3232-7602-3  โทรสาร   0-3231-5044 

 
บทที่ 1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

 
1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 

1.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักที่รับผิดชอบ  เทศบาลเมืองชะอํา 

1.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล 

1.1.3  ภาค:           เหนือ              กลาง           ตะวันออก             ตะวันออกเฉียงเหนือ           ใต      

1.1.4 ที่ต้ังหนวยงาน:   ถนน  เพชรเกษม  ตําบลชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัด เพชรบุรี   76120 

โทรศัพท 032-430101  โทรสาร  032-433721 

1.1.5 พื้นที่การปกครอง  110 ตารางกิเมตร 

1.1.6 ผูประสานงาน 

  นายประเสริฐ  องคทอง  สังกัดเทศบาลเมืองชะอํา  ตําแหนง  นายชางไฟฟา 

   เบอรโทรติดตอ  032-430101  โทรสาร  032-433721 

 

 
 

จัดทําโดย 
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1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการประจําป  2553 

1.2.1 จํานวน เทศบาล/อบต.ที่แนวทอครอบคลุม1  พื้นที่ ไดแก เทศบาลเมืองชะอํา   

มีรายละเอียดดังนี้ 
1.2.1(1) เทศบาลเมืองชะอํา 
 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  31,698  คน  

-  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร  22,263  ครัวเรือน  

  -  จํานวนประชากรแฝง...................-..........................คน  

   -  จํานวนนักทองเที่ยว  ประมาณ  2  ลานคนเศษ  

พื้นที่เขตการปกครอง  110  ตร.กม. 

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา  กองการประปาเทศบาลเมืองชะอํา 

 
บทที่ 2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

     
2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1.1 พื้นที่ใหบริการน้ําเสียที่ออกแบบไว  8  ตร.กม  

2.1.2 ประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามที่ออกแบบไว(คน).....................  

2.1.3 อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีออกแบบไว(ลบ.ม./วัน).................  

 
2.2 ขอมูลรายละเอียดทอรวบรวมน้ําเสียประจําป  2553 

2.2.1 ทอดักน้ําเสีย 
2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด  11,593  เมตร  

2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด  4,541  เมตร 

2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด  16,134  เมตร 

2.2.1(4) พื้นที่เขตการปกครองรวมของเทศบาล/อบต.ที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย  110  ตร.กม. 

2.2.1(5) พื้นที่ใหบริการรวม  8  ตร.กม. 

2.2.1(6) พื้นที่ใหบริการเม่ือเทียบกับเขตการปกครองรวมทั้งหมด  คิดเปนรอยละ  7.27 
2.2.2 ประชากร 
2.2.2(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ  -              คน  

2.2.2(2) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ............ครัวเรือน  

2.2.2(3) ประชากรแฝงในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ...........................................คน 

2.2.2(4) นักทองเที่ยวในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.............................................คน  
2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS) 
2.2.3(1) อาคารผันน้ําที่มีเคร่ืองสูบทั้งหมด  ODS  1  แหง 

2.2.3(2) อาคารผันน้ําไมมีเคร่ืองสูบทั้งหมด CSO  1   แหง 

2.2.3(3) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่มีอาคารผันน้ําทั้งหมด PS แหง)   -  ไมมีขอมูล 
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2.2.3(4) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่ไมมีอาคารผันน้ําทั้งหมด  : PS…..1….แหง 

2.2.3(5) อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ(ลบ.ม./วัน) -  ไมมีขอมูล  
 2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
2.2.4(1) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการท่ีเช่ือมตอทอ   

น้ําเสีย.......-........ครัวเรือน  

              2.2.4(2) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ………-……. 

2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ= ……-………. 
 

บทที่ 3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย               

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย  โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองชะอํา 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย   ถนนคลองเทียน  ตําบลชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120                                         

 โทรศัพท 032-430101  โทรสาร  032-433721 

3.1.3 พิกัด UTM (X) 606202  พิกัด UTM (Y)   1416412                                                               

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล        โทรศัพท   032-430101  

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที  8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน:.......................-...................................................................... 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ํา  ชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบ 17,000   ลบ.ม.  

3.1.9 จํานวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย  20 ป   เร่ิม พ.ศ.2544  ถึง พ.ศ.2564  

3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว(กรัม/วัน):……………............  

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

  Activated Sludge (AS)       Stabilization Pond (SP)    

  Anaerobic Filter (AF)      Aerated Lagoon (AL)    

  Oxidation Ditch (OD)     Wetland                                                       

  ระบบอื่นๆ(ระบุ)………………………..……………………............................ 

3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ  25  เมษายน  2544 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ  25  เมษายน  2544  

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม  147  ไร                                                  

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คลองชะอํา  ออกสูทะเลบริเวณวัดเนรัญชราราม       

                                            
3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป  2553 

3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน17000 ลบ.ม. 



รายงานการดําเนนิงานตรวจสอบและรวบรวมขอมูล ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบดัน้ําเสียชุมชนประจําป 2553 
ช่ือระบบบาํบัดน้ําเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองชะอํา 

 
 

  - 4- 

 

3.2.2 เดินระบบโดย 

  เทศบาล 

  อจน. 

 เอกชน ระบุชื่อบริษัทเอกชนที่วาจาง  บริษัท   เวสโก  อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด 

      ราคาจาง  265,000  บาท/เดือน  ราคาจาง 3.18  ลานบาท/ป 

3.2.3 อัตราการไหลของนํ้าเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) 

               กรณีระบบฯปรกติ  

 
 หนวย เดือน 

ตุลาคม 2552- กันยายน 2553 
เฉลี่ย 
ตอ 
เดือน 

 

 เดือน ต.ค.
52 

พ.ย.
52 

ธ.ค.
52 

ม.ค.
53 

ก.พ.
53 

มี.ค.
53 

เม.ย.
53 

พ.ค.
53 

มิ.ย.
53 

ก.ค.
53 

ส.ค.
53 

ก.ย.
53 

 

อัตราการ
ไหลของน้ํา
เขาระบบฯ 
(1) 

ลบ.ม./
วัน 

4,
15

8 

3,
30

9 

2,
76

4 

2,
60

5 

2,
12

1 

2,
64

5 

3,
30

5 

3,
20

8 

3,
32

5 

3,
33

9 

3,
67

5 

3,
41

2 

3,
15

5.
5 

อัตราการ
ไหลของน้ํา
ท้ิงออกจาก
ระบบฯ(2) 

ลบ.ม./
วัน 

             

 

             3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.) 

 
 หนวย เดือน 

ตุลาคม 2552- กันยายน 2553 
เฉลี่ย 
ตอ 
เดือน 

 

 เดือน ต.ค.
52 

พ.ย.
52 

ธ.ค.
52 

ม.ค.
53 

ก.พ.
53 

มี.ค.
53 

เม.ย.
53 

พ.ค.
53 

มิ.ย.
53 

ก.ค.
53 

ส.ค.
53 

ก.ย.
53 

 

BOD ของนํ้า
เขาระบบฯ 

มก./
ล. 

33.5 48 48 20.5 27.5 18.28 15.5 18.5 28 28 17.5 43 28.9 

BOD ของนํ้า
ท้ิงออกจาก
ระบบฯ 

มก./
ล. 

11 15.5 15.5 15 10 15.9 10.5 12 9 9.5 15 16 12.9 
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แผนผังแสดงคา BOD ของน้ําเขา - น้ําออกระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองชะอํา 

คา BOD ของน้ําเขา-ออกระบบบําบัดน้ําเสีย

0
10
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40
50
60

ต.ค.-
52
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52
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53

มี.ค.-
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เม.ย.-
53

พ.ค.-
53

มิ.ย.-
53

ก.ค.-
53

ส.ค.-
53

ก.ย.-
53

เดือน

ค
า 

BO
D 

( ม
ก

./
ล.

)

BOD ของน้ําเขาระบบฯ (มก./ล.) BOD ของน้ําท้ิงออกจากระบบฯ (มก./ล.)
 

 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  (กก./เดือน) -  ไมมี 

              3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน  - ไมมีตะกอน 

 
บทที่ 4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

4.1 อัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 1 ป (ลบ.ม./วัน): - 3,155.5 

 
4.2 ผลคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ     
 4.2.1 เก็บตัวอยางน้ําโดย: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 8 

   โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/2553 ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552    วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 2/2553 ระหวางวันที่ 19 มกราคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 3/2553 ระหวางวันที่  22 เมษายน 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Composit  Sampling 

คร้ังที่ 4 /2553 ระหวางวันที่ 13 กรกฎาคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

 4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบฯ 
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พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง น้ําเขาระบบ น้ําออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 

24 พฤศจิกายน 2552 
19 มกราคม 2553 
22 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

8.42 
6.97 
8.18 
6.84 

9.21 
9.38 

10.30 
8.19 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.60 9.27  

คาบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน 2552 
19 มกราคม 2553 
22 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

19.4 
17.2 
17.6 
18.7 

15.5 
12.0 
28.1 
11.8 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  18.2 16.9  

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน 2552 
19 มกราคม 2553 
22 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

20.8 
14.8 
18.4 
23.5 

50.0 
55.6 

49.04 
34.0 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  19.4 47.2  

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

24 พฤศจิกายน 2552 
19 มกราคม 2553 
22 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

<0.1 
0.1 

<0.1 
<0.1 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  <0.1 <0.1  

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน 2552 
19 มกราคม 2553 
22 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

12.50 
3.24 
9.80 

10.30 

5.11 
3.14 
9.10 
2.10 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  8.96 4.86  

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) 
 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน 2552 
19 มกราคม 2553 
22 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

11.69 
8.72 
9.45 
12.0 

9.63 
4.38 
4.50 
4.49 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  10.47 5.75  

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

24 พฤศจิกายน 2552 
19 มกราคม 2553 
22 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

0.67 
0.55 
0.65 
0.63 

0.30 
0.36 
0.37 
0.39 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.63 0.36  

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

24 พฤศจิกายน 2552 
19 มกราคม 2553 
22 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

790,000 
3,300,000 
3,300,000 
7,000,000 

<18 
18 

<18 
<18 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  3,597,500 <18  
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ป 2553 
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย ป 2553 
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 4.2.3 จํานวนคร้ังที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป  1 คร้ัง 

 4.2.4 จํานวนคร้ังทั้งหมดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯใน 1 ป  4  คร้ัง 

 
4.3 ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มผีลตอคุณภาพน้ําทิ้ง  - ไมมี 
 

บทที่ 5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 

5.1.1 จํานวนบุคลากรดานบริหาร  1  คน  คาใชจายบุคลากรดานบริหาร  30,380  บาท/เดือน  

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล   จํานวน  1  คน      

5.1.2 จํานวนบุคลากรดานชาง  2  คน  คาใชจายจํานวนบุคลากรดานชาง 34,390 บาท/เดือน  

ตําแหนง  นายชางเคร่ืองยนต    จํานวน  1  คน  

ตําแหนง  นายชางไฟฟา     จํานวน  1  คน   

5.1.3 จํานวนคนงาน  5  คน  คาใชจายบุคลากรดานคนงาน 32,900  บาท/เดือน  

ตําแหนง  คนงาน      จํานวน  5 คน  

5.1.4 คาใชจายบุคลากรรวม  97,760  บาท/เดือน 
 
5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.2.1 ตารางคาใชจายดานน้ําประปาประจําป  2553 – ไมมีขอมูล 

                                
5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดนิระบบบําบัด 

5.3.1 ตารางคาใชจายดานไฟฟาประจําป 2553   - ไมมีขอมูล 
 
5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย   

5.4.1 ตารางคาใชจายดานสารเคมีประจําป  2553  -  ไมมี 

 
5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย               

5.5.1 ประจําเดือน:                            

5.5.1(1) คาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมน้ําเสียรวมทั้งหมด (บาท)  

ม่ีรายละเอียดดังนี้ 

      -   คาใชจายในการซอมสถานีสูบและปม  

รายการ  ซอมแซมปมสูบน้ําเสีย  ราคา  99,617  บาท                                

-  คาใชจายในการลางระบบทอ  -ไมมี 

-  คาใชจายในการซอมอื่นๆในระบบทอ 

รายการ  ซอม  GATE  VALVE   ราคา  55,961  บาท 
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รายการ  เปล่ียนทอ  HDPE  ราคา  97,370  บาท 

                                    ราคารวม  153,331  บาท 

5.5.1(2)คาใชจายในการซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียรวมทั้งหมด(บาท)  -ไมมี 

        5.5.1(3) รวมคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย(บาท) - ไมมี 
 
5.6 ขอมูลคาใชจายอ่ืน   - ไมมีขอมูล 

 
บทที่ 6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
6.1 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

กอสราง
ระยะที่ 

เริ่ม
กอสราง 
(ป พ.ศ.) 

