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บทสรุปผูบริหาร  

 
 การติดตามโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือกอสรางหรือดําเนินการภายใต
แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 18 แหง ไดแก ระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย 9 แหง และระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 9 แหง และโครงการอยูระหวางการกอสราง       
2 แหง  จึงไดดําเนินการประเมิน 16 แหง ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล 

1. จังหวัดภูเก็ต  
 1.1 การจัดการขยะมูลฝอย 

 จังหวัดภูเก็ตมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานแหงเดียว โดยเทศบาลนครภูเก็ตเปน
ผูบริหารจัดการและมีคณะกรรมการบริการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียจังหวัดรวมในการบริหารจัดการ  
ในป 2557 ระบบกําจัดสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยไดสูงสุด 700 ตัน/วัน รับกําจัดขยะเฉลี่ย 694 
ตัน/วัน อัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะ ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรอยละ 7.2 เม่ือเทียบกับปกอนหนา  
ท้ังนี้โรงเตาเผาแหงแรกมีความสามารถในการรองรับ 250 ตัน/วัน คาดไดรับงบประมาณเพ่ือซอมปรับปรุง
ในปงบประมาณ 2559  ซ่ึงจะทําใหจังหวัดภูเก็ตมีความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไปรวม 1000 
ตัน/วัน โดยจําเปนตองปรับปรุงหลุมฝงกลบใหสามารถรองรับการกําจัดเถาจากการเผาขยะของโรงเตาเผา
ท้ัง 2 แหงดวย  สวนขยะมูลฝอยติดเชื้อ ออกแบบใหสามารถกําจัดได 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยป 2555-
2557 มีอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยตอวัน รอยละ 10.7  

 การจัดการขยะตนทาง ยังมีความจําเปนในการผลักดันเชิงนโยบายผานคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมลด คัดแยกขยะกอนการสงกําจัด
อยางจริงจังตอไป 

 ปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต หากการ
ดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 

(1) ดําเนินงานหรือขับเคลื่อนตามนโยบายของศูนย กําจัดขยะมูลฝอยและคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสมาชิกรวมถึงความ
รวมมือจากแหลงกําเนิดขยะตาง ๆ   

(2) การลด และคัดแยกเพ่ือนําไปใชประโยชนตั้งแตตนทาง   
(3) ความสําเร็จของการลด และคัดแยกขยะอินทรีย  โดยเฉพาะเศษอาหาร ซ่ึงมีปะปนอยู

รอยละ 38.4 หรือ 265 ตัน/วัน กอนถูกสงเขาศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 
(4) การปรับปรุงพ้ืนท่ีฝงกลบใหสามารถรองรับขยะ ท้ังกรณีท่ีโรงเตาเผาหยุดซอมบํารุง 

หรือขยะท่ีไมเหมาะสมตอการเผา 
(5) ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน จะทําใหระบบกําจัดถึงขีดจํากัดของการกําจัดในระยะเวลาอันใกล 
(6) องคประกอบขยะมูลฝอยท่ีมีความชื้นสูงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการเผา 
(7) ไฟไหมหลุมฝงกลบขยะ เนื่องระบบระบายกาซไมสามารถใชงานได  
(8) บอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินชํารุด ทําใหมีความเสี่ยงท่ีมิอาจยืนยันผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได 
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ผลการประเมินการดําเนินงานศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ตพบวา อยูใน
เกณฑดี โดยมีประเด็นขอบงชี้ของการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ  ชางเทคนิคท่ีผาน
การอบรมดานการจัดการขยะมูลฝอย 

   1.2 การจัดการน้ําเสียชุมชน 
 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต มีจํานวน 5 แหง เปดใหบริการแลว 
4 แหง ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย รวม 71,350 ลูกบาศกเมตร/วัน  โดยพ้ืนท่ีใหบริการรวบรวม  
น้ําเสีย เฉลี่ยรอยละ 64.86 เม่ือพิจารณาความครอบคลุมพ้ืนท่ีรวบรวมน้ําเสียรายองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินพบวา เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองปาตอง เทศบาลเมืองกะทู และเทศบาลตําบลกะรน 
รอยละ 80 76 53.47 และ 50 ตามลําดับ สวนองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล(อยูระหวางการ
กอสราง) รอยละ 9.4  ปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ยรอยละ 86.19 เม่ือเทียบกับปริมาณน้ําเสียท่ีออกแบบ 
โดยปริมาณสูงสุดและต่ําสุด รอยละ 100 และ 73.77 ตามลําดับ ประสิทธิภาพการบําบัดความสกปรกใน
รูปบีโอดี มากกวารอยละ 80 ยกเวนระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกะทู มีประสิทธิภาพลดความสกปรก
ในรูปบีโอดี รอยละ 75.79 
 การมีสวนรวมของประชาชน โดยการชําระคาบริการบําบัดน้ําเสีย ยังพบการกําหนดในลักษณะ
เหมาจายตามประเภทแหลงกําเนิดน้ําเสีย ซ่ึงไมสะทอนปริมาณการปลอยน้ําเสียและไมสอดคลอง      
ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
 การเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงใชวิธีการจางเอกชน
ในดําเนินงาน ทําใหลดขอจํากัดดานบุคลากรของแตละทองถ่ินได   
 ความครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย สวนใหญอยูฝงตะวันตกของจังหวัด 
เนื่องมีความหนาแนนของการทองเท่ียว ซ่ึงยังมีความจําเปนตองขยายพ้ืนท่ีใหบริการ เพ่ือปองกัน
ผลกระทบตอชายหาดทองเท่ียว เชน หาดปาตอง หาดกะรน หาดสุรินทร เปนตน ซ่ึงมีแนวโนมคุณภาพ  
น้ําทะเลชายฝงเสื่อมโทรมลง  สวนฝงตะวันออกของจังหวัด ลักษณะพ้ืนท่ีมีความตอเนื่อง อาจทําใหน้ําเสีย
นอกพ้ืนท่ีบริการสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีใกลเคียงรวมถึงคุณภาพน้ําคลองบางใหญและคุณภาพทะเล   
ชายฝงดวย  
 สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ต หาก     
การดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 

(1) การออกเทศบัญญัติจัดเ ก็บคาบริการบําบัดน้ํา เสีย ท่ียังจํา เปนตองดํา เนินการ
ประชาสัมพันธและการบังคับใช เพ่ือใหมีรายไดท่ีเพียงพอสําหรับนําไปเปนคาใชจายในการดูแลและ
บํารุงรักษาระบบใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายพ้ืนท่ีรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในอนาคต 

(2) การขยายความครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียท่ีมีการเสนอโครงการ
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ ตองใชระยะเวลาและความพรอมของทองถ่ิน  ซ่ึงทําใหน้ําเสียยังคงถูกปลอย
สูสิ่งแวดลอมโดยไมผานการบําบัดในบางพ้ืนท่ีตอไปและสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ี
ใกลเคียงดวย 
  ผลการประเมินการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรายระบบ มีดังนี้ 

(1) เทศบาลนครภูเก็ต : การดําเนินงานอยูในเกณฑดี  โดยขอบงชี้ท่ีมีผลเชิงลบตอผล        
การประเมิน ไดแก ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนและรวมเปน
คณะกรรมการจัดการน้ําเสียชุมชน การมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการจัดการน้ําเสียชุมชน 
และการจัดเก็บเอกสารการออกแบบ 
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 (2) เทศบาลเมืองปาตอง : การดําเนินงานอยูในเกณฑดี  
 (3) เทศบาลเมืองกะทู  : การดําเนินงานภาพรวมอยูในเกณฑดี  โดยมีประเด็นท่ีอยูในเกณฑ

