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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

1. ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

1.1. จังหวัดอํานาจเจริญ 
 1.1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ  มีขนาดพ้ืนท่ี  ๓,๑๖๑.๒๕  ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๙๗๕,๗๘๐ ไร 
แบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปน ๗ อําเภอ คือ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอพนา อําเภอชานุมาน อําเภอ
ปทุมราชวงศา  อําเภอเสนางคนิคม  อําเภอหัวตะพาน  และอําเภอลืออํานาจ มี ๕๖ ตําบล ๖๕๓ หมูบาน 
เทศบาลเมือง ๑ แหง   เทศบาลตําบล ๒๔ แหง  องคการบริหารสวนตําบล ๓๙ แหง และองคการบริหาร  
สวนจังหวัด ๑ แหง  โดยอําเภอชานุมาน มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ ๖๔๑.๙๒ ตารางกิโลเมตร และอําเภอลืออํานาจ   
มีพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด ๒๐๙.๖๗ ตารางกิโลเมตร  

ประชากรจังหวัดอํานาจเจริญ หลายปท่ีผานมา พบวา มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากร
เพ่ิมข้ึน โดยขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559   มีประชากรท้ังสิ้น ๓๗6,711 คน ชาย ๑๘8,133 คน หญิง 
๑๘8,578 คน 

 
1.1.2 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

พ้ืนท่ี จังหวัดอํานาจเจริญ มีระบบบําบัดน้ําเสียแหงเดียว คือ  ระบบบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในป 2545 จํานวน 587,138,000 บาท  ไดทําการศึกษาความเหมาะสมและ
การดําเนินโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน   โดยเปนการผูกพันงบประมาณตั้งป พ.ศ. 2545-
2548  กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2549  ปจจบุัน ดําเนินการบริหารจัดการโดย องคการจัดการน้ําเสีย   

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ เปนระบบบอปรับเสถียร (Stabilization 
Pond : SP)  ตั้งอยูท่ี  บริเวณหนองพิพวย  หมูท่ี 4  ตําบลบุง  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  ขนาดพ้ืนท่ี 
21 ไร  ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนชนิดทอระบายน้ําเสีย เปนระบบทอรวม (Combine System) ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 15.16 ตารางกิโลเมตร  ประชากรในแนวทอครอบคลุมพ้ืนท่ีตามท่ีออกแบบไว  ๒๘,๗๕๕  คน  คิด
เปนรอยละ 39.89 ของพ้ืนท่ีเขตปกครองท้ังหมด  ระบบนี้ออกแบบใหสามารถรับน้ําเสียได 12,819 ลบ.
ม./วัน  มีบอดักน้ําเสียท้ังหมด 6 แหง และมีสถานีสูบน้ําเสียของระบบฯ ท้ังหมด จํานวน 5 แหง  ระบบฯ  
ท้ังหมด มีจํานวน  8 บอ แบงเปน 2 โซน ทํางานเหมือนกัน คือ บอท่ี 1 รับน้ําเขาสงไปยังบอท่ี 2 (บอผึ่ง)  
ไปบอท่ี 3 และสงไปยังบอสุดทาย (บอท่ี 4)  แลวระบายลงสูลําหวยกุดสะคุและหวยปลาแดกตอไป  เริ่ม
ดําเนินการในเดือนเมษายน 2549   

ปจจุบัน ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  ดําเนินการโดย องคการจัดการ 
น้ําเสีย  มีปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริงเฉลี่ยวันละ 6,021 ลบ.ม./วัน  คิดเปน 46.95 % ของระบบ    
ปริมาณน้ําเสียท่ีออกแบบไวไมสอดคลองกับปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจริง  ไมมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  ในเรื่อง
การเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน และไมมีการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน เนื่องจากเทศบาลเมือง
อํานาจเจริญใชเงินจายสมทบคาบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใหกับ สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขาอํานาจเจริญ 
องคการจัดการน้ําเสีย แตทางเทศบาลฯ ไดมีการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนไวแลว 
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เนื่องจาก ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบ 
บอปรับเสถียร  ทําใหบอบําบัดน้ําเสียเกิดปญหาสาหรายสีเขียวกระจายในบอเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ตะกอน และยังพบวามีผักตบชวามีมากจนลอบอ สําหรับดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของระบบ
บําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  พบวา ไดมีการรณรงคแจกแผนพับประชาสัมพันธดานการจัดการน้ํา
เสียชุมชน ตามบานเรือนของประชาชนตามชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ มีการจัดกิจกรรม
ฝกอบรมใหความรูกับผูนําชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  เรื่อง การจัดการน้ําเสีย
ชุมชน และการบําบัดและการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ท้ังนี้ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ คือ ระบบทอรวบรวมน้ําเสียภายในโครงการ 
ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการตามชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลฯ และยังตื้นเขิน เนื่องจากมีตะกอนดินทราย
อุดตันเสนทอ  ทําใหเกิดน้ําทวมขังตามแนวทอรวบรวมน้ําเสียและทอระบายน้ําตามชุมชนตางๆ ในเขต
เทศบาล 
 

1.1.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
พ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลเพียงแหงเดียว คือ  

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ  ดําเนินการโดย กองชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดอํานาจเจริญ 

องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ รับถายโอนการกําจัดขยะมูลฝอย มาจากเทศบาล
เมืองอํานาจเจริญ  ตั้งแตป 2556  โครงการตั้งอยู ณ ดงสีบู หมูท่ี 11 ตําบลไกคํา  มีขนาดพ้ืนท่ีกําจัดขยะ
ท้ังหมด 98 ไร  มีขอบเขตการปกครอง 3,161,248  ตารางกิโลเมตร  งบประมาณโครงการจํานวน 
74,726,700 ลานบาท  ซ่ึงเปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2543  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ 40 ตัน/วัน 
ปจจุบัน เดินระบบไดปกติ  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน 
จํานวน 17 แหง และนํามาท้ิง จํานวน  18 แหง (อีก 1 อปท. ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลงในการนําขยะมา
ท้ิงท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.อํานาจเจริญ) ซ่ึงจากการดําเนินงาน พบวา การท้ิงขยะของ อปท.  
ท่ีเขารวมมีการท้ิงขยะไมถูกตอง  โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนจึงทําใหเกิดความไมเรียบรอย ขยะปลิว ฟุงกระจาย   

ในการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย  อบจ.อํานาจเจริญ มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
ในเรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย โดยอัตราคาธรรมเนียมจากประชาชนท่ัวไป 350 บาท/
ลูกบาศกเมตร(เดือน) สถานประกอบการ 350 บาท/ลูกบาศกเมตร(เดือน) และอาคารพาณิชยกรรม 350 
บาท/ลูกบาศกเมตร(เดือน) 

สําหรับ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการ สวนใหญเกิดจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ทุกวัน  และการคัดแยกขยะตนทางนอย  ทําใหการกําจัดขยะจะตองมีการเพ่ิมปริมาณเครื่องจักรกลและ
คนงานเพ่ิมข้ึนดวย เพ่ือใหสามารถจัดการกับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละวัน  ประกอบกับ  อบจ.
อํานาจเจริญ  ยกเลิกสัญญาจางบริษัทเอกชนในการคัดแยกขยะในสถานท่ีกําจัดขยะ  ทําใหปริมาณขยะตกคาง
รอการฝงกลบจํานวนมาก 
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1.2 จังหวัดมุกดาหาร 
 1.2.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๔ ,๓๓๙.๘๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒ ,๗๑๒ ,๓๙๔ ไร   
อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  ระยะทาง ๖๔๒ กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน ๗ อําเภอ ๕๒ ตําบล ๕๒๖ 
หมูบาน โดยมีอําเภอตางๆ  คือ อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอนิคมคําสรอย อําเภอคําชะอี อําเภอดอนตาล 
อําเภอดงหลวง อําเภอหนองสูง และอําเภอหวานใหญ การปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหาร
สวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง ๑ แหง  เทศบาลตําบล ๒๔ แหง องคการบริหารสวนตําบล ๒๙ แหง 

  

                  ประชากรจังหวัดมุกดาหาร  รวมท้ังสิ้น ๓๔8,824 คน  เปนชาย ๑๗4,754 คน และหญิง  
๑๗4,070 คน จํานวนครัวเรือน ๑๐9,293 ครัวเรือน (ขอมูลเดือนกันยายน  2559) ประกอบดวย  
ชนพ้ืนเมือง ๘ เผา ไดแก ผูไท ไทยยอ ไทยขา  ไทยโซ  ไทยกะเลิง  ไทยแสก  ไทยกุลา และไทยอีสาน 

 
1.2.2 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

ชื่อโครงการ บอปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองมุกดาหาร หนวยงานเจาของโครงการ คือ 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ท่ีตั้งโครงการ คือ ซอยทองสุขอารีย ถนนชยางกูร ตําบล 
บางทรายใหญ  อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  มีขนาดพ้ืนท่ี  98 ไร  เทศบาลเปนเจาของกรรมสิทธิ์  มีพ้ืนท่ี
ใหบริการจัดการน้ําเสีย 8.4 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเขตการปกครอง 35.55 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 
รอยละ 24 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครอง โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด วงเงินงบประมาณ 200.2 ลานบาท เริ่มดําเนินการทําโครงการ 
ครั้งแรก ป พ.ศ.2547  ปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ 7,083.87 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน 
รอยละ 83.34 ของท่ีออกแบบไว   

ปจจุบัน หนวยงานท่ีดูแลบริหารจัดการระบบ คือ สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขามุกดาหาร 
องคการจัดการน้ําเสีย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงไดทําขอตกลงรวมกับ ทม.มุกดาหาร
และไดสงมอบพ้ืนท่ีเขามาดําเนินการบริหารจัดการระบบฯอยางเต็มรูปแบบ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 เปนตน
ท้ังนี้ ในการเดินระบบ อจน. มีการบํารุงรักษาในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงานท่ีกําหนด มีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกเดือน คาท่ีตรวจวัด ไดแก  BOD, COD, SS, TN, TP, Oil & Grease สวนคุณภาพน้ําท่ี
ตรวจทุกวัน ไดแก Temp, pH, DO และสามารถลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD  ไดรอยละ 50-80  
สําหรับการจัดการน้ําท้ิง พบวา ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองหวยมุก  นําไปใชประโยชนอ่ืน เชน  
ในการทําสวน และเกษตรกรรม ท้ังนี้  ทม.มุกดาหาร  ไดดําเนินการออกเทศบัญญัติใหมีการจัดเก็บคาบริการ
บําบัดน้ําเสียชุมชนแลว  และไดเริ่มดําเนินการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน  เม่ือเดือนตุลาคม 2558 
จํานวน 1,500 ราย 

สวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการ  คือ ระบบทอรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุม
พ้ืนท่ี  แตแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตของชุมชน  ทําใหมีปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึน
มาก  ดังนั้น ทม.มุกดาหาร  ควรมีการศึกษาความเหมาะสม ความเปนไปไดของโครงการ (FS)  และการสํารวจ
และออกแบบรายละเอียด (DD) ของระบบบําบัดน้ําเสียเฟสท่ี 2 
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1.2.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร  ไดดําเนินการจัดทําระบบจัดการขยะ เพ่ือแกไขปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมจากขยะใหถูกตองตามสุขาภิบาล และลดปญหาท่ีจะเกิดจากขยะใหไดมากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีท่ีใช
ดําเนินการจัดทําระบบจัดการขยะ ตั้งอยูบริเวณทางตะวันตกของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ชุมชนศรีพัฒนา 2   
ซอยมัฆวาน  ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร - นครพนม  ตําบลมุกดาหาร   อําเภอเมือง   จังหวัดมุกดาหาร  มีพ้ืนท่ีรวม 
44 ไร 3 งาน 67 ตารางวา   (ซ่ึงเปนท่ีดินท่ีทางเทศบาลฯ จัดซ้ือเองเม่ือ 24 สิงหาคม 2527) เทศบาลฯ  
ไดรับงบประมาณกอสรางภายใตแผนปฏิบัติการฯ  ระดับจังหวัด จํานวน 47,890,000 บาท และเทศบาล
เมืองมุกดาหารสมทบ จํานวน 4,760,000 บาท รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น 52,650,000 บาท มีการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะ ตั้งแตป 2541  โดยวาจางบริษัท วรรธนสรร จํากัด 
เปนผูรับเหมา กอสราง โดยเทศบาลเมืองมุกดาหารเปนผูควบคุมงาน  ระยะเวลากอสรางในป 2544  ถึงป 
2545 และเริ่มดําเนินการในป 2545 

สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร  มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ หวยคําฮี   
มีระยะหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย 300 เมตร  ท้ังนี้  แหลงน้ํานี้ใชประโยชนในการทําเกษตรกรรม และ 
มีชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 1 ชุมชน คือ ชุมชนศรีพัฒนา 2 

เทศบาลฯ  มีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยประจําป  โดยมี
รูปแบบของเสียงตามสาย  รถประชาสัมพันธ  และเอกสารแผนพับ  โดยประชาชนมีสวนรวมของประชาชน 
ในการจัดการขยะมูลฝอย ท้ังใน กิจกรรมการคัดแยกขยะ  การดูแลรักษาความสะอาด  รวมถึงการเขารวม
กิจกรรมการรณรงคสรางจิตสํานึกท่ีเก่ียวของ  

ปจจุบัน ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ  การเทกองขยะนอกหลุมฝงกลบ  
เครื่องจักร  อุปกรณชํารุด  การขาดแคลนเจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอม  ในการดูแลงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
เนื่องจาก  ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับเปดใชงานมาเปนระยะเวลานาน  ท้ังนี้  ทม.มุกดาหาร  ได
เสนอโครงการเพ่ือขอรบัการสนับสนุนงบประมาณป 2561  ในการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะดังกลาว โดยอยู
ระหวางการปรับรายละเอียดของการศึกษาความเหมาะสม ความเปนไปไดของโครงการ (FS)  และการสํารวจ
และออกแบบรายละเอียด (DD)  ใหถูกตองเหมาะสม ตามศักยภาพของการบริหารจัดการ 
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1.3 จังหวัดยโสธร 
 1.3.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

จังหวัดยโสธร  มีพ้ืนท่ี 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,600,902 ไร คิดเปน 
รอยละ 0.80 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ (321 ลานไร)  มีประชากรท้ังสิ้น 539,671 คน  เปนชาย 270,688 คน 
เปนหญิง 268,983  จํานวนครัวเรือน 164,468 คน  

 

1.3.2 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ท่ีตั้งของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองยโสธร ตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ี

สาธารณประโยชนกุดจับ ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 165 ไร   แบงเปน
พ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย 80 ไร  ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองยโสธร หนวยงานรับผิดชอบ คือ กองชางสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองยโสธร  จากพ้ืนท่ีของเทศบาลฯ ท้ังหมด 9.71 ตารางกิโลเมตร แบงเปนพ้ืนท่ีบริการของระบบ
บําบัดน้ําเสีย  2.26  ตารางกิโลเมตร (รอยละ 23.27)  โดยเทศบาลฯ ไดทําการศึกษาความเหมาะสม 
ของโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาล ต้ังแต พ .ศ . 2539  ท้ังนี้   ในการ 
ดําเนินการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
โครงการถายโอนภายใต แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  วงเงินงบประมาณ 
502,992,652.89 บาท   โดยไดเริ่มตนสัญญากอสราง  ตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545  และสิ้นสุด
สัญญาเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2548 

เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย  เปนแบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Stabilization Pond 
: SP) ระบบรวบรวมน้ํ าเสียเปนชนิดทอระบายน้ํ าเสีย และเปนระบบทอรวม (Combine System)   
ความ สามารถในการรองรับน้ําเสียท่ีออกแบบไว  คือ 7,246 ลบ.ม./วัน  เนื ่องจากในป 2558 ป มสูบ 
น้ําเสียชํารุดทุกสถานี  ทม.ยโสธร ไดดําเนินการซอมแซมปรับปรุงเพื่อใหสามารถเดินระบบได  ซึ่งไดเริ่ม
ทดลองเดินระบบเมื่อเดือนมิถุนายน 2559  โดยสามารถเดินระบบไดเพียงรอยละ 50 เนื ่องจาก  
ยังติดขัดปญหาในเรื่องระบบการจายไฟฟา  โดยกองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร เปนหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ   จากการพิจารณาโครงสรางการ
บริหารจัดการน้ําเสีย  พบวา เจาหนาท่ีประจําระบบมีจํานวนไมเพียงพอ นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังขาด
เจาหนาท่ีดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ระบบฯ  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญ ในการเก็บตัวอยางน้ํา  ดังนั้น จําเปนตองดําเนินการจัดหา
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถโดยเฉพาะกับลักษณะงานดานการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย  ท้ังนี้  เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  ตองมีการฝกอบรมงานใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
ในดานการเดินระบบฯ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมและการเดินระบบฯ  ไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สําหรับ ดานการประชาสัมพันธและมีสวนรวม เทศบาลเมืองยโสธร ควรมีการประชาสัมพันธ
เพ่ือทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีในการเชื่อมตอทอน้ําเสียเขาสูระบบ  รวมท้ังการวางแผนการศึกษา
รายละเอียดของการศึกษาความเหมาะสม ความเปนไปไดของโครงการ (FS)  และการสํารวจและออกแบบ
รายละเอียด (DD) ระบบบําบัดน้ําเสียเฟสท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการวางแผนการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ในการบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 
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1.3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองยโสธร ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาล

เมืองยโสธร เพ่ือเปนศูนยกําจัดมูลฝอยรวมรวมแบบผสมผสาน  ดําเนินการโดยกองชางสุขาภิบาล เทศบาล
เมืองยโสธร  โครงการตั้งอยูท่ี ณ ตําบลสิงห อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีขนาดพ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมด 
118 ไร  เทศบาลจัดซ้ือท่ีดินเอง เม่ือป พ.ศ. 2540  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาล
เมืองยโสธร ระยะท่ี1 ไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และ JBIC เม่ือป พ.ศ. 2542  งบประมาณของโครงการท้ังสิ้น 40 ลานบาท กอสรางโดย
บริษัท หจก. จั่วเชงยโสธร  และไดเปดดําเนินการมาตั้งแตป 2542 ระยะท่ี 2  ไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 90%  
และมีเงินสมทบจากเทศบาลเมืองยโสธร 10%  เม่ือป พ.ศ. 2556 งบประมาณของโครงการท้ังสิ้น 99.45 
ลานบาท กอสรางโดย บริษัท วรรธนสรร จํากัด และไดเปดดําเนินการในเดือนตุลาคม 2557  มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยท่ีนําเขากําจัด 50 ตัน/วัน  ปจจุบันมีการเดินระบบไดตามปกติ โดยกองชางสุขาภิบาล เทศบาล
เมืองยโสธร เปนผูดูแลระบบในปจจุบัน 

ท้ังนี้   เทศบาลเมืองยโสธร  ดําเนินการเก็บขน และกําจัดขยะมูลฝอยเอง  โดยเก็บ
คาธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท/ครัวเรือน  และเทศบาลฯ 
มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย โดยเก็บจากหนวยงาน ประชาชน
ท่ัวไป สถานประกอบการ อาคารพาณิชยกรรม คิดในอัตรา 600 บาทตอ 1 ตัน 

        ปญหาอุปสรรคท่ีพบ  ในการเดินระบบ คือ เครื่องจักรไมเพียงพอ และเครื่องจักรเกิดการ 
ชํารุดบอย เนื่องจากใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2543 (16 ป) ตองใชงบประมาณซอมแซมจํานวนมาก ดังนั้น 
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ทม.ยโสธร อาจดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  โดยการจางเอกชนเขา
มาบริหารจัดการ (Out Source) 
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1.4 จังหวัดอุบลราชธานี 
 1.4.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
                  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งอยูสุดชายแดนทางทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย  มีแนวพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานไดแกประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
( สปป.ลาว )  และประเทศกัมพูชา  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  ๖๓๐ กิโลเมตร มีเนื้อท่ี  ๑๖,๑๑๒.๖๐๕  
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๑๐.๐  ลานไร  คิดเปนรอยละ ๙.๕  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากร
ป 2556  มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,836,526 คน   

ประชากรท้ังสิ้น  1,860,755  คน  เปนชาย 931,853  คน เปนหญิง 928,902 คน จํานวน
ครัวเรือน 572,972 คน (ขอมูล ณ กันยายน 2559) 

 
1.4.2 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
 (1) เทศบาลเมืองวารินชําราบ 

ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ตั้งอยูบริเวณชุมชนเกตุแกว  อ.วาริน
ชําราบ จ.อุบลราชธานี  มีพ้ืนท่ีของโรงบําบัดน้ําเสีย ท้ังหมด 200 ไร  เปนระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond 
: SP) กอสรางในป พ.ศ. 2540-2544  โดยบริษัท เรืองสุขพาณิชย จํากัด  บริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงาน คือ
บริษัท สยามเทค จํากัด  ใชระยะเวลาในการกอสรางโครงการ 4 ป  ตั้ งแตป  พ .ศ. 2540-2544    
เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2545  ความสามารถของระบบตามท่ีบริษัทฯ ไดออกแบบไว 18,564.77 ลบ./วัน  
อัตราการไหลของน้ําเขา-ออก ระบบฯ เฉลี่ยตอวัน ใน 1 ป (ลบ.ม./วัน)  ระบบรวบรวมเปนชนิดทอระบาย 
น้ําเสีย  เปนระบบทอรวม (Combine System) สามารถรับน้ําเสียได 6,000 ลบ.ม./วัน มีบอดักน้ําเสีย
จํานวน 2 สถานี   มีสถานีสูบน้ําเสียจํานวน 2 แหง  ปจจุบัน มีพ้ืนท่ีใหบริการน้ําเสีย 7.7 ตารางกิโลเมตร
(ออกแบบไว 2.16 ตารางกิโลเมตร)  คิดเปนรอยละ 60  ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด (12.9 ตารางกิโลเมตร) 
จํานวนประชากรในแนวทอครอบคลุมพ้ืนท่ีตามท่ีออกแบบไว 23,710 คน  ปจจุบัน  มีปริมาณน้ําเสียเขาสู
ระบบ  3,000 ลบ.ม./วัน  จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 6,500 ครัวเรือน หรือ 60 % ของ
จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  กิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงงาน โรงแรม ตลาด  
และรานอาหาร และแหลงน้ําอุปโภค-บริโภคสวนใหญในพ้ืนท่ี  ไดแก น้ําประปา  หนวยงานรับผิดชอบดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสีย คือ สวนชางสุขาภิบาล  สํานักการชางเทศบาลเมืองวารินชําราบ   

เนื่องจาก  ระบบรวบรวมน้ําเสีย เปนแบบระบบทอรวมท่ีรวบรวมน้ําเสียจากอาคาร
บานเรือน บานพักอาศัย สถานประกอบการตางๆ โดยจะเริ่มตนจากการกรองทําความสะอาดเอาเศษขยะ  
เศษดิน เศษหิน และตะกอนสิ่งสกปรกออกจากน้ําเสีย กอนนําเขาสูถังตกตะกอนและระบบบําบัดน้ําเสียตอไป 
ซ่ึงในกระบวนการบําบัดน้ําเสียจะเปนระบบบอผึ่ง ทําหนาท่ีเปนท้ังบอบําบัดน้ําเสียและบอตกตะกอนในบอ
เดียวกัน โดยเฉพาะบอแรก(Anareobic Pond) เพราะฉะนั้นจะมีตะกอนท่ีเกิดข้ึนในบอบําบัดท้ัง 3 บอ  
ดังนั้น ในการบํารุงรักษาแตละบอ จะแบงเปนการสูบตะกอนจากบอท่ี 1 ทุกระยะ 1 ป สวนบอท่ี 2  และบอ
ท่ี 3 สูบทุกระยะ 2 ป  

เทศบาลเมืองวารินชําราบ ไดดําเนินการทําแผนงานการรณรงคสรางจิตสํานึก และความ
ตระหนักในเรื่อง การใชน้ําอุปโภค การตอทอระบายน้ําท้ิงสูระบบรวบรวมน้ําเสีย  การลดปริมาณน้ําเสีย   
การขุดลอกวัชพืช และผักตบชวา การรักษาความสะอาด แหลงน้ําธรรมชาติและการติดตั้งบอดักไขมัน และ
โครงการคลองสวยน้ําใส 
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(2) เทศบาลนครอุบลราชธานี 
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตั้งอยูบริเวณ ถ. บูรพา  ต. ในเมือง  

อ. เมือง จ. อุบลราชธานี  กอสรางโดย กรมโยธาธิการ งบประมาณ 370 ลานบาท  พ้ืนท่ีของโรงบําบัด
ท้ังหมด 110 ไร  เดิมหนวยงานรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  คือ สวนชางสุขาภิบาล  สํานักการชาง
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ปจจุบัน  ไดมีการลงนามจัดทําบันทึกขอตกลงใหองคการจัดการน้ําเสีย  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขามาบริหารจัดการเปนระยะเวลา 30 ป ท้ังนี้  นับต้ังแตเดือนตุลาคม  
พ.ศ.2558 เปนตนไป  

ระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบเติมอากาศ (Aerated  Lagoon)  )  ออกแบบให มี
ความสามารถรองรับน้ําเสียตามท่ีไดออกแบบไว  22,000  ลบ.ม./วัน  เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2541  
โดยมีพ้ืนท่ีใหบริการของระบบบําบัดน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี ประมาณ 12.3  ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 
42.36 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาล  ซ่ึงกิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม 
ตลาด  และรานอาหาร โดยในเขตเทศบาลจะมีแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค  สวนใหญ ในพ้ืนท่ี  มาจากน้ําประปา 

ปจจุบัน  หลังจากองคการจัดการน้ําเสียไดเขามาบริหารดําเนินการ อยูระหวางปรบัปรุง  
ซอมบํารุงระบบและเครื่องจักรชํารุด  หลังจากท่ีไมสามารถเดินระบบไดเปนระยะเวลา เกือบ 3 ป 

 
1.4.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

(1) เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
     โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ ตั้งอยูท่ีบานดอนผอุง  ตําบล

คูเมือง   อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีขนาดพ้ืนท่ี 282 ไร 2 งาน เปนพ้ืนท่ี ซ่ึงเทศบาลเมือง 
วารินชําราบดําเนินการจัดซ้ือเองท้ังหมด ตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยไดรับการสนับสนุนและดําเนินการกอสราง
ระบบฯ ในชวงระยะเวลา  ดังนี้ 

* ระยะท่ี 1 พ.ศ.2541  ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการจากกองทุน
สิ่งแวดลอม จํานวน 78,375,813  ลานบาท กอสรางโดยบริษัทอุบลมนตรีกอสราง 

* ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2548  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม จํานวน 33,995,700 ลานบาท  ดําเนินการกอสรางโดย หจก. กิจศิริวุฒ ิ
    

* ระยะท่ี 3 พ.ศ.2551  ไดรับงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน  40,970,00  ลานบาท ดําเนินการกอสรางโดย หจก. กิจศิริวุฒิ   

* ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2556 ไดรับงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวน 31,093,000 ลานบาท บาท  ดําเนินการกอสรางในป 2557 โดย  
หจก. กิจศิริวุฒิ   

เทศบาลเมืองวารินชําราบ  เริ่มดําเนินงานโครงการในป พ.ศ. 2543  ปจจุบัน มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ 300 ตัน/วัน  เจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองวารินชําราบเปนผูดูแลระบบ  แหลงกําเนิด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประกอบดวย ตลาด 2 แหง, โรงแรม 4 แหง, โรงพยาบาล, รานอาหาร 159 แหง, 
โรงงาน, หมูบานจัดสรร 1 แหง, หนวยงานราชการ/เอกชน 47 แหง และหางสรรพสินคา 4 แหง  ตามลําดับ  
ท้ังนี้ ขอมูลในป พ.ศ. 2558 พบวา องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ การเก็บขนประเภท เศษอาหารจะมี
จํานวนมากท่ีสุด รอยละ 34.5 พลาสติกรอยละ 30.8 กระดาษรอยละ 3.2 แกวรองละ 3.7 ผารอยละ 3.8 
ใบไมและก่ิงไมรอยละ 14.4 โลหะรอยละ 2.3 และขยะอ่ืนๆรอยละ 7.3  สําหรับสภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ี

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี 8 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร จะมีแหลงน้ําสาธารณะ คลองสาธารณะ หางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
30 เมตร สามารถนําไปใชประโยชนในการเกษตร ชุมชนท่ีอยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยจะมีจํานวน  
1 ชุมชน รวม 300 ครัวเรือน  

สําหรับ  ปญหาดานระบบเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  เนื่องจาก จํานวนประชากรท่ีเพ่ิม
มากข้ึน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  การบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไมสามารถบริการไดอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง อีกท้ังยานพาหนะในการเก็บขนขยะมูลฝอยมีอายุการใชงานมานาน ชํารุดทรุดโทรมตอง
ซอมแซมบํารุงรักษาบอย และมีจํานวนไมเพียงพอและบริการไมครอบคลุมในพ้ืนท่ี  ทําใหขยะมูลฝอยบางสวน
ไมไดจัดเก็บในบางวันท่ีรถยนตชํารุดตองจอดซอม ทําใหมีปริมาณขยะตกคางเพ่ิมมากข้ึน อันเปนเหตุใหเกิด
แหลงเพาะพันธุโรคและสัตวนําโรคตางๆ กอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนท้ังทางรางกายและจิตใจ อยางไรก็ตาม  ทม.วารินชําราบ ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
จัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(SANITARY LANDFILL)  จากงบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  จาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ.2559 จํานวน วงเงิน 8.87  ลานบาท      
สําหรับแนวทางการแกไขปญหาขยะตกคางดังกลาว คือ การลดปริมาณขยะโดยความรวมมือจากประชาชน 
ในการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง  และการกําจัดใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

 

สวนปญหากําจัดขยะมูลฝอย เปนปญหาในดานการจัดการขยะมูลฝอยในสถานท่ีฝงกลบ 
เนื่องจาก  มีหนวยงานจํานวนมากมาใชบริการทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีฝงกลบรายวันจํานวนมากข้ึนและ
ยานพาหนะเครื่องจักรกลในการฝงกลบมีไมเพียงพอตอการฝงกลบรายวันและยานพาหนะบางคันมีมีอายุการ
ใชงานมานาน ชํารุดทรุดโทรมตองซอมแซมบํารุงรักษาบอย ในฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและระยะเวลานาน 
 ๔-๕ เดือน ทําใหไมสามารถฝงกลบรายวันได กอใหเกิดปญหากลิ่นเหม็นเนา ปญหาแมลงวัน และมีปญหา
ปริมาณน้ําเสียจํานวนมากลนบอ และน้ําชะมูลฝอยไหลรั่วในพ้ืนท่ี 

 

ปญหาดานเทคโนโลยีท่ีใช  คือ การฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill)  
ไมสามารถดําเนินการฝงกลบรายวันไดทัน ไมมีดินกลบทับรายวันไดทุกวัน และน้ําเสียจากน้ําชะมูลฝอยไมถูก
สูบนําไปบําบัดไดทุกวัน 

  ปญหาดานงบประมาณ ในสวนของการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยบอใหม และ
การกอสรางท่ีจะมีการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือการผลิตพลังงาน 
ในรูปแบบตางๆ  เชน ระบบการคัดแยก ระบบการหมักแบบแหง ระบบการผลิตไฟฟา ระบบการผลิตกาซ
ชีวภาพ ระบบการแปรรูปเปนน้ํามัน ระบบการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง และอ่ืนๆ ตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ ไมมีงบประมาณเพียงพอในการกอสรางระบบดังกลาว 
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 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 (2) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง

พิบูลมังสาหาร เพ่ือเปนศูนยกําจัดมูลฝอยรวมของอําเภอพิบูลมังสาหาร กับองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร   
ซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ี และองคการบริหารสวนตําบลใกลเคียง  ณ ชุมชนบานหนองแปน  หมูท่ี 16 ถนนสถิต 
ซอย 3  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  มีขนาดพ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมด 29 ไร  
3 งาน  ซ่ึงเทศบาลฯ จัดซ้ือท่ีดินเม่ือป พ.ศ.2537 มีชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีกําจัดขยะมากท่ีสุด คือ ชุมชน 
ภูเขาแกว และชุมชนบานหนองแปน  โดยตั้งอยูหางจากสถานท่ีกําจัดขยะเปนระยะทาง 3 กิโลเมตร 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
ภายใตโครงการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เม่ือป พ.ศ.2548 จํานวน 
74,290,680 บาท และเทศบาลสมทบเงินรายไดของทองถ่ิน จํานวน 8,254,519 บาท รวมเปน
งบประมาณของโครงการท้ังสิ้น 82,545,199 บาท โดยเทศบาลฯ ไดทําการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตป พ.ศ.2540 – 2543 โดยวาจาง บริษัท
ไฮโดรซีสเต็มส จํากัด เปนผูดําเนินการ  กอสรางโดยหางหุนสวนจํากัดอุบลมนตรีกอสราง  และไดเปด
ดําเนินการมาตั้งแตป เมษายน พ.ศ.2550 

ท้ังนี้ ระบบกําจัดขยะเปนระบบฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยมี
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําเขากําจัด 10 ตัน/วัน  ท้ังนี้ ในอดีตเทศบาลฯ เคยใชวิธีกําจัดมูลฝอยดวยวิธีเทกอง
บนพ้ืนท่ี (Open Dumping) แลวทําการเผาและมีการไถกลบบางในบางครั้ง  ปจจุบัน ไดดําเนินการฝงกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล ดําเนินการฝงกลบขยะดวยดินทุกวัน ตั้งแตเวลา 05.00-19.00 น. ในปจจุบันใชพ้ืนท่ีฝง
กลบมาแลว 8 ป จํานวน 3 ไร  แสดงดังรูปท่ี 7 เทศบาลฯ มีรถยนตท่ีใชจัดเก็บขยะแบบอัดทาย จํานวน  
3 คัน และมีพนักงานเก็บขนทายรถจํานวน 11 คน    ปจจุบัน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไดจัดเก็บ
คาธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน และอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะมูลฝอย 400 บาท/ตัน   

เทศบาลฯ มีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายของหนวยงานความเชื่อมโยงของนโยบายของหนวยงานกับนโยบายท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  และมี
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการกําจัดขยะมูลฝอย  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในผัง
โครงสราง ของฝายบริหารอยางชัดเจน แตไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ มีการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ มีการรวบรวมขอมุลการดําเนินงานและจัดทํารายงานเสนอผูบริหารสมํ่าเสมอ ท้ังนี้  มีการรวมกลุมและ
จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ อปท. อ่ืนๆ จํานวน 29 แหง  แตมาใชบริการจริง 3 แหง 

 
(3) เทศบาลเมืองเดชอุดม 

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเดชอุดม ตั้งอยู ท่ีบานบก หมู ท่ี 14 ต.กลาง  
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  โดยใชงบประมาณของทางเทศบาลเอง  
ในการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในการกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย  ตั้งแตป พ.ศ. 2549 และ
วาจางบริษัท เอ็นทิค จํากัด เปนท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด หางจากเขต
เทศบาลไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  11 กิโลเมตร  มีขนาดพ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมดรวม 108 ไร 
2 งาน 116 ตารางวา  จําแนกเปนพ้ืนท่ีท้ิงขยะในปจจุบันท่ีเปดใชงานไปแลวประมาณ 10-15 ไร นอกจากนี้  
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เทศบาลเมืองเดชอุดม ไดอนุมัติซ้ือท่ีดินเพ่ือจัดเตรียมสําหรับเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ในอนาคต  บริเวณติดกันกับพ้ืนท่ีกําจัดขยะปจจุบัน  มีเนื้อท่ีประมาณ 44 ไร  เพ่ือวางผังและออกแบบระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และรองรับการจัดการขยะจาก
เทศบาล อบต. และชุมชนใกลเคียง  ในรูปแบบศูนยบริการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาลและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

 

ท้ังนี้   ในป  พ .ศ. 2552 เทศบาลเมืองเดชอุดม  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  
ภายใตโครงการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด วงเงินงบประมาณ 
70,900,000 บาท  โดยเปนงบประมาณตั้งแต ป 2552-2553  แตเนื่องจากการมีการคัดคานของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  ทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางระบบฯ ได  จนถึงป 2556   จึงไดดําเนินการกอสราง 
ซ่ึงมีการปรับลดวงเงิน คงเหลือ  64 ลานบาท ท้ังนี้  เทศบาลฯ ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเม่ือปลายป 2557 
แต ณ กันยายน 2559 เทศบาลฯ ยังไมสามารถเขาใชงานได  เนื่องจาก ประชาชนมีการคัดคานเรื่องการเขา
ใชพ้ืนท่ี 

ผลการสํารวจและประเมิน พบวา  แมผูบริหารเทศบาลจะกําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอมท่ีชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการประชาสัมพันธ  เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน   ใหมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกวิธี  รวมถึงประสัมพันธเสริมสรางความเขาใจแกประชาชน  
ในพ้ืนท่ีสถานท่ีตั้งระบบฯ  อยางตอเนื่อง  เพ่ือลดการคัดคานของประชาชน  แตก็ยังมีการคัดคาน และยังไม
สามารถเปดใชงานระบบได  ตองนําขยะไปกําจัด ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.วารินชําราบ  ประมาณ 
13 ตัน/วัน  ดังนั้น ควรเรงประสานเจรจาลดความขัดแยงของผลประโยชนทางการเมืองใหลงตัว  หรือ
ผลประโยชนของเจาหนาท่ี  เพ่ือใหสามารถดําเนินการกอสรางโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยไดสําเร็จ และ
สามารถเปดใชงานได  และควรมีการสงเสริมเรื่อง 3R  แกประชาชนใหเกิดเปนรูปธรรมจนประสบผลสําเร็จ    

 
 (4) เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับ
การอุดหนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ท้ังหมดตั้งแตป 2537 - 2544 เปนเงิน 
87.579  ลานบาท  โดยเริ่มศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล ต้ังแตป พ.ศ. 2537  และไดทําการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบในระยะท่ี 1  
ในป 2539  และกอสรางบอฝงกลบ D เรียบรอยตั้งแตป 2542 โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 45 ไร  สามารถรองรับ
ขยะไดประมาณวันละ 80 ตัน/วัน  แตไมสามารถเปดใชงานได   เนื่องจาก  ถูกราษฎรคัดคาน 