กอสราง
แลว
เสร็จ 
(ป 

พ.ศ.) 

แหลงที่มา
งบประมาณ 

ความสามารถ
ในการรองรับ
น้ําเสียตามที่
ออกแบบไว 
(ลบ./วัน) 

ราคาคากอสราง รายละเอียดกอสราง 
ทอ

รวบรวม
น้ําเสีย 

ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 

ทอรวบรวม
น้ําเสีย 

ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

1 2541 2544 กรมโยธาฯ 17,000 - - - - 

รวม         

 
บทที่ 7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

 
7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

7.1.1 ปญหาดานการบริหารจัดการ  -ไมมี 

7.1.2 ปญหาดานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย -ไมมี 

7.1.3 ปญหาดานระบบบําบัดน้ําเสีย   -ไมมี 

7.1.4 ปญหาอุปสรรคอื่นๆ –ไมมี 
 

7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา  -ไมมี 

 

7.3 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ  -ไมมี 
 
7.4 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  -ไมมี 

 

7.5 ขอเสนอแนะ   -ไมมี 
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บทที่ 8 สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 

8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 
8.1.1 (1) รอยละอัตราการบําบัดน้ําเสีย  -  ไมมีขอมูล 
8.1.2 การเดินระบบ 

    ไมเดินระบบ                              เดินระบบ 
          8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน 
 8.1.3(1)  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ผานมาตรฐาน = 1  คร้ัง  

            จาก 4 คร้ัง 

 8.1.3 (2) สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ไมผานมาตรฐาน = 3  คร้ัง  

จาก 4 คร้ัง 

 8.1.3 (3) รอยละผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน =  25.0 
8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
8.1.4 (1) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ = ไมสามารถคํานวณได 

 

8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย – สามารถใชงานไดตามปกติ

และในสวนของการขยายแนวทอรับน้ําเสีย ดําเนินการแลวเสร็จโดยประมาณ 40% 
 
8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย  - สามารถใชงานไดตามปกติ 
 

บทที่ 9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.1.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัด = ไมมีขอมูล 
 
9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.2.1 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ไมมีขอมูล 

9.2.2 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ =  ไมมีขอมูล   
 

9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

9.3.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐาน = 25.0 
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รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชน 
ประจําป 2553 

 
  

 
ช่ือระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ   

 
 หนวยงานที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  กองชางสุขาภิบาล 
 

อยูภายใตหนวยงาน   เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
 
 

 

 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 
ผูดําเนนิงาน:    นายคงศักด์ิ  แสงพวง   ตําแหนง   นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

หนวยงาน : กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

โทรศัพท : 0-32327602-3  โทรสาร : 0-3231-5044 
 

บทที่1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
 

1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 
1.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักที่รับผิดชอบ  เทศบาลเมืองหัวหิน 

1.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล. 

1.1.3  ภาค:           เหนือ              กลาง           ตะวันออก             ตะวันออกเฉียงเหนือ           ใต      

1.1.4 ที่ต้ังหนวยงาน  ถนนแนบเคหาสน  ตําบลหนองแก  อาํเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

โทรศัพท  032-513914   081-2993289  โทรสาร  032- 512340 

1.1.5 พื้นที่การปกครอง  86.36 ตารางกิโลเมตร 

1.1.6 ผูประสานงาน 

1)  นางสาวมาดี  รักษา   นายชางไฟฟา   7 ว. 

             เบอรโทรติดตอ  032-513914   081-2993289   โทรสาร  032- 512340 

 
1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการประจําป 2553 

1.2.1 จํานวน เทศบาล/อบต.ที่แนวทอครอบคลุมมี 1 พื้นที่ ไดแก  เทศบาลเมืองหัวหิน 

จัดทําโดย 
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1.2.1(1) ช่ือเทศบาลเมืองหัวหิน  ที่แนวทอครอบคลุม 
 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร.51,759  คน  

-  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร  31,336  ครัวเรือน  

  -  จํานวนประชากรแฝง -  คน  

-  จํานวนนักทองเที่ยว     1,900.000 .คน  

พื้นที่เขตการปกครอง   86.36   ตารางกิโลเมตร 

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา  -  กองการประปา  เทศบาลเมืองหัวหิน 
 

บทที่ 2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 
     
2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1.1 พื้นที่ใหบริการน้ําเสียที่ออกแบบไว        2.23   ตร.กม.  

2.1.2 ประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามที่ออกแบบไว(คน)....ไมมีขอมูล 

2.1.3 อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีออกแบบไว(ลบ.ม./วัน)..ไมมีขอมูล  

 
2.2 ขอมูลรายละเอียดทอรวบรวมน้ําเสียประจําป   2553 

2.2.1 ทอดักน้ําเสีย 
2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด(ม.): …………….-...................................................……… 

2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด(ม.): ……………-....................................................……… 

2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด(ม.): .………-………. 

2.2.1(4) พื้นที่เขตการปกครองรวมของเทศบาล ที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย    86.36  ตารางกิโลเมตร 

2.2.1(5) พื้นที่ใหบริการรวม    2.23    ตารางกิโลเมตร 

2.2.1(6) รอยละพื้นที่ใหบริการเม่ือเทียบกับเขตการปกครองรวมทั้งหมด   1.93 
2.2.2 ประชากร 
2.2.2(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.........-..........คน  

2.2.2(2) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.....-......ครัวเรือน  

2.2.2(3) ประชากรแฝงในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.................-..........................

คน 2.2.2(4) นักทองเที่ยวในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการ..................-........................

คน  
2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS) 
2.2.3(1) อาคารผันน้ําที่มีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : ODS  ( แหง ) 

2.2.3(2) อาคารผันน้ําไมมีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : CSO   6  แหง 

2.2.3(3) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่มีอาคารผันน้ําทั้งหมด : PS       (แหง)  

2.2.3(4) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่ไมมีอาคารผันน้ําทั้งหมด  : PS …..2…..แหง  

2.2.3(5) อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ       10,351,800  ลบ.ม./วนั  
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 2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
 

2.2.4(1) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการท่ีเช่ือมตอทอ      

น้ําเสีย......-.........ครัวเรือน  

              2.2.4(2) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ……-………. 

2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ= ……-………. 
 

บทที่ 3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
3.1 (1) ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย   

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองหัวหินระยะท่ี1 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ถนนแนบเคหาสน  ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

         โทรศัพท  032-513914  โทรสาร  032-512340 

3.1.3 พิกัด UTM (X) 604243  พิกัด UTM (Y)  1390155                                                                 

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล  

        โทรศัพท  032-513914   081-2993289  โทรสาร  032-512340 

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน: - ไมมี 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ํา:ชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบไว   8,500  ลบ.ม/วัน  

3.1.9 จํานวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย(ป)......เร่ิม พ.ศ.2534   ถึง พ.ศ.  2554 

 3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว(กรัม/วัน): …-… 

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

  Activated Sludge (AS)       Stabilization Pond (SP)    

  Anaerobic Filter (AF)       Aerated Lagoon (AL)    

  Oxidation Ditch (OD)     Wetland                                                       

 ระบบอื่นๆ(ระบุ)…RBC……….. 

3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ(เร่ิมเฟสแรก): 2534 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ:  19 ธ.ค. 2534 

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม  1.75  ไร                                         

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ทะเลอาวไทย                                                   
 
3.1 (2) ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย      

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองหัวหินระยะท่ี 2 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย   ซอยเพชรเกษม 89  ตําบลหนองแก 



รายงานการดําเนนิงานตรวจสอบและรวบรวมขอมูล ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบดัน้ําเสียชุมชนประจําป 2553 
ช่ือระบบบาํบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองหัวหิน 

 
 

  - 4- 

          อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ       รหัสไปรษณีย                                                        

 

3.1.3 พิกัด UTM (X) 605276   พิกัด UTM (Y) 1384609                                                                

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  กองชางสุขาภิบาล 

        โทรศัพท  032-51391  081-2993289  โทรสาร  032-512340 

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน:.- ไมมี 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ํา: ชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบไว  17,000  ลบ.ม.  

3.1.9 จาํนวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย(ป)......เร่ิม พ.ศ 2541 ถึง พ.ศ..2561 

3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว(กรัม/วัน):………-……............  

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

  Activated Sludge (AS)       Stabilization Pond (SP)    

  Anaerobic Filter (AF)       Aerated Lagoon (AL)    

 Oxidation Ditch (OD)     Wetland                                                       

  ระบบอื่นๆ(ระบุ)………………………..……………………............................ 

3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ(เร่ิมเฟสแรก):   ป 2541. 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ:  ป 2541 

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม  1.13 ตร.กม.                                               

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  สนามกอลฟปาลมฮิลล                                                    

 
3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป  2553 

3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน  

ระยะท่ี 1     8,500  ลูกบาศกเมตรตอวัน 

ระยะท่ี 2    17,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

3.2.2 เดินระบบโดย 

 เทศบาล 

  อจน. 

  เอกชน ระบุชื่อบริษัทเอกชนที่วาจาง :.…….........………….........……………… 

3.2.3 อัตราการไหลของนํ้าเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) 

                กรณีระบบฯปรกติ  -  ไมมีขอมูล 

     กรณีระบบฯมีความซับซอน  

  3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.)  - ไมมีขอมูล 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  (กก./เดือน) - ไมมีขอมูล 

  3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน 
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                                     การเผา 

                                     หลุมฝงกลบ 

                                  ทําปุย  และ ถมที่ 

                                      ใชประโยชนอื่นๆ อธิบาย ___________________________________________ 

3.3.7 (option) ความนาเช่ือถือของขอมูลในทางปฏิบัติกับทางทฤษฎี  โดยใชการคํานวณ Mass 

Balance เฉล่ียตอเดือน  - ไมสามารคํานวณได 

 
บทที่ 4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

4.1 อัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 1 ป (ลบ.ม./วัน):-  32,000  

 
4.2 ผลคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ            
  4.2.1 เก็บตัวอยางน้ําโดย: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 8 

   โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/2553 ระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552    วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 2/2553 ระหวางวนัที่ 18 มกราคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 3/2553 ระหวางวันที่  21 เมษายน 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Composit  Sampling 

คร้ังที่ 4 /2553 ระหวางวันที่ 13 กรกฎาคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

  4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองหัวหิน  ระยะท่ี  1 
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พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง น้ําเขาระบบ น้ําออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

7.56 
7.16 
7.79 
6.51 

7.52 
7.17 
7.85 
7.30 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.26 7.46  

คาบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

40.2 
38.8 
37.4 
41.6 

13.6 
11.1 
16.8 
15.8 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  39.5 14.3  

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

44.0 
21.6 
43.6 
65.4 

14.3 
10.7 
13.2 
23.4 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  43.7 15.4  

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

0.4 
0.6 
0.1 
0.6 

<0.1 
0.2 

<0.1 
0.2 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.4 0.2  

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

13.39 
7.12 
9.80 

16.60 

4.84 
1.41 
6.20 
8.10 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  11.73 5.14  

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

12.40 
13.30 
11.76 
13.20 

6.55 
6.65 

10.36 
7.71 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  12.67 7.82  

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

0.82 
0.85 
0.79 
0.95 

0.61 
0.59 
0.83 
0.73 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.85 0.69  

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

4,600,000 
13,000,000 
2,300,000 

11,000.000 

1,100,000 
790,000 

1,100,000 
1,100,000 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  7,725,000 1,022,500  
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 4.2.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองหัวหิน  ระยะท่ี  2 
พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง น้ําเขาระบบ น้ําออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

7.47 
7.26 
8.19 
6.79 

6.91 
7.23 
8.33 
6.46 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.43 7.23  

คาบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

17.5 
18.0 
12.7 
15.4 

11.2 
5.7 
7.3 

9.10 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  15.9 8.3  

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

24.6 
25.4 
12.8 
99.3 

49.2 
10.3 
16.8 
16.0 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  40.5 23.1  