ปรับปรุง ไดแก แผนการประชาสัมพันธประจําป การมีสวนรวมของประชาชนในการจายคาบริการบําบัด
น้ําเสียชุมชน 

  (4) เทศบาลตําบลกะรน : การดําเนินงานภาพรวมอยูในเกณฑดี  โดยพบบางปจจัยประเมิน 
อยูในเกณฑพอใช ไดแก การปฏิบัติตามคูมือ การจัดการเอกสารการออกแบบ และดานประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงบงชี้จากการจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการรวมเปนกรรมการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน  
 

2. จังหวัดพังงา 
  จังหวัดพังงามีการจัดการขยะดวยศูนยกําจัดขยะมูลฝอย โดยยังไมมีการจัดการน้ําเสียดวยระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
 การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักจังหวัดพังงา มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 2 แหง ความสามารถ
ในการกําจัดขยะมูลฝอย รวม 100 ตัน/วัน  ซ่ึงปริมาณขยะในป 2557 ไดรับการกําจัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลเฉลี่ย 78.6 ตัน/วัน  หรือรอยละ 24.6 ของปริมาณขยะรวมท่ีคํานวณจากอัตราการผลิตขยะ 
ของฐานจํานวนประชากร 2557  ในชวงป 2555-2557 อัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะเขาสูศูนยกําจัดขยะ
เฉลี่ยรอยละ 9.4   

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพังงาเขารวมกลุมพ้ืนท่ีใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 34 
แหงหรือรอยละ 65.4 และใชบริการจริง รอยละ 14.19  นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุม เชน สถานีขนถาย
ขยะมูลฝอยเพ่ิมเติมภายใตแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา พ.ศ. 2558-2562 โดยมี 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ขับเคลื่อนใหมีการดําเนินงานตามแผนงานและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะทําใหมีปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกหลักวิชาการเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
  การมีสวนรวมของประชาชนหรือการจัดการขยะตนทาง ยังจําเปนในการสรางแรงจูงใจใหชุมชน
ดําเนินงานไดเองอยางยั่งยืน ท้ังนี้การขยายผลไปสูองคกรปกครองทองถ่ินท่ีใชบริการศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยตองขับเคลื่อนใหมีการจัดการขยะตนทางอยางชัดเจน อยางไรก็ตามจังหวัดพังงาไดจัดทําแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558-2560 ซ่ึงชวยขับเคลื่อนในภาพรวมใหมีชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขยะ
ตนทางเพ่ิมข้ึน 

 สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา หาก     
การดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก (1) การขาดแคลนบุคลากรเชิงเทคนิคสําหรับ
ดําเนินงานศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เชน วิศวกร ชางเทคนิค เปนตน (2) การขยายตัวของชุมชนใกล      
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย อาจทําใหมีโอกาสรองเรียนเพ่ิมข้ึน เชนกรณีศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองตะก่ัวปา 
(3) ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยมีพ้ืนท่ีสําหรับใชกําจัดขยะมูลฝอยนอยลง อาจเกิดขอจํากัดการใชพ้ืนท่ี         
ในอนาคต เชนกรณีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา  (4) ความตอเนื่องของตรวจวัดคุณภาพน้ํา
จากบอสังเกตการณท่ีสามารถยืนยันการสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได (5) หลุม
ฝงกลบขยะ ไมมีการระบายกาซ อาจเปนสาเหตุใหเกิดกรณีไฟไหมในพ้ืนท่ีฝงกลบขยะได  (6) รายรับจาก
คาบริการเก็บขนและกําจัดท่ีเพียงพอสําหรับเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ       
ในระบบใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
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 นอกจากนี้ไดติดตามและประเมินระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอย ซ่ึงไดรับ
งบประมาณสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยดวยแบบเตาเผา ซ่ึงผลติดตามพบวา อยูระหวางการขายทอดตลาด 
และมีการปรับสถานท่ีเพ่ือกําจัดแบบเทกองกลางแจง โดยมีทองถ่ินอ่ืน ๆ เขารวมใชบริการ 4 แหง 
ปริมาณขยะเขาสูการกําจัดเฉลี่ย 26 ตัน/วัน หรือ 9,490 ตัน/ป  ท้ังนี้ประชาชนมีสวนรวมในการจาย
คาบริการเก็บขน และรวมกิจกรรมลด คัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิดตาง ๆ  สวนทองถ่ินรวมใชบริการชําระ
คากําจัดแบบเหมาจาย  
  ผลการประเมินการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยรายระบบ มีดังนี้ 

(1) เทศบาลเมืองพังงา : การดําเนินโครงการอยูในเกณฑพอใช โดยมีประเด็นบงชี้คือ ดาน  
การบริหารจัดการซ่ึงเก่ียวของกับบุคลากรผูควบคุมและชางเทคนิคประจําระบบ และการติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ 

(2) เทศบาลเมืองตะก่ัวปา : ดําเนินโครงการอยูในเกณฑดี  แตมีขอบงชี้ท่ีเปนประเด็นสําคัญ  
ในดานการบริหารจัดการคือ การมีใบอนุญาตผูคุมระบบ ชางเทคนิคประจําระบบ และความครบถวนของ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ 

(3) เทศบาลตําบลโคกกลอย : การดําเนินโครงการอยูในเกณฑควรปรับปรุง ท้ังนี้การประเมิน
ไดถูกกําหนดปจจัยใชบงชี้สําหรับศูนยกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล โดยท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอยกําจัดไมถูกหลักสุขาภิบาล ท้ังนี้พบวา เทศบาลตําบลโคกกลอยมีการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมในชุมชน การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ทําใหผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและการมีสวน
รวมของประชาชน อยูในเกณฑพอใช 
 
3. จังหวัดกระบ่ี 
  โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดกระบี่ ได   
รับการสนับสนุนใหมีระบบกําจัดมลพิษ รวม 4 แหง จําแนกเปนดานการจัดการขยะมูลฝอย 1 แหงและ
ดานการจัดการน้ําเสีย 3 แหง  
 