การดําเนินการท่ีผานมา  เทศบาลไดแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยไปขอใชพ้ืนท่ีของทหาร
ในเขตมณฑลทหารบกท่ี 22 อําเภอวารินชําราบ เปนท่ีฝงกลบขยะชั่วคราว  สําหรับปจจุบัน เทศบาลฯ ไดมี
การดําเนินการกําจัดมูลฝอยโดยขอใชพ้ืนท่ีกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  อําเภอวารินชําราบ   
ซ่ึงเปนระบบฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Land Fill)  ซ่ึงเสียคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย
ใหแกเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ในอัตรา 300 บาท/ตัน  โดยเฉลี่ยเดือนละ 780,000  บาท  โดยในเขต
เทศบาลฯ มีจํานวนชุมชนท้ังหมด  106 แหง  ปจจุบัน  ป 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณวันละ  
77 ตัน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 29 คัน  แบงเขตการเก็บขนขยะมูลฝอย ออกเปน 16 เขต ซ่ึง
สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาล รอยละ 100 มีรถเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
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ประจําการเขตละ 1 คัน  สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได รอยละ 95 ท้ังนี้ เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย  และการนํากลับมาใชใหม  ปจจุบันพบวา มีชุมชนท่ี
ดําเนินกิจกรรมอยางเขมแข็ง  คือ ชุมชนวัดสารพัดนึก 2  โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ  ไดแก  ทําปุยน้ําหมักชีวภาพ
จากขยะมูลฝอยอินทรียจากชุมชน สําหรับคาธรรมเนียมในการเก็บขนเทศบาลฯ ดําเนินการจัดเก็บอยูท่ี 120 
บาท/ครัวเรือน/เดือน  

โดยสรุป แมวา  เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยซ่ึงกอสรางแลว
เสร็จในพ้ืนท่ี 300 ไร  ในทองท่ีตําบลแจระแม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงเปนระบบฝงกลบท่ีถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Land Fill)  แตมีความขัดแยงในโครงการทําใหไมสามารถเขาไปใชประโยชนได  
ปจจุบัน  จึงตองขนสงขยะมูลฝอยไปกําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ซ่ึงเปน
ระบบฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  ระยะทาง 30 กิโลเมตร  ซ่ึงนอกจากจะตองมีคาใชจายในการขนสง 
ขยะมูลฝอยแลว  ยังตองเสียคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย  ใหแก  เทศบาลเมืองวารินชําราบ   
ในขณะท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานี  ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน 
ท่ีเหมาะสม  จึงทําใหเทศบาลตองแบกรับภาระคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย  
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2  บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ตามท่ี  สํานักสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี  ไดดําเนินการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม  โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี  ในป 
พ.ศ. 25589  จํานวน 4 จังหวัด  ประกอบดวย จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ และ
จังหวัดอุบลราชธานี รวมท้ังสิ้น 12 ระบบ แบงเปน ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 5 ระบบ   ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย 7 ระบบ  สามารถสรุปไดดังนี้  

1. การจัดการน้ําเสียชุมชน   
1.1) ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับ

เสถียร หรือ Stabilization Pond (SP) ดําเนินการโดยองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) โดยเขามาบริหารจัดการ
ระบบ  มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํ าทุกเดือน คาท่ีตรวจวัด และตรวจทุกวัน ไดแก  Temp, pH, DO   
ซ่ึงสามารถลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD ไดรอยละ50-80  สําหรับการจัดการน้ําท้ิง พบวา ปลอยลง
สูแหลงน้ําสาธารณะ คือ กุดสะคุ และหวยปลาแดก  และนําไปใชประโยชนอ่ืน เชน ในการทําสวน และ
เกษตรกรรม  สวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการ  คือ ระบบทอรวบรวมน้ํ าเสียยั ง 
ไมครอบคลุมพ้ืนท่ี และมีการตอเชื่อมทอน้ําท้ิงเขาสูแนวทอรวบรวมน้ําเสียจํานวนนอย แตเทศบาลฯ   
มีแผนขยายเขตพ้ืนท่ีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต  ท้ังนี้  เทศบาลฯ ยังไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน  อยูระหวางดําเนินการออก
เทศบัญญัติใหมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน  ผลการประเมินระบบ อยูในเกณฑดี 

1.2)  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองมุกดาหาร ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร 
หรือ Stabilization Pond (SP)  ดําเนินการเดินระบบโดยองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  ซ่ึงมีการบํารุงรักษา
ในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงานท่ีกําหนด มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกเดือน คาท่ีตรวจวัด 
และตรวจทุกวัน ไดแก Temp, pH, DO  ซ่ึงสามารถลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD ไดรอยละ50-80  
สําหรับการจัดการน้ําท้ิง พบวา ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองหวยมุก  นําไปใชประโยชนอ่ืน เชน 
ในการทําสวน และเกษตรกรรม  สวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการ  คือ ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย
ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี  เทศบาลเมืองมุกดาหาร ไดมีการออกเทศบัญญัติใหมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนเรียบรอยแลว และไดดําเนินการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน เม่ือตุลาคม 2558  ผลการ
ประเมินระบบ อยูในเกณฑดี 

1.3)  ระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลเมืองยโสธร  ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับ
เสถียร หรือ Stabilization Pond (SP) ดําเนินการโดยกองชาง  เทศบาลเมืองยโสธร  ซ่ึงจากการท่ีเปน 
ระบบทอรวม จึงทําใหเกิดปญหาของระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบทอระบายน้ํา ซ่ึงเกิดการอุดตันของดิน
และทรายในทอระบายน้ํา ทําใหการไหลของน้ําเสียนอยลง ปมทุกสถานีสูบน้ําเสียไมสามารถใชงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ  และเครื่องจักรเกิดชํารุดบอย ซ่ึงอาจกลาวไดวา เปนปญหาท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ
ดวย สําหรับการจัดการน้ําท้ิงชวงท่ีมีการเดินระบบ พบวา ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ  กุดจับ นําไปใช
ประโยชนอ่ืน เชน ในการเกษตรกรรม  และประมง  ปจจุบัน  เทศบาลเมืองยโสธร อยูระหวางทดลองเดิน
ระบบ หลังจากท่ีเทศบาลฯ  ไดดําเนินการซอมแซมปมสถานีสูบทุกสถานี ซ่ึงชํารุดไมสามารถใชงานได ตั้งแตป 
2558  ซ่ึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการซอมแซมใชระยะเวลานาน จึงไมสามารถประเมินระบบได 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี 13 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

1.4)  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองวารินชําราบ ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับ
เสถียร หรือ Stabilization Pond (SP)  ดําเนินการโดย กองชาง เทศบาลเมืองวารินชําราบ  สามารถเดิน
ระบบไดดี  มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําตามปละ 2 ครั้ง สําหรับการจัดการน้ําท้ิง พบวา ปลอยลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ คือ คลองกุดศรีมังคละ นําไปใชประโยชนอ่ืน เชน ในการเกษตรกรรม  และประมง  สวนปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการโครงการ  คือ ระบบทอรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีและมีการตอเชื่อมทอ
น้ําท้ิงเขาสูแนวทอรวบรวมน้ําเสียจํานวนนอย  และยังไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลฯ 
ไดมีการดําเนินการทําแผนงานการรณรงคสรางจิตสํานึก และความตระหนักในเรื่อง การใชน้ําอุปโภค การตอ
ทอระบายน้ําท้ิงสูระบบรวบรวมน้ําเสีย  การลดปริมาณน้ําเสีย  การขุดลอกวัชพืช และผักตบชวา การรักษา
ความสะอาด แหลงน้ําธรรมชาติและการติดตั้งบอดักไขมัน และโครงการคลองสวยน้ําใส ผลการประเมิน
ระบบ อยูในเกณฑดี 

1.5) ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี  เดิมดําเนินการโดยกองชาง เทศบาลนคร
อุบลราชธานี  ปจจุบันดําเนินการโดยองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  ซ่ึงไดทําขอตกลงใหบริการรับบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียแกเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงมีผลตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2573 (15 ป)  ท้ังนี้  ในชวงระยะเวลา 3 ปผานมา (ป 2557-ป 2559) ไมสามารถเดินระบบได เนื่องจาก
เครื่องจักรชํารุด ขาดงบประมาณในการซอมบํารุงรักษา ทําใหมีการปลอยน้ําเสียท่ีไมผานการบําบัดลงสูแหลง
น้ําสาธารณะ คือ บุงกลางเฮือน ทําใหไมสามารถประเมินระบบได เนื่องจาก ไมมีการเดินระบบ 

 
2. การจัดการขยะมูลฝอย 

จากการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน พบวา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีระบบฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลอยูแลว  ยังมีการบริหาร
จัดการอยางไมถูกหลักสุขาภิบาล เชน การเทกองโดยไมบดอัดขยะมูลฝอย การไมกลบทับขยะมูลฝอยดวยดิน
ทุกวัน   ซ่ึงจากการติดตามมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพดี 3 ระบบ  คือ เทศบาลเมือง 
วารินชําราบ  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  และเทศบาลเมืองยโสธร   มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย อีก  
1 ระบบ ท่ีการดําเนินงานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยอยูในเกณฑพอใช คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
อํานาจเจริญ   สวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีการดําเนินงานยังมีคุณภาพต่ําอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง คือ 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  นอกจากนี้  ยังมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล อีก 2 ระบบ ท่ีดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว แตไมสามารถเขาไปใชระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยได   เนื่องจาก  ประชาชนในพ้ืนท่ีตอตานและคัดคานการเขาดําเนินงาน คือ ระบบกําจัดขยะ 
มูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานี  และระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม จึงไมไดทําการ
ประเมินระบบฯ  รายละเอียดดังนี้ 

2.1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการโดย 
กองชาง  เทศบาลเมืองมุกดาหาร พบวา มีการเดินระบบไดปกติ   แตการดําเนินงานยังต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน  มีการเทขยะกองออกมาดานนอกบอลามมายังบริเวณหนาเครื่องชั่ง  และอาคารคัดแยกขยะ  ไมมี
การฝงกลบขยะดวยดินทุกวัน ทําใหมีขยะปลิว  มีกลิ่นเหม็น  และแมลงวัน จํานวนมาก  บริเวณบอบําบัดน้ํา
เสียจากขยะ ยังมีสภาพดําคล้ํามาก มีกลิ่น มีขยะลอยเต็มในบอบําบัดน้ําเสียจํานวนมาก ผลการประเมินระบบ 
อยูในเกณฑปรับปรุง 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี 14 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

2.2)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ  ดําเนินการโดย 
กองชาง  พบวา  มีการเดินระบบไดปกติ  แตจากการท่ีมีปริมาณขยะมีเพ่ิมมากข้ึนทุกป   ทําใหมีปญหาในดาน
การบริหารจัดการ คือ  มีขยะปลิว  เกลื่อนกราดฟุงกระจายไมเปนระเบียบรอย  โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนการ
ท้ิงขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวม  มีการท้ิงขยะไมถูกตอง   ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
โครงการ เกิดจากปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ทําใหการกําจัดขยะจะตองมีการเพ่ิมปริมาณเครื่องจักรกล
และคนงานข้ึน เพ่ือใหจัดการกับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละวัน ผลการประเมินระบบ อยูในเกณฑพอใช  

2.3)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ดําเนินการโดย  กองชาง  
เทศบาลเมืองยโสธร มีการเดินระบบไดตามปกติสําหรับเฟสท่ี 2  แตสําหรับบอขยะในเฟสท่ี 1 ซ่ึงขยะเต็มบอ
แลว พบวา ยังไมมีการปดบอใหเรียบรอย  ท้ังนี้  ไดขอใหทาง เทศบาลเมืองยโสธร จัดทําแผนปดบอขยะใน
เฟส ท่ี  1 และดําเนินการให เรียบรอย    สําหรับ  ปริมาณ ขยะมูลฝอยท่ีนํ า เข า กําจัด ใน เฟส ท่ี  2 
 มีจํานวน  50 ตัน/วัน  ซ่ึงปริมาณขยะมีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหยังพบขยะ หลน เรี่ยราด  เกลื่อนถนน และมีการ
ฟุงปลิว  ในดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมนั้น  เทศบาลเมืองยโสธร  มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บ
คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย โดยเก็บจากหนวยงาน ประชาชนท่ัวไป สถานประกอบการ อาคารพาณิช
ยกรรม คิดในอัตรา 600 บาทตอ 1 ตนั ผลการประเมินระบบ อยูในเกณฑดี 

2.4) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ดําเนินการ
โดย  กองชาง เทศบาลเมืองวารินชําราบ  ระบบเดินไดปกติ  พบวา จากท่ีมีหนวยงานจํานวนมากมาใชบริการ
ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองฝงกลบรายวันจํานวนมากข้ึน  ยานพาหนะเครื่องจักรกลในการฝงกลบมีไม
เพียงพอตอการฝงกลบรายวันและยานพาหนะบางคันมีอายุการใชงานมานาน ชํารุดทรุดโทรมตองซอมแซม
บํารุงรักษาบอยทําใหประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะลดลง  ท้ังในเรื่อง ของกลิ่น และการฝงกลบขยะ
ดวยดิน โดยพบวา ปริมาณขยะในแตละประเภทมีจํานวนมากข้ึน  เทศบาลเมืองวารินชําราบ  มีขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ   ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย โดยเก็บจากหนวยงาน ประชาชนท่ัวไป 
สถานประกอบการ อาคารพาณิชยกรรม คิดในอัตรา 350 บาทตอ 1 ตัน  ผลการประเมินระบบ พบวา   
อยูในเกณฑดี 

2.5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ดําเนินการโดย 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  พบวา สามารถดําเนินการไดตามปกติ  การ
ดําเนินงานอยูในระดับดี  ไมมีกลิ่นเหม็น อาจมีขยะถุงพลาสติก ปลิวอยูบางเล็กนอย  แตจากการท่ีมีการฝง
กลบดินทุกวัน และมีการดําเนินการคัดแยกขยะท่ีตนทางไดดี   สงผลการประเมินระบบ อยูในเกณฑดี 

2.6)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเรียบรอยแลว แตไมสามารถเขาดําเนินการได  เนื่องจาก เกิดการตอตานและคัดคาน
จากประชาชนในพ้ืนท่ี ปจจุบัน  อยูในหวงการรอฟงคําพิพากษาศาลสูงสุด จึงไมสามารถประเมินระบบฯ ได   

       ท้ังนี้  ทางเทศบาลเมืองเดชอุดม  ไดนําขยะมูลฝอยไปท้ิงท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  วันละประมาณ 13 ตัน 

2.7)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  แตก็ยังไมเคยเปดใชงาน  เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีคัดคาน และไมยอมให
เจาหนาท่ีของทางเทศบาลเขาไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี   ระบบกําจัดขยะมูลฝอยจึงถูกปลอยท้ิงรางตั้งแตป 2540 
ทําใหไมสามารถประเมินระบบฯ ได   
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 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

        ท้ังนี้ ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดนําขยะมูลฝอยไปท้ิงท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  วันละประมาณ 77 ตัน 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของประเด็นปญหาดังกลาว สามารถอภิปรายถึงสาเหตุและแนวทาง แกไขได
ดังนี้ 

1. ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
1.1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนกอสรางใหญเกินความจําเปน ดวยการคาดการณปริมาณน้ําเสียท่ี

ประชากรในทองถ่ินผลิตข้ึนในอัตราท่ีสูงมาก และยังตองคิดเผื่อสําหรับการระบายน้ําฝน รวมท้ังการกอสราง
รองรับน้ําเสียในอนาคต 15-20 ป ทําใหระบบเสนทอและระบบบําบัดน้ําเสียไดรับการออกแบบไวเผื่อเหลือ
คอนขางมาก เม่ือกอสรางระบบจึงมีขนาดใหญเกินความจําเปน รวมถึงขาดการใชประโยชนเครื่องมืออุปกรณท่ี
ไดรับการจัดสรรใหคุมคา ดังนั้น  ควรผลักดันใหทองถ่ินท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน พิจารณานําน้ําเสียจาก
ชุมชนท่ีอยูใกลเคียงเขามาใชประโยชนในระบบมากข้ึน  

1.2 การนําน้ําเสียจากแหลงกําเนิดในชุมชนสงเขาระบบบําบัดน้ําเสียยังมีปริมาณต่ํากวา
ความสามารถในการรองรับมาก เนื่องจาก ระบบรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ทําใหขาด
การเชื่อมทอจากแหลงกําเนิด เขาสูทอหลักท่ีใชรวบรวมน้ําเสีย รวมท้ังขาดการดูแลบํารุงรักษาเสนทอ ทําให
เกิดการชํารุดแตกหัก โดยไมไดซอมแซมคืนสภาพ และการอุดตันของขยะมูลฝอยในทอรวบรวมและสถานีสูบ
น้ํา ดังนั้นควรเรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอสรางทอรวบรวมน้ําเสียเชื่อมจากแหลงกําเนิดเขาสูทอ
หลักใหครบถวน  

1.3 ผูบริหารทองถ่ินไมใหความสําคัญและไมจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย ทําใหไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการเดินระบบและดูแลและบํารุงรักษาระบบ สงผลใหเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เสื่อมโทรม ชํารุด 
และอายุการใชงานสั้นลงกวาท่ีควร  

1.4 มีขอจํากัดดานบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน ในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบใหมีองคความรูในการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพ  และจัดสรรอัตราเจาหนาท่ีประจํา ท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดานใน
การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน หรือสงเสริมใหเอกชนเขามารวมดําเนินการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถดําเนินการได 

 

2. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
2.1 ขาดการดูแลและบํารุงรักษาระบบ เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดบุคลากร 

ท่ีมีความรูเฉพาะดานและขาดงบประมาณในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบอยางเหมาะสม ทําใหสภาพใน
สถานท่ีกําจัดเสื่อมโทรมและสงผลกระทบตอประชาชน จากกลิ่นเหม็น แมลง และน้ําเสีย  

2.2 ขาดการจัดระบบขอมูล และติดตามประเมินผล เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ยังขาดการศึกษา เรียนรู และจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของใหเปนระบบ ไดแก เวลาเขา-ออก ของรถเก็บขนขยะ 
ความถ่ีของการใหบริการ น้ําหนักขยะมูลฝอย เปนตน จึงไมสามารถวางแผนงาน และแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในระบบไดอยางมีประสทิธิภาพ  

2.3 ทองถ่ินจัดเก็บคาบริการจัดการขยะมูลฝอยต่ํากวาคาใชจายท่ีตองใชในการจัดการขยะ 
มูลฝอย เปนผลใหตองนํางบประมาณจากสวนอ่ืนมาใชในการดําเนินงาน  
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2.4 ทองถ่ินขาดการจัดการขยะมูลฝอยท่ีตนทาง เพ่ือแยกขยะมูลฝอยไปใชประโยชนและ 
ลดการท้ิงขยะมูลฝอยออกสูสิ่งแวดลอม รวมท้ัง กอใหเกิดปญหาบอฝงกลบเต็ม ปดเร็วกอนกําหนดและการหา
ท่ีดินเพ่ือขยายพ้ืนท่ีระบบ ตอไป  

2.5 ประชาชนคัดคานการกอสรางและดําเนินงานของระบบกําจัดขยะมูลฝอย  เนื่องจาก ไดรับ
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม  จากการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไมมีประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ัง ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสนใจในการแกไขปญหา หรือสรางความเขาใจกับประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบดังกลาว ดังนั้น  ควรดําเนินการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมการมีสวนรวม เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกับกลุมผูคัดคาน ควรใหขอมูล
และประสานงาน ในเชิงลึก เพ่ือใหโครงการกอสรางซ่ึงลงทุนไปแลวสามารถดําเนินการตอเนื่องได  
 

ปญหาอุปสรรค 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไมไดทําการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะ

มูลฝอยตามท่ีไดออกแบบไว จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบได  โดยเฉพาะระบบกําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจาก 
มีการฝงกลบขยะมูลฝอยแลวและเปนสวนท่ีอยูใตดิน  

2. การเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย หรือไมมี
เจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยไดครบถวน  

3. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน ยังไมเห็น
ความสําคัญในงานดานสิ่งแวดลอมเทาท่ีควรเม่ือเทียบกับงานพัฒนาดานอ่ืน ประกอบกับการขาดบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง หรือมีการโยกยายสถานท่ีในการทํางาน ทําใหการดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีขาดความจริงจังและตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะ 
 รายงานฉบับนี้  เปนรายงานผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
และระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
ท่ี 12 อุบลราชธานี  จํานวน 12 ระบบ ประกอบดวย   

1. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
2. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
3. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
4. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
5. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
6. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 
7. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
8. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ 
9. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี 
10.  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
11. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
12.  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
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โดยไดจัดทําขอเสนอแนะตอระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย  สําหรับใชเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน   สําหรับกระบวนการปรับปรุงแกไขระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย  โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  ตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน รณรงคสราง
จิตสํานึก และการมีสวนรวมใหกับประชาชน เพ่ือใหเห็นความสําคัญในการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเพ่ือรักษา
คุณภาพน้ําและแหลงน้ํา รวมถึงการยินดีจายคาบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยอาจเริ่มจัดเก็บจากสถาน
ประกอบการกอนครวัเรือน หรืออาจเก็บรวมกับใบเสร็จคาน้ําประปา 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรประสานงานโดยตรง เพ่ือขอรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก
หนวยงานตางๆ เชน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด กรม
ควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในการจัดทําระบบการบริหารจัดการ จัดทําบัญชีรายการ การบันทึกการดําเนินงานรายวัน การ
ติดตามตรวจสอบระบบตางๆ เปนตน รวมท้ังจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบระบบรายไตรมาสเปนประจํา 
และนํามาประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฯ ตอไป 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรจัดกิจกรรมการมีสวนรวมในการแยกขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมท้ัง สงเสริมใหชุมชน โรงเรียนรวมกันคัดแยกขยะ  
ณ แหลงกําเนิด โดยรณรงคประชาสัมพันธหรือจัดกิจกรรมการลด คัดแยก และใชประโยชนขยะมูลฝอย (3Rs) 
จะทําใหปริมาณขยะท่ีเทศบาลฯ จะนําไปกําจัดลดลง ซ่ึงจะชวยยืดอายุบอฝงกลบขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมไปถึงการสนับสนุนการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนเพ่ือลดการปนเปอนสารเคมีท่ี
มีอยูในขยะอันตรายลงสูสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
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บทท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานรายจังหวัด 

 
1. จังหวัดอํานาจเจริญ 

จังหวัดอํานาจเจริญ  เปนจังหวัดในตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตั้งอยู

ระหวางเสนรุงท่ี ๑๕°๓๐ ∋ ถึง ๑๖°๓๐ ∋  และเสนแวงท่ี ๑๐๔°๑๕ ∋ ถึง ๑๐๕°๑๕ ∋  ระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานครโดยรถยนตประมาณ   ๕๖๘  กิโลเมตร    มีอาณาเขตดังนี้ 
            ทิศเหนือ ติดเขตจังหวัดยโสธร  ท่ี อ.เลิงนกทา  และจังหวัดมุกดาหารท่ี อ.ดอนตาล 
            ทิศตะวันออก  ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตามแนวฝงแมน้ําโขงดาน   
  อ. ชานุมาน ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร    และ อ.เขมราฐ  อ.กุดขาวปุน  อ.ตระการ

พืชผลจังหวัดอุบลราชธานี   
            ทิศใต  ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีอําเภอมวงสามสิบ 
            ทิศตะวันตก ติดเขตจังหวัดยโสธร  ท่ีอําเภอปาติ้วและอําเภอเลิงนกทา 

พ้ืนท่ีจังหวัด 

จังหวัดอํานาจเจริญ  มีขนาดพ้ืนท่ี  ๓,๑๖๑.๒๕  ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๙๗๕,๗๘๐ ไร  แบงพ้ืนท่ี
การปกครองออกเปน ๗ อําเภอ คือ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอพนา อําเภอชานุมาน อําเภอปทุมราช
วงศา   อําเภอเสนางคนิคม อําเภอหัวตะพาน  และอําเภอลืออํานาจ มี ๕๖ ตําบล ๖๕๓ หมูบาน เทศบาล
เมือง ๑ แหง   เทศบาลตําบล ๒๔ แหง  องคการบริหารสวนตําบล ๓๙ แหง และองคการบริหาร สวนจังหวัด 
๑ แหง  โดยอําเภอชานมุาน มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ ๖๔๑.๙๒ ตารางกิโลเมตรและอําเภอลืออํานาจ  มีพ้ืนท่ีนอย
ท่ีสุด ๒๐๙.๖๗ ตารางกิโลเมตร  

ขอมูลประชากร  

ประชากรสวนใหญอาศัยอยู ในเขตพ้ืนท่ีชุมชน  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ   โครงสรางประชากร 
เปนชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาวและเชื้อสายเวียดนามอยูเล็กนอย ประชากรวัยแรงงานสวนใหญ
อยูในภาคเกษตรกรรม  มีประชากรเฉลี่ยครัวเรือนละ ๔.๒๐ คน จากขอมูลประชากรจังหวัดอํานาจเจริญ 
หลายปท่ีผานมา พบวา มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรเพ่ิมข้ึนเล็กนอย โดยขอมูล ณ เดือนกันยายน
๒๕๕9  มีประชากรท้ังสิ้น ๓๗6,711 คน ชาย ๑๘8,133 คน หญิง ๑๘8,578 คน ความหนาแนน
ประชากรสูงสุดท่ีอําเภอเมืองฯ ๒๑๗ คน และต่ําสุดท่ีอําเภอชานุมาน ๗๐ คน 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 สภาพทางเศรษฐกิจโครงสรางทางเศรษฐกิจและรายไดสวนใหญมาจากทางการเกษตรรองลงมา  ไดแก 
การประกอบธุรกิจการคาและการบริการ  โดยภาคอุตสาหกรรมยังมีสัดสวนคอนขางนอยมาก การเกษตร 
มีความสําคัญตอจังหวัดอํานาจเจริญ เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัด มีความเหมาะในการ
ทําการเกษตร โดยจังหวัดอํานาจเจริญมีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร รวมท้ังสิ้น ๑,๐๖๒,๘๙๕ ไร  
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แผนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ 
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การใชประโยชนท่ีดิน พบวา จังหวัดอํานาจเจริญสวนใหญใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตร  มีพ้ืนท่ี
เพ่ือการเกษตรถึงรอยละ ๕๑.๖๘ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด   ประชาชนจึงมีความตองการพ้ืนท่ีท่ีใชในการเกษตร  
จึงพบวามีปญหาความขัดแยงเรื่องแนวเขตท่ีดินปาไมท่ีไมชัดเจนทับซอนกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมท้ัง
ประชาชนยังไมมีเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนท่ีของตนเอง   สวนใหญปญหาจะพบบริเวณท่ีเขตแนวกันชนพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน    เขตแนวกันชนบริเวณรอยตอเขตอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว  เขตวนอุทยานภูสิงห 
ภูผาผึ้ง  ปาสงวนแหงชาติ  รวมท้ังพ้ืนท่ีปา สปก. เนื่องจากแนวเขตของพ้ืนท่ีไมมีความชัดเจน จังหวัด
อํานาจเจริญจึงไดรับการรองเรียนความขัดแยงเรื่องแนวเขตท่ีดินจากประชาชนอยูบางพอสมควร 

ปญหาดานทรัพยากรดินท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญคือ ปญหาเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ
และดินเค็ม โดยเฉพาะปญหาเรื่องดินเค็มมีแนวโนมการแพรกระจายเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงดินเค็มภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เกิดจากแหลงเกลือมาจากหินเกลือใตดินน้ําใตดินเค็มหรือหินทราย หินดินดานท่ีอมเกลืออยู 
ลักษณะอีกประการหนึ่ง คือ ความเค็มจะไมมีความสมํ่าเสมอในพ้ืนท่ีเดียวกัน และความเค็มจะแตกตางกัน
ระหวางชั้นความลึกของดิน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ลักษณะของดินเค็มท่ีสังเกตได คือ จะเห็น 
ขุยเกลือข้ึนตามผิวดิน และมักเปนท่ีวางเปลาไมไดทําการเกษตร หรือมีวัชพืชทนเค็ม เชน หนามแดง หนามป 
และบริเวณท่ีใชปลูกขาว สังเกตไดจากอาการของตนขาวในพ้ืนท่ีดินเค็ม จะมีการเจริญเติบโต ไมสมํ่าเสมอกัน
ตนแคระแกร็นไมแตกกอ ใบแสดงอาการ ซีดขาวแลวไหมตายไปในท่ีสุด ปกติแลวจะพบขาวตายเปนหยอม  
เปนตน   

 
แนวโนมทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต 

๑) ความอุดมสมบูรณของดินลดต่ําลง เนื่องจากแรธาตุอาหารในดินถูกชะลาง และมีการใชท่ีดินในการ
ทําการเกษตรเปนเวลานานโดยไมมีการบํารุงดิน สงผลใหความอุดมสมบูรณของดินต่ําลง 

๒) ปญหาดินเสื่อมโทรมไมเหมาะสมตอการใชประโยชนเพ่ิมมากข้ึน จากการท่ีในพ้ืนท่ีมีดิน 
ท่ีมีศักยภาพในการแพรกระจายของดินเค็มสูง จะเปนปญหาตอการใชประโยชนทางการเกษตร รวมท้ัง 
จากลักษณะดินในพ้ืนท่ีมีเนื้อดินคอนขางเปนทรายและเปนทรายจัดทําใหไมเหมาะสมตอการใชประโยชน 

๓) ความขัดแยงเรื่องการใชประโยชนท่ีดินรวมท้ังแนวเขตท่ีดินท่ียังไมมีความชัดเจน  มีแนวโนมวา 
จะความรุนแรงมากข้ึน   

 

คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

การประเมินสถานการณคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ พบวา คุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรม  โดยมีคาต่ํากวามาตรฐาน โดยเฉพาะลําเซบายและหวยปลาแดกบริเวณท่ีไหลผานแหลงชุมชน 
ซ่ึงมีการประกอบกิจกรรมตาง ๆ   ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการนํามาใชประโยชนของประชาชนไดจากการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินอยางตอเนื่อง โดยประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา
ผิวดิน  พบวา  ในปงบประมาณ ๒๕๕9 (ไตรมาสท่ี 3)  ลําเซบาย บริเวณตําบลน้ําปลีก  อําเภอเมือง 
เปนแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 5  และบริเวณบานทายาง อ.หัวตะพาน เปน 
แหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 5    สวนหวยปลาแดก บริเวณจุดกําเนิดเปนแหลงน้ํา 
ท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3  และบริเวณบานโคกคาย เปนแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ํา 
อยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 5 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย 

          จังหวัดอํานาจเจริญ  มีเทศบาลเมืองอํานาจเจริญแหงเดียวท่ีมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  เปน
ระบบบอผึ่ง  (Stabilization Pond)  บริเวณตําบลบุง  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ ขนาดพ้ืนท่ี ๗๒ ไร    
นอกนั้น  เทศบาลสวนใหญยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม     

สถานที่บําบัด 
นํ้าเสีย 

จํานวนพ้ืนที่ 
(ไร) 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย ปริมาณนํ้าเสีย 
ที่เกิดขึ้น 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณนํ้าเสียที่เขาระบบ 
(ลบ.ม./วัน) 

ทม.อํานาจเจริญ ๗๒ Stabilization Pond ๑๒,๘๑๙ 5,837.70 
 

ปจจุบัน  ระบบบําบัดน้ําเสียขององคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ  บริหารจัดการโดยองคการ
จัดการน้ําเสีย สามารถเดินระบบฯ ไดปกติ  

  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวนพ้ืนท่ี 
(ไร) 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

๑. องคการบริหารสวนจังหวัด
อํานาจเจริญ 

๙๘ ฝงกลบในหลุม(Sanitary landfill) พ้ืนท่ีดงสีบู    
ต.ไกคํา อ.เมือง พ้ืนท่ี  ๑๒๐ ไร   เริ่มใชงาน  ๒๕๔๓ 

๒. ทต.น้ําปลีก ๒๓ กองบนพ้ืนแลวเผา 
๓. ทต.อํานาจ - นําไปกําจัดรวมกับ ทม.อํานาจเจริญ 
๔. ทต.หัวตะพาน ๑๕ ฝงในหลุม/ไถกลบ 
๕. ทต.พนา  - นําไปกําจัดรวมกับ ทม.อํานาจเจริญ 
๖. ทต.เสนางคนิคม ๖.๒๕ ฝงในหลุม 
๗. ทต.นาหวาใหญ ๔ ฝงในหลุม/ไถกลบ 
๘. ทต.ชานุมาน ๓ ฝงในหลุม 
๙. ทต.พระเหลา - - 
๑๐. ทต.เปอย - นําไปกําจัดรวมกับ ทม.อํานาจเจริญ 
๑๑. ทต.ไกคํา - นําไปกําจัดรวมกับ ทม.อํานาจเจริญ 

        ปจจุบัน  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ  สามารถเดินระบบฯ ได
ปกติ 
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2. จังหวัดมุกดาหาร 

 จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนก้ันพรมแดน ตั้งอยูเสนรุงท่ี ๑๖ - ๑๗ องศา
เหนือ และเส นแวงท่ี ๑๐๔ - ๑๐๕ องศาตะวันออก มีพ้ืน ท่ี ท้ังหมด ๔ ,๔๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๒,๗๑๒,๔๐๐ ไร   อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  ระยะทาง ๖๔๒ กิโลเมตร (ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
, ๒๕๕๙) 

 

 ๒.๑.๒  ขอบเขตจังหวัด 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ   อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก จังหวัดนครพนมและ อําเภอ 

เตางอย  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต        ติดตอกับ   อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเลิงนกทา  

จังหวัดยโสธร  อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด    
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ   แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
  โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนก้ันพรมแดน 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับ   อําเภอกุฉินารายณ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ และอําเภอเมยวดี   

                        จังหวัดรอยเอ็ด (ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร, ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนท่ีจังหวัดมุกดาหาร 
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ขอมูลประชากร 

จังหวัดมุกดาหาร  มีประชากรรวมท้ังสิ้น ๓๔8,824  คน เปนชาย ๑๗4,754 คน และหญิง  
๑๗4,070 คน  จํานวนครัวเรือน ๑๐9,293  ครัวเรือน (กันยายน ๒๕๕9) ประกอบดวย  ชนพ้ืนเมือง ๘ เผา 
ไดแก ผูไท  ไทยยอ  ไทยขา  ไทยโซ  ไทยกะเลิง  ไทยแสก  ไทยกุลา และไทยอีสาน 

 
การปกครอง  

จังหวัดมุกดาหารแบงการปกครองออกเปน ๗ อําเภอ ๕๒ ตําบล ๕๒๖ หมูบาน โดยมีอําเภอตางๆ  
คือ อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอนิคมคําสรอย อําเภอคําชะอี อําเภอดอนตาล อําเภอดงหลวง อําเภอหนองสูง 
และอําเภอหวานใหญ การปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาล
เมือง ๑ แหง เทศบาลตําบล ๒๔ แหง องคการบริหารสวนตําบล ๒๙ แหง 

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร สวนใหญเปนภูเขามีท่ีราบเหมาะแกการเกษตรคอนขางจํากัด  
กลุมดินในพ้ืนท่ีสวนใหญเปนกลุมดินไร พบรอยละ ๔๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีลักษณะเปนดินรวนถึงดิน    
ปนทราย มีการระบายน้ําคอนขางดี มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ํา  รองลงมาคือกลุมดินพ้ืนท่ีสูงและ
ภูเขา พบรอยละ ๓๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พบในบริเวณท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาหรือเทือกเขา  สวนใหญมีความ
ลาดชันมากกวารอยละ ๓๕ เปนบริเวณท่ีไมเหมาะสมสําหรับนําไปใชประโยชนในทางการเกษตรเนื่องจากอาจ
เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติและเพ่ือรักษาแหลงตนน้ําลําธาร กลุมดินคละ  
ซ่ึงมีลักษณะดินในกลุมดินไรคละดินนา พบเพียงรอยละ ๑๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดและกลุมดินนา ซ่ึงมีลักษณะการ
ระบายน้ําไมคอยดีใชประโยชนในการทํานา พบเพียงรอยละ ๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 
คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

จังหวัดมุกดาหาร   ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขงสวนท่ี ๙ มีแมน้ําโขงเปนแมน้ําสายหลัก ไหลผานพ้ืนท่ี  ๓ 
อําเภอ คือ อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอหวานใหญ และอําเภอดอนตาล และมีลําน้ําสาขาไหลผาน      
ในพ้ืนท่ีอําเภอ  ตางๆ ไดแก หวยมุก หวยบางทราย หวยบังอ่ี หวยชะโนด ท่ีใชเปนแหลงน้ําดิบเพ่ือการผลิต
น้ําประปาและการเกษตรกรรม และใชประโยชนดานเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน การคมนาคม การขนถายสินคา       
การประกอบกิจการดูดทราย การประมง การทองเท่ียว เปนตน นอกจากจะมีแหลงน้ําทางธรรมชาติแลว  
ยังมีแหลงเก็บกักน้ําท่ีอยูในความดูแลของกรมชลประทาน ๑๘ แหง มีความจุรวม ๘๗.๔๒ ลานลูกบาศกเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๔๖,๔๓๑ ไร 

 ปญหาดานคุณภาพน้ําท่ีสําคญั 
(๑) คุณภาพน้ําผิวดินเสื่อมโทรมลงเนื่องจากไดรับการปนเปอนจากมลพิษจากน้ําท้ิงชุมชน 

และเกษตรกรรม โดยเฉพาะแมน้ําสายหลักและลําน้ําสาขาท่ีมีชุมชนตั้งอยู 
(๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษแหลง 

น้ําและการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําไดอยางถูกวิธี 
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ประเด็นปญหาดานทรัพยากรดินท่ีสําคัญ 
(๑)  ดินขาดความอุดมสมบูรณเนื่องจากแรธาตุอาหารในดินถูกชะลางและมีการใชท่ีดินในการทํา

การเกษตรเปนเวลานานโดยไมมีการบํารุงดินสงผลใหความอุดมสมบูรณของดินต่ําลง 
(๒)  ปญหาการชะลางพังทลายของดินโดยเฉพาะบริเวณตลิ่งบริเวณริมฝงแมน้ําโขงและลําน้ําสาขา 
(๓)  ปญหาการแพรกระจายของมลพิษในดินจากการตกคางของสารเคมีท่ีใชในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัดมุกดาหาร  มีเพียงแหงเดียว คือบอปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมือง
มุกดาหาร  มีท่ีตั้งโครงการในซอยทองสุขอารีย ถนนชยางกูร ตําบลบางทรายใหญ  อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร  มีขนาดพ้ืนท่ี  98 ไร  โดยเทศบาลเปนเจาของกรรมสิทธิ์  มีพ้ืนท่ีใหบริการจัดการน้ําเสีย 8.4 
ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเขตการปกครอง 35.55 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24 ของพ้ืนท่ีเขตการ
ปกครอง งบประมาณโครงการ 200.2 ลานบาท เริ่มดําเนินการทําโครงการครั้งแรก  ป พ.ศ.2547  
 

สถานท่ีบําบัดน้ําเสีย 
จํานวน

พ้ืนท่ี (ไร) 
ระบบบําบัด 

น้ําเสีย 

ปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเกิดข้ึน 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเขาระบบ  
(ลบ.ม./วัน) 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ๙๗-๓-๘๗ Stabilization 
Pond 

๘,๕๐๐ 7,๐83.87 

ปจจุบัน  เดินระบบไดตามปกติ บริหารจัดการโดย องคการจัดการน้ําเสีย ปญหาท่ีพบ คือ ทอรวบรวม
น้ําเสียยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทําใหน้ําเสียเขาระบบยังนอยอยู 
 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย   