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

0.1 
0.1 

<0.1 
1.2 

0.4 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.4 0.2  

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

8.82 
4.59 
7.9 
8.4 

3.40 
3.44 
5.7 
4.9 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  7.43 4.36  

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

11.94 
9.17 
9.27 

10.20 

9.07 
10.08 
12.33 
11.54 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  10.15 10.76  

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

1.00 
1.00 
0.66 
0.79 

0.85 
0.92 
0.81 
0.77 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.86 0.84  

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
21 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

23,000 
490,000 
790,000 

1,300,000 

33,000 
11,000 
33,000 
33,000 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  650,750 27,500  



รายงานการดําเนนิงานตรวจสอบและรวบรวมขอมูล ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบดัน้ําเสียชุมชนประจําป 2553 
ช่ือระบบบาํบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองหัวหิน 

 
 

  - 8- 

  
 แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ป 2553 ระยะที่ 1 
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ป 2553 ระยะที่ 2 
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แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย ป 2553 ระยะที่ 2 
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4.2.3 จํานวนคร้ังที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป ระยะท่ี 1   - 2     

คร้ัง  และ ระยะท่ี 2  - 3 คร้ัง 

 4.2.4 จํานวนคร้ังทั้งหมดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯใน 1 ป. ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 

        ระบบฯ ละ  - 4  คร้ัง 
 

4.3 ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มผีลตอคุณภาพน้ําทิ้ง  - ไมมี 
 

บทที่ 5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 

5.1.1 จํานวนบุคลากรดานบริหาร(คน):  - ไมมี                          

5.1.2 จํานวนบุคลากรดานชาง(คน):  2   คาใชจายจํานวนบุคลากรดานชาง:  44,510  บาท/เดือน  

ตําแหนง.  นายชางไฟฟา    จํานวน 1  คน     

ตําแหนง   พนักงานขับรถยนต   (ปฏิบัติงานดานชาง)    จํานวน 3  คน     

5.1.3 จํานวนบุคลากรดานนักวิชาการ(คน): -  ไมมี 

5.1.4 จํานวนคนงาน (คน):  5    คาใชจายบุคลากรดานคนงาน     30,400  บาท/ เดือน  

ตําแหนง.คนงาน     จํานวน 5  คน      

5.1.5 คาใชจายบุคลากรรวม   105,770  บาท/เดือน                       

                        
5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.2.1 ตารางคาใชจายดานน้ําประปาประจําป 2553  - ไมมีขอมูล 

                              
5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดนิระบบบําบัด 

5.3.1 ตารางคาใชจายดานไฟฟาประจําป.2553    -ไมมีขอมูล 
 
5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย   

5.4.1 ตารางคาใชจายดานสารเคมีประจําป 2553   - ไมมีขอมูล 
 
5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย           
          5.5.1 คาใชจายในการซอมแซมประจําป 2553  -  12,000-15,000  บาทตอเดือน 

 
5.6 ขอมูลคาใชจายอ่ืน 

ประจําป:2553                                        

รายการ  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ /คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ราคา       208,610 บาท 
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บทที่ 6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
6.1 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

กอสราง

ระยะท่ี 

เร่ิม

กอสราง 

(ป พ.ศ.) 

กอสราง

แลวเสร็จ 

(ป พ.ศ.) 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

ความสามารถใน

การรองรับน้ําเสีย

ตามที่ออกแบบไว 

(ลบ./วัน) 

ราคาคากอสราง รายละเอียดกอสราง 

ทอ

รวบรวม

น้ําเสีย 

ระบบ

บําบัดน้ํา

เสีย 

ทอรวบรวม

น้ําเสีย 

ระบบบําบัด

น้ําเสีย 

1 2533 2534 กรมโยธาฯ 8,000    53.7 ลาน 

2 2537 2545 กรมโยธาฯ 17,000    310 ลาน 

รวม    25,000    84.7 ลาน 

 
บทที่ 7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

 
7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

7.1.1 ปญหาดานการบริหารจัดการ - ไมมี 

7.1.2 ปญหาดานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย:   

ปญหาดานสถานีสูบน้ําหรือสถานียกระดับน้ํา     มีสภาพเกา ผิวภายในบอสูบกรอน ขยะปะปน

จํานวนมาก ทําใหเคร่ืองสูบนํ้าทออุดตัน ตูควบคุมอปุกรณ ภายในไมปกติ 

ปญหาดานอื่น ๆ.. 

   เมือ่อปุกรณเคร่ืองจักรชํารุด จําเปนตองจางเหมาผูรับจาง มักไดผูรับจางท่ีขาดความชํานาญ    

.กระบวนการจดัจาง ทําใหลาชา  

7.1.3 ปญหาดานระบบบําบัดน้ําเสีย  

ปญหาดานสถานีสูบนํ้าเสีย   อปุกรณควบคุมการทํางาน เคร่ืองสูบนํ้าเกา ขัดของไดงาย 

เพราะอายุการใชงานมากกวา 5 ป อุปกรณบางตัวไมมีชดุสํารอง เมื่อเกิดการขัดของ จึงตองใช

เวลา 1-4 ชัว่โมง ในการซอมเอง และเมื่อเกิดปญหาชํารุดตองจัดจาง กระบวนการจัดจางลาชาไม

ทันเวลา . 

ปญหาดานการบําบัดนํ้าเสียข้ันตน     ตะกอนทรายในถังบอตกตะกอนเบือ้งตนมาก  

 

7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา:  ไมมี 

 

7.3 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ  - ไมมี 
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บทที่ 8 สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 

8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 
8.1.1 (1) รอยละอัตราการบําบัดน้ําเสีย..- ไมสามารถคํานวณได 
8.1.2 การเดินระบบ 

    ไมเดินระบบ                     เดินระบบ 
          8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน 
 8.1.3(1)  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ผานมาตรฐาน =  5 คร้ัง  

            จาก 8 คร้ัง 

 8.1.3 (2) สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ไมผานมาตรฐาน = 3 คร้ัง      

            จาก 8 คร้ัง 

               8.1.3 (3) รอยละผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน =  62.5 
8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 

8.1.4 (1) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ =  - ไมมีขอมูล 

 

8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย – สามารถใชงานไดตามปกติ 

 

8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย – สามารถใชงานไดตามปกติ 
 

บทที่ 9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.1.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัด =  ไมมีขอมูล 
 
9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพ้ืนที่ใหบริการ -  ไมมีขอมูล 
 
9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

9.3.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐาน =  62.5 
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รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชน 
ประจําป  2553 

 
  

 
ช่ือระบบบําบัดน้ําเสีย  แบบบอเติมอากาศ  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 

 
หนวยงานที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  กองชางฝายการโยธาและกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม  

 
อยูภายใตหนวยงาน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 
 
 

 

 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 
ผูดําเนนิงาน:   นายคงศักด์ิ  แสงพวง   ตําแหนง   นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

หนวยงาน : กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

โทรศัพท : 0-32327602-3  โทรสาร : 0-3231-5044 
 

บทที่1 ขอมูลเบ้ืองตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
 

1.1 ขอมูลทั่วไปของ อปท. 
1.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักที่รับผิดชอบ  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 

1.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชางฝายการโยธาและกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

1.1.3  ภาค:           เหนือ              กลาง           ตะวันออก             ตะวันออกเฉียงเหนือ           ใต      

1.1.4 ที่ต้ังหนวยงาน:   ตําบลคลองบางนางรม   อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

โทรศัพท  032-611150  โทรสาร  032-602067 

1.1.5 พื้นที่การปกครอง  14 ตารางกิโลเมตร 

1.1.6 ผูประสานงาน 

1) นายณรงค  ถาวรบรรจบ   ตําแหนง  นายชางโยธา 

2) นายสุวิชัย  มีดี           ตําแหนง  ลูกจางประจํา 

 เบอรโทรติดตอ  0-3261-1152   ตอ 310โทรสาร  0-3260-2067 

 

จัดทําโดย 
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1.2 ขอมูลรายละเอียดของ อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบริการประจําป  2553 

1.2.1 จํานวน เทศบาล/อบต.ที่แนวทอครอบคลุม  1  พื้นที่ ไดแก   เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 

มีรายละเอียดดังนี้ 
1.2.1(1) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ  ที่แนวทอครอบคลุม 
 -  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  18,004  คน  

             -  จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร  8,347  ครัวเรือน   

 -  จํานวนประชากรแฝง.......................-............................คน 

 -  จํานวนนักทองเที่ยว........................-............................คน     

พื้นที่เขตการปกครอง  14  ตร.กม. 

หนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองน้ําประปา  การประปาสวนภูมิภาค 
 

บทที่ 2 ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 
     
2.1 ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

2.1.1 พื้นที่ใหบริการน้ําเสียที่ออกแบบไว  14  ตร.กม. 

2.1.2 ประชากรในแนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามที่ออกแบบไว(คน).........-............  

2.1.3 อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทอครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีออกแบบไว(ลบ.ม./วัน).......-..........  
 
2.2 ขอมูลรายละเอียดทอรวบรวมน้ําเสียประจําป   2553  

2.2.1 ทอดักน้ําเสีย 
2.2.1(1) ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด(ม.): ……………-................ 

2.2.1(2) ความยาวทอดักน้ําเสียทั้งหมด(ม.): …………….-.................. 

2.2.1(3) รวมความยาวทอรวมทั้งหมด(ม.): ……………....-................. 

2.2.1(4) พื้นที่เขตการปกครองรวมของเทศบาล/อบต.ที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย  7  ตร.กม. 

2.2.1(5) พื้นที่ใหบริการรวม  14  ตร.กม. 

2.2.1(6) รอยละพื้นที่ใหบริการเม่ือเทียบกับเขตการปกครองรวมทั้งหมด  รอยละ  50 
2.2.2 ประชากร 
2.2.2(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ  3.805  คน  

2.2.2(2) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ 1,099  ครัวเรือน  

2.2.2(3) ประชากรแฝงในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.....................-.....................คน 

2.2.2(4) นักทองเที่ยวในเขตแนวทอรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใหบริการ.......................-....................คน  
2.2.3 อาคารผันน้ํา (ODS/CSO/PS) 
2.2.3(1) อาคารผันน้ําที่มีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : ODS (แหง)  -  ไมมีขอมูล 

2.2.3(2) อาคารผันน้ําไมมีเคร่ืองสูบทั้งหมด  : CSO (แหง)  -  ไมมีขอมูล 

2.2.3(3) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่มีอาคารผันน้ําทั้งหมด : PS (แหง)  -  ไมมีขอมูล 
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2.2.3(4) สถานีสูบน้ําเสียที่สูบไประบบที่ไมมีอาคารผันน้ําทั้งหมด  : PS (แหง) -  ไมมีขอมูล 

2.2.3(5) อัตรานํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใหบริการ(ลบ.ม./วัน)   -  ไมมีขอมูล            
 2.2.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
2.2.4(1) ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรในเขตแนวทอรวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่ใหบริการท่ีเช่ือมตอทอ   

นํ้าเสีย......-.........ครัวเรือน  

              2.2.4(2) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย = ……-………. 

2.2.4(3) (option) รอยละของครัวเรือนที่มีการเช่ือมตอทอน้ําเสียจากการคํานวณ=  ไมมีขอมูล 
 

บทที่ 3 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสีย 

3.1.1 ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย  แบบบอเติมอากาศ  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 

3.1.2 ที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย   ตําบล  ประจวบคีรีขันธ  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รหัสไปรษณีย  77000  โทรศัพท  032-611150  โทรสาร  032-602067  

3.1.3 พิกัด UTM (X) 587015 พิกัด UTM (Y) 1306195                                                          

3.1.4 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  กองชางฝายโยธาและกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

        โทรศัพท  032-611152  โทรสาร  032-602067 

3.1.5 อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  8 

3.1. 6 เลขทะเบียนโรงงาน:..........-................................................................................................. 

3.1.7 อยูในพื้นที่ลุมน้ํา:…………-…….....……………………………............................................ 

3.1.8 ความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามที่ออกแบบไว   8,000   ลบ.ม./วัน  

3.1.9 จาํนวนปที่ถูกออกแบบไวสําหรับรองรับน้ําเสีย  20  ป  เร่ิม พ.ศ.  2545  ถึง พ.ศ.2565   

3.1.10 ภาระบรรทุกที่สามารถรองรับไดตามที่ออกแบบไว(กรัม/วัน):……………............  