  3.1 การจัดการขยะมูลฝอย 
   จังหวัดกระบี่มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  1 แหง ภายใตการดําเนินงานของเทศบาล      
เมืองกระบี่ โดยใหบริการกําจัดขยะแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 17 แหง (รอยละ28 ขององคกร
ปกครองทองถ่ินท้ังหมด) ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อาวลึกและเหนือคลอง ความสามารถในการกําจัด
รองรับสูงสุด 50 ตัน/วัน  ซ่ึงเกินความสามารถในการกําจัดสามเทา  ในป 2557 จังหวัดกระบี่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 53,819.67 ตัน (147.45 ตัน/วัน) และ
แนวโนมการมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป เชน ในป 2556 เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.6 และป 2557 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.9 
จากปกอนหนา เปนตน  ในปงบประมาณ 2558 จังหวัดกระบี่ ไดกําหนดใหศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองกระบี่เปนศูนยกลางในการใหบริการกําจัดขยะของจังหวัดกระบี่ โดยมีสถานีขนถาย 4 แหง 
ซ่ึงในอนาคตจะทําใหมีปริมาณขยะเขาสูระบบกําจัดเพ่ิมข้ึนอีก 
   การจัดการตนทาง/การมีสวนรวม เทศบาลเมืองกระบี่ไดออกเทศบัญญัติเพ่ือกําหนด
อัตราคาบริการเก็บขนขยะ จํานวนครัวเรือนมีสวนรวมดวยการจายคาบริการเก็บขนรอยละ 13 และ
รายรับเพ่ิมเติมจากการบริการกําจัดขยะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 5 ลานบาท/ป (ขอมูลป 2555) 
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อยางไรก็ตามในภาพรวมของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่อยูในสถานะรายรับ  
ไมเพียงพอสําหรับการนําไปบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยกําจัดขยะ สําหรับการลด
ปริมาณขยะตนทาง ไดมีการดําเนินงานในสถานศึกษา ซ่ึงเปนการลดปริมาณขยะรีไซเคิลไดเทานั้น     
สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชบริการศูนยกําจัดขยะยังไมปรากฏความรวมมือในการขับเคลื่อนใหมี
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะท่ีชัดเจน 
   สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ 
หากการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก (1) การมีสวนรวมของแหลงกําเนิดขยะ 
จําเปนตองดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม เชน การรวมชําระคาธรรมเนียมเก็บขนขยะ การลด คัดแยก
และการนําขยะไปใชประโยชนใหม เปนตน รวมถึงในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชบริการดวย 
(2) ความสามารถในการกําจัดขยะของศูนยกําจัดขยะ มีนอยกวาปริมาณขยะเขาระบบสามเทา ซ่ึงอาจทํา
ใหมีโอกาสเกิดขยะตกคางและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได (3) ศูนยกําจัดขยะมีพ้ืนท่ี
รองรับการกําจัดไมเพียงพอ เนื่องจากการใชพ้ืนท่ีใกลหมด จึงจําเปนตองขยายระบบกําจัดใหมีพ้ืนท่ีบริการ
เพ่ิมข้ึน (4) รายรับจากคาบริการเก็บขนและกําจัดท่ีเพียงพอสําหรับใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณในระบบใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง (5) ไฟไหมหลุมฝงกลบขยะ เนื่องจากไมมีระบบ
ระบายกาซในหลุมฝงกลบ (6) การปนเปอนน้ําใตดิน ทองถ่ินไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในบอสังเกตการณ ทําใหมีความเสี่ยงท่ีมิอาจยืนยันผลกระทบสูสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได 

ผลการประเมินการดําเนินงานศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ พบวา  
อยูในเกณฑดี แตมีประเด็นในดานการบริหารจัดการ ไดแก การติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอ
สังเกตการณ   

   3.2 การจัดการน้ําเสีย 
 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ มี 3 แหง ซ่ึงตั้งบนพ้ืนท่ีเกาะพีพี   
1 แหง ความสามารถในการรองรับน้ําเสียรวมท้ังสิ้น 12,900 ลูกบาศกเมตร/วัน อยูภายใตการควบคุม
กํากับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 แหง คือ เทศบาลเมืองกระบี่ 1 แหงและองคการบริหาร       
สวนตําบลอาวนาง  โดยระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกระบี่  อบต.อาวนาง(คลองจาก) และเกาะพีพี   
มีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดรอยละ 51.67 100 และ 100 ของการออกแบบ ตามลําดับ  ระบบ
รวบรวมน้ําเสียยังใหบริการไมครอบคลุมพ้ืนท่ี  ประสิทธิภาพการลดคาความสกปรกในรูป BOD มากวา
รอยละ 80 ซ่ึงมีการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําเฉพาะในระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองกระบี่ 
สวนเทศบัญญัติจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียมีการกําหนดหนึ่งแหง ท้ังนี้ยังไมมีการดําเนินการจัดเก็บ
คาบริการตามอัตราท่ีกําหนด 
 ปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวามีผลตอประสิทธิภาพในการจัดการน้ําเสียในปจจุบัน  ไดแก          
(1) ความพรอมของบุคลากรของทองถ่ินในการดูแลและบํารุงรักษาระบบใหสามารถบําบัดน้ําเสีย         
ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  (2) ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียมากกวาความสามารถ     
ในการรองรับปริมาณน้ําเสียท่ีไดออกแบบไว เชนกรณีระบบบัดน้ําเสียของเกาะพีพี และระบบบําบัดน้ําเสีย   
แบบกลุมอาคารขององคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก)  (3) สภาพคลองของงบประมาณ      
ท่ีเพียงพอตอการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียท่ีมีผลจากประสิทธิภาพการจัดเก็บ
คาบริการบําบัดน้ําเสีย ยกเวนพ้ืนท่ีเกาะพีพี 
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 ผลการประเมินการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรายระบบ มีดังนี้ 
  (1) เทศบาลเมืองกระบี่ : การดําเนินโครงการอยูในเกณฑดี เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา 

ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนตองปรับปรุง ซ่ึงมีปจจัยประเมินบงชี้ ไดแก การ
จัดใหมีกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน การจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน การสงเสริมให
ประชาชนรวมบําบัดน้ําเสียเบื้องตน โดยการติดตั้งถังดักไขมัน การรับเรื่องรองเรียน/การแกไขปญหา 
นอกจากนี้พบวาการจัดเก็บเอกสารการออกแบบยังไมชัดเจน  ทําใหผลการประเมินดานเทคนิคอยูใน
เกณฑพอใชอีกดานหนึ่ง 

 (2) องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก) : การดําเนินโครงการอยูในเกณฑ  
ตองปรับปรุง  โดยมีขอบงชี้จากปจจัยการประเมิน ไดแก  การดําเนินจัดเก็บตัวอยางน้ําในระบบ การตรวจ
วิเคราะหน้ําท้ิงตามท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหขาดขอมูลในการยืนยันคุณภาพน้ําท้ิงและการจัดทํารายงาน 
สวนดานเทคนิคนั้นพบวาการจัดการเอกสารการออกแบบยังไมชัดเจน ในดานการมีสวนรวมของประชาชน
พบประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนในการเปนคณะกรรมการจัดการน้ําเสียชุมชน ท้ังนี้ยังตองจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสียชุมชน และการวิเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน 

(3) องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง, เกาะพีพี : การดําเนินโครงการอยูในเกณฑพอใช  
ซ่ึงมีขอบงชี้ท่ีทําใหดานการบริหารจัดการอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง ไดแก การดําเนินจัดเก็บตัวอยาง   
น้ําในระบบ การตรวจวิเคราะหน้ําท้ิงตามท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหขาดขอมูลในการยืนยันคุณภาพน้ําท้ิง 
และการจัดทํารายงาน สวนดานเทคนิคนั้นพบวาการจัดการเอกสารการออกแบบยังไมชัดเจน ในดานการ 
มีสวนรวมของประชาชนพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการจัดการน้ําเสียชุมชน ท้ังนี้  
ยังตองจัดทําสื่อประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสียชุมชน และการวิเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง
แผนการดําเนินงานตอไป 

  
4. จังหวัดตรัง 
  จังหวัดตรังมีระบบบําบัดมลพิษ 3 แหง ซ่ึงไดรับการสนับสนุนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือ    
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในดานการจัดการขยะมูลฝอย 2 แหง และดานการจัดการ
น้ําเสีย 1 แหง โดยมีการจัดการระบบ ดังนี้ 

   4.1 การจัดการขยะมูลฝอย  
 จังหวัดตรังมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 2 แหง เปนแบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล มีศักยภาพ   
การกําจัดขยะมูลฝอยรองรับได 90 ตัน/วัน  โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินการลงนามบันทึกขอตกลง      
ใชบริการศูนยกําจัดรอยละ 53.5 และใชบริการจริง รอยละ 28.3  ซ่ึงในป 2557 มีการกําจัดขยะ      
อยางถูกหลักสุขาภิบาล 127 ตัน/วัน ปริมาณรวม 30,779.53 ตัน หรือรอยละ 11.8 ของปริมาณขยะ   
มูลฝอยท้ังหมด (คํานวณจากอัตราการผลิตขยะตอคนบนฐานจํานวนประชากร ป 2557) เม่ือพิจารณา 
การเพ่ิมของปริมาณขยะเขาสูศูนยกําจัดยอนหลังตั้งแตป 2555-2557 พบวา มีแนวโนมคงท่ี 
 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยมีการใชพ้ืนท่ีฝงกลบแลวมากกวารอยละ 70 โดยศูนยกําจัดขยะฯ 
เทศบาลเมืองตรังและเทศบาลเมืองกันตัง ใชพ้ืนท่ีแลวรอยละ 100 และ 70 ตามลําดับ 

  สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง หากการ
ดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 
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(1) พ้ืนท่ีฝงกลบ : ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยพ้ืนท่ีฝงกลบเหลือนอย จําเปนตองมีการ
วางแผนงานเตรียมการเพ่ือปรับปรุง/ศึกษาแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถบริการกําจัด
ขยะฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสมาชิกไดอยางตอเนื่อง 

(2) แรงจูงใจ : ท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะอยูในอําเภอซ่ีงอยูติดกัน สงผลตอการกระจายตัว    
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง ซ่ึงอาจเปนปจจัยดานคาใชจายในการขนสงท่ีระยะทางไมจูงใจสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 

(3) คุณภาพสิ่งแวดลอม : การปนเปอนน้ําใตดินไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในบอสังเกตุการณได เนื่องจากบอชํารุดหรือไมมีการออกแบบไว ทําใหมีความเสี่ยงท่ีมิอาจ
ยืนยันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได 

(4) รายรับจากคาบริการเก็บขนและกําจัดท่ีเพียงพอสําหรับใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณในระบบใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  

(5) ไฟไหมหลุมฝงกลบขยะ : ไมมีระบบระบายกาซในหลุมฝงกลบ 

  ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรายระบบ มีดังนี้ 
(1) เทศบาลนครตรัง : การดําเนินโครงการอยูในเกณฑพอใช  โดยปจจัยการประเมิน

ดานนโยบาย ดานเทคนิค และดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนอยูในอยูในเกณฑพอใช 
สวนดานการบริหารจัดการอยูในเกณฑควรปรับปรุง ไดแก การมีใบอนุญาตของผูควบคุมระบบ การมีชาง
เทคนิคประจําระบบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ  ท้ังนี้จากการ
สํารวจพบวาเทศบาลนครตรัง อยูระหวางการเสนอของบประมาณเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกําจัด
ขยะ และปรับปรุงโครงสรางบุคลากร เพ่ือรับผิดชอบดําเนินการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ 

(2) เทศบาลเมืองกันตัง : การดําเนินโครงการอยูในเกณฑดี  โดยบางปจจัยประเมิน 
ตองดําเนินการเพ่ิมเติม ไดแก ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน และความครบถวนการตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ 

  4.2 การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
จังหวัดตรังมีการจัดการน้ําเสียโดยมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียหนึ่งแหง ภายใต      

การควบคุม ดูแลของเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงอยูระหวางปรับโครงสรางบุคลากรเพ่ือดูแลดําเนินการ ระบบ  
มี 2 แบบ คือ แบบรวมศูนย และแบบกลุมอาคาร  ระบบแบบรวมศูนย มีความสามารถรองรับน้ําเสีย 
17,700 ลูกบาศกเมตร/วัน รวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลรอยละ 60 และน้ําเขาระบบรอยละ   
57 ของการออกแบบ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหคุณภาพน้ําท้ิงไมผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยประสิทธิภาพการลดความสกปรกนอยกวารอยละ 50 อาจทําให   น้ําท้ิงจากระบบสงผลตอแหลงน้ํา  
ท่ีสําคัญ คือ แมน้ําตรัง   ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร 5 แหง ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 
รวม 500 ลูกบาศกเมตร/วัน ซ่ึงไมมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและน้ําท้ิง ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือออกเทศบัญญัติ  
สวนการจัดการน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิดน้ําเสีย มีกิจกรรมการรณรงคและประชาสัมพันธ 

ผลการประเมินการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครตรังอยูในเกณฑ
พอใช  โดยปจจัยการประเมินท่ีมีบงชี้เชิงลบตอการประเมินในภาพรวมมากท่ีสุด คือการมีสวนรวม     
ของประชาชนในการรวมเปนคณะกรรมการทํางานดานการรวบรวมจัดการน้ําเสียชุมชุน การจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสียและการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมัน รองลงมาคือ ดานนโยบาย 
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ไดแก การตั้งคณะกรรมการ/ทํางานดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน การกําหนดผูรับผิดชอบ          
ในผังโครงสราง และกําหนดใหมีเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการจัดการน้ําเสียชุมชน และปจจัยอ่ืนๆ 
ไดแก ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงท่ีมีความครบถวน และการผานเกณณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง      
ท่ีกฎหมายกําหนด รอยละปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียเทียบเทากับการออกแบบ และความ
ชัดเจนในการจัดเก็บเอกสารการออกแบบระบบ 

5. จังหวัดสตูล  
 จังหวัดสตูลมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 2 แหง โดยเปดดําเนินการแลว     

หนึ่งแหง คือเทศบาลเมืองสตูล หากการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลกําแพงแลวเสร็จ 
จะทําใหจังหวัดสตูลมีศักยภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล รวม 130 ตัน/วัน ในป 2557      
มีปริมาณขยะเขาศูนยกําจัดท้ัง 2 แหง รวม 98 ตัน/วัน และหากพิจารณาจากอัตราการผลิตขยะ        
ดวยฐานจํานวนประชากร (ป 2557) จะมีปริมาณขยะ 300 ตัน/วัน ซ่ึงแสดงวาในแตละวันขยะมูลฝอย
ไดรับการกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลรอยละ 32.67 

  การรวมกลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดสตูลเพ่ือใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยมีองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ินลงนามบันทึกขอตกลงการใชบริการฯ รอยละ 90.5 และเขาใชบริการแลวรอยละ 59.5 โดย  
มีจํานวนทองถ่ินเขาใชบริการตามบันทึกขอตกลงแลวรอยละ 65.8 อยางไรก็ตามจังหวัดสตูลไดมี       
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงเขารวมใชบริการศูนย
กําจัด ท้ัง 2 แหง  
  เม่ือพิจารณาในภาพรวมจากผลการสํารวจ ประเมินและสถานการณสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
จังหวัดสตูล พบปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล หาก     
การดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก (1) ความพรอมของบุคลากรเชิงเทคนิคและวิชาการ 
ในการดําเนินการ ณ ศูนยกําจัดขยะและนโยบายในการจัดการโครงสรางของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึง
ขอจํากัดในเชิงสัดสวนของงบประมาณการจางบุคลากรของทองถ่ินบางแหง ซ่ีงอาจเปนปจจัยทําใหมีผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบกําจัดและการขยายผลดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะ
ตนทาง  (2) คุณภาพสิ่งแวดลอม : การออกแบบบอสังเกตการณท่ีไมถูกตองและการติดตามคุณภาพน้ํา  
ในบอสังเกตุการณยังไมมีการดําเนินการ ณ ศูนยกําจัดท่ีเปดดําเนินการ ซ่ึงทําใหมีความเสี่ยงท่ีจะสามารถ
ยืนยันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได  (3) รายรับจากคาบริการเก็บขนและกําจัด  
ท่ีเพียงพอสําหรับใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในระบบใหสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง  
  ผลการประเมินการดําเนินโครงการของเทศบาลเมืองสตูล พบวาอยูในเกณฑพอใช  บางปจจัย
การประเมินท่ีควรปรับปรุง ไดแก ดานการบริหารจัดการ ซ่ึงมีประเด็นดานบุคลากรผูควบคุมระบบท่ีตองมี 
ชางเทคนิคประจําระบบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ และดาน     
การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การจัดการขยะมูลฝอย : 

จากการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย และการวิเคราะหสถานการณการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล สะทอนการบริหารจัดการขยะท่ีไมเพียงพอตอการรองรับ
ปริมาณขยะท่ีผลิตข้ึนจากประชาชน สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จึง 
มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับหนวยงานสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

• สําหรับหนวยงานสวนกลาง 
   (1) บูรณาการการทํางานของหนวยงานระหวางกระทรวง ทบวง กรม ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับทองถ่ิน 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย  

   (2) ขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล 
เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัด 

   (3) สรางความเขมแข็งแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในเชิงความรูและงบประมาณ 
เชน   การจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยท้ังในเชิงวิชาการและเทคนิค    
ในการจัดการเครื่องมือ อุปกรณและระบบภายในศูนยกําจัดอยางตอเนื่อง เปนตน 

   (4) ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยใหจัดเจน เพ่ือ
เอ้ืออํานวยตอการท่ีหนวยงานเอกชนเขามารวม/ลงทุนจัดการขยะมูลฝอยกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     (1) พิจารณาดําเนินการวาจางท่ีปรึกษาหรือผูรับจางดําเนินการ เพ่ือควบคุมดูแลระบบ 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและงบประมาณท่ีตองใชในการดําเนินการ 
    (2) พิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีสะทอนตนทุนท่ีใชในการจัดการขยะมูลฝอย     

ในพ้ืนท่ีรวมถึงการใหบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย และประชาสัมพันธ สรางการรับรู ใหความรู       
แกประชาชนในการมีสวนรวม ตระหนัก และเขาใจผลดีและเสียท่ีจะมีตอตนเอง รวมถึงภาระทางดาน
งบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใชในการดูแล บํารุงรักษาและจัดการขยะมูลฝอย 

    (3) การบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยพิจารณาดําเนินงานภายใต คณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  โดยมีตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีลงนามบันทึกขอตกลง 
และภาคครัวเรือนและสถานประกอบการรวมเปนกรรมการ 

    (4) พิจารณาดําเนินงานตามแนวนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ของรัฐบาล เชน การจัดการขยะมูลฝอยใหม ให ถูกหลักวิชาการ  การลด และคัดแยกขยะ                
ณ แหลงกําเนิด การสรางวินัยแกประชาชน เปนตน รวมถึงสนับสนุน สงเสริมหนวยงานท่ีมาใชบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยใหดําเนินงานไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน 
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ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน : 

จากการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และการวิเคราะหสถานการณ       
การจัดการน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สะทอนการบริหารจัดการน้ําเสียท่ียังมี
ความจําเปนในการพัฒนาหรือดําเนินการในภาพรวมและระดับพ้ืนท่ี  ซ่ึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ
บริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนี้ 

• สําหรับหนวยงานสวนกลาง 
(1) จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําเสียในภาพรวมของจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ และ

แปลงแผนสูการปฏิบัติโดยจัดลําดับความสําคัญตามสภาพปญหา กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายพรอมสนับสนุน
งบประมาณตามแผนบริหารการจัดการ   

(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
ในดานตาง ๆ ไดแก ทักษะและความรูเชิงเทคนิคในการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย      
การกําหนดและจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังการสรางความเขาใจกับประชาชน และ           
สถานประกอบการในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือแสดงถึงการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม   

 (3) ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ําเสียชุมชน        
ใหชัดเจนเพ่ือเอ้ืออํานวยตอการท่ีหนวยงานเอกชนเขามารวม/ลงทุนจัดการระบบรวบรวมและบําบัด     
น้ําเสียกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(1) ควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียใหดําเนินการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนหรือระบายน้ําท้ิงท่ีได

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) พิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียท่ีสะทอนตนทุนท่ีใชในการจัดการ
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  

(3) ประชาสัมพันธขอมูล ขอเท็จจริง สรางความรูและความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับ
การรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความตระหนักและการมีสวนรวมจัดการน้ําเสียอยางยั่งยืน 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบุคลากรไมพรอมในการเดินระบบรวบรวมและบําบัด  
น้ําเสีย ใหพิจารณาจางเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูควบคุมระบบหรือรวมมือกับองคการจัดการน้ําเสีย      
เพ่ือรวมกันดําเนินงาน 
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บทที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1.1  จังหวัดภูเก็ต  

1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ภูเก็ตเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต ตั้งอยูระหวางละติจูดท่ี 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดา
เหนือ และเสนลองจิจูดท่ี 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดา เกาะภูเก็ตเปนเกาะท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ของประเทศไทย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ สวนกวางท่ีสุดของเกาะภูเก็ตเทากับ 21.3 กิโลเมตร สวนยาวท่ีสุดของ
เกาะภูเก็ตเทากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพ้ืนท่ี 543.034 ตารางกิโลเมตร สวนเกาะบริวารมีพ้ืนท่ี 
27 ตารางกิโลเมตร รวมพ้ืนท่ี ท้ั งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร  อยูห างจาก
กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 867 กิโลเมตร การสัญจรทางบกตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4  
(เพชรเกษม) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 การสัญจรทางอากาศโดยใชทาอากาศยานภูเก็ต  
สําหรับอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ (ท่ีมา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 ภูเก็ต, 2557) 

ทิศเหนือ        ติดตอกับชองแคบปากพระ จังหวัดพังงา 

   เชื่อมโดยสะพานสารสิน, 

    สะพานทาวเทพกระษัตรี  

   และสะพานทาวศรีสุนทร 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับทะเลอันดามัน 

ทิศใต    ติดตอกับทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 

1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเปนเกาะริมทวีป (Continental Island) และวางตัว 

ในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต เชนเดียวกับเกาะท่ีมีอยูท้ังหมดในประเทศไทย คือ เปนเกาะท่ีตั้งอยูตาม
ชายฝงทะเลหรือไมไกลแผนดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคลายคลึงกับแผนดินใหญท่ีอยูใกลเคียง
มีหลักฐานทางธรณีวิทยาบงชี้วาในอดีตเคยเปนผืนแผนดินเดียวกับจังหวัดพังงามากอน แตตอมาถูกทะเล
ตัดขาดออกไป มีสภาพเปน เกาะดั งป จจุบั น  พ้ืน ท่ี เกาะประกอบด วย  พ้ืน ท่ีลาดชัน 
แบบภูเขา ท่ีราบเชิงเขา และท่ีราบต่ํา ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญรอยละ 70 เปนภูเขาท่ีทอดยาวตามแนวเหนือใต 
ซ่ึงเปนเทือกเขาตอเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี  มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขาไมเทาสิบสอง 
สูง 529 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบลปาตอง อําเภอกะทู ภูเขาสวนมาก 
อยูทางดานตะวันตกของจังหวัด ทําใหท่ีราบชายฝงทะเลทางดานตะวันตกแคบ ทางทิศเหนือ และ 
ดานตะวันออกเฉียงเหนือเปนท่ีราบสูง มีคลองสายสั้น ๆ ไหลลงไปท่ีราบทางตอนใตและตะวันออก 
มีพ้ืนท่ีรอยละ 30 เปนพ้ืนท่ีราบ สวนใหญอยูบริเวณตอนกลางตะวันออกและชายฝงตะวันตกของพ้ืนท่ี 
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1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนยสูตร อยู ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศรอนชื้นตลอดป  มี  2  ฤดู ประกอบดวยฤดูฝน      
เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน  ถึง  เดือนพฤศจิกายน ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม 