ปริมาณขยะมูลฝอย  ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร มีขยะรวมประมาณวันละ ๑๗๙.๙๖ ตัน/วัน  
โดย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร  มีท้ังสิ้น ๕๔ แหง ประกอบดวย เทศบาลเมือง ๑ แหง  
มีขยะประมาณ ๔๐.๕๐ ตัน/วัน  เทศบาลตําบล ๒๔ แหง  มีขยะประมาณ 80.16 ตัน/วัน  องคการบริหาร
สวนตําบล ๒๙ แหง  มีขยะเกิดข้ึนประมาณ 59.30 ตัน/วัน  โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหารมีเพียงเทศบาลเมือง
มุกดาหารเทานั้นท่ีมีระบบฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล สวนเทศบาลอ่ืนยังไมมีระบบกําจัดขยะท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล  

ท้ังนี้   ระบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ตั้งอยูบริเวณทางตะวันตกของเทศบาลเมือง
มุกดาหาร  ชุมชนศรีพัฒนา 2  ซอยมัฆวาน   ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร - นครพนม  ตําบลมุกดาหาร   อําเภอเมือง   
จังหวัดมุกดาหาร   มีพ้ืนท่ีรวม 44 ไร 3 งาน 67 ตารางวา  (ซ่ึงเปนท่ีดินท่ีทางเทศบาลฯ จัดซ้ือเองเม่ือ 24 
สิงหาคม 2527)  เริ่มดําเนินการในป 2545  ปจจุบัน  เดินระบบฯ ไดตามปกติแตมีปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน 
ทุกวัน  ทําใหการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพไมการฝงกลบดินทุกวัน   
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3. จังหวัดยโสธร 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต  จังหวัดยโสธรต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวางเสนแวง 
ท่ี 104 และ 105 องศาตะวันออก และเสนรุงท่ี 15 และ 16 องศาเหนือ หางจากกรุงเทพมหานคร
โดยประมาณ 531 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,600,902 ไร คิดเปนรอยละ 
0.80 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ (321 ลานไร) มีอาณาเขตติดตอจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ (สํานักงานสถิติจังหวัด
ยโสธร ; 2552)  

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดรอยเอ็ด 
  ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอํานาจเจริญ 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนท่ีจังหวัดยโสธร 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ 
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การปกครอง   จังหวัดยโสธรแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาค  ออกเปน 9 อําเภอ  79 ตําบล 885 หมูบาน   
โดยมีอําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองยโสธร อําเภอกุดชุม อําเภอคอวัง อําเภอคําเข่ือนแกว อําเภอทรายมูล 
อําเภอปาต้ิว อําเภอมหาชนะชัย  อําเภอเลิงนกทา และอําเภอไทยเจริญ และมีการปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 16  แหง องคการ
บริหารสวนตําบล 70 แหง รวม 88 แหง  

ประชากร   จังหวัดยโสธร  มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 539,671 คน เปนชาย 270,688 คน เปนหญิง 
268,983 คน จํานวนครัวเรือน 164,468 ครัวเรือน (กันยายน, 2559) 

การใชประโยชนท่ีดิน 
- กลุมดิน  

กลุมดินในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร สวนใหญเปนกลุมดินไร รอยละ 50 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีลักษณะเปน
ดินรวนถึงดินปนทราย ระบายน้ําคอนขางดี มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ํา รองลงมาคือ กลุมดินนา   
พบรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด กลุมดินคละ พบรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และกลุมดินพ้ืนท่ีสูงและภูเขา  
พบรอยละ 10  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

- การใชประโยชนท่ีดิน  จังหวัดยโสธรมีพ้ืนท่ี  2,601,040  ไร  มีสภาพการใชประโยชนท่ีดิน  ดังนี้ 
 (1)  พ้ืนท่ีปาสงวน  712,822  ไร  คิดเปนรอยละ  9.31  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
 (2)  พ้ืนท่ีอยูอาศัย  34,776  ไร   คิดเปนรอยละ  1.34  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
 (3)  พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร   1,623,649  ไร  คิดเปนรอยละ 62.42 ของพ้ืนท่ีจังหวัด    
      แบงออกเปน 

-พ้ืนท่ีทํานา  1,236,863   ไร คิดเปนรอยละ   47.55  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
-พ้ืนท่ีทําไร      292,039   ไร คิดเปนรอยละ   11.23  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
-พ้ืนท่ีปลูกไมผลไมยืนตน  71,456  ไร คิดเปนรอยละ  2.75  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
-พ้ืนท่ีปลูกผัก     3,483  ไร คิดเปนรอยละ  0.13  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

     -พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว  19,808  ไร คิดเปนรอยละ  0.76  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
(4)  พ้ืนท่ีรกรางวางเปลา  103,147  ไร   คิดเปนรอยละ  3.97  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
(5)  พ้ืนท่ีอ่ืนๆ  25,133  ไร  คิดเปนรอยละ  0.97  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
(6)  พ้ืนท่ียังไมไดจําแนก  572,214  ไร  คิดเปนรอยละ  22.00  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
 

คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ํา 
ผิวดิน  ปงบประมาณ ๒๕๕9 โดยประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน พบวา   
ในปงบประมาณ ๒๕๕9 (ไตรมาสท่ี 3)  ลําน้ํากวาง จํานวน 2 สถานี  บริเวณบานดอนกวาง ตําบลเข่ืองคํา  
และวังมัจฉา วัดบานกวาง ตําบลเข่ืองคํา  พบวา เปนแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภท 
ท่ี 5 สวนลําน้ําชี  จํานวน 2 สถานี  คือ บริเวณสะพานขามแมน้ํา  บานฟาหยาด ตําบลฟาหยาด อําเภอ 
มหาชนะชัย และบริเวณสะพานขามแมน้ําชี  บานทอสําราญ ตําบลสําราญ อําเภอเมือง พบวา เปนแหลงน้ํา 
ท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 5   
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ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีชุมชนระดับเทศบาลจํานวน 17 แหง ที่ถือเปนแหลงกําเนิดน้ําเสียหลัก
ของจังหวัด  แตเทศบาลสวนใหญยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน  มีเพียงเทศบาลเมืองยโสธรแหงเดียว 
ท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสีย เปนระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) ต้ังอยูบริเวณกุดจับ  ตําบลเขื่องคํา 
อําเภอเมืองยโสธร จั งหวัดยโสธร ขนาดพ้ืนท่ี  104 ไร   โดยมีระบบทอรวบรวมน้ํ าเสี ยเป นชนิดท อระบายรวม 
ความยาวรวม 48,798.3 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2.2581 ตารางกิโลเมตร  

ปจจุบัน  อยูระหวางทดลองเดินระบบ หลังจากปดซอมแซมปรับปรุงปมสถานีสูบน้ํา  สวนชุมชน
เทศบาลตําบลในเขตจังหวัดยโสธรท่ีเหลือ ยังไมมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม จึงมีการระบายลงสู 
ท่ีลุมและลงสูแหลงน้ําโดยตรง  

 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย   

ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร   มีเพียงเทศบาลเมืองยโสธรเทานั้น  ท่ีมีระบบฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  
สวนเทศบาลอ่ืนยังไมมีระบบกําจัดขยะ  โดยศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน  เทศบาลเมืองยโสธร 
เพ่ือเปนศูนยกําจัดมูลฝอยรวมรวมแบบผสมผสานของเทศบาลเมืองยโสธร  ดําเนินการโดย  กองชางสุขาภิบาล 
ตั้งอยูท่ีตําบลสิงห  อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  มีขนาดพ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมด 118 ไร  ซ่ึงเทศบาลจัดซ้ือ 
ท่ีดินเอง ระยะท่ี 1 เริ่มดําเนินงาน สิงหาคม 2543 และระยะท่ี 2 เริ่มดําเนินงาน ตุลาคม 2557  มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีนําเขากําจัด 50 ตัน/วัน  ปจจุบัน มีการเดินระบบไดตามปกติ  
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4. จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งอยูสุดชายแดนทางทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย  ระหวางเสนรุง ( ละติจูด ) ท่ี  ๑๔  องศา  ๑๒  ลิปดา  ๑๖ ฟลิปดา ถึง  ๑๖  องศา  ๕  ลิปดา  ๔๓ ฟลิปดา
เหนือ  (เขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม อําเภอน้ํายืน , อําเภอเขมราฐ) และเสนแวง (ลองติจูด) ท่ี ๑๐๔  องศา 
๗  ลิปดา  ๓๐ ฟลิปดาถึง  ๑๐๕  องศา  ๓๙  ฟลิปดา  ๑  ฟลิปดา ตะวันออก (บ านปากลา  ตําบลนาโพธิ์กลาง 
อําเภอโขงเจียม)  มีแนวพรมแดนตดิตอกับประเทศเพ่ือนบานไดแกประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
ลาว  ( สปป.ลาว )  และประเทศกัมพูชา  อยูห างจากกรุงเทพมหานคร  ๖๓๐ กิโลเมตร มีเนื้อ ท่ี   
๑๖,๑๑๒.๖๐๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๑๐.๐ ลานไร คิดเปนรอยละ ๙.๕  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 
ทิศเหนือ   ติดตอกับ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร  
                         และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ทิศตะวันออก   ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต    ติดตอกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  และจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดยโสธร 

แนวพรมแดน      ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร
กัมพูชา รวมความยาวประมาณ ๔๒๘ กิโลเมตร 

ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว ๓๖๑ กิโลเมตร      
(จากอําเภอเขมราฐถึงอําเภอน้ํายืน ติดตอกับแขวงสะหวัน
นะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก) 

ติดตอกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๖๗ กิโลเมตร (อําเภอน้ํายืน ติดตอ
กับจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา) 

 
พ้ืนท่ีจังหวัด 

จังหวัดอุบลราชธานี  มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  ๑๖,๑๑๒ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๑๐.๖  
ลานไร  คิดเปนรอยละ ๙.๕ ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ขอมูลประชากร 

จังหวัดอุบลราชธานี   จํานวนประชากรท้ังสิ้น  1,860,755  คน  เปนชาย 931,853 คน เปน
หญิง 928,902 คน  จํานวนครัวเรือน 572,972 คน (ขอมูล ณ กันยายน 2559) 
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แผนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
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ประเด็นสําคัญดานทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 

(๑) ปญหาความขัดแยงการใชท่ีดิน 
(๒) ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ 
(๓) ปญหาดินเค็ม 
(๔) ปญหาการชะลางพังทลายของดิน โดยเฉพาะบริเวณตลิ่ง ริมฝงแมน้ําชี มูลและ ลําน้ําสาขา  
(๕) ปญหาการใชท่ีดินไมมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดของเกษตรกร เนื่องจากขาดความ

รูความเขาใจในการอนุรกัษท่ีถูกตองและขาดการจัดการอยางเหมาะสมในทุกพ้ืนท่ี 
(๖) ปญหาการแพรกระจายของมลพิษทางดินจากการตกคางของสารเคมีท่ีใชในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ  

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ป พ.ศ. ๒๕๕9 (ไตรมาสท่ี 3) 

ภาพรวมคุณภาพน้ํ าในแหลงน้ํ า (ไตรมาสท่ี  3) ของจังหวัดอุบลราชธานี  ท้ั ง ๕  แหลงน้ํ า 
ประกอบดวย แมน้ํามูลแมน้ําชี  ลําโดมใหญ ลําเซบาย และลํามูลนอย  มีแหลงน้ําท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําเพียงแหงเดียว คือ ลําเซบาย  จํานวน 1 สถานี  (สถานีบานโพนงาม ต.หนองบอ อ.เมือง  

จ.อุบลราชธาน)ี  

โดยจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํามูล  จํานวน 8 สถานี  ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  ไมพบจุด
ตรวจวัดท่ีมีคุณภาพน้ําไดตามมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 โดยคุณภาพน้ําของจุดตรวจวัดทุกสถาน ี
มีคุณภาพน้ําเทียบไดกับคุณภาพน้ําในแหลงน้ําประเภทท่ี 5 คิดเปนรอยละ 100 ของสถานีตรวจวัด ท้ังหมด 
โดยมีพารามิเตอรท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ํา (พารามิเตอรท่ีไมไดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 3)  จํานวน 3 พารามิเตอร คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) จํานวน 4 สถานี แบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria : TCB)  จํานวน 1 สถานี และแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3-N) จํานวน 8 สถาน ี

ลําโดมใหญ ตรวจวัด  จํานวน 2 สถานี ในพ้ืนท่ีอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบจุด
ตรวจวัดท้ัง 2 สถานี มีคุณภาพน้ําเทียบไดกับคุณภาพน้ําในแหลงน้ําประเภทท่ี 5 คิดเปนรอยละ 100 ของ
สถานีตรวจวัดท้ังหมด โดยมีพารามิเตอรท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ํา (พารามิเตอรท่ีไมไดตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3) จํานวน 2 พารามิเตอร ไดแก คาออกซิเจนละลายในน้ํา (DO 
จํานวน 1 สถาน ีและความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) จํานวน 2 สถาน ี

ลํามูลนอย ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี  ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบ จุดตรวจวัด 
ท้ัง 2 สถานี มีคุณภาพน้ําเทียบไดกับคุณภาพน้ําในแหลงน้ําประเภทท่ี 5 คิดเปนรอยละ 100 ของสถานี
ตรวจวัดท้ังหมด โดยมีพารามิเตอรท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ํา (พารามิเตอรท่ีไมไดตามมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3) จํานวน 4 พารามิเตอร ไดแก ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) จํานวน 
2 สถานี แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) จํานวน 2 สถานี แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 
จํานวน 2 สถาน ีและแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)  จํานวน 2 สถาน ี  

แมน้ําชี  บริเวณบานวังยาง ต.บุงหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี และบริเวณสะพานขามแมน้ําช ี
บานธาตุนอย อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี  อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทท่ี  5    

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี 31 
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ลําเซบาย สถานีบานทาวารี ต.หัวดอน อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี  อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
แหลงน้ําประเภทท่ี  5  และสถานีบานโพนงาม ต.หนองบอ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพแหลงน้ําประเภทท่ี  3 

 

ปญหา 
 (๑) ปญหาคุณภาพน้ํา ในแมน้ําสายหลักเสื่อมโทรมลง  ไดแก  แมน้ํามูล ในบริเวณท่ีไหลผานชุมชนเมือง 
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชําราบ 

(๒) ปญหาคุณภาพน้ํา ในแมน้ําสาขาเสื่อมโทรมลง  ไดแก  ลําเซบาย  ลํามูลนอย 
(๓) ปญหาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชนขาดความรูความเขาใจในการควบคุมและการ

จัดการน้ําเสียอยางถูกวิธี 
 

ระบบบําบัดน้ําเสีย  

ท่ีตั้งระบบบําบัด 
นํ้าเสีย 

จํานวน
พ้ืนท่ี 
(ไร) 

ประเภทระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

ความสามารถ
ในการบําบัด 

นํ้าเสีย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้า
เสียท่ีเขา
ระบบ 

(ลบ.ม./วัน) 

รอยละพ้ืนท่ี
รวบรวมนํ้า
เสียเทียบกับ
พ้ืนท่ี อปท. 

รายช่ือหนวยงาน
รับผิดชอบ 

๑. เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

๑๑๐ Aerated 
Lagoon 

๒๒,๐๐๐ - ๘๐ ทน.อุบลราชธานี 
อจน.เดินระบบ 

๒. เทศบาลเมือง 
วารินชาํราบ 

๒๐๐ Stabilization 
Pond 

๑๘,๕๖๕ 3,0๐๐ ๑๕ ทม.วารินชําราบ 

ท้ังนี้  ปญหาในการบําบัดน้ําเสียท่ีพบ ไดแก 
(๑) ปญหาคุณภาพน้ําผิวดินเสื่อมโทรม เนื่องจากไดรับการปนเปอนจากมลพิษจากน้ําท้ิงชุมชน 

การเกษตร และอุตสาหกรรม 
(๒) ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษแหลงน้ํา และการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรน้ําอยางถูกตองเหมาะสม 
 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย   

ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเดินระบบไดตามปกติ จํานวน 2 แหง ไดแก
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  สวนอีก 2 แหง คือ เทศบาลเมืองเดชอุดม  และ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ถึงแมจะมีระบบฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  แตไมสามารถเขาใชงานได  เนื่องจาก
ถูกประชาชนตอตานและคัดคาน   

ท้ังนี้ เทศบาลเมืองเดชอุดม อยูระหวางดําเนินการสรางความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  เพ่ือให
สามารถเขาเดินระบบได 

 ปญหาในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีสําคัญ อีกปญหา คือ การขาดแคลนท่ีดินสําหรับใชเปนสถานท่ี
กําจัด  เนื่องจาก  การขยายตัวของชุมชนทําใหท่ีดินท่ีเหมาะสมในการใชเปนสถานท่ีกําจัดหายากมาก และ 
มีการตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ี  แนวทางในการจัดการแกไขปญหาดังกลาว  คือ การจัดตั้งศูนยกําจัด 
มูลฝอยรวมเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยชุมชนท่ีอยูใกลเคียงกัน 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี 32 
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บทท่ี 2 
สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

 
1. สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัดจังหวัดอํานาจเจริญ 

สถานการณดานการจัดการน้ําเสีย   จังหวัดอํานาจเจริญ   มีเทศบาลเมืองอํานาจเจริญแหงเดียว ท่ีมี
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยเปนระบบบอผึ่ง  (Stabilization Pond)  บริเวณตําบลบุง  อําเภอเมือง  
จังหวัดอํานาจเจริญ ขนาดพ้ืนท่ี  ๗๒ ไร   นอกนั้น เทศบาลสวนใหญยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม   

โดยระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร  
หรือ Stabilization Pond (SP)  ทําใหบอบําบัดน้ําเสียเกิดปญหาสาหรายสีเขียวกระจายในบอเปนจํานวน
มาก  ปจจุบัน อจน. เขามาบริหารจัดการระบบ มีแผนขยายเขตพ้ืนท่ีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
ใหครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  แตเนื่องจาก เทศบาลอํานาจเจริญ  
ยังขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการระบบฯ  จึงดําเนินการในสวนท่ีจําเปนเรงดวนเทานั้น 
ดานคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย  ทม.อํานาจเจริญ ยังไมมีนโยบายในการจัดเก็บคาธรรมเนียม 

สถานการณดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอย พบวา ในป พ.ศ. 
  

๒๕๕๘  จังหวัดอํานาจเจริญ มีปริมาณขยะสะสม ๔๔,๘๒๗ ตัน ซ่ึงไดเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ
จัดการขยะสะสมจังหวัด  โดยมี องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักผาน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) เพ่ือจัดการขยะ
สะสมบอขยะท่ีไมถูกตอง โดยจัดประชุมเตรียมความพรอมโครงการใหกับ อปท. เม่ือ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
มี อปท. ทําการปดบอขยะท่ีไมถูกตอง ทําใหปริมาณขยะสะสมลดลงเหลือ ๔๔,๑๕๕.๕ ตัน จึงไดมีการปรับแก
โครงการใหม อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ท้ังนี้  ในป 2559 สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี๑๒ อุบลราชธานี ไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ พบวา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 202  ตัน/วัน 
หรือ  73,730 ตัน/ป  สามารถกําจัดไดวันละ 120.66  ตัน  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 44,155.50 
ตัน  มีการนําไปใชประโยชน รอยละ 34.03 ตัน/วัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๖๓ แหง มีบริการเก็บขน  
๓๗ แหง รอยละ ๕๘.๗ ซ่ึงสวนใหญเปนเทศบาลเมือง เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ 
ท่ีอยูติดกับเทศบาลเมือง  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมีบริการเก็บขน ๒๖ แหง รอยละ ๔๑.๓ ซ่ึงสวนใหญเปนองคกรบริหาร
สวนตําบลขนาดเล็กและชุมชนชนบท 

มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ ๑ แหง เปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลัก
วิชาการ (Sanitary Landfill) และมีระบบการจัดการแบบผสมผสาม โดยคัดแยกกอนนําไปฝงกลบ มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเขาระบบประมาณ ๗๐-๘๐ ตัน/วัน และบอขยะท่ีไมถูกตอง ๘ แหง แตมีบางแหงท่ีมีเตาเผาขยะซ่ึงสามารถ
กําจัดขยะไดประมาณ ๒๕ ตัน/วัน ซ่ึงบอขยะท่ีไมถูกตองจะไดรับงบประมาณจัดการใหเปนแบบเทกองแบบควบคุม 
(Controlled dumped) ในป  พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซ่ึงสามารถใช กําจัดขยะมูลฝอยได อีกประมาณ ๓-๕ ป 
คาดการณวาจะกําจัดขยะใหมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรอบนอกได ๗๐-๘๐ ตัน/วัน  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๓๓ 
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ท้ังนี้ การบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัดตาม Roadmap ของรัฐบาล  จังหวัดอํานาจเจริญไดเนน
นโยบายการจัดการขยะแบบครบวงจร ซ่ึงจะเนนกระบวนการจัดการขยะท่ี    ตนทาง ดวยการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ดังนี้ 

 ๑. ประชาสัมพันธใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา ดําเนินการตามกรอบแผนจัดการขยะ
มูลฝอยจังหวัดอํานาจเจริญ โดยเนนหลัก 3Rs Reduce ลดการใช Reuse การใชซํ้า Recycle การนํากลับมาใชใหม
ตั้งแตตนทาง 
 ๒. ดําเนินกิจกรรมลดการใชถุงพลาสติกและกลองโฟมในสถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา 

 ๓. ทสจ.อจ. รวมกับ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๒ อุบลราชธานี สํารวจขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ของ อปท. เชน ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน การรวบรวมเก็บขน การกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน เพ่ือประกอบการวาง
แผนการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  

 ๔. ประสานสถาบันอุดมศึกษา (ม.ขอนแกน) เขารวมประชุม ณ อบจ.อจ. เพ่ือหาแนวทางความเหมาะสม
การจัดการขยะมูลฝอยใน site ขยะ อบจ.อจ.  

 ๕. ประสานสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๒ อุบลราชธานี เขารวมการประชุมปรับแกโครงการจัดการขยะ
สะสมจังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและขอมูลทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

๖. ผลักดัน อปท.ท่ีเปนเจาภาพหลัก Cluster ขยะจังหวัด ใหจัดเตรียมขอมูลและเอกสาร เพ่ือเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สผ. ในการจัดการสรางสถานท่ีเก็บรวบรวมขยะอันตรายใน site ขยะ อบจ.อจ.  สถานีขน
ถายขยะมูลฝอย (Transfer station) ท้ัง ๓ แหง โดยในเบื้องตน ทสจ.อจ.ไดสนับสนุนตัวอยางแบบแปลนสถานท่ี
เก็บรวบรวมขยะอันตราย และตัวอยางแบบแปลนสถานีขนถายขยะมูลฝอย (Transfer station) ให อปท. แลว  

 
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
สําหรับ  ประเด็นปญหาท่ีสําคัญดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  คือ ขอระเบียบ กฎหมาย ในการ 
 

จัดการขยะมูลฝอยในบางเรื่อง ทําใหการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ   ขยะมูลฝอยไมตอเนื่อง ลาชา ไมทัน
เหตุการณ เชน การตีความของหนวยงานราชการบางหนวยงานวา   “ขยะมูลฝอย เปน ทรัพยสินของทางราชการ 
จะตองดําเนินการตามระเบียบและขอกฎหมาย” และ ขอกําจัดในการดําเนินการตาม พรบ.การใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๓๔ 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

2. สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร 

สถานการณดานการจัดการน้ําเสีย  จังหวัดมุกดาหาร  มีพ้ืนท่ี ๔,๓๓๙.๘๓ ตารางกิโลเมตร  
มีประชากรประมาณ ๓๔๔,๓๐๒ คน  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังสิ้น ๕๕ แหง ประกอบดวย องคการ
บริหารสวนจังหวัด ๑ แหง  เทศบาลเมือง  ๑ แหง เทศบาลตําบล ๒๔ แหง และองคการบริหารสวนตําบล  
๒๙ แหง  

พ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร  มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ชื่อโครงการ บอปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
หนวยงานเจาของโครงการคือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ท่ีตั้งโครงการ คือ ซอยทองสุขอารีย 
ถนนชยางกูร  ตําบลบางทรายใหญ   อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารคาพิกัด (Lat/Long) 16.5774/ 
104.7118  มีขนาดพ้ืนท่ี 98 ไร  โดยเทศบาลเปนเจาของกรรมสิทธิ์  มีพ้ืนท่ีใหบริการจัดการน้ําเสีย   
8.4 ตารางกิโลเมตร  จากพ้ืนท่ีเขตการปกครอง 35.55 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 24 ของพ้ืนท่ีเขต
การปกครอง  งบประมาณโครงการ 200.2 ลานบาท  เริ่มดําเนินการทําโครงการครั้งแรก  ป พ.ศ.2547  
ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ 2,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 30 ของท่ีออกแบบไว  โดยหนวยงาน
ท่ีดูแลบริหารจัดการระบบ คือ สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขามุกดาหาร องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 7,052.32 ลูกบาศกเมตร/วัน  
รายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดดังตาราง 

 

สถานท่ีบําบัด 
น้ําเสีย 

จํานวนพ้ืนท่ี 
(ไร) 

ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

ปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเกิดข้ึน 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเขาระบบ  
(ลบ.ม./วัน) 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ๙๗-๓-๘๗ Stabilization Pond ๘,๕๐๐ 7,052.32 

 

สถานการณดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  สําหรับการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดมุกดาหาร 
ในป 2559 พบวา  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 179.96 ตัน/วัน มี ปริมาณท่ีมีการเก็บรวบรวมไป
กําจัดประมาณ 88.09 ตัน/วัน  และมีขยะสะสม  91.87 ตัน/วัน  ท้ังนี้ จังหวัดมุกดาหาร มีระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยแบบฝงกลบท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลเพียง ๑ แหง คือ ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร และมีระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการจํานวน ๑๔ แหง กระจายอยูท่ัวไปในพ้ืนท่ี ๗ อําเภอของจังหวัด  มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยนํากลับไปใชประโยชน จํานวน 60.85 ตัน/วัน (คิดเปนรอยละ 33.81 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมด) 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี๑๒ อุบลราชธานี ไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลดานการจัดการขยะ 
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร ท้ัง ๕๔ แหง พบวา จังหวัดมุกดาหาร 
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ ๑๗๙.๙๖ ตัน/วัน หรือ ๖๕,๖๘๕.๔๐ ตัน/ป (คิดเปน ๐.๕๒ กิโลกรัม/
คน/วัน)  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัด จํานวน ๑๕ แหง และมีปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสม 4,126.50 ตัน  ในจังหวัดมุกดาหารมีสถานท่ีกําจัดขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน ๑๕ แหง ซ่ึงเปนสถานท่ีกําจัดขยะท่ีไมถูกหลักวิชาการ ๑๔ แหง และสถานท่ีกําจัดขยะท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาลมี ๑ แหง คือเทศบาลเมืองมุกดาหาร เปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบท่ีถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยเปดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพ้ืนท่ี ๔๔-๒-๖๗ ไร ตั้งอยูท่ี
ชุมชนศรีพัฒนา หมู ๑๗ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (อยูบริเวณถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๓๕ 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

คําชะอี-ธาตุพนม) สามารถรวบรวมขยะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตางๆ จํานวน ๘ แหง 
ปริมาณขยะ ๔๐.๕๐ ตัน/วัน 

ของเสียอันตรายจากชุมชน มีปริมาณ ๓,๓๘๓.๕๕ ตัน/ป หรือ ๙.๒๗ ตัน/วัน โดยในป ๒๕๕๖     
ไมมีการรวบรวม และดําเนินการนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ สวนมูลฝอยติดเชื้อ มีปริมาณ ๑๔๕.๕๐ ตัน/
ป ซ่ึงเกิดจากโรงพยาบาล คลินิก หองปฏิบัติการ และคลินิกรักษาสัตว รวม ๑๒๘ แหง โดยมูลฝอยติดเชื้อ 
สวนใหญจะถูกนําไปกําจัดท่ี เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ปจจุบัน  พ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหารมีเฉพาะเทศบาลเมืองมุกดาหารเทานั้น ท่ีมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  สวนเทศบาลอ่ืนยังไมมีระบบกําจัดขยะ โดยเทศบาลเมืองมุกดาหารไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ ใหดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill)   จากงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ของ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในป พ.ศ. ๒๕๔๑  วงเงิน ๔๗,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเทศบาล
เมืองมุกดาหาร สมทบงบประมาณ  อีก ๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท  รวมเงิน ท่ีใช ในการกอสรางระบบ
๕๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  โดยมีการเปดใชระบบฝงกลบขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล มาตั้งแตป 
พ.ศ.๒๕๔๓  และสามารถดําเนินการฝงกลบไดในป  พ.ศ.๒๕๔๖  มีพ้ืนท่ีจํานวน ๔๔ ไร ๒ งาน อยูหางจาก
เทศบาลเมืองมุกดาหารประมาณ ๕ กิโลเมตร (อยูบริเวณถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหารคําชะอี-ธาตุพนม) ตั้งอยู  
ณ พ้ืนท่ีชุมชนศรีพัฒนา ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และไดเปดใชงานตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา และปจจุบันมี อปท. และหนวยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดท่ีสถานท่ีกําจัดจํานวน  
๘ แหง (เดิมมี ๑๑ แหง) 

 ท้ังนี้  ระบบถูกออกแบบใหมีอายุการใชงานได ๒๐ ป  ใหสามารถรองรับขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากชุมชน
ขนาดใหญท่ีสุดของจังหวัดคือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร  แตเนื่องจากมีการปรับนโยบายใหระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ใหเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดมุกดาหาร จึงไดเปดใหบริการกับ
ชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีอยูรอบๆ บอฝงกลบขยะมูลฝอยในรัศมีไมเกิน ๕๐ กิโลเมตร ไดมารวมใชบอ
ฝงกลบขยะแหงนี้ เชน เทศบาลตําบลคําปาหลาย เทศบาลตําบลคําอาฮวน เทศบาลตําบลนาโสก เทศบาล
ตําบลมุก เทศบาลตําบลบางทรายใหญ เทศบาลตําบลผึ่งแดด เทศบาลตําบล  โพนทราย เทศบาลตําบลชะโนด 
เทศบาลตําบลหวานใหญ อบต.ปงขาม อบต.บางทรายนอย และ อบต.กุดแข เปนตน  จึงทําใหอายุการใชงานบอ
ฝงกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหารลดลง  ซ่ึงเทศบาลเมืองมุกดาหารไดเตรียมแผนดําเนินการไว
รองรับ โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ระดับจังหวัดเพ่ิมเติมมาใน ระยะท่ี ๒ ในปงบประมาณ 2561 ดวย   

แตทวาพ้ืนท่ีของจังหวัดมุกดาหารบางสวนก็ยังคงประสบกับปญหาวิกฤติดานการจัดการขยะมูลฝอย 
เนื่องจากศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมท่ีมีอยูนี้ไมสามารถจะรองรับกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตอําเภอคําชะอี 
อําเภอดงหลวง อําเภอดอนตาล อําเภอหนองสูง และอําเภอนิคมคําสรอย ซ่ึงอยูหางไกลออกไป แตในสวนของ
เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย เทศบาลตําบลดอนตาล และเทศบาลตําบลดอนตาลผาสุก ก็สามารถจัดการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ในพ้ืนท่ีของตนเองไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยใชวิธีการกําจัดท่ีมีการ
ควบคุม (Control Dump) ซ่ึงเทศบาลจะมีพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะของตนเอง และสามารถดําเนินการฝงกลบขยะ
มูลฝอยไดเอง โดยไมสรางปญหาผลกระทบตอสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น  

 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๓๖ 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
๑. ขอจํากัดดานงบประมาณ เนื่องจากการลงทุนในการกอสรางระบบคอนขางใชงบประมาณมาก      

ซ่ึงในบางแหงเม่ือดูผลการดําเนินงานแลวไมคุมทุน ซ่ึงจะเปนขอจํากัดท่ีจะทําใหการกอสรางระบบจะจํากัด 
อยูในชุมชนระดับเทศบาลเทานั้น 

๒. การขาดแคลนท่ีดินสําหรับใชเปนสถานท่ีกําจัด เนื่องจากตองใชพ้ืนท่ีคอนขางมาก และตองมี
สภาพแวดลอมและสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม จากผลการขยายตัวของชุมชนจะทําใหท่ีดินท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปน
สถานท่ีกําจัดหายากมากข้ึน 

๓. ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากขอจํากัดในการกําจัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประชาชนใหความสําคัญในการคัดแยก การนําขยะกลับมาใชใหมนอย ขาดการนําเอากระบวนการนําขยะ 
มูลฝอยกลับมาใชประโยชนและการนําขยะไปทําปุยหมัก ปุยอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. การตอตานของราษฎรในพ้ืนท่ี เนื่องจากขาดความเขาใจในการดําเนินการจัดการท่ีถูกตอง 
๕. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญใหความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยเปนปญหารอง 

ในการแกไขปญหา 
 
3. สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัดจังหวัดยโสธร 

สถานการณดานการจัดการน้ําเสีย  ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร  มีชุมชนระดับเทศบาลจํานวน 17 แหง 
ที่ถือเปนแหลงกําเนิดน้ําเสียหลักของจังหวัด  แตเทศบาลสวนใหญยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน  มี
เพียงเทศบาลเมืองยโสธรแหงเดียวท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสีย สวนชุมชนเทศบาลตําบล ในเขตจังหวัดยโสธร 
จํานวน 13 แหง ยังไมมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม จึงมีการระบายลงสูท่ีลุมและลงสูแหลงน้ําโดยตรง  

ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองยโสธร เปนระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) ตั้งอยู
บริเวณกุดจับ  ตําบลเขื่องคํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดพื้นที่ 104 ไร การกอสรางเสร็จ
เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2549 ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนชนิดทอระบายรวม ความยาวรวม 48,798.3 เมตร 
ครอบคลุมพื ้น ที ่ 2 .2581 ตารางกิโล เมตร  เนื ่องจากในป 2558 ป มส ูบน้ํา เส ียชํารุดทุกสถานี   
ทม.ยโสธร ไดดําเนินการซอมแซมเพื่อใหสามารถเดินระบบได  ซึ่งไดเริ ่มทดลองเดินระบบชวงเดือน 
มิถุนายน 2559  สามารถเดินระบบไดแลวรอยละ 50 เนื่องจาก ยังติดขัดปญหาเรื่องระบบการจาย
ไฟฟาไปยังปมน้ํา  สําหรับปญหาคุณภาพน้ํา คือ ขาดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล สงผล
ใหน้ําเสียที่เกิดจากแหลงชุมชนไมผานการบําบัด และระบายลงสูแหลงน้ําผิวดินใกลเคียงโดยตรง ทั้งนี้
เนื่องจากขาดงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สถานการณดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดยโสธร พบวา   
ป 2559 จังหวัดยโสธร มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 233 ตันตอวัน กําจัดได 151.46 ตัน/วัน  
มีขยะสะสม 46,400 ตัน  มีการนําขยะกลบัมาใชประโยชน คิดเปนรอยละ 10.69 โดยเปนการนํากลับมาใช
ประโยชนผานกิจกรรมรานรับซ้ือของเกา ธนาคารขยะรีไซเคิลและการทําปุยหมัก จากการรวบรวมขอมูลการ
จัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใหบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 76 แหง สวนใหญเก็บขนไดเฉลี่ยรอยละ 80 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน   สวนอีก
จํานวน 11 แหง ไมไดใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ จังหวัดยโสธร 
มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ จํานวน ๑ แหง คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธร  
ซ่ึงมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขยะมูลฝอยมากําจัดรวม จํานวน 17 แหง มีปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๓๗ 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

กําจัดประมาณ 51.45 ตันตอวัน โดยระยะท่ี 1 เปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และระยะท่ี 2 เปน
ระบบกําจัดแบบผสมผสาน ประกอบดวย การคัดแยก การหมักทําปุย และบอฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  

การกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดยโสธร  มีท้ังการกําจัดแบบถูกตองและ
ไมถูกตอง  ดังนี้  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา  
มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยประกอบดวย การคัดแยกวัสดุรีไซเคิล ระบบการลางถุงพลาสติก การหมักทําปุยหมัก
อัดเม็ด การทําน้ําหมักชีวภาพ การเผาในเตาเผาขนาดเล็ก และฝงกลบแบบมีการควบคุม การกําจัดขยะ 
มูลฝอยแบบยอมรับได โดยเปนการฝงกลบแบบมีการควบคุม (Control Dump)  ซ่ึงมีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลปาติ้ว  การกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ โดยมีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ียังมีการกําจัดขยะท่ียังไมถูกหลักวิชาการ จํานวน 55 แหง ซ่ึงสวนใหญองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใชวิธีการเทกอง/เผากลางแจง และการฝงกลบโดยใชดินกลบเปนครั้งคราว  การดําเนินการแบบใหชุมชนกําจัด
เอง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีมีปริมาณขยะไมมาก ใหชุมชนจัดการเองในระดับครัวเรือน  
โดยท่ีทองถ่ินไมตองจัดหาถังขยะ รถเก็บขนขน และหาสถานท่ีกําจัด โดยมีจํานวน 11 แหง  ซ่ึงประชาชน 
สวนใหญใชวิธีการคัดแยก ใชประโยชนและเผาเปนครั้งคราว  

 
ท้ังนี้ การบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัดตาม Roadmap ของรัฐบาล   จังหวัดยโสธรดําเนินการ

สนับสนนุให อปท.นํารูปแบบและแนวทางการจัดการขยะแบบครบวงจรไปดําเนินการ ดังนี้ 
1) จังหวัดยโสธรไดประกาศใชนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัด

ยโสธร ตามแนว “ประชารัฐ” เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เพ่ือใหทุกภาคสวนใชเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ดวยการบูรณาการความรวมมือของทุกภาค
สวน ดังนี้  

- ขอ 1 ใหสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ใชแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2559-2562 และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัด
ยโสธร เปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของทุกองคกร 
 - ขอ 2 ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของทุกองคกร ใหมีการสรางจิตสํานึก ความตระหนัก 
ปลูกฝงวินัยในการรักษาความสะอาดของบานเมือง โดยมีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรใน
ชีวิตประจําวัน ตั้งแตการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตนทาง การคัดแยกและนําขยะกลับมาใชใหม ใชหลักการ 
3R : Reduce Reuse Recycle หรือ การลดใช ลดท้ิง ใชแลวใชซํ้า นําไปแปรรูปกลับมาใชใหม รวมท้ังมีการ
แยกขยะพิษออกเฉพาะและรวบรวมไปกําจัดอยางถูกตอง   
 - ขอ 3 งดใชโฟมเปนภาชนะบรรจุอาหาร ลดการใชสารเคมีในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

 - ขอ 4 สานพลังประชารัฐรวมพัฒนาสภาพแวดลอม รักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม ท้ังในเคหะสถาน ชุมชน หมูบาน สถานท่ีทํางาน 
สถานศึกษา สถานท่ีสาธารณะ วัด ศาสนสถาน ปูชนียสถาน โรงงาน สถานประกอบการ ถนน เสนทาง
คมนาคม แหลงน้ํา คู คลอง รองระบายน้ํา 

 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๓๘ 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

จังหวัดไดแจงเวียนให ทุกภาคสวนรับทราบและนําไปปฏิบัติแลว และไดบูรณาการให มีการ
ประชาสัมพันธประกาศจังหวัดดังกลาวในการจัดกิจกรรมรณรงคเสริมสรางจิตสํานึกและความรวมมือในการ
จัดการขยะแบบครบวงจร หัวขอ “ยโสธรเมืองสะอาด ประชารัฐรวมใจ คัดแยกขยะท่ีตนทาง ลดโรคราย คลาย
โลกรอน” ในระวางวันท่ี 4-8 กรกฎาคม 2559 ในทองท่ี 9 อําเภอ 

2) จังหวัดใชกลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับอําเภอเปนองคกร
ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย แผนปฏิบัติการจัดการขยะมุลฝอย ป 2559 ซ่ึงกําหนดแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และหลักการ 3R : Reduce Reuse Recycle 
 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
1. การขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ การกําจัดขยะท่ีไมถูกหลักวิชาการ กอใหเกิดมีเรื่อง

รองเรียนจากประชาชน เชน กรณีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลทรายมูล ต้ังอยูท่ีหมู 3 ตําบล
ทรายมูล อยูในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. ทรายมูล มี อปท. นําขยะมาท้ิงในสถานท่ีกําจัดแหงนี้ ๓ แหง ไดแก 
เทศบาลตําบลทรายมูล ปริมาณขยะ 4 ตัน/วัน อบต.ทรายมูล ปริมาณขยะ 3 ตัน/วัน และอบต.ดงมะไฟ 
ปริมาณขยะ 3 ตัน/วัน กําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกลางแจง โดยอนุญาตใหมีคนเขามาทําการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล และมีการจุดไฟเผาขยะเพ่ือลดปริมาณขยะสะสม จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดควันและกลิ่นเหม็นสราง
ความเดือดรอนให  
                 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญใหความสนใจ/ความสําคัญในการแกไขปญหาขยะ 
มูลฝอยแบบครบวงจรนอยโดยยังไมมีการมอบหมายใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง การรับทราบนโยบาย
และนําไปปฏิบัติยังขาดความตอเนื่อง  
                3. การประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกและความรวมมือในการจัดการขยะแบบครบวงจรยังมีนอย 
ไมนาสนใจ ไมสามารถสรางกระแสและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงได    
 
4. สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี 

สถานการณดานการจัดการน้ําเสีย  จังหวัดอุบลราชธานีระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 แหง คือ 
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชารนี  และระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  โดย
มีรายละเอียด  ดังนี้  

ท่ีต้ัง 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

จํานวน
พ้ืนท่ี 
(ไร) 

ประเภทระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

ความสามารถ
ในการบําบัด

นํ้าเสีย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ 
นํ้าเสียท่ี

เขา
ระบบ 

(ลบ.ม./
วัน) 

รอยละพ้ืนท่ี
รวบรวมนํ้า 
เสียเทียบกับ
พ้ืนท่ี อปท. 

รายชื่อ
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๑. เทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

๑๑๐ Aerated 
Lagoon 

๒๒,๐๐๐ - ๘๐ อจน. เขามาดูแล
บริ หารจั ดการ
ระบบฯ ปจจุบัน
อยู ระหว างการ
ซ อมแซมบํ ารุ ง
ระบบ 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๓๙ 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

๒. เทศบาลเมือง 
วารินชําราบ 

๒๐๐ Stabilization 
Pond 

 

๑๘,000 3,0๐๐ ๑๕ ทม. วารินชําราบ 
 

  
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ตั้งอยู ท่ีบาน 

แสนตอ  บริเวณดานหลังวังบูรพา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  บนเนื้อท่ีซ่ึงเทศบาลฯ 

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินท้ังหมด 110 ไร  กอสรางโดยกรมโยธาธิการ  งบประมาณ 370 ลานบาท  

ดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของ ตั้งแต วันท่ี 12 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2541  ระบบบําบัดน้ําเสียเปนแบบ

บ อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)  ปริมาณน้ํ าเสี ยตามการออกแบบ 22,000 ลูกบาศก เมตร 

ตอวัน  ประกอบดวยสถานีสูบน้ําเสีย 2 สถานี  เดิมดูแลโดยฝายชางสุขาภิบาล สํานักการชาง เทศบาลนคร

อุบลราชธานี  ปจจุบัน องคการจัดการน้ําเสียไดเขามาดําเนินการบริหารจัดการระบบฯ  และอยูระหวาง

ปรับปรุง  ซอมบํารุงระบบฯ และเครื่องจักรซ่ึงชํารุด  หลังจากท่ีไมสามารถเดินระบบเปนระยะเวลา เกือบ 3 ป 

ท้ังนี้  ท่ีผานมาเทศบาลฯ  ยังไมมีการประชาสัมพันธเชิงรุก และขาดกิจกรรมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการน้ําเสีย  มีการจัดการน้ําท้ิง โดยดําเนินการปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะบุงกลางเฮือน  

และไหลออกสูลําน้ํามูลโดยไมผานกระบวนการบําบัดน้ําเสีย  แตอยางไรก็ตาม พบวา ไมมีปญหาเรื่องรองเรียน  

แมวา จะไมมีการบําบัดน้ําเสียเปนระยะเวลาเกือบ 3 ป 

ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ตั้งอยูบริเวณชุมชนเกตุแกว  อ.วารินชําราบ  

จ.อุบลราชธานี  มีพ้ืนท่ีของโรงบําบัดท้ังหมด 200 ไร  เปนระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond : SP) กอสราง

ตั้งแตป พ.ศ. 2540-2544  เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2545  โดยมีบริษัทกอสราง คือ บริษัท เรืองสุข

พาณิชย จํากัด  มีบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงาน ไดแก บริษัท สยามเทค จํากัด  ใชระยะเวลาในการกอสราง

โครงการ 4 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2540-2544 สามารถรองรับน้ําเสียไดท่ี 18,000ลบ.ม./วัน  ปจจุบัน สามารถ

เดินระบบไดตามปกติ   โดยมีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบ 3,000 ลบ.ม./วัน  หนวยงานรับผิดชอบดูแลระบบ

บําบัดน้ําเสียและเดินระบบ คือ สวนชางสุขาภิบาล  สํานักการชางเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ท้ังนี้ อุปกรณ 

เครื่องมือ ของระบบเริ่มมีการชํารุดและมีการซอมแซมบอยครั้ง ทําใหตองมีคาใชจายจํานวนมาก   อีกท้ัง  

ระบบทอรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีของเขตเทศบาล  ทําใหไมสามารถรวบรวมน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนไดครบ     

จึงจําเปนตองมีการวางแผนในการซอมบํารุง และเปลี่ยน เครื่องมือใหม  ใหพรอมใชงาน  และวางแผนกอสราง

ระบบรวมรวม หรือระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ี  นอกจากนี้ ขอจํากัดดานการจัดหาบุคลากร  และ

งบประมาณในการดําเนินระบบ  ทําใหเทศบาลตองรับภาระหนักในการบริการจัดการ ดังนั้น เทศบาลตองเพ่ิม

จํานวนบุคลากร พรอมท้ังเพ่ิมเติมความรูตลอดเวลา    

สถานการณ การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการดานขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี พบวา ป พ.ศ. 2559  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน  1,838.13 ตัน/วัน สามารถกําจัดอยางถูก
หลักสุขาภิบาล ๕83.56 ตัน/วัน  และถูกนําไปใชประโยชน 381.47 ตันตอวัน  โดยขยะท่ีถูกกําจัดโดยไม
ถูกตองตามหลัก ปริมาณ 583.56 ตันตอวัน  บางสวนประชาชนจะทําการกําจัดเอง เชน เผา  ฝง  ทําปุย  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๔๐ 

 



 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

และบางสวนจะกลายเปนขยะสะสมตกคางตอไป  ซ่ึงมีปริมาณขยะสะสมตกคางในป พ.ศ. 255๙ จํานวน 
18,634.20 ตัน   

           องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน ๒๓๙ แหง มีระบบกําจัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
และเปดใชงานไดเพียง  ๒  แหง  คือ เทศบาลเมืองวารินชําราบ  และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และ
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีการกอสรางแลวเสร็จ แตไมสามารถเปดดําเนินการได จํานวน 2 แหง คือ   
(1 ) โครงการก อสร างศูนย กํ าจั ดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน  (SL) เทศบาลนครอุบลราชธานี  
จ.อุบลราชธานี  ซ่ึงไดรับการตอตานจากประชาชนและผลกระทบจากปญหาทางการเมืองในพ้ืนท่ี ปจจุบัน
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานีไมสามารถเปดใชงานได จึงปลอยพ้ืนท่ีใหท้ิงราง  
โดยนําเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีไดรับการสนับสนุนมาพรอมกับโครงการไปชวยดําเนินการท่ีศูนยกําจัดขยะ 
มูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบและนําขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานีไปกําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลวารินชําราบ   (2) โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (SL) เทศบาลเมือง 
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ไดรับการตอตานจากประชาชนและผลกระทบจากปญหาทางการเมืองในพ้ืนท่ี 

            สําหรับสถานท่ีกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชําราบ ไดจัดทําโครงการศูนยกําจัดขยะ 
มูลฝอยแบบรวมศูนย  ตั้งอยูท่ีบริเวณบานดอนผอุง ถนนวารินชําราบ - เดชอุดม ตําบลคูเมือง อําเภอวาริน 
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีพ้ืนท่ี 281 ไร หางจากเทศบาลเมืองวารินชําราบประมาณ ๒๐ กิโลเมตร 
ปริมาณขยะในการกําจัดประมาณ 274.3 ตัน/วัน โดยเปนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  
26.7 ตัน/วัน และเปนขยะมูลฝอยของหนวยงานราชการองคการบริหารสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ  
ของรัฐ สถาบันการศึกษาและผูประกอบการคาเอกชน ภายในอําเภอวารินชําราบและอําเภอใกลเคียงของ
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีไดรวมกันลงนามใน“บันทึกขอตกลงความรวมมือการใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สําหรับหนวยงานท่ีรวมลงนาม 
ในป ๒๕๔8 เฉพาะหนวยงานราชการ และ อปท. รวม 36 หนวยงาน ประกอบดวย  เทศบาลนคร
อุบลราชธานี เทศบาลตําบลแสนสุข  เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ  เทศบาลตําบลคําขวาง  เทศบาลตําบลปทุม  
อบต.ธาตุ   อบต.โนนผึ้ง  อบต.บุงหวาย   อบต.หนองกินเพล   อบต.หัวเรือ  อบต.บุงไหม  เทศบาลตําบลทา
ชาง  อบต.โพธิ์ใหญ  อบต.ไรนอย เทศบาลเมืองแจระแม  เทศบาลตําบลอุบล  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี  อบต.หนองขอน   เทศบาลตําบลขามใหญ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค เทศบาลตําบล 
เหลาเสือโกก  เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก  อบต.หนองไฮ  สวนสัตวอุบลราชธานี  เทศบาลตําบลนาสวง   
อบต.มวงสามสิบ  เทศบาลตําบลนาเยีย   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เทศบาลเมืองวารินชําราบ  เทศบาล
ตําบลเมืองศรีไค  อบต.คูเมือง   เทศบาลเมืองสุรินทร   อบต.นอกเมืองสุรินทร  เทศบาลเมืองกังแอน  
เทศบาลตําบลกาบเชิง  อบต.สระสมิง  

          สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   ซ่ึงเปนระบบกําจัดขยะมูลฝอย
แบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล ตั้งอยูบริเวณบานสนามชัย ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี  เนื้อท่ี ๒๙ - ๓๐ ไร หางจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร  ปริมาณ
ขยะในการกําจัดประมาณ 19 ตัน/วัน และไดลงนามในบันทึกขอตกลงในการเก็บขนขยะมูลฝอยมากําจัด
รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย  อบต.โพธิ์ไทร  อบต.กุดชมภู และ อบต.โพธิ์ศรี 

         ดานการจัดการของเสียอันตรายชุมชน   จังหวัดอุบลราชธานี โดย องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ไดดําเนินโครงการ “คืนความสุขใหคนอุบล กําจัดขยะอันตรายชุมชนอยาง
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 รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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ปลอดภัย” ซ่ึงกําหนดใหมีการรวบรวมขยะอันตราย ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 และครั้งท่ี 2  
เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 สามารถรวบรวมขยะอันตรายได 5,594.7๐ กิโลกรัม และใน พ.ศ. 2559  
ไดกําหนดใหมีการรวบรวมขยะอันตราย ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559  และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 3 
มิถุนายน 2559 สามารถรวบรวมขยะอันตรายได 5,050 กิโลกรัม โดยไดวาจาง บริษัท เบ็ตเตอรเวิลดกรีน 
จํากัด นําไปกําจัดอยางถูกวิธี ณ จังหวัดสระบุรี 

      ท้ังนี้ การบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัดตาม Roadmap ของรัฐบาล   จังหวัดอุบลราชธานี
ไดดําเนินการตามหลักประชารัฐ คือยึดหลักการการมีสวนในการแกไขปญหาเพื่อความยั่งยืน และหลักการ  3 Rs คือ
การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse)  และการแปรรูปเพื่อกลับมาใชใหม (Recycle) โดยประสาน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี และอําเภอ เพื่อควบคุมกํากับการดําเนินการจัดการขยะ
สะสมและขยะใหม ภายใตโครงการตางๆ ดังนี้ 

1  โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพ้ืนที  เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ประกอบดวย กิจกรรมชุมชนขยะเหลือศูนยสูชุมชนคารบอนต่ํา (Zero 
Waste to Low Carbon Communication) ดําเนินการอบรมใหความรูแกชุมชนเพ่ือลด คัดแยก และนําขยะ
กลับมาใชประโยชน ตามแนวคิด Zero Waste และตอยอดถึงการคํานวณ  ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ี
สามารถลดไดจากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวในพ้ืนท่ี 6 อปท. ไดแก เทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลตําบลตระการ
พืชผล เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา และเทศบาลเมืองวารินชําราบ  

2.  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทางจังหวัดอุบลราชธานี
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ๒๕๕๙ ดําเนินการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม 
มีพ้ืนท่ีเปาหมาย 5 อปท. ไดแก เทศบาลตําบลบัวงาม เทศบาลตําบลนาเยีย เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ เทศบาล
ตําบลตามสุม และเทศบาลตําบลชองเม็ก  

3.  โครงการเมืองสวยใสไรมลพิษ (Clean and Green City) ตาม Roadmap การจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินการคัดเลือกพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล 
คําน้ําแซบ เปน อปท. นํารอง เพ่ือดําเนินโครงการ   

4.  โครงการประสานความรวมมือการจัดการขยะมูลฝอย ดําเนินการอบรมใหความรูสราง
เครือขายการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การคัดแยก และการจัดการขยะมูลฝอย เปนตน    

5.  โครงการสงเสริมทองถ่ินสูสังคมสีเขียว ภายใตแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถ่ิน (LA 21)  
ดําเนินการสงเสริมการคัดแยกและการนําขยะไปใชประโยชน การทําเกษตรอินทรีย การดําเนินชีวิตบนวิถี
พอเพียง ในพ้ืนท่ีตนแบบชุมชนแดนเกษม เทศบาลเมืองเดชอุดม อําเภอเดชอุดม 
 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
 ประเด็นปญหาดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คือ  การตอตาน 

การคัดคานจากประชาชนและผลกระทบจากปญหาทางการเมืองในพ้ืนท่ี ท้ังนี้จังหวัดอุบลราชธานีไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและแกไขปญหากรณีพิพาทดังกลาว อยางเรงดวนแลว 
 

 

 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี   ๔๒ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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บทท่ี 3 
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 
1. ระบบบําบัดน้ําเสีย   เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ 

1.1  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
1.1.1  ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 

เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ตั้งอยูตําบลบุง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ เดิมเปนสุขาภิบาล  
อยูในอําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  ตอมาไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดใหม ใหอําเภอ
อํานาจเจริญ  เปนจังหวัดอํานาจเจริญ  ดวยผลของกฎหมายดังกลาว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
เมืองอํานาจเจริญ ข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2538 มีพ้ืนท่ีครอบคลุมตําบลบุงบางสวน จํานวน 30 ชุมชน 
รวมพ้ืนท่ี 38  ตารางกิโลเมตร  

1.1.2  อาณาเขตตดิตอ   เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดตอกับ  ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
ทิศใตและ  ติดตอกับ  ตําบลไกคํา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลหวยไร อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลโนนโพธิ์ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

1.1.3  ประชากร 
เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 26,058 คน 

จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร 11,947 ครัวเรือน ชาย 12 ,598 คน หญิง 13 ,460 คน  
(ขอมูล ระบบสถิติทางการทะเบียน, กันยายน2559) ความหนาแนนของประชากร 685  คนตอตาราง
กิโลเมตร  

1.1.4  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา และปลูกผักสวนครัวอ่ืนๆ  โดยมียานชุมชน

หนาแนน  อยูตรงบริเวณสี่แยกไฟแดง  ถนนอรุณประเสริฐกับถนนชยางกูร เปนยานธุรกิจการคา  
คาปลีก คาสง ตลาดสด โรงแรม ธนาคาร   

 

1.2.  รายละเอียดโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย (SP) และสถานภาพปจจุบัน 
1.2.1 ความเปนมา 

เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  ไดทําการศึกษาความเหมาะสมและการดําเนินโครงการ
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ตั้งแตป พ.ศ. 2541 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในป 2545 
จํานวน 587,138,000 บาท  โดยเปนการผูกพันงบประมาณตั้งป พ.ศ. 2545-2548  ท้ังนี้  ระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2549 

1.2.2 ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนชนิดทอระบายน้ําเสีย เปนระบบทอรวม (Combine System) 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 15.16 ตารางกิโลเมตร  ประชากรในแนวทอครอบคลุมพ้ืนท่ีตามท่ีออกแบบไว    
๒๘,๗๕๕  คน  คิดเปนรอยละ 39.89 ของพ้ืนท่ีเขตปกครองท้ังหมด ซ่ึงระบบนี้ออกแบบใหสามารถรับ
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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น้ําเสียได 12,819 ลบ.ม./วัน (ปท่ี 20) มีบอดักน้ําเสียท้ังหมด 6 แหง  และมีสถานีสูบน้ําเสียของระบบฯ 
ท้ังหมด จํานวน 5 แหง          

 

1.2.3  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
       (1) ท่ีตั้ง   

ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  เปนระบบบอปรับ เสถียร
(Stabilization  Pond : SP)  ตั้ งอยู ท่ี  บริเวณหนองพิพวย หมู ท่ี  4 ตําบลบุ ง อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ  เดิมหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ  ฝายชางสุขาภิบาล  กองชาง เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  
ปจจุบัน  เทศบาลฯ ไดทําขอตกลงใหองคการจัดการน้ําเสีย เขามาบริหารจัดการเดินระบบฯ  โดยระบบ
ท้ังหมด  มีจํานวน 8 บอ แบงเปน 2 โซน ทํางานเหมือนกัน คือ บอท่ี 1 รับน้ําเขาสงไปยังบอท่ี 2 (บอผึ่ง) 
ไปบอท่ี 3 และสงไปยังบอสุดทาย (บอท่ี 4)  แลวระบายลงสูลําหวยกุดสะคุและหวยปลาแดก  
ท้ังนี้   ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ คือ 12,819 ลบ.ม./วัน แตปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง  
5,837.70  ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 45.54 ของท่ีออกแบบไว 

ท้ังนี้  ชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีระบบบําบัดน้ําเสียมากท่ีสุด คือ ชุมชนโคกจักจั่น  
หมูท่ี 4 ซ่ึงตั้งอยูหางจากสถานท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย เพียง 0.3 กิโลเมตร  ไมมีปญหาเรื่องรองเรียน 
ท้ังนี้ เคยมีปญหาน้ําเสียจากระบบรั่วไหลลงสูแหลงน้ํา หรือพ้ืนท่ีของประชาชนรอบขางในชวงท่ีระบบ 
ทอสงน้ําเสียชํารุด  ซ่ึงไดดําเนินการแกไขปญหาซอมแซมแกไขเรียบรอยแลว 

ปจจุบัน  เทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการน้ําเสีย โดย การขยายเขตพ้ืนท่ี
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
แตเนื่องจาก  ยังขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการระบบฯ  จึงดําเนินการในสวนท่ีจําเปนเรงดวน
เทานั้น ท้ังนี้  เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ยังไม มีนโยบายในการจัดเก็บคาธรรมเนียม ซ่ึงรูปแบบ 
การดําเนินการบริหารจัดการดานน้ําเสีย 
 

1.3  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร  

หรือ Stabilization Pond (SP)  ทําใหบอบําบัดน้ําเสียเกิดปญหาสาหรายสีเขียวกระจายในบอเปน
จํานวนมาก  ปจจุบัน อจน. เขามาบริหารจัดการระบบ มีแผนขยายเขตพ้ืนท่ีระบบรวบรวมและ 
บําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  แตเนื่องจาก 
เทศบาลอํานาจเจริญ ยังขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการระบบฯ  จึงดําเนินการในสวนท่ี
จําเปนเรงดวนเทานั้นดานคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย  ทม.อํานาจเจริญ ยังไมมีนโยบายในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม  

อนึ่ง สิ่งท่ีพบจากการติดตาม คือ มีสาหรายเกิดภายในบอเปนจํานวนมากทําใหเกิดตะกอน  
สวนผักตบชวามีมากจนลอบอ ท้ังนี้ ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ พบวา ยังไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการมีสวนรวมกับประชาชน   
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1.4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนว/แนวทางแกไข ในการดําเนินโครงการ 
       เนื่องจาก ระบบทอรวบรวมน้ําเสียภายในโครงการ ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการตามชุมชน

ตางๆ ในเขตเทศบาลฯ และยังตื้นเขิน เนื่องจากมีตะกอนดินทรายอุดตันเสนทําใหเกิดน้ําทวมขังตาม 
แนวทอรวบรวมน้ําเสียและทอระบายน้ําตามชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลฯ  และจากท่ีเทศบาลฯ ยังไมมี
การออกเทศบัญญัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย  เพ่ือนํามาเปนคาใชจายในการดําเนินการในพ้ืนท่ี   
ทําใหงบประมาณไมเพียงพอสําหรับการบริหารดําเนินงานจัดการน้ําเสีย 

ดังนั้น เทศบาลฯ ควรจัดทําแผนงบประมาณรองรับ  สําหรับการบริหารจัดการน้ําเสีย  และ
ดําเนินการกอสรางวางแนวทอรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการตามชุมชนตางๆ ในเขต 
เทศบาลฯ  และควรจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการขุดลอกตะกอนทรายตามชุมชนตางๆ เพ่ือชวย
แกไขปญหาน้ําทวมขังตามแนวทอรวบรวมน้ําเสีย และทอระบายน้ํา ตลอดจนเทศบาลฯ ควรจัดทํา
แผนงาน และแผนงบประมาณรองรับ สําหรับเปนคาใชจายในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย  
ตลอดจนศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การแกไขปญหา และมีสวนรวมในการบริหารจัดการกับองคการ
จัดการน้ําเสีย ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานไดมากข้ึน นอกจากนี้  เทศบาลฯ ตองดําเนินการ
ออกเทศบัญญัติ การจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานประจําปในพ้ืนท่ี   

 

  

  

สภาพปจจุบันระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ของ ทม.อํานาจเจริญ (เมษายน 2559) 
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สภาพปจจุบันระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ของ ทม.อํานาจเจริญ (สิงหาคม 2559) 

 
 
2. ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองมุกดาหาร   อําเภอเมือง   จังหวัดมุกดาหาร 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
2.1.1 ท่ีตั้ง 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ต้ังอยูท่ี ถนนสองนางสถิตย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไดรับ
การยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตามการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2526 มีเขตพ้ืนท่ี
ท้ังสิ้น 35.55 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 22,218.75 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
642 กิโลเมตร 

2.1.2 อาณาเขตติดตอ  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้  (รูปท่ี 1) 
ทิศเหนือ  ติดตอกับ   หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 

212 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอธาตุพนม ตรง ก.ม. 168,450 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
เสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร เปนเสนตรงไปทิศตะวันออก ผานทางหลวงแผนดิน หมายเลข 212  
ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอธาตุพนม ตรง ก.ม. 168,450 ถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงตั้งอยูในแมน้ําโขง 
บนเสนเขตแดนประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต  ติดตอกับ หลักเขตท่ี 3 เปนเสนตรงไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต ผานทางหลวง
หมายเลข 2034 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร-อําเภอชานุมาน ตรง ก.ม. 4,320 ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงตั้งอยู
หางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2034 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอชานุมาน  
ตรง ก.ม. 4,320 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร 
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หลักเขตท่ี 4  เปนเสนขนาน กับศูนยกลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2034 ตอน
อําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอชานุมาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2034 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอชานุมาน ตรง ก.ม. 2,000 
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร 

หลักเขตท่ี 5  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 6 ซ่ึงตั้งอยูริมหวย
แข ฝงตะวันตก ตรงจุดท่ีหางจากปากหวยแขแยกออกจากหวยคําสายทองไปทางทิศใต ระยะ 500 เมตร 

หลักเขตท่ี 6 เลียบริมหวยแขฝงทิศตะวันตกไปเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 7 ซ่ึงตั้งอยู 
ริมหวยแขฝงทิศเหนือ ตรงปากทางแยกหวยมหาราช 

หลักเขตท่ี 7 เลียบริมหวยแขฝงเหนือไปทางทิศตะวันตก แลวเลียบริมหวยหินตั้งฝงเหนือ  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 212 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร - อําเภอ
อํานาจเจริญ ฝงเหนือ ตรง ก.ม. 160, 122    

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ หลักเขตท่ี 2 เลียบตามแนวเสนเขตแดนประเทศไทย กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวเสนตั้งฉาก กับทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2034 ตอน
อําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอชานมาน ตรง ก.ม. 4,320  มีแมน้ําโขง 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ หลักเขตท่ี 8 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก
เขตท่ี 9  ซ่ึงตั้งอยูหางจาก จุดศูนยกลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2030 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – 
อําเภอคําชะอี ไปทางทิศเหนือ ตามเสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร 

หลักเขตท่ี 9 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2030 ตอน
อําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอคําชะอี ตรง ก.ม. 117,570 ถึงหลักเขตท่ี 10 ซ่ึงตั้งอยูหางจากจุด
ศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2030 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอคําชะอี ไปทางทิศเหนือ
ตามเสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร  

หลักเขตท่ี 10 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ขามหวยคําฮี และหวยคํารินไม ถึงหลักเขตท่ี 
11 ซ่ึงต้ังอยูหางจากทางไปบานตาดแคน ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเสนตั้งฉาก ระยะ 200 เมตร  
ตรงจุดท่ีอยูหางจาก สะพานขามหวยแคน ระยะ 1,037 เมตร  

หลักเขตท่ี 11 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก ผานทางไปบานตาดแคน ตามแนวเสน 
ตั้งฉาก และเลียบริมหวยคําผือฝงใต ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 12 ซ่ึงต้ังอยูตรงปากหวยคําผือ 
ฝงใต บรรจบกับ ริมหวยมุกฝงตะวันตก 

หลักเขตท่ี 12 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตท่ี 1  
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ขอบเขตของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
 

2.1.3 ประชากร 
          จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 33,362 คน  มีจํานวนครัวเรือน 14,632 ครอบครัว 

ชาย 16,372  คน  หญิง 16,990 คน  ประชากรความหนาแนนประชากร 938  คนตอตารางกิโลเมตร 
(ขอมูล ณ กันยายน 2559) 

 

2.1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และรับจาง 

และบริการ  ท้ังนี้  รายไดประชากรสวนใหญ ข้ึนอยูกับสาขากการคาสงและคาปลีกเปนอันดับแรก   
โดยมีแหลงการคาหรืออาจเรียกวา เปนศูนยกลางการจําหนายสินคาหลากหลายประเภทของแถบอินโดจีน  
นั่นคือ ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ซ่ึงต้ังอยูบริเวณริมเข่ือนแมน้ําโขง ซ่ึงสามารถเปนไดท้ังแหลงการคา 
และแหลงทองเท่ียวในคราวเดียวกัน ประกอบดวย ตลาด 3 แหง โรงแรม 7 แหง โรงพยาบาล 2 แหง 
หางสรรพสินคา  5 แหง 

ดานสังคม สถานศึกษาท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีท้ังสิ้น 19 แหง แบงเปน 
ระดับ ประถมศึกษา 10 แหง มัธยมศึกษา 2 แหง ระดับอาชีวะศึกษา 2 แหง การศึกษาพิเศษ 1 แหง 
และมีโรงพยาบาลในเขตเทศบาล 2 แหง ศูนยบริการสาธารณสุข 7 แหง  คลินิกเอกชน 19 แหง 
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2.2 รายละเอียดโครงการ 
2.2.1  ความเปนมา 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร  ไดทําการศึกษาความเหมาะสมและการดําเนินโครงการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ตั้งแตป พ.ศ. 2547  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณโดยเปนการผูกพัน
งบประมาณตั้งป พ.ศ. 2547-2549  จํานวน 204.948 ลานบาท  ท้ังนี้  ระบบรวบรวมและบําบัด 
น้ําเสีย เทศบาลเมืองมุกดาหาร กอสรางแลวเสร็จและดําเนินการในป พ.ศ. 2551 

 

2.2.2  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
          ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  สามารถในการรองรับน้ําเสีย 

8,500 ลูกบาศกเมตร/วัน น้ําเสียเขาระบบรวบรวม 2,700 ลูกบาศกเมตร/วัน   

ตารางแสดงขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและสถานียกระดับน้ําเสีย 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั้ง ชนิดเคร่ือง 
สูบนํ้า/ที่ตั้ง 

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต) 

อัตราสูบนํ้า
เสีย 

(ลูกบาศก 
เมตร/ชั่วโมง) 

ระยะทางของ
สถานีสูบนํ้าเสีย

สุดทายถึง 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
สถานีสบูน้าํ 
เสีย PS1 

ถนนดํารงมุกดา 
บริเวณชุมชนแกว
กินรีตรงขามวัด
ปาศิลาวิเวก 

Submersible 
Pump/ ภายใน 
สถานีสบู 

7.5 216 2.65 

สถานีสบูน้าํ 
เสีย PS2 

เชิงสะพานขาม 
หวยมุก ถนน
สมุทรศักดรักษ 

Submersible 
Pump/ ภายใน 
สถานีสบู 

15 414 2.65 

สถานีสบูน้าํ 
เสีย PS3 

ถนนสาํราญชาย
โขงเหนือ ชุมชน
นาโปนอย 

Submersible 
Pump/ ภายใน 
สถานีสบู 

11 390 2.65 

สถานีสบูน้าํ 
เสีย PS4 

ถนนวงศคปาน 
ขางรานขายยา 
FORTE 

Submersible 
Pump/ ภายใน 
สถานีสบู 

22 414 2.65 

 
 

ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย  เปนระบบบอปรับเสถียร ประกอบดวย  บอผึ่ง (Anaerobic Pond)   
มีปริมาตรประมาณ 200,000 ลูกบาศกเมตร ลึก 2-4 เมตร  บอตกตะกอน (Facultative Pond)  มี
ป ริมาตรประมาณ  50,000 ลู กบาศก เมตร  ลึก  1-1.5 เมตร  บ อบ ม  (Polishing Pond หรือ 
Maturation Pond)  มีปริมาตรประมาณ 60,000 ลูกบาศกเมตร ลึก 1-1.5 เมตร ปริมาณน้ําเสียตาม
การออกแบบ 8,500.00 ลูกบาศกเมตร/วัน  และปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 3,045.00 ลูกบาศก
เมตร/วัน  คิดเปนรอยละ 36 ของระบบท่ีออกแบบ ในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบเอกสารมีคูมือ
การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ มีเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรหรือ
ครุภัณฑทุกรายการ และคูมือการใชงานของเครื่องจักร/ครุภณัฑทุกรายการ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๔๙ 
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ในการเดินระบบ อจน. มีการบํารุงรักษาในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงานท่ีกําหนด 
มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํ าทุกเดือน  คาท่ีตรวจวัด ไดแก   BOD, COD, SS, TN, TP, Oil & Grease  
สวนคุณภาพน้ําท่ีตรวจทุกวัน ไดแก Temp, pH, DO  สําหรับน้ําท้ิงมีการตรวจวัดทุกเดือนคาท่ีตรวจวัด  
ไดแก BOD, COD, SS, TN, TP, Oil & Grease  สวนคาท่ีตรวจวัดทุกวันไดแก Temp, pH, DO และ 
สามารถลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD ไดรอยละ50-80  สําหรับการจัดการน้ําท้ิง พบวา ปลอย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองหวยมุก  นําไปใชประโยชนอ่ืน เชน ในการทําสวน และเกษตรกรรม 

ตารางรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักรและครุภัณฑ 
ลําดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่หอ ปที่ไดมา สภาพ 

1 เคร่ืองตักขยะ
อัตโนมัต ิ

- 1.5 kW RAKE 
SCREEN 

- ใชงานไดปกติ 

2 เคร่ืองสูบน้ําเสีย Submersible 7.5 JMI 2552 ใชงานไดปกติ 

3 เคร่ืองสูบน้ําเสีย Submersible 11 JMI 2552 ใชงานไดปกติ 

4 เคร่ืองสูบน้ําเสีย Submersible 15 JMI 2552 ใชงานไดปกติ 

5 เคร่ืองสูบน้ําเสีย Submersible 22 JMI 2552 ใชงานไดปกติ 

สําหรับอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีและใชงานได ประกอบดวย อาคารสํานักงาน 
หองปฏิบัติการ  อาคารปอมยามอาคารจอดรถ ไมมีบานพักเจาหนาท่ี  ถนนภายในโครงการเปนประเภท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ความกวาง 6 เมตร  รั้วเปนรั้วลวดหนาม ไมมีระบบการจัดการน้ําฝนและแนวกันชน 
 

2.2.3  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ชื่อโครงการ บอปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร หนวยงานเจาของโครงการ  คือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ท่ีตั้ง
โครงการ คือ ซอยทองสุขอารีย ถนนชยางกูร ตําบลบางทรายใหญ  อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารคาพิกัด 
(Lat/Long) 16.5774/104.7118  มีขนาดพ้ืนท่ี 98 ไร  เทศบาลเปนเจาของกรรมสิทธิ์  มีพ้ืนท่ี
ใหบริการจัดการน้ําเสีย  8.4 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเขตการปกครอง 35.55 ตารางกิโลเมตร  คิดเปน
รอยละ 24 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครอง งบประมาณโครงการ 200.2 ลานบาท เริ่มดําเนินการทําโครงการ
ครั้งแรก  ป พ.ศ.2547 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ 2,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 30 ของ
ท่ีออกแบบไว  ปจจุบัน  หนวยงานท่ีดูแลบริหารจัดการระบบ คือ สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขามุกดาหาร 
องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน(แนวเสนทอรวบรวม)กิจกรรมหลัก คือ ตลาด 4 แหง โรงแรม 
5 แหง โรงพยาบาล 1 แหง รานอาหาร 125 แหง โรงฆาสัตว  หมูบานจัดสรร หนวยงานราชการหรือ
เอกชน  40 แหง  หอพัก หรือ อพารทเมนท 4 แหง หางสรรพสินคา  รานคา 102 แหง ธนาคาร 7 แหง 
และสถานศึกษา 2 แหง (ขอมูลจาก ป2554) สภาพแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร  
มีแหลงน้ํา คือ แมน้ําโขง  ซ่ึงหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 กิโลเมตร   มีการใชประโยชนในการทํา
น้ําประปาและทําเกษตรกรรม   หวยมุก ซ่ึงหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 50 เมตร น้ํานําไปใชในการ
ทําสวน และเกษตรกรรม  หวยแข หางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 500 เมตร น้ําสามารถนําไปใชใน
การทําสวน และเกษตรกรรม  และหวยคําสายทอง หางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 100 เมตร  
น้ําสามารถนําไปใชในการทําสวน และเกษตรกรรม  
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2.3 ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
          ในการดําเนินงาน  มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร และถือเปนสวนหนึ่ง

ของนโยบายหนวยงาน  ซ่ึงนโยบายมีท่ีมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม   นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยมีขอตกลงรวมกันระหวาง 
อจน.และเทศบาลฯ  ใหมีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  โดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการ 
ท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ มีนโยบายและการสนับสนุนเปนครั้งคราวจากฝายบริหาร  มีการจัดองคกรและบุคลากร 
ท่ีรับผิดชอบ  จัดตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการดานการบริหารจัดการน้ําเสีย และกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหชัดเจน มีผูรับผิดชอบรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสีย มีผูรับผิดชอบ
รายงานตอคณะทํางานดานการจัดการน้ําเสีย แตสายงานบังคับบัญชาไมชัดเจน และมีผูรับผิดชอบแตมี
ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบจํากัด 

หนวยงานมีการจัดระบบฐานขอมูล ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ  ดานการ
บริหารจัดการน้ําเสีย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล และมีการปรับปรุงระบบขอมูล
อยางสมํ่าเสมอ  พรอมรายงานสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียตอผูบริหาร 
เปนระยะๆ  มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียไวใชภายในหนวยงานเก็บเปน
ขอมูล และมีรูปแบบการรายงานผลขอมูลท่ีชัดเจน  โดยมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสีย  มีกําหนดเปาหมาย  ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณในการจัดการน้ําเสีย   
ท้ังนี้  ไมมีการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการน้ําเสีย 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ไดมีการลงนามใน MOU ให อจน. เขามาดูแลดําเนินการเดิน
ระบบ  ปจจุบัน เทศบาลฯ  ไดดําเนินการจัดทําขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาบริการ 
บําบัดน้ําเสียชุมชนแลว ไดประกาศใชเทศบัญญัติเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 และดําเนินการ 
เก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนเม่ือเดือนตุลาคม 2558 จํานวน 1,500 ราย  

 

อัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
(บาทตอลูกบาศกเมตรของการใชน้ํา) 

 

ปท่ี แหลงกําเนิดประเภทท่ี 1 แหลงกําเนิดประเภทท่ี 2 แหลงกําเนิดประเภทท่ี 3 
1 - 2.50 3.00 
2 - 2.50 3.00 
3 - 2.50 3.00 
4 2.00 2.50 3.00 
5 2.00 3.00 3.50 
6 2.00 3.00 3.50 
7 2.50 3.00 3.50 
8 2.50 3.00 3.50 
9 2.50 3.50 4.00 

10 3.00 3.50 4.00 
11 3.00 3.50 4.00 
12 3.00 3.50 4.00 
13 3.00 3.50 4.00 
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หมายเหตุ : 1. ปท่ี หมายความวา ปท่ีเปดใชงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
  2. แหลงกําเนิดประเภทท่ี 1 จะไมทําการจัดเก็บคาธรรมเนียมในปท่ี 1 – ปท่ี 3 
  3. แหลงกําเนิดมลพิษประเภทท่ี 2-3 ท่ีใชน้ําจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชน้ําประปาใหคิดอัตรา
การใชน้ําจากคาเฉลี่ยของแหลงกําเนิดมลพิษแตละประเภท 
  4.  การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจะจัดเก็บเปนรายเดือน 
 

 

2.4 ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขตอการดําเนินการโครงการ 
      ระบบทอรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี และองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอสรางระบบ

บําบัดน้ําเสียแลวไมสามารถเดินระบบฯไดอยางเต็มรูปแบบเนื่องขาดบุคลากรท่ีเชียวชาญเฉพาะดานเขามา
ควบคุมดูแลระบบฯ และสงผลใหอุปกรณเครื่องจักรของระบบฯ ชํารุดเสียหาย 
 

หลังจากท่ีเทศบาลฯ ไดดําเนินการออกเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียแลว  ในระยะ
ตอไปควรดําเนินการใหมีการตอเชื่อมทอน้ําท้ิงเขาสูแนวทอรวบรวมน้ําเสีย ท้ังนี้ เทศบาลฯควรดําเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการกอสรางเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 
2 เตรียมการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางตอไป เพ่ือใหครอบคลุมชุมชนพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลฯ   และเทศบาลฯ ควรจัดทําแผนงาน และแผนงบประมาณรองรับ สําหรับเปนคาใชจายในการ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย  ตลอดจนศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การแกไขปญหา และมีสวน
รวมในการบริหารจัดการกับองคการจัดการน้ําเสีย ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานไดมากข้ึน  
 

 

 

  

สภาพปจจุบันระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ของ ทม.มุกดาหาร (เมษายน 2559) 
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3. ระบบบําบัดน้ําเสีย   เทศบาลเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
3.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

 3.1.1  ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 
เทศบาลเมืองยโสธร เปลี่ยนฐานะมาจากเทศบาลตําบลยโสธร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 

2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 10 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2515 เทศบาลเมืองยโสธร มีขนาด
พ้ืนท่ี 9.71 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยูท่ี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  

3.1.2  อาณาเขตติดตอ เทศบาลเมืองยโสธร มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้  
     ทิศเหนือ     ติดตอกับ ตําบลน้ําคําใหญ อําเภอเมืองยโสธร 
     ทิศใต     ติดตอกับ ตําบลเข่ืองคํา อําเภอเมืองยโสธร 
     ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร 
     ทิศตะวันตก    ติดตอกับ ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร 

3.1.3  ประชากร 
ปจจุบัน เทศบาลเมืองยโสธร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 20,283 คน 

จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร  8,708 ครัวเรือน ชาย 9,873 คน  หญิง 10,410 คน ความ
หนาแนนเฉลี่ย 2,088 คน ตอตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ กันยายน 2559) 

3.1.4  สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากรสวนใหญของเทศบาลเมืองยโสธร  ประมาณรอยละ 60 ประกอบอาชีพ 

ในภาคเกษตรกรรม รองลงไปเปนอาชีพภาคอุตสาหกรรม  ภาคพาณิชยกรรม ภาคขนสงและภาคบริการ  
ตามลําดับ  ภาวะเศรษฐกิจการคาท่ัวไปของ ข้ึนอยูกับภาคเกษตรกรรมเปนหลักโดยมีสินคาเศรษฐกิจ 
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ท่ีสําคัญ   ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง   ไมผล ออย  ปอ และพืชผักตางๆ  นอกจากนี้มีการทําปศุสัตวตางๆ 
และการประมงน้ําจืดดวย 

 
3.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปจจุบัน 

3.2.1  ความเปนมา 
พ้ืนท่ีของเทศบาลฯ ท้ังหมด 9.71 ตารางกิโลเมตร แบงเปนพ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัด

น้ําเสีย  2.26  ตารางกิโลเมตร โดยเทศบาลฯ ไดทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาล ตั้งแต พ.ศ. 2539  ท้ังนี้  ในการดําเนิน การจัดการระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  วงเงินงบประมาณ 502,992,652.89 บาท โดยได
เริ่มตนสัญญากอสราง  ตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545  และสิ้นสุดสัญญาเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2548 

3.2.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองยโสธรมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 9.71 ตารางกิโลเมตร  แบงเปนพ้ืนท่ีใหบริการ 

ของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 2.26 ตารางกิโลเมตร  ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนชนิดทอระบาย 
น้ําเสีย และเปนระบบทอรวม (Combine System)  ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 2.26 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 
23.27 %  ของพ้ืนท่ีเทศบาลฯ ท้ังหมด  

ท้ังนี้  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  ของเทศบาลเมืองยโสธร  มีสถานีสูบน้ําเสีย 
ท้ังหมด จํานวน 6  แหง โดยมีสถานีสูบน้ําเสีย จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของระบบบําบัดน้ําเสีย
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียท่ีออกแบบไว  คือ 7,246 ลบ.ม./วัน  เม่ือเดือนมีนาคม 2558 มีน้ําเขา
ระบบ 2,700 ลบ.ม./วัน  แตนับตั้งแตเมษายน 2558 ไมมีน้ําเสียเขาระบบฯ  เนื่องจาก สถานีสูบและ
เครื่องจักรชํารุด 

3.2.3 ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ท่ีตั้งของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองยโสธร ตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ี 

สาธารณ ประโยชนกุดจับ ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 165 ไร   
แบงเปนพ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย 80 ไร  ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองยโสธร  ใชเทคโนโลยีในการ
บําบัดน้ําเสีย เปนแบบ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Stabilization Pond : SP)   ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
เมืองยโสธร หนวยงานรับผิดชอบ คือ กองชางสุขาภิบาลเทศบาลเมืองยโสธร  ท้ังนี้  เทคโนโลยีท่ีใชในการ
เดินระบบฯ ของเทศบาลฯ  ไมไดมีปญหาตอการบําบัดน้ําเสีย แตปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนเรื่องของการบริหาร
จัดการในการเดินของระบบฯ  อุปกรณเครื่องจักรชํารุด  สําหรับดานประมาณ  เทศบาลเมืองยโสธร มีการ
จัดสรรงบประมาณ สําหรับการซอมแซมปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณเครื่องจักรท่ีชํารุด  
เพียงแตข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางลาชา จึงทําใหกระบวนการซอมแซมเครื่องจักรและสถานีสูบใช
ระยะเวลานาน   ทําใหสามารถใชงานระบบฯ ลาชา 

 

3.3  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ดานบุคลากร  ฝายชางสุขาภบิาล กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร  เปนหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการ ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ  จากการพิจารณาโครงสราง
การบริหารจัดการน้ําเสีย  พบวา เจาหนาท่ีประจําระบบมีจํานวนเพียงพอ  
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ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม  จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา  ทางเทศบาล
เมืองยโสธร  มีการประชาสัมพันธเพ่ือทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี แตยังพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ี
ยังไมใหความสนใจเทาท่ีควร  

ดานการบริหารจัดการเชิงนโยบาย   เทศบาลเมืองยโสธร  ควรสงเสริมใหบุคลากรท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวของกับการเดินระบบฯ  เขารับการอบรมและฝกทักษะท่ีเก่ียวของกับการเดินระบบฯ  
อยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการ และบํารุงรักษาระบบฯ ตอไปในอนาคต 
 

3.4 ปญหาและอุปสรรค/ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขในการดําเนินโครงการ 
จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน พบวา  เทคโนโลยีท่ีเทศบาลเมืองยโสธร ใชในการ

เดินระบบฯ ไมมีปญหาแตอยางใด แตปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน พบวา เปนปญหาท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ
ของทางเทศบาลฯ ท่ียังขาดการดูแลและบํารุงรักษาระบบฯ ท่ีเหมาะสม เชน ปญหาดานระบบทอระบายน้ํา 
ซ่ึงเกิดการอุดตันของดินและทรายในทอระบายน้ํา ทําใหการไหลของน้ําเสียนอยลง ปมทุกสถานีสูบน้ําเสีย
ไมสามารถใชงานได  เนื่องจาก มีดินและทรายอยูในสถานีสูบน้ําเสีย ทําใหปมสูบน้ําไมสามารถทํางานได แม
เทศบาลจะทําการขุดเลนอยูเสมอ  อีกท้ัง  ปริมาณน้ําเสียท่ีไหลเขาระบบยังนอยกวาปริมาณท่ีไดเคย
ประมาณการไวตอนออกแบบระบบฯ  จึงทําใหปมน้ําทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้   เนื่องจากระบบรวบรวมน้ํ าเสียของเทศบาลเมืองยโสธรเปนแบบระบบ 
ทอรวม  จึงทําใหเกิดปญหาของระบบรวบรวมน้ําเสีย  คือ เครื่องจักรชํารุด ท้ังนี้  เทศบาลเมืองยโสธร ยังไม
มีแผนในการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียตามหลัก PPP  และควรจัดประชาสัมพันธให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม เพราะมีแหลงชุมชนท่ีอยูใกล
ระบบบําบัดน้ําเสียมากท่ี ระยะหางเพียง 500 เมตร   ท้ังควรสงเสริมให เจาหนาท่ีและบุคลากร  
ท่ีรับผิดชอบงานดานการจัดการน้ําเสีย เขารับการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในงานท่ี
เก่ียวของ  อยางนอย 1 คน/1 หลักสูตร/ป   และมีการจัดทํานโยบายสําหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังนี้น  เทศบาลเมืองยโสธร  ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม และใหความรูความเขาใจเรื่อง PPP เพ่ือสรางความ
พรอมใหประชาชนมีความเต็มใจท่ีจะรับภาระคาใชจายในการดําเนินงานระบบ  และผูบริหารเทศบาลฯ  
ควรกําหนดนโยบายดาน PPP และออกขอบัญญัติเทศบาลเพ่ือบังคับใช   นอกจากนี้  โครงการการจัดการ
ของเสียชุมชน (น้ําเสีย) ท่ีเกิดข้ึนใหมตองเกิดจากความตองการ ของเทศบาลฯ  และประชาชนในชุมชน 
อยางแทจริง 
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4. ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
4.1  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

4.1.1  ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  ตั้งอยูในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทาง

ทิศใตหางจากตัวเมืองอุบลราชธานี  ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีถนนสถิตนิมานกาลเชื่อมระหวางตัวเมือง
อุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชําราบ  เดิมมีพ้ืนท่ี 507 ตารางกิโลเมตร  ตอมามีการขยายอาณาเขต
เทศบาลเปน  12 .9 ตารางกิโล เมตร ซ่ึงครอบคลุมพ้ืน ท่ีตํ าบลวารินชําราบท้ังหมด ห างจาก
กรุงเทพมหานคร 627 กิโลเมตร ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ํามูล เปนท่ีราบสูง สภาพพ้ืนท่ีมีลักษณะคลายกน
กระทะคว่ํา โดยมีลาดเนินหลายแหงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ  เทศบาลเมืองวารินชําราบ ไดรับการยก
ฐานะจากเทศบาลตําบลวารินชําราบเปนเทศบาลเมืองวารินชําราบ เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2538  
ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 112 ตอนท่ี 40 ก. (ลงวันท่ี 24 กันยายน 2538)  

4.1.2  อาณาเขตติดตอ เทศบาลเมืองวารินมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  
ทิศเหนือ    ติดตอกับ  ฝงแมน้ํามูล  
ทิศใตและทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลแสนสุข   อําเภอวารินชําราบ 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลคําน้ําแซบ  อําเภอวารินชําราบ 

4.1.3  ประชากร 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 27,566 คน  ชาย 

13,035 คน  หญิง 14,531  คน จํานวนหลังคาเรือน 10,567 ครัวเรือน (ขอมูล ณ กันยายน  2559)  
ความหนาแนนของประชากร 2,136 คนตอตารางกิโลเมตร  โดยกระจุกตัวอยูในเขตเมืองยาน 
พาณิชยกรรม และเขตบานพักอาศัย  

4.1.4  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
        อาชีพของครัวเรือนสวนใหญรอยละ 61.5  มีอาชีพทางการคาและธุรกิจสวนตัว 

รองลงมาคือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

4.2 รายละเอียดขอระบบบําบัดน้ําเสีย 
          4.2.1  ความเปนมา 

ระบบบําบัดน้ําเสียของ ทม.วารินชําราบ เริ่มกอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2540-2544  เปด
ดําเนินการตั้งแตป  พ.ศ. 2545  โดยมีบริษัทกอสราง คือ บริษัท เรืองสุขพาณิชย จํากัด  บริษัท 
ท่ีปรึกษาควบคุมงาน ไดแก บริษัท สยามเทค จํากัด  ใชระยะเวลาในการกอสรางโครงการ 4 ป ตั้งแต 
ป พ.ศ. 2540-2544  
 

4.2.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ระบบรวบรวมน้ําเสีย   ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ   เปนชนิดทอระบายน้ําเสีย เปน

ระบบทอรวม (Combine System) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7.5 ตารางกิโลเมตร มีบอดักน้ําเสียจํานวน 2 สถานี    
มีสถานีสูบน้ําเสียจํานวน 2 แหง  มีพ้ืนท่ีใหบริการน้ําเสียท่ีออกแบบไว  2.16 ตารางกิโลเมตร 
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4.2.3  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ระบบบําบัดน้ําเสียของ ทม.วารินชําราบ ตั้งอยูบริเวณชุมชนเกตุแกว  อ.วารินชําราบ  

จ.อุบลราชธานี  มีพ้ืนท่ีของโรงบําบัดท้ังหมด 200 ไร  เปนระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond : SP) 
สามารถรองรับน้ําเสียไดท่ี 18,000ลบ.ม./วัน  ปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบ 3,000 ลบ.ม./วัน  
หนวยงานรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและเดินระบบ คือ สวนชางสุขาภิบาล  สํานักการชางเทศบาล
เมืองวารินชําราบ  กิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงงาน โรงแรม ตลาด  
และรานอาหาร และแหลงน้ําอุปโภค-บริโภคสวนใหญในพ้ืนท่ี  ไดแก น้ําประปา   

 

4.3  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.3.1  ดานเทคโนโลยี 

เนื่องจาก ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบทอรวมท่ีรวบรวมน้ําเสียจากอาคาร
บานเรือน บานพักอาศัย สถานประกอบการตางๆ โดยจะเริ่มตนจากการกรองทําความสะอาดเอาเศษขยะ 
เศษดิน เศษหิน และตะกอนสิ่งสกปรกออกจากน้ําเสีย กอนนําเขาสูถังตกตะกอนและระบบบําบัดน้ําเสีย
ตอไป ซ่ึงในกระบวนการบําบัดน้ําเสียจะเปนระบบบอผึ่ง ทําหนาท่ีเปนท้ังบอบําบัดน้ําเสียและบอ
ตกตะกอนในบอเดียวกัน โดยเฉพาะบอแรก(Anareobic Pond) เพราะฉะนั้นจะมีตะกอนท่ีเกิดข้ึนในบอ
บําบัดท้ัง 3 บอ  ดังนั้น ในการบํารุงรักษาแตละบอ จะแบงเปนการสูบตะกอนจากบอท่ี 1 ทุกระยะ 1 ป 
สวนบอท่ี 2  และบอท่ี 3 สูบทุกระยะ 2 ป  

เทศบาล มีการเดินระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ มีการ
บํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันตามวาระ หรือระยะเวลาการใชงานท่ีกําหนด  มีการกรวดน้ําเขาระบบและ
น้ําท้ิง โดยมีความสามารถลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD ไดรอยละ 50-80 ท้ังนี้ การจัดการน้ําท้ิง 

อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถใชงานไดตามปกติ  ประกอบดวย 
อาคารสํานักงาน  บานพักเจาหนาท่ี และอาคารจอดรถ  ไมมีหองปฏิบัติการ  สวนอาคารปอมยามมี  
แตไมใชงาน  

ปญหาท่ีพบบอยในการดําเนินงาน คือ เครื่องจักรชํารุด ซอมบอย ระบบมีแนวกันชน  
จํานวน 3 ดาน 1 แนว โดยเปนตนยูคาลิปตัส ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร 

4.3.2  ดานงบประมาณ 
    แมวาทม.วารินชําราช จะมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาบริการบําบัดน้ํา
เสียชุมชน  แตทวายังไมไดดําเนินการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน  มีเพียงการศึกษาเพ่ือกําหนด
อัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชุน เทานั้น 

4.3.3  ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 
   ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองวารินชําราบ ไมมีปญหาเรื่องรองเรียน  ท้ังนี้ เนื่องจาก 

ไดดําเนินการทําอบรมสรางเสริมความรูความเขาใจเรื่อง น้ําเสีย ใหกับชุมชน และมีการเผยแพรขอมูลผาน
ทางเวปไซตของหนวยงาน  และใหสถานประกอบการจัดทํารายงานระบบบําบัดน้ําเสีย สงใหเทศบาล 

4.3.4  ดานการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
 ผูบริหารเทศบาลเมืองวารินชําราบ  มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสีย โดยเนนการดําเนินการจัดการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
จึงไดมีการเยี่ยมชมพ้ืนท่ีโครงการอยูเปนประจําอยางตอเนื่อง 
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4.4  ปญหาและอุปสรรค/ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขในการดําเนินงาน 
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  เริ่มดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2545 

จนถึงปจจุบัน  อุปกรณ เครื่องมือ ของระบบเริ่มมีการชํารุดและมีการซอมแซมบอยครั้ง ทําใหตองมี
คาใชจายจํานวนมาก   อีกท้ัง  ระบบทอรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีของเขตเทศบาล  ทําใหไม
สามารถรวบรวมน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนไดครบ  ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีการวางแผนในการซอมบํารุง และเปลี่ยน 
เครื่องมือใหม  ใหพรอมใชงาน  และวางแผนกอสรางระบบรวมรวม หรือระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุม
พ้ืนท่ี  และสวนกลางใหการสนับสนุน 

นอกจากนี้ ขอจํากัดดานการจัดหาบุคลากร  และงบประมาณในการดําเนินระบบ  ทําให
เทศบาลตองรับภาระหนักในการบริการจัดการ ดังนั้น เทศบาลตองเพ่ิมจํานวนบุคลากร พรอมท้ังเพ่ิมเติม
ความรูตลอดเวลา    
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5. ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

5.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
5.1.1  ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 

  "เทศบาลนครอุบลราชธานี" จังหวัดอุบลราชธานี มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเม่ือ พ.ศ. 
2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนท่ี 14 ก. วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 
2542  และมีผลใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ปจจุบันพ้ืนท่ีครอบคลุมเนื้อท่ีตําบล 
ในเมืองพรอมท้ังบางสวนของตําบลแจระแม  ตําบลขามใหญ ตําบลปทุม  มีเนื้อท่ี ท้ังหมด 29.04  
ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีของเทศบาลสวนใหญเปนท่ีราบ มีแมน้ํามูลไหลผานเมืองทางดานทิศใต บริเวณ
ตอนกลางของเมือง คือ ทุงศรีเมืองและบริเวณรอบๆ มีลักษณะเปนท่ีลุมคลายแองกะทะ ตั้งแตถนนอุปราช
หนาศาลเยาวชนและครอบครัว ลงมาถึงถนนเข่ือนธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สํานักงานการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2  ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข เลยข้ึนไปวัดทุงศรีเมือง และวัดมณีวนาราม 

5.1.2  อาณาเขตติดตอ เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้  
ทิศเหนือ      ติดตอกับ   ถนนสายเลี่ยงเมือง  ทต. อุบล  อบต. ขามใหญ  และ  
                               เขตทหารอากาศ 
ทิศใต         ติดตอกับ   แมน้ํามูล เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ   หวยวังนอง อบต.ปทุม  เขตทหารอากาศ  และอบต. ขามใหญ 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ   ลํามูลนอย  ถนนสายเลี่ยงเมือง และ อบต. แจระแม 
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5.1.3  ประชากร 
             ปจจุบัน เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 29.04 ตารางกิโลเมตร จํานวน 
30,929  ครัวเรือน  ประชากรตามทะเบียนราษฎร 77,422 คน ชาย 36,139 คน หญิง 41,283 คน 
ความหนาแนนเฉลี่ย 2,666  คนตอตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ กันยายน 2559) 

5.1.4  สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
              เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีจํานวนชุมชนท้ังหมด 106 ชุมชน  สวนใหญมีเชื้อสายไทย
ลาว (ชาวอีสาน)  นอกจากนี้ ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน เวียดนาม ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  
รอยละ 98.5 ศาสนาคริสตและอิสลาม รอยละ 1.40  ศาสนาอ่ืนๆ รอยละ 0.1 สภาพเศรษฐกิจ โดย
สวนใหญข้ึนอยูกับการคาขาย  การประกอบธุรกิจพาณิชยและบริการ มีท้ังในลักษณะสวนตัวและรวมเปน 
หางหุนสวนหรือบริษัท การบริการดานอุตสาหกรรมจะเปนขนาดเล็กใชเงินทุนหมุนเวียนไมมากนัก และ
ดานเกษตรกรรมมีเปนสวนนอยตามชุมชนรอบนอก การดําเนินการมีท้ังในลักษณะสวนตัวและการรวม
เปนหางหุนสวนหรือบริษัท สถานประกอบการความเจริญทางเศรษฐกิจจะอยูตามบริเวณถนนสายหลัก  
หรือความหนาแนนของประชากร เชน  ถนนชยางกูร  ถนนแจงสนทิ   ถนนอุปราช  ถนนสรรพสิทธิ์ ตลาด
สดเทศบาล 2 (ตลาดนอย) ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ)  ตลาดสดเทศบาล 5 (ตลาดคิวตระการ) 
ตลาดทยาประศาสน (ตลาดบานดู) ตลาดหนองบัว ฯลฯ  ธุรกิจท่ีมีการดําเนินการสวนใหญ  ไดแก  การ
บริการดานหอพัก–หองเชา  รานเสริมสวยแตงผม  รานอาหาร การซอมบํารุงรถยนต–รถจักรยานยนต   
การคาปลีก – สงสินคาอุปโภคบริโภค   การรับเหมากอสราง เปนตน 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเปนสวนนอย
ตามชุมชนรอบนอก เชน  การทําสวนผักตามชุมชนวัดทาวังหิน ชุมชนวังสวาง การทํานาตามชุมชน วัด
บานนาควาย ชุมชนศาลาบานนาควาย  เปนตน  โดยมีผลผลิตในดานเกษตรกรรมเพียงเล็กนอย 
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร  การผลิตวัสดุกอสรางการซอมบํารุงรถยนต  สวน
ใหญจะเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีใชเงินทุนหมุนเวียนไมมากนัก และจากขอมูล จปฐ.  
ป 2550 ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 65,000 บาท/คน/ป   
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แผนท่ีเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

5.2 รายละเอียดโครงการ 
5.2.1  ความเปนมา 

ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี กอสรางโดยกรมโยธาธิการ  เพ่ือบําบัด
น้ําเสียภายในเขตเทศบาล วงเงินงบประมาณ 370 ลานบาท  ตั้งบนเนื้อท่ีซ่ึงเทศบาลฯ เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดินท้ังหมด 110 ไร   โดยเริ่มดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ตั้งแต วันท่ี 12 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2541  สามารถบําบัดน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 14.52 ตารางกิโลเมตร คิดเปนประมาณ 50% ของ
พ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาล (พ้ืนท่ีเทศบาลฯ ท้ังหมด 29.04 ตารางกิโลเมตร) 
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 5.2.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย  
  ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนชนิดทอระบายน้ํ าเสีย เปนระบบทอรวม (Combine 

System) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 14.5 ตารางกิโลเมตร  มีสถานีสูบน้ํา 2 แหง และอาคารดักบอน้ําเสียจํานวน 
2 แหง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   (1) สถานีท่ี 1 มีจํานวนเครื่องสูบน้ําท้ังหมด 5 เครื่อง ชนิดของเครื่องสูบน้ําเปนแบบ 
submerible pump ขนาดกําลัง 55KW 125 A มีอัตราการสูบ 290 I/min sec ระดับ TDH 13 เมตร 

   (2) สถานีท่ี 2 มีจํานวนเครื่องสูบน้ําท้ังหมด 3 เครื่อง ชนิดของเครื่องสูบน้ําเปนแบบ 
submerible pump ขนาดกําลัง 37KW 77 A  

5.2.3  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ตั้งอยูท่ี

บานแสนตอ  บริเวณดานหลังวังบูรพา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   ระบบบําบัด 
น้ําเสียเปนแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)  ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 22 ,000 
ลูกบาศกเมตรตอวัน  ประกอบดวยสถานีสูบน้ําเสีย 2 สถานี  เดิมดูแลโดยฝายชางสุขาภิบาล สํานักการชาง 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ปจจุบัน องคการจัดการน้ําเสียไดเขามาบริหารดําเนินการ และอยูระหวาง
ปรับปรุง  ซอมบํารุงระบบและเครื่องจักรชํารุด  หลังจากไมสามารถเดินระบบเปนระยะเวลา เกือบ 3 ป 

ท้ังนี้  กิจกรรมหลักของชุมชนท่ีกอใหเกิดน้ําเสีย ไดแก บานเรือน โรงแรม ตลาด  และ
รานอาหาร  โดยในเขตเทศบาลจะมีแหลงน้ํ าอุปโภคบริโภคสวนใหญ ในพ้ืนท่ีมาจากน้ํ าประปา  
สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร  มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ บุงกลางเฮือน  และ
แมน้ํามูล  ซ่ึงมีการนําไปใชประโยชนในการอุปโภค 

 

 

ผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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5.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
    ผูบริหารของเทศบาลฯ มีนโยบาสนับสนุนการดําเนินงานเปนครั้งคราว มีผูรับผิดชอบแตมี

ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบจํากัด  ไมมีสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการน้ําเสียอยาง
สมํ่าเสมอ ทําใหขอมูลการเดินระบบไมชัดเจน  มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียเปนครั้งคราว ปจจุบัน ไดมีการทําบันทึกขอตกลงใหองคการจัดการน้ําเสีย เขามาบริหารจัดการ  

 

     ดานเทคนิค 
ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมไดเดินระบบฯ เปนระยะเวลากวา  

3 ปแลว  สําหรับบอเติมอากาศ เปนแบบเติมอากาศใตน้ําชนิด Jet Aretor ขนาด 30 กิโลวัตต จํานวน  
2 เครื่อง  จากท่ีไมมีการเดินระบบ หรือเดินระบบเปนครั้งคราว  ทําใหขาดการบํารุงรักษาซอมบํารุง  
ครุภัณฑ /อุปกรณในระบบ ทําใหมีการชํารุดและไมสามารถใชงานตอไปได  

ท้ังนี้ การจัดการน้ําท้ิง เทศบาลฯ ดําเนินการปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะบุงกลางเฮือน  สําหรับ
พ้ืนท่ีภายในของระบบฯ  พบวา  ไมมีระบบจัดการน้ําฝน  ถนนภายในโครงการเปนแบบหินคลุกกวาง  
4  เมตร  อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคท่ีใชงานได  คือ อาคารสํานักงาน   อาคาร
หองปฏิบัติการมีแตไมใชงาน  ไมมีบานพักเจาหนาท่ี  อาคารปอมยาม   และอาคารจอดรถ ไมมีแนวกันชน  

ดานการบริหารจัดการ 
เทศบาลนครอุบลฯ  ดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียเอง แตไมมีการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน เนื่องจาก ยังไมมีเทศบัญญัติ ท้ังนี้  เทศบาลนครอุบลฯ ไดมีการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบริการ
บําบัดน้ําเสียชุมชนไวแลว  ตลอดจนผูบริหารยังขาดแนวนโยบายท่ีชัดเจน  เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสีย เนื่องจาก ท้ิงใหระบบฯ ชํารุด โดยท่ีไมมีการบําบัดน้ําเสียเปนระยะเวลานาน เกือบ 3 ป  ท้ังนี้  
สาเหตุหนึ่งเกิดจากปญหากระบวนการเมืองในสภาเทศบาล  ทําใหไมสามารถตั้งและผานงบประมาณมาใชเพ่ือ
ซอมแซมบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียได   

 

5.4 ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขในการดําเนินโครงการ 
สําหรับปญหาในการดําเนินงานท่ีผานมาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  คือ  คาใชจายไมเพียงพอ   

ประสิทธิภาพของระบบ   ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู และเครื่องจักรชํารุดซอมบอย นอกจากนี ้
เทศบาลฯ  ยังขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก และขาดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
น้ําเสีย  แตอยางไรก็ตาม พบวาไมมีปญหาเรื่องรองเรียน  แมวา จะไมมีการบําบัดน้ําเสียเปนระยะเวลา
เกือบ 3 ป 

ปจจุบัน  เทศบาลนครอุบลราชธานีไดทําบันทึกขอตกลงใหองคการจัดการน้ําเสีย เขามาบริหาร
จัดการ แทนเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนระยะเวลา 15 ป ซ่ึงอยูระหวาง อจน.ดําเนินการสํารวจ 
ปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือใหระบบสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

เนื่องจาก  ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาจากการบริหารจัดการภายใน  เปนกระบวนการท่ีข้ึนกับการ
เห็นชอบของฝายผูบริหารท่ีจะมีนโยบายใหดําเนินการ รวมถึงการท่ีจะจัดสรรงบประมาณ  และ 
จัดเจาหนาท่ีเพ่ือมารวมรับผิดชอบในการเดินระบบเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ใหดําเนินการไปได  ดังนั้น  เทศบาลนครอุบลราชธานี ควรจัดทําแผนงาน 
แผนการดําเนินการ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และ เรงดําเนินการออกเทศบัญญัติ
คาธรรมเนียมน้ําเสีย เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําเสีย รวมท้ังการจัดทําแผนการ
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ประชาสัมพันธและกิจกรรม  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมจัดการน้ําเสียเชิงรุกใน
รูปแบบตางๆ  เชน  เสียงตามสาย  รถประชาสัมพันธ  และเอกสารแผนพับ  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม 
ตระหนัก  และเขาใจ เก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย รวมถึง การเขารวมกิจกรรมการรณรงคสรางจิตสํานึกท่ี
เก่ียวของอยางตอเนื่อง 
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บทท่ี 4   
ผลการสํารวจประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
1. ระบบกําจัดขยะมูลฝอย องคการบริการสวนจังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ 

1.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
  1.1.1 ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 

     มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอํานาจเจริญ พุทธศักราช 2536  ซ่ึงมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 
1 ธันวาคม พ.ศ. 2536  ใหแยกอําเภออํานาจเจริญ  อําเภอชานุมาน  อําเภอปทุมราชวงศา  อําเภอพนา  
อําเภอหัวตะพาน  อําเภอเสนางคนิคม  และอําเภอลืออํานาจ รวม 7 อําเภอ  ออกจากการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี  รวมกันข้ึนเปนจังหวัดใหมชื่อวา จังหวัดอํานาจเจริญ และยกฐานะอําเภอ
อํานาจเจริญเปน อําเภอเมืองอํานาจเจริญ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 4-5-6 เลม 110 ตอนท่ี 
125 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2536)   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 3,161.25 ตารางกิโลเมตร 

องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ (อบจ.อํานาจเจริญ) ตั้งอยูศาลากลางจังหวัด
อํานาจเจริญ  ถนนชยางกูร  ตําบลบุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ  เปนองคการปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริหารสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนในการกําจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูลรวม ท้ั งนี้  อบจ.อํานาจเจริญ   
ไดรับการถายโอนภารกิจในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมจากเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ มาดําเนินการเฉพาะ
ในสวนของการกําจัด  ตั้งแตเดือนมกราคม 2556  และไดมีการวาจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการ 
เม่ือเดือนมิถุนายน 2557  สําหรับป 2559    อบจ.อํานาจเจริญ  ไดดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง  
โดยมีกองชาง เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

1.1.2 อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ           ติดเขตจังหวัดยโสธร ท่ี อ.เลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหารท่ี อ.ดอนตาล 
ทิศตะวันออก      ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝง 

อ.กุดขาวปุน  อ.ตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี   
ทิศใต            ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีอําเภอมวงสามสิบ 
ทิศตะวันตก       ติดเขตจังหวัดยโสธร  ท่ีอําเภอปาติ้ว  และอําเภอเลิงนกทา 

1.1.3 ประชากร 
    จังหวัดอํานาจเจริญ  จํานวนประชากรท้ังหมด 376,711 คน  ชาย 188,133 คน  

หญิง 188,578  คน ความหนาแนน  จํานวนครัวเรือน 111,213 ครัวเรือน ความหนาแนนประชากร 
119 คน (ขอมูล ณ กันยายน 2559) 

ท้ังนี้ ประชากรสวนใหญของจังหวัดเปนคนทองถ่ินเชื้อสายไทย - ลาว และมีคนกลุมอ่ืน 
ท่ีมีหลายเชื้อสาย และภาษาพูดตางออกไป  ไดแก ชาวภูไท พบในเขตอําเภอชานุมาน และอําเภอ 
เสนางคนิคม สวยและขา พบในอําเภอชานุมาน ในชุมชนท่ีมีการคาขายหรือในเขตเมือง จะมีคนไทย 
เชื้อสายจีนและญวนปะปนอยู สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ประชากรสวนใหญของจังหวัดนับถือ
พระพุทธศาสนา รอยละ ๙๗.๕๐ มีวัดในพระพุทธศาสนาอยู ๒๖๖ แหง นับถือศาสนาคริสต รอยละ ๒.๓๐ 
และนับถือศาสนาอิสลามนอยมาก 
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แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๖๗ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

1.1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
    สภาพทางเศรษฐกิจโครงสรางทางเศรษฐกิจและรายไดสวนใหญมาจากทางการเกษตร

รองลงมาไดแก การประกอบธุรกิจการคาและการบริการ  โดยภาคอุตสาหกรรมยังมีสัดสวนคอนขางนอยมาก 
การเกษตรมีความสําคัญตอจังหวัดอํานาจเจริญ เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัด  
มีความเหมาะในการทําการเกษตร โดยจังหวัดอํานาจเจริญมีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร รวมท้ังสิ้น 
1,062,895 ไร  หรือประมาณรอยละ 53.80 ของเนื้อท่ีท้ังหมด มีพ้ืนท่ีในการปลูกขาวในป พ.ศ. 2536 
จํานวน 965,895 ไร ป พ.ศ.2541 จํานวน 1,019,224  ไร  และในป  พ.ศ.2546  จํานวน  875,688 
ไร  มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงนอย  โดยเฉลี่ยมีพ้ืนท่ีในการทํานาประมาณรอยละ 48.26 ของเนื้อท่ีท้ังหมด  
โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ ขาวเหนียว ขาวหอมมะลิ  มันสําปะหลัง  ออย  ถ่ัวลิสง  การอุตสาหกรรม
สวนใหญเปนโรงสีขาวและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในป 2554จังหวัดอํานาจเจริญมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด
(GPP) 13,935  ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว 35,108 บาท จัดเปนอันดับท่ี 74 ของประเทศและ
อันดับท่ี 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยภาคการเกษตร มีมูลคา 4,375  ลานบาท และภาคนอก
การเกษตร  4,508 ลานบาท 

1.2.  รายละเอียดโครงการและการติดตามประเมินผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ ไดดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัด

อํานาจเจริญ  ท้ังนี้ โครงการ ต้ังอยู ณ ดงสีบู  หมูท่ี 11 ตําบลไกคํา  มีขนาดพ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมด  
98 ไร มีขอบเขตการปกครอง 3,161,248 ตารางกิโลเมตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
จํานวน 74,726,700 ลานบาท และเปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2543  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเขาระบบ 40 ตันตอวัน  ปจจุบัน เดินระบบไดปกติ  โดยกองชาง อบจ.อํานาจเจริญ เปนผูดูแลระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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ท้ังนี้ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอํานาจเจริญมีจํานวนครัวเรือนตามทะเบียน
ราษฎร จํานวน 102,367 ครัวเรือน จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 373,949 คน โดยมี
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของโครงการ จํานวน 488 แหง ไดแก 
ตลาด 3 แหง, โรงแรม 3 แหง, โรงพยาบาล 1 แหง, รานอาหาร 145 แหง, โรงงาน 232 แหง, 
หนวยงานราชการหรือเอกชน 104 แหง 

องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ สามารถคิดเปนเปอรเซ็นต และแบงเปนประเภทท้ังหมด  
8 ประเภท ไดแก เศษอาหาร รอยละ 51.24 พลาสติกรอยละ 21.07 กระดาษรอยละ 7.44 แกว 
รอยละ 2.89 ผารอยละ 4.55 ใบไมหรือก่ิงไมรอยละ 8.26 โลหะรอยละ 1.24 และอ่ืนๆ เชน เปลือก
หอย, ยาง ,หนัง 3.31  และในสภาพแวดลอมชุมชนท่ีอยูใกลเคียงระบบฯ จํานวน 4 ชุมชน  

1.2.1  ขอมูลดานนโยบาย  
องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝาย

บริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน มีนโยบายการสนับสนุนเปนครั้งคราวจากฝายบริหาร 
จัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ จะจัดต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหารจัดการของ 
มูลฝอยและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวชัดเจน โดยมีการจัดทําระบบฐานขอมูล (ดานเทคนิค 
บุคลากร และงบประมาณ) ดานการจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดทําสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะ 
มูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 17 แหง 
และนํามาท้ิง จํานวน  18 แหง  โดยมีอีก 1 อปท. ท่ียังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลงแตมีการนําขยะมาท้ิง 

1.2.2  ดานเทคนิค 
ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย อาคารเครื่องชั่งใชงานไดตามปกติ บอฝงกลบขยะ 

มูลฝอย มีจํานวน 2 บอ ดังนี้   บอท่ี 1 เปนแบบ Trench Method คาท่ีออกแบบไวจํานวน 3 ชั้น  
บอท่ี 2 เปนแบบ Trench Method สภาพปจจุบันเปดดําเนินการปกติ มีอายุการใชงานของบอฝงกลบ 
ออกแบบไว 20 ป ใชมาแลว 16 ป ท้ังนี้ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน (บอสังเกตการณ) จํานวน  
6 บอ 
เครื่องจักรและครุภัณฑในระบบ จํานวน 4 รายการ  

ลําดับ ประเภท ขนาด ปท่ีไดมา สภาพ 
1 รถแทรกเตอร 95 แรงมา 2542 ใชงานไดตามปกติ 
2 รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 120 แรงมา 2541 ใชงานไดตามปกติ 
3 รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 120 แรงมา 2541 อยูระหวางการซอม 
4 รถบดสั่นสะเทือนขับเคลื่อน

ดวยตัวเอง 
125 แรงมา 2542 ใชงานไดตามปกติ 

 

ท้ังนี้ อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถใชงานได คือ อาคารสํานักงาน 
อาคารปอมยาม อาคารซอมบํารุง ถนนภายในโครงการเปนประเภท ถนนลูกรัง รั้วเปนลวดหนามก้ัน  
มีแนวกันชน 1 แนว จํานวน 2 ดาน  
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1.2.3  ดานการบริหารจัดการ 
การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในเรื่องการเก็บ

คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยมีอัตราคาธรรมเนียมจากประชาชนท่ัวไป 350 บาท/ลูกบาศก
เมตร(เดือน)   สถานประกอบการ 350 บาท/ลูกบาศกเมตร(เดือน) และอาคารพาณิชยกรรม 350 บาท/
ลูกบาศกเมตร(เดือน) 

1.2.4  ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
มีการประชาสัมพันธในรูปแบบ ปายประชาสัมพันธ และการเขาพบปะชุมชน โดยให

ประชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย มีการวาจางพนักงานโดยคัดเลือกพนักงานท่ีมีภูมิลําเนา 
ในระแวกใกลกับระบบรวมรวมและกําจัดขยะ  ปญหาเรื่องรองเรียน (ยอนหลังอยางนอย 5 ปหรือตั้งแต
เริ่มโครงการ แลวแตกรณี) 

เดือน/
พ.ศ. 

ผูรองเรียน ประเด็นรองเรียน การแกไขปญหา 

2558 เทศบาลตาํบลไกคํา ขยะหลนเร่ียราดตามถนนหนทาง
ของพื้นที่ 

แจงหนวยงานที่เขามารวมใช
พื้นที่ ใหชวยกันดูแลรถของ
ตัวเองไมใหมีขยะหกเร่ียราด 

 

นอกจากนี้ ในโครงการมีแนวกันชน (buffer zone) จํานวน 2 แนว เปนตนอินทะนิน 
และตนพะยุง 
 

1.2.5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนว/แนวทางแกไข ในการดําเนินโครงการ 
ปญหาอุปสรรค  ในการดําเนินการโครงการรักษาสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวน

จังหวัดอํานาจเจริญ  พบวา เกิดจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  ทําใหในการกําจัดขยะ  ตองมีการ
เพ่ิมปริมาณเครื่องจักรกลและคนงานมากข้ึน  เพ่ือใหสามารถจัดการกับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละวัน
ได  ซ่ึงขยะยังมีการท้ิงไมเปนระเบียบเรียบรอย โดยหลังจากท่ีบริษัทรับจางคัดแยกขยะไดหมดสัญญาลง  
อบจ.อํานาจเจริญ ไดเขามาบริหารจัดการเองท้ังหมด  ทําใหการคัดแยกขยะในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  
ประสิทธิภาพลดลง และการคัดแยกขยะจากตนทางยังดําเนินการไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีดวย   

ท้ังนี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12  ไดใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นในการแกไข
ปญหา และการวางแผนรองรับปญหา  โดยแนะนําใหดําเนินการฝงกลบขยะดวยดินทุกวัน  โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูฝน เพ่ือปองการกลิ่น แมลง และการปลิวฟุงกระจายขยะ  พรอมท้ัง แนะนําใหมีการสงเสริมใหมี
การคัดแยกขยะจากตนทางของ อปท. ท่ีเขารวมกําจัดขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะกอนท่ีจะนํามาท้ิงท่ีสถานท่ี
กําจัดขยะ  เนื่องจากมีจํานวน อปท.ถึง 18 อปท. ทําใหการจัดการของรถเก็บขนมูลฝอยแตละแหงยังไมดี

เทาที่ควร  ท้ังนี้  สภาพสถานท่ีกําจัดขยะในชวงฤดูรอนและฤดูฝน  จะเห็นความแตกตางไดชัดเจนวา มี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และทําใหประสิทธภิาพในการบริหารจัดการลดลงดวย 

นอกจากนี้ ยังพบปญหาเครื่องจักรมีสภาพเกาทรุดโทรม ทําใหจะตองมีการซอมแซม 
อยูบอยครั้ง บุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานท่ีมี   อาคารบานพัก สํานักงาน ขาดการบํารุงรักษา และ
พ้ืนท่ีในการดําเนินการเริ่มนอยลงเนื่องจากมีการใชงานมาเปนเวลานาน ดังนั้น ควรจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและการจัดการแบบบูรณาการของ อปท.ที่เขารวม  พรอมท้ังหาแนวทางการดําเนินการจัดการ 
มูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือแกไขปญหาการใชพ้ืนท่ีของบอกําจัดมูลฝอยท่ีใกลจะเต็มแลว 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย อบจ. อํานาจเจริญ  (เมษายน 2559) 
 

 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๗๑ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
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2. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหาร  อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
2.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

2.1.1 ท่ีตั้ง 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งอยูท่ี ถนนสองนางสถิตย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไดรับ

การยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตามการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2526 มีเขตพ้ืนท่ี
ท้ังสิ้น 35.55 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 22,218.75 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
642 กิโลเมตร 

2.1.2 อาณาเขตติดตอ  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้   
ทิศเหนือ  ติดตอกับ   หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 

212 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอธาตุพนม ตรง ก.ม. 168,450 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
เสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร เปนเสนตรงไปทิศตะวันออก ผานทางหลวงแผนดิน หมายเลข 212 ตอน
อําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอธาตุพนม ตรง ก.ม. 168,450 ถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงตั้งอยูในแมน้ําโขง  
บนเสนเขตแดนประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต  ติดตอกับ หลักเขตท่ี 3 เปนเสนตรงไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต ผานทางหลวง
หมายเลข 2034 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร-อําเภอชานุมาน ตรง ก.ม. 4,320 ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงตั้งอยู
หางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2034 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอชานุมาน ตรง 
ก.ม.4,320 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร 
  หลักเขตท่ี 4  เปนเสนขนาน กับศูนยกลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2034 ตอน
อําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอชานุมาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2034 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอชานุมาน ตรง ก.ม. 2,000 
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร 

หลักเขตท่ี 5  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 6 ซ่ึงตั้งอยูริม 
หวยแข ฝงตะวันตก ตรงจุดท่ีหางจากปากหวยแขแยกออกจากหวยคําสายทองไปทางทิศใต ระยะ  
500 เมตร 

หลักเขตท่ี 6 เลียบริมหวยแขฝงทิศตะวันตกไปเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 7 ซ่ึงตั้งอยู 
ริมหวยแขฝงทิศเหนือ ตรงปากทางแยกหวยมหาราช 

หลักเขตท่ี 7 เลียบริมหวยแขฝงเหนือไปทางทิศตะวันตก แลวเลียบริมหวยหินต้ัง 
ฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 212 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร - 
อําเภออํานาจเจริญ ฝงเหนือ ตรง ก.ม. 160, 122    

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ หลักเขตท่ี 2 เลียบตามแนวเสนเขตแดนประเทศไทย กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวเสนตั้งฉาก กับทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2034 ตอน
อําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอชานมาน ตรง ก.ม. 4,320  มีแมน้ําโขง 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ หลักเขตท่ี 8 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก
เขตท่ี 9 ซ่ึงตั้งอยูหางจาก จุดศูนยกลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2030 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – 
อําเภอคําชะอี ไปทางทิศเหนือ ตามเสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร 
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         หลักเขตท่ี 9 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2030 ตอน
อําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอคําชะอี ตรง ก.ม. 117,570 ถึงหลักเขตท่ี 10 ซ่ึงตั้งอยูหางจากจุด
ศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2030 ตอนอําเภอเมืองมุกดาหาร – อําเภอคําชะอี ไปทางทิศเหนือ
ตามเสนตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร  

หลักเขตท่ี 10 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ขามหวยคําฮี และหวยคํารินไม ถึงหลักเขตท่ี 
11 ซ่ึงตั้งอยูหางจากทางไปบานตาดแคน ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเสนตั้งฉาก ระยะ 200 เมตร ตรง
จุดท่ีอยูหางจาก สะพานขามหวยแคน ระยะ 1,037 เมตร  

หลักเขตท่ี 11 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก ผานทางไปบานตาดแคน ตามแนวเสนตั้ง
ฉาก และเลียบริมหวยคําผือฝงใต ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 12 ซ่ึงตั้งอยูตรงปากหวยคําผือฝงใต 
บรรจบกับ ริมหวยมุกฝงตะวันตก 
   หลักเขตท่ี12 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขอบเขตของเทศบาลเมืองมุกดาหาร   
 

2.1.3 ประชากร 
มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 33,362 คน มีจํานวนครัวเรือน 14,632 

ครอบครัว  ชาย 16,372 คน  หญิง 16,990 คน  ประชากรความหนาแนนประชากร 938 คนตอ
ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ กันยายน 2559) 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๗๔ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

2.1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และ

รับจาง และบริการ  ท้ังนี้ รายไดประชากรสวนใหญ ข้ึนอยูกับสาขากการคาสงและคาปลีกเปนอันดับแรก   
โดยมีแหลงการคาหรืออาจเรียกวา เปนศูนยกลางการจําหนายสินคาหลากหลายประเภทของแถบอินโดจีน  
นั่นคือ ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ซ่ึงต้ังอยูบริเวณริมเข่ือนแมน้ําโขง ซ่ึงสามารถเปนไดท้ังแหลงการคา 
และแหลงทองเท่ียวในคราวเดียวกัน ประกอบดวย ตลาด 3 แหง โรงแรม 42 แหง โรงพยาบาล 2 แหง 
รานอาหาร 241  แหง หางสรรพสินคา  5 แหง 

ดานสังคม สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีท้ังสิ้น 19 แหง แบงเปน 
ระดับ ประถมศึกษา 10 แหง มัธยมศึกษา 2 แหง ระดับอาชีวะศึกษา 2 แหง การศึกษาพิเศษ 1 แหง 
และมีโรงพยาบาลในเขตเทศบาล 2 แหง ศูนยบริการสาธารณสุข 7 แหง  คลินิกเอกชน 19 แหง 

 
2.2 รายละเอียดโครงการและการติดตามประเมินผล 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร  ไดดําเนินการจัดทําระบบจัดการขยะ เพ่ือแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
จากขยะใหถูกตองตามสุขาภิบาล และลดปญหาท่ีจะเกิดจากขยะใหไดมากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีท่ีใชดําเนินการ
จัดทําระบบจัดการขยะ ตั้ งอยูบริเวณทางตะวันตกของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ชุมชนศรีพัฒนา 2   
ซอยมัฆวาน  ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร - นครพนม  ตําบลมุกดาหาร   อําเภอเมือง   จังหวัดมุกดาหาร  มีพ้ืนท่ี
รวม 44 ไร 3 งาน 67 ตารางวา   (ซ่ึงเปนท่ีดินท่ีทางเทศบาลฯ จัดซ้ือเองเม่ือ 24 สิงหาคม 2527)  
โดยเทศบาลฯ  ไดรับงบประมาณกอสรางภายใตแผนปฏิบัติการฯ  ระดับจังหวัด จํานวน 47,890,000 บาท 
และเทศบาลเมืองมุกดาหารสมทบ จํานวน 4,760,000 บาท รวมเปนงบประมาณ ท้ั งสิ้น 52,650,000 บาท  
โดยไดมีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะ ตั้งแตป 2541  ซ่ึงไดวาจาง
บริษัทวรรธนสรร จํากัด เปนผูรับเหมากอสราง  มีเทศบาลเมืองมุกดาหารเปนผูควบคุมงาน ระยะเวลา
กอสรางตั้งแตป 2544 ถึงป 2545 และเริ่มดําเนนิการในป 2545 

สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร  มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ หวยคําฮี   
มีระยะหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย 300 เมตร  ท้ังนี้แหลงน้ํานี้ใชประโยชนในการทําเกษตรกรรม และ 
มีชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 1 ชุมชน คือ ชุมชนศรีพัฒนา 2 

2.2.1 ขอมูลดานนโยบาย  
เทศบาลฯ มีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการ 

ท่ีเก่ียวของ มีผูรับผิดชอบแตมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบจํากัด  มีการจัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค 
บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  แตไมมีสรุปรายงานผลขอมูลดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย  มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย   
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 12 แหง และนํามา
ท้ิงจริง จํานวน 8 แหง 

 

2.2.2 ดานเทคนิค 
 เทศบาลฯ มีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน  องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 

อาคารเครื่องชั่งใชงานไดปกติ  บอฝงกลบขยะมูลฝอย  จํานวน 2 บอ 1) Area Method จํานวน 3 ชั้น  
ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้นเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 175,000 ลูกบาศกเมตร  2) 
Trench Method  จํานวน 3 ชั้น สูงกวาระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ 2.50  เมตร  ปริมาณขยะมูลฝอยรวม

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๗๕ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ท้ังสิ้น 175,000 ลูกบาศกเมตร  เปดดําเนินการอายุการใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว  7 ป  ใช
มาแลว  13 ป  มีระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนท่ี 10 ไร เปนระบบบอผึ่ง ประกอบดวยบอไรอากาศ 
ขนาด  16,000  ลูกบาศกเมตร บอก่ึงไรอากาศ ขนาด  10,600 ลูกบาศกเมตร  บอใชอากาศขนาด  
5,300 ลูกบาศกเมตร  น้ําชะมูลฝอยท่ีผานการบําบัดแลวปลอยลงสูหวยคําฮี ระบบติดตามตรวจสอบน้ํา
ใตดิน (บอสังเกตการณ) 4 บอ ระบบจัดการน้ําฝน เปนแบบ คสล. แตชํารุด  อาคารประกอบและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีใชงานได คือ อาคารสํานักงาน  อาคารปอมยาม   ไมมีอาคารจอดรถ กับอาคารซอมบํารุง 
ถนนภายในโครงการประเภท คสล. ความกวาง 8 เมตร  มีรั้วลวดหนามแตชํารุด  มีแนวกันชน 4 แนว  
จํานวน 4 ดาน เปนตนยูคาลิปตัส ความสูง 15 เมตร  

ท้ังนี้  เทศบาลฯ  มีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบน้ําหนักและปองกันการ
กําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมไดรับอนุญาต  มีการใชวัสดุกันซึม แตไมไดทําการฝงกลบและบดอัดขยะทุกวัน 
เนื่องจากขาดดินท่ีใชในการฝงกลบ 

2.2.3  ดานการบริหารจัดการ 
จํานวนบุคลากรประจําระบบ จํานวน  7 คน ประกอบดวย หัวหนางาน  1 คน  ธุรการ  

1 คน  คนงานท่ัวไป 1 คน  พนักงานขับรถบรรทุกดั๊ม  1  คน  พนักงานประเครื่องชั่ง  1  คน  พนักงาน
ขับรถแทรกเตอร / แบ็คโฮร 2  คน  เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยเอง เก็บ
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 20 บาท/ครัวเรือน และมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บ
คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยประชาชนท่ัวไป สถานประกอบการ  
อาคารพาณิชยกรรม ตันละ 400 บาท 

สําหรับปญหาในการดําเนินงาน คือ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู ในการบริหารจัดการ
ระบบ  เครื่องจักรชํารุดบอย และเกิดจากประสิทธิภาพของระบบเอง   

2.2.4 ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
เทศบาลฯ  มีแผนงานปรับปรุงความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยในการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล จํานวน 30 ชุมชน   มีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ
ดานการจัดการขยะมูลฝอยประจําป  โดยมีรูปแบบของเสียงตามสาย  รถประชาสัมพันธ  และเอกสาร
แผนพับ  โดยประชาชนมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ท้ังใน กิจกรรมการคัดแยกขยะ  
การดูแลรักษาความสะอาด  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมการรณรงคสรางจิตสํานึกท่ีเก่ียวของ 

2.2.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขตอการดําเนินโครงการ 
เทศบาลฯ ขาดแคลนเจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอม  ในการดูแลงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

จึงไดใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนงาน แผนงบประมาณเพ่ือรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และควรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของระบบฯ  
เพ่ือนําเสนอผูบริหารประจําทุกเดือน  เพ่ือใหไดรับทราบปญหา และสามารถแกไขปญหาตางๆ  
ท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางตอเนื่อง 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๗๖ 
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                         สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทม.มุกดาหาร  (เมษายน 255) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๗๗ 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทม.มุกดาหาร  (สิงหาคม 2559) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๗๘ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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3. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธร  อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 
3.1.  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

3.1.1  ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 
เทศบาลเมืองยโสธร เปลี่ยนฐานะมาจากเทศบาลตําบลยโสธร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 

2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 10 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2515 เทศบาลเมืองยโสธร มีขนาด
พ้ืนท่ี 9.71 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยูท่ี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  

3.1.2  อาณาเขตติดตอ    เทศบาลเมืองยโสธร มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้  
ทิศเหนือ    ติดตอกับ ตําบลน้ําคําใหญ อําเภอเมืองยโสธร 
ทิศใต     ติดตอกับ ตําบลเข่ืองคํา อําเภอเมืองยโสธร 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร 
ทิศตะวันตก    ติดตอกับ ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตเทศบาลเมืองยโสธร 
 

3.1.3  ประชากร 
ปจจุบัน เทศบาลเมืองยโสธร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 20,283 คน 

จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร 8 ,708 ครัวเรือน  ชาย 9,873 คน  หญิง 10,410 คน  
ความหนาแนนเฉลี่ย 2,211 คน ตอตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ  กันยายน 2559) 
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3.1.4  สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากรสวนใหญของเทศบาลเมืองยโสธร  ประมาณรอยละ 60 ประกอบอาชีพใน

ภาคเกษตรกรรม รองลงไปเปนอาชีพภาคอุตสาหกรรม  ภาคพาณิชยกรรม ภาคขนสงและภาคบริการ
ตามลําดับ ภาวะเศรษฐกิจการคาท่ัวไปของ ข้ึนอยูกับภาคเกษตรกรรมเปนหลักโดยมีสินคาเศรษฐกิจ 

ท่ีสําคัญ   ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง   ไมผล ออย  ปอ และพืชผักตางๆ  นอกจากนี้มีการทําปศุสัตวตางๆ 
และการประมงน้ําจืดดวย 

 

3.2  รายละเอียดโครงการ และการตดิตามประเมินผล 
 เทศบาลเมืองยโสธร ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาลเมือง

ยโสธร เพ่ือเปนศูนยกําจัดมูลฝอยรวมรวมแบบผสมผสาน  โดยกองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร 
เปนหนวยงานเจาของโครงการ ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยูท่ี  ตําบลสิงห อําเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร  ขนาดพ้ืนท่ี กําจัดขยะท้ังหมด 118 ไร ซ่ึงเทศบาลจัดซ้ือท่ีดินเอง เม่ือป  พ.ศ. 2540   
และมีขอบเขตการปกครองของเทศบาลเมืองยโสธร 9.71 ตารางกิโลเมตร  

สําหรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาลเมืองยโสธร ระยะท่ี1ไดรับการ
อุดหนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และ JBIC 
เม่ือป พ.ศ. 2542  งบประมาณของโครงการ  40 ลานบาท  กอสรางโดยบริษัทหางหุนสวนจํากัด จั่วเซง
ยโสธร และไดเปดดําเนินการมาตั้งแตสิงหาคม  2543  สําหรับระยะท่ี 2 ไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 90% และ
เงินสมทบจากเทศบาลเมืองยโสธร 10%  เม่ือป พ.ศ. 2556  รวมงบประมาณของโครงการท้ังสิ้น  
99.45 ลานบาท  กอสรางโดย บริษัท วรรธนสรร จํากัด และไดเปดดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2557   
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําเขากําจัด  50 ตัน/วัน   

ปจจุบัน  มีการเดินระบบไดตามปกติ โดยกองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร เปนผูดูแล
ระบบ โดยมีแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย จํานวน 31 แหง  ไดแก ตลาด 2 แหง, โรงแรม 4 แหง, 
โรงพยาบาล 2 แหง, รานอาหาร 12 แหง, โรงงาน 1 แหง, หมูบานจัดสรร 1 แหง, หนวยงานราชการ
หรือเอกชน 8 แหง, และหางสรพสินคา 1 แหง 

ท้ังนี้  องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ สามารถคิดเปนเปอรเซ็นตและแบงเปนประเภท
ท้ังหมด 8 ประเภท ไดแก เศษอาหาร 47.23 % พลาสติก 26.57 % กระดาษ 7.03 % แกว 2.55 %  
ผา 0.83 % ใบไมหรือก่ิงไม 10.68 % โลหะ 1.46 % และอ่ืนๆ เชน เศษหิน กระเบื้อง 3.65 %  
และในสภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร   มีชุมชนท่ีอยูใกลเคียงระบบฯ จํานวน  
1 ชุมชน รวมเปน 30 ครัวเรือน 
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3.2.1  ดานนโยบาย 
  เทศบาลเมืองยโสธร มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปน 

สวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน  โดยมีท่ีมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม และนโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
และมีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการท่ี เก่ียวของ  
การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ จะมีผูรับผิดชอบรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยระบบฐานขอมูลมีการจัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ)  
ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลและปรับปรุงระบบขอมูลอยาง
สมํ่าเสมอ โดยมีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ 
และสามารถไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูลได โดยเทศบาลเมืองยโสธรมีการจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย ทางเทศบาลฯยังมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การเดินระบบ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน 
และนํามาท้ิงจริง จํานวน 21 แหง (เดิม 9 แหง) 

3.2.2 ดานเทคนคิ 
เทศบาลเมืองยโสธร มีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน มีรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯ/

เจาของโครงการจํานวน 9 คัน  
ประเภทรถเก็บขนมูลฝอยของ ทม.ยโสธร 
ลําดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปท่ีไดมา สภาพรถ 

1 รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 80-9310 2541 ใชงานได 
2 รถบรรทุกเททาย 15 ลบ.ม. 80-9317 2541 ใชงานได 
3 รถบรรทุกเททาย 15 ลบ.ม. 80-9315 2540 ใชงานได 
4 รถบรรทุกเททาย 15 ลบ.ม. 80-7599 2545 ใชงานได 
5 รถบรรทุกเททาย 15 ลบ.ม. 80-9313 2544 ใชงานได 
6 รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 80-0632 2551 ใชงานได 
7 รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 80-0633 2551 ใชงานได 
8 รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 80-3216 2556 ใชงานได 
9 รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 80-3217 2556 ใชงานได 

และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการอีก
จํานวน 19 แหง   ท้ังนี้ ประเภทรถเก็บขนขยะมูลฝอยชอง อปท. ท่ีรวมโครงการกับ ทม.ยโสธร มีดังนี้ 
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รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับ 
อปท./ 

หนวยงานอ่ืน ๆ 
ประเภท ขนาด 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ 
ขยะ 

มูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

1 ทต.คําเข่ือนแกว รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 21 2.10 
  รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม.   

2 ทต.ตาดทอง รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 10 4.20 
  รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม.   
  รถบรรทุกเททาย 5 ลบ.ม.   
  รถบรรทุกเททาย 5 ลบ.ม.   

3 ทต.เดิด รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 29 1.80 
4 ทต.สําราญ รถบรรทุกเททาย 12 ลบ.ม. 20 4.10 
  รถบรรทุกเททาย 12 ลบ.ม.   

5 ทต.น้ําคําใหญ รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 17 1.50 
  รถบรรทุกเททาย 12 ลบ.ม.   

6 อบต.คอเหนือ รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 25 1.50 
7 อบต.หนองเรือ รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 13 1 
8 อบต.สิงห รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 10 0.71 
9 อบต.หนองคู รถบรรทุกเททาย 10 ลบ.ม. 2 0.90 

10 อบต.หนองหิน รถบรรทุกเททาย 5 ลบ.ม. 7 1.20 
11 อบต.กระจาย รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 8 1.30 
12 อบต.โคกนาโก รถบรรทุกเททาย 12 ลบ.ม. 28 0.85 
13 อบต.โพธิ์ไทร รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 19 1.10 
14 อบต.เชียงเพ็ง รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 23 0.50 
15 อบต.ยอ รถบรรทุกเททาย 5 ลบ.ม. 12 0.70 
  รถบรรทุกเททาย 5 ลบ.ม.   

16 อบต.ลุมพุก รถบรรทุกอัดทาย 12 ลบ.ม. 24 1.50 
17 อบต.กุดกุง รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 29 0.85 
18 อบต.ทุงมน รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 10 0.82 
19 อบต.ศรีฐาน รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 12 0.90 

 

สําหรับขอมูลของระบบฝงกลบขยะมูลฝอย พบวา  อาคารเครื่องชั่งใชงานไดตามปกติ บอ
ฝงกลบขยะมูลฝอยมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 70 ตัน/วัน โดยมีจํานวน 1 บอ 
ดังนี้ 

บอท่ี 1 เปนแบบ Sanitary Landfill คาตามท่ีออกแบบไวจํานวน 4 ชั้น ความสูงของขยะ
มูลฝอยแตละชั้น 2 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 180,000 ลูกบาศกเมตร 
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สําหรับระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนท่ี 9 ไร เปนระบบบอผึ่งประกอบดวย บอ 1,2 ขนาด 
7,000 ลูกบาศกเมตร และบอ 3 ขนาด 3,200 ลูกบาศกเมตร และยังมีระบบควบคุมกาซและระบบ
ติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน (บอสังเกตการณ) จํานวน 2 บอ  สวนระบบจัดการน้ําฝนเปนแบบ คสล. รอบ
บอ ในสวนของเครื่องจักและครุภัณฑในระบบ พบวา  มีจํานวน 7 รายการ  

เครื่องจักรและครุภัณฑในระบบ 

ลําดับ ประเภท 
ทะเบียนรถ/ 
เลขครุภัณฑ 

ปท่ีไดมา สภาพ 

1 รถแบ็คโฮร ต.1266 2541 ใชงานได (ทรุดโทรม) 
2 รถแบ็คโฮร ตค.119 2543 ใชงานไดดี 
3 รถแทรคเตอร ตค.120 2543 ใชงานได (ทรุดโทรม) 
4 รถบรรทุก10 ลอ 80-7237 2543 ใชงานไดดี 
5 รถบรรทุกน้ํา 80-7236 2543 ใชงานไดดี 
6 รถตักลอยาง ตค.3571 2557 ใชงานไดดี 
7 รถตักหนาขุดหลัง ตค.3750 2557 ใชงานไดดี 

 

ท้ังนี้   อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถใชงานได คือ อาคารสํานักงาน อาคาร
ปอมยาม อาคารจอดรถ และอาคารซอมบํารุง ถนนภายในโครงการเปนประเภท คสล. และถนนลูกรัง 
ความกวาง 6 เมตร  สวนรั้วเปนคอนกรีตและลวดหนาม มีแนวกันชน 1 แนว (บริเวณรอบบอขยะ 
จะมีแนวสวนยางพาราของชาวบานลอมรอบ) โดยปลูกตนยูคลิปตัส ความสูงเฉลี่ย 4 เมตร 

 

3.2.3  ดานการบริหารจัดการ 
          บุคลากร ท่ีดําเนินการในระบบกําจัดขยะมูลฝอย มีจํานวนท้ังสิ้น 30 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล 1 คน นายชางโยธา 1 คน พนักงานจางตามภารกิจ 2 คน พนักงานจาง
ท่ัวไป 3 คน พนักงานจางเหมา 3 คน และพนักงานคัดแยกขยะ 20 คน  

ท้ังนี้ เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขน และกําจัดขยะมูลฝอยเอง  โดยเก็บคาธรรมเนียม 
ในการเก็บขนขยะมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท/ครัวเรือน  และเทศบาลฯ  
มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย   โดยเก็บจากหนวยงาน 
ประชาชนท่ัวไป สถานประกอบการ อาคารพาณิชยกรรม คิดในอัตรา 600 บาทตอ 1 ตัน 

3.2.4  ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
          เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยแบงรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ เปนแผนพับ ใบปลิว จัดอบรมสัมมนาใหความรูดานการคัดแยกขยะ สําหรับรูปแบบการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย คือ  จัดกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะ  ธนาคารขยะ 
LA 21   สําหรับปญหาเรื่องรองเรียน(ยอนหลังอยางนอย 5 ปหรือต้ังแตเริ่มโครงการ แลวแตกรณี) 
รายละเอียดดังนี้ 
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เดือน/
พ.ศ. 

ผูรองเรียน  ประเด็นรองเรียน  การแกไขปญหา 

2556 เจาของไรมัน
สําปะหลัง ท่ีไดรับ
ความเสียหาย  
จํานวน 4 แปลง 

 
 
 

น้ําเสียจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ไหลลนเขาไรมันสําปะหลัง  
ทําใหตนมันสําปะหลัง เนาตาย 

 
 
 

จายเงินชดเชยคาเสียหายและ
เสริมคันดินรอบบอบําบัด 
น้ําเสีย 

 
3.2.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขตอการดําเนินการโครงการ 

ปญหาท่ีพบในการเดินระบบ คือ เครื่องจักรไมเพียงพอ และเครื่องจักรเกิดการชํารุดบอย 
เนื่องจากใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2543 (16 ป) ตองใชงบประมาณซอมแซมจํานวนมาก ดังนั้น เทศบาลฯ 
ตองมีการจัดทําแผนงาน แผนงบประมาณรองรับเพ่ือเปนแนวทางแกไขตอการบริหารจัดการและดําเนิน
โครงการ  สวนเรื่องเครื่องจักรชํารุด ตองมีการจัดทําแผนงานรองรับเพ่ือจะไดมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการซอมแซมและจัดซ้ือจัดหาเครื่องจักรเพ่ิม 

      ท้ังนี้  ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ 
คือ งบประมาณในการจางบุคลากรไมเพียงพอ ดังนั้น  จึงไดใหขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  เพ่ือการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาจมีการจาง OUT SOURCE (จางเอกชน
เขาบริหารจัดการ) เพ่ือท่ีจะชวยใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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สภาพสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.ยโสธร (เมษายน 2559) 
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สภาพสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.ยโสธร (สิงหาคม 2559) 
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4. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชําราบ  อําเภอเมืองวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
4.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

          4.1.1  ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 
 เทศบาลเมืองวารินชําราบ  ตั้งอยูในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี 

ทางทิศใตหางจากตัวเมืองอุบลราชธานี  ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีถนนสถิตนิมานกาลเชื่อมระหวาง 
ตัวเมืองอุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชําราบ เดิมมีพ้ืนท่ี 507 ตารางกิโลเมตร ตอมามีการขยาย
อาณาเขตเทศบาลเปน 12.9 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลวารินชําราบท้ังหมด หางจาก
กรุงเทพมหานคร 627 กิโลเมตร ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ํามูล เปนท่ีราบสูง สภาพพ้ืนท่ีมีลักษณะคลาย 
กนกระทะคว่ํา โดยมีลาดเนินหลายแหงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ  เทศบาลเมืองวารินชําราบ ไดรับการ
ยกฐานะจากเทศบาลตําบลวารินชําราบเปนเทศบาลเมืองวารินชําราบ เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2538   
ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 112 ตอนท่ี 40 ก. (ลงวันท่ี 24 กันยายน 2538)  

4.1.2  อาณาเขตติดตอ เทศบาลเมืองวารินมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  
ทิศเหนือ     ติดตอกับฝงแมน้ํามูล  
ทิศใตและทิศตะวันออก  ติดกับตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ 

4.1.3  ประชากร 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 27,566 คน 

จํานวน 10,567 ครัวเรือน (ขอมูล ณ กันยายน 2559) ชาย 13,035 คน ความหนาแนนของประชากร 
2,136 คนตอตารางกิโลเมตร โดยกระจุกตัวอยูในเขตเมืองยานพาณิชยกรรม และเขตบานพักอาศัย  

4.1.4  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
อาชีพของครัวเรือนสวนใหญรอยละ 61.5  มีอาชีพทางการคาและธุรกิจสวนตัว 

รองลงมาคือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

     
ขอบเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
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4.2 รายละเอียดโครงการ และการติดตามประเมินผล 
โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ตั้งอยูท่ีบานดอนผอุง  ตําบลคูเมือง   

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีขนาดพ้ืนท่ี 282 ไร 2 งาน เปนพ้ืนท่ีซ่ึงเทศบาลเมือง 
วารินชําราบดําเนินการจัดซ้ือเองท้ังหมด ตั้งแตป พ.ศ. 2540  ท้ังนี้ ทม.วารินชําราบ ไดรับการสนับสนุน
และดําเนินการกอสรางระบบฯ ในชวงระยะเวลาตางๆ  ดังนี้ 

* ระยะท่ี 1 พ.ศ.2541  ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการจากกองทุน
สิ่งแวดลอม จํานวน 78,375,813  ลานบาท ดําเนินการกอสรางโดยบริษัทอุบลมนตรีกอสราง 

 * ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2548  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 33,995,700 ลานบาท  ดําเนินการกอสรางโดย หจก. กิจศิริวุฒิ    

 * ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2551  ไดรับงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  จํานวน  40,970,00  ลานบาท ดําเนินการกอสรางโดย หจก. กิจศิริวุฒิ   

 * ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2556  ไดรับงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจํานวน 31,093,000 ลานบาท บาท  ดําเนินการกอสรางในป 2557 โดย หจก.  
กิจศิริวุฒิ    

 

เทศบาลเมืองวารินชําราบ  เริ่มดําเนินงานโครงการในป พ.ศ. 2543  ปจจุบัน มีปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีเขาระบบ 300 ตัน/วัน  เจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองวารินชําราบเปนผูดูแลระบบ  แหลงกําเนิด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  ประกอบดวย ตลาด 2 แหง, โรงแรม 4 แหง, โรงพยาบาล, รานอาหาร  
159 แหง, โรงงาน, หมูบานจัดสรร 1 แหง, หนวยงานราชการ/เอกชน 47 แหง และหางสรรพสินคา  
4 แหง ตามลําดับ  ท้ังนี้  ขอมูลในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะในเขตเทศบาลประมาณวันละ 25  ตัน 
องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ การเก็บขนประเภท เศษอาหารจะมีจํานวนมากท่ีสุด รอยละ 53.5 
ถุงพลาสติก รอยละ 17.6  ภาชนะพลาสติก กระดาษ รอยละ 5.5 แกว รอยละ 13  เศษดิน/เศษไม  
รอยละ 2 และขยะอ่ืนๆ รอยละ 7.3  สําหรับสภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร 
จะมีแหลงน้ําสาธารณะ  คลองสาธารณะ หางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย 30 เมตร สามารถนําไปใช
ประโยชนในการเกษตร ชุมชนท่ีอยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยจะมีจํานวน 1 ชุมชน รวม 300 
ครัวเรือน  

 

 
ขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขารวม 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขารวม พรอมระยะทางการขนสง 
ลําดับ

ที่ 
ชุมชน/อปท./เอกชน จํานวนขยะ  

(ตัน/เดือน) 
จํานวนขยะตอ

วัน 
ระยะทาง (ก.ม.) 

1 เทศบาลนครอุบลราชธาน ี 2,405.50 80.2 25.6 
2 เทศบาลตาํบลแสนสุข 340.59 11.4 18.4 
3 เทศบาลตาํบลคําน้าํแซบ 122.11 4.1 18.8 
4 เทศบาลตาํบลคําขวาง 56.70 1.9 22.3 
5 เทศบาลตาํบลปทุม 134.08 4.5 23.3 
6 อบต.ธาต ุ 96.07 3.2 10.3 
7 อบต.โนนผึ้ง 93.85 3.1 23.5 
8 อบต.บุงหวาย 58.94 2.0 29.3 
9 อบต.หนองกินเพล 57.09 1.9 27.2 

10 อบต.หัวเรือ 41.66 1.4 46.5 
11 อบต.บุงไหม 56.02 1.9 26.8 
12 เทศบาลตาํบลทาชาง 54.12 1.8 36.3 
13 อบต.โพธิ์ใหญ 47.82 1.6 15.8 
14 อบต.ไรนอย 204.66 6.8 35.8 
15 เทศบาลเมืองแจระแม 248.85 8.3 19.7 
16 เทศบาลตาํบลอุบล 212.29 7.1 30.2 
17 มหาวิทยาลยัราชภัฎอุบลราชธานี 35.59 1.2 25.9 
18 อบต.หนองขอน 42.24 1.4 42.8 
19 เทศบาลตาํบลขามใหญ 499.39 16.6 34.1 
20 โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 99.16 3.3 24.3 
21 เทศบาลตาํบลเหลาเสือโกก 36.61 1.2 46.2 
22 เทศบาลตาํบลข้ีเหล็ก 4.06 0.1 41.8 
23 อบต.หนองไฮ 8.62 0.3 45.9 
24 สวนสัตวอุบลราชธาน ี 4.63 0.2 35.1 
25 เทศบาลตาํบลนาสวง 41.75 1.4 10.7 
26 อบต.มวงสามสิบ 42.36 1.4 59.9 
27 เทศบาลตาํบลนาเยีย 58.09 1.9 24.1 
28 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 46.62 1.6 9.2 
29 เทศบาลเมืองวารินชําราบ 799.51 26.7 19.5 
30 เทศบาลตาํบลเมืองศรีไค 154.85 5.2 8.9 
31 อบต.คูเมือง 47.74 1.6 9.3 
32 เทศบาลเมืองสุรินทร 1576.87 52.6 188 
33 อบต.นอกเมืองสุรินทร 479.64 16.0 190 

รวม 33 แหง 273.9  

 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๘๙ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.วารินชําราบ และการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 

 
แสดงผังบริเวณโครงการ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๙๐ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

เทศบาลเมืองวารินชําราบ ใหบริการจัดการมูลฝอยท่ัวไป โดยมีการจัดการขยะตั้งแตตนทาง และ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและการกําจัดขยะมูลฝอย 

 

4.2.1 ขอมูลดานนโยบาย  
เทศบาลเมืองวารินชําราบ มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปน 

สวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน  โดยมีท่ีมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผนจัดการ
คุณภาพสิ่ งแวดลอม นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
แผน/ยุทธศาสตรจังหวัด และแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทํา
แผนงาน มาตรการ โครงการท่ี เก่ียวของ  พรอมท้ังได มีการจัดตั้ งคณะทํางาน/คณะกรรมการ 
ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวชัดเจน ดานระบบขอมูล พบวา  
มีการจัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค  บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูและระบบขอมูล และมีการปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอ  

มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ  
และจัดทําสรุปไวใชภายในหนวยงานเพ่ือเก็บเปนขอมูล โดยมีรูปแบบการรายงานผลขอมูลท่ีชัดเจน  
นอกจากนี้แลว เทศบาลฯ มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการ
กําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
ในสวนการรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทํา
บันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 33 แหง  และนํามาท้ิงจริง จํานวน 33 แหง 

4.2.2 ดานเทคนิค 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  มีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ

เทศบาลฯ/เจาของโครงการ จํานวน 7 คัน   สวนองคประกอบของระบบฝงกลบขยะมูลฝอย คือ  อาคาร
เครื่องชั่ง สามารถใชงานไดตามปกติ  สวนบอฝงกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยได 300 ตัน/วัน  มีบอจํานวน 6 บอ ดังนี้   

- บอท่ี 1 เปนแบบ Area Method  ซ่ึงออกแบบไว 3  ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแต
ละชั้น 2.5 เมตรรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 100,000 ลูกบาศกเมตร โดยดําเนินการจริง 3 
ชั้น  ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.5 เมตร  ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 122,400 ลูกบาศก
เมตร ปจจุบันปดการใชงานแลวเนื่องจากเต็ม (ออแบบไว 5 ป ใชงานจริง 7 ป) 

 

- บอท่ี 2 เปนแบบ Area Method  ซ่ึงออกแบบไว 3  ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแต
ละชั้น 2.5 เมตรรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น  80,000 ลูกบาศกเมตร โดยดําเนินการจริง 3 ชั้น  
ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.5 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 78,000 ลูกบาศกเมตร 
ปจจุบันปดการใชงานแลวเนื่องจากเต็ม (ออแบบไว 3 ป ใชงานจริง 3 ป) 

 

- บอท่ี 3 เปนแบบ Area Method  ซ่ึงออกแบบไว 3  ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแต
ละชั้น 2.5 เมตรรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น  65,000 ลูกบาศกเมตร โดยดําเนินการจริง 3 ชั้น  
ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.5 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 66,000 ลูกบาศกเมตร 
ปจจุบันปดการใชงานแลวเนื่องจากเต็ม (ออแบบไว 3 ป ใชงานจริง 3 ป) 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๙๑ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

- บอท่ี 4 เปนแบบ Area Method  ซ่ึงออกแบบไว 3  ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแต
ละชั้น 2.5 เมตรรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น  70,000 ลูกบาศกเมตร โดยดําเนินการจริง 3 ชั้น 
ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.5 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 72,000 ลูกบาศกเมตร 

ปจจุบันปดการใชงานแลวเนื่องจากเต็ม (ออแบบไว 3 ป ใชงานจริง 3 ป) ท้ังสิ้น 25,000 ลูกบาศกเมตร  

สําหรับ  ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย พ้ืนท่ี 17 ไร เปนระบบ  SP ประกอบดวย บอ 1 
ขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร  ประกอบดวย บอ 1 ขนาด 20,000 ลูกบาศกเมตร  บอ 2 ขนาด 
16,000  ลูกบาศกเมตร  และบอ 3 ขนาด 9,700 ลูกบาศกเมตร  โดยน้ําชะมูลฝอยท่ีผานการบําบัด
แลวปลอยลงสูคลองสาธารณะ แลวนําไปใชในการเกษตร ระบบควบคุมกาซ มีจํานวน 6 จุด แตไมมีระบบ
ตรวจสอบกาซ มีระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน (บอสังเกตการณ) จํานวน 3 บอ มีระบบจัดการน้ําฝน
แบบรางดิน    
 

เครื่องจักรและครุภัณฑในระบบของ ทม.วารินชําราบ 

 ลําดับที ่ ประเภทรถกําจดั ขนาด ทะเบียนครุภัณฑแหลง หมายเหต ุ

 ขยะมูลฝอย   งบประมาณ  
 กองชางสุขาภิบาล    

1 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
(โคมัตสุ) ทะเบียน ตค. 
0174 

180 แรงมา  
 กองทุนสิ่งแวดลอม 

3,805,545.46 บาท 

ป 2542 

2 รถขุดตีนตะขาบ 
(โคมัสสุ) ทะเบียน ตค.
0175 

132 แรงมา  
ปุงก๋ี 8.0  ลบ.ม 

กองทุนสิ่งแวดลอม 
3,805,545.46 บาท 

ป 2542 

3 รถบรรทุกเททาย (มิตซูบิซิ) 
ทะเบียน 81-6965 

115  แรงมา  
ความจ ุ4.0 
ลบ.ม 

กองทุนสิ่งแวดลอม 
1,160,227.28 บาท 

ป 2542 

4 รถขุด-ดันกลบขยะ
ตีนตะขาบ 

95 แรงมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

ป 2551 

5 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
ทะเบียน ตค. 2186 

180 แรงมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

ป 2551 

6 รถบรรทุกเททาย 130 แรงมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

ป 2551 

7 รถปกอัพ 2,500 ซีซี จํานวน 450,000 บาท ป 2543 

8 รถตักหนาขุดหลัง ขนาดกําลงั
เคร่ืองยนต  
ไมต่ํากวา 95 
แรงมา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม (กองชาง) 

ป 2551 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

สําหรับ อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคท่ียังสามารถใชงานได ประกอบดวย  
อาคารสํานักงานอาคารปอมยาม อาคารซอมบํารุง  ถนนภายในโครงการ ประเภท คสล. มีความกวาง  
6 เมตร เปนรั้วคอนกรีต  มีแนวกันชน 2 แนว จํานวน 3 ดาน เปนตนคูณ  กับตนสัก   

ท้ังนี้  ในการดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  
ดําเนินการกอสรางโดย หางหุนสวนจํากัดกิจศิริวุฒิ  ซ่ึงไดดําเนินการกอสรางตามท่ีไดออกแบบไว  
ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  นอกจากนี้  เทศบาลฯ  ยังมี
มาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบน้ําหนักและปองกันการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมไดรับอนุญาต  
และมีการใชวัสดุกันซึม  ฝงกลบและบดอัดขยะทุกวัน 
 

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ 
บุคลากร ประจําระบบ มีจํานวน 17  คน ประกอบดวย ผอ. และเจาหนาท่ี 4 คน 

พนักงานขับรถ 9 คน  พนักงานชั่งน้ําหนักขยะ 1 คน ชาง 2 คน และพนักงานเวรยาม 1 คน  โดย
หัวหนาฝายระดับปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีผานการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  ไดรับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการจัดบริหารจัดการขยะมูลฝอย  รวมถึงชางเทคนิคและเจาหนาท่ีประจําระบบ ไดรับการ
อบรมเรื่องจัดการขยะมูลฝอย โดยการดําเนินงานมีการเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึกรายละเอียด
แสดงผลการทํางานของระบบในแตละวัน พรอมจัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน 

ท้ังนี้  เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขน และกําจัดขยะมูลฝอยเอง  โดยเก็บคาธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน  ซ่ึงเทศบาลฯ มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บ
คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยทําการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยสําหรับ ประชาชน
ท่ัวไป 20 บาทตอตัน  สถานประกอบการ 100 บาทตอตัน  และหางสรรพสินคา 1,000 บาทตอตัน  
สําหรับปญหาในการดําเนินการ คือ เครื่องจักรชํารุด/ซอมบอย 

นอกจากนี้  ยังใหความสําคัญกับมาตรการควบคุมขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ  เชน  การคัด
แยกขยะตนทาง  รวมถึงมีมาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมูลฝอย มีแผนการบํารุงรักษาระบบ เครื่องจักร
ไดรับการซอมทันทีท่ีมีการชํารุด 

4.2.4  ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยแบงรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ เปน เวปไซตเทศบาล  แผนพับเอกสาร  และการเปนแหลงศึกษาดูงาน สําหรับรูปแบบการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย คือ โครงการชุมชนปลอดขยะ  ธนาคารขยะ  ผาปา
ขยะ ไมมีปญหาเรื่องรองเรียน 

 

4.2.5 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอการดําเนินโครงการ 
ดานการบริหารจัดการ 
    - ปญหาดานระบบเก็บขนขยะมูลฝอย เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  ทําใหการบริการเก็บขนขยะมูลฝอย  ไมสามารถบริการไดอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง อีกท้ังยานพาหนะในการเก็บขนขยะมูลฝอยมีอายุการใชงานมานาน ชํารุดทรุดโทรม
ตองซอมแซมบํารุงรักษาบอย มีจํานวนไมเพียงพอ  ทําใหบริการไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี  ทําใหขยะ 
มูลฝอยบางสวนไมถูกจัดเก็บในบางวันท่ีรถยนตชํารุดตองจอดซอม  จึงทําใหมีปริมาณขยะตกคางเพ่ิมมาก
ข้ึน  อันเปนเหตุใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคและสัตวนําโรคตางๆ กอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข  
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ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท้ังทางรางกายและจิตใจ  สําหรับแนวทางการแกไขปญหา
ขยะตกคางดังกลาว คือ ตองมีการสงเสริมรณรงค ลดปริมาณขยะ โดยความรวมมือจากประชาชนในการ
คัดแยกขยะตั้งแตตนทาง  และการกําจัดใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล รวมท้ังจัดยานพาหนะสํารองไวใช
งาน หากมียานพาหนะชํารุดสามารถทํางานไดทันที 
 

  - ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงเปนปญหาในดานการจัดการขยะมูลฝอยในสถานท่ี
ฝงกลบ เนื่องจาก มีหนวยงานจํานวนมากมาใชบริการทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองฝงกลบรายวันมี
จํานวนมากข้ึนทําใหยานพาหนะและเครื่องจักรกลในการฝงกลบมีไมเพียงพอตอการฝงกลบรายวัน 
อีกท้ัง ยานพาหนะบางคันมีอายุการใชงานมานาน ชํารุดทรุดโทรมตองซอมแซมบํารุงรักษาบอย สําหรับใน
ฤดูฝนซ่ึงมีฝนตกหนักและมีระยะเวลานานประมาณ ๔-๕ เดือน จะไมสามารถฝงกลบรายวันได กอใหเกิด
ปญหากลิ่นเหม็นเนา ปญหาแมลงวัน และมีปญหาปริมาณน้ําเสียจํานวนมากลนบอ และน้ําชะมูลฝอยไหล
รั่วในพ้ืนท่ี 

 

- ปญหาดานเทคโนโลยีท่ีใช  คือ การฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary 
Landfill)  พบวา ไมสามารถดําเนินการฝงกลบรายวันได เนื่องจาก ไมมีดินกลบทับรายวันไดทุกวัน และ
น้ําเสียจากน้ําชะมูลฝอยไมถูกสูบนําไปบําบัดไดทุกวัน  ท้ังนี้ ในการแกปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและ
ปญหาดานเทคโนโลยีท่ีใช  เทศบาลฯ ไดมีการปรับวิธีการฝงกลบเพ่ือไมใหกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษตอ
สิ่งแวดลอม โดยใชวิธีการฝงกลบแบบหลักวิศวกรรม (Engineered Landfill) และมีการวางทอระบายน้ํา 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําทําการสูบน้ําเสียไปบําบัดตามสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน และวางทอระบายกาซเพ่ือนําไปใช
ประโยชน 

ดานงบประมาณ  
-  ปญหาดานงบประมาณ ในสวนของการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยบอใหม และ

การกอสรางท่ีจะตองมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือการผลิต
พลังงานในรูปแบบตางๆ  เชน ระบบการคัดแยก ระบบการหมักแบบแหง ระบบการผลิตไฟฟา ระบบการ
ผลิตกาซชีวภาพ ระบบการแปรรูปเปนน้ํามัน ระบบการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง และอ่ืนๆ ตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก เทศบาลเมืองวารินชําราบ ไมมีงบประมาณเพียงพอในการกอสรางระบบดังกลาว  ดังนั้น 
เทศบาลฯ ควรมีการจัดทําแผนงานรองรับเพ่ือจะไดมีการจัดสรรงบประมาณในดานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม  เพ่ือดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

สําหรับ การแกไขปญหาดานงบประมาณ ในสวนของการกอสรางระบบกําจัดขยะ 
มูลฝอยบอใหม และการกอสรางท่ีจะมีการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือการผลิตพลังงานในรูปแบบตางๆ  ทม.วารินชําราบ  สามารถบรรจุโครงการไวในแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม หรือ กระทรวงพลังงาน 
รวมท้ัง การสรรหาและคัดเลือกเอกชนเพ่ือมาทําการลงทุนในระบบจัดการขยะมูลฝอย   ท้ังนี้ ในการ
ดําเนินการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางในการบริหารจัดการรวมกัน  อาจจะไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณทุกครั้ง   ดังนั้น ควรจัดทําแผนงานแผนงบประมาณ รองรับเพ่ือการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เพ่ือสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  และกระตุน สรางเสริมจิตสํานึก
ใหประชาชนมีสวนรวมในการจายคากําจัดขยะมูลฝอยดวย 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๙๔ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ดานบุคลากร 
-  เนื่องดวยงานดานระบบจัดการขยะ เปนหนาท่ีของฝายชางสุขาภิบาล กองชาง 

สํานักงานเทศบาลเมืองวารินชําราบ ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการดูแลระบบกําจัดขยะมูลฝอย มี
ปริมาณจํากัด และตองปฏิบัติภารกิจในหลายหนาท่ี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากหลายหนวยงานท่ีสงมากําจัด ซ่ึงมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน  ท้ังนี้ การแกไขปญหาดานบุคลากร กองชาง ทม.วารินชําราบ ไดมีการบูรณาการในการ
ดําเนินงาน  โดยขอความรวมมือจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองชาง กองคลัง และกองวิชาการ
และแผนงาน  ในการดําเนินงานรวมกัน และมอบหมายหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการจัดการขยะมูลฝอย  
นอกจากนี้  ยังไดทําการวาจางใหบริษัทเอกชนมาทําการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ  
เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
- การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ในการแกไขปญหาตองเนนหนัก 

ไปท่ีการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบชุมชนของตนเอง โดยการดําเนนการรวมมือกัน 
และรวมเปนเจาของชุมชน เชน รวมจัดตั้งองคกรชุมชนข้ึนเปนผูบริการชุมชน รวมสํารวจศึกษาปญหา
ชุมชน และแกไขปญหาชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ควรเพ่ิมความเขมขนของการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรภายในชุมชน เชน การคัดแยกขยะ ประเภทขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล 
หรือขยะอันตราย เปนตน โดยเนนใหครอบครัวมีสวนรวมและนําไปปรับใชใหเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
รวมท้ังสงเสริมการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน เอกสารแผนพับ โปสเตอร ปายไวนิล เว็บไซต   
เพ่ือท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทม.วารินชําราบ (เมษายน 2559) 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทม.วารินชําราบ (สิงหาคม 2559) 
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5. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
5.1 ขอมูลท่ัวไป 
     5.1.1 ท่ีตั้ง 

         เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารต้ังอยูในอําเภอพิบูลมังสาหาร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 6 ตาราง
กิโลเมตร เม่ือ พ.ศ. 2482 ไดมีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบลพิบูลมังสาหาร ต้ังอยูริม
ถนนพิบูล ทางดานทิศตะวันตกของเมือง   

5.1.2 อาณาเขตติดตอ  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้   
   ทิศเหนือ       ติดตอกับ แมน้ํามูล 
   ทิศใต       ติดตอกับ ตําบลกุดชมพู  และตําบลโพธิ์ไทร 
   ทิศตะวันออก      ติดตอกับ แมน้ํามูล และตําบลกุดชมพู 
   ทิศตะวันตก      ติดตอกับ ตําบลโพธิ์ไทร               

ขอบเขตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   
 

5.1.3 ประชากร 
              มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 10,702 คน ชาย 5,169 คน หญิง 5,533 คน

มีจํานวนครัวเรือน 4,365 ครอบครัว ประชากรแฝง  3,000 คน/ป   นักทองเท่ียว 2,000 คน/ป  
ความหนาแนนประชากร 1,783 คนตอตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ กันยายน 2559) 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๙๘ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

5.1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
             โครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ข้ึนอยูกับสาขาการผลิต  

คือ การพาณิชยและการบริการ  และอุตสาหกรรมซ่ึงเปนการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน  
เชน  ซอมรถยนต จักรยานยนตร  ซอมเครื่องไฟฟา  โรงสีขาว  เปนตน 

       ท้ังนี้  แหลงกําเนิดมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประกอบดวย ตลาด 1 แหง 
โรงแรม 1 แหง  โรงพยาบาล 1 แหง  รานอาหาร 44 แหง  หนวยงานราชการ/เอกชน 4 แหง  
องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ ประกอบดวย เศษอาหาร รอยละ 51.99  พลาสติก รอยละ 12.59  
กระดาษ รอยละ 16.58  แกว รอยละ 15.91  ใบไม/ก่ิงไม รอยละ 0.29  โลหะ รอยละ 2.44  อ่ืนๆ 
รอยละ 0.19  
 

5.2 รายละเอียดโครงการ และการติดตามประเมินผล 
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไดดําเนินการจัดตั้ งศูนย กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง 

พิบูลมังสาหาร เพ่ือเปนศูนยกําจัดมูลฝอยรวมของอําเภอพิบูลมังสาหาร กับองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
ไทร   ซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ี และองคการบริหารสวนตําบลใกลเคียง  ณ ชุมชนบานหนองแปน  หมูท่ี 16 
ถนนสถิตซอย 3  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  มีขนาดพ้ืนท่ีกําจัดขยะ
ท้ังหมด 29 ไร 3 งาน  ซ่ึงเทศบาลฯ จัดซ้ือท่ีดินเม่ือป พ.ศ.2537 มีชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีกําจัดขยะมาก
ท่ีสุด คือ ชุมชนภูเขาแกว และชุมชนบานหนองแปน  โดยตั้งอยูหางจากสถานท่ีกําจัดขยะเปนระยะทาง  
3 กิโลเมตร 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไดรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต
โครงการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เม่ือป พ.ศ.2548 จํานวน 
74,290,680 บาท และเทศบาลสมทบเงินรายไดของทองถ่ิน จํานวน 8,254,519 บาท รวมเปน
งบประมาณของโครงการท้ังสิ้น 82,545,199 บาท โดยเทศบาลฯ ไดทําการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตป พ.ศ.2540 – 2543 โดยวาจาง 
บริษัทไฮโดรซีสเต็มส จํากัด เปนผูดําเนินการ  กอสรางโดยหางหุนสวนจํากัดอุบลมนตรีกอสราง  และได
เปดดําเนินการมาตั้งแตป เมษายน พ.ศ.2550 

ท้ังนี้ ระบบกําจัดขยะเปนระบบฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยมีปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีนําเขากําจัด 10 ตัน/วัน  ท้ังนี้ ในอดีตเทศบาลฯ เคยใชวิธีกําจัดมูลฝอยดวยวิธีเทกองบนพ้ืนท่ี 
(Open Dumping) แลวทําการเผาและมีการไถกลบบางในบางครั้ง  ปจจุบัน ไดดําเนินการฝงกลบตาม
หลักสุขาภิบาล ดําเนินการฝงกลบขยะดวยดินทุกวัน ตั้งแตเวลา 05.00-19.00 น. ในปจจุบันใชพ้ืนท่ีฝง
กลบมาแลว 8 ป จํานวน 3 ไร  แสดงดังรูปท่ี 7 เทศบาลฯ มีรถยนตท่ีใชจัดเก็บขยะแบบอัดทาย จํานวน 
3 คัน และมีพนักงานเก็บขนทายรถจํานวน 11 คน    ปจจุบัน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไดจัดเก็บ
คาธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน และอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
กําจัดขยะมูลฝอย 400 บาท/ตัน  สภาพปจจุบันของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.พิบูลมังสาหาร  

5.2.1 ขอมูลดานนโยบาย  
          เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปน

สวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน  โดยมีท่ีมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม และแผน/ยุทธศาสตรจังหวัด แตไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๙๙ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล 
และมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะ
มูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 29 แหง 
และนํามาท้ิง จํานวน  3 แหง 
 

5.2.2 ดานเทคนิค 

         การดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
ดําเนินการกอสรางโดย หางหุนสวนจํากัดอุบลมนตรีกอสราง  ซ่ึงไดดําเนินการกอสรางตามท่ีไดออกแบบ
ไว  ดําเนินการกอสรางโดยนิติบุคคลท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ท้ังนี้  เทศบาลฯ  มีมาตรการ
ตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบน้าํหนักและปองกันการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมไดรับอนุญาต  มีการใชวัสดุ
กันซึม  ฝงกลบและบดอัดขยะทุกวัน   ในการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน นั้น  เทศบาลฯ มีรถเก็บขนขยะ 

มูลฝอยของเทศบาลฯ/เจาของโครงการ จํานวน 3 คัน  
ประเภทรถเก็บขนมูลฝอยของ ทม.พิบูลมังสาหาร 
ลําดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปที่ไดมา สภาพรถ 

1 แบบอัดทาย 10 ลบ.ม. 82-3169 2548 ปกต ิ

2 แบบอัดทาย 10 ลบ.ม. 82-2683 2548 ปกต ิ

3 แบบอัดทาย 10 ลบ.ม. 82-3168 2548 ปกต ิ
 

และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 3 
แหง  

จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเขารวมโครงการ 
ลําดับ อปท./หนวยงานอ่ืนๆ ประเภท ขนาด ระยะทางถึง

โครงการ
(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

1 เทศบาลตําบลโพธศรี แบบเปดขางเททาย 10 ลบ.ม. 7 2 

2 เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร แบบอัดทาย 10 ลบ.ม. 5 1.5 

3 เทศบาลตําบลกุดชุมภ ู แบบอัดทาย 10 ลบ.ม. 7 1.5 

 
ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย  อาคารเครื่องชั่งใชงานไดตามปกติ  บอฝงกลบขยะ 

มูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 20-50 ตัน/วัน จํานวน 3 บอ ดังนี้ 

1. บอท่ี 1 เปนแบบ Area Method คาตามท่ีออกแบบไว จํานวน 3 ชั้น ความสูงของ
ขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอย รวมท้ังสิ้น 36,000 ลูกบาศกเมตร การดําเนินการจริง 
จํานวน 1 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 16,436 
ลูกบาศกเมตร 

2. บอท่ี 2, 3 เปนแบบ Area Method คาตามท่ีออกแบบไว จํานวน 3 ชั้น ความสูง
ของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอย รวมท้ังสิ้น 17 ,574 ลูกบาศกเมตร การ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๐๐ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ดําเนินการจริง จํานวน 1 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอย  รวมท้ังสิ้น 
10,000 ลูกบาศกเมตร สถานภาพ เปดดําเนินการ ท้ังนี้ ออกแบบไว 10-15 ป ใชงานมาแลว 8 ป  

สําหรับระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนท่ี 10 ไร เปนระบบบอผึ่งประกอบดวย บอ 1, 2 
และ 3 ขนาด 1,700 ลูกบาศกเมตร ท้ังนี้ น้ําชะมูลฝอยท่ีผานการบําบัดแลวปลอยลงสูธรรมชาติ มีระบบ
ติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน(บอสังเกตการณ) จํานวน 5 บอ ระบบจัดการน้ําฝนมี คสล. รอบบอ ไมมีแนว
กันชน อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถใชงานได คือ อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ  
อาคารซอมบํารุง สวนปอมยามไมสามารถใชงานได ถนนภายในโครงการเปนถนนลูกรัง ความกวาง  
4 เมตร  

5.2.3 ดานการบริหารจัดการ 
         บุคลากร ประจําระบบ มีจํานวน 5 คน ประกอบดวย พนักงานขับรถ 3 คน  พนักงาน 

ชั่งน้ําหนักขยะ 1 คน และพนักงานเวรยาม 1 คน   ท้ังนี้ หัวหนาฝายระดับปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอมท่ีผาน
การอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยไดรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
รวมถึงชางเทคนิคและเจาหนาท่ีประจําระบบ ไดรับการอบรมเรื่องจัดการขยะมูลฝอย  โยการดําเนินงาน 
มีการเก็บสถิติและขอมูลและจัดทําบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบในแตละวัน พรอม
จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน 

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับมาตรการควบคุมขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ  เชน การคัด
แยกขยะตนทาง  รวมถึงมีมาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมูลฝอย มีแผนการบํารุงรักษาระบบ  เครื่องจักร
ไดรับการซอมทันทีท่ีมีการชํารุด 

ท้ังนี้ เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขน และกําจัดขยะมูลฝอยเอง  โดยเก็บคาธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน  ซ่ึงเทศบาลฯ มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บ
คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยทําการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยสําหรับ ประชาชน
ท่ัวไป สถานประกอบการ และอาคารพาณิชยกรรม 400 บาท/ตัน 

5.2.4  ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ เปนเสียงตามสาย  รถประชาสัมพันธ   เอกสารแผนพับ สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย คือ  การคัดแยกขยะ  การดูแลรักษาความสะอาด   การเขารวม
กิจกรรมการรณรงคสรางจิตสํานึก ไมมีปญหาเรื่องรองเรียน 
 

5.2.5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขตอการดําเนินโครงการ 
เนื่องจาก  งบประมาณดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ของเทศบาลฯ มีคอนขาง

กําจัด   ดังนั้น  เทศบาลฯ ควรดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สวนกลางในการบริหารจัดการรวมกัน  และมีควรการจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณ เพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.พิบูลมังสาหาร (เมษายน 2559) 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.พิบูลมังสาหาร (สิงหาคม 2559) 
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6. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเดชอุดม  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี

6.1 ขอมูลท่ัวไป 
   6.1.1 ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 

      เทศบาลเมืองเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยู  345 หมู ท่ี 19  ถ. สถลมารค   
ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  เดิมเปนสุขาภิบาลเดชอุดม ตอมาเปลี่ยนแปลงฐานะเปน
เทศบาลตําบล  ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก. เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 
2542  มีพ้ืนท่ีปกครอง 8.10 ตารางกิโลเมตร  12 หมูบาน 31 ชุมชน อยูหางจากท่ีวาการอําเภอ 
เดชอุดม 4 กิโลเมตร  และหางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทาง 45  กิโลเมตร 

6.1.2 อาณาเขตติดตอ   เทศบาลเมืองเดชอุดม  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช 
ทิศใต    ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ศรี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ศรี 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลนากระแซง 

 

แผนท่ีแสดงขอบเขตของเทศบาลเมืองเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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 6.1.3 ประชากร 
เทศบาลเมืองเดชอุดม  มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 14,050 คน  ชาย 6,793 คน  

หญิง 7,257 คน (ขอมูล  ณ กันยายน  2559)  จํานวนหลังคาเรือน 6,072   ครัวเรือน  ความหนาแนน
ประชากรเฉลี่ย 1,734 คน/ตารางกิโลเมตร  

6.1.4  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม  สวยใหญประกอบอาชีพในยานธุรกิจ คือ บริเวณ

ถนนประชาศิริ  ศูนยการคาเดชอุดม  ประชาชนจะประกอบอาชีพคาขาย  ธุรกิจบริการ  และรับจาง
แรงงาน  สวนบริเวณชานเมืองและพ้ืนท่ีรอบๆ เขตเทศบาล  ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน
สวนมาก พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ขาว พืชเศรษฐกิจรอง คือ ปอ มันสําปะหลัง และพืชไรอ่ืนๆ สวนปศุสัตว 
ท่ีพบในพ้ืนท่ี เชน เลี้ยงสุกร วัว ควาย สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม มีจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 3 แหง  ไดแก  โรงสี 2 โรง  โรงน้ําแข็ง 1 โรง  และโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก  6 โรง  ซ่ึงสวนใหญเปนโรงสีขาวขนาดเล็ก  โรงพยาบาลรัฐ จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขนาด 180 เตียง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม จํานวน 1 แหง   
ศูนยบริการสุขภาพ จํานวน 3 แหง   ศูนยบริการสาธารณสุข ทม.เดชอุดม จํานวน 1 แหง  คลินิก 
(เอกชน) จํานวน 15 แหง  รานขายยา จํานวน 17 แหง 

สําหรับการพาณิชยกรรม  ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเดชอุดม  ประกอบดวย สถานีบริการน้ํามัน  
6 แหง  โรงภาพยนตร  1 แหง  ตลาดสด 2 แหง  รานคา 456 แหง  สวนของการบริการ  ประกอบดวย 
ธนาคารพาณิชย 6 แหง  บริษัทประกันชีวิต 4 แหง  โรงแรม 2 แหง  สถานธนานุบาล 1 แหง  และ
สถานีขนสง 1 แหง  และเนื่องจาก เทศบาลเมืองเดชอุดมมีแหลงทองเท่ียวไมมากนัก  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การทองเท่ียวเปนลักษณะการประกอบการนําเท่ียวของเอกชนเทานั้น 

6.2 รายละเอียดโครงการ และการติดตามประเมินผล 
เทศบาลเมืองเดชอุดม  จังหวัดอุบลาชธานี  ไดใชงบประมาณของทางเทศบาลฯ ในการ

ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในการกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย ในพ้ืนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลฯ เอง บนท่ีดิน 108 ไร 2 งาน 116 ตารางวา  ในเขตตําบลกลาง เปนระบบฝงกลบท่ีถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Land Fill)  ตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยไดวาจางบริษัท เอ็นทิค จํากัด เปนท่ี
ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  สําหรับกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองเดชอุดม  ซ่ึงตั้งอยูท่ีบานบก หมูท่ี 14 ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    

ในป  พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองเดชอุดม  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตโครงการ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด วงเงินงบประมาณ 70,900,000 
บาท  โดยเปนงบประมาณต้ังแต ป 2552-2553  แตเนื่องจากการมีการคัดคานของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางระบบฯ ได  จนกระท่ังป พ.ศ. 2556 ศาลปกครองอุบลราชธานียก
ฟอง  ทม.เดชอุดม  จึงไดดําเนินการกอสรางระบบฯ  จนเสร็จเรียบรอยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557  แตก็ยัง
ไมสามารถเขาใชงานได  เนื่องจาก ประชาชนในพ้ืนท่ี  อบต.กลางคัดคาน ซ่ึงในชวงธันวาคม 2557 ทาง
จังหวัดไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการหาขอเท็จจริงข้ึน 1 คณะ  เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และหาขอตกลงท่ีจะ
สามารถเปดดําเนินการในระบบฯ ไดในตนป 2558 โดยไดมีการประชุมหารือรวมกันระหวาง ทม.เดช
อุดม  และกลุมชาวบานท่ีคัดคาน แตก็ยังไมสามารถหาขอยุติและไมสามารถเขาดําเนินการพ้ืนท่ีได  
ปจจุบัน (กันยายน 2559) ชาวบาน อบต.กลาง ท่ีคัดคานการดําเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ  ขณะนี้  
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อยูระหวางรอคําตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ท้ังนี้ ลําดับเหตุการณของการดําเนินงานกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย ของเทสบาลเมืองเดชอุดม มีดังนี้ 

(1) ป พ.ศ. 2549  เทศบาลเมืองเดชอุดม  จังหวัดอุบลาชธานี  ไดใชงบประมาณของทาง
เทศบาลเอง ในการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในการกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย  โดยไดวาจาง
บริษัท เอ็นทิค จํากัด เปนท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  สําหรับกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม  บนท่ีดิน 108 ไร 2 งาน 116 ตารางวา   
ซ่ึงตั้งอยูท่ีบานบก หมูท่ี 14 ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    

(2) ป พ.ศ. 2552  เทศบาลเมืองเดชอุดม  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตโครงการ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  วงเงินงบประมาณ 70,900,000 
บาทโดยเปนงบประมาณตั้งแต ป 2552-2553 แตเนื่องจากการมีการคัดคานของประชาชนในพ้ืนท่ี  
และผลกระทบจากปญหาทางการเมือง  ทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางระบบฯ (รอการพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา และอุบลราชธานี ตามลําดับ) 

(3) ศาลปกครองอุบลราชธาน ีมีคําสั่งยกฟองในปลายป 2555  ทางเทศบาลเมืองเดชอุดม จึงได
เริ่มดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  เม่ือเดือนมกราคม 2556 ตามวงเงินงบประมาณคงเหลือ 
64,069,000 บาท (โดยตัดเงินในรายการคาจัดซ้ือรถยกขยะ 2 คัน , คาจัดซ้ือรถแทรกเตอร, คา
จัดสรางอาคารท่ีพักคนงาน และคาจัดสรางโรงซอมบํารุง เนื่องจาก ไมสามารถกันเงินไดทันตาม 
หวงเวลาท่ีสํานักงบประมาณกําหนด) 

(4) ดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะเสร็จเม่ือ มิถุนายน 2557 คิดเปนประมาณ 97 %  
เนื่องจาก ยังเหลือการเบิกเงินงวดสุดทาย และติดขัดในขอกฎหมายเรื่องการแกแบบเรื่องเขตแดนทับซอน 
กับพ้ืนท่ีของชาวบาน  ท้ังนี้ รอง.ผวจ.อุบลราชธานี ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจปญหาและไกลเกลี่ยเรื่องเปดsite 
ขยะ โดยให อบต.กลาง  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตั้งของระบบกําจัดขยะฯ ทําความเขาใจกับประชาชนในหมูบาน เพ่ือ
จะใหสามารถเปดบอไดในชวงตนป 2558  แตยังไมสามารถตกลงกันได โดยมีประเด็นสืบเนื่อง ดังนี้ 

       4.1)  ให ทม.เดชอุดม ดําเนินการทดลองการใชพ้ืนท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
       4.2)  เครื่องจักรท่ีใชในระบบกําจัดขยะมูลฝอย เปนความรับผิดชอบของ ทม.เดชอุดม  

แตแรงงานคนในพ้ืนท่ี ใหเปนประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.กลาง 
       4.3) หากมีปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหทม.เดชอุดม รวมกับ อบต.กลางในการติดตาม

ตรวจสอบ 
       4.4) ตั้งคณะกรรมการรวมกันตรวจสอบการดําเนินงาน บริหารจัดการระบบกําจัดขยะ 

มูลฝอยของ ทม.เดชอุดม 
4.5)  กันยายน 2559    ยังไมสามารถเขาใชงานในระบบฯ ได  รอคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด 

ท้ังนี้  สําหรับการแกไขปญหาในการกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.เดชอุดม  ไดมีการนําขยะไป
กําจัดท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.วารินชําราบ  โดยเฉลี่ย 13 ตัน/วัน มีคาใชจายในการกําจัดเฉลี่ย
เดือนละ 128,000 บาท 
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ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ 

 

6.2.1  ดานนโยบาย 
เทศบาลเมืองเดชอุดม  มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวน

หนึ่งของนโยบายหนวยงาน ท่ีมาของนโยบาย คือ นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย  มีผูรับผิดชอบรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดทํา
ระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  และมีการจัดทํา

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๐๗ 
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สรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล  รวมท้ัง มีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย  โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน   37 แหง  แตยังไมมีการเปดใชงาน เนื่องจาก  ประชาชน
คัดคาน 

6.2.2  ดานเทคนิค 
เทศบาลเมืองเดชอุดม มีการเก็บขนขยะทุกวัน   โดยบริการเก็บขนขยะท่ีเกิดข้ึนในเขต

เทศบาลฯ เองท้ังหมด   มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลท่ีจัดเก็บไดมีปริมาณเฉลี่ยวันละ 13 ตัน  มีการ
แบงเขตการเก็บขนตามเขตของชุมชนท่ีติดตอกัน จํานวน 6 เขต  เปนเขตชุมชนท้ังหมด 5 เขต และเปน
เขตตลาดสด 1 เขต  ซ่ึงในแตละเขตจะมีชุมชน ท้ังหมด  5-6  ชุมชนตอเขต  เพ่ือนําไปกําจัดนอกเขต
พ้ืนท่ี     

องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอยอาคารเครื่องชั่งใชงานไดตามปกติ  บอฝงกลบ
ขยะมูลฝอยมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 20 ตัน/วัน  แตไมสามารถเปดใชงาน   
ท้ังนี้ อายุการใชงานของบอฝงกลบออกแบบไวใหใชงานได 20 ป 

ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนท่ี 5 ไร เปนระบบผึ่ง ประกอบดวย บอ Anaerobic 
 pond ขนาด  2,828  ลูกบาศกเมตร   บอ Low rate  pond  ขนาด  1,683  ลูกบาศกเมตร  บอ  
Maturation pond  ขนาด 1,500 ลูกบาศกเมตร  ท้ังนี้  น้ําชะมูลฝอยท่ีผานการบําบัดแลวปลอยลงสู 
ไมมีการปลอยออกสูดานนอก  มีระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน(บอสังเกตการณ)  จํานวน 3 บอ  
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค  ประกอบดวย อาคารสํานักงาน  อาคารปอมยาม  มีรั้วลวด
หนาม  และแนวกันชน  คือ ตนสน 
รถเก็บขนขยะมูลฝอย 

ลําดับ 
อปท./หนวยงาน

อ่ืน ๆ 
ประเภท ขนาด 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

1 ทม.เดชอุดม แบบอัดทาย 3 คัน 10 ลบ.ม. 15 14 
2 ทม.เดชอุดม แบบอัดทาย 2 คัน 5 ลบ.ม.   
3 ทม.เดชอุดม แบบคอนเทนเนอร  

1 คัน 
8 ลบ.ม.   

 

ท้ังนี้ เทศบาลฯ คิดคาธรรมเนียมในการเก็บขนอยูท่ี 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน  สําหรับ 
รายการคาใชจายในการเก็บขนในแตละเดือน ประกอบไปดวย คาจางคนขับรถ คาจางพนักงานทายรถ 
คาจางพนักงานกวาดถนน คานํ้ามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น และคาซอมแซมรถ  อนึ่ง เทศบาลเมืองเดชอุดม   
มีรถท่ีใชในการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล  
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จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใชในการเก็บขนในเทศบาลเมืองเดชอุดม 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทรถ 
 

ขนาด
ความจุ
(ลบ.ม.) 

ปท่ี
จัดซ้ือ 

จํานวน
เท่ียวการ
เก็บขน 
(เท่ียว) 

จํานวน
พนักงาน
ทายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการเก็บ
ขนตอเท่ียว 

ไมรวมระยะทางไปท่ี
ท้ิงขยะ(ก.ม.) 

ระยะเวลา 
ในการเก็บ
ขนตอเท่ียว 
(ชั่วโมง) 

1 รถชนิดเปดขางเททาย 
ไมมีเคร่ืองอัดขยะอัด
ทาย 

15.0  
ลบ.หลา 

2537 2 4 21 2.30 

2 รถชนิดเปดขางเททายมี
เคร่ืองบดอัดขยะ 

5.0  2535 2 3 27 3.05 

3 รถชนิดเปดขางเททายมี
เคร่ืองบดอัดขยะ 

10.0 2538 2 3 23 2.80 

4 รถชนิดเททายมีเคร่ือง
บดอัดขยะ 

10.0 2538 2 4 45 3.40 

5 รถชนิดเปดขางเททาย 15.0 2539 1 4 37 3.21 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
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6.2.3  ดานการบริหารจัดการ 
เทศบาลเมืองเดชอุดม  ดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยเอง  โดยในสวนของการ

กําจัด นําขยะไปกําจัดท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ท้ังนี้   เทศบาลฯ มี
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยมี อัตราการเก็บ
คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยสําหรับประชาชนท่ัวไป 20 บาท/ลูกบาศกเมตร/เดือน  สวนสถาน
ประกอบการ และอาคารพาณิชยกรรม คิดราคา ตามปริมาณขยะ  ท้ังนี้ปญหาในการบริหารจัดการ พบวา 
 มีปญหา คาใชจายไมเพียงพอ   ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู  เครื่องจักรชํารุด/ซอมบอย  และการตอตาน
จากชุมชน  

6.2.4   ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธการคัดแยกขยะและจัดต้ังธนาคารขยะ  และมีการ 

ประชาสัมพันธคัดแยกขยะอินทรียผลิตพลังงานจากขยะชุมชน (ไบโอแกส)   โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในรูปแบบธนาคารขยะรีไซเคิล  สวนปญหาเรื่องรองเรียน คือ  เริ่ม
ตั้งแตป 2551 ประชาชนบานกลาง คัดคานการกอสรางบอกําจัดขยะ  
 

6.2.5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขตอการดําเนินโครงการ 
เนื่องจาก  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  ไมสามารถนําขยะไปกําจัด ณ บอกําจัดขยะของ

เทศบาลเมืองเดชอุดมได เนื่องจาก  ประชาชนในพ้ืนท่ีคัดคานไมใหนําขยะมาท้ิง นอกจากนี้  ยังพบวา  
มีประชาชนนําขยะจากนอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาลฯ นํามาท้ิงในเขตเทศบาล  ทําใหเพ่ิมปญหาในการจัดการ
ขยะดวย 

สําหรับแนวทางการแกไขปญหา  เทศบาลฯ ควรรณรงคใหมีการคัดแยกขยะจากตนทาง 
เพ่ือลดปริมาณขยะ ในสวนการเขาใชระบบฯ  ควรมีการเจรจาไกลเกลี่ย  สรางความเขาใจกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีตั้งระบบฯ ใหมีความเขาใจถึงกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินการใชงานในระบบฯ ได  
โดยอาจจัดต้ังคณะกรรมการรวมระหวางเทศบาลกับองคการบริหารสวนตําบลกลางเจาของพ้ืนท่ี ท้ังนี้ 
เพ่ือความคุมคาสําหรับงบประมาณลงทุนท่ีใชในการกอสราง  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนืสูงสุดในการ
ดําเนินงาน 

นอกจากนี้  ยังมีปญหาเรื่อง งบประมาณท่ีมีจํากัดในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม  และ
รถบรรทุกขยะมีสภาพชํารุดและใชงานมานาน   ดังนั้น  เทศบาลฯ  ควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
รองรับการจัดการสิ่งแวดลอม  และจัดทําแผนงานจัดหาครุภัณฑทดแทนท่ีชํารุด เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.เดชอุดม (เมษายน 2559) 
 

 
 

สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ ทม.เดชอุดม (สิงหาคม 2559) 
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7. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

 7.1.1  ท่ีตั้งและภูมิประเทศ 
  "เทศบาลนครอุบลราชธานี"  จังหวัดอุบลราชธานี มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเม่ือ  

พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนท่ี 14 ก. วันท่ี 8 มีนาคม 
พ.ศ. 2542  และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ปจจุบันพ้ืนท่ีครอบคลุมเนื้อท่ีตําบล
ในเมืองพรอมท้ังบางสวนของตําบลแจระแม  ตําบลขามใหญ ตําบลปทุม  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 29.04 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนท่ีของเทศบาลสวนใหญเปนท่ีราบ มีแมน้ํามูลไหลผานเมืองทางดานทิศใต บริเวณตอนกลาง
ของเมือง คือ ทุงศรีเมืองและบริเวณรอบๆ มีลักษณะเปนท่ีลุมคลายแองกะทะ ตั้งแตถนนอุปราชหนาศาล
เยาวชนและครอบครัว ลงมาถึงถนนเข่ือนธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สํานักงานการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2  ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมท่ีทํา
การไปรษณียโทรเลข เลยข้ึนไปวัดทุงศรีเมือง และวัดมณีวนาราม 

7.1.2  อาณาเขตติดตอ เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้  
ทิศเหนือ       ติดตอกับ    ถนนสายเลี่ยงเมือง  ทต. อุบล  อบต. ขามใหญ   
                                และเขตทหารอากาศ 
ทิศใต           ติดตอกับ  แมน้ํามูล เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ   หวยวังนอง อบต.ปทุม เขตทหารอากาศ   
                                 และอบต. ขามใหญ 

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ   ลํามูลนอย  ถนนสายเลี่ยงเมือง และ อบต. แจระแม 

7.1.3 ประชากร 
ปจจุบัน เทศบาลนครอุบลราชธานี มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 77,422 คน 

30,929 ครัวเรือน  ชาย 36,139 คน  หญิง 41,283 คน  ความหนาแนน 2,666 คนตอตาราง 
กิโลเมตร (ขอมูล ณ กันยายน 2559) 

7.1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีจํานวนชุมชนท้ังหมด 106 ชุมชน  สวนใหญมีเชื้อสายไทย

ลาว (ชาวอีสาน)  นอกจากนี้ ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน เวียดนาม ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  
รอยละ 98.5 ศาสนาคริสตและอิสลาม รอยละ 1.40  ศาสนาอ่ืนๆ รอยละ 0.1 สภาพเศรษฐกิจ โดย
สวนใหญข้ึนอยูกับการคาขาย  การประกอบธุรกิจพาณิชยและบริการ มีท้ังในลักษณะสวนตัวและรวมเปน
หางหุนสวนหรือบริษัท การบริการดานอุตสาหกรรมจะเปนขนาดเล็กใชเงินทุนหมุนเวียนไมมากนัก และ
ดานเกษตรกรรมมีเปนสวนนอยตามชุมชนรอบนอก การดําเนินการมีท้ังในลักษณะสวนตัวและการรวม
เปนหางหุนสวนหรือบริษัท สถานประกอบการความเจริญทางเศรษฐกิจจะอยูตามบริเวณถนนสายหลัก  
หรือความหนาแนนของประชากร เชน  ถนนชยางกูร  ถนนแจงสนทิ   ถนนอุปราช  ถนนสรรพสิทธิ์ ตลาด
สดเทศบาล 2 (ตลาดนอย) ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ)  ตลาดสดเทศบาล 5 (ตลาดคิวตระการ) 
ตลาดทยาประศาสน (ตลาดบานดู) ตลาดหนองบัว ฯลฯ  ธุรกิจท่ีมีการดําเนินการสวนใหญ  ไดแก  การ
บริการดานหอพัก–หองเชา  รานเสริมสวยแตงผม  รานอาหาร การซอมบํารุงรถยนต–รถจักรยานยนต   
การคาปลีก – สงสินคาอุปโภคบริโภค  การรับเหมากอสราง เปนตน 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๑๒ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเปนสวนนอย
ตามชุมชนรอบนอก เชน การทําสวนผักตามชุมชนวัดทาวังหิน ชุมชนวังสวาง การทํานาตามชุมชน วัดบาน
นาควาย ชุมชนศาลาบานนาควาย  เปนตน  โดยมีผลผลิตในดานเกษตรกรรมเพียงเล็กนอย อุตสาหกรรม
ท่ีสําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร  การผลิตวัสดุกอสรางการซอมบํารุงรถยนต  สวนใหญจะเปน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีใชเงินทุนหมุนเวียนไมมากนัก  

7.2 รายละเอียดโครงการ และการติดตามประเมินผล 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการ

อุดหนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป 2537 - 2544 เปนเงิน 
87.579 ลานบาท โดยเริ่มศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ในป พ.ศ. 2537 และไดทําการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบในระยะท่ี 1 เม่ือป 
2539 และกอสรางบอฝงกลบแลวเสร็จ ในป 2542  ณ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
มีพ้ืนท่ี 300 ไร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 80 ตัน/วัน   

ถึงแมวา  เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยซ่ึงกอสรางแลวเสร็จในพ้ืนท่ี 300 
ไร  ในทองท่ีตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนระบบฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Land Fill) แตมีความขัดแยงในโครงการทําใหไมสามารถเขาไปใชประโยชนได  ทําใหเทศบาล
นครอุบลราชธานี ตองขนสงขยะมูลฝอยไปกําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองวาริน 
ชําราบ ซ่ึงเปนระบบฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ระยะทาง 30 กิโลเมตร  ประมาณวันละ 77 ตันตอวัน 
ซ่ึงนอกจากจะตองมีคาใชจายในการขนสงขยะมูลฝอยแลว ยังตองเสียคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะ 
มูลฝอย ใหแกเทศบาลเมืองวารินชําราบ ในอัตราตันละ 330 บาท โดยคาใชจายในการกําจัดขยะในป 
2559 เฉลี่ยเดือนละ 762,300 บาท 

เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2558  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ไดเขารวมลงพ้ืนท่ี
เพ่ือรวมสังเกตการณในการตรวจสอบขอมูล  การขอยกเลิกการใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  ปาดอนเมา  
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ท่ีไดขอพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  รวมกับ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สํานักงานปาไมสาขา 7 อุบลราชธานี  เทศบาลนครอุบลราชธานี   
เทศบาลเมืองแจระแม  ผูใหญบานหนองจาน  และเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของ จากการตรวจสอบ พบวา  
อาคารประกอบ ท้ังปอมยาม  อาคารสํานักงาน อาคารซอมบํารุง  อาคารจอดรถ อยูในสภาพไมสามารถใช
งานได   หลังคากระเบื้องอาคารสํานักงานหาย  เหล็กโครงสรางของโรงจอดรถถูกตัดออกไป  สภาพพ้ืนท่ี
โดยรอบรกราง  สวนบริเวณบอฝงกลบขยะอยูในสภาพ น้ําทวมขัง หลงเหลือรองรอยการปูพ้ืน  HDPE 
เล็กนอยในบางสวน  เนื่องจากถูกปลอยรางเปนระยะเวลากวา 16 ป  ไมสามารถใชงานได  ท้ังนี้  
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี จะไดมีหนังสือสรุปผลการตรวจสอบ
พ้ืนท่ี  ท้ังขอเสนอแนะขอคิดเห็นใหทางกรมปาไมพิจารณาสําหรับการปฏิบัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในระยะตอไป   โดยหากทาง อบจ.อุบลราชธานี หรือหนวยงานอ่ืนตองการขอใชพ้ืนท่ีนี้ เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตองดําเนินการยื่นเรื่องตอกรมปาไมเพ่ือขออนุญาตใชประโยชน  
ตอไป 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๑๓ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

จากการติดตามการดําเนินงาน  พบวา ณ  กันยายน 2559 ยังไมการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับ
การขอใชพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ  สวนเรื่องท่ี อบจ.อุบลราชธานี จะขอใชพ้ืนท่ีดําเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เปนเพียงแคแนวนโยบายเทานั้น  ไมมีการขับเคลื่อนดําเนินการตอแตอยางใด 

7.2.1  ดานนโยบาย 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปน

สวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน ท่ีมาของนโยบาย คือ นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย  มีผูรับผิดชอบรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีการ
จัดทําระบบขอมูล (ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  และมีการ
จัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล  รวมท้ัง มีการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย  ยังไมมีการเปดใชงานระบบฯ เนื่องจาก  
ประชาชนคัดคาน 

นอกจากนี้  ไดกําหนดนโยบายในการบริหารงานดานการสงเสริมและกํากับดูแลรักษา
ความสะอาดของบานเมือง กวดขันการเก็บกวาดขยะมูลฝอย พรอมใหมีระบบการบริหารจัดการขยะ 
แบบครบวงจร สงเสริมการนําขยะกลับมาใชใหม หรือการแปรสภาพเปนปุย สําหรับการนํามาใชประโยชน
ตอไป  

7.2.2 ดานเทคนิค 
เทศบาลนครอุบลราชานี   มีการเก็บขนขยะทุกวัน   โดยบริการเก็บขนขยะท่ีเกิดข้ึนใน

เขตเทศบาลฯ เองท้ังหมด  โดยมีจํานวนชุมชนท้ังหมด 106 แหง มีปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณวันละ 
77 ตัน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย 5 ประเภท จํานวน 29 คัน แสดงดังตาราง 12 โดยแบงเขตการเก็บขน
ขยะมูลฝอย ออกเปน 16 เขต ซ่ึงสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาล  
รอยละ 100 โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย ประจําการเขตละ 1 คัน สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได รอยละ 
95 เพ่ือนําไปกําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองวารินชําราบ มีระยะทาง 30 กิโลเมตร 
โดยเสียคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ในอัตรา 330 บาท/ตัน 

ประเภทของรถขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเภทรถ 
ความจุ  
(ลบ.ม.) 

ปที่จัดซื้อ 
จํานวนเที่ยวการเก็บขน 

(เที่ยว) 
พนักงานทาย

รถ (คน) 

รถอัดทาย 10 2548 2 4 
รถชนิดเปดขางเททาย 10 2538 3 3 

รถคอนเทนเนอร 5 2546 2 3 

รถปคอัพ 5 2538 2 3 

7.2.3 ดานการบริหารจัดการ 
เทศบาลนครอุบลราชานี   ดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยเอง  โดยในสวนของ

การกําจัด นําขยะไปกําจัดท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  ท้ังนี้  เทศบาลฯ  
มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยมีอัตราการเก็บ
คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน จํานวน 120 บาท/ครัวเรือน/ป 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๑๔ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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7.2.4  ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได มีการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ  ดังนี้  อบรม

อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม   อบรมใหความรูการจัดการขยะเพ่ือลดภาวะโลกรอน  อบรมใหความรูเรื่อง 
3R แยกขยะอนุรักษสิ่งแวดลอม 

7.2.5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขตอการดําเนินโครงการ 
เนื่องจาก เทศบาลนครอุบลราชธานี ยังไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเอง 

เพราะไมสามารถเขาไปใชพ้ืนท่ีภายในระบบกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงแมวาไดดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวก็ตาม ดังนั้น  ในดานเทคโนโลยีจึงยังไมมีปญหาท่ีเก่ียวของกับการใชระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย  สวนในการเก็บขนขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัดท่ีเทศบาลเมืองวารินชําราบ พบวา รถท่ีใชในการ
เก็บขนขยะมูลฝอยเกิดความชํารุดเสียหาย คาดวาอาจเกิดจากน้ําเสียท่ีมากับขยะมูลฝอยท่ีมีความเปนกรด
เปนดาง จึงเกิดการกัดกรอน   ดังนั้น จึงควรรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย
ออกจากขยะท่ัวไปกอนท่ีจะรวบรวมไวใหรถเก็บขนขยะมูลฝอยมาจัดเก็บ เพ่ือลดปญหาน้ําชะขยะท่ีอาจจะ
กัดกรอนรถเก็บขนขยะมูลฝอยเกิดความเสียหาย 

ปญหาท่ีพบ สวนใหญ จะเปนปญหาดานการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะการขาด
แคลนงบประมาณในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการกําจัดขยะมูลฝอย  ดังนั้น เทศบาลฯ ควร
จัดทําแผนงานและงบประมาณ เตรียมพรอมสําหรับใชในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย   และ
ควรสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการบริหารจัดการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
ไดเขารับการอบรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี อยางนอย 1 คน/1 
หลักสูตร/ป  เพ่ือชวยใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขับเคลื่อนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับในดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม  เทศบาลฯ  ควรเรงประชาสัมพันธ 
และทําความเขาใจกับชุมชน ชาวบาน ประชาชน เพ่ือใหมีความตระหนักและเขาใจเก่ียวกับการจัดการ 
มูลฝอยอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และควรบังคับใชกฎหมายกับประชาชนผูไมปฏิบัติตามเทศบัญญัติ 
หรือการไมจายคาธรรมเนียมของประชาชน   นอกจากนี้  ควรกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยใหชัดเจนและเหมาะสม โดยตองประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม
ในการวางแผนจัดการขยะของตนเองกอนท่ีจะนํามาท้ิง รวมท้ังรณรงคใหประชาชนรูจักคัดแยกขยะกอนท้ิง 
ซ่ึงจะชวยลดปญหาขยะตกคางและสงกลิ่นเหม็น 
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สภาพอาคารสํานักงาน ส่ิงกอสราง และบอฝงกลบ ทน.อุบลราชธานี  
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
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บทที ่5 
บทวิเคราะหการจัดการน้าํเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

 
ตามท่ี  สํานักสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี  ไดดําเนินการสํารวจและประเมินระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม  โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 
อุบลราชธานี  ในป พ.ศ. 25589  จํานวน 4 จังหวัด  ประกอบดวย จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดยโสธร 
จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมท้ังสิ้น 12 ระบบ แบงเปน ระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสีย 5 ระบบ  ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 7 ระบบ  สามารถสรุปไดดังนี้  

1. การจัดการน้ําเสียชุมชน   

1.1) ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับ
เสถียร หรือ Stabilization Pond (SP) ดําเนินการโดยองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) โดยเขามาบริหาร
จัดการระบบ  มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกเดือน คาท่ีตรวจวัด และตรวจทุกวัน ไดแก Temp, pH, DO   
ซ่ึงสามารถลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD ไดรอยละ50-80  สําหรับการจัดการน้ําท้ิง พบวา 
ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ กุดสะคุ และหวยปลาแดก  และนําไปใชประโยชนอ่ืน เชน ในการทํา
สวน และเกษตรกรรม  สวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการ  คือ ระบบทอรวบรวมน้ําเสียยัง 
ไมครอบคลุมพ้ืนท่ี และมีการตอเชื่อมทอน้ําท้ิงเขาสูแนวทอรวบรวมน้ําเสียจํานวนนอย แตเทศบาลฯ   
มีแผนขยายเขตพ้ืนท่ีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคต  ท้ังนี้  เทศบาลฯ ยังไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน  อยูระหวาง
ดําเนินการออกเทศบัญญัติใหมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน  ผลการประเมินระบบ อยูใน
เกณฑดี 

1.2)  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองมุกดาหาร ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับ
เสถียร หรือ Stabilization Pond (SP)  ดําเนินการเดินระบบโดยองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  ซ่ึงมีการ
บํารุงรักษาในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงานท่ีกําหนด มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกเดือน 
คาท่ีตรวจวัด และตรวจทุกวัน ไดแก Temp, pH, DO  ซ่ึงสามารถลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD 
ไดรอยละ50-80  สําหรับการจัดการน้ําท้ิง พบวา ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองหวยมุก  
นําไปใชประโยชนอ่ืน เชน ในการทําสวน และเกษตรกรรม  สวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
โครงการ  คือ ระบบทอรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี  เทศบาลเมืองมุกดาหาร ไดมีการออก 
เทศบัญญัติใหมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนเรียบรอยแลว และไดดําเนินการจัดเก็บคาบริการ
บําบัดน้ําเสียชุมชน เม่ือตุลาคม 2558  ผลการประเมินระบบ อยูในเกณฑดี 

1.3)  ระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลเมืองยโสธร  ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับ
เสถียร หรือ Stabilization Pond (SP) ดําเนินการโดยกองชาง  เทศบาลเมืองยโสธร  ซ่ึงจากการท่ีเปน 
ระบบทอรวม จึงทําใหเกิดปญหาของระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบทอระบายน้ํา ซ่ึงเกิดการอุดตันของ
ดินและทรายในทอระบายน้ํา ทําใหการไหลของน้ําเสียนอยลง ปมทุกสถานีสูบน้ําเสียไมสามารถใชงานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ  และเครื่องจักรเกิดชํารุดบอย ซ่ึงอาจกลาวไดวา เปนปญหาท่ีเกิดจากการบริหาร
จัดการดวย สําหรับการจัดการน้ําท้ิงชวงท่ีมีการเดินระบบ พบวา ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ   
กุดจับ นําไปใชประโยชนอ่ืน เชน ในการเกษตรกรรม  และประมง  ปจจุบัน  เทศบาลเมืองยโสธร  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๑๗ 
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อยูระหวางทดลองเดินระบบ หลังจากท่ีเทศบาลฯ  ไดดําเนินการซอมแซมปมสถานีสูบทุกสถานี ซ่ึงชํารุด
ไมสามารถใชงานได ตั้งแตป 2558  ซ่ึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการซอมแซมใชระยะเวลานาน  
จึงไมสามารถประเมินระบบได 

1.4)  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองวารินชําราบ ใชรูปแบบการบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับ
เสถียร หรือ Stabilization Pond (SP)  ดําเนินการโดย กองชาง เทศบาลเมืองวารินชําราบ  สามารถเดิน
ระบบไดดี  มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําตามปละ 2 ครั้ง สําหรับการจัดการน้ําท้ิง พบวา ปลอยลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ คือ คลองกุดศรีมังคละ นําไปใชประโยชนอ่ืน เชน ในการเกษตรกรรม  และประมง  สวน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการ  คือ ระบบทอรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีและมีการ
ตอเชื่อมทอน้ําท้ิงเขาสูแนวทอรวบรวมน้ําเสียจํานวนนอย  และยังไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน เทศบาลฯ ไดมีการดําเนินการทําแผนงานการรณรงคสรางจิตสํานึก และความตระหนักในเรื่อง 
การใชน้ําอุปโภค การตอทอระบายน้ําท้ิงสูระบบรวบรวมน้ําเสีย  การลดปริมาณน้ําเสีย  การขุดลอก
วัชพืช และผักตบชวา การรักษาความสะอาด แหลงน้ําธรรมชาติและการติดตั้งบอดักไขมัน และโครงการ
คลองสวยน้ําใส ผลการประเมินระบบ อยูในเกณฑดี 

1.5) ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี  เดิมดําเนินการโดยกองชาง เทศบาลนคร
อุบลราชธานี  ปจจุบันดําเนินการโดยองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  ซ่ึงไดทําขอตกลงใหบริการรับบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียแกเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงมีผลตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2573 (15 ป)  ท้ังนี้  ในชวงระยะเวลา 3 ปผานมา (ป 2557-ป 2559) ไมสามารถเดินระบบได 
เนื่องจากเครื่องจักรชํารุด ขาดงบประมาณในการซอมบํารุงรักษา ทําใหมีการปลอยน้ําเสียท่ีไมผานการ
บําบัดลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ บุงกลางเฮือน ทําใหไมสามารถประเมินระบบได  เนื่องจาก ไมมีการ
เดินระบบ 

 
2. การจัดการขยะมูลฝอย 

จากการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน พบวา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีระบบฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลอยูแลว  ยังมีการบริหาร
จัดการอยางไมถูกหลักสุขาภิบาล เชน การเทกองโดยไมบดอัดขยะมูลฝอย การไมกลบทับขยะมูลฝอยดวย
ดินทุกวัน   ซ่ึงจากการติดตามมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพดี 3 ระบบ  คือ เทศบาลเมือง 
วารินชําราบ  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  และเทศบาลเมืองยโสธร   มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
อีก  1 ระบบ ท่ีการดําเนินงานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยอยูในเกณฑพอใช คือ องคการบริหารสวน
จังหวัดอํานาจเจริญ   สวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีการดําเนินงานยังมีคุณภาพต่ําอยูในเกณฑท่ีตอง
ปรับปรุง คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  นอกจากนี้  ยังมีระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล อีก 2 ระบบ ท่ีดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว แตไมสามารถเขาไปใช
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยได  เนื่องจาก  ประชาชนในพ้ืนท่ีตอตานและคัดคานการเขาดําเนินงาน คือ  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานี  และระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง 
เดชอุดม จึงไมไดทําการประเมินระบบฯ  รายละเอียดดังนี้ 

2.1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการโดย 
กองชาง  เทศบาลเมืองมุกดาหาร พบวา มีการเดินระบบไดปกติ   แตการดําเนินงานยังตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน  มีการเทขยะกองออกมาดานนอกบอลามมายังบริเวณหนาเครื่องชั่ง  และอาคารคัดแยกขยะ  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๑๘ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ไมมีการฝงกลบขยะดวยดินทุกวัน ทําใหมีขยะปลิว  มีกลิ่นเหม็น  และแมลงวัน จํานวนมาก  บริเวณบอ
บําบัดน้ําเสียจากขยะ ยังมีสภาพดําคล้ํามาก มีกลิ่น มีขยะลอยเต็มในบอบําบัดน้ําเสียจํานวนมาก ผลการ
ประเมินระบบ อยูในเกณฑปรับปรุง 

2.2)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ ดําเนินการโดย 
กองชาง  พบวา  มีการเดินระบบไดปกติ  แตจากการท่ีมีปริมาณขยะมีเพ่ิมมากข้ึนทุกป   ทําใหมีปญหาใน
ดานการบริหารจัดการ คือ  มีขยะปลิว  เกลื่อนกราดฟุงกระจายไมเปนระเบียบรอย  โดยเฉพาะในชวงฤดู
ฝนการท้ิงขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวม  มีการท้ิงขยะไมถูกตอง   ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการโครงการ เกิดจากปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ทําใหการกําจัดขยะจะตองมีการเพ่ิมปริมาณ
เครื่องจักรกลและคนงานข้ึน เพ่ือใหจัดการกับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละวัน ผลการประเมินระบบ  
อยูในเกณฑพอใช  

2.3)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ดําเนินการโดย  กองชาง  
เทศบาลเมืองยโสธร มีการเดินระบบไดตามปกติสําหรับเฟสท่ี 2  แตสําหรับบอขยะในเฟสท่ี 1 ซ่ึงขยะ
เต็มบอแลว พบวา ยังไมมีการปดบอใหเรียบรอย  ท้ังนี้  ไดขอใหทาง เทศบาลเมืองยโสธร จัดทําแผนปด
บอขยะในเฟสท่ี 1 และดําเนินการใหเรียบรอย   สําหรับ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําเขากําจัดในเฟสท่ี 2 
 มีจํานวน  50 ตัน/วัน  ซ่ึงปริมาณขยะมีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหยังพบขยะ หลน เรี่ยราด  เกลื่อนถนน และมี
การฟุงปลิว  ในดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมนั้น  เทศบาลเมืองยโสธร  มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่อง
การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย โดยเก็บจากหนวยงาน ประชาชนท่ัวไป สถานประกอบการ 
อาคารพาณิชยกรรม คิดในอัตรา 600 บาทตอ 1 ตัน ผลการประเมินระบบ อยูในเกณฑดี 

2.4) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
ดําเนินการโดย  กองชาง เทศบาลเมืองวารินชําราบ  ระบบเดินไดปกติ  พบวา จากท่ีมีหนวยงานจํานวน
มากมาใชบริการทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองฝงกลบรายวันจํานวนมากข้ึน  ยานพาหนะเครื่องจักรกล
ในการฝงกลบมีไมเพียงพอตอการฝงกลบรายวันและยานพาหนะบางคันมีอายุการใชงานมานาน ชํารุด
ทรุดโทรมตองซอมแซมบํารุงรักษาบอยทําใหประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะลดลง  ท้ังในเรื่อง 
ของกลิ่น และการฝงกลบขยะดวยดิน โดยพบวา ปริมาณขยะในแตละประเภทมีจํานวนมากข้ึน  เทศบาล
เมืองวารินชําราบ  มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ   ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย โดยเก็บ
จากหนวยงาน ประชาชนท่ัวไป สถานประกอบการ อาคารพาณิชยกรรม คิดในอัตรา 350 บาทตอ  
1 ตัน  ผลการประเมินระบบ พบวา  อยูในเกณฑดี 

2.5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
ดําเนินการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  พบวา สามารถดําเนินการ
ไดตามปกติ  การดําเนินงานอยูในระดับดี  ไมมีกลิ่นเหม็น อาจมีขยะถุงพลาสติก ปลิวอยูบางเล็กนอย  แต
จากการท่ีมีการฝงกลบดินทุกวัน และมีการดําเนินการคัดแยกขยะท่ีตนทางไดดี   สงผลการประเมินระบบ 
อยูในเกณฑดี 

2.6)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการ
กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยเรียบรอยแลว แตไมสามารถเขาดําเนินการได  เนื่องจาก เกิดการตอตาน
และคัดคานจากประชาชนในพ้ืนท่ี ปจจุบัน  อยูในหวงการรอฟงคําพิพากษาศาลสูงสุด จึงไมสามารถ
ประเมินระบบฯ ได   

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๑๙ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

       ท้ังนี้ ทางเทศบาลเมืองเดชอุดม  ไดนําขยะมูลฝอยไปท้ิงท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  วันละประมาณ 13 ตัน 

2.7)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
ดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  แตก็ยังไมเคยเปดใชงาน  เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีคัดคาน และ
ไมยอมใหเจาหนาท่ีของทางเทศบาลเขาไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี   ระบบกําจัดขยะมูลฝอยจึงถูกปลอยท้ิงราง
ตั้งแตป 2540 ทําใหไมสามารถประเมินระบบฯ ได   

        ท้ังนี้ ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดนําขยะมูลฝอยไปท้ิงท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  วันละประมาณ 77 ตัน 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของประเด็นปญหาดังกลาว สามารถอภิปรายถึงสาเหตุและแนวทาง แกไข
ไดดังนี้ 

1. ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
1.1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนกอสรางใหญเกินความจําเปน ดวยการคาดการณปริมาณน้ําเสีย

ท่ีประชากรในทองถ่ินผลิตข้ึนในอัตราท่ีสูงมาก และยังตองคิดเผื่อสําหรับการระบายน้ําฝน รวมท้ังการ
กอสรางรองรับน้ําเสียในอนาคต 15-20 ป ทําใหระบบเสนทอและระบบบําบัดน้ําเสียไดรับการออกแบบไว
เผื่อเหลือคอนขางมาก เม่ือกอสรางระบบจึงมีขนาดใหญเกินความจําเปน รวมถึงขาดการใชประโยชน
เครื่องมืออุปกรณท่ีไดรับการจัดสรรใหคุมคา ดังนั้น  ควรผลักดันใหทองถ่ินท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
พิจารณานําน้ําเสียจากชุมชนท่ีอยูใกลเคียงเขามาใชประโยชนในระบบมากข้ึน  

1.2 การนําน้ําเสียจากแหลงกําเนิดในชุมชนสงเขาระบบบําบัดน้ําเสียยังมีปริมาณต่ํากวา
ความสามารถในการรองรับมาก เนื่องจาก ระบบรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ทําให
ขาดการเชื่อมทอจากแหลงกําเนิด เขาสูทอหลักท่ีใชรวบรวมน้ําเสีย รวมท้ังขาดการดูแลบํารุงรักษาเสนทอ 
ทําใหเกิดการชํารุดแตกหัก โดยไมไดซอมแซมคืนสภาพ และการอุดตันของขยะมูลฝอยในทอรวบรวมและ
สถานีสูบน้ํา ดังนั้นควรเรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอสรางทอรวบรวมน้ําเสียเชื่อมจาก
แหลงกําเนิดเขาสูทอหลักใหครบถวน  

1.3 ผูบริหารทองถ่ินไมใหความสําคัญและไมจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย ทําใหไม มี
งบประมาณเพียงพอในการเดินระบบและดูแลและบํารุงรักษาระบบ สงผลใหเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 
เสื่อมโทรม ชํารุด และอายุการใชงานสั้นลงกวาท่ีควร  

1.4 มีขอจํากัดดานบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน ในการบริหารจัดการระบบ

บําบัดน้ําเสียชุมชน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบใหมีองคความรูในการ

บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพ  และจัดสรรอัตราเจาหนาท่ีประจํา ท่ีมีความรู

ความสามารถเฉพาะดานในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน หรือสงเสริมใหเอกชนเขามารวม

ดําเนินการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถดําเนินการได 

 

 

 

 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๒๐ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

2. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
2.1 ขาดการดูแลและบํารุงรักษาระบบ เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดบุคลากร 

ท่ีมีความรูเฉพาะดานและขาดงบประมาณในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบอยางเหมาะสม ทําให
สภาพในสถานท่ีกําจัดเสื่อมโทรมและสงผลกระทบตอประชาชน จากกลิ่นเหม็น แมลง และน้ําเสีย  

2.2 ขาดการจัดระบบขอมูล และติดตามประเมินผล เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ยังขาดการศึกษา เรียนรู และจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของใหเปนระบบ ไดแก เวลาเขา-ออก ของรถเก็บขน
ขยะ ความถ่ีของการใหบริการ น้ําหนักขยะมูลฝอย เปนตน จึงไมสามารถวางแผนงาน และแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.3 ทองถ่ินจัดเก็บคาบริการจัดการขยะมูลฝอยต่ํากวาคาใชจายท่ีตองใชในการจัดการขยะ 

มูลฝอย เปนผลใหตองนํางบประมาณจากสวนอ่ืนมาใชในการดําเนินงาน  

2.4 ทองถ่ินขาดการจัดการขยะมูลฝอยท่ีตนทาง เพ่ือแยกขยะมูลฝอยไปใชประโยชนและ 
ลดการท้ิงขยะมูลฝอยออกสูสิ่งแวดลอม รวมท้ัง กอใหเกิดปญหาบอฝงกลบเต็ม ปดเร็วกอนกําหนดและ
การหาท่ีดินเพ่ือขยายพ้ืนท่ีระบบ ตอไป  

2.5 ประชาชนคัดคานการกอสรางและดําเนินงานของระบบกําจัดขยะมูลฝอย  เนื่องจาก 
ไดรับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม  จากการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไมมีประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ัง ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสนใจในการแกไขปญหา หรือสรางความ
เขาใจกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบดังกลาว ดังนั้น  ควรดําเนินการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมการมี
สวนรวม เพ่ือสรางความรูความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
กับกลุมผูคัดคาน ควรใหขอมูลและประสานงาน ในเชิงลึก เพ่ือใหโครงการกอสรางซ่ึงลงทุนไปแลวสามารถ
ดําเนินการตอเนื่องได  

 

ปญหาอุปสรรค 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไมไดทําการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยตามท่ีไดออกแบบไว จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบได  โดยเฉพาะระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
เนื่องจาก  มีการฝงกลบขยะมูลฝอยแลวและเปนสวนท่ีอยูใตดิน  

2. การเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
หรือไมมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการกอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยไดครบถวน  

3. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน ยังไมเห็น

ความสําคัญในงานดานสิ่งแวดลอมเทาท่ีควรเม่ือเทียบกับงานพัฒนาดานอ่ืน ประกอบกับการขาดบุคลากร

ท่ีรับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง หรือมีการโยกยายสถานท่ีในการทํางาน ทําใหการดําเนินงานดาน

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีขาดความจริงจังและตอเนื่อง 

 
 
 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๒๑ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ขอเสนอแนะ 
 รายงานฉบับนี้  เปนรายงานผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
และระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคท่ี 12 อุบลราชธานี  จํานวน 12 ระบบ ประกอบดวย   

1. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
2. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
3. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
4. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
5. ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
6. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 
7. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
8. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ 
9. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี 
10.  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
11. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
12.  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยไดจัดทําขอเสนอแนะตอระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย  สําหรับใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน   สําหรับกระบวนการปรับปรุงแกไขระบบบําบัดน้ําเสีย
และระบบกําจัดขยะมูลฝอย  โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด  ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัด  สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันวางแผน 
ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน รณรงค
สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมใหกับประชาชน เพ่ือใหเห็นความสําคัญในการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําและแหลงน้ํา รวมถึงการยินดีจายคาบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยอาจเริ่ม
จัดเก็บจากสถานประกอบการกอนครัวเรือน หรืออาจเก็บรวมกับใบเสร็จคาน้ําประปา 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรประสานงานโดยตรง เพ่ือขอรบัการสนบัสนุนดานวิชาการจาก
หนวยงานตางๆ เชน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในการจัดทําระบบการบริหารจัดการ จัดทําบัญชีรายการ การบันทึกการดําเนินงาน
รายวัน การติดตามตรวจสอบระบบตางๆ เปนตน รวมท้ังจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบระบบ 
รายไตรมาสเปนประจํา และนํามาประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฯ 
ตอไป 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๒๒ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรจัดกิจกรรมการมีสวนรวมในการแยกขยะมูลฝอยอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมท้ัง สงเสริมใหชุมชน โรงเรียนรวมกัน 
คัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด โดยรณรงคประชาสัมพันธหรือจัดกิจกรรมการลด คัดแยก และใชประโยชน
ขยะมูลฝอย (3Rs) จะทําใหปริมาณขยะท่ีเทศบาลฯ จะนําไปกําจัดลดลง ซ่ึงจะชวยยืดอายุบอฝงกลบ 
ขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมไปถึงการสนับสนุนการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน
เพ่ือลดการปนเปอนสารเคมีท่ีมีอยูในขยะอันตรายลงสูสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๒๓ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

บทท่ี 6 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย  

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ไดดําเนินการสํารวจและ

ประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  และระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด  พบวา แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  และระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลอยูแลวก็ตาม  แตก็ยังไมสามารถบริหารจัดการ และเดินระบบฯ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของระบบฯ ท่ีไดออกแบบไว  ไมมีการดูแลและบํารุงรักษาระบบใหอยูในสภาพ 
ท่ีดี  อีกท้ัง ในบางพ้ืนท่ีเกิดการตอตานคัดคานจากประชาชน จนไมสามารถดําเนินระบบฯ  ได สงผลใหปญหา
สิ่งแวดลอมไมไดรับการแกไขอยางแทจริง  ตลอดจนไมเกิดความคุมคาในการลงทุนของรัฐบาล ซ่ึงปญหา
ดังกลาวอาจเกิดจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอจํากัดในการบริหารจัดการท้ังดานบุคลากร  ดาน
งบประมาณ  ดานการมีสวนรวมของประชาชน  กฎหมาย  กฎ ระเบียบปฏิบัติตางๆ อาจทําใหไมคลองตัว  
เปนตน  

ดังนั้น  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนากลไก  และบูรณาการดําเนินงานในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนสงเสริมเพ่ิมศักยภาพของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหมีความรูความเขาใจ 
ในการดําเนินงาน  และการเดินระบบฯ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามกฎระเบียบ 
และถูกตองตามหลักวิชาการ  ท่ีสําคัญจะตองเรงดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ในการ
บริหารจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยของชุมชนและทองถ่ิน  เนื่องจาก การจัดการสิ่งแวดลอมเปนเรื่อง
สลับซับซอน หลากหลายมิติ ดังนั้น  การวัดความสําเร็จ นอกจากเนนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแลว  
จําเปนตองคํานึงถึงความยั่งยืน และการพ่ึงตนเองของชุมชนเปนสําคัญดวย 

 

ขอเสนอแนะและแนวทางเชิงนโยบาย 

การดําเนินงานดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ในการบริหารจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะ 
มูลฝอย หนวยงานตางๆ ควรประสานบูรณาการในการดําเนินงาน ตลอดจนการเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  การจัดเก็บคาธรรมเนียมซ่ึงจะนําไปสูการบริหาร
จัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ท้ังนี้   ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปประยุกตใช เพ่ือปรับปรุงการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย
หนวยงาน ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  การรณรงคสรางความเขาใจ/ จิตสํานึกของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมและยินดีจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอย   เพ่ือสรางการยอมรับของประชาชนใหมีสวนรวมในการ
บําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย และลดของเสีย ท้ังนี้  เพ่ือลดการขัดแยงทางสังคมและการตอตาน
จากประชาชน  หากมีการลงทุนกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพ้ืนท่ี 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๒๔ 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

2.  การประยุกตความรูทางดานเทคนิค/วิชาการ และรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเสีย และขยะ
มูลฝอย   ควรพิจารณาใหสอดคลองกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  เปนสําคัญ   

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการประชาสัมพันธ โครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี ใหประชาชนไดรับทราบ และมีสวนรวมมากท่ีสุด เพ่ือปองกันการตอตาน 
และการรองเรียน พรอมท้ัง  สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
และชุมชนในทองถ่ิน ในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน และขยะมูลฝอยชุมชน 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน โดยเฉพาะ  
การสงเสริมเพ่ิมศักยภาพของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานและการเดิน 
ระบบฯ  พรอมท้ัง สงเสริมสนับสนุนภาคประชาชนใหมีความรู ความเขาใจดานการจัดการน้ําเสียและขยะ 
มูลฝอยชุมชน   

 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ๑๒๕ 

 



สวนแผนสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โทรศัพท 0-4528-5071 โทรสาร 0-4528-5073

www.reo12ubon.in.th
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