3.1.11 ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย  

  Activated Sludge (AS)       Stabilization Pond (SP)    

  Anaerobic Filter (AF)      Aerated Lagoon (AL)    

  Oxidation Ditch (OD)     Wetland                                                       

  ระบบอื่นๆ(ระบุ)………………………..……………………............................ 

3.1.12 กอสรางแลวเสร็จเม่ือ(เร่ิมเฟสแรก): ป  พ.ศ.2541 

3.1.13 เร่ิมเดินระบบฯเมื่อ  ป  พ.ศ.2541 

3.1.14 พื้นที่ที่ใชในการกอสรางรวม  52 ไร                                                  

3.1.15 แหลงรองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  พื้นที่ชายเลนคลองบางนางรม                                                   

 
3.2 ขอมูลรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียประจําป  2553 
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3.2.1 ความสามารถของระบบปจจุบัน  3,700  ลบ.ม./วัน 

3.2.2 เดินระบบโดย 

 เทศบาล 

 อจน. 

  เอกชน ระบุชื่อบริษัทเอกชนที่วาจาง :.…….........………….........……………… 

      ราคาจาง(บาท/เดือน)….....………..........… ราคาจาง(ลานบาท/ป)……………........… 

3.2.3 อัตราการไหลของนํ้าเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน) 

              กรณีระบบฯปรกติ  

 
 หนวย วิธีวัดอัตรา

การไหล 
เดือน 

ตุลาคม 2552- กันยายน 2553 
เฉลี่ย 
ตอ 
เดือน 

 

 เดือน  ต.ค.
52 

พ.ย.
52 

ธ.ค.
52 

ม.ค.
53 

ก.พ.
53 

มี.ค.
53 

เม.ย.
53 

พ.ค.
53 

มิ.ย.
53 

ก.ค.
53 

ส.ค.
53 

ก.ย.
53 

 

อัตราการไหล
ของน้ําเขา
ระบบฯ (1) 

ลบ.ม./
เดือน 

ใช Flow 
meter - - - 

72
,9

44
 

71
,5

62
 

62
,0

32
 

69
,9

80
 

14
1,

33
7 

69
,9

88
 

80
,8

64
 

97
,1

34
 

10
1,

91
4 

85
,3

06
 

อัตราการไหล
ของน้ําท้ิงออก
จากระบบฯ(2) 

ลบ.ม./
เดือน 

              

 

 3.2.4 คา BOD ของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉล่ียตอเดือน ใน 1 ป (มก./ล.)  -  ไมมี 

3.2.5 อัตราตะกอนสวนเกิน (Access Sludge) เฉล่ียตอ เดือน  (กก./เดือน)  -  ไมมี 

 3.2.6 วิธีการกําจัดตะกอน  - ไมมีตะกอน 

 
บทที่ 4 ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

4.1 อัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 1 ป (ลบ.ม./วัน):  - 2,843.5    

 
4.2 ผลคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ        
 4.2.1 เก็บตัวอยางน้ําโดย: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 8 

   โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี ดังนี้ 
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คร้ังที่ 1/2553 ระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552    วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 2/2553 ระหวางวันที่ 18 มกราคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

คร้ังที่ 3/2553 ระหวางวันที่  20 เมษายน 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Composit  Sampling 

คร้ังที่ 4 /2553 ระหวางวันที่ 13 กรกฎาคม 2553  วิธีการเก็บตัวอยาง  Grab  Sampling 

 4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบฯ 
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พารามิเตอร หนวย วันท่ีเก็บตัวอยาง น้ําเขาระบบ น้ําออกระบบ มาตรฐาน 

คาความเปนกรดดาง (pH) 
 

- 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
20 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

8.31 
7.27 
8.07 
7.14 

8.90 
8.69 
9.47 
8.21 

5.5-9 

คาเฉลี่ย -  7.70 8.82  

คาบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand ,BOD) 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
20 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

23.6 
22.2 
20.8 
30.4 

8.6 
6.6 
7.8 
7.3 

20 

คาเฉลี่ย มก./ล.  24.25 7.6  

ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended   Solids,SS) 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
20 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

47.8 
17.4 
15.2 
125 

33.9 
31.6 
16.4 
22.0 

50 

คาเฉลี่ย มก./ล.  51.35 25.98  

ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 
 

มล./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
20 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

0.3 
<0.1 
<0.1 
0.4 

<0.1 
0.1 

<0.1 
<0.1 

0.5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  0.2 <0.1  

น้ํามันและไขมัน (Fat oil and 
Grease) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
20 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

6.37 
3.51 
12.2 
18.0 

5.57 
0.59 
8.60 
7.10 

5 

คาเฉลี่ย มก./ล.  10.02 5.47  

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
20 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

11.39 
13.66 
16.84 
13.41 

2.12 
2.57 
4.09 
2.12 

100 

คาเฉลี่ย มก./ล.  13.83 2.73  

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total 
Phosphorus, TP) 
 

มก./ล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
20 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

1.06 
1.11 
1.27 
1.11 

0.31 
0.35 
0.34 
0.41 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย มก./ล.  1.14 0.35  

แบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria ) 
 

MPN/100 มล. 
 

23 พฤศจิกายน 2552 
18 มกราคม 2553 
20 เมษายน 2553 
13 กรกฎาคม 2553 

1,100,000 
700,000 

2,300,000 
7,900,000 

45 
270 
170 
68 

ไมมี
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย MPN/100 มล.  3,000,000 138  
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 แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ป 2553 
 

0
20
40
60
80
100
120
140

23-พ.ย.-52 18-ม.ค.-53 20-เม.ย.-53 13-ก.ค.-53

วันทีเ่ก็บตัวอยาง

 pH BOD SS FOG TKN
 

 
 
 
แผนผังแสดงคาของพารามิเตอรตางๆ ของตัวอยางน้ําออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย ป 2553 
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     4.2.3 จํานวนครั้งที่ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯผานมาตรฐานใน 1 ป  -1  คร้ัง 

     4.2.4 จํานวนครั้งทั้งหมดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯใน 1 ป  - 4  คร้ัง  

 
4.3 ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัด และอื่นๆที่ควรทราบที่มผีลตอคุณภาพน้ําทิ้ง   -ไมมี 

 
บทที่ 5 ขอมูลคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
5.1 ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 

5.1.1 จํานวนบุคลากรดานบริหาร  -  ไมมี                            

5.1.2 จํานวนบุคลากรดานชาง  1  คน  คาใชจายจํานวนบุคลากรดานชาง  116,320  บาท/ป  

ตําแหนง  ไฟฟาเคร่ืองกล        จํานวน  1  คน     

5.1.3 จํานวนบุคลากรดานนักวิชาการ  -ไมมี                            

5.1.4 จํานวนคนงาน     -  1 คน                           

5.1.5 คาใชจายบุคลากรรวม  116,320  บาท/ป                   
       

5.2 ขอมูลคาใชจายดานน้ําประปาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย – 21,275 บาท / ป 

                              

5.3 ขอมูลคาใชจายดานไฟฟาในการเดนิระบบบําบัด  - ไมมีขอมูล 
 
5.4 ขอมูลคาใชจายดานสารเคมีในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย  -ไมมีขอมูล 

 

5.5 ขอมูลคาใชจายในการซอมแซมระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย       -  145,540 บาท 
 
5.6 ขอมูลคาใชจายอ่ืน  -  ไมมีขอมูล 

 
บทที่ 6 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 

6.1 ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  - ไมมีขอมูล 

 
บทที่ 7 ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขและความตองการของทองถ่ิน 

 
7.1 ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

7.1.1 ปญหาดานการบริหารจัดการ       ไมมี 

7.1.2 ปญหาดานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย: 

ปญหาดานสถานีสูบน้ําหรือสถานียกระดับน้ํา  มี  CHECK  VALV,  เคร่ืองตักขยะ   
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7.1.3 ปญหาดานระบบบําบัดน้ําเสีย  

ปญหาดานสถานีสูบน้ําเสีย:  มีสถานียกระดับน้ํา   

ปญหาดานการบําบัดขั้นตน (ตะแกรง, ถังดักกรวดทราย, ถังตกตะกอนเบื้องตน, และเครื่อง

กําจัดไขฝา)…… มีเคร่ืองตักขยะไมสมบูรณใชงานไดไมเต็มที่ 

ปญหาดานการบําบัดขั้นที่สอง (การบําบัดทางชีวภาพ, ถังตกตะกอน, ระบบฆาเช้ือโรค)   มี

บาง 

ปญหาดานการบําบัดขั้นสูง (การกําจัดสารอาหาร ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) 

บอตกตะกอน  ยังไมไดทําการขุดลอก  มีปริมาณตะกอนมากในบอเติมอากาศ 

7.1.4 ปญหาอุปสรรคอื่นๆ:  ไมมี   
 
7.2 ปญหาดานการเก็บตัวอยางน้ํา: ไมมี 

 

7.3 ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ    ตัวค่ันขอบบอชํารุด , ประตูปองกันน้ําทะเลเขาระบบชํารุด 
 
7.4 ความสําคัญเรงดวนในการดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย: 
อุปกรณสํารองดานปม  เคร่ืองเติมอากาศ  ประตูระบบน้ํา  ฯลฯ  กรณีมีการชํารุดหรือเกิดการเสียหาย 

 

7.5 ขอเสนอแนะ  - ควรรีบดําเนินการในสวนที่ชํารุดโดยเร็ว 
 

บทที่ 8 สถานภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 
8.1 สรุปสถานภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย (From 4th quarter) 

8.1.1 อัตราการบําบัดน้ําเสีย 
8.1.1 (1) รอยละอัตราการบําบัดน้ําเสีย - ไมสามารถคํานวณได 
8.1.2 การเดินระบบ 

    ไมเดินระบบ                    เดินระบบ 
          8.1.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯ ผาน/ไมผาน มาตรฐาน 
              8.1.3(1)  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน = 1  คร้ัง  

            จาก 4 คร้ัง 

8.1.3 (2) สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบฯท้ังหมด ไมผานมาตรฐาน =  3  คร้ัง     

จาก 4 คร้ัง 

               8.1.3 (3) รอยละผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้งออกจากระบบฯทั้งหมด ผานมาตรฐาน = 25 
8.1.4 การเช่ือมตอทอน้ําเสีย 
8.1.4 (1) รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ = ไมสามารถคํานวณได 
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8.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย – สามารถใชงานไดตามปกติ 
 
8.3 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย - สามารถใชงานไดตามปกติ 
 

บทที่ 9 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
9.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดเทียบกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.1.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัด = ไมสามารถคํานวณได 

 
9.2 รอยละการเช่ือมตอทอในพ้ืนที่ใหบริการ 

9.2.1 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสีย =  ไมสามารถคํานวณได 

9.2.2 รอยละการเช่ือมตอทอน้ําเสียคํานวณ =  ไมสามารถคํานวณได 
 

9.3 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประเภท 101 

9.3.1 รอยละน้ําเสียที่ถูกบําบัดผานมาตรฐาน = 25.0 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘)

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑

‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈–

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß

§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥

ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

ç‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡é  À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π

çπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡é  À¡“¬§«“¡«à“ π‘§¡Õÿµ “À°√√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë®—¥‰«â ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡∑’Ë¡’°“√®—¥°“√

√–∫“¬πÈ”∑‘Èß≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡√à«¡°—π

çπÈ”‡ ’¬é  À¡“¬§«“¡«à“ ¢Õß‡ ’¬∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æ‡ªìπ¢Õß‡À≈« √«¡∑—Èß¡≈ “√

∑’Ëª–ªπ À√◊Õªπ‡ªóôÕπÕ¬Ÿà„π¢Õß‡À≈«π—Èπ

çπÈ”∑‘Èßé  À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ’¬∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡À√◊Õπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ∑’Ë®–√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßπÈ”‡ ’¬®“°°“√„™âπÈ”¢Õß§πß“π√«¡∑—Èß®“°°‘®°√√¡Õ◊Ëπ„π‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡À√◊Õ„ππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡¥â«¬ ‚¥¬πÈ”∑‘ÈßµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√

√–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»π’È

¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡µ“¡

¢âÕ Ò ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH value) √–À«à“ß ı.ı ∂÷ß ˘.

(Ú) §à“∑’¥’‡Õ  (TDS À√◊Õ Total Dissolved Solids) µâÕß¡’§à“¥—ßπ’È

Ú.Ò §à“∑’¥’‡Õ ‰¡à‡°‘π Û, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°

∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√ ·µà‰¡à‡°‘π ı, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

Ú.Ú πÈ”∑‘Èß´÷Ëß®–√–∫“¬ÕÕ°®“°‚√ßß“π≈ß Ÿà·À≈àßπÈ”°√àÕ¬∑’Ë¡’

§à“§«“¡‡§Á¡ (Salinity) ‡°‘π Ú, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ À√◊Õ≈ß Ÿà∑–‡≈ §à“∑’¥’‡Õ „ππÈ”∑‘Èß®–¡’

§à“¡“°°«à“§à“∑’¥’‡Õ  ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π·À≈àßπÈ”°√àÕ¬À√◊Õ∑–‡≈‰¥â‰¡à‡°‘π ı, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Û)  “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß À√◊Õª√–‡¿∑

¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡

¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√ ·µà‰¡à‡°‘π Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ù) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ¢ÕßπÈ”∑‘Èß∑’Ë®–√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ”

 “∏“√≥–‰¡à‡°‘π Ù Õß»“‡´≈‡´’¬ 

(ı)  ’À√◊Õ°≈‘Ëπ (Color or Odor) ‡¡◊ËÕ√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–·≈â«

‰¡à‡ªìπ∑’Ëæ÷ß√—ß‡°’¬®

(ˆ) ´—≈‰ø¥å (Sulfide) §‘¥‡∑’¬∫‡ªìπ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å (H
2
S) ‰¡à‡°‘π Ò

¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(˜) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) §‘¥‡∑’¬∫‡ªìπ‰Œ‚¥√‡®π‰´¬“‰π¥å (HCN) ‰¡à‡°‘π

.Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(¯) ‚≈À–Àπ—°¡’§à“¥—ßπ’È

¯.Ò  —ß°– ’ (Zn) ‰¡à‡°‘π ı. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.Ú ‚§√‡¡’¬¡ ™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Hexavalent Chromium) ‰¡à‡°‘π

.Úı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.Û ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‰µ√«“‡≈âπ∑å (Trivalent Chromium) ‰¡à‡°‘π .˜ı

¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.Ù Õ“√å‡´π‘§ (As) ‰¡à‡°‘π .Úı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.ı ∑Õß·¥ß (Cu) ‰¡à‡°‘π Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.ˆ ª√Õ∑ (Hg) ‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.˜ ·§¥‡¡’¬¡ (Cd) ‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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¯.¯ ·∫‡√’¬¡ (Ba) ‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.˘ ‡´‡≈‡π’¬¡ (Se) ‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.Ò µ–°—Ë« (Pb) ‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.ÒÒ π‘°‡°‘≈ (Ni) ‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¯.ÒÚ ·¡ß°“π’  (Mn) ‰¡à‡°‘π ı. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(˘) πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π (Fat Oil and Grease) ‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘ÈßÀ√◊Õª√–‡¿∑¢Õß

‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√·µà‰¡à‡°‘π Òı ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√

(Ò) øÕ√å¡“≈¥’‰Œ¥å (Formaldehyde) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÒ)  “√ª√–°Õ∫øïπÕ≈ (Phenols) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÚ) §≈Õ√’πÕ‘ √– (Free Chlorine) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÛ)  “√∑’Ë„™âªÑÕß°—πÀ√◊Õ°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å (Pesticide) µâÕßµ√«®‰¡à

æ∫µ“¡«‘∏’µ√«® Õ∫∑’Ë°”Àπ¥

(ÒÙ) §à“∫’‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß À√◊Õª√–‡¿∑

¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√·µà‰¡à‡°‘π ˆ

¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Òı) §à“∑’‡§‡ÕÁπ (TKN À√◊Õ Total Kjeldahl Nitrogen) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√ À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß À√◊Õ

ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√ ·µà‰¡à‡°‘π

Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Òˆ) §à“´’‚Õ¥’ (Chemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π ÒÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß À√◊Õª√–‡¿∑

¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√ ·µà‰¡à‡°‘π Ù

¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¢âÕ Û ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡

¢âÕ Ú ‡«âπ·µà§à“∫’‚Õ¥’ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¢âÕ Ù °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡µ“¡¢âÕ Ú ·≈–®“°

π‘§¡Õÿµ “À°√√¡µ“¡¢âÕ Û „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡

‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH Meter)

(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“∑’¥’‡Õ  „Àâ„™â«‘∏’°“√√–‡À¬·Àâß √–À«à“ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ ÒÛ

Õß»“‡´≈‡´’¬  ∂÷ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Òı Õß»“‡´≈‡´’¬  „π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß

(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√·¢«π≈Õ¬ „Àâ„™â«‘∏’°“√°√Õßºà“π°√–¥“…°√Õß

„¬·°â« (Glass Fibre Filter Disc)

(Ù) °“√µ√«® Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ” „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ «—¥¢≥–

∑”°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”

(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“´—≈‰ø¥å „Àâ„™â«‘∏’°“√‰µ‡µ√∑ (Titrate)

(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰´¬“‰π¥å „Àâ„™â«‘∏’°≈—Ëπ·≈–µ“¡¥â«¬«‘∏’‰æ√‘¥’

π∫“√å∫‘∑Ÿ√‘§·Õ´‘¥ (Pyridine-Barbituric Acid)

(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“‚≈À–Àπ—° „Àâ„™â«‘∏’°“√¥—ßπ’È

˜.Ò °“√µ√«® Õ∫§à“ —ß°– ’ ‚§√‡¡’¬¡ ∑Õß·¥ß ·§¥‡¡’¬¡ ·∫‡√’¬¡

µ–°—Ë« π‘°‡°‘≈ ·≈–·¡ß°“π’  „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õø™—Ëπ  ‡ª§‚µ√å‚ø‚µ‡¡µµ√’ (Atomic

Absorption Spectrophotometry) ™π‘¥‰¥‡√Á§·Õ ‰æ‡√™—Ëπ (Direct Aspiration) À√◊Õ«‘∏’æ≈“ ¡à“

Õ’¡‘ ™—Ëπ  ‡ª§‚µ√å ‚§ªï (Plasma Emission Spectroscopy) ™π‘¥Õ‘π¥—°∑’ø≈’ §—æ‡æ‘≈ æ≈“ ¡à“

(Inductively Coupled Plasma : ICP)

˜.Ú °“√µ√«® Õ∫§à“Õ“√å‡´π‘§ ·≈–‡´‡≈‡π’¬¡ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§

·Õ∫´Õø™—Ëπ  ‡ª§‚µ√å‚ø‚µ‡¡µµ√’ (Atomic Absorption Spectrophotometry) ™π‘¥‰Œ‰¥√¥å

‡®π‡πÕ‡√™—Ëπ (Hydride Generation) À√◊Õ «‘∏’æ≈“ ¡à“ Õ’¡‘ ™—Ëπ  ‡ª§‚µ√å ‚§ªï (Plasma

Emission Spectroscopy) ™π‘¥Õ‘π¥—°∑’ø≈’ §—æ‡æ‘≈ æ≈“ ¡à“ (Inductively Coupled plasma :

ICP)

˜.Û °“√µ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§·Õ∫´Õø™—Ëπ ‚§≈¥å

‡«‡ªÕ√å ‡∑§π‘§ (Atomic Absorption Cold Vapour Technique)

(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π „Àâ„™â«‘∏’ °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬·≈â«·¬°

À“πÈ”Àπ—°¢ÕßπÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π

(˘) °“√µ√«® Õ∫§à“øÕ√å¡“≈¥’‰Œ¥å „Àâ„™â«‘∏’‡∑’¬∫ ’ (Spectrophotometry)

(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ª√–°Õ∫øïπÕ≈ „Àâ„™â«‘∏’°≈—Ëπ ·≈–µ“¡¥â«¬«‘∏’

Ù-Õ–¡‘‚π·Õπµ‘‰æ√’π (Distillation, 4-Aminoantipyrine)

(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§à“§≈Õ√’πÕ‘ √– „Àâ„™â«‘∏’‰Õ‚Õ‚¥‡¡µ√‘§ (Iodometric

Method)
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(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√∑’Ë„™âªÑÕß°—πÀ√◊Õ°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å „Àâ„™â«‘∏’

°ä“´‚§√¡“‚µ°√“øï (Gas-Chromatography)

(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å ‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide Modifi-

cation) ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬  ‡ªìπ‡«≈“ ı «—π µ‘¥µàÕ°—π À√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–

°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

(ÒÙ) °“√µ√«® Õ∫§à“∑’‡§‡ÕÁπ „Àâ„™â«‘∏’‡®≈¥“Àå≈ (Kjeldahl)

(Òı) °“√µ√«® Õ∫§à“´’‚Õ¥’ „Àâ„™â«‘∏’¬àÕ¬ ≈“¬ ‚¥¬‚ªµ— ‡´’¬¡‰¥‚§√‡¡µ

(Potassium Dichromate digestion)

¢âÕ ı °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–®“°π‘§¡

Õÿµ “À°√√¡ µ“¡¢âÕ Ù ®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡§Ÿà¡◊Õ«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ ¢Õß ¡“§¡«‘»«°√

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ À√◊Õ Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater ´÷Ëß American Public Health Association, American Water Work Association

·≈– Water Environment Federation ¢Õß  À√—∞Õ‡¡√‘°“ √à«¡°—π°”Àπ¥‰«â¥â«¬

¢âÕ ˆ «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß §«“¡∂’Ë ·≈–√–¬–‡«≈“„π°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß„Àâ

‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥ ‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˘

¬‘Ëßæ—π∏å ¡π– ‘°“√

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å

‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÛ µÕπ∑’Ë ÒÛ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˘)
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

ภายใต้แผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนปฏิบัตกิาร 

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 

พ.ศ.2558 



ค าน า 
 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูล
ฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งในพ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับ
งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างหรือด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลลูกแก เทศบาลต าบลท่าไม้ จังหวัด
กาญจนบุรี เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลต าบลปราณบุรี 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ เน้นแสดงภาพรวมของการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ท าให้การ
ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ประกอบด้วย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ที่
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
      

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 
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บทที่ 1 : บทน า 
 
1.1 ความเป็นมา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
จัดท าข้อก าหนดภารกิจ ร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยมีภารกิจติดตามและประเมินผลโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่  1/2557 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2557 ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนฯ รวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินส าหรับการก่อสร้าง หรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบก าจัดของเสียรวม และรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาค าขอจัดสรรงบประมาณ ในการด าเนินการโครงการลักษณะดังกล่าวในเขต
จังหวัด นั้น 

ส านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาค (สสภ . )  ซึ่ ง เป็นหน่ วยงานระดับภูมิ ภาคของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิควิชาการ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และการ
จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ ด าเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และเพ่ือให้โครงการที่ได้รับงบประมาณส าหรับการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการเพ่ือให้มีระบบก าจัดของเสียรวม ได้รับการส ารวจ ติดตามและประเมินผล เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการจัดท าและติดตามปะเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ดังนั้น ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จึงได้ด าเนินงานตามข้อก าหนดภารกิจร่วมของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ภารกิจกิจกรรมที่ 
2 การจัดท ารายงานการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด) 
 
1.2 วัตถุประสงค ์

ส ารวจและประเมินผลระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



1.3 พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จ านวน 8 แห่ง ที่มีระบบก าจัด

ขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ดังนี้ 
1) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
2) เทศบาลต าบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
3) เทศบาลต าบลลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
4) เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
5) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
6) เทศบาลเมืองชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
7) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
8) เทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 1) ส ารวจและประเมินผล ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด โดยใช้คู่มือการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 2) จัดท ารายงานการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 
  



บทที ่2 : ข้อมูลพืน้ฐานและสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวน อปท.ทั้งสิ้น 411 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาล 120 
แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล 291 แห่ง  

 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและการให้บริการเก็บขน 
จากการส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย และสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ทั้ง 411 แห่ง ในปี 2558 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น จ านวน 972,591 
ตัน/ปี มี อปท. ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 252 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.31 มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เก็บขนไปก าจัด จ านวน 618,948 ตัน คิดเป็นร้อยละ 63.64 เป็นการก าจัดที่ถูกต้อง 82,819 ตัน/ปี คิด
เป็นร้อยละ 8.52  มีการน ากลับไปใช้ประโยชน์ จ านวน 53,497 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 5.50 มีสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย จ านวน 74 แห่ง เป็นสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องเพียง 6 แห่ง เท่านั้น 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ี สสภ.8 ปี 2558 
จังหวัด ปริมาณขยะท่ี

เกิดขึ้น (ตัน) 
ปริมาณขยะท่ี 
เก็บขนไปก าจัด 

(ตัน) 

ปริมาณขยะ 
ที่ก าจัดถูกต้อง

(ตัน) 

ปริมาณขยะท่ีน า
กลับไปใช้

ประโยชน์ (ตัน) 
กาญจนบุรี 250,496 133,258 8,512 7,922 
ราชบุรี 293,869 173,528 11,107 17,093 
สมุทรสงคราม 58,854 54,651 - 262 
เพชรบุรี 174,829 125,053 16,425 7,810 
ประจวบคีรีขันธ์ 194,544 132,459 46,775 20,410 

รวม 972,592 618,949 82,819 53,497 
   

ในพ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการ
ก่อสร้างหรือด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

1) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
2) เทศบาลต าบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
3) เทศบาลต าบลลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
4) เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
5) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
6) เทศบาลเมืองชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 



7) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
8) เทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

ตารางที ่2 ข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและการให้บริการเก็บขนของเทศบาล 
เทศบาล ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะท่ีเก็บขนไปก าจัด 

(ตัน/วัน 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 55 55 
เทศบาลต าบลท่าไม้ 10 10 
เทศบาลต าบลลูกแก 3.6 3.6 
เทศบาลเมืองโพธาราม 10 10 
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 31 31 
เทศบาลเมืองชะอ า 70 60-70 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 30 30 
เทศบาลต าบลปราณบุรี 15 15 

 
 
 
  



บทที่ 3  : ผลการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ในพ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินใน
การก่อสร้างหรือด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 8 
แห่ง ได้แก่ 

1) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

2) เทศบาลต าบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
3) เทศบาลต าบลลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
4) เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
5) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
6) เทศบาลเมืองชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
7) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
8) เทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้น พบว่า มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ใช้งานแล้วใน
ปัจจุบัน จ านวน 5 แห่ง  รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 3 : ข้อมูลแสดงรายละเอียดพื้นฐานของระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน 
พื้นที่ รายละเอียดโครงการ สาเหตุที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 

1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
- ทีต่ั้ง : บริเวณบ้านหนองโรง 

ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 

- ขนาดพ้ืนที่ 94 ไร่ ที่ดินเป็น
กรรมสิทธ์ของเทศบาล ซึ่ง
ตั้งอยู่นอกเขต 

- โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูล
ฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ.2540 

- เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

- งานก่อสร้างระยะที่หนึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี 
พ.ศ.2541 

- ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ 
เนื่องจากเกิดการต่อต้านจาก
ประชาชนในพื้นท่ี ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการก่อสร้าง
ให้ครบระบบ และเปิดใช้งาน
ได้ 

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จึง
ต้องใช้พื้นที่ในเขตทหารใน
การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเท
กองกลางแจ้ง มีการฝังกลบ
ด้วยดินเป็นครั้งคราว 

2. เทศบาลต าบลลูกแก 
- ที่ตั้ง : บริเวณหมู่ 3  

ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา  

จ.กาญจนบุร ี

- โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กองทุนมิยา

- ด าเนินการปิดระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยถาวรและฝังกลบ
เรียบร้อยแล้ว ในปี 2551 
เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใกล้วัด



พื้นที่ รายละเอียดโครงการ สาเหตุที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 
- ขนาดพ้ืนที่ 4.2 ไร่ ที่ดิน

เป็นของเทศบาล แต่ตั้งอยู่
นอกเขต 

ซาวา) ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ. 2542 

- ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยเดิมเก่ียวกับการลดมลพิษจากการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย การ
ป้องกันน้ าชะขยะซึมลงใต้ดิน จัดท าบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย และท ารั้วโดยรอบ 

- เปิดด าเนินการระบบฯ ในปี 2544 

และชุมชนขยายตัวมาอยู่ใกล้
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยมาก
ขึ้น จึงมีการร้องเรียนเรื่อง
กลิ่นเหม็น และปริมาณขยะ
มากจนล้นออกนอกพ้ืนที่ 

- ปัจจุบันเทศบาลต าบลลูกแก
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย
โดยจ้างเอกชนก าจัด 

3. เทศบาลเมืองโพธาราม 
- ที่ตั้ง : บริเวณบ้านดอน

กลาง หมู่ 2 ต.บ้านเลือก  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

- ขนาดพ้ืนที่ 6 ไร่ เป็นที่ดิน
ของเทศบาล 
 

- โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ.2543 

- การด าเนินงาน ประกอบด้วย รองพ้ืน
สถานที่ก าจัดขยะด้วยดินเหนียว วางที่
รับน้ าชะขยะ จัดท าบ่อสูบและบ่อบ าบัด
น้ าเสีย และท ารั้วโดยรอบ 

- หยุดด าเนินการตั้งแต่ ปี 
2550 เนื่องจากมีปริมาณขยะ
เต็มพ้ืนที่ และประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงร้องเรียน 

- ปัจจุบันเทศบาลเมืองโพ
ธารามด าเนินการก าจัดขยะ
มูลฝอยโดยจ้างเอกชนก าจัด 

 
4. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
- ที่ตั้ง : บริเวณหมู่บ้านตะวัน

จักร ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 

- ขนาดพ้ืนที่ 60 ไร่  
 

- โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดมูลฝอย
จังหวัดสมุทรสงคราม (กองทุน
สิ่งแวดล้อม และ JBIC) ปี พ.ศ.2541-
2543  

- การด าเนินงานประกอบด้วย อาคาร
ส านักงาน อาคารจอดรถ บ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย และบ่อบ าบัดน้ าชะขยะ 

- ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 
2543 

- หยุดด าเนินการตั้งแต่ปี 2545 
เนื่องจากการคัดคา้นของ
ชุมชน 

- ปัจจุบันเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยจ้าง
เอกชนก าจัด 

5. เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

- โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูล
ฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ.2548 

- ยังไม่มีการด าเนินการก่อสร้างและคืน
งบประมาณ 

- ไม่สามารถก่อสร้างได้ 
เนื่องจากถูกต่อต้านจาก
ประชาชน 



ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จึงได้ด าเนินการส ารวจและ
ประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  

1) เทศบาลต าบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
2) เทศบาลเมืองชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
3) เทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 4 : ข้อมูลแสดงรายละเอียดของระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
พื้นที่ รายละเอียดโครงการ สถานภาพปัจจุบัน 

1. เทศบาลต าบลท่าไม้ 
- ที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.ท่าไม้  

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

- ขนาดพ้ืนที่ 3-1-83 ไร่ 

- โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย (กองทุนมิยาซาวา) 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2542 

- เป็นการด าเนินการปรับปรุง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม โดย
การสร้างระบบป้องกันการ
แพร่กระจายของน้ าชะขยะสู่
สิ่งแวดล้อม การจัดท าแนวรั้วอิฐ
บล็อกโดยรอบ จัดท าบ่อบ าบัดน้ า
เสีย และป้องกันน้ าชะขยะซึมลง
ดิน 

- เทศบาลต าบลท่าไม้ยังคงใช้งาน
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ ด้วย
วิธีการเทกอง โดยไม่มีการฝังกลบ 
และระบบป้องกันมลพิษบางส่วน
ไม่ได้ถูกใช้งาน เนื่องจากมีปริมาณ
ขยะสะสมมากเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับขยะของพ้ืนที่ โดย
เทศบาลฯ ได้ใช้บ่อบ าบัดน้ าเสียเป็น
ที่รองรับขยะมูลฝอยด้วย  

- เทศบาลฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยล้นพื้นที่ โดยระยะที่ผ่าน
มา ไดด้ าเนินการจ้างเหมาเอกชนขน
ขยะออกไปก าจัด 2 ครั้ง 

2. เทศบาลเมืองชะอ า 
- ที่ตั้ง : บริเวณบ้านเขา

โป่ง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

- ขนาดพ้ืนที่ 118-0-33 
ไร่ 

 

- โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2539 – 
2543 

- เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

- การด าเนินงาน ประกอบด้วย บ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอย จ านวน 2 บ่อ 
และบ่อบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 3 บ่อ 

- เทศบาลเมืองชะอ ามีการใช้งาน
ระบบฯ เป็นแบบเทกอง ยังไม่มีการ
จัดการที่ดี ไม่มีการฝังกลบ 

- มี อปท. ที่มาร่วมทิ้งขยะด้วย 
จ านวน 11 แห่ง และมีเอกชน 
จ านวน 3 แห่ง มาทิ้งด้วยเป็นครั้ง
คราว โดยเทศบาลฯ คิดค่าก าจัดขยะ
มูลฝอยในอัตรา หน่วยงานราชการ 
ราคา 450 บาท/ตัน เอกชน ราคา 
750 บาท/ตัน 



พื้นที่ รายละเอียดโครงการ สถานภาพปัจจุบัน 
3. เทศบาลต าบลปราณบุรี 
- ที่ตั้ง : บริเวณหมู่ท่ี 3  

ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- เป็นที่ดนิราชพัสดุ ตั้งอยู่
ในเขตศูนย์บัญชาการ
ทหารราบ (ค่ายธนรัตน์) 

- ขนาดพ้ืนที่ 300 ไร่ 
 

- โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยรวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 (ประจวบคีรีขันธ์ตอนบน) 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2552-2554 

- เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
ประกอบด้วย บ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอย จ านวน 6 บ่อ ระบบน้ าชะ
ขยะมูลฝอย เป็นระบบผึ่ง 
ประกอบด้วย บ่อรวบรวมน้ าเสีย 
ขนาดประมาณ 6 ไร่ บ่อผึ่ง
ตกตะกอน ขนาดประมาณ 10 ไร่ 
และบ่อบ่ม ขนาดประมาณ 15 ไร่ 
มีระบบควบคุมก๊าซ 70 จุด และ
บ่อสังเกตการณ์ จ านวน 9 บ่อ 
 

- ปัจจุบันสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี รองรับ
ขยะมูลฝอย ประมาณ 85-90 ตัน/
วัน ซึ่งรับก าจัดขยะมูลฝอยจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น จ านวน 18 
แห่ง โดยเทศบาลฯ คิดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย 
280 บาท/ตัน เทศบาลฯ ไม่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ระบบ
รวบรวมน้ าเสีย รวมทั้งระบบท่อก๊าซ
ที่ติดตั้งไว้ ไม่สามารถใช้การได้ 
เนื่องจากมีท่อล้มบ้าง และบางส่วน
ไม่ได้ต่อท่อเพ่ือใช้งาน 
 

 
 
  



3.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ลักษณะที่ตั้ง 

ปัจจุบัน ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 9 ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี มีพ้ืนที่ 17.712 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอท่ามะกา 8 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 92 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 33 กิโลเมตร 
พ้ืนที่ของเทศบาลมีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง  ดังนี้  

 ทิศเหนือ  จรด ต าบลท่ามะกา 
 ทิศตะวันออก  จรด ต าบลยางม่วง, ต าบลดอนขมิ้น 

ทิศตะวันตก  จรด แม่น้ าแม่กลอง 
ทิศใต้   จรด เทศบาลต าบลลูกแก 

 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลต าบลท่าไม้ 



 ชุมชน และประชากร               

  เทศบาลต าบลท่าไม้ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 9,450 คน ครัวเรือน จ านวน 3,553 
หลังคาเรือน ประชากรแฝง ประมาณ 200 คน มีหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่ (11ชุมชน) (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.
2558) 

 

 สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม 

อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลที่ส าคัญ ได้แก่ การค้าขาย ซึ่งมีทั้งการค้าปลีกและการค้า
ส่ง การประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น อู่ซ่อมรถ และ การรับจ้างทั่วไป 

 
2. รายละเอียดของโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 

2.1 ข้อมูลทั่วไปโครงการ 
เทศบาลต าบลท่าไม้ ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กองทุนมิยาซาวา) เพ่ือปรับปรุงสถานที่ ก าจัด
ขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ.2542 ตั้งอยู่ที่ 
หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีขนาดพ้ืนที่ 3 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ต าแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (UTM Zone 47) X 586640.41 Y 1536949.66 ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
โครงการเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอยเดิม จ านวน 3,588,000 บาท โดยได้เริ่มด าเนินการ
เมื่อ ปี พ.ศ.2543 สถานภาพที่ดินของโครงการ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลท่าไม้ ด าเนินการจัดซื้อ
เอง เมื่อ 19 กรกฎาคม 2536 สภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงการ มีคลองชลประทาน อยู่ห่างจากระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย ประมาณ 700 เมตร และมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง จ านวน 6 ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
รูปที.่.....  ต าแหน่งที่ต้ังสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย เทศบาลต าบลท่าไม้ 

ต าแหน่งที่ต้ังสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย เทศบาลต าบลท่าไม้ 

สถานท่ีก าจัดสถานท่ีก าจัด

ขยะขยะ  

เทศบาลต าบลท่าเทศบาลต าบลท่า

ไม้ไม้  

เทศบาลต าบลท่าเทศบาลต าบลท่า

ไม้ไม้  



2.2 ข้อมูลด้านนโยบาย 
เทศบาลต าบลท่าไม้ มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายหน่วยงาน ซึ่งในการจัดท านโยบายจัดท าโดยเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ/แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล และแผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ในการด าเนินงานของเทศบาล ไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบ
ข้อมูล รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย 

 

2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลท่าไม้ เป็นแบบเทกอง มีรั้วเป็นก าแพงล้อมรอบพ้ืนที่ มี

บ่อบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ 1 บ่อ แต่ในปัจจุบันถูกกลบทับด้วยขยะเต็มพ้ืนที่แล้ว  และมีการใช้พ้ืนที่ระบบฯ 
เต็มพ้ืนที่แล้ว โดยเทศบาลมีการปรับปรุงเพ่ือให้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยยังสามารถใช้งานได้ โดย
ด าเนินการขนขยะออกจากพ้ืนที่ ซึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2547 ได้ด าเนินการขนขยะออกแล้ว 2 ครั้ง มีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนที่ดูแลระบบ และมีบุคลากรดูแลระบบประจ า จ านวน 1 คน  

เทศบาลต าบลท่าไม้ มีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน ประมาณ 10 ตัน/วัน มีรถเก็บขนขยะมูล
ฝอย จ านวน 4 คัน ประเภทเปิดข้างเทท้าย 3 คัน และประเภทอัดท้าย จ านวน 1 คัน   

 

ตารางที่ 5 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
ที ่ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา จ านวนการวิ่ง 

(เท่ียว/วัน) 
1. เปิดข้างเทท้าย 15 ลบ.หลา 82-1662 2539 2 
2. เปิดข้างเทท้าย 10 ลบ.ม. 81-7128 2545 2 
3. เปิดข้างเทท้าย 3 ลบ.ม. 81-8563 2547 2 
4. อัดท้าย 14 ลบ.ม. 4597 2558 2 

 

  



  
 
 

2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
ปัจจุบันสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลท่าไม้ รองรับขยะมูลฝอย ประมาณ 10 ตัน/

วัน รับเฉพาะขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลท่าไม้เท่านั้น โดยเทศบาลฯ ด าเนินการเก็บขนขยะมูล
ฝอยเอง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา ครัวเรือน 10 
บาท/เดือน สถานประกอบการ 300 บาท/เดือน  
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558) 

- โรงแรม    3  แห่ง 
- โรงพยาบาล   1  แห่ง 
- ร้านอาหาร   41  แห่ง 
- โรงงาน    8  แห่ง 
- หมู่บ้านจัดสรร  5  แห่ง 

องค์ประกอบขยะ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558) 
- เศษอาหาร  ร้อยละ  65  
- พลาสติก  ร้อยละ  15 
- กระดาษ  ร้อยละ  10 
- แก้ว  ร้อยละ    1 
- ผ้า   ร้อยละ    4 
- ใบไม้/ก่ิงไม ้  ร้อยละ    3 
- โลหะ  ร้อยละ    2 

 
2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เทศบาลต าบลท่าไม้ มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการจัดท าสิ่งพิมพ์เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประกาศเสียงตามสาย ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลฯ 
ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนท าการคัดแยกขยะเบื้องต้นตั้งแต่ครัวเรือน แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.

บริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลท่าไม้ 



2556 มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องมีขยะปลิวเข้าบ้านและพ้ืนที่ท าการเกษตร เนื่องจากรั้ว
ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเกิดการช ารุด แต่อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
โดยการซ่อมแซมรั้วเป็นก าแพงล้อมรอบพ้ืนที่ก าจัดขยะแล้ว 

 
3. ผลการประเมินระบบ  

เทศบาลต าบลท่าไม้ มีการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้วิธีการเทกองในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ไม่มีการไถกลบ เนื่องจากขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่แล้ว แต่ยังคงมีการใช้งาน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้อยู่ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยล้นบ่อ โดย
การขนย้ายขยะออกไปก าจัดเป็นครั้งคราว นับตั้งแต่ปี 2547 มีการขนย้ายแล้ว จ านวน 2 ครั้ง 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/ การบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การจัดหาพ้ืนที่ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยใหม่ เป็นเรื่องยาก ท าให้เทศบาลฯ จ าเป็นที่จะต้องยังคงใช้

งานระบบก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  
 

  



3.2  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ที่ตั้งและภูมิประเทศ 
เทศบาลเมืองชะอ า ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 

40 กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 160  กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเพชรบุรี มีพ้ืนที่ปกครอง 110 
ตารางกิโลเมตร  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ 4 - 6 กิโลเมตร และยาวไปตามแนว
ชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ประมาณ 24 กิโลเมตร มีถนนและทางรถไฟสายใต้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 
ส่วน โดยทางฝั่งตะวันออกประกอบด้วยชุมชนฝั่งทะเล และชุมชนบริเวณแยกถนนเพชรเกษม ส่วนทางทิศ
ตะวันตกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม    
เทศบาลเมืองชะอ า มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ   ติดกับ เขตต าบลเขาใหญ่ ต าบลบางเก่า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
ทิศใต้  ติดกับ เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตลอดแนวเขตเทศบาล 
ทิศตะวันตก  นับจากทางรถไฟสายใต้ เป็นแนวตั้งฉากกับทางรถไฟเป็นระยะทาง 3 กม. ขนานกับ

ทางรถไฟสายใต้ตลอดแนวเขต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลเมืองชะอ า 



 ชุมชน และประชากร               

เทศบาลเมืองชะอ า มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 35,712 (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558) 
 สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การ
ท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวของประชากรและประชากรแฝง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมาก รวมทั้งผู้ใช้แรงงานในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

2. รายละเอียดของโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
2.1 ข้อมูลทั่วไปโครงการ 

เทศบาลเมืองชะอ า ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนิน
โครงการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 
พ.ศ.2539 – 2543 วงเงิน 110.995 ล้านบาท โดยสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่บริเวณ บ้านเขาโป่ง 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี มีพ้ืนที่ ขนาด 118-0-33 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ทางเทศบาลฯ จัดซื้อเอง 
เมื่อปี พ.ศ. 2543 ต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM47P N 1416768 E 599491 อยู่ห่างจากเทศบาล
ประมาณ 12 กิโลเมตร ด าเนินการก่อสร้างระหว่างเดือนกันยายน 2541 – มีนาคม 2543 เริ่มด าเนินการ
จัดการขยะมลูฝอย เมื่อ เดือนตุลาคม 2543 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบโดยเฉลี่ย 70 -80 ตัน/วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พืน้ที่ฝังกลบ 1 

พืน้ที่ฝังกลบ 2 

ระบบบ าบัดน ้าเสียระบบบ าบัดน ้าเสีย   

บ้านพกับ้านพกั   
อาคารส านักงานอาคารส านักงาน   

เคร่ืองช่ังเคร่ืองช่ัง  

โรงจอดรถโรงจอดรถ   อาคารซ่อมบ ารุง 

ผังบริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอ า 



2.2 ข้อมูลด้านนโยบาย 
ในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองชะอ า มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการ

อบรมที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดท าสรุปรายงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงาน และมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามแผนปกติ 

การรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 12 แห่ง และมีหน่วยงานที่น าขยะมาก าจัดจริงทั้งสิ้น จ านวน 14 
แห่ง โดยมีการจัดเก็บค่าด าเนินการในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตราค่าบริการหน่วยงานของรัฐ 0.45 
บาท/กิโลกรัม และส าหรับหน่วยงานเอกชน/สถานประกอบการ 0.75 บาท/กิโลกรัม 

 

2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอ า เป็นแบบฝังกลบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 130 ตัน/วัน จ านวน 2 
บ่อ เป็นแบบ Area Method มีการออกแบบไว้ จ านวน 5 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2 
เมตร ในการด าเนินการจริง ด าเนินการจ านวน 2 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2.5 เมตร 

- อาคารเครื่องชั่ง ยังคงใช้งานได้ปกต ิ
- ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย พ้ืนที่ประมาณ 11 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง ประกอบด้วย บ่อที่ 1 ขนาด 

12,800 ลบ.ม. บ่อที่ 2 ขนาด 14,400 ลบ.ม. และบ่อที่ 3 ขนาด 6,400 ลบ.ม.  ซึ่งในปัจจุบัน ปั๊มน้ า
อัตโนมัติช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ เทศบาลด าเนินการแก้ไขโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ า ส าหรับสูบน้ าชะ
ขยะเข้าระบบบ าบัด 

- ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 9 บ่อ 
- เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ ประกอบด้วย รถแทรคเตอร์ขุดตักตีนตะขาบ สภาพการใช้ งานปกติ 

รถแทรคเตอร์ขุดดันตีนตะขาบ สภาพการใช้งานช ารุด รถแทรคเตอร์บดอัดดันขยะ สภาพการใช้งาน
ปกติ รถบรรทุก 10 ล้อ และ 6 ล้อ สภาพการใช้งานปกติ รถขุดตักตีนตะขาบ สภาพการใช้งานปกติ 
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ สภาพการใช้งานปกติ 

- องค์ประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ 
อาคารซ่อมบ ารุง ซึ่งมีการใช้งานตามปกติ 

- ถนนภายในโครงการ เป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
- แนวกันชน มีการปลูกต้นไม้ชนิดกระถินณรงค์ และอ่ืนๆ จ านวน 1 แนว  3 ด้าน ขนาดความสูงเฉลี่ย 

4-6 เมตร 
เทศบาลเมืองชะอ า ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ทุกวัน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเอง ประเภทอัดท้าย-เทท้าย จ านวน 4 คัน 
   
 
 



ตารางที่ 6 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอ า 
ที ่ ประเภท ขนาด สภาพการใช้งาน 

1. อัดท้าย-เทท้าย 5 ลบ.ม. ดี 
2. อัดท้าย-เทท้าย 10 ลบ.ม. ดี 
3. อัดท้าย-เทท้าย 12 ลบ.ม. ดี 
4. อัดท้าย-เทท้าย 20 ลบ.ม. ดี 

 

  
  

 
 

2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
ปัจจุบันสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอ า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 

ประมาณ 70-80 ตัน/วัน เป็นขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 60-70 ตัน/วัน และขยะ
มูลฝอยจาก อปท.อื่นๆ ที่น าขยะมาก าจัดในโครงการอีกประมาณ 10 ตัน/วัน ซึ่งรับก าจัดขยะมูลฝอยจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น จ านวน 14 แห่ง โดยเทศบาลฯ คิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยใน
อัตราค่าบริการหน่วยงานของรัฐ 0.45 บาท/กิโลกรัม และส าหรับหน่วยงานเอกชน/สถานประกอบการ 
0.75 บาท/กิโลกรัม ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้จ้างยามเอกชน จ านวน 1 คน ตลอด 24 ชม. เพ่ือจดบันทึกข้อมูล
ขยะ และมีบุคลากรของเทศบาลฯ ประจ าระบบ จ านวน 8 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1 
คน นายช่างไฟฟ้า 1 คน พนักงานขับรถ 4 คน และคนงานทั่วไป 2 คน ทั้งนี้เทศบาลฯ ไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าที่ระบบรวบรวมน้ าเสีย  

บริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชะอ า 



การเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอ า สามารถด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในเขตเทศบาล ปัจจุบันมีรถบรรทุกเพ่ือเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 4 คัน โดยมี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 40 บาท/ครัวเรือน/เดือน  

 

2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพ้ืนที่รัศมีใกล้บ่อ ในระยะ 1-2 กม. มีประชาชนอยู่ ประมาณ 2-3 หลังคาเรือน  

 

3. ผลการประเมินระบบ  
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอ า มีการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลั ก

สุขาภิบาล เนื่องจากไม่มีการด าเนินการฝังกลบ  
 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/ การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- นโยบายของผู้บริหารในการด าเนินงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
  



3.3 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ที่ตั้งและภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลปราณบุรี ตั้งอยู่ ในเขตอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร 205 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราณบุรี สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบริมฝั่งทางทิศ
ใต้ของแม่น้ าปราณบุรี มีพ้ืนที่ปกครอง 12.50 ตารางกิโลเมตร  
เทศบาลต าบลปราณบุรี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ แม่น้ าปราณบุรีและพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
ทิศใต ้ ติดต่อกับ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าปราณบุรีและพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ แม่น้ าปราณบุรีและพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

 
 
 

 ชุมชน และประชากร               

เทศบาลต าบลปราณบุรี มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 16,951 คน ครัวเรือน จ านวน 
8,559 หลังคาเรือน มีชุมชน จ านวน 14 ชุมชน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558) 

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลต าบลปราณบุรี 



 สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม 

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ท านา ไร่สับปะรด ท าสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมี
อาชีพค้าขาย และรับจ้างท างานในโรงงานสับปะรดบางส่วน 

 

2. รายละเอียดของโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
2.1 ข้อมูลทั่วไปโครงการ 

เทศบาลต าบลปราณบุรี ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนิน
โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ประจวบคีรีขันธ์ตอนบน) 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2552 -2554 วงเงิน 
182.965 ล้านบาท และเทศบาลต าบลปราณบุรีสมทบงบประมาณ 10% เป็นเงิน 20.33 ล้านบาท รวม
งบประมาณท้ังสิ้น 203.295 ล้านบาท โดยสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3 ต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่ในเขตศูนย์
บัญชาการทหารราบ (ค่ายธนรัตน์) ห่างจากเทศบาลต าบลปราณบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร ต าแหน่งพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ (UTM Zone 47) X 595643.50 Y 1375510.13 เริ่มด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เมื่อ 
19 ธันวาคม 2554 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบโดยเฉลี่ย 85-90 ตัน/วัน  
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558) 

- ตลาด   3 แห่ง 
- โรงแรม   19   แห่ง 
- โรงพยาบาล   1  แห่ง 

 

2.2 ข้อมูลด้านนโยบาย 
เทศบาลต าบลปราณบุรี มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายหน่วยงาน ซึ่งในการจัดท านโยบายจัดท าโดยเชื่อมโยงตามแผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ในการด าเนินงานของเทศบาล ไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบ
ข้อมูล และมีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ และมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามแผนปกติ 

การรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 14 แห่ง และมีหน่วยงานที่น าขยะมาก าจัดจริงทั้งสิ้น จ านวน 18 
แห่ง โดยมีการจัดเก็บค่าด าเนินการในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 280 บาท/ตัน 

 
 
 



2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลปราณบุรี เป็นแบบฝังกลบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จ านวน 6 บ่อ แบบ Trench Method มีการออกแบบไว้ จ านวน 4 ชั้น 
แบ่งเป็น ต่ ากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2.5 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2.5 เมตร 
ปัจจุบันก าลังใช้งานบ่อที่ 1 อยู่ ซึ่งใกล้จะเต็มแล้ว และคาดว่าอีกประมาณ 2 เดือนจะด าเนินการปิด
บ่อท่ี 1 ที่ระดับผิวดิน 

- ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย เป็นระบบผึ่ง ประกอบด้วย บ่อรวบรวมน้ าเสีย ขนาดประมาณ 6 ไร่ บ่อผึ่ง
ตกตะกอน ขนาดประมาณ 10 ไร่ และบ่อบ่ม ขนาดประมาณ 15 ไร่ 

- ระบบควบคุมก๊าซ จ านวน 70 จุด พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบก๊าซ 
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 9 บ่อ 
- เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ ประกอบด้วย รถแทรคเตอร์ ขนาด D8 สภาพการใช้งานปกติ และ

รถแบคโฮล์ ขนาด PC200 สภาพการใช้งานปกติ 
- องค์ประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ 

อาคารซ่อมบ ารุง ซึ่งมีการใช้งานตามปกติ 
- ถนนภายในโครงการ เป็นแบบลาดยาง และแบบลูกรัง ขนาดความกว้าง 6 เมตร 
- แนวกันชน มีการปลูกต้นไม้เป็นแนว ทั้ง 4 ด้าน ขนาดความสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร 

เทศบาลต าบลปราณบุรี มีการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ทุกวัน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเอง จ านวน 4 คัน ประเภทเปิดข้างเทท้าย 2 คัน และประเภทอัดท้าย จ านวน 2 คัน 

   

ตารางที่ 7 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลปราณบุรี 
ที ่ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา 

1. เปิดข้างเทท้าย 140 cc 4 สูบ 81-0439 ปข 15 ต.ค.2542 
2. เปิดข้างเทท้าย 200 cc 6 สูบ 81-1486 ปข 26 ม.ค.2547 
3. อัดท้าย 200 cc 6 สูบ 81-2752 ปข 7 ก.ย.2549 
4. อัดท้าย 200 cc 6 สูบ 81-4298 ปข 26 เม.ย.2553 

 

  



  

 
 
2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

ปัจจุบันสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลปราณบุรี รองรับขยะมูลฝอย ประมาณ 85 -
90 ตัน/วัน ซึ่งรับก าจัดขยะมูลฝอยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น จ านวน 18 แห่ง โดยเทศบาลฯ คิด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจัดขยะ 280 บาท/ตัน เทศบาลฯ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ระบบ
รวบรวมน้ าเสีย รวมทั้งระบบท่อก๊าซที่ติดตั้งไว้ ไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากมีท่อล้มบ้าง และบางส่วน
ไม่ได้ต่อท่อเพ่ือใช้งาน 

เทศบาลฯ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากรถเก็บขนขยะที่น ามาทิ้งที่บ่อขยะ โดยจัดให้มีจุด
ล้างรถอยู่ในพ้ืนที่ และให้รถเก็บขนล้างก่อนออกจากพ้ืนที่ รวมทั้ง หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะท าหนังสือแจ้ง
ถึงหน่วยงานเพื่อท าการควบคุมป้องกัน 

เทศบาลฯ มีการให้บริการเก็บขนขยะในพ้ืนที่ โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล
ฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ด าเนินการจัดเก็บโดยให้ผู้แทนชุมชนเป็นผู้จัดเก็บ 

 

2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เทศบาลต าบลปราณบุรี มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ผ่านทางการจัดท า

วารสารของเทศบาล และประกาศเสียงตามสาย ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลฯ 
ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนท าการคัดแยกขยะเบื้องต้นตั้งแต่ครัวเรือน  

ในพ้ืนที่รัศมีใกล้บ่อ ในระยะ 1 กม. มีประชาชนอยู่ ประมาณ 4-5 ครัวเรือน ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องกลิ่นจากขยะมูลฝอย โดยเมื่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้กลิ่น
จากบ่อขยะ ให้แจ้งทางเทศบาลฯ เพ่ือรีบด าเนินการจัดการแก้ไขโดยด่วน 

 

3. ผลการประเมินระบบ  
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลปราณบุรี มีการด าเนินการในระดับพอใช้ เนื่องจากมี

การด าเนินการฝังกลบเป็นครั้งคราว ซึ่งจะด าเนินการเมื่อมีปริมาณขยะสะสมในบ่อฝังกลบปริมาณมาก 
หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ามีกลิ่น 

บริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลปราณบุรี 



4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/ การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ขาดแคลนดินที่ใช้ในการฝังกลบ  
- นโยบายของผู้บริหารในการด าเนินงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 
  



บทที ่4 : บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ทั้งหมด 
จ านวน 8 แห่ง แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) การสนับสนุนให้สร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 5 แห่ง พบว่า มี 

3 แห่งที่ไม่มีการด าเนินงานระบบได้แก่ ระบบฯ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
ซึ่งมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และระบบฯ ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งยังไม่มีการก่อสร้าง
และต้องคืนเงินงบประมาณ เนื่องจาก เกิดการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนในพ้ืนที่  และมีระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 2 แห่ง ที่มีการด าเนินการระบบฯ ในปัจจุบัน 
ได้แก่ ระบบฯ ของเทศบาลเมืองชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี มีการด าเนินการระบบแบบไม่ถูกหลักวิชาการ 
เนื่องจากด าเนินการแบบเทกอง ไม่มีการฝังกลบ และระบบฯ ของเทศบาลต าบลปราณบุรี การด าเนินการ
ระบบจัดอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากมีการด าเนินการฝังกลบเป็นครั้งคราว ซึ่งจะด าเนินการเมื่อมีปริมาณ
ขยะสะสมในบ่อฝังกลบปริมาณมาก หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ามี
กลิ่น 

2) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลต าบลท่าไม้ เทศบาลต าบลลูกแก และเทศบาลเมืองโพธาราม พบว่า ระบบไม่ได้ใช้งานแล้ว 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ระบบของเทศบาลเมืองโพธาราม เนื่องจากมีปริมาณขยะเต็มพ้ืนที่ และประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงร้องเรียน และระบบของเทศบาลต าบลลูกแก เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เคียงกับวัด และชุมชนมี
การขยายตัวมาอยู่ใกล้ระบบก าจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น ในส่วนของระบบที่ยังเปิดใช้งานอยู่อีก  1 แห่ง 
ได้แก่ ระบบของเทศบาลต าบลท่าไม้ ซึ่งมีการด าเนินการด้วยวิธีการเทกอง โดยไม่มีการฝังกลบ และระบบ
ป้องกันมลพิษบางส่วนไม่ได้ถูกใช้งาน เนื่องจากมีปริมาณขยะสะสมมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ
ขยะของพ้ืนที่ รวมทั้งเทศบาลฯ ได้ใช้บ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นที่รองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลฯ ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยล้นพ้ืนที่ โดยระยะที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนขนขยะ
ออกไปก าจัด 2 ครั้ง 

 

ตารางที่ 8 รูปแบบและสถานภาพของระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
อปท. รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ สถานภาพระบบ 

1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ได้เปิดด าเนินการ 
2. เทศบาลเมืองชะอ า ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เปิดใช้งานระบบ 
3. เทศบาลต าบลปราณบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เปิดใช้งานระบบ 
4. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่มีการก่อสร้าง/ 

คืนงบประมาณ 



อปท. รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ สถานภาพระบบ 
5. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ได้เปิดด าเนินการ 
6. เทศบาลต าบลท่าไม้ ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม เปิดใช้งาน 
7. เทศบาลต าบลลูกแก ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม ปิดระบบถาวรแล้ว 
8. เทศบาลเมืองโพธาราม ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม หยุดด าเนินการระบบ 

 
ปัญหาการด าเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการจัดการขยะมูลฝอย 
 จากการติดตามส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พบว่า ปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการของระบบ ได้แก่ 
1) นโยบายของผู้บริหารต่อการด าเนินงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ยังไม่ค่อยจะให้ความส าคัญ และไม่ได้

ก าหนดออกมาอย่างชัดเจน  
2) การเดินระบบและการบ ารุงรักษาระบบ มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ท าให้การเดินระบบไม่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ
งบประมาณที่ไม่เพียงพอที่จะซ่อมบ ารุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
จัดหาดินส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ 

3) การใช้งานของระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่เกินประสิทธิภาพที่จะสามารถรองรับได้แล้ว แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังมีความจ าเป็นที่ต้องใช้งานระบบฯ ต่อไป เนื่องจากไม่สามารถจัดหาสถานที่ที่จะใช้
ด าเนินการต่อได ้

4) การต่อต้านของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากขาดความเข้าใจ ประกอบกับการด าเนินงานระบบที่ผ่านมาหรือ
ที่มีอยู่แล้วแต่มีการบริหารจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนไม่เชื่อถือในการด าเนินงาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา จ าเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย และให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรและ
งบประมาณในการบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจ
และต้องการที่จะมีระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งในเรื่องของนโยบายของ อปท. ในด้านเทคนิคและการบริหาร
จัดการระบบที่ อปท. จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดและลึกซึ้ง เพ่ือที่จะท าให้การบริหาร
จัดการระบบฯ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 