1.1.4 การปกครอง 

จังหวัดภูเก็ต เปนการบริหารราชการแผนดินในรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค  
แบงออกเปน  3  อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองภูเก็ต  อําเภอกะทู และอําเภอถลาง  มีตําบล 17 ตําบล   
95  หมูบาน 58  ชุมชน  การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  19  แหง  ประกอบดวย  องคการบริหาร
สวนจังหวัด  1  แหง  เทศบาลตําบล  9  แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลนคร 1 แหง และองคการบริหาร
สวนตําบล 6 แหง 

1.1.5 ประชากร 
ประชากร(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2557) จํานวน 376,834 คน แบงเปนชาย จํานวน 

178,359 คน เปนหญิง 198,445 คน และมีครัวเรือน จํานวน 224,414 ครัวเรือน ดังตารางท่ี 1.1 และ
จํานวนประชากรแฝงเปนชาวไทย ป 2556 จํานวน 177,330 คน ประชากรแฝงสวนใหญอยูในเขตอําเภอ
เมืองภูเก็ต รอยละ 69.38 อําเภอกะทู รอยละ 23.96 และอําเภอถลาง รอยละ 6.66 ซ่ึงเปนประชากร
ท่ัวไปท่ีอพยพเขามาตามคูสมรสและกลุมแรงงานทุกประเภท ดังตารางท่ี 1.2 

 
ตารางท่ี 1.1  จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนของจังหวัดภูเก็ต ป 2557 
 

จังหวัด/ อําเภอ ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

จังหวัดภูเก็ต  224,414 178,359 198,445 376,834 
อําเภอเมืองภูเก็ต 24,612 17,167 19,082 36,249 
อําเภอกะทู 5,251 3,179 3,519 6,698 
อําเภอถลาง 47,950 38,741 40,681 79,422 
เทศบาลตาํบลวิชิต 31,592 21,933 24,363 46,296 
เทศบาลตาํบลราไวย 14,263 7,975 8,948 16,923 
เทศบาลตาํบลรัษฎา 27,532 21,111 24,084 45,195 
เทศบาลตาํบลเทพกระษัตร ี 3,910 3,702 3,903 7,605 
เทศบาลตาํบลเชิงทะเล 2,715 2,989 3,608 6,597 
เทศบาลเมืองกะทู 18,961 12,022 13,905 25,927 
เทศบาลตาํบลกะรน 7,292 3,879 4,260 8,139 
เทศบาลเมืองปาตอง 15,216 9,925 10,424 20,349 
เทศบาลนครภูเก็ต 25,210 35,766 41,668 77,434 
ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัด, ตุลาคม 2557 
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ตารางท่ี 1.2  จํานวนประชากรแฝงชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2556 

อําเภอ 

คนทํางานแรงงาน 
ทุกประเภท 

ประชาชนท่ัวไป นักเรียน/นักศึกษา รวม 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

เมือง
ภูเก็ต 

40,790 65.08 67,445 68.55 9,166 91.2 123,047 69.38 

กะทู 19,092 30.46 22,909 23.28 1,595 3.04 42,495 23.96 

ถลาง 2,789 4.46 8,032 8.17 7,182 5.76 11,788 6.66 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต, 2557 
 

1.1.6 การประกอบอาชีพ 

จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ป 2555  จํานวนผูท่ีมีงานทํา 
165,805 คน เปนลูกจางเอกชนมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ทํางานสวนตัว ลูกจางสวนราชการ ชวยธุรกิจ
ครัวเรือน และเปนนายจาง เม่ือจําแนกผูมีงานทําตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา มีการทํางานในกิจการ
ท่ีเก่ียวกับโรงแรมและอาหารมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มีการทํางานในกิจการ  การขายสงและขายปลีก 
การกอสราง  เปนตน  

1.1.7  การเกษตรกรรม 
จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําเกษตรกรรมประมาณ 110,381 ไร  อยูในเขตอําเภอถลาง 

มากท่ีสุด คือ 92,654 ไร  อําเภอกะทู  10,925 ไร อยู ในเขตอําเภอเมืองนอยท่ีสุด คือ 6,852  ไร  โดยใช
เปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด รองลงมาเปนการปลูกไมผลไมยืนตน พืชผัก และไมดอกไมประดับ  
แตมีพ้ืนท่ีปลูกไมมากนักรวมท้ังปริมาณการผลิตพืชบางชนิดไมเพียงพอกับความตองการในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ
พืชผัก  เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาดําเนินการดานการทองเท่ียวมากข้ึน เนื่องจากไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวา 

  
1.2  จังหวัดพังงา  

1.2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 พังงาตั้งอยูในภาคใตชายฝงทะเลดานตะวันตก อยูระหวางเสนละติจูดท่ี 8 องศา 27 ลิปดา  
52.3 ฟลิปดาเหนือ และเสนลองจิจูด ท่ี 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,170.895 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,606,809.375 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 788 กิโลเมตร    การสัญจรทางบก 
ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สําหรับอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดระนอง และสุราษฎรธานี    

ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดภูเก็ต และทะเลอันดามัน  

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดกระบี่   

ทิศตะวันตก  ติดตอกับทะเลอันดามัน  

1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดพังงา เปนภูเขาสลับซับซอนทอดเปนแนว 

ยาวจากทิศเหนือไปทิศใต มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 
ปาไม เปนปาไมผลัดใบ ปาดิบเขา ปาดิบชื้น และปาชายเลน สําหรับบริเวณท่ี 
เปนท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสูทะเลอันดามัน ตามชายฝงทะเลจะมีปาชาย
เลนเกือบตลอด พ้ืนท่ีประกอบดวยเกาะประมาณ 105 เกาะ โดยมีสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญทางทะเล 
ไดแก หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร ชายหาดเขาหลัก เกาะคอเขา เกาะพระทอง อาวพังงา เกาะปนหยี 
เขาตาปู เขาพิงกัน เปนตน  

1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

พังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ไปถึง เดือนเมษายน  ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน
พฤษภาคม ไปถึง เดือนธันวาคม 

1.2.4 การปกครอง 

จังหวัดพังงา  แบงออกเปน  8  อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะก่ัวทุง อําเภอ
ตะก่ัวปา อําเภอทับปูด อําเภอทายเหมือง อําเภอกะปง อําเภอคุระบุรี และอําเภอเกาะยาว  มีตําบล 48 ตําบล  
321  หมูบาน การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน 52 แหง  ประกอบดวย เทศบาลตําบล  
8 แหง เทศบาลเมือง  2  แหง  และองคการบริหารสวนตําบล 42 แหง 

1.2.5 ประชากร 

ประชากรจังหวัดพังงา ณ 31 ธันวาคม 2557   มีจํานวน 261,370คน  เปนชาย 130,577 คน  
หญิง 130,793 คน 

1.2.6 การประกอบอาชีพ 

ชาวจังหวัดพังงา สวนใหญรอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ไดแก สวนยางพารา  
สวนปาลมน้ํามัน  สวนผลไม ซ่ึงไดแกเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง รองลงมาคืออาชีพการประมง การเลี้ยงสัตว 
และการทองเท่ียว 

1.2.7  การเกษตรกรรม 
 จังหวัดพังงามีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 41,896 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทําการเกษตร 

1,155,132 ไร จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,606,812 ไร พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา มีการปลูกรวม  
807,031 ไร โดยในป 2554 มีผลผลิตรวม 168,287 ตัน รองลงไปคือปาลมน้ํามัน มีการปลูก 153,174 ไร 
ผลผลิตรวม 339,550 ตัน  
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1.3  จังหวัดกระบ่ี  

1.3.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

กระบี่ตั้งอยูในภาคใตชายฝงทะเลดานตะวันตก อยูระหวางละติจูดท่ี 7 องศา  22  ลิปดาเหนือถึง 
 8 องศา  41 ลิปดาเหนือ และเสนลองจิจูดท่ี 98 องศา 21 ลิปดาตะวันออกถึง 99 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 4,708.512 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,942,820 ไร อยูหางจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 814 กิโลเมตร 
 การสัญจรทางบกตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) การสัญจรทางอากาศโดยใช 
ทาอากาศยานกระบี่ สําหรับอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎรธานี 

ทิศใต    ติดตอกับจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน  

ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน  

 
1.3.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดกระบี่ทางตอนเหนือประกอบดวย เทือกเขายาวทอดตัว 
ไปในแนวเหนือใตสลับกับสภาพพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีท่ีราบชายฝงทะเลทางดานตะวันตก
บริเวณทางตอนใตมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขากระจัดกระจายสลับกับพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่น สวนบริเวณทาง 
ตอนใตสุด และตะวันตกเฉียงใต มีสภาพ พ้ืนท่ีเปนแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงคอนขางราบเรียบ และมีภูเขาสูง 
ๆ ต่ํ า ๆ สลับกันไป บริ เวณดานตะวันตกมีลักษณะเปนชายฝ งติดกับทะเลอันดามัน ยาวประมาณ  
160 กิโลเมตร ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญ ประมาณ 154 เกาะ แตเปนเกาะท่ีมีประชากรอาศัยอยูเพียง 
13 เกาะ เกาะท่ีสําคัญ ไดแก เกาะลันตา เปนท่ีตั้งของอําเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซ่ึงอยูในเขตอําเภอเมือง 
เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามติดอันดับของโลก 

1.3.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีฝนตกชุกตลอดป และมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน มี 4 เดือน เริ่มตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม 
ท่ีเรียกกันวา ฝนแปดแดดสี่ (ท่ีมา เทศบาลเมืองกระบี่, 2558) 

1.3.4 การปกครอง 

จังหวัดกระบี่ แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ ไดแก อ.เมืองกระบี่ อ.อาวลึก อ.ปลายพระ
ยา อ.คลองทอม อ.เกาะลันตา อ.ลําทับ อ.เหนือคลอง และ อ.เขาพนม รวม 51 ตําบล 383 หมูบาน 
1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตําบล และ 51 องคการบริหารสวนตําบล 

1.3.5 ประชากร 

ประชากรจังหวัดกระบี่ ณ 31 ธันวาคม 2557   มีจํานวน 456,811 คน  เปนชาย 227,411
คน  หญิง 229,400 คน 
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1.3.6  การเกษตรกรรม 

 จั ง หวั ด กร ะบี่  มี พ้ื น ท่ี ท้ั ง หมดประมาณ  2 ,942 ,820  ไ ร  เ ป น พ้ื น ท่ี ก า ร เ กษตร  
2,001,908 ไร  หรือ รอยละ 85.03 พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  คือ ปาลมน้ํามัน มีพ้ืนท่ีปลูก 947,569 ไร  
คิด เปนรอยละ40.93 และยางพารา มี พ้ืน ท่ีปลูก  917,045 ไร  คิดเปนรอยละ  45.81 ของ พ้ืน ท่ี 
ทําการเกษตร 
 
1.4  จังหวัดตรัง  

1.4.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
ตรังตั้งอยูในภาคใตชายฝงทะเลดานตะวันตกตั้ง อยูระหวางละติจูดท่ี 7 องศา 31 ลิปดาเหนือ 

และเสนลองจิจูดท่ี 99 องศา 38 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อท่ีสิ้น 4 ,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,073,449.375 ไร มีพ้ืนท่ีฝงทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญ 
จํานวน 46 เกาะ ตรังอยูหางจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 862  กิโลเมตร การสัญจรทางบกตามเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) การสัญจรทางอากาศโดยใชทาอากาศยานตรัง สําหรับอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ 

ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดสตูล และทะเลอันดามัน  

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด ก้ันอาณาเขต)  

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดกระบี่ และทะเลอันดามัน  
 

1.4.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปจะเปนเนินสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับไปดวยภูเขาใหญเล็กกระจัดกระจายอยูท่ัวไป พ้ืนท่ี
ราบเรียบมีจํานวนนอยซ่ึงใชเพาะปลูกขาว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจรดใต และเปน
เสนแบงเขตแดนระหวางจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนท่ีปาประมาณ รอยละ 20 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 
สภาพปาเปนปาดิบชื้น สําหรับทองท่ีท่ีอยูติดกับทะเลมีปาชายเลนท่ียังคงมีความอุดมสมบูรณ 

1.4.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดตรัง อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจําเปนฤดูกาล 2 ชนิด คือ ฤดูรอน   

เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน   เริ่มตั้งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกลางเดือน
กุมภาพันธ  

1.4.4 การปกครอง 

จังหวัดตรัง  เปนการบริหารราชการแผนดินในรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค แบง
ออกเปน  10 อําเภอ มีตําบล 87 ตําบล  723  หมูบาน การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  99  แหง  
ประกอบดวย  เทศบาลตําบล  20 แหง  เทศบาลเมือง  1 แหง  เทศบาลนคร  1  แหง และองคการบริหารสวน
ตําบล 77 แหง 
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1.4.5 ประชากร 

ประชากรจังหวัดตรัง ณ 31 ธันวาคม 2557   มีจํานวน 638,746 คน  เปนชาย 312,812 คน   
หญิง 325,934 คน 

1.4.6 การเกษตรกรรม 

จังหวัดตรัง แบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ มีพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 3,121,119 ไร 

เปนพื้นท่ีทําการเกษตร จํานวน 1,659,188 ไร มีครัวประชากรท้ังหมด จํานวน 173,764 ครัวเรือน  

เปนครัวเรือนเกษตรกร จํานวน 97,434 ครัวเรือน 

จังหวัดตรัง มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ 2 ชนิด คือ ยางพารา และปาลมน้ํามัน  
โดยยางพารามีพ้ืนท่ีปลูก จํานวน 1,585,055 คิดเปนรอย 95 ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด มีเกษตรกร 
66,938 ครัวเรือน  โดยปลูกกระจายอยูท่ัวไปในทุกอําเภอ สําหรับปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม
พ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน  โดยขยายไปในพ้ืนท่ีลุมต่ํา พ้ืนท่ีนาราง ซ่ึงปจจุบันมีพ้ืนท่ี 168,952 ไร เกษตรกร  
7,574 ครัวเรือน โดยมีพ้ืนท่ีปลูกสําคัญ ไดแก อําเภอวังวิเศษ อําเภอสิเกา และอําเภอกันตัง  สําหรับพืช
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญรองลงมา ไดแก ไมผล เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกไมมากนัก สวน
ใหญจะเปนสวนหลังบาน และมีแนวโนมลดลงเพราะมีราคาไมแนนอน  พ้ืนท่ีปลูกกระจายในทุกอําเภอ  
ปจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูกหลักใน 3 อําเภอ คือ หวยยอด นาโยง และอําเภอเมือง มีแนวโนมลดลง เพราะถูกทดแทน
โดยพืชเศรษฐกิจอ่ืน โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน 

 
1.5  จังหวัดสตูล  

1.5.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

สตูลเปนจังหวัดอยูสุดเขตประเทศไทยดานฝงทะเลอันดามัน อยูระหวางละติจูดท่ี 6 องศา  
4  ลิปดาถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเสนลองจิจูด ท่ี  99 องศา  5 ลิปดาถึง 100 องศา  
3 ลิปดา ตะวันออก ถึง 99 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อท่ี 2,478.977 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,549,360.625 ไร 
(รวมพ้ืนท่ีเกาะ 83 เกาะ) และชายฝงทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร สตูลอยูหางจากกรุงเทพฯ  
973 กิโลเมตร การสัญจรทางบกตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) และทางหลวง
หมายเลข 406 สตูลมีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ  
56 กิโลเมตร และอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  

ทิศใต  ติดตอกับประเทศมาเลเซีย  

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซีย  

ทิศตะวันตก ติดตอกับทะเลอันดามัน  
 

1.5.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ คือ ภูเขา

สันกาลาคีรี พ้ืนท่ีคอยๆ ลาดเอียงลงสู ทะเลดานตะวันตก และทิศใตมีท่ีราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝง
ทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเปนปาชายเลน น้ําเค็มข้ึนถึง มีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก 
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นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เปนจังหวัดท่ีมีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานซ่ึงเกิดจากภูเขาโดยรอบพ้ืนท่ี ทางตอน
เหนือ ทิศตะวันออกของจังหวัดประกอบดวยภูเขาจํานวนมาก สลับซับซอน โดยมีทิวเขานครศรีธรรมราช
แบงเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 
นอกจากนี้ ยังมีภูเขานอยใหญอยูกระจัดกระจายในตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขาท่ีสําคัญไดแก  
เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญเขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโตะพญาวัง 

1.5.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดสตูลไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  

จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น มี 2 ฤดู (ท่ีมา เทศบาลเมืองสตูล, 2558) 

- ฤดูฝน ระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม  

- ฤดูรอน เพียง 4 เดือน เดือน มกราคม ถึงเดือนเมษายน 

1.5.4  การปกครอง 

 จังหวัดสตูล  เปนการบริหารราชการแผนดินในรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค  
แบงออกเปน 7 อําเภอ มีตําบล 36 ตําบล 279 หมูบาน หมูบาน มีหนวยงานสวนภูมิภาค 32 หนวยงาน  
สวนกลาง  50  หนวยงาน  และรัฐวิสาหกิจ  11  หนวยงาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคการบริหาร
สวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 7 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 34  แหง 

1.5.5 ประชากร 

ประชากรจังหวัดสตูล ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 312,673 คน  เปนชาย 155,575 คน   
หญิง 157,098 คน 

1.5.6 การประกอบอาชีพ 
  ประชากรมีรายไดเฉลี่ยเทากับ  114,657  บาท/คน/ป  (ป  2554)  ลําดับท่ี 9 ของภาคใต และ 

ลําดับท่ี 27 ของประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 33,951 ลานบาท อาชีพหลัก คือ การเกษตร  
อาชีพรอง คือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายสง ขายปลีก  

       1.5.7 การเกษตรกรรม  
พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร  602,780.25  ไร หรือรอยละ  34.35 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด สวนใหญ

เปนพ้ืนท่ีสวนยางพารา  422,285  ไร  รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 80,072 ไร พ้ืนท่ีปลูกขาวนาป  
32,625.75  ไร และไมผล 15,666.25  ไร  ผลไมท่ีมีชื่อเสียงและทํารายไดใหแกจังหวัดมากไดแก ทุเรียน
ลองกอง เงาะโรงเรียน จําปะดะ เปนตน  
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บทที่ 2 
สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอย 

 
2.1 สถานการณน้ําเสีย 

2.1.1  จังหวัดภูเก็ต 

1)  คุณภาพน้ําผิวดิน 

จังหวัดภูเก็ต มีคลองบางใหญ เปนแหลงน้ําผิวดินสําคัญท่ีไหลผานเมืองลงสูทะเล  
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองบางใหญ โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 จํานวน 2 สถานี 
4 ครั้งตอป ใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2535 และประเมินโดยใชคาดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) ของแหลงน้ํารายปเปรียบเทียบ
ยอนหลัง 5 ป (2553-2557) พบวาคุณภาพน้ําคลองบางใหญมีแนวโนมคุณภาพน้ําท่ีดีข้ึน แตคุณภาพน้ํา
โดยรวมอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ดัชนีท่ีเปนปญหาสําคัญคือ การปนเปอนของคาความสกปรก 
ในรูปสารอินทรีย  (BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด  (TCB) แบคทีเรียและกลุมฟคัลโคลิฟอรม 
(FCB)  สาเหตุเนื่องมาจากคลองบางใหญรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมในชุมชน บานเรือน สถานประกอบการ  
ท่ีไมผานการบําบัดน้ําเสียกอนระบายลงคลองบางใหญและคลองสาขา ซ่ึงบริเวณท่ีปลายน้ําคลองบางใหญ 
ไดแก สะพานกอจาน พบคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก ในชวงฤดูแลง (เดือนมกราคม – มีนาคม) 
สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณปากคลองบางใหญ  

2)  คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
จังหวัดภูเก็ต เปนเกาะท่ีมีชายหาดท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียว จากการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดภูเก็ต ป 2557 จํานวน 18 สถานี 2 ครั้งตอป ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม)  และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เดือนกรกฎาคม) ประเมินคุณภาพน้ํา
ทะเลโดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) พบวา ฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก คุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูในเกณฑดีและดีมาก รอยละ 78 และอยูในเกณฑ
พอใชและเสื่อมโทรมมาก หาดปาตอง (หนาโรงแรมปาตองเมอรริน, หนาโรงแรมปาตองเบย) ปากคลอง 
ทาจีน (เกาะสิเหร) อาวมะขาม(หนาสถานีประมงภูเก็ต) สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ไดแกคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝงรอบเกาะภูเก็ตอยูในเกณฑดี รอยละ 34 พบอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมาก หาดในยาง 
หาดบางเทา หาดกมลา หาดปาตอง (หนาโรงแรมปาตองเมอรริน,หนาโรงแรมปาตองบีชโฮเต็ล,  
หนาโรงแรมปาตองเบย) หาดกะตะใหญ(ดานทิศใต) ปากคลองทาจีน(เกาะสิเหร) อาวบางโรง และ 
หาดราไวย (ตอนกลาง) คุณภาพน้ํ าทะเลชายฝ งจั งหวัดภู เ ก็ตมีปจจัยเสี่ ยง จากการปนเปอน 
หลายพารามิเตอรในปริมาณท่ีเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  ไดแก  แบคทีเรีย(กลุมโคลิฟอรมรวม,  
กลุมฟคัลโคลิฟอรม, กลุมแอนเทอรโรคอคไคท)  สารอาหาร(ไนเตรต-ไนโตรเจน, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)  
และโลหะหนัก(ตะก่ัว, สังกะสี, ปรอท, ทองแดง)  และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมเปนแบคทีเรียท่ีใชบงชี้ถึงการ
ปนเปอนจากสิ่งปฏิกูลของสัตวเลือดอุน  โดยเฉพาะแบคทีเรียกลุมเอ็นเทอรโรคอคไคทเปนแบคทีเรียท่ีใช
บงชี้ถึงการปนเปอนของอุจาระจากมนุษย เนื่องจาก แบคทีเรียกลุมเอ็นเทอรโรคอคไคทพบในลําไสมนุษย 
ซ่ึงพบการปนเปอนในปริมาณสูงในบริเวณท่ีมีกิจกรรมของนักทองเท่ียวหนาแนน  ไดแก หาดปาตอง (หนา
โรงแรมปาตองเมอรลิน, หนาโรงแรมไดมอนคลิฟ, หนาโรงแรมปาตองบีชโฮเต็ล, หนาโรงแรมปาตองเบย) 
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หาดกมลา  หาดบางเทา  หาดในยาง  จังหวัดภูเก็ต หรือการระบายน้ําท้ิงของชุมชนโดยไมผานการบําบัด
คุณภาพน้ํา  ไดแก  ปากคลองทาจีน(เกาะสิเหร) จังหวัดภูเก็ต   

3)  การจัดการน้ําเสียชุมชน 
จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 83,125 ลูกบาศกเมตร/วัน (คํานวณ

จากจํานวนประชากรป 2557 จํานวน 376,834 คน และประชากรแฝงