


คํานํา 

 

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้กําหนดให้มี

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการแปลง

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดและท้องถิ่น โดยสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการเรื่องแผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้สนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน และ

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

ต้ังแต่ ปี 2537 ซึ่งผลการดําเนินการที่ผ่านมาระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งยัง

ไม่สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

แท้จริง เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทําและ

พิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน

ปีงบประมาณ 2556 ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

ระดับจังหวัด สําหรับการติดตามระบบบําบัดนํ้าเสียจะดําเนินการตามบทบาทภารกิจของกรมควบคุม

มลพิษ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  13 (ชลบุรี) ขอขอบคุณสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการ และขอขอบคุณองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และข้อคิดเห็นในเรื่องการดําเนินโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งสํานักงาน ฯ จะนําไปใช้ประกอบการ

พิจารณาแนวทางในการผลักดันการดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการปรับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป  
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รูปที่ 2.12-2 การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร 2-55 

 เทศบาลตําบลวังนํ้าเย็น 
รูปที่ 2.13-1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 2-58 

รูปที่ 3.1-1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 3-3 

 ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 (ส่วนขยาย) 

รูปที่ 3.2-1 ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนที่ 1 3-7 

รูปที่ 3.2-2 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด 3-10 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37-41 กําหนดว่า เม่ือ
ได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องท่ีเขตพ้ืนท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือเขตควบคุมมลพิษ จะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด สําหรับจังหวัดอ่ืนๆ อาจจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วนําเสนอมายังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือ
ทําการรวบรวม วิเคราะห์ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (สกถ.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) พร้อมกําหนดว่าเป็น
งบประมาณสําหรับ อปท. ในการดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอน ซ่ึงอยู่ในสัดส่วนของรายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรร
ให้แก่ อปท. ตามมติคณะกรรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กกถ.) และแผนปฏิบัติ
การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542   
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ถือเป็นกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 38 แห่ง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิค
วิชาการ (Technical support) ให้แก่ ทสจ. จังหวัด และ อปท. และยังได้ร่วมกับ สผ. ในการติดตามประเมินผล
การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนรวมของ อปท. 
รวมท้ังการประสานให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานและการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด ในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อีกท้ังยังร่วมเป็นคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ 
วิเคราะห์กลั่นกรองแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด พิจารณาความพร้อมของโครงการต่างๆ ของ อปท. ภายใต้
คณะอนุกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย 
 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2556 สผ. โดยสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กําหนดภารกิจร่วมระหว่าง สผ. กับ 
สสภ. 1-16 ในการดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท. ตลอดจน
การประสานและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่จังหวัด และ ทสจ. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด  ท้ังนี้ระบบบําบัดน้ําเสียของ อปท. ได้ถูกประกาศเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ซ่ึงจะต้องมีการดําเนินงานตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดอยู่แล้ว ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 1.2.2  เพ่ือติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ อปท.  

1.3 ผลผลิต  

 1.3.1 รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ 
อปท. 12 แห่ง ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  
 1.3.2 รายงานผลการดําเนินงานให้การสนับสนุนจังหวัด ทสจ. และ อปท. ในการติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

1.4 พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 1.4.1 ดําเนินการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย 12 แห่ง มีรายละเอียด ดังตาราง  

จังหวัด ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ อปท.  
1. ชลบุรี 1. อบจ.ชลบุรี (SL) 

2. ทม.พนัสนิคม (SL) 
3. ทต.เกาะสีชัง (INC) 
4. ทม.บ้านบึง (SL) 

2. ระยอง  5. อบจ.ระยอง (ISWM) 
6. ทม.มาบตาพุด (SL) 

3. จันทบุรี  7. ทม.จันทบุรี (SL) 
8. ทม.ขลุง (SL) 

4. สระแก้ว 9. ทม.สระแก้ว (ISWM) 
10. ทม.วังน้ําเย็น (ISWM) 
11. ทม.อรัญญประเทศ (SL) 

5. ฉะเชิงเทรา  12. ทม.ฉะเชิงเทรา (SL)/อบจ.ฉะเชิงเทรา 
 1.4.2 การสนับสนุนการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา   
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1.5 วิธีดําเนินการ 

 1.5.1 กิจกรรมท่ี 1 การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของ อปท. ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  1) ประสาน อปท. เจ้าของระบบในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลการเดินระบบ
และบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ  
   (1) ด้านเทคนิค เช่น การดําเนินงานตามคู่มือการเดินระบบและบํารุ งรักษาระบบ 
ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของระบบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
รวม เป็นต้น  
   (2) ด้านการบริหารจัดการ เช่น ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมด้านงบประมาณ ท้ัง
การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดเก็บค่าบริการ  เป็นต้น  
  2) รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
ของ อปท. จัดส่งให้ สผ. ภายในเดือน กรกฎาคม 2556  
 1.5.2 กิจกรรมท่ี 2 การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  1) ให้การสนับสนุน ทสจ. จังหวัด และ อปท. ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดท่ีผ่านมา 
  2) ให้การสนับสนุน ทสจ. จังหวัด และ อปท. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของ อปท. ท่ีอยู่ในลําดับความสําคัญ ท่ี
จะต้องมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

1.6 ระยะเวลาดําเนินการ  

 มีนาคม – กันยายน 2556 

1.7 งบประมาณ  

 จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 

1.8 ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

 1.8.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมายท่ีดูแลระบบกําจัดขยะมูลฝอย มีแนวทางในการบริหาร
จัดการระบบฯ ไปสู่การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 1.8.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้าใจในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด    
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บทท่ี 2 
การติดตามประเมินผล 

การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

2.1 โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี  

 2.1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองข่า หมู่ท่ี 11 ตําบลบางพระ อําเภอ  
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเนื้อท่ีโครงการ 510-3-56 ไร่ จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เม่ือวันท่ี          
14 ตุลาคม 2542 และเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2543 ได้มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นแกนนําใน
การจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดําเนินการดังนี้ 
  1) ว่าจ้างบริษัทศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กําจัดขยะรวมของจังหวัด
ชลบุรี เม่ือปี พ.ศ.2543 เป็นเงิน 15,000,000 บาท โดยผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดให้มี
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และมีสถานีขนถ่าย 2 แห่ง ได้แก่ สถานีขนถ่ายบ้านบึง รองรับขยะมูลฝอย
ในเขตอําเภอบ้านบึง พนัสนิคม และพานทอง และสถานีขนถ่ายเขาเพชร (พลูตาหลวง) รองรับขยะมูลฝอยในเขต
อําเภอบางละมุง และสัตหีบ เพ่ือนํามากําจัดยังศูนย์ฯ 
   2)  จัดประชาพิจารณ์โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมฯ ข้ึนท่ีตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2544 ผลการประชาพิจารณ์ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบการกําจัดมูลฝอย
รวมแบบผสมผสาน แต่ไม่เห็นด้วยท่ีจะต้องก่อสร้างในพ้ืนท่ีใหม่ ควรดําเนินการในพ้ืนท่ีเดิม (ศูนย์กําจัดขยะของ
เทศบาลเมืองแสนสุข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้ทําการศึกษาความเหมาะสมพ้ืนท่ีเดิม ซ่ึงผลการศึกษา
จะต้องขยายพ้ืนท่ีเดิม จึงจัดซ้ือท่ีดินติดกันบริเวณบ้านหนองข่า หมู่ท่ี 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี รวมเป็นเนื้อท่ีท้ังหมด 510-3-56 ไร่ ในการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดชลบุรี  
   3)  เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี เข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันท่ี 
26 เมษายน 2544 และสํานักงบประมาณได้พิจารณาจัดต้ังงบประมาณไว้ภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2548 วงเงิน 
560,000,000 บาท 
   4)  ว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า เค วาย ที บี ดับบลิว (บริษัทกันยง จํากัด/บริษัท ที บี ดับบลิว 
จํากัด/บริษัท ที บี ดับบลิว รีไซเคิล คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จํากัด) ดําเนินการก่อสร้าง
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี เม่ือปี 2545 แล้วเสร็จเม่ือปี 2548 ในวงเงินประมาณ 626 ล้านบาท โดย
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ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 500,862,608 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมทบอีก 20 % เป็นเงิน 
125,215,651.77 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2545 จํานวน 112,000,000 บาท และผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2548 จํานวน 388,862,608 บาท และได้ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
พลูตาหลวง ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 3 ตําบลเขตรอุดมศักด์ิ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีขนาดพ้ืนท่ี 30 ไร่ เพ่ือเป็นสถานีพัก
และขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตอําเภอสัตหีบส่งให้กับศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เม่ือปี 2552 และอนุญาตให้เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักด์ิเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในการบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักด์ิ เม่ือ ปี 2554   
   5)  ศูนย์กําจัดขยะรวมของจังหวัดชลบุรี เปิดดําเนินการต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2548 โดยว่าจ้าง
บริษัท ทีบีดับบลิว รีไซเคิล คอนสตรัคชั่น แอนด์คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ดําเนินการเดินระบบ 
จากนั้นได้ปิดดําเนินการเม่ือเดือนกันยายน 2549 เนื่องจากประสบปัญหาขยะท่ีเข้าสู่ระบบเป็นขยะรวมในถุงท่ี   
คัดแยกไม่สะดวก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับเครื่องจักรในระบบคัดแยกทําให้ไม่สามารถเดินระบบได้ตามเป้าหมายท่ี    
400 ตัน/วัน จึงมีขยะไปท่ีระบบฝังกลบในปริมาณมาก และส่งผลกระทบให้ฝังกลบไม่ทันเกิดกลิ่นเหม็นต่อประชาชน
บริเวณใกล้เคียง เกิดการร้องเรียนให้ปิดศูนย์  
   6)  ว่าจ้างศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาเทคโนโลยีกําจัดมูลฝอยของศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี         
22 กันยายน 2553 ซ่ึงจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนําผลการศึกษาของศูนย์วิจัย
การเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาศูนย์
กําจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรีให้สามารถใช้งานได้ และบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี 
โดยมีผลการศึกษาสําหรับการจัดการขยะท้ังจังหวัดท่ีปริมาณขยะวันละ 1,200 ตัน คือ 
    (1) ลงทุนปรับปรุงระบบท่ีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของชลบุรี โดยก่อสร้างระบบเตาเผา
เพ่ิมเติม เป็นเงิน 100 ล้านบาท สามารถกําจัดขยะได้วันละ 400 ตัน  
    (2) สร้างโรงงานกําจัดขยะเป็นระบบเตาเผาในพ้ืนท่ีเดิม หรือในนิคมอุตสาหกรรมเป็นระบบ
เตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเงิน 2,400 ล้านบาท สามารถกําจัดขยะได้วันละ 800 ตัน  
    7)  มีแผนในการเปิดเดินระบบกําจัดขยะในเดือนมีนาคม 2556 อยู่ระหว่างดําเนินการคืนคํ้า
ประกันสัญญากับบริษัทท่ีก่อสร้าง 

 2.1.2 สถานภาพระบบ  
  1) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี  
   เป็นระบบกําจัดขยะแบบผสมผสานชนิดครบวงจรใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี 
สามารถรองรับขยะได้วันละ 300-400 ตัน ประกอบด้วย ระบบคัดแยกขยะ บ่อฝังกลบ ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ 
รีไซเคิล เตาเผา การผลิตปุ๋ย และการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตไฟฟ้าอยู่ภายในโครงการ มีรายละเอียดของผังระบบ 
ดังรูปท่ี 2.1-1 ประกอบด้วย 
   (1) อาคารสํานักงาน บ้านพัก และระบบสาธารณูปโภค  
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   (2) อาคารปฏิบัติการพร้อมระบบกําจัด ได้แก่ อาคารเครื่องชั่ง อาคารรับขยะ อาคารคัดแยก
ขยะมูลฝอย อาคารบําบัดอากาศ อาคารหมักปุ๋ย อาคารรีไซเคิล (ประกอบด้วยเครื่องอัดโลหะ เครื่องฉีกพลาสติก 
และเครื่องอัดพลาสติกเป็นเม็ด) ถังหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ ระบบผลิตปุ๋ยชีวภาพแบบใช้อากาศ อาคารเตาเผา
มูลฝอยติดเชื้อ (ปริมาณ 5 ตัน/วัน) อาคารผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ (กําลังการผลิต 930 กิโลวัตต์/วัน) 
อาคารซ่อมบํารุง อาคารโรงจอดรถขนส่งมูลฝอยและเครื่องจักร  
   (3)  ระบบฝังกลบมูลฝอย 2 บ่อ  
   (4)  บ่อบําบัดน้ําเสีย 4 บ่อ เป็นระบบบ่อหมักไร้อากาศ ตามด้วยบ่อก่ึงใช้อากาศ บ่อเติม
อากาศ และบ่อพักน้ํา  
   (5)  บ่อสูบน้ําเสีย 2 บ่อ  
   (6)  บ่อบาดาลและถังเก็บน้ําใต้ดิน  
     จากการติดตามพบว่าองค์ประกอบในศูนย์กําจัดขยะโดยรวมมีสภาพดี โครงสร้างโดยรวม
สามารถใช้งานได้ มีการซ่อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบให้พร้อมใช้งาน และทดลองเดินระบบอาคารหมักปุ๋ย 
แต่ยังไม่มีการรับขยะเข้าสู่ระบบ 
  2)   สถานีขนถ่าย ประกอบด้วย อาคารชั่งน้ําหนัก อาคารสํานักงาน ระบบอัดขยะแบบไฮโดรริค 
และระบบบําบัดน้ําเสีย  
   จากการติดตามพบว่าเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักด์ิได้ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีในการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาลเองประมาณวันละ 30-35 ตัน โดยการให้เอกชนเข้ามาดําเนินการท้ังขยะเก่า และขยะใหม่ ซ่ึงมี
ขยะเก่าในปริมาณมาก และพบว่ามีน้ําเสียเกิดข้ึนจากการดําเนินการในพ้ืนท่ี มีสภาพดัง รูปท่ี 2.1-2   
  

     
 

     
 

   
รูปท่ี 2.1-2 การดําเนินงานของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยพลูตาหลวง จังหวัดชลบุร ี
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 2.1.3 ด้านเทคนิค 
  1)  แผนการเดินระบบ 
   (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทําโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา
เทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ระยะยาวของจังหวัด ซ่ึงมีแผนในการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามคําสั่งจังหวัดชลบุรี     
ท่ี 2201/2556 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2556  
   (2) มีแนวทางในการกําจัดมูลฝอยภายใต้ปริมาณขยะ 1,200 ตัน/วัน โดยการใช้เทคโนโลยี
เดิมผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยีไพโรไลสีสและก๊าซซิฟิเคชั่น เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะให้เป็นเชื้อเพลิงในการ
กําจัดขยะท่ี 400 ตัน/วัน และใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะให้เป็นเชื้อเพลิงในการกําจัดขยะท่ี 800 ตัน/วัน โดย
เตาเผาขนาด 800 ตัน/วัน อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือก ซ่ึงจะมีการทําประชาพิจารณ์ทําความเข้าใจและสร้าง
ความม่ันใจกับชาวบ้านในพ้ืนท่ี 
   (3) มีการจัดทําแผนในการเดินระบบในแต่ละส่วน และมีแผนระยะสั้นในการจะเปิด
ดําเนินการเดินระบบในช่วงแรกสําหรับรองรับขยะท่ี 100 ตัน/วัน ซ่ึงจะดําเนินการภายในปี 2556 โดยจะ
ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง ได้แก่ อบต.บางพระ ทต.บางพระ ทม.แสนสุข 
  2)  การบํารุงรักษาระบบ 
   (1) ระบบคัดแยก มีการซ่อมแซมสายพานลําเลียงขยะ และโครงสร้างอาคารคัดแยกท่ีชํารุด
ให้สามารถใช้งานได้    
   (2) ระบบฝังกลบ ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ เนื่องจากหยุดเดินระบบไม่มีการรับขยะเข้าสู่
ระบบ 
   (3) ระบบหมักปุ๋ย ไม่มีการใช้งาน เนื่องจากไม่มีขยะอินทรีย์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การเดินระบบ 
   (4) บ่อบําบัดน้ําเสีย ไม่ได้ดําเนินการใดๆ เนื่องจากไม่มีการนําขยะเข้าสู่ระบบมาเป็น
เวลานานแล้ว   
  3)  คู่มือการเดินระบบ มีคู่มือการเดินระบบซ่ึงอยู่ระหว่างศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขยะของจังหวัดชลบุรี  
  4)   ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับขยะ  
   จากการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาเทคโนโลยีกําจัดมูลฝอยของศูนย์กําจัดมูลฝอยรวม
จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 พบว่าปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังจังหวัด  
มีประมาณ 120 ตัน/วัน ซ่ึงศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรีเคยรับขยะเข้าสู่ระบบประมาณ วันละ 350-390 ตัน 
ไม่สามารถดําเนินการกําจัดได้เต็มประสิทธิภาพของระบบท่ีออกแบบไว้ให้สามารถรองรับขยะได้วันละ 400 ตัน จึง
หยุดเดินระบบเป็นการชั่วคราว และมีแผนในการรับขยะเข้าสู่ระบบใหม่เม่ือเริ่มต้นเดินระบบอีกครั้งท่ีประมาณ  
วันละ 100 ตัน   
  5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
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   (1) บ่อสังเกตการณ์  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี มีการก่อสร้างอย่างถูกหลัก
วิชาการ มีการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์เพ่ือเฝ้าระวังการปนเป้ือนของน้ําชะขยะ  
   (2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไม่ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํ า ท่ี บ่อบําบัดน้ํา เสียและบ่อ
สังเกตการณ์ 
 2.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
   1)  บุคลากร 
    ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองช่าง
สุขาภิบาล มีการจัดสรรบุคลากรในการรับผิดชอบ ซ่ึงอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้าง และจ้างบริษัทในการดูแล
ระบบ ซ่ึงมีพนักงาน ได้แก่ ผู้จัดการทําหน้าท่ีควบคุม จํานวน 1 คน ช่างเทคนิค จํานวน 4 คน พนักงานคัดแยกขยะ 
จํานวน 65 คน และเจ้าหน้าท่ีฝังกลบ จํานวน 5 คน  
    2)  งบประมาณในการบริหารจัดการ 
    (1) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี 
ในปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 30,000,000 ล้านบาท 
    (2) มีการจัดสรรงบประมาณในการเดินระบบกําจัดขยะของศูนย์ฯ เพ่ือรองรับขยะท่ี    
100 ตัน/วัน ในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 4,000,000บาท  
    (3) ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดําเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีกําจัดมูลฝอยศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี และจัดทําร่าง
ข้อกําหนดงานสําหรับเชิญชวนเอกชนเข้ามาประมูลงานกําจัดขยะโดยเทคโนโลยีท่ีออกแบบรายละเอียดไว้ เป็นเงิน
งบประมาณ 3,330,800 บาท ในปี 2556  
    (4) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด
ชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 5,000,000 บาท  
   3)  การจัดเก็บค่าบริการ   
    มีนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะ แต่เนื่องจากปัจจุบันหยุดรับขยะเข้าสู่
ระบบเป็นการชั่วคราว อยู่ระหว่างวางแผนในการบริหารจัดการจึงยังไม่ได้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมท่ีชัดเจน 
 2.1.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1)  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรีไม่สามารถเดินระบบได้ เนื่องจากขยะท่ีเข้าสู่ระบบ
ไม่สามารถสนับสนุนในส่วนท่ีมีการนําขยะไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ ระบบขยะรีไซเคิล ระบบหมักแก๊สชีวภาพ และ
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงขยะส่วนใหญ่เป็นภาระท่ีต้องนําไปกําจัดยังบ่อฝังกลบ และดําเนินการฝังกลบได้ไม่ทัน
จึงไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ 
ท่ีจะนําขยะมาท้ิงยังศูนย์มีการคัดแยกขยะ และจัดหาขยะท่ีสามารถสนับสนุนเทคโนโลยีในระบบได้โดยเฉพาะ  
ขยะอินทรีย์  
    2)  การเดินระบบกําจัดขยะของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ยังดําเนินการไม่ได้ผล 
และไม่สามารถรับขยะจากท้องถ่ินอ่ืนๆ เข้าสู่ระบบได้ ควรมีการทบทวนการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของท้ัง
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จังหวัดมาประกอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ท่ีจะดําเนินการต่อไป และประชาสัมพันธ์การรับขยะเข้าสู่ระบบ 
ตลอดจนการเตรียมการในการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย 
 

       

        
 

       
 

       
 

   
รูปท่ี 2.1-3 การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี 
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2.2  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพนัสนิคม  

 2.2.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย แห่งแรกขนาดพ้ืนท่ี 19-2-0 ไร่ อยู่ห่างจาก
เขตเทศบาลประมาณ 0.5 กิโลเมตร จัดซ้ือเม่ือปี พ.ศ.2520 ต้ังอยู่ในตําบลบ้านช้าง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ได้ใช้เป็นสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยมาเป็นเวลานานแล้ว และเต็มพ้ืนท่ีแล้วจึงปิดพ้ืนท่ี เม่ือปี 2538 และได้จัดซ้ือ
ท่ีดินเม่ือปี 2540 ขนาดพ้ืนท่ี 79-1-23 ไร่ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 3 ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล จากนั้นเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินการดังนี้ 
  1)  ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําการศึกษา เม่ือปี 2540  
  2)  เสนอโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพนัสนิคมเข้าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2540 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
เป็นเงิน 2,979,000 บาท และปี 2541 ดําเนินการก่อสร้างในส่วนการเดินท่อรวบรวมน้ําเสียจากระบบกําจัดขยะ
ไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงยังไม่ได้ขุดบ่อขยะ เกิดปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างต่อได้ เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีจํานวนหนึ่งได้รวมตัวกันคัดค้าน ทําให้การก่อสร้างหยุดชะงัก  

 2.2.2 สถานภาพระบบ  
  พ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ปิดพ้ืนท่ีไปแล้ว 
และให้เช่าเป็นพ้ืนท่ีการเกษตร เทศบาลฯ ได้เก็บขนขยะในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลไร่หลักทอง
บางส่วน รวมประมาณ วันละ 11 ตัน (ประมาณการจากรถเก็บขนไม่มีเครื่องชั่ง) โดยมีถังรวบรวมขยะ มีรถยนต์ใน
การเก็บขนนําขยะไปคัดแยกในพ้ืนท่ีคัดแยกของเทศบาลก่อนนําขยะไปกําจัด แต่เดิมนําขยะไปกําจัดยังพ้ืนท่ี
เอกชน ของบริษัท ชวสิงห์ เลขท่ี 35 หมู่ 4 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีการ
กําจัดแบบเทกองในบ่อขยะอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล (Open Dump)  

 2.2.3 ด้านเทคนิค 
    1)  แผนการเดินระบบ 
     (1) เทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่มีระบบกําจัดขยะเป็นของตนเอง มีนโยบายในการนําขยะไป
กําจัดยังศูนย์กําจัดขยะรวมของกลุ่มพ้ืนท่ี คือระบบกําจัดของเทศบาลเมืองบ้านบึงซ่ึงปัจจุบันบ่อฝังกลบระยะท่ี 1 
เต็มอยู่ระหว่างดําเนินการบ่อระยะท่ี 2   
     (2)  มีนโยบายให้มีการลดปริมาณขยะก่อนนําไปกําจัด โดยดําเนินโครงการแยกขยะชุมชน
ในเขตเทศบาล ได้แก่ขุมทองจากกองขยะชุมชน กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน และการคัดแยกขยะจากการเก็บ
ขนโดยเทศบาล ซ่ึงสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ประมาณวันละ 1 ตัน  
    2)  การบํารุงรักษาระบบ 
     มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีคัดแยกขยะโดยการติดต้ังสายพานลําเลียงท่ีระบบคัดแยก และเพ่ิม
อัตรากําลังในการคัดแยกขยะท่ีจุดคัดแยก  
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    3) คู่มือการเดินระบบไม่มีเนื่องจากไม่มีระบบกําจัดเป็นของตนเอง   
    4)  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับ  
     ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมและองค์การบริหารส่วนตําบลไร่
หลักทองบางส่วน รวมประมาณ วันละ 11 ตัน ซ่ึงเทศบาลฯ ไม่มีระบบกําจัดได้นําไปกําจัดยังระบบของเอกชน 
    5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีพ้ืนท่ีในการรองรับขยะเพ่ือคัด
แยกก่อนนําไปกําจัดยังระบบของเอกชน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีกําจัดขยะเดิมของเทศบาลฯ ยังไม่มีการดําเนินการระบบ
ป้องกันผลกระทบจากการเทกองขยะ         

 2.2.4 ด้านการบริหารจัดการ 
   1)  บุคลากร 
    การบริหารจัดการมูลฝอยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย
กําหนดบุคลากรในการเก็บขนขยะในพ้ืนท่ีไว้ คือ พนักงานขับรถ จํานวน 3 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ จํานวน 7 คน 
พนักงานกวาดถนน จํานวน 27 คน  
    2)  งบประมาณในการบริหารจัดการ 
    มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับบริหารจัดการขยะ เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บขน และกําจัด
ขยะมูลฝอยท่ีส่งไปยังสถานท่ีกําจัดขยะของเอกชน 
    3)  การจัดเก็บค่าบริการ   
     มีการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะเม่ือปี 2539 โดยกําหนด
อัตราการจัดเก็บในหลายระดับ ซ่ึงส่วนใหญ่จัดเก็บในอัตราเดือนละ 20 บาท/ครัวเรือน   

 2.2.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
    1) จากปัญหาระบบกําจัดขยะของเอกชนท่ีดําเนินการอย่างไม่ถูกหลักวิชาการๆ ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงจนเกิดปัญหาร้องเรียน เทศบาลเมืองพนัสนิคมควรหาแนวทางร่วมในการ
บริหารจัดการขยะของกลุ่มพ้ืนท่ีกับเทศบาลเมืองบ้านบึงซ่ึงมีพ้ืนท่ีกําจัดขยะอยู่แล้ว 
    2) ควรมีการจัดทําระบบรองรับการปนเป้ือนของน้ําชะขยะบริเวณพ้ืนท่ีเทกองขยะในการคัด
แยกก่อนนําไปกําจัด 
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รูปท่ี 2.2-1 การติดตามการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ต่อ) 

2.3  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง  

 2.3.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองบ้านบึง ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 2 ตําบลหนองชาก 
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขนาดพ้ืนท่ี 100-2-32 ไร่ เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) โดยออกแบบระบบเป็น 2 ระยะ มีความเป็นมาของโครงการดังนี้   
  1) ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาความ
เหมาะสมระบบกําจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 3,000,000 บาท จัดซ้ือท่ีดิน 100-2-32 ไร่ พ้ืนท่ีหมู่ 2 ตําบลหนองชาก 
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  เป็นเงิน 30,700,000 บาท เม่ือปีงบประมาณ 2539 โดยว่าจ้างบริษัท สยาม-เทคกรุ๊ป 
จํากัด ทําการศึกษาความเหมาะสม และศึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบฯ เป็นเงิน 3,000,000 บาท เม่ือ
ปีงบประมาณ 2541 โดยว่าจ้างบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด ทําการศึกษา 
  2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้มาตรการเพ่ิมค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 1 เป็นเงิน 
90,700,000 บาท เม่ือปี 2542 และดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2543  
  3) ปี 2549 ได้มีการประชุมสัมมนาทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชลบุรี ในการ
แบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดชลบุรี และจากการพิจารณาผลการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ให้มีสถานีขนถ่ายท่ีบ้านบึง 
รองรับขยะในเขตอําเภอบ้านบึง พนัสนิคม และพานทอง เพ่ือนํามากําจัดยังศูนย์กําจัดขยะรวมของจังหวัดชลบุรี 
  4) ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดใหม่ สําหรับก่อสร้างระยะท่ี 2 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 บทท่ี 2 
  การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2-11 

ก่อสร้างระบบกําจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบ้านบึง เม่ือปี 2551 โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
  5) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ระยะท่ี 2 เป็นระบบแบบครบวงจร ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ 2553 และ2554 เป็นเงินงบประมาณ 380 กว่าล้านบาท ซ่ึงสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้เทศบาลฯ พิจารณาปรับรายละเอียดโครงการฯ ใหม่ เนื่องจากใช้
เทคโนโลยีท่ีเป็นเครื่องจักรมากเกินไปและได้พิจารณาสนับสนุนในเบ้ืองต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนท่ี
เป็นระบบฝังกลบ เป็นเงิน 48,324,787 บาท ซ่ึงได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเม่ือปี 2556  
  6) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านบึง เปิดดําเนินการต้ังแต่ปี 2544 โดยเทศบาลฯ 
ได้ดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเอง ซ่ึงในปี 2552 รับกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยทําบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เรื่องความร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลตําบล
หนองตําลึง เทศบาลตําบลท่าบุญมี เทศบาลตําบลอ่างศิลา เทศบาลตําบลบางทราย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบึง 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองซํ้าซาก องค์การบริหารส่วนตําบลมาบไผ่ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหียง  
จนบ่อฝังกลบระยะท่ี 1 เต็มพ้ืนท่ี เทศบาลจึงได้ว่าจ้างบริษัทจันทร์สวยเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยทําสัญญาในการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะปีต่อปี มีการทําสัญญาในปีแรกเม่ือวันท่ี         
18 ธันวาคม 2552 และทําสัญญาครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 มีข้อกําหนดให้ดําเนินการกําจัดขยะเก่า
ประมาณวันละ 150-200 ตัน และกําจัดขยะใหม่ท่ีจะเข้ามาในระบบ ประมาณวันละ 150-200 ตัน สามารถ
ดําเนินการในระยะหนึ่ง จากนั้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีนําขยะมาท้ิงร่วมเพียง 3 แห่ง เม่ือสิ้นสุดสัญญาเม่ือ
วันท่ี 30 กันยายน 2554 จึงไม่มีการต่อสัญญา ซ่ึงเทศบาลฯ ได้แจ้งให้บริษัทเร่งดําเนินการเพ่ือส่งคืนทรัพย์สินท่ีใช้
ในพ้ืนท่ีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึงตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีดําเนินการ 

 2.3.2 สถานภาพระบบ  
  1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
   สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านบึงมีการปลูกไร่อ้อยและนา
ข้าวเป็นบริเวณกว้าง มีลํารางสาธารณะบริเวณโครงการ และมีห้วยวังเวนดําอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากโครงการ
ประมาณ 200-300 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ระยะ  
   (1) ระบบกําจัดขยะระยะท่ี 1 เป็นระบบกําจัดแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีดังรูปท่ี 2.3-1 ประกอบด้วย โครงสร้างอาคาร ได้แก่ อาคาร
สํานักงานและเครื่องชั่ง บ้านพักพนักงาน อาคารโรงซ่อมบํารุง โรงจอดรถเครื่องจักรกล โรงจอดรถเก็บขนขยะ 
ลานล้างรถ ลานจอดรถ บ่อบาดาล ถังเก็บน้ําใต้ดิน ถังน้ําสูง ระบบหมักสิ่งปฏิกูล และบ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 6 บ่อ 
บ่อฝังกลบขยะระยะท่ี 1 ขนาด 21 ไร่ จํานวน 1 บ่อ  
    จากการติดตามระบบพบว่าไม่มีการนําขยะมาท้ิงท่ีระบบ บ่อฝังกลบเต็มพ้ืนท่ีมีขยะ
ปลิวออกสู่ภายนอก ระบบรวบรวมน้ําชะขยะมีสภาพชํารุด ไม่มีการรวบรวมน้ําชะขยะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึง
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การบริหารจัดการไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเข้ามาดําเนินการ และเป็นช่วงระหว่างการเรียกคืนทรัพย์สินท่ี
เป็นครุภัณฑ์ และอยู่ระหว่างดําเนินการบ่อฝังกลบระยะท่ี 2 ปัจจุบันไม่มีการรับขยะจากท้องถ่ินใด และเทศบาลฯ 
ได้นําขยะไปกําจัดยังระบบของเอกชน 

 
รูปท่ี 2.3-1 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง 

 2.3.3 ด้านเทคนิค 
  1)  แผนการเดินระบบ 
   (1) มีแผนในการบริหารจัดการขยะในลักษณะรวมศูนย์ โดยขอความร่วมมือเทศบาลตําบล
หนองชากเข้าร่วมโครงการจัดทําระบบกําจัดขยะท่ีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระยะท่ี 2 ตามหนังสือท่ี      
ชบ 52403/2108 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2555 และจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ระบบกําจัดขยะใหม่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมท้ิงขยะเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ  
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   (2) จัดทําแผนในการดําเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบระยะท่ี 2 จากท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556
เป็นเงิน 48,325,000  บาท  
   (3) มีนโยบายให้มีการลดปริมาณขยะก่อนนําไปกําจัด โดยดําเนินโครงการลดคัดแยก และ
ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล และโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน 
  2)  การบํารุงรักษาระบบ อยู่ระหว่างการเรียกคืนคํ้าประกันสัญญาการว่าจ้างให้บริษัทเข้ามา
ดําเนินการ จึงยังไม่มีการซ่อมบํารุงใดๆ    
  3)  คู่มือการเดินระบบ สําหรับระบบกําจัดระยะท่ี 1 ไม่มีคู่มือการเดินระบบ จะมีคู่มือการเดิน
ระบบสําหรับการดําเนินกาสรบ่อฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลระยะท่ี 2 ซ่ึงอยู่ระหว่างการดําเนินการว่าจ้าง
บริษัทเข้ามาดําเนินการก่อสร้าง 
  4)  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับ  
   เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ดําเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาลเอง โดยสามารถเก็บขนได้
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 93 % มีครัวเรือนท่ีได้รับการบริการเก็บขน จํานวน 8,300 หลังคาเรือน จัดเก็บขยะมูลฝอยได้
ประมาณ 20 ตัน/วัน  
  5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   (1) บ่อสังเกตการณ์ จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําบ่อสังเกตการณ์ท่ีผ่านมาโดยกรมควบคุม
มลพิษมีการปนเป้ือนจากน้ําชะขยะ ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการใดๆ 
   (2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อบําบัดน้ําเสีย และบ่อ
สังเกตการณ์       

 2.3.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  1)  บุคลากร 
   การบริหารจัดการมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องการเก็บขน และกองช่างดูแลเรื่องการกําจัดขยะ โดยกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานไว้ 
จํานวน 50 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จํานวน 8 คน ลูกจ้างประจําจํานวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 32 คน 
และมีพนักงานในการเก็บขนขยะ ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 7 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 23 คน พนักงาน
กวาดถนน 30 คน  
    2)  งบประมาณในการบริหารจัดการ 
   (1) จัดสรรงบประมาณในการสมทบค่าก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ซ่ึงจะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 4,850,000 บาท 
   (2) จัดสรรงบประมาณในการจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ในปี 2556 เป็นเงิน 5,400,000 บาท  
    3)  การจัดเก็บค่าบริการ   
     มีนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนจากบ้านเรือน โดยเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
บ้านบึง ลงวันท่ื 21 ตุลาคม 2551 ซ่ึงมีการจัดเก็บในอัตรา 20 บาท/เดือน/ครัวเรือน  
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 2.3.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1) ปัจจุบันบ่อฝังกลบระยะท่ี 1 เต็มพ้ืนท่ี และอยู่ระหว่างดําเนินการบ่อฝังกลบระยะท่ี 2 ต้อง
นําขยะไปกําจัดยังระบบของเอกชนท่ีดําเนินการไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและเกิดปัญหาการร้องเรียน เทศบาลเมืองบ้านบึง
ควรดําเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบระยะท่ี 1 เพ่ือเป็นท่ีกําจัดชั่วคราวในระหว่างรอบ่อฝังกลบระยะท่ี 2 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีเคยนําขยะมากําจัดประสบปัญหาไม่มีท่ีกําจัดขยะ 
เทศบาลเมืองบ้านบึงควรบริหารจัดการระบบกําจัดขยะเพ่ือเป็นศูนย์ในการรองรับขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในกลุ่มพ้ืนท่ี และสนับสนุนการดําเนินโครงการลดคัดแยกขยะในกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือลดปริมาณขยะก่อนนําไปกําจัด  
  

   
 

     
 

      
รูปท่ี 2.3-2 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง 

2.4  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง  

 2.4.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ต้ังอยู่ท่ีตําบลท่าเทววงษ์ ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้
ของเกาะสีชัง มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 2 ไร่ อยู่ห่างไกลจากชุมชน สภาพโดยรอบเป็นป่าและทุ่งหญ้า โดยชุมชนท่ีอยู่
ใกล้สถานท่ีกําจัดมากท่ีสุดคือ ชุมชนหมู่ 3 บ้านท่าวัง อยู่ห่างจากสถานท่ีกําจัดประมาณ 5 กิโลเมตร มีความเป็นมา
ดังนี้  
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  1)  ก่อนปี 2539 เทศบาลตําบลเกาะสีชังกําจัดขยะโดยใช้ระบบเตาเผา 1 เตา และเม่ือปี 2539 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบผู้ว่า CEO ในการก่อสร้างเตาเผาขยะเพ่ิมอีก 1 เตา สามารถกําจัดขยะได้
ประมาณวันละ 3-5 ตัน ซ่ึงระบบเตาเผาท้ัง 2 เตา เสื่อมสภาพและชํารุด มีการซ่อมแซมและสลับการใช้งาน 
ปัจจุบัน เตาแรกชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ส่วนเตาท่ี 2 ชํารุด สามารถซ่อมแซมได้ แต่ไม่ได้ใช้งาน ต้ังแต่ปี 2550 
แล้ว เนื่องจากสิ้นเปลืองน้ํามัน และได้มีการกําจัดขยะโดยวิธีการเทกองกับพ้ืนแล้วเผา 
  2)  เทศบาลตําบลเกาะสีชังได้ว่าจ้างศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมการกําจัดขยะท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เม่ือปี 2551 มีการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมไว้เป็นบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
เดิมซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสีชัง เพ่ือจะก่อสร้างระบบท่ีด้านหลังเตาเผาเดิมท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว ซ่ึงมีระบบไฟฟ้า
พร้อมใช้งานอยู่แล้ว และมีพ้ืนท่ีว่างประมาณ  2 ไร่ โดยออกแบบระบบไว้เป็นระบบเตาเผากําจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย 
  3)  ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2553 เพ่ือก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผา ในท่ีดินของตระกูล
หงส์ลดารมภ์ ซ่ึงอุทิศท่ีดินให้ 2 ไร่ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากขาดเอกสารตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ เอกสารกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  
  4)  กําจัดขยะโดยการเทกองแล้วเผา ในสภาพพ้ืนท่ีเกิดกลิ่นเหม็น และควันจากการเผาขยะมูลฝอย 
เม่ือฝนตกไม่สามารถเผาขยะได้ และเกิดปัญหาน้ําเสียจากกองขยะ สําหรับเตาเผาท่ีใช้งานได้มีสภาพชํารุดไมได้มี
การใช้งาน 

 2.4.2 สถานภาพระบบ  
  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง การจัดการขยะมีท้ังเตาเผา และการเทกองแล้ว
เผากลางแจ้ง ประกอบด้วย เตาเผาขยะมูลฝอย 1 เตา อาคารคัดแยกขยะ 1 หลัง พ้ืนท่ีเทกองแล้วเผากลางแจ้ง  
รถตักหน้าขุดหลัง เจซีบี สีเหลือง จํานวน 1 คัน  
  จากการติดตามระบบกําจัดขยะพบว่าระบบเตาเผามีการรื้อถอนออก 1 เตา ซ่ึงเตาท่ียังอยู่มีสภาพ
ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ อาคารคัดแยกขยะใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบกําจัดขยะ และบางส่วนมี
การปรับปรุงเพ่ือดําเนินการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนําไปเผากลางแจ้ง ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นภูเขา  

 2.4.3 ด้านเทคนิค 
  1)  แผนการเดินระบบ 
   (1) มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเฉพาะหน้าโดยการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเพ่ือดําเนินการซ่อมเตาเผาขยะ และก่อสร้างลานตากขยะ/คัดแยกขยะ 
   (2) มีแผนในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโดยการบริหารจัดการขยะตามแนวพระราชดําริ
โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการลดและคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนขนส่งข้ึนฝั่งเพ่ือส่งให้วงษ์พาณิชย์สาขา
หนองปรือ มีโรงเรือนรวบรวมขยะรีไซเคิล เพ่ือบดและอัดสําหรับลดปริมาตรขยะสําหรับส่งข้ึนฝั่ง 
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   (3) ดําเนินโครงการทบทวนเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมการกําจัดขยะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง  
   (4) เสนอของบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เพ่ือดําเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะใหม่ขนาด 10 ตัน/วัน ในพ้ืนท่ีกําจัดขยะเดิม  
  2)  การบํารุงรักษาระบบ 
   ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเกาะสีชังยังไม่มีการปรับปรุงระบบ ซ่ึงระบบ
เตาเผามีสภาพชํารุดเป็นเวลานานแล้วยังไม่ได้ดําเนินการซ่อมเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการซ่อมอยู่ระหว่างเสนอ
ของบประมาณในการซ่อมแซมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี     
  3)  คู่มือการเดินระบบ 
   ไม่มีการจัดทําคู่มือการเดินระบบ หากมีการก่อสร้างเตาเผาขยะจะดําเนินการตามแผนการ
จัดการขยะท่ีได้มีการศึกษาไว้  
  4)  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับ  
   ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีประมาณวันละ 10 ตัน มีการคัดแยกขยะก่อนนําไปเผา
กลางแจ้ง ซ่ึงพ้ืนท่ีสามารถรองรับขยะได้ แต่เป็นระบบท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
  5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   ไม่มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ีเนื่องจากเป็นระบบเทกองแล้วเผา ซ่ึง
ไม่มีการรวบรวมน้ําเสียจากขยะ และไม่ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ําจากจุดใด      

 2.4.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) บุคลากร 
   การบริหารจัดการมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กอง
สาธารณสุข ได้กําหนดบุคลากรในการเก็บขนและกําจัดไว้ดังนี้ 
   (1) การเก็บขน ได้แก่ พนักงานขับรถ จํานวน 2 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ จํานวน 4 คน  
   (2) การกําจัด ได้แก่ พนักงานดําเนินการในสถานท่ีท้ิงขยะเพ่ือดูแลท่ีท้ิงขยะ และความ
สะอาดเรียบร้อย จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษา ปวส. 
   (3) จ้างเหมามาดําเนินการดูแลเก็บขนขยะให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี จํานวน 6 คน  
  2) งบประมาณในการบริหารจัดการ 
   (1) ต้ังงบประมาณในการบริหารจัดการขยะไว้ในเทศบัญญัติแต่ละปีเพ่ือสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนในการคัดแยกขยะ 
   (2) จัดสรรงบประมาณของเทศบาลเองในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์รีไซเคิล เพ่ือ
ดําเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนนําไปกําจัดยังพ้ืนท่ีกําจัด 
  3) การจัดเก็บค่าบริการ     
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 2.4.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1) พ้ืนท่ีกําจัดขยะเป็นท่ีดินท่ียังไม่มีเอกสารสิทธิทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการเสนอขอ
งบประมาณในการจัดการขยะ เทศบาลควรพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการกําจัดขยะ 
  2) ระบบกําจัดขยะซ่ึงเป็นเตาเผามีอายุการใช้งานนานแล้วต้องซ่อมบํารุง และยังไม่มีระบบขจัด
มลพิษทางอากาศ ประกอบกับต้องใช้พลังงานมากทําให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ควรมีการศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณขยะ 
  3) สภาพพ้ืนท่ีเป็นเกาะไม่สะดวกในการเก็บขนขยะท่ีมีการคัดแยกแล้วข้ึนฝั่ง ควรมีการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจรในพ้ืนท่ี  
 

     
 

       
 

   
รูปท่ี 2.4-1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง  

2.5  โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยอง   

 2.5.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 3 ตําบล 
น้ําคอก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาดพ้ืนท่ี 429-3-10 ไร่ ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ของของเทศบาลนครระยอง และ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2540-2541 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีติดกัน โดยชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ี
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โครงการฯ ได้แก่ ชุมชนบ้านปากป่า บ้านหนองสะพาน บ้านแหลมยาง บ้านตรอกตราชั่ง บ้านน้ําคอก บ้านกระเฉด 
ชุมชนบ้าน หนองปรือ บ้านมาบเตย บ้านเขาโบสถ์ มีความเป็นมาดังนี้ 
  1) เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้ว่าจ้างบริษัทมาร์ช ยูทิลิต้ี จํากัด ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ปี 2544 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้
ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการออกแบบรายละเอียดศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร       
ปี 2547 เนื่องจากจังหวัดระยองได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
รวมจังหวัดระยอง ตามคําสั่งจังหวัดระยองท่ี 613/2545 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2545 โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดระยอง ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพ่ือดําเนินโครงการฯ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 มีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางในการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของจังหวัด และมี
เทศบาลนครระยองกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นแกนนําร่วม และแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือบริหารงานตาม
โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดระยอง ตามคําสั่งจังหวัดระยองท่ี 686/2549 ลงวันท่ี           
4 พฤษภาคม 2549 และเพ่ิมเติม คําสั่งจังหวัดระยองท่ี 104/2550 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2551 เพ่ือดําเนินการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัด
ระยอง ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบในระยะท่ี 1 วงเงินประมาณ 115,801,792 บาท 
เป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปี 2551-2553) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้สมทบงบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 11,570,000 บาท และดําเนินการก่อสร้างโดยว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ระยองวิศวโยธา ตามสัญญาเลขท่ี กพ.257/2551 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2551 แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 
  3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจร ระยะท่ี 2 เข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดมาโดยตลอด ต้ังแต่
งบประมาณประจําปี พ.ศ.2553 แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  และได้ว่าจ้างศูนย์วิศวกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการศึกษาทบทวนผลการศึกษาวิจัย
ความเหมาะสมโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง และจัดประชุมเพ่ือ
นําเสนอผลการศึกษาฯ ซ่ึงเป็นแผนงานและแนวทางการวิเคราะห์ท่ีคาดว่าควรดําเนินการต่อไป เม่ือวันท่ี           
1 เมษายน 2553  
  4)  ได้รับงบประมาณจากงบไทยเข้มแข็ง เป็นเงิน 185 ล้านบาท ในการก่อสร้างระบบคัดแยก
ขยะ และบ่อฝังกลบ ขนาด 12 ไร่ เพ่ือรองรับขยะเฉพาะของเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษใน
พ้ืนท่ีมาบตาพุด ภายใต้แผนลดและขจัดมลพิษจังหวัดระยอง 

 2.5.2 สถานภาพระบบ 

  จากผลการศึกษาศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ระบบ
จัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร คือ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
จํานวน 22 บ่อ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ระบบหมักทําปุ๋ย ระบบเตาเผา ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้ดําเนินการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
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จังหวัดระยองเป็นระบบแบบครบวงจรในส่วนระยะท่ี 1 ซ่ึงประกอบด้วยงานเตรียมสถานท่ี, ก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน, อาคารเครื่องชั่งอาคารซ่อมบํารุง, อาคารโรงจอดรถ, ระบบไฟฟ้า, งานรั้ว, งานระบบสุขาภิบาล, งาน
ระบบบําบัดน้ําเสีย, งานบ่อฝังกลบมูลฝอย, รถตักตีนตะขาบ และรถดันตีนตะขาบ 
  จากการติดตามพบว่าองค์ประกอบในศูนย์กําจัดขยะโดยรวมมีสภาพดี โครงสร้างโดยรวมสามารถ
ใช้งานได้ การดําเนินการในระยะท่ี 1 สามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยได้ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เพียงวิธีเดียว โดยบ่อฝังกลบมีขนาด 6 ไร่ 3 งาน ปริมาตรความจุของบ่อ 52,280 ตัน 
มีศักยภาพในการรองรับขยะมูลฝอยได้ ประมาณวันละ 100 ตัน ตามท่ีออกแบบไว้  ได้เปิดรับกําจัดขยะมูลฝอย 
เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 โดยรับกําจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยรอบพ้ืนท่ีศูนย์กําจัดขยะฯ ใน
ระยะแรกได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลตําบลน้ําคอก  เทศบาลตําบลทับมา ปิดบ่อฝังกลบแล้ว 
รองรับขยะได้ประมาณ  5,700 ตัน และมีการดําเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
จังหวัดระยอง งบประมาณ 185 ล้านบาท ตามแผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด สืบเนื่องจากมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2552 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2554 อนุมัติให้ดําเนิน
โครงการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะของมาบตาพุด ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประกอบด้วย 
อาคารคัดแยกมูลฝอย 1 หลังพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์คัดแยกขยะ 1 งาน 
ก่อสร้างพ้ืนท่ีฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดพ้ืนท่ี 12 ไร่ และระบบทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 
(EM) ซ่ึงดําเนินการก่อสร้างระบบคัดแยกเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบคัดแยกขยะ สําหรับการดําเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบขนาด 12 ไร่ ปัจจุบันได้
เปิดใช้พ้ืนท่ีฝังกลบเพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีผ่านการคัดแยกจากอาคารคัดแยกขยะ เพ่ือทําการคัดแยกของท่ีมี
มูลค่า และส่วนท่ีเหลือจะถูกนํามาฝังกลบ ซ่ึงจะสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1 ปี  

 2.5.3 ด้านเทคนิค  

  1) แผนการเดินระบบ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้จัดทําแผนการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยการ
บริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเองในรูปแบบของบริษัทบริหารจัดการขยะจังหวัด
ระยอง 
  2) การบํารุงรักษาระบบ 

   (1) ระบบคัดแยก อยู่ระหว่างการทดสอบระบบคัดแยกขยะ โดยเริ่มทดสอบระบบต้นเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2556 ดําเนินการรับขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เริ่มต้นท่ีประมาณ 50 ตันต่อวัน เพ่ือ
ปรับระบบให้เติมประสิทธิภาพสามารถกําจัดรับขยะมูลฝอยได้ 200 ตันต่อวัน 
   (2) ระบบฝังกลบ การฝังกลบขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.ระยอง จะทํา
การฝังกลบด้วยวิธี Area Method โดยทําการขุดบ่อดินลึกประมาณ 12 เมตรจากผิวดิน 
   (3) ระบบหมักปุ๋ย การบํารุงรักษาข้ึนอยู่กับระบบการหมักปุ๋ยอินทรีย์ ซ่ึงมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
การหมักแบบใช้อากาศ (Aerobic Composting) และการหมักแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Decomposition) 
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   (4) บ่อบําบัดน้ําเสีย ดําเนินการปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสีย บ่อท่ี 2 โดยทําการปูแผ่น HDPE 
เป็นการป้องกันน้ําเสียจากการดําเนินงานของศูนย์ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและติดต้ัง
เครื่องเติมอากาศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียภายในศูนย์ต่อไป 
  3) คู่มือการเดินระบบ มีการจัดทําคู่มือการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ ท่ีได้ออกแบบ
รายละเอียด รวมท้ังจัดทําคู่มือและจัดอบรมบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย       
ท่ีครอบคลุมการดําเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
  4) ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับขยะ  
   จากการเปิดรับกําจัดขยะมูลฝอย ต้ังแต่ปี 2554 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 553.65 ตัน 
และในปี 2555 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามาร่วมใช้บริการประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลตาขัน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลตําบลมาบข่า
พัฒนา เทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง องค์การบริหารส่วนตําบลบางบุตร องค์การ
บริหารส่วนตําบลตะพง เทศบาลตําบลบ้านค่ายพัฒนา เทศบาลตําบลบ้านค่าย เทศบาลเมืองบ้านฉาง รวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังสิน 15 แห่ง ปริมาณขยะรวม วันละ 200 ตัน ทําให้ในปี 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 
45,506.66 ตัน และปี พ.ศ. 2556 ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์  มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวม ท้ังสิ้น 
54,368 ตัน ซ่ึงเกินศักยภาพการรองรับขยะของพ้ืนท่ีฝังกลบขนาด 6 ไร่ 3 งาน (รายละเอียดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เข้าศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2554-2556 ดังตารางท่ี 2.5-1 และปริมาณ
ขยะมูลฝอยรายเดือน ในปี 2554-2556 ดังตารางท่ี 2.5-2) ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต้องดําเนิน
โครงการปิดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลและจัดหาระบบระบายแก๊สท่ีเกิดจากการหมัก
ของขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิเช่น ปัญหา
กลิ่นเหม็น แมลงวัน ปัญหาการฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอยและเพ่ือความปลอดภัยในการระบายแก๊สพร้อมท้ัง
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 2.5-2  แสดงปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือน ในปี 2554-2556 

ลําดับท่ี เดือน 
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยรายเดือน 

หมายเหตุ 
2554 2555 2556 

1 มกราคม  485.23 5,774.18  
2 กุมภาพันธ์  530.44 5,533.76  
3 มีนาคม  558.77 5,810.43  
4 เมษายน  1,814.78 5,857.15  
5 พฤษภาคม  3,114.53   
6 มิถุนายน  4,280.81   
7 กรกฎาคม  7,527.63   
8 สิงหาคม  6,453.86   
9 กันยายน  4,587.07   
10 ตุลาคม  5,451.17   
11 พฤศจิกายน 115.05 5,022.96   
12 ธันวาคม 438.65 5,679.41   

รวม 553.70 45,506.66   
 

  5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   (1) บ่อสังเกตการณ์ เนื่องจากการก่อสร้างระบบระยะท่ี 1 ยังไม่มีการก่อสร้างบ่อ
สังเกตการณ์ จึงได้ดําเนินการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ําจากบ่อฝังกลบขยะ จํานวน 6 บ่อ ในปี 2556 
   (2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อสังเกตการณ์ แต่มีการ
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อบําบัดน้ําเสียจากบ่อสุดท้าย (บ่อท่ี 3) ก่อนปล่อยสู่บ่อพักน้ํา (บ่อท่ี 4) ซ่ึงใช้
เป็นตัวแทนบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน จํานวน 12 ครั้งต่อปี 

 2.5.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) บุคลากร 
   บุคลากรในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมฯ ใช้บุคลากรท้ังหมด 175 คน ประกอบด้วย 8 ส่วนงาน
ได้แก่ ส่วนหัวหน้างาน จํานวน 2 คน งานธุรการ จํานวน 7 คน งานคลัง จํานวน 3 คน งานซ่อมบํารุง จํานวน 4 คน 
งานพัฒนาพ้ืนท่ีและรักษาสภาพแวดล้อม จํานวน 5 คน งานฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 11 คน ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ํา จํานวน 7 คน งานคัดแยกและหมักปุ๋ย จํานวน 136 คน (พนักงานคัดแยกขยะ จํานวน 112 คน) 
  2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์ 
   (1) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
ของจังหวัดระยองในการก่อสร้างระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ 2551 วงเงิน 115,801,792 บาท 
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   (2) มีการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบคัดแยกขยะและบ่อฝังกลบ ขนาด 12 ไร่ 
ปีงบประมาณ 2554 วงเงิน 185,000,000 บาท 
   (3) เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะฯ ระยะท่ี 2 เข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 575,000,000 บาท โดยมีผลการศึกษา
ทบทวนของ ม.เกษตรศาสตร์เพ่ือรองรับขยะจาก อปท.ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 26 แห่ง ปริมาณขยะ 400 ตัน/วัน ซ่ึงมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะเป็น 3 ศูนย์ ท้ังนี้ อบจ.ระยอง ได้ทบทวนผล
การศึกษา และการดําเนินงานท่ีผ่านมาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรองรับขยะท่ีเข้ามากําจัดยังศูนย์กําจัดขยะระยอง
ในปัจจุบัน ซ่ึงจะต้องดําเนินการในระยะท่ี 2 คือ 1) ระบบคัดแยก 2) ระบบหมักปุ๋ย 3) บ่อฝังกลบ 

   (4) จัดสรรงบประมาณของ อบจ.ระยอง ในการดําเนินการดังนี้  
    - ก่อสร้างบ้านพักคนงานในศูนย์กําจัดขยะ 

    - ก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบ 6 แสนบาท 

    - ปู HDPE บ่อบําบัดน้ําเสียบ่อท่ี 2 เป็นเงิน 9.5 ล้านบาท และติดต้ังเครื่องเติมอากาศ
เป็นเงิน 2 แสนบาท 

    - ปิดบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 เป็นเงิน 5 ล้านบาท 

    - ก่อสร้างลานล้างรถ เป็นเงิน 2 ล้านบาท 

    - ปรับปรุงระบบน้ําล้างอาคารคัดแยกขยะ เป็นเงิน 2.5 ล้านบาท 

   (5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี ได้แก่การ
ขยายแนวไฟฟ้า ถนน พัฒนาด้านสังคม สนับสนุนรถเก็บขนขยะ และถังขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ี  
  3)  การจัดเก็บค่าบริการ  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทําประกาศเรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
กําจัดขยะภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ในอัตราตันละ 400 บาท   

 2.5.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1.  จากการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ เม่ือปี 2554 พบว่ามีปริมาณ 860 ตันต่อวัน 
ซ่ึงปริมาณเกินศักยภาพการรองรับของระบบกําจัดในปัจจุบัน จะทําให้ระบบกําจัดใช้งานได้ในระยะเวลาสั้น 

  2. ปัญหาจากการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการระยะท่ี 2 ซ่ึงจะช่วยให้
การบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน จะไม่สามารถรองรับขยะจากท้องถ่ินได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ทุกแห่ง 

 2.5.6 ข้อเสนอแนะ 
  1. ทําการทบทวนผลการศึกษาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัญหาขยะปัจจุบันในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะฯ ต่อไป 

  2.  ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทราบ 
และหาแนวร่วมในการดําเนินการจัดการขยะของจังหวัด 
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2.6  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 2.6.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด ต้ังอยู่ท่ีบ้านเนินพะยอม เลขท่ี 5 ถนน
เทศบาลบํารุง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาดพ้ืนท่ี 33 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา อยู่ห่างไกลจาก
ชุมชนหลักประมาณ 2 กิโลเมตร ดําเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรการเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2542 จํานวน 54,253,600 บาท แล้วเสร็จเม่ือปี 2544 
ดําเนินการโดยนําขยะมูลฝอยเดิมต้ังแต่ ปี 2537 มากําจัดด้วย มีการดําเนินการฝังกลบจนเต็มพ้ืนท่ีแล้วจึง
ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 1 บ่อในพ้ืนท่ีเดิม ขนาด
ประมาณ 60 x 80 เมตร โดยใช้งบประมาณของเทศบาลฯ เป็นเงิน 4.5 ล้านบาท 
  2) เสนอโครงการระบบจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero waste management System) เข้าสู่
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษจังหวัดระยอง ปี 2553 เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิมเป็น
ระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ซ่ึงได้รับการพิจารณาให้ดําเนินการว่าจ้างบริษัทเข้ามารื้อขยะเดิมตามแผน
ปรับปรุงระบบกําจัดขยะเดิมเพ่ือก่อสร้างระบบกําจัดขยะใหม่เป็นระบบจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero waste 
management system) ภายใต้งบไทยเข้มแข็ง เป็นเงิน 270 ล้านบาท แต่ไม่สามารถคัดเลือกบริษัทเข้ามา
ดําเนินการได้ คณะกรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัด
ระยองจึงมติให้บริหารจัดการดังนี้ 
   (1) ปิดสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยสนับสนุนงบประมาณ 
เป็นเงิน 85 ล้านบาท และดําเนินการก่อสร้างสถานีขนถ่าย ในพ้ืนท่ีฝังกลบเดิมก่อนนําขยะไปท้ิงยังศูนย์กําจัดขยะ
รวมจังหวัดระยอง โดยสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 60 ล้านบาท  
   (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองดําเนินการก่อสร้างระบบคัดแยกขยะ และบ่อฝัง
กลบ ขนาด 12 ไร่ ในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยองเพ่ือรองรับขยะเฉพาะของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
โดยสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 185 ล้านบาท 
  3) การดําเนินการปิดพ้ืนท่ีกําจัดขยะเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียง ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 65 การ
ดําเนินการก่อสร้างสถานีขนถ่ายและระบบขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพ่ือเป็นท่ีพักขยะก่อนนําไป
กําจัดยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง มีการดําเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 40 
การก่อสร้างบ่อขยะในส่วนขยายเพ่ือเป็นบ่อสํารองในการกําจัดขยะ ขนาด 60x80x6 เมตร ได้ดําเนินการขุดลอก
ขยะไปปิดทับยังส่วนท่ีจะปิดพ้ืนท่ี มีปัญหาแผ่น HDPE เกิดการฉีกขาดอยู่ระหว่างดําเนินการซ่อมแซม ซ่ึงสามารถ
ใช้งานได้ประมาณ 1 ปี นําขยะท่ีเกิดข้ึนใหม่ไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในปริมาณวันละประมาณ 90 ตัน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2555 
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 2.6.2 สถานภาพระบบ 
  1) พ้ืนท่ีกําจัดขยะท่ีเต็มศักยภาพแล้วได้ดําเนินการปิดพ้ืนท่ี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เรียบร้อยแล้ว 
และมีการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือรองรับน้ําเสียจากแนวกําแพงใต้แนวดินจากการปิดทับบ่อฝังกลบเดิม มี
สถานีสูบน้ําเสีย 2 จุด  
  2) ก่อสร้างสถานีขนถ่ายในพ้ืนท่ีขนาด 2 ไร่ เพ่ือพักขยะก่อนนําไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะรวม
จังหวัดระยอง ประกอบด้วยระบบอัดขยะ ระบบเครื่องชั่ง และระบบบําบัดน้ําเสีย มีเครื่องจักร ได้แก่ รถยกไฮโดรลิค 
2 คัน พร้อมรถตู้คอนเทนเนอร์ 3 ใบ ซ่ึงไม่มีการคัดแยกขยะก่อนส่งไปศูนย์กําจัด  
  3) อยู่ระหว่างจัดจ้างเอกชนเข้ามาดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 

 
 

รูปท่ี 2.6-1 ผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด   
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 2.6.3 ด้านเทคนิค 
  มีแผนในการจัดเตรียมบ่อกําจัดขยะสํารองกรณีฉุกเฉินเป็นบ่อขนาด 6 ไร่ อยู่ในพ้ืนท่ีกําจัดขยะเดิม 
สําหรับการจัดการขยะ ณ สถานีขนถ่าย ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนําไปกําจัดยังศูนย์กําจัดรวม มีเส้นทางการขนส่ง 
คือเส้นทางสายทับมา-หนองกะเฉด ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดประมาณ 90-100 ตัน/วัน   
 2.6.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) บุคลากร  
   การบริหารจัดการมูลฝอยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กองช่างสุขาภิบาลดูแลเรื่องระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอย ซ่ึงมีการจัดสรรบุคลากรไว้
สําหรับงานบริการรักษาความสะอาด และงานกําจัดขยะมูลฝอยจํานวนบุคลากร 115 คน ประกอบด้วย พนักงาน
เทศบาล 5 คนพนักงานขับรถ 24 คน พนักงานกวาดถนน 33 คน พนักงานเก็บขยะ 36 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 4 คน 
ลูกจ้างประจํา 13 คน และพนักงานท่ีดําเนินการในสถานท่ีท้ิงขยะ 
  2) งบประมาณในการบริหารจัดการ 
   (1) ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะฐานศูนย์ 
(Zero waste management system) โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเองเป็นเงิน 3,000,000 บาท 
   (2) ศึกษาความเหมาะสมระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
จัดซ้ือท่ีดินติดกับพ้ืนท่ีกําจัดขยะเดิมเพ่ือใช้เป็นท่ีฝังกลบชั่วคราวของเทศบาล เป็นเงิน 4,000,000 บาท ปัจจุบันได้
ปรับปรุงไว้เป็นท่ีสํารองพักขยะ  
   (3) มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับค่ากําจัดขยะ ค่าบํารุงรักษา และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะประมาณเดือนละ 600,000 - 700,000 บาท  
   (4) ปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสียของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเดิมเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของ
น้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติและน้ําใต้ดิน งบประมาณ 5,000,000 บาท 
   (5) จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงบ่อขยะส่วนขยายขนาด 6 ไร่ ไว้เป็นบ่อสํารองกรณี
ฉุกเฉิน เป็นเงิน 4,400,000 บาท 
  3) การจัดเก็บค่าบริการ 
   มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน และสถานประกอบการ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในอัตราค่าบริการดังนี้ 
   (1) อัตราค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บต่อครัวเรือน 15 บาท/เดือน 
   (2) อัตราค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บต่อร้านอาหาร 50-1,000 บาท/เดือน 
   (3) อัตราค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บต่อโรงงาน 2,000 บาท/เดือน 
   (4) อัตราค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บต่อสถานประกอบการ 500-1,600 บาท/เดือน 

 2.6.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  รถในการเก็บขนขยะไม่เพียงพอ เนื่องจากวิ่งรถคันละ 4 เท่ียว มีรถ 2 คัน จะต้องใช้รถวิ่ง 8 เท่ียว 
จะเกิดปัญหากรณีรถเสีย เสนอแนะให้มีการวางแผนในการเก็บขนขยะแต่ละเส้นทางให้สอดคล้องกับการจัดการท่ี
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สถานีขนถ่ายและการขนส่งขยะไปยังศูนย์กําจัด ซ่ึงจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณของท้องถ่ินในการจัดหารถเก็บ
ขนมาเสริมเนื่องจากเป็นสิ่งท่ีจําเป็น 
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2.7  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี 

 2.7.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  1)  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองจันทบุรี ต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองอ้อ หมู่ 3 
ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดพ้ืนท่ี 117-0-0 ไร่ โดยเทศบาลฯ ได้จัดซ้ือท่ีดิน สําหรับเป็นพ้ืนท่ี
ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย และกรมโยธาธิการได้เข้ามาดําเนินการออกแบบระบบเป็นแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (SANITARY LANDFILL) มีการดําเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ  
   (1) กรมโยธาธิการได้ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยในระยะท่ี 1 เป็นเงิน 49,700,000 บาท 
แล้วเสร็จเม่ือปี 2537 และได้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองจันทบุรี ดําเนินการ  
   (2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 2 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2544 เป็นเงิน 
32,571,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2545  
  2)  ปัจจุบันเทศบาลเมืองจันทบุรี ใช้พ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนท่ีแล้ว จึงดําเนินการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบโดยได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล 
จํากัด เข้ามาดําเนินการ ใช้เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT; Mechanical-Biological 
Waste Treatment) ต้ังแต่เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 

 2.7.2 สถานภาพระบบ 
  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี ขนาดพ้ืนท่ี 117 ไร่ ดังรูปท่ี 2.7-1 ได้ให้บริษัท
โชคชัย เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด เข้ามาดําเนินการกําจัดขยะในระบบ ซ่ึงมีการปรับพ้ืนท่ีการใช้งานระบบไว้ 
ประกอบด้วย ป้อมยาม อาคารชั่งน้ําหนัก อาคารพักอาศัยพนักงาน โรงจอดรถ/ท่ีเก็บวัตถุดิบ อาคารซ่อมบํารุง  
พ้ืนท่ีเตรียมก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า และพ้ืนท่ีปรับปรุงอาคารสํานักงาน บ่อฝังกลบขยะ 4 บ่อ บ่อบําบัดน้ําเสีย 3 บ่อ 
และท่ีต้ังระบบกู้คืนวัสดุและลานเก็บ มีรายละเอียดดังรูปท่ี 2.7-2 นํามูลฝอยใหม่มาเทกองบริเวณบ่อ A และคัด
แยกขยะรีไซเคิลออกโดยคนงาน จากนั้นเกลี่ยเป็นชั้นบางๆ 30-50 เซนติเมตร ให้มูลฝอยได้สัมผัสกับอากาศและ
บําบัดโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน จึงทําการยุบกองบําบัดโดยวิธีการกู้คืนวัสดุ โดยเริ่มบ่อ A 
เป็นบ่อแรก จะเป็นโซนขยะใหม่และเก่า ยังไม่สามารถร่อนขยะเก่าได้ จึงเริ่มดําเนินการขยะใหม่ ตามสัญญาต้อง
ดําเนินการกําจัดให้ได้อย่างน้อย 6,000 ตัน/เดือน ปัจจุบันดําเนินการในบ่อ D 
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รูปท่ี 2.7-1 ผังบริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี   
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รูปท่ี 2.7-2 ผังบริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี   

พ้ืนท่ีบ่อ C 
พ้ืนท่ีประมาณ 9 ไร ่

 

ถน
นภ

าย
ใน

โค
รง

กา
ร 

จันทบุรี อ.มะขาม 
1 

บ่อบําบัดน้ําเสียท่ี 1 

 

บ่อบําบัดน้ําเสียท่ี 2 

 
บ่อบําบัดน้ําเสียท่ี 3 

 

 

พ้ืนท่ีบ่อ A 
พ้ืนท่ีประมาณ 22 ไร่ 

 

 

 

พ้ืนท่ีบ่อ B 
พ้ืนท่ีประมาณ 16 ไร่ 

 
 

2 

3 4 

5 

6 

7 

พ้ืนท่ีบ่อ D 
พ้ืนท่ีประมาณ 12 ไร่ 

 

1. ป้อมยาม      2. อาคารชั่งน้ําหนัก    3. อาคารพักอาศัยพนักงาน     4. โรงจอดรถ / ท่ีเก็บ
วัตถุดิบ      

พ้ืนท่ีบ่อ C 
พ้ืนท่ีประมาณ 9 ไร ่

 

ท่ีตั้งระบบกู้คืนวัสดุ และลาน
เก็บ พ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร ่
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 2.7.3 ด้านเทคนิค 
  1)  แผนการเดินระบบ 
   มีแผนการดําเนินงาน ณ บ่อฝังกลบ ดังตารางผังหลักการดําเนินงานโครงการบําบัดขยะ 
เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) พ้ืนท่ีบ่อ A  : พ้ืนท่ีบ่อรับมูลฝอย A มีพ้ืนท่ี 22 ไร่ ตามผังท่ี 1 โดยดําเนินการปรับพ้ืนท่ี
ให้มีความลาดเอียงจากทางบ่อ C ไปทางบ่อบําบัดน้ําเสียประมาณ 1  –  3 เปอร์เซ็นต์ แล้ววางท่อระบายน้ําหรือทํา
รางระบายน้ําเพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปบําบัดตามผังท่ี 1 รวมถึงทําคันดินความกว้างประมาณ 4 เมตร และทางข้ึนบ่อ A 
ความกว้าง 6 เมตร เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถข้ึนได้ แล้วใช้พ้ืนท่ีบนบ่อรับมูลฝอย A เป็นท่ีกําจัดมูลฝอยตาม
กรรมวิธี MBT Thin Layer สําหรับมูลฝอย 2-3 ปีแรก  

 

 
 
   (2) พ้ืนท่ีบ่อ D : เป็นพ้ืนท่ีบําบัดมูลฝอยเก่าท่ีอยู่ในบ่อมูลฝอยเก่า D ซ่ึงใช้กรรมวิธี MBT 
Thin Layer โดยปรับให้มีความลาดเอียงประมาณ 1 – 3 % หลังจากนั้นนํามูลฝอยเก่าในบ่อ D มาบําบัดตาม
กรรมวิธี MBT Thin Layer แล้วท้ิงไว้ประมาณ 4 – 5 เดือน หลังจากนั้นนํามูลฝอยในบ่อ D มาผ่านระบบกู้คืนวัสดุ
ด้วยเครื่องจักรเพ่ือกําจัดมูลฝอยให้หมดไปหลังจากท่ีดําเนินการตามกรรมวิธีดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะใช้พ้ืนท่ีบ่อ  
มูลฝอย D เป็นพ้ืนในการกําจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบหมักมูลฝอยเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ (BMT – Bioreactor 
Landfill) ตามผังท่ี 2 

พื �นที�รองรับมูลฝอย 2-3 ปีแรก บ่อ A 
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   (3) พ้ืนท่ีบ่อ C : ใช้กรรมวิธี MBT Thin Layer บําบัดมูลฝอยเก่าท่ีอยู่ในบ่อมูลฝอยเก่า C 
ซ่ึงดําเนินการปรับพ้ืนท่ีให้มีความลาดเอียงประมาณ 1 – 3 % หลังจากนั้นนํามูลฝอยเก่าในบ่อ D มาบําบัดตาม
กรรมวิธี MBT Thin Layer แล้วท้ิงไว้ประมาณ 4 – 5 เดือน  แล้วจึงนํามูลฝอยดังกล่าวมาผ่านระบบกู้คืนวัสดุด้วย
เครื่องจักรตาม ผังท่ี 3 

 
   (4) พ้ืนท่ีบ่อ B : ปรับพ้ืนท่ีบริเวณบนบ่อ B เพ่ือเตรียมบําบัดมูลฝอยท่ีอยู่ในบ่อ B โดยใช้วิธี
เติมน้ําเข้าไปในระบบเพ่ือเป็นการเติมออกซิเจนแล้วดําเนินการบําบัดตามกรรมวิธีต่อไปตามผังท่ี 4 

 
พื �นที�บาํบัดมูลฝอยเก่า บ่อ D 

 
พื �นที�บาํบัดมูลฝอยเก่า บ่อ C 
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   (5) ขุดลอกรางระบายน้ําเดิมภายในบริเวณริมบ่อรับมูลฝอย และขุดรางระบายน้ําใหม่เพ่ือ
สามารถท่ีจะแยกน้ําดี และน้ําเสียออกจากกันตามผังท่ี 5 โดยให้น้ําดี (น้ําฝน) ลงสู่ลําน้ําสาธารณะ ส่วนน้ําเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีอยู่ อีกท้ังจะมีการปรับปรุงถนนภายในบ่อบําบัดขยะให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 

แบ่งการดําเนินการออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของมูลฝอยเก่าท่ีฝังกลบอยู่เดิม และส่วนของมูลฝอยใหม่ท่ีทาง
เทศบาลจัดเก็บทุกวันโดยมีการดําเนินการดังนี้ 
   (1) การกําจัดมูลฝอยเก่าท่ีฝังกลบอยู่ในบ่อ โดยเกลี่ยมูลฝอยเก่าให้มีความลาดเอียงเพ่ือ
ตากมูลฝอยให้สัมผัสอากาศ และแสงแดด ช่วยในการย่อยสลายของมูลฝอยท้ิงไว้ 4-5 เดือน หลังจากนั้นขุดลอก

 
พื �นที�บาํบัด 

มูลฝอยเก่า บ่อ B 

ระบบระบายนํ �าดี และนํ �าเสีย 
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หน้ามีความหนาชั้นละ 50 เซนติเมตร ใส่รถบรรทุกเข้าสู่ระบบกู้คืนวัสดุ โดยดําเนินการส่วนละ 800 ตารางเมตร 
โดยดําเนินการในบ่อฝังกลบ D และ C ก่อน ซ่ึงจะสามารถดําเนินการกําจัดมูลฝอยเก่าได้วันละประมาณ 200 ตัน 
และใช้เวลาในการดําเนินการ 60 เดือน  
   (2) การกําจัดมูลฝอยใหม่ โดยการนํามูลฝอยใหม่ไปเทกองในบ่อ D ท่ีรื้อมูลฝอยเก่าออกไป
แล้ว และทําการเกลี่ยและบดอัด เพ่ือตากมูลฝอยให้สัมผัสอากาศ และแสงแดด ใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน ซ่ึง
ปัจจุบันยังไม่มีการร่อนขยะใหม่เลย 
  2)  การบํารุงรักษาระบบ 
   (1) ระบบคัดแยก ไม่มีระบบคัดแยกแต่มีการใช้เครื่องจักรในการร่อนขยะ เพ่ือนําพลาสติก
แยกออกไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงต้ังแต่ดําเนินการมายังไม่มีการนําขยะไปใช้ประโยชน์เลย 
   (2) ระบบฝังกลบ ดําเนินการตามแผนการจัดการขยะทางด้านเทคนิค และมีการปรับถนน
บริเวณโดยรอบบ่อขยะ และปรับร่องน้ําให้มีการรวบรวมน้ําชะขยะไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (3) ระบบหมักปุ๋ย จากการดําเนินการร่อนขยะท่ีมีการกู้คืนท้ังขยะเก่าและขยะใหม่จาก
ระบบฝังกลบแล้วจะได้ขยะอินทรีย์นํามาทําเป็นสารปรับปรุงดิน 
   (4) บ่อบําบัดน้ําเสีย  มีน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้อย จึงไม่ได้มีการเดินระบบบําบัด 
  3) คู่มือการเดินระบบ มีการจัดทําคู่มือการเดินระบบตามแผนการเดินระบบท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ตามกรรมวิธี MBT Thin Layer 
  4) ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับขยะ  
   เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้รับกําจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง 
จํานวน 23 แห่ง ซ่ึงมีการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะท่ีนําเข้ามากําจัดยังพ้ืนท่ีกําจัดขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 ซ่ึงมีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบเฉลี่ยวันละ 131.01 ตัน  
   5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   (1) บ่อสังเกตการณ์  บ่อสังเกตการณ์เดิมไม่ได้ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และ
บ่อมีการชํารุด เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ใหม่ให้ได้มาตรฐานและอยู่ในตําแหน่ง
ท่ีเหมาะสม จํานวน 3 บ่อ ในปี 2556 อยู่ระหว่างดําเนินการ จึงไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อสังเกตการณ์ 
   (2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําบ่อสังเกตการณ์และบ่อบําบัดน้ําเสีย 

 2.7.4 ด้านการบริหารจัดการ 
   1)  บุคลากร  
    หน่วยงานท่ีดูแลบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้แก่ กองสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยดําเนินการในการเก็บขนขยะในเขตเทศบาลฯ และกองช่างสุขาภิบาล เป็นหน่วยในการดูแล
การจัดการขยะท่ีระบบฝังกลบ ซ่ึงมีการจัดสรรบุคลากรไว้อย่างเพียงพอ และมีการบริหารจัดการโดยให้เอกชนเข้า
มาดําเนินการท่ีระบบฝังกลบ โดยเทศบาลจัดสรรบุคลากรในการควบคุมกํากับการดําเนินงานของระบบกําจัด 
จํานวน 3 คน ในตําแหน่งนายช่างโยธา 5 จํานวน 2 คน และผู้ช่วยช่าง 1 คน ซ่ึงมีการดําเนินงานโดยบริษัทโชคชัย
เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด 
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   2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์   
   มีการบริหารจัดการระบบโดยบริษัทโชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด โดยมีเครื่องจักร
อุปกรณ์บางส่วนของเทศบาลให้บริษัทเช่า และอุปกรณ์เครื่องจักรเสริมโดยบริษัทดําเนินการ ได้แก่  
   การกําจัดมูลฝอยเก่า  
   (1) รถแบคโฮล 150 แรงม้า 2 คัน 
   (2)  ระบบกู้คืนวัสดุขนาด 300 ตันต่อวัน 1 ระบบ 
   (3)  รถดัน ตีนตะขาบ 1 คัน 
   (4)  รถบรรทุก 10 ล้อ 1 คัน 
   (5)  เครื่องร่อนเล็ก 2 เครื่อง 
   การกําจัดมูลฝอยใหม่ 
   (1) รถแบคโฮล 150 แรงม้า 2 คัน 
   (2) ระบบผลิตเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานและปุ๋ย 8,000 ม2/เซลล์ 5 เซลล์ 
   (3) เครื่องร่อนแยกขนาดทํางานได้ 150 ตันต่อวัน 1 เครื่อง 
   (4) รถดันตีนตะขาบ 1 คัน 
   (5) รถบรรทุก 10 ล้อ 1 คัน 
   (6) ระบบรวมก๊าซชีวภาพและระบบทําความสะอาดก๊าซ 1 ระบบ 
   (7) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเชื้อเพลิงชีวภาพขนาด 200 KW 3 เครื่อง 
   (8) ระบบเชื่อมต่อการไฟฟ้าสําหรับ 0.6 MW 1 ระบบ     
   3)   การจัดเก็บค่าบริการ 
    จะจัดเก็บเฉพาะค่ากําจัดขยะใหม่ โดยบริษัทจัดเก็บจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาท้ิง
ในอัตรา 320 บาท/ตัน และขยะท่ีจัดการแล้วขายได้แบ่งให้เทศบาลเมืองจันทบุรี ร้อยละ 20      

 2.7.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1) พลาสติกท่ีคัดแยกแล้ว ยังไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์ใดๆ และเม่ือนําไปขายจะได้ราคาตํ่า มี
แนวทางท่ีจะนําพลาสติกไปสู่การแปรรูปผลิตเป็นน้ํามัน 
  2) เครื่องจักรอุปกรณ์ในการจัดการท่ีบ่อฝังกลบ ไม่มีความพร้อมทําให้ดําเนินการตามแบบ 
MBT Thin Layer ได้ไม่สมบูรณ์  
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รูปท่ี 2.7-3 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี   

2.8  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง 

 2.8.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  1) โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 9 ตําบลบ่อ อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี บนพ้ืนท่ี ขนาด 36-0-0 ไร่ อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ได้มีการศึกษาออกแบบไว้เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล แบ่งออกเป็น  
2 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะท่ี 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2543 เป็นเงินงบประมาณ 47,008,100 บาท ดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จเม่ือปี 2545 โดยเริ่มทําสัญญาก่อสร้างเม่ือ 24 สิงหาคม 2543 สิ้นสุดสัญญาเม่ือ 13 สิงหาคม 2545 
   ระยะท่ี 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 เป็นเงิน 16.2 ล้านบาท เทศบาลสมทบ 1.8 ล้านบาท ในการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 146 เมตร มีความลึกประมาณ  3 เมตร โดยเริ่มทําสัญญาก่อสร้าง
เม่ือ 9 มิถุนายน 2551 สิ้นสุดสัญญาเม่ือ 2 ตุลาคม 2552 
  2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง ระยะท่ี 1 เริ่มใช้งานเม่ือปี 2546 ซ่ึงเต็มพ้ืนท่ี
แล้ว ได้เริ่มดําเนินการฝังกลบขยะในบ่อระยะท่ี 2 ซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือนตุลาคม 2552 
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  3) ระบบกําจัดขยะมีปัญหาน้ําใต้ดินดันพ้ืนบ่อฝังกลบทําให้แผน HDPE โป่งและหลุดจากแนว
ขอบบ่อ ซ่ึงเทศบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําใต้ดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะ โดยการปรับกําลังการสูบน้ําให้มีความ
สอดคล้องกับปริมาณน้ําใต้ดิน และให้บริษัทรับเหมาในการก่อสร้างเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาการชํารุดของ
แผ่น HDPE ในบ่อฝังกลบ 

 2.8.2 สถานภาพระบบ 
  1) สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ บ่อฝังกลบ แนวพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) อาคารซ่อมบํารุง
และโรงจอดรถ บ่อบําบัดน้ําเสีย ทางเข้าสู่พ้ืนท่ีหน้างานฝังกลบ รางระบายน้ําฝน รอบพ้ืนท่ีและอาคารเครื่องชั่งอยู่
ในสภาพดี 
  2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 2 บ่อ บ่อระยะท่ี 1 เต็มพ้ืนท่ีในชั้น
ท่ี 1 และได้ใช้งานบ่อขยะระยะท่ี 2 ไปแล้วประมาณร้อยละ 60-70 ของชั้นท่ี 1  
 

 

รูปท่ี 2.8-1 ผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง  
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 2.8.3 ด้านเทคนิค 
  1) แผนการเดินระบบ  
   จะดําเนินการฝังกลบขยะในบ่อระยะท่ี 2 จนเต็มพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 แล้วมีแผนจะทําคันดินรอบบ่อ
รวมบ่อท่ี 1 กับบ่อท่ี 2 เป็นบ่อเดียวกัน ซ่ึงจะเป็นการดําเนินการในชั้นท่ี 2 และ 3 ต่อไปให้สามารถใช้งานได้นานข้ึน 
  2) การบํารุงรักษาระบบ 
   (1) ระบบคัดแยก มีการคัดแยกโดยรถซาเล้งมาคัดแยกท่ีถังตามบ้าน และคนงานรถขยะ
ของเทศบาล ซ่ึงมีการคัดแยกจากบ้านเรือนด้วย 
   (2) ระบบฝังกลบ  
    - กลบดินทุกวันในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องสภาพดิน รถสามารถวิ่งเข้าบ่อ
ขยะได้ ในฤดูฝนไม่สามารถเข้าไปกลบทับได้ จะใช้วิธีเอารถดันขยะลงบ่อ 
    - กําหนดรับขยะเข้าระบบก่อนเวลา 12.00 น. และช่วงบ่ายเป็นงานฝังกลบในบ่อ 
   (3) ระบบหมักปุ๋ย ดําเนินการทําปุ๋ยจากเปลือกทุเรียน และทําน้ําหมักจุลินทรีย์ 
   (4) บ่อบําบัดน้ําเสีย เป็นบ่อผึ่ง 3 บ่อ ระบายออกลงคลองอีแงว 
  3) คู่มือการเดินระบบ 
   ไม่มีการจัดทําคู่มือการเดินระบบ จะมีแต่การบริหารจัดการจากรายงานการศึกษาออกแบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
  4) ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับขยะ 
   จากการเก็บขนขยะครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 95 มีปริมาณขยะเข้าระบบวันละ 18-20 ตัน 
โดยเป็นขยะของเทศบาล 10 ตัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 5 ตัน และในช่วงฤดูผลไม้จะเพ่ิมของเทศบาล
เป็น 15 ตัน ซ่ึงจะมีศักยภาพการรองรับขยะได้อีก 4 ปี สําหรับการฝังกลบชั้นท่ี 1 ท้ังนี้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแจ้งความจํานงจะนําขยะมากําจัดเพ่ิมอีก 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลซ้ึง เทศบาลตําบลตรอกนอง 
  5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   (1) บ่อสังเกตการณ์ มีการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ จํานวน 4 บ่อ และมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําจากบ่อสังเกตการณ์ โดยกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงตรวจวัด 3 บ่อ ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อีก 
1 บ่อ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
   (2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา เทศบาลไม่ได้ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังในบ่อ
สังเกตการณ์ และน้ําท้ิงก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

 2.8.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) บุคลากร 
   มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี
บุคลากรดูแล จํานวน 8 คน ท้ังนี้มีคนงานประจําท่ีระบบ 1 คน 
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ตารางท่ี 2.8-1  แสดงบุคลากรที่ดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง 
ลําดับท่ี บุคลากร ตําแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายมหคุณาภรณ์  ชัยวีรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการเก็บขนขยะมลูฝอย 

2 นายเรวัต  เฉลิมพงษ์ นายช่างไฟฟ้า 7ว ดําเนินงานระบบกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล/
ควบคุมดูแลเครื่องจักรกลบ่อขยะ 

3 นายรัฐศักดิ์  สันตานนท์ นักวิชาการสุขาภิบาล 5  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ/ควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี บ่อขยะ  

4 นายสุเมธ  สันโพธ์ิ วิศวกรโยธา 4 สํารวจตรวจสอบวางแผนการซ่อมบํารุงระบบ
ต่างๆ ของระบบกําจัดขยะ/งานประมาณราคา
งานซ่อมบํารุง 

5 นายอภิชาติ  ศรีงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก ควบคุมการใช้เครื่องจักรกลท่ีบ่อขยะ/ควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุเช้ือเพลิงในการดําเนินงานระบบ
กําจัดขยะ 

6 นายวีรศักดิ์  โมกศักดิ์  พนักงานจ้างท่ัวไป  ควบคุมดุแลขับรถยนตห์มายเลทะเบียน  
ป-6476 จันทบุรี ของบ่อขยะ  

7 นายวิชญ์พัช  กุลคําโส พนักงานจ้างท่ัวไป ควบคุมดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ่อขยะ/ควบคุมรถดัม๊หมายเลข
ทะเบียน 80-8838 และรถนํ้าท่ีบ่อขยะ  

8 นายสุรทิน  อนศัพท์ พนักงานจ้างท่ัวไป ควบคุมดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ่อขยะ/ควบคุมรถดัม๊หมายเลข
ทะเบียน 80-8838 และรถนํ้าท่ีบ่อขยะ  

 
  2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์ 
   มีการจัดซ้ือรถแมคโคร PC200 1 คัน รถแทรกเตอร์ DC 1 คัน รถตักล้อยาง 1 คัน 
รถบรรทุกน้ํา 6,000 ลิตร 1 คัน รถด้ัม 6 ล้อ 1 คัน มีการซ่อมบํารุงอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะเครื่องชั่งเสียบ่อย 
ต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจํา 
  3) การจัดเก็บค่าบริการ 
   มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 แห่ง นําขยะมากําจัด ได้แก่ องค์การบริการส่วนตําบล    
ตะปอน เทศบาลตําบลบ่อ องค์การบริการส่วนตําบลวันยาว และเทศบาลตําบลเกวียนหัก ซ่ึงมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะในอัตรา 400 บาท/ตัน ยกเว้น เทศบาลตําบลบ่อ จัดเก็บในอัตรา 200 บาท/ตัน 
สําหรับค่าเก็บขนขยะตามบ้านเรือนเก็บอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน 

 2.8.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1) ขาดบุคลากร และความรู้ในการดูแลเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
  2) อุปกรณ์เครื่องจักร รถยนต์ท่ีใช้งานในระบบกําจัดขยะค่อนข้างเก่า ต้องมีการซ่อมบํารุงบ่อย 
และมีปัญหาในการใช้งาน 
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  3) ปัญหาในฤดูฝนจะมีน้ําใต้ดินปริมาณมาก จะเกิดปัญหาน้ําล้น น้ําท่วมในบ่อสูบน้ําใต้ดิน ซ่ึง
จะต้องมีการเพ่ิมป้ัมมาสูบช่วยดึงน้ําออกจากบ่อ 
 

     
 

     
 

     
รูปท่ี 2.8-2 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง  

2.9  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

  (สถานีขนถ่ายบางขวัญ) 

 2.9.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  1) แต่เดิมเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นําขยะมูลฝอยไปท้ิงท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ตําบลบางขวัญ 
อําเภอเมือง ซ่ึงเป็นระบบท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาล แต่เนื่องจากขยะมีปริมาณมากข้ึน เทศบาลฯ จึงดําเนินการ เพ่ือ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย ณ ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2539-2543 
และก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2543 แต่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยตําบลเกาะขนุน ไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ 
  2) ในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ปรับสถานีขนถ่ายมูลฝอยตําบลบางขวัญ 
ใช้เป็นพ้ืนท่ีกําจัดขยะแบบครบวงจรโดยกลุ่มค้าร่วม CONSORTIUM OF CLEANCITY CSR CHACHOENGSAO  
เข้ามาทําสัมปทาน รูปแบบสัมปทาน BOT เป็นเวลา 15 ปี ซ่ึงมีการรับขยะในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และ
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ท้องถ่ินอ่ืน ได้แก่ เทศบาลตําบลบางผึ้ง เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช และองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเคียน 
  3) ส่วนระบบกําจัดมูลฝอยท่ีตําบลเกาะขนุน ได้ทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการประชุม 
สัมมนาและการลงนามรับมอบการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสิ่งก่อสร้างบริเวณพ้ืนท่ีสถานีฝังกลบมูลฝอยตําบลเกาะ
ขนุนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขนุน สําหรับใช้เป็นศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร สถานท่ี
สําหรับจัดการประชุมและฝึกอบรม เก็บวัสดุรีไซเคิล และจอดเครื่องจักรกล ส่วนบ่อฝังกลบจะใช้เป็นท่ีกักเก็บน้ําดิบ
สําหรับชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงได้บูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขนุน 
โดยใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเป็นศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และใช้เป็นสถานท่ีเก็บวัสดุท่ีสามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่และจอดเครื่องจักรกล มีการดําเนินการปรับปรุงอาคารภายในพ้ืนท่ีศูนย์สาธิต และมีแผนในการ
จัดต้ังศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร   

 2.9.2 สถานภาพระบบ 
  พ้ืนท่ีกําจัดขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต้ังอยู่ท่ีตําบลบางขวัญ ขนาด 30 ไร่ เป็นสถานีขนถ่าย
เดิมท่ีปรับเป็นระบบแบบครบวงจรใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ประกอบด้วย อาคารขนถ่าย อาคารเครื่องชั่ง 
อาคารบํารุงรักษา อาคารสํานักงาน และบ้านพักพนักงาน มีการบริหารจัดการขยะเก่าด้วยระบบคัดแยก และคัดแยก
ขยะใหม่ด้วยการคัดแยกโดยคนงานเบ้ืองต้น จะได้เป็นพลาสติก และขยะอินทรีย์ ซ่ึงพลาสติกท่ีร่อนได้นําไปแปรรูป
เป็นไม้ บางส่วนนําไปผลิตน้ํามันท่ีตั้งอยู่ภายนอกระบบ 
  จากการติดตามระบบพบว่ามีขยะเก่าในบ่อขยะจํานวน 6 บ่อ ในพ้ืนท่ี 10 ไร่ ซ่ึงจะต้อง
ดําเนินการด้วยระบบ Bioreactor Landfill แต่ไม่สามารถจัดการได้ทัน จึงดําเนินการรื้อขยะออกไปร่อนท่ีด้านล่าง
อาคารขนถ่าย ซ่ึงดําเนินการไปแล้ว 4 บ่อ สําหรับขยะใหม่นําไปเทกองบนอาคารขนถ่ายเพ่ือทําการคัดแยก
เบ้ืองต้นก่อนนําเข้าสู่ระบบคัดแยก   

 2.9.3 ด้านเทคนิค   
  1)  แผนการเดินระบบ 
   -  การรื้อร่อนขยะเก่า นําไปเข้าเครื่องร่อนเพ่ือคัดแยกขยะพลาสติก และขยะอินทรีย์ 
   -  การจัดการขยะใหม่ นําเข้าเครื่องฉีกและสับก่อนนําเข้าเครื่องร่อนเพ่ือคัดแยกขยะ
พลาสติก และขยะอินทรีย์  
   -  ขยะพลาสติกท่ีแยกได้นําไปแปรรูปเป็นไม้มีกระบวนการผลิตอยู่ในระบบ บางส่วนส่งไป
แปรรูปเป็นน้ํามัน 
   -  อยู่ระหว่างดําเนินการแปรรูปขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตปุ๋ย และแปรรูปเป็นพลังงานผลิต
ไฟฟ้า 
   -  ขยะท่ีไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นําไปผลิต RDF สําหรับโรงไฟฟ้าในระบบท่ีกําลัง
จะเกิดข้ึน (ดําเนินการโดย บ. SCG อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพ) 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 บทท่ี 2 
  การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2-43 

  2)  การบํารุงรักษาระบบ 
   -  ระบบคัดแยก มีการคัดแยก และให้ความร้อนกับชิ้นส่วนขยะเพ่ือลดการติดขัดใน
เครื่องจักร    
   -  ระบบฝังกลบ ไม่มีการจัดการแบบฝังกลบ จะเป็นระบบคัดแยก และการแปรรูป  
 
   -  ระบบหมักปุ๋ย อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําระบบการจัดการขยะอินทรีย์เพ่ือทําเป็นปุ๋ย
และแปรรูปเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้า 
   -  บ่อบําบัดน้ําเสีย  อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียควบคู่กับการ
ดําเนินการระบบขยะอินทรีย์ เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียเดิมเป็นบ่อดิน 3 บ่อ ไม่มีการปู HDPE และจะยุบเหลือ
เพียง 1 บ่อ  
  3) คู่มือการเดินระบบ 
   ไม่มีคู่มือการเดินระบบ 
  4)  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับขยะ  
   ปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบประมาณวันละ 67 ตัน โดยเป็นขยะในเขตเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราวันละ 60 ตัน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอีก 7 ตัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ 
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตําบลบางผึ้งองค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน เทศบาลตําบลศาลาแดง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพราช 
  5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   -  บ่อสังเกตการณ์ ไม่มีบ่อสังเกตการณ์ 
   -  การตรวจวัดคุณภาพน้ํา     
   มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณใกล้เคียงไม่พบปัญหาผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  

 2.9.4 ด้านการบริหารจัดการ   
  1) บุคลากร 
   เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีกองช่างสุขาภิบาล จํานวน 5 คน เป็นคณะผู้
ควบคุมและติดตามงานของบริษัท 
  2)  งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์ 
   เทศบาลจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2556 เป็นเงิน 17,000,000 บาท ในการจ้าง
บริษัทดําเนินการจัดการขยะ เป็นค่าธรรมเนียมคงท่ี 333,333 บาท/เดือน ค่ากําจัดขยะเก่า 247 บาท/ตัน และค่า
กําจัดขยะใหม่ 339 บาท/ตัน  
  3) การจัดเก็บค่าบริการ จัดเก็บค่ากําจัดขยะจากท้องถ่ินอ่ืนในอัตรา 600 บาท/ตัน  
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2.9.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
  1) ขยะเก่าท่ีทําการรื้อร่อนจะปนเป้ือนกับขยะอินทรีย์ ซ่ึงจะต้องดําเนินการจัดแยกไลน์ในการ
กําจัดขยะใหม่ 
  2) ปัญหาเรื่องการจัดการน้ําเสีย และน้ําชะขยะไม่มีการดําเนินการ เสนอแนะให้ดําเนินการใน
เรื่องการรวบรวมน้ําเสียจากรอบโครงการ และน้ําชะขยะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย ตลอดจนการจัดทําบ่อ
สังเกตการณ์ 

     
 

       
 

     
 

       
 

     
รูปท่ี 2.9-1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (สถานีขนถ่ายบางขวัญ) 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 บทท่ี 2 
  การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2-45 

2.10  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

  (ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเกาะขนุน) 

 2.10.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  1) ปีงบประมาณ 2538 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีตําบลเกาะขนุน  
  2) ปีงบประมาณ 2539 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือก่อสร้างระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย ซ่ึงต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย 
ณ ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2539-2543 
และก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2543 แต่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยตําบลเกาะขนุน ไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ 
  3) วันท่ี 5 สิงหาคม 2553 ทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการประชุม สัมมนาและการลงนาม
รับมอบการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสิ่งก่อสร้างบริเวณพ้ืนท่ีสถานีฝังกลบมูลฝอยตําบลเกาะขนุนของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขนุน สําหรับใช้เป็นศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร สถานท่ีสําหรับจัดการประชุมและ
ฝึกอบรม เก็บวัสดุรีไซเคิล และจอดเครื่องจักรกล ส่วนบ่อฝังกลบจะใช้เป็นท่ีกักเก็บน้ําดิบสําหรับชุมชน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงได้บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขนุน โดยใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเป็น
ศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และใช้เป็นสถานท่ีเก็บวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่และจอด
เครื่องจักรกล มีการดําเนินการปรับปรุงอาคารภายในพ้ืนท่ีศูนย์สาธิต และมีแผนในการจัดต้ังศูนย์สาธิตการจัดการ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

 2.10.2 สถานภาพระบบ  
  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเกาะขนุนได้รับการปรับปรุงเป็นศูนย์สาธิตการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร    

 2.10.3 การบริหารจัดการ 
    1)  แผนการปรับปรุง 
     -  แผนงาน/โครงการซ่อมบํารุงและปรับปรุงอาคารสถานีฝังกลบมูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
     -  แผนงาน/โครงการติดต้ังกังหันและโซล่าเซลล์ เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า 
  2)  บุคลากร 
   มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการภายในศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจร โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือบริหารกิจการและ
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บํารุงรักษาสถานีฝังกลบฯ สามารถให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือ
จัดต้ังศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเป็นอาคารประชุม อาคารฝึกอบรม อาคารเก็บวัสดุท่ีสามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา (โซนท่ี1)  
  3)  งบประมาณในการพัฒนาศูนย์ 
   - ค่าซ่อมบํารุงและปรับปรุงอาคารสถานีฝังกลบมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราสถานท่ีดําเนินการสถานีฝังกลบมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต.เกาะขนุน       
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
   -  ค่าสิ่งก่อสร้างกังหันลมและโซล่าเซลล์ เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ขาดไม่น้อยกว่า 20 
กิโลวัตต์ สําหรับใช้ในสถานีฝังกลบฯ เกาะขนุน ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน 1 ชุด โครงสร้าง
รองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน 1 ชุด อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ จํานวน 1 ชุด อินเวอเตอร์ 
จํานวน 1 ระบบ แบตเตอรี่ จํานวน 1 ชุด ระบบป้องกัน อุปกรณ์ควบคุมการตัด-ต่อวงจรไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด ตู้
แสดงค่าทางไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้า (เจนเนอร์เรเตอร์) จํานวน 1 ชุด กังหันลมผลิตไฟฟ้า 
จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000,000 บาท 
   -  ค่าติดต้ังระบบโทรศัพท์ไร้สายผ่านจานดาวเทียม (IP STAR) ท่ีสถานีฝังกลบฯ เกาะขนุน 
และศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา (โซนท่ี 1) เป็นเงิน 150,000 บาท 

 2.10.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
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2.11  โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมือง
สระแก้ว  

 2.11.1 ความเป็นมาของโครงการ   
  โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร ของเทศบาลเมือง
สระแก้ว ต้ังอยู่ท่ีบ้านท่าแยก ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีชุมชนเมืองย่อยท่ี 5 (เนินสมบูรณ์) 
อยู่ใกล้สถานท่ีกําจัดขยะมากท่ีสุด โดยอยู่ห่างประมาณ 2 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ี 45 ไร่ เป็นระบบแบบครบวงจร 
มีการดําเนินการท่ีผ่านมาดังนี้  
  1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสระแก้วแต่เดิมเป็นระบบแบบเทกองแล้วเผาใน
พ้ืนท่ีกําจัดขยะซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ก่อนท่ีจะมีโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและ       
สิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในพ้ืนท่ีกําจัดขยะเดิมของเทศบาลเมืองสระแก้ว ซ่ึงเกิดจาก
ความร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอเมืองสระแก้ว เพ่ือการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
รวม เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2548 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
เมืองสระแก้ว เทศบาลตําบลศาลาลําดวน เทศบาลตําบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว องค์การ
บริหารส่วนตําบลสระขวัญ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแยก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลศาลาลําดวน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกป่ีฆ้อง โดยมีเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นแกนนําในการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมอําเภอเมือง
สระแก้ว และให้เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีจะใช้เป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม  
  2)  เทศบาลเมืองสระแก้วได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2551 ในการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เป็นเงินงบประมาณ 
146,828,000 บาท เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2551-2553 โดยใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 132,145,200 บาท 
และเทศบาลเมืองสระแก้วสมทบเป็นเงิน 14,682,800 บาท โดยทําสัญญากับบริษัท เอส พี พี เม่ือวันท่ี             
7 พฤษภาคม 2551 ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จเม่ือเดือนสิงหาคม 2554 มีระยะประกัน
สัญญา 2 ปี อยู่ระหว่างให้บริษัท เอส พี พี ทดลองเดินระบบ โดยมีเป้าหมายในการรับขยะเข้ามากําจัดยังระบบใน
ปริมาณวันละ 100 ตัน/วัน   

 2.11.2 สถานภาพระบบ  
  1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นระบบกําจัดแบบครบวงจร สามารถรองรับขยะได้ วันละ 100 ตัน 
ประกอบด้วย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ระบบคัดแยก ระบบหมักทําปุ๋ย และ
ระบบหมักสิ่งปฏิกูล มีรายละเอียดของผังระบบ ดังรูปท่ี 2.11-1 ประกอบด้วย (1) อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง 
(2) อาคารบ้านพักพนักงาน (3) อาคารซ่อมบํารุงและเก็บเครื่องกลหนัก (4) ประตูทางเข้า อาคารป้อมยามและเสาธง 
(5) หอถังสูงและบ่อบาดาล (6) ท่ีล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย (7) บ่อสิ่งปฏิกูล (8) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย (9) 
อาคารหมักขยะมูลฝอยทําปุ๋ย (10) อาคารบรรจุและเก็บวัสดุรีไซเคิล (11) อาคารห้องน้ําชายหญิง (12) บ่อบําบัด
น้ําเสีย จํานวน 2 บ่อ (13) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 1 บ่อ (14) บ่อตรวจสอบน้ําใต้ดิน 2 บ่อ 
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   จากการติดตามระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองสระแก้วพบว่ายังไม่มีการเดินระบบท่ี
ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่อย่างใด อาคาร เครื่องจักรในระบบมีสภาพดียังไม่มีการใช้งาน บริเวณโดยรอบมีขยะกระจัด
กระจายในพ้ืนท่ีตลอดจนในบ่อบําบัดน้ําเสีย และบ่อฝังกลบขยะมีสภาพชํารุด และมีน้ําท่วมขัง มีขยะในบ่อเดิม
ปริมาณมาก และมีการใช้บ่อฝังกลบใหม่มีการรับขยะเข้าสู่ระบบประมาณ วันละ 22 ตัน เป็นขยะในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาท้ิงร่วมอีก 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลสระขวัญ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแยก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน และเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ ประกอบกับ
ขยะจากบ่อขยะเก่าอีกปริมาณมาก มีการจัดการขยะโดยนํามาเทกอง (Open Dump) และอยู่ระหว่างการทดลอง
เดินระบบคัดแยก 

 2.11.3 ด้านเทคนิค 
  1)  แผนการเดินระบบ 
   ยังไม่ได้จัดทําแผนในการเดินระบบ แต่มีแนวทางในการให้เอกชนเข้ามาดําเนินการรื้อขยะ
เก่าออกไป และปรับปรุงระบบการจัดการขยะของศูนย์กําจัดขยะให้สามารถเดินระบบได้  
  2)  การบํารุงรักษาระบบ 
   (1) ระบบคัดแยก   
    มีแผนในการปรับปรุงระบบคัดแยกโดยนําขยะเข้าท่ีระบบคัดแยกเพ่ือทําการทดลอง
เดินระบบคัดแยก 
   (2) ระบบฝังกลบ 
    จะปรับปรุงบ่อฝังกลบ โดยมีการปรับบ่อฝังกลบเป็นบ่อใหญ่บ่อเดียว เพ่ือดําเนินการ
ปรับเกลี่ยขยะในบ่อฝังกลบ และนําขยะท่ีรับเข้ามาใหม่ไปดําเนินการฝังกลบ  
   (3) ระบบหมักปุ๋ย 
    ยังไม่มีการใช้งานท่ีระบบหมักปุ๋ย แต่ใช้เป็นท่ีเก็บขยะรีไซเคิล ซ่ึงขยะอินทรีย์เข้ามาท่ี
ระบบได้นําไปกําจัดยังบ่อฝังกลบ  
   (4) บ่อบําบัดน้ําเสีย มีสภาพน้ําท่วมขัง ไม่มีการทํางานของระบบ เนื่องจากเครื่องเติม
อากาศในระบบบําบัดน้ําเสียท้ัง 3 ตัว มอเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ ท้ัง 3 ตัว ต้องดําเนินการเดินสายไฟสําหรับ
ระบบเติมอากาศใหม่ โดยการแจ้งให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบเข้ามาดําเนินการ  
   (5) บ่อหมักสิ่งปฏิกูลไม่ได้ใช้งาน และเกิดการชํารุด ควรเปิดน้ําใส่ไว้เพ่ือป้องกันปัญหาการ
ชํารุดแตกร้าว   
  3)  คู่มือการเดินระบบ 
   ไม่มีคู่มือการเดินระบบ 
  4)  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับขยะ  
   เทศบาลได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอเมือง ได้แก่
เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลตําบลศาลาลําดวน เทศบาลตําบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 
องค์การบริหารส่วนตําบลสระขวัญ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาลําดวน 
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องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง เทศบาลตําบลเขาฉกรรท์ และเอกชนอีก    
3 แห่ง นําขยะมากําจัดยังระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีขยะเข้าระบบประมาณวันละ 25 ตัน 
  5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   (1) บ่อสังเกตการณ์ มีการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบ จํานวน 2 จุด 
   (2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไม่มีการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อบําบัดน้ําเสีย 
และบ่อสังเกตการณ์   

 2.11.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  1)  บุคลากร 
   มีแผนและมอบหมายให้บุคลากรเข้ามาบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมและอยู่
ระหว่างจัดทําผังบุคลากร โดยมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองสาธารณะสุขเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  
  2)  งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์ 
   (1) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการขยะท่ีระบบกําจัดขยะ และดําเนิน
โครงการอบรมการคัดแยกขยะให้กับชุมชนนําร่องในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   (2) มีการจัดสรรงบประมาณเรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการขยะใน
พ้ืนท่ีกําจัดขยะ 
  3)  การจัดเก็บค่าบริการ   
   เทศบาลมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนจากบ้านเรือนในอัตราเดือนละ 20 บาท/
ครัวเรือน และได้จัดประชุม เรื่องการเปิดดําเนินกิจการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว เม่ือวันท่ี   
16 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะในอัตรา 450บาท/ตัน   

 2.11.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1) มีปัญหาท่ีระบบฝังกลบ ได้แก่ ป๊ัมดูดน้ําชะขยะไปบําบัดชํารุดท้ัง 2 ตัว และตําแหน่งบ่อสูบ
น้ําควรอยู่นอกบ่อฝังกลบ แต่อยู่ในบ่อฝังกลบ ซ่ึงมีปัญหาน้ําท่วมขังในบ่อฝังกลบทําให้ไม่สามารถฝังกลบขยะได้ 
เสนอแนะให้ตรวจเช็คระบบเครื่องป๊ัมน้ํา และปรับตําแหน่งบ่อสูบน้ําไปอยู่นอกบ่อฝังกลบ เพ่ือลดปัญหาน้ําท่วมขัง 
และสามารถฝังกลบขยะได้  
   (1) ปัญหาท่ีระบบคัดแยก ได้แก่ จุดเครื่องร่อนบริเวณปลายปากมีขยะปลิวออก สายพาน
ลําเลียงขยะติดขัดอยู่บ่อยๆ ขยะปลิวออกจากระบบสายพานตัวสุดท้าย เสนอแนะให้ปรับทางด้านวิศวกรรมของ
ระบบให้มีความเหมาะสม 
   (2) สภาพแวดล้อมไม่มี Buffer Zone อาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนบริเวณ
โดยรอบโครงการ เสนอแนะให้ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้ว เพ่ือป้องกันกลิ่นจากระบบขยะไปรบกวนบริเวณข้างเคียง 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 บทท่ี 2 
  การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2-51 

     
 

     
 

     
 

      
รูปท่ี 2.11-2 การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว 

2.12  โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมือง   
วังนํ้าเย็น  

 2.12.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น ต้ังอยู่บริเวณตําบล วังน้ําเย็น 
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ขนาดพ้ืนท่ี 45-0-0 ไร่ เป็นระบบแบบครบวงจร ซ่ึงแต่เดิมเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น
มีการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีกําจัดขยะท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเอง โดยเทกองและเผากลางแจ้ง
เป็นครั้งคราว ซ่ึงไม่ถูกหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น จึงได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
  1) จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียงในการนําขยะมูลฝอยมา   
ท้ิงร่วม เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2547 และ 15 พฤศจิกายน 2548 มีท้องถ่ินเข้าร่วมจํานวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
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ตําบลเขาฉกรรจ์ เทศบาลตําบลคลองหาด องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น องค์การบริหารส่วนตําบลตาหลังใน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตําบลวังสมบูรณ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ และองค์การบริหารส่วนตําบลซับมะกรูด 
  2) ทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล เม่ือปี 2548 โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการศึกษาเป็นระบบกําจัดแบบครบวงจร  
  3) เสนอโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเม่ือปีงบประมาณ 2551 ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เป็นเงิน 
147,400,700 บาท เป็นงบประมาณผูกพัน ปีงบประมาณ 2551-2553 ดังตาราง 
แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 รวม 

งบประมาณแผ่นดิน 26,618,500 21,525,800 84,516,300 132,660,600 

เทศบาลสมทบ 2,000,000 12,700,000 40,100 14,740,100 

รวม 28,618,500 34,225,800 84,556,400 147,400,700 

  4) ดําเนินการก่อสร้างโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น โดย
ทําสัญญากับบริษัท เอส พี พี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ดําเนินการแล้วเสร็จเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 เริ่ม
ดําเนินการทดลองเดินระบบท่ีวันละ 10 ตัน ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2553 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 และได้เปิด
ดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2554  

 2.12.2 สถานภาพระบบ    
  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นระบบกําจัดแบบครบวงจร สามารถรองรับขยะได้วันละ 50 ตัน/วัน 
ประกอบด้วย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ระบบคัดแยก ระบบหมักทําปุ๋ย และ
ระบบหมักสิ่งปฏิกูล มีรายละเอียดผังระบบ ดังรูปท่ี 2.12-1 ประกอบด้วย อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง อาคาร
บ้านพักพนักงานอาคารซ่อมบํารุงและเก็บเครื่องกลหนัก ประตูทางเข้า อาคารป้อมยาม และเสาธง หอถังสูงและ
บ่อบาดาล ท่ีล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย บ่อสิ่งปฏิกูล อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารหมักขยะมูลฝอยทําปุ๋ย 
อาคารบรรจุและเก็บวัสดุรีไซเคิลอาคารห้องน้ําชายหญิง บ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
จํานวน 1 บ่อ บ่อตรวจสอบน้ําใต้ดิน 1 บ่อ  
  จากการติดตามพบว่าอาคารเครื่องจักรในระบบส่วนใหญ่มีสภาพดี มีการเดินระบบคัดแยกใน 
บางช่วงเวลา และได้หยุดการเดินระบบไประยะหนึ่ง ซ่ึงได้เปิดเดินระบบคัดแยกใหม่เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
เป็นการเดินระบบในระยะสั้นเพ่ือรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่ไม่มีการใช้งานระบบฝังกลบ 
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 2.12.3 ด้านเทคนิค 
    1) แผนการเดินระบบ 
 
 
   จัดทําแผนการเดินระบบไว้ โดยเฉพาะแผนในการดําเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล และจัดทํา
ข้อมูลการคัดแยกขยะเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะของระบบ  
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    2)  การบํารุงรักษาระบบ 
   (1)  ระบบคัดแยก  
    - ปรับเปลี่ยนสายพานท่ีระบบลําเลียงขยะจากของเดิมท่ีเป็นสนิมและชํารุดเป็นวัสดุ 
สแตนเลส 
    - มีการเดินเครื่องในระบบคัดแยกทุกส่วนเป็นเวลา 10 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือ
รักษาเครื่องจักรในระบบ    
   (2) ระบบฝังกลบ 
    กําหนดให้มีการปรับปรุงระบบฝังกลบโดยการซ่อมแผ่น HDPE และGeo textile ท่ี
ดาดบ่อฝังกลบ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2556 ซ่ึงมีสภาพน้ําท่วมขัง และยังไม่เคยมีการใช้งานบ่อฝังกลบ 
นอกจากนี้การจัดการน้ําชะขยะจะมีบ่อสูบน้ําชะขยะเป็นระบบท่ีมีลูกลอย 4 ลูก โดยจะนําน้ําเข้าสู่บ่อพักก่อนป๊ัม
ไปบ่อบําบัดน้ําเสีย    
   (3) ระบบหมักปุ๋ย 
    ใช้เป็นท่ีเก็บปุ๋ยหมักซ่ึงเป็นของเดิมท่ีค้างอยู่ ยังไม่มีการทําปุ๋ยหมักใหม่ เนื่องจากมีขยะ
น้อย เป็นช่วงท่ีระบบเพ่ือรักษาเครื่องจักร และระบบหมักปุ๋ยยังไม่มีปัญหาใดๆ 
   (4) บ่อบําบัดน้ําเสีย 
    มีน้ําในบ่อปริมาณมากเนื่องจากมีการนําท่อน้ําฝนเข้าสู่บ่อบําบัดน้ําเสียด้วย  
    3)  คู่มือการเดินระบบ 
     มีการจัดทําคู่มือการเดินระบบตามผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบ และจัดทําคู่มือ
การเดินระบบคัดแยกไว้  
    4)  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับขยะ  
   ปริมาณขยะเข้าสู่ระบบประมาณวันละ 18 ตัน ซ่ึงระบบมีศักยภาพในการรองรับขยะอย่าง
มาก แต่ไม่มีปริมาณขยะเพียงพอในการเดินระบบให้คุ้มค่า เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 แห่ง ท่ีตกลง
จะมาท้ิงขยะร่วมไม่ได้นําขยะมาท้ิง ซ่ึงอยู่ระหว่างทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําขยะมา
ท้ิงร่วมเพ่ือให้มีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบและประเมินผลเพ่ือวางแผนให้สามารถบริหารจัดการต่อไปได้  
    5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   (1) บ่อสังเกตการณ์  
    มีการติดต้ังบ่อสังเกตการณ์น้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบ ตามท่ีออกแบบไว้ 
   (2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา     
    ไม่มีการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังบ่อสังเกตการณ์และบ่อบําบัดน้ําเสีย 
 2.12.4 ด้านการบริหารจัดการ   
    1) บุคลากร 
   การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นดําเนินการโดยกองช่างและกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร จํานวน 57 คน ได้แก่  
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   (1) เจ้าหน้าท่ีกองช่างจํานวน 10 คน ประกอบด้วยข้าราชการจํานวน 5 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จํานวน 5 คน 
   (2) เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 47 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 
จํานวน 7 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 คน  ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 38 คน  
   (3) พนักงานในการเก็บขน ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 4 คน พนักงานเก็บขนท้าย
รถ จํานวน 15 คน พนักงานกวาดถนน จํานวน 6 คน  
  2)   งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์  
   มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําสายพานในระบบคัดแยกใหม่ และปรับปรุงระบบ
รวบรวมน้ําชะขยะในส่วนการรับขยะก่อนข้ึนสายพานลําเลียงในระบบคัดแยก 
    3)  การจัดเก็บค่าบริการ   
     เทศบาลฯ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนจากบ้านเรือนในอัตราเดือนละ 20 บาท/
ครัวเรือน ส่วนการจัดเก็บค่ากําจัดขยะจากท้องถ่ินอ่ืนท่ีมาท้ิงร่วมทําการออกเทศบัญญัติจัดเก็บในอัตรา 400 บาท/ตัน 

 2.12.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1) ไม่มีการใช้งานระบบฝังกลบทําให้เกิดการชํารุด ซ่ึงมีน้ําท่วมขัง ซ่ึงเสนอแนะให้ทําแผนใน
การปรับปรุงบ่อฝังกลบ และนําขยะมาฝังกลบในบ่อแทนการนําขยะไปเทในบ่อขยะท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  
  2) บ่อรับขยะก่อนข้ึนสายพานมีปัญหาน้ําท่วมขัง เนื่องจากการรวบรวมน้ําไม่ออกสู่รางระบาย
นอกอาคารท่ีเกิดจากระบบท่อรวบรวม/ระบายไม่เหมาะสม และได้แก้ไขโดยการเปิดปากบ่อรวบรวม และป๊ัมน้ํา
ออก ซ่ึงได้มีข้อเสนอแนะให้ทําแนวก้ันน้ําชะขยะในข้ันตอนการเทขยะก่อนเข้าสายพาน  
  3) การรวบรวมน้ําชะขยะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย มีการทําระบบท่อระบายน้ําฝนไปรวมด้วย 
จะทําให้เป็นปัญหาการรองรับน้ําเสียในปริมาณมาก เสนอแนะให้มีการปรับท่อรับน้ําฝนออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
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รูปท่ี 2.12-2 การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น (ต่อ) 

2.13  โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ   

 2.13.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ต้ังอยู่ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ 
บริเวณบ้าน กม.5 ถนนราษฎร์อุทิศ ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีขนาดพ้ืนท่ี 10-0-0 ไร่ 
อยู่ใกล้ชุมชน กม.3 โดยมีระยะห่างประมาณ 500 เมตร กําจัดขยะโดยการเทกองในพ้ืนท่ีกําจัด ซ่ึงดําเนินการอย่าง
ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และพ้ืนท่ีกําจัดไม่เพียงพอในการรองรับขยะ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เม่ือปี 2542 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 6,000,000 บาท ใน
การปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นบ่อในการฝังกลบอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 5 บ่อ และซ้ือรถ
แทรกเตอร์ในการบดอัดขยะ 1 คัน เคยรับกําจัดขยะมูลฝอยให้กับท้องถ่ินใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตําบลฟากห้วย 
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องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่หนองไทร เทศบาลตําบลบ้านด่าน โดยไม่ได้ทําบันทึกข้อตกลงหรือหนังสือขอท้ิง
ขยะร่วม และไม่ได้จัดเก็บค่ากําจัด 

 2.13.2 สถานภาพระบบ 
  สภาพระบบกําจัดขยะเต็มพ้ืนท่ีแล้ว มีการกําจัดแบบเทกอง มีปริมาณขยะสะสมอยู่เป็นจํานวน
มาก ทําให้สภาพภูมิทัศน์ไม่น่ามอง ส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวัน ซ่ึงเทศบาลยังไม่สามารถหาพ้ืนท่ีแห่งใหม่ได้ จึงยืด
อายุการใช้งานของพ้ืนท่ีกําจัดโดยการขุดขยะรอบๆ บ่อมาไว้ตรงกลางบ่อเพ่ือให้มีพ้ืนท่ีว่างสําหรับรองรับขยะได้อีก
ระยะหนึ่ง และไม่ได้รับกําจัดขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนแล้ว มีเพียงขยะของเทศบาลท่ีจัดเก็บจาก
อาคารท่ีพักอาศัย ตลาดสด โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารพานิชย์ และสถานบริการต่างๆ วันละ 30-35 ตัน 

 2.13.3 ด้านเทคนิค 
  1)  แผนการเดินระบบ  
   (1) ในระยะสั้นปรับปรุงบ่อขยะ เพ่ือยืดอายุการใช้งานระบบ และจัดหาระบบคัดแยก เป็น
เครื่องร่อนแยกขยะอินทรีย์  และมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการกําจัดขยะด้วยเตาเผา จํานวน 2 เตา 
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ  
   (2) ในระยะยาวมีแนวทางจะร่วมจัดการขยะแบบศูนย์รวมของกลุ่มพ้ืนท่ี 
  2)  การบํารุงรักษาระบบ 
   ดําเนินการฝังกลบแบบ Open Dump และปรับบ่อฝังกลบให้เป็นระเบียบโดยกลบทับด้วย
ดินเกลี่ยพ้ืนท่ีและขุดดินมาปิดด้วยรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซลจํานวน 6 สูบ 4 จังหวัด กําลังแรงม้า 
167 แรงม้า จํานวน 1 คัน ใช้ในพ้ืนท่ีฝังกลบ และจะติดต้ังเตาเผาท่ีระบบ เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเต็มพ้ืนท่ีแล้ว โดย
มีแผนการในการจัดวางระบบดังนี้  
   (1) พ้ืนท่ีวางเตาเผาขยะ 
   (2) ลานคัดแยกขยะ 
   (3) ลานลงขยะ 
   (4) ลานตากขยะ 
   (5) บ่อบําบัดน้ําเสียแบบ Onsite 
   (6) บ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ 
   (7) บ่อพักข้ีเถ้าระเอียด 
   (8) หลุมฝังกลบข้ีเถ้าหยาบ 
   (9) ลานพักขยะรีไซเคิล 
   (10) ถังเก็บน้ําสแตนเลส 
   (11) ถังเก็บน้ํากลมคอนกรีต  
  3)  คู่มือการเดินระบบ 
   ไม่มีคู่มือการเดินระบบ    
  4)  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/การรองรับขยะ  
   35 ตัน/วัน เกินศักยภาพการรองรับของระบบ 
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  5)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานท่ี 
   ไม่มีบ่อบําบัดน้ําเสียและบ่อสังเกตการณ์ ซ่ึงมีคลองพรหมโหดอยู่ติดกับระบบกําจัดขยะ 

 2.13.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) บุคลากร  
   การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลอรัญญประเทศโดยกองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 67 คน ประกอบด้วย 
   (1) ข้าราชการ จํานวน 6 คน ไดแก่ นักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 2 คน พยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 1 คน สัตวแพทย์ จํานวน 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน เจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน 1 คน 
   (2) ลูกจ้างประจํา จํานวน 6 คน 
   (3) ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 55 คน     
  2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์ 
   (1) ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณี
เร่งด่วนปีงบประมาณ 2556 ซ้ือเตาเผาขยะ 2 เตา เป็นเงิน 5,000,000 บาท 
   (2) จัดซ้ือถังขยะขนาด 200 ลิตร สําหรับวางในจุดต่างๆ ของชุมชน ประมาณ 150 ใบ ในทุกปี 
  3)  การจัดเก็บค่าบริการ  
   จัดเก็บค่าเก็บขนขยะในอัตรา 20 บาท/หลังคาเรือน ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

 2.13.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1) ไม่สามารถหาสถานท่ีกําจัดขยะแห่งใหม่ได้ เสนอแนะให้เข้าสู่นโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอยศูนย์รวมในกลุ่มพ้ืนท่ี  
  2) ถังขยะไม่เพียงพอ เสนอแนะให้ดําเนินโครงการรณรงค์เพ่ือลดและคัดแยกขยะกับชุมชนใน
เขตเทศบาล 

     
 

 
รูปท่ี 2.13-1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 
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  บทท่ี 3 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ในระดับจังหวัดท่ีผ่านมา  

3.1  โครงการท่ีได้รับงบประมาณ ปี 2552   

 3.1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ระยะท่ี 1  

ช่วงท่ี 2 (ส่วนขยาย)  
  เทศบาลตําบลนาจอมเทียน มีแนวทางในการรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาลฯ ไปบําบัดยังระบบ
บําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยาบริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนาราม ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ประมาณ 12.63 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีการศึกษาออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียไว้ 2 ระยะ คือ 
  ระยะท่ี 1  วางท่อรวบรวมน้ําเสีย แนวถนนสุขุมวิทด้านทิศตะวันตก 
  ระยะท่ี 2  วางท่อรวบรวมน้ําเสีย แนวถนนสุขุมวิทด้านทิศตะวันออก 
  การดําเนินการปัจจุบันเป็นการดําเนินการในระยะท่ี 1 คือ 
  1) การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียระยะท่ี 1 ช่วงท่ี 1 เม่ือปีงบประมาณ 2549 ได้รับ
งบประมาณจากผู้ว่า CEO ของจังหวัดชลบุรี โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณไป 111,400,000 บาท ในการว่าจ้าง
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัดบางแสนมหานครดําเนินการ 
  2) การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียระยะท่ี 1 ช่วงท่ี 2 ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เม่ือปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 128,400,000 บาท เป็นงบ
ผูกพันปี 2552-2554 มีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.1-1 

ตารางท่ี 3.1-1 งบประมาณท่ีได้รับในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ระยะท่ี 1  
  ช่วงท่ี 2 

ลําดับ รายการ 

ค่า
ก่อสร้าง
(ล้าน
บาท) 

ควบคุม
งาน 
(ล้าน
บาท) 

รวม
ท้ังสิ้น 
(ล้าน
บาท) 

อปท.
สมทบ
(ล้าน
บาท) 

ปีงบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

รวมเงิน
อุดหนุน

(ล้านบาท) 2552 2553 2554 

1 ของบประมาณ พ.ศ.2552 
(โครงการสนับสนุนแผน 
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) 

124.9 3.5 128.4 12.84 23.112 46.224 46.224 115.56 
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ตารางท่ี 3.1-1 งบประมาณท่ีได้รับในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ระยะท่ี 1  
  ช่วงท่ี 2 (ต่อ) 

ลําดับ รายการ 

ค่า
ก่อสร้าง
(ล้าน
บาท) 

ควบคุม
งาน 
(ล้าน
บาท) 

รวม
ท้ังสิ้น 
(ล้าน
บาท) 

อปท.
สมทบ
(ล้าน
บาท) 

ปีงบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

รวมเงิน
อุดหนุน

(ล้านบาท) 2552 2553 2554 

2 สํานักงบประมาณพิจารณาฯ 
(อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหน้ี
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก
เดิมผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.
2552-2554 เป็นปี พ.ศ.
2552-2556 

124.86 - 124.86 12.486 23.112 46.224 43.038 112.374 

3 กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน (อนุมัติวงเงินค่าจ้างท่ี
ปรึกษาควบคุมงาน ตาม
หนังสือ ท่ี มท 0891.4/2327 
ลว 9 มีนาคม 2555) 

124.86 3.49 128.35 12.79 23.112 21.211 71.237 115.56 

 
  การดําเนินการได้กันเงินปีงบประมาณ 2552,2553 และขอขยายเวลาในการดําเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับการทําสัญญาในการดําเนินการตามระยะเวลาของบริษัทท่ีสามารถดําเนินการได้ และขอขยายเวลา
ก่อหนี้ผูกพันปี 2554 ซ่ึงมีการทําสัญญาจ้างกับบริษัทบางแสนมหานคร จํากัด ในการดําเนินการก่อสร้าง โดยเริ่ม
สัญญาเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2554 ถึง 21 กรกฎาคม 2556 และจ้างบริษัท สยามเทค กรุ๊ป จํากัด ควบคุมงาน
ก่อสร้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 124,860,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 3,490,000 บาท มีการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
ซอยนาจอมเทียนมีรายละเอียดดังนี้  
  1) งานระบบระบายน้ํา  
   (1)  งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 2 
   (2) งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 6 
   (3)  งานวางท่อระบายน้ําเชื่อมซอย 2 และซอย 6  
   (4)  งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 8 
   (5)  งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 14 
   (6)  งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 18 
   (7)  งานวางท่อระบายน้ําเชื่อมซอยนาจอมเทียน 8 และ 18 
   (8)  งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 20  
   (9)  งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 30 
   (10) งานวางท่อระบายน้ําเชื่อมซอยนาจอมเทียน 20 และ 18 
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   (11) งานวางท่อระบายน้ําเชื่อมซอยนาจอมเทียน 32 และ PS11  
  2)  งานระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   (1)  งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 2 
   (2)  งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 6 
   (3) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 8 
   (4) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 20 
   (5) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 30 
   (6) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 32- PS11 
  3)  งานสถานีสูบน้ําเสีย 12 สถานี 
   มีผลการดําเนินงาน คือ ดําเนินการก่อสร้างในส่วนระบบระบายน้ํา และระบบรวบรวมน้ําเสีย
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการในส่วนสถานีสูบน้ําเสีย 12 บ่อ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน          
21 กรกฎาคม 2556 แต่มีปัญหาท่ีสถานีสูบ PS3 กับ PS4 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ จึงได้ขอขยายเวลาถึง 
17 มกราคม 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2557 
 

     
 

     
 

     
 

รูปท่ี 3.1-1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  
ระยะท่ี 1 ช่วงท่ี 2 (ส่วนขยาย) 
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รูปท่ี 3.1-1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  
ระยะท่ี 1 ช่วงท่ี 2 (ส่วนขยาย) (ต่อ) 

3.2  โครงการท่ีได้รับงบประมาณ ปี 2556   

 3.2.1 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง 
  เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นระบบ
แบบครบวงจร ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 48,325,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน และ
จัดทําแผนในการดําเนินการดังนี้  
  การดําเนินโครงการปีท่ี 1 

กิจกรรมตลอดโครงการ 
เวลา (เดือน) 

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

1. ขออนุมัติดําเนินการจ้าง             
2. ต้ังคณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุ             
3. ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธี E-aution             
4. ดําเนินการก่อสร้าง             
   4.1 ง าน เ ตรี ย มกา รและปรั บสภ าพ                  
 พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

    
 

       

   4.2 งานก่อสร้างถนนภายใน             
   4.3 งานก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย             
   4.4 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย   
 และระบบระบายน้ําฝน 
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  การดําเนินโครงการปีท่ี 2 

กิจกรรมตลอดโครงการ 
เวลา (เดือน) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

   4.5 ง า น จั ด ห า เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ
อุปกรณ์สนับสนุนระบบรวบรวม
และระบบฝังกลบ 

 
 

          

   4.6 งานปรับภูมิสถาปัตย์             
   4.7 งานทดสอบระบบและเก็บความ

เรียบร้อย    
    

 
       

 3.2.2 โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนท่ี 1  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนท่ี 1 ต้ังอยู่ เลขท่ี 336/2 หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยลึก ตําบล
เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ี 71 ไร่ 24 ตารางวา ซ่ึงเป็นท่ีท้ิงขยะเดิมดําเนินการเทกองแล้วเผา มีแผนใน
การดําเนินการดังนี้  
  1) พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างอาคารเครื่องชั่ง และจ้างเอกชน
เข้ามาดําเนินการกําจัดขยะ 
  2) ได้รับงบภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในการ
ก่อสร้างระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และบ่อบําบัดน้ําเสีย เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 143,746,600 บาท ดังนี้  

ปีงบประมาณ งบอุดหนุน (บาท) อบจ.ฉะเชิงเทราสมทบ (บาท) รวม 
2556 25,874,500 1,445,500 27,320,000 
2557 34,499,200 4,667,850 39,167,050 
2558 68,998,600 8,260,950 77,259,550 
รวม 129,372,300 14,374,300 143,746,600 

 
  3) รับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 แห่ง หน่วยงานราชการ 1 แห่ง และหน่วยงาน
เอกชนอีก 6 แห่ง มีปริมาณขยะ 40 ตัน/วัน  
  4) ปีงบประมาณ 2556 ได้เพ่ิมแผนงานโครงการว่าจ้างท่ีปรึกษาดําเนินการบริหารจัดการ     
ฝังกลบขยะท้ังมูลฝอยเก่าและใหม่ 
  5) ปีงบประมาณ 2557 ดําเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบ (Sanitary Landfill) และบ่อบําบัดน้ําเสีย 
  6) การดําเนินการท่ีมีความก้าวหน้า คือ จัดทําข้อกําหนดเฉพาะงาน (TOR) แล้วเสร็จ จัดทํา
ราคากลางการแบ่งงวดงาน ปร.4 ปร.5 แล้วเสร็จ จัดทําแบบแปลนการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการประกวดราคา (ประมูลงานระบบอีเลคโทรนิค ประกาศผลวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 ยื่นเอกสารการ
ประมูล 10 มิถุนายน 2556 ประมูลงาน 20 มิถุนายน 2556)  
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  7) แผนการดําเนินงานโครงการ มีดังนี้  

งวดท่ี รายการก่อสร้างงบประมาณ 2556 
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย 

% 3 ปีงบประมาณ 
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ 
รวมค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน/บาท 

จํานวนวัน
แล้วเสร็จ 

1 

ก่อสร้างอาคารระบบผลิตพลังงาน
และสารปรับปรุงดิน (สําหรับฤดูฝน) 
หลังท่ี 1  
- งานก่อสร้างป้อมยาม 
- งานปรับพ้ืนท่ี 
- งานเสาเข็ม,งานฐานราก  

2.85% 15% 4,098,060.00 20 

2 
- งานเสาอาคาร 
- งานโครงสร้างหลังคา 
- งานสถาปัตยกรรม 

9% 45% 12,294,180.00 42 

3 

ติดตั้งระบบผลิตพลังงานและสาร
ปรับปรุงดิน (สําหรับฤดูฝน) หลังท่ี 1  
- งานติดตั้งระบบ 
- งานระบบไฟฟ้าภายใน,งาน
ระบบรวบรวมและบําบัดก๊าซ และ
งานอ่ืนๆ แล้วเสร็จ 

7% 40% 9,482,260.00 
30 

 
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทราสมทบงบประมาณ 

  1,445,500.00 

สรุป 
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิ้น 27,320,000.00  
คิดเป็นเงินประมาณ                     ย่ีสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน 27,320,000.00  

 

งวดท่ี รายการก่อสร้างงบประมาณ 2557 
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย 

% 3 ปีงบประมาณ 
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ 
รวมค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน/บาท 

จํานวนวัน
แล้วเสร็จ 

1 
ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ 
- งานเสาเข็ม,งานก่อสร้างฐานราก 
- งานเสา,งานโครงสร้างหลังคา  

9% 33% 12,749,800.00 120 

2 
- งานระบบไฟฟ้า,งานสุขภัณฑ์
 และสุขาภิบาล 
- งานสถาปัตยกรรม 

8% 28% 10,937,250.00 100 

3 
- งานติดตั้งระบบคัดแยก ชุดท่ี 

1,2,3 
10.70% 39% 10,812,150.00 

145 
 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา สมทบงบประมาณ 

  4,667,850.00 

สรุป 
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิ้น 39,167,050.00  
คิดเป็นเงินประมาณ             สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน 39,167,050.00  
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งวดท่ี รายการก่อสร้างงบประมาณ 2558 
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย 

% 3 ปีงบประมาณ 
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ 
รวมค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน/บาท 

จํานวนวัน
แล้วเสร็จ 

1 

ก่อสร้างอาคารระบบผลิตพลังงาน
และสารปรับปรุงดิน (สําหรับฤดูฝน) 
หลังท่ี 2 
- งานปรับพ้ืนท่ี,งานก่อสร้างฐานราก 
- งานก่อสร้างคานคอดิน,งานเสา,
งานโครงสร้างหลังคา 

13% 25% 19,124,700.00 90 

2 

- งานสถาปัตยกรรม,งานระบบ
ไฟฟ้าภายใน  
- งานระบบรวบรวมและบําบัด
ก๊าซและงานอ่ืนๆ แล้วเสร็จ 

3% 6% 4,937,300.00 23 

3 
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.
และทางเช่ือม 

9% 16% 12,665,800.00 60 

4 งานก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. 8% 16% 12,070,800.00 60 

5 
งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณ
โครงการ ติดตั้งเครื่องป่ันไฟฟ้าดีเซล 
จํานวน 2 ระบบ 

4% 8% 6,300,000.00 30 

6 

รถบรรทุกดั้ม แบบกระบะเทท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 4 คัน 
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ จํานวน 2 คัน และงานอ่ืนๆ แล้ว
เสร็จ 

6.45% 29% 13,900,000.00 
102 

 
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา สมทบงบประมาณ 

  8,260,950.00 

สรุป 
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิ้น 77,259,550.00  
คิดเป็นเงินประมาณ     เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมืน่เก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 77,259,550.00  

 

     
รูปท่ี 3.2-1 ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนท่ี 1 
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 3.2.3 โครงการฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด 
  1) สรุปความเป็นมาของโครงการ 
   โครงการฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ดและปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล (อบจ.ระยองได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วงเงินงบประมาณ 38,182,000 บาท)      
จากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง ซ่ึงปัจจุบันสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยบน
เกาะเสม็ด มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทับถมจนเต็มพ้ืนท่ีแล้วและมีพ้ืนท่ีอยู่เหนืออ่างเก็บน้ําบนเกาะเสม็ดได้ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนก่อให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญ และกลิ่นรวบกวน ซ่ึงได้ทวีความรุนแรงเพ่ิม
มากข้ึน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้จัดทําโครงการฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ดและ
ปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด เสนอเข้าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในโครงการดังกล่าว ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการดังนี้  
   (1) ดําเนินงานขุดตักขยะเก่าออก 10,000 ลบ.ม. เพ่ือก่อสร้างบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 : ขุดตัก
ขยะเก่านํามาฝังกลบบ่อท่ี 1 จํานวน 10,000 ลบ.ม. และปิดบ่อฝังกลบ 
   (2) ดําเนินงานขุดตักขยะเก่าออก 10,000 ลบ.ม. เพ่ือก่อสร้างบ่อฝังกลบบ่อท่ี 3 : ขุดตัก
ขยะเก่าท้ังหมด (บ่อท่ี 2, 3) นํามาฝังกลบบ่อท่ี 3 จํานวน 15,000 ลบ.ม. และปิดบ่อฝังกลบ 
   (3) ดําเนินงานก่อสร้างบ่อฝังกลบบ่อท่ี 2 เพ่ือรอบรับขยะ    
   (4)  ก่อสร้างบ่อฝังกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 บ่อ ประกอบด้วย 1) งานสร้างคันดิน
รอบบ่อ 2) งานบดอัดพ้ืนบ่อฝังกลบและอ่ืนๆ 3) งานปูแผ่น HDPE 4) งานระบบท่อระบายภายในบ่อขยะ 5) งาน
ระบบระบายก๊าซ  
   (5)  งานระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบด้วย 1) ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 2) บ่อพักน้ําเสีย    
3) บ่อสูบน้ําเสีย  
   (6)  งานก่อสร้างถนนรอบพ้ืนท่ีบ่อฝังกลบพร้อมรางระบายน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 1) งาน
ปรับพ้ืนท่ีและบดอัดดินเดิม 2) งานดินถมบดอัดแน่น 3) งานผิวถนนหินคลุกทางเข้า-ออก พร้อมรางระบายน้ํา    
4) งานผิวถนนหินคลุกรอบบ่อฝังกลบ พร้อมรางระบายน้ํา 5) งานคัน ค.ส.ล. ระหว่างบ่อฝังกลบ  
   (7) งานก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ 
   (8) งานจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์และเครื่องจักร ป๊ัมสูบน้ําเสีย 
   (9) งานปิดบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1,3 และปรับภูมิทัศน์ มีรายละเอียดดังนี้  ปิดบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 
และบ่อท่ี 3 ปรับภูมิทัศน์บ่อท่ี 1, 3 และรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
  2) สถานภาพระบบ  

   สถานท่ีท้ิงขยะของเกาะเสม็ดนั้นต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะเสม็ด  ลักษณะเป็นเนินเขา
เต้ียๆ มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 10 ไร่เศษ เป็นพ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ท่ีอนุญาตให้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเพใช้เป็นสถานท่ีรองรับการจัดการขยะ และพ้ืนท่ีบริเวณนี้ยังเป็นท่ีต้ังของโรงผลิตปุ๋ย
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อินทรีย์ เตาเผาขยะ ลานตากขยะอาคารเก็บขยะและบ้านพักพนักงานซ่ึงเป็นบ้านชั่วคราวจํานวน 6 หลัง (สภาพ
ทรุดโทรม) พ้ืนท่ีประมาณ 2 ไร่เศษ กองขยะสูงราว 5 เมตร ประมาณไม่น้อยกว่า 25,000 ลูกบาศก์เมตร มีรถแบบ
คัดแยก อบจ.สนับสนุน และเป็นรถของ อบต.เพ เพ่ือใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี รถบรรทุกขยะ ไม่สามารถ
เข้าไปจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ เนื่องจากถนนมีความคับแคบและบางแห่งอยู่ไกลเกินไป เช่น บริเวณท้ายเกาะถนน
ขรุขระและคับแคบมากทําให้รถขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้ ผู้ประกอบการเหล่านั้นจึงต้องใช้รถส่วนตัวเพ่ือ
นําขยะมาท้ิง โดยเป็นขยะท่ีไม่มีการคัดแยกบางครั้งเป็นเศษวัสดุก่อสร้างยากต่อการจัดการ และการนําขยะมูลฝอยมา
ท้ิง จะเป็นช่วงหลังเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีขยะกองรวมไว้บริเวณดังกล่าว ตอนกลางของพ้ืนท่ีเป็นลานคัด
แยกขยะ  ขยะท่ีถูกขนส่งมาจะถูกกองรวมและพนักงานจะทําการคัดแยก (มีคนงานต่างด้าวมาคัดแยก) โดยแยก
เป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ รวบรวมไปเข้าโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ จะคัด
แยกออกเพ่ือรอเก็บรวบรวมไปยังอาคารเก็บขยะอีกครั้งหนึ่งส่วนขยะท่ีเหลือจากคัดแยกจะนําไปเข้าเตาเผา ซ่ึงยัง
ไม่ได้มาตรฐาน มีจํานวน 2 เตา โดยปัจจุบันสามารถเผาขยะท้ังหมดได้ แต่จะประสบปัญหาในช่วงฤดูท่องเท่ียว
เนื่องจากมีขยะเพ่ิมมากข้ึนจึงก่อให้เกิดขยะเหลือตกค้าง จากการสํารวจเม่ือเดือนกันยายน 2554 พบว่ามีประมาณ
วันละ 7 ตัน เป็นขยะท่ีผ่านการคัดแยกมาแล้วระดับหนึ่งโดยเฉพาะขยะท่ีมีมูลค่า เช่น กระป๋อง ขวดพลาสติก 
กระดาษ โดยเจ้าของสถานประกอบการ บ้านเรือนประชาชน ท่ีเก็บขยะขาย จึงทําให้ขยะมาถึงจุดรวบรวมสามารถ
คัดแยกแบ่งเป็นขยะอินทรีย์ประมาณร้อยละ 50 ขยะรีไซเคิลประมาณร้อยละ 10 ขยะท่ีต้องนําเข้าเตาเผา
ประมาณร้อยละ 40  จากสภาพท่ัวไปสถานท่ีจัดการขยะ มีความเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
บริหารจัดการท่ีดี แม้จะมีปริมาณขยะมากในแต่ละวันแต่ไม่ค่อยมีปัญหากลิ่นเหม็นหรือแมลงวัน ท้ังนี้การ
ดําเนินการของสถานท่ีกําจัดขยะบนเกาะเสม็ด ได้ดําเนินการในรูปแบบระบบกําจัดขยะแบบผสมผสาน ท้ังการ
ดําเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือจําหน่าย ขยะอินทรีย์เข้าโรงปุ๋ย ส่วนท่ีเหลือนําเข้าเตาเผา อย่างไรก็ตามบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเดิมซ่ึงเป็นบ่อฝังกลบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลนั้น ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีสูงเม่ือฝนตกน้ําชะขยะ จะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ใช้น้ําตอนล่างของพ้ืนท่ี จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงฟ้ืนฟู โดยดําเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัด
มูลฝอยเดิมให้มีสภาพท่ีเหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาลโดยการขุดรื้อมูลฝอยเดิมแล้วนํามาฝังกลบอย่างถูก
สุขาภิบาล และก่อสร้างบ่อฝังกลบเพ่ือรองรับขยะท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้ตามแผนงาน
ท่ีวางไว้หรือไม่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้วางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด 
โดยจัดทําโครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด 
ปัจจุบันทําสัญญาว่าจ้างดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วรอนําเครื่องจักรข้ึนท่ีอ่าวพร้าว  
   กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้พิจารณาอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยบนเกาะเสม็ดและปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด โดยเห็นชอบแบบแปลนตามโครงการและให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานในหน้าท่ีหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างตามแบบแปลนโครงการในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติฯ 
จากการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าดําเนินงาน
บนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด    
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รูปท่ี 3.2-2 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด 
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 บทท่ี 4 
การสนับสนุน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558  

4.1  การจัดประชุมช้ีแจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
 จังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558   

 4.1.1 สาระสําคัญการจัดประชุมช้ีแจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558 
  1) การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (1) ความเป็นมา        
   (2) ความสอดคล้องกับนโยบายและแผน     
   (3) หลักการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (4) กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
   (5) กรอบแนวคิด 
   (6) การเสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
   (7) แหล่งงบประมาณ 
   (8) การบริหารโครงการ 
  2) หลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (1) ข้ันตอนการพิจารณาโครงการและงบประมาณ  
   (2) ข้ันตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
   (3) ปฏิทินการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ.2558
   (4) ข้ันตอนการพิจารณาโครงการ  
   (5) เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
    - ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน      
    - ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน     
    - โครงการด้านอ่ืนๆ 
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   (6) บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณา สําหรับโครงการท่ีจะขอรับงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
  3) กรอบทิศทางการให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
   (1) ความเป็นมาของกองทุนสิ่งแวดล้อม     
   (2) หลักเกณฑ์ พ้ืนฐานในการจัดทําข้อเสนอโครงการ 
   (3) หลักเกณฑ์-เง่ือนไขการสนับสนุน 
  4) การเสนอโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.23(4) ประกอบด้วย 
   (1) ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
   (2) สภาพปัญหา 
   (3) วัตถุประสงค์ 
   (4) ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ  
   (5) พ้ืนท่ีเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 
   (6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
   (7) แผนงาน/กิจกรรมการดําเนินงาน 
   (8) วงเงินงบประมาณ 
   (9) ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
   (10) การบริหารงานโครงการ 
   (11) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   (12) การกําหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ  

 4.1.2 หน่วยงานร่วมในการจัดประชุมช้ีแจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558 
  1) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จังหวัดระยอง ประจําปีงบประมาณ 2558 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อําเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมประมาณ 63 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว 
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  2) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประจําปีงบประมาณ 2558 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 68 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

   
  3) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  13 (ชลบุรี) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จังหวัดระยอง ประจําปีงบประมาณ 2558 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 64 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดระยอง  

   
  4) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  13 (ชลบุรี) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จังหวัดตราด ประจําปีงบประมาณ 2558 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมประมาณ 37 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดตราด 
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  5) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  13 (ชลบุรี) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2558 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี มีผู้ เ ข้าร่วมประมาณ 62 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จังหวัดจันทบุรี  

   

 4.1.3 สรุปประเด็นสําคัญจากการจัดประชุมช้ีแจงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558 
  1) จังหวัดสระแก้ว 
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนและเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
   (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณเพียงพอสําหรับการว่าจ้างท่ี
ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน    
   (3) แหล่งงบประมาณท่ีจะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอย 
และการจัดการน้ําเสียชุมชน กําหนดไว้ไม่ชัดเจน 
   (4) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมมักส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ 
   (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทําข้อตกลงความร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยร่วมกัน
แล้ว ถึงเวลาก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จไม่เอาขยะมาท้ิงร่วมเนื่องจากติดปัญหาไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
ระยะทางไกลจากศูนย์ ค่ากําจัดแพง  
   (6) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว และของ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ประสบปัญหา ยังไม่สามารถเดินระบบได้เต็มระบบ  
  2) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนและเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
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   (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซ้ือท่ีดิน การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ต้องการในรัฐสนับสนุนโดยใช้ระบบแบบธรรมชาติแล้วท้องถ่ินดูแลระบบเอง 
  3) จังหวัดระยอง 
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนและเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (2) องค์การบริหารส่วนตําบลร่วมมือกันในการดําเนินการการกําจัดขยะมูลฝอยและการ
บําบัดน้ําเสียชุมชุนโดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด      
ได้หรือไม่ 
  4) จังหวัดตราด 
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราดใกล้เต็มพ้ืนท่ีต้องการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ่อฝังกลบระยะท่ี 2 
   (3) การรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยอําเภอคลองใหญ่พ้ืนท่ีตําบลไม้รูดเกิดปัญหาใน
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการ
ดําเนินการต่อ 
  5) จังหวัดจันทบุรี 
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนและเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (2) ระยะเวลาในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีจํากัด 
  6) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยังขาดความเข้าใจในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด   
  7) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิควิชาการของระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสีย  

4.2  การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม       
 ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558    

 4.2.1 การให้คําปรึกษาแนะนํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
2558 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 และได้ขอความร่วมมือในการให้คําปรึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2558 เม่ือวันท่ี    
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15 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมีการสนับสนุนการจัดทําโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้แก่ 
   (1) การให้คําปรึกษากับ ทม.พนัสนิคม ในการจัดทํา Power point นําเสนอโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม และตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร
ประกอบการเสนอโครงการพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูล จํานวน 1 โครงการ  
   (2) การให้คําปรึกษา ทม.บ้านบึง ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะแบบครบวงจรระยะท่ี2 พร้อมคําแนะนําในการจัดทํารายละเอียดเอกสาร 
  2) การให้คําปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยอง ระยะท่ี 2 และสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือจัดทํา

บันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเชื้อจังหวัด
ระยอง 
  3) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ดําเนินการประชุมการสนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 
   (1) จังหวัดสระแก้วมีแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมตลาดโรงเกลือ โดยได้แต่งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว จํานวนหลายคณะ ซ่ึงมีคณะทํางาน
ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบอยู่ด้วยคณะหนึ่ง ปัจจุบันได้ดําเนินการยกร่างคณะทํางานด้านบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
คณะทํางานฯ ประกอบด้วย  
    - ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ินจังหวัดสระแก้ว และอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 
    - ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสระแก้ว ตลาดรัตนธรรม 
ตลาดเบญจวรรณ ตลาดเดชไทย ตลาดทรัพย์สมบูรณ์ ศูนย์การค้าอินโดจีน และตลาดเทศบาล 3 (โกลเด้นเกรทส์) 
    - หน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เทศบาลตําบลป่าไร่ และอําเภออรัญประเทศ 
    - ผู้ ท่ีหัวหน้าคณะทํางานมอบหมายเป็นคณะทํางานและเลขานุการ ได้แก่ 
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
  (2) เรื่องน้ําเสียในเขตอําเภออรัญประเทศ มีปัญหาท่ีระบบระบายน้ําเนื่องจากท่อรับน้ําเสีย  
เมนหลักถูกปิดก้ัน 
  (3) การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของกลุ่มพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มพ้ืนท่ี มีการ
ดําเนินการดังนี้ 
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   - กลุ่มพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว ปัจจุบันมีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบ
ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว รองรับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน แต่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยฯ ดังกล่าวยังมีปัญหาท่ี
ระบบฝังกลบ ป๊ัมน้ําท่ีบ่อฝังกลบ และบ่อรับน้ําชะขยะบริเวณบ่อฝังกลบ ซ่ึงเป็นช่วงระหว่างคํ้าประกันงาน 
เทศบาลเมืองสระแก้วได้แจ้งผู้รับจ้างให้ดําเนินการแก้ไข และจะเข้าดําเนินการแก้ไขประมาณปลายเดือน 
กรกฎาคม 2556 และมีการซ่อมแซมรถ 10 ล้อในศูนย์ฯ ท่ีชํารุด ท้ังนี้มีปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่เข้าร่วม
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการท้ิงขยะร่วมกัน (MOU) จํานวน 2 แห่ง เนื่องจากไม่มีรถในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
   - กลุ่มพ้ืนท่ีอําเภอวังน้ําเย็น อําเภอคลองหาด อําเภอเขาฉกรรจ์ และอําเภอวังสมบูรณ์
ปัจจุบันมีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น รองรับปริมาณขยะ   
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอยู่ระหว่างจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการท้ิงขยะร่วมกัน (MOU) เพ่ิมเพ่ือหาแนวทางท้ิงร่วมกัน
และประเมินผลเพ่ือวางแผนการบริหารจัดการต่อไป ท้ังนี้ปัญหาเชิงเทคนิคขอให้หน่วยงานเข้าไปช่วยดูแล และยังมี
ประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่เข้าร่วมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการท้ิงขยะร่วมกัน (MOU) 
เนื่องจากไม่มีรถในการเก็บขนขยะมูลฝอย และระยะทางไกล 
   - กลุ่มพ้ืนท่ีอําเภออรัญประเทศ อําเภอวัฒนานคร ดําเนินการโดยเทศบาลตําบลวัฒนานคร 
ซ่ึงได้ดําเนินการแล้วดังนี้ 
    � ขอใช้พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ เป็นพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขนาด 300 ไร่ และ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดําเนินการขอถอนสภาพพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
วัฒนานคร 
    � ทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
(FS/DD) เม่ือปี 2546 จะดําเนินการทบทวนผลการศึกษา 
    � การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการท้ิงขยะร่วมกัน (MOU) จะเชิญผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน และเตรียมความพร้อมค่ากําจัดขยะควบคู่กับ MOU 
    � พ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลป่าไร่ ขนาด 70 ไร่ ยังติดปัญหาประชาชน
ไม่ยอมรับ จะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการรองรับตลาดโรงเกลือด้วย 
   - กลุ่มพ้ืนท่ีอําเภอตาพระยา และอําเภอโคกสูง ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลตาพระยา 
อยู่ระหว่างขอใช้พ้ืนท่ีจากทหารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 5 แห่ง ในพ้ืนท่ี ประเด็นการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการท้ิงขยะร่วมกัน (MOU) ยังมีปัญหาในเรื่องระยะทาง และไม่มีรถในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

     
รูปท่ี 4.2-1 ประชุมสนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว 
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  4) ให้คําปรึกษาเทศบาลตําบลมะขามท่ีได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) ก่อนเสนอเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปีงบประมาณ 2558 ให้ประสาน ทสจ.จันทบุรี พิจารณาตามกระบวนการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และได้พิจารณารายละเอียดโครงการ ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงประสาน แจ้งเจ้าของโครงการ และเสนอเพ่ือให้คําปรึกษาในรายละเอียดสําหรับ
จัดทําโครงการให้สอดคล้องในโอกาสต่อไป  
 4.2.2 การร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2558 
  1) ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556  
ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง 
  2) ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดชลบุรี  
   (1) ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  
   (2) ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  
 4.2.3 การร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ 
  1) ร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2555    
ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2) ร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
ณ อาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3) ร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ อาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จากการติดตามประเมินผลการดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553-2555  
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีดูแลบริหารจัดการระบบมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ซ่ึงสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ได้เสนอแนะแนวทางเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการ
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด และในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปผลการติดตามได้ดังนี้    

 5.1.1  การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

  1)  สถานภาพระบบ 
   เป็นการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดท่ีผ่านมา และระบบกําจัดขยะท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ โครงการ
ด้านการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ท้ังหมด 16 โครงการ มีผลการติดตามเป็นดังนี้ 
   (1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเก่าท่ีมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล จํานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองจันทบุรี  และศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยอง 
   (2) ระบบท่ีไม่มีการดําเนินการอย่างถูกต้องมีปัญหาพ้ืนท่ีฝังกลบเต็มเร็วกว่าท่ีกําหนด ได้แก่ 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านบึง ปิดระบบระยะท่ี 1 อยู่ระหว่างดําเนินการระยะท่ี 2 
   (3) ระบบท่ียังไม่มีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีการเทกองโดยไม่บดอัด
และกลบทับขยะมูลฝอย และพ้ืนท่ีการกําจัดเต็มศักยภาพแล้ว ได้แก่ระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศ ซ่ึงอยู่ระหว่างการหาแนวทางจัดการขยะร่วมกันของกลุ่มพ้ืนท่ีตามการแบ่งกลุ่มของกรมควบคุมมลพิษ 
โดยมีเป้าหมายในการใช้พ้ืนท่ีตําบลป่าไร่เป็นพ้ืนท่ีกําจัดขยะ    
   (4) ระบบท่ีมีการกําจัดด้วยวิธีเทกองแล้วเผาได้แก่ ระบบของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง  
   (5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเก่าท่ีไม่ได้ใช้งานระบบ 4 โครงการ ได้แก่ 
    - ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เกาะขนุน) ดําเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จมีการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราใช้ประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารขจัดการขยะ 
    - ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคมก่อสร้างไม่แล้วเสร็จยกเลิก
ระบบ  
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    - ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุดดําเนินการปิดระบบแล้ว และ
ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแล้วเสร็จเปิดใช้งานแล้ว  
    - ระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดชลบุรีหยุดการใช้งานเพ่ือปรับปรุงระบบ  
   (6) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหม่ท่ียังไม่ได้เดินระบบต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 
2 โครงการ ได้แก่ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสระแก้ว และระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง  
วังน้ําเย็น 
   (7) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล แต่มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยได้ให้
เอกชนเข้ามาทําสัมปทาน รูปแบบสัมปทาน BOT ใช้เป็นพ้ืนท่ีกําจัดขยะแบบครบวงจรโดยกลุ่มค้าร่วม 
CONSORTIUM OF CLEANCITY CSR CHACHOENGSAO เป็นเวลา 15 ปี ได้แก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
   (8) โครงการด้านการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ท่ีได้รับงบประมาณ ปี 2556 จํานวน        
3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2  เทศบาลเมืองบ้านบึง โครงการก่อสร้างศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนท่ี 1 และโครงการฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยบน
เกาะเสม็ด 
  2) การบริหารจัดการระบบ 
   (1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเก่าส่วนใหญ่มีการออกแบบไว้เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล แต่การบริหารจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีออกแบบไว้ และยังมีปัญหาในเรื่องขยะเต็มพ้ืนท่ี 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะแก้ไขปัญหาโดยการจ้างเอกชนรื้อขยะไปใช้ประโยชน์  
   (2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหม่จะเป็นระบบแบบครบวงจรท่ีมีการออกแบบไว้อย่างถูก
หลักสุขาภิบาล ไม่สามารถบริหารจัดการเดินระบบได้ ได้แก่ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น  
   (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมีการจัดสรรงบประมาณด้านการเก็บขน และ
กําจัดไว้ และมีการดําเนินการจัดเก็บค่าเก็บขนย้ายขยะจากบ้านเรือนไปยังระบบกําจัด ส่วนการจัดการขยะท่ี
ดําเนินการเป็นกลุ่มพ้ืนท่ีจะมีการจัดเก็บค่ากําจัดจากท้องถ่ินท่ีมาท้ิงร่วมในอัตราท่ีมีการตกลงกัน 
  3) ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบด้านเทคนิคและการบริหาร  
   ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบ เนื่องจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ 
การดําเนินการตรวจสอบผลกระทบจากระบบยังไม่มีข้อมูลประกอบท่ีได้มาตรฐาน 
 5.1.2 การติดตามโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
  โครงการด้านการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ท่ีได้รับงบประมาณ ปี 2552 จํานวน 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ระยะท่ี 1 ซ่ึงจะนําน้ําเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียซอยวัดบุณย์กัญจนาราม อยู่ระหว่างการพิจารณาตอบรับของเมืองพัทยาเม่ือก่อสร้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบแล้วเสร็จ โดยจะให้นําน้ําเสียเข้าสู่ระบบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว จึงได้มีข้อเสนอแนะในการให้ดําเนินการเพ่ือก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลนาจอมเทียนเอง
ไว้เพ่ือรองรับ 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  บทท่ี 5 
ปีงบประมาณ 2556  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 5-3 

5.2 ปัญหาอุปสรรค 

 การบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ยังไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
 5.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบท้ังด้านฐานข้อมูลด้าน
เทคนิค วิชาการ งบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 5.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดงบประมาณในการซ่อมบํารุงและดูแลระบบ และไม่มีแผนในการ
ดูแลเดินระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
 5.2.3 ปัญหาสําหรับโครงการท่ีได้รับงบในการก่อสร้างเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมระบบแบบครบ
วงจรไม่สามารถบริหารจัดการเดินระบบได้ และไม่มีการนําขยะเข้าสู่ระบบตามท่ีได้มีการทําบันทึกข้อตกลงกันไว้ 
ซ่ึงเป็นปัญหาการจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดตามนโยบายการจัดการขยะแบบกลุ่มพ้ืนท่ี  
 5.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาท้ิงขยะร่วมในกลุ่มพ้ืนท่ี ไม่มีรถในการเก็บขนขยะ 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 หามาตรการในการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการขยะ และสนับสนุนเทคนิควิชาการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกําจัดขยะ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพข้ึน 
 5.3.2 การทบทวนกลุ่มพ้ืนท่ีการบริหารจัดการขยะ 
  1) การจัดการขยะกลุ่มพ้ืนท่ีของจังหวัดชลบุรีตามท่ีจะดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยเน้นการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีกําจัดขยะเดิม ได้แก่ พ้ืนท่ีกําจัดขยะเทศบาลเมือง
บ้านบึง ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี และการบริหารจัดการขยะในกลุ่มพ้ืนท่ีอําเภอสัตหีบ ตลอดจน
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา 
  2) การจัดการขยะกลุ่มพ้ืนท่ีของจังหวัดสระแก้ว ท่ีจะผลักดันให้ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว และเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นให้สามารถบริหารจัดการได้ในกลุ่มพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน และกลุ่ม
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในจังหวัดท่ีมีแนวทางในการบริหารกลุ่มพ้ืนท่ีร่วมกัน ตลอดจนการบริหารจัดการขยะเพ่ือรองรับปัญหา
ท่ีเกิดจากการค้าชายแดน 
  3) การจัดการขยะท่ีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยองควรมีการทบทวนข้อมูลในการ
บริหารจัดการกลุ่มพ้ืนท่ีให้ชัดเจน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่ีศูนย์กําจัดรวมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถ
รองรับขยะท่ีเข้าสู่ระบบในปัจจุบันได้ เนื่องจากปัจจุบันมีขยะเข้าสู่ระบบเกินศักยภาพการรองรับในแต่ละวัน      
จะทําให้ระบบเต็มเร็ว ท้ังนี้ให้หาแนวทางในการดําเนินการในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนท่ี 
และพิจารณาการใช้ประโยชน์ของระบบเทศบาลตําบลเมืองแกลงกับพ้ืนท่ีด้วย 
  4) การจัดการขยะกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีสามารถดําเนินการท่ีระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองตราด 
โดยจัดทําแผนการบริหารจัดการรองรับในปัจจุบัน และเสนอโครงการเพ่ือขอก่อสร้างระบบในระยะท่ี 2 เนื่องจาก



บทท่ี 5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด   
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2556   
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ระยะท่ี 1 เต็มศักยภาพแล้ว นอกจากนี้ควรมีการทบทวนความเป็นไปได้ในการจัดการขยะกลุ่มพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
จังหวัดเพ่ือผลักดันให้เกิดศูนย์กําจัดขยะในแต่ละกลุ่มพ้ืนท่ี 
  5) กลุ่มพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีท่ีสําคัญ ได้แก่ ระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี ควรมีการ
พัฒนาระบบให้มีการนําขยะไปเป็นเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในระบบ และระบบกําจัดขยะของ
เทศบาลเมืองขลุงควรมีแผนการจัดการเพ่ือยืดอายุการใช้งานบ่อฝังกลบ 
 5.3.3 ควรมีการเสนอนโยบายร่วมกันอย่างชัดเจนในการจัดสรรรถในการเก็บขนขยะให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในช่องทางใด เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการได้สอดคล้องกับ
ศูนย์กําจัดขยะท่ีเกิดข้ึน 
 5.3.4 ด้านการบริหารจัดการ   
  1) ให้ท้องถ่ินดําเนินการรณรงค์การคัดแยกขยะและนําขยะไปใช้ประโยชน์อย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการคัดแยกขยะให้กับชุมชน   
  2) สนับสนุนข้อมูลการปรับปรุงพ้ืนท่ีกําจัดขยะ สําหรับกรณีการจ้างเอกชนเข้ามาดําเนินการ 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีปัญหาพ้ืนท่ีกําจัดขยะเต็มและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการกําจัดขยะ
อย่างไม่ถูกต้อง และส่งเสริมให้มีการก่อสร้างระบบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  3) สนับสนุนข้อมูลการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบขนาดเล็กสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีปริมาณขยะไม่มากให้สามารถบริหารจัดการได้ในพ้ืนท่ี เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบกําจัดขยะท่ีดําเนินการ
อย่างไม่ถูกต้องซ่ึงมีหลายแห่งในปัจจุบัน  
  4) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และการ
จัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาระบบการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบจากหลุมฝังกลบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาข้อมูล
ร่วมกับการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําท่ีดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําจากบ่อฝังกลบ 
 5.3.5  ด้านนโยบายควรมีการสนับสนุนเป็นนโยบายร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เพ่ือให้ท้องถ่ินเห็นความสําคัญ และได้รับการผลักดันจากระดับกระทรวง และจังหวัดด้วย 
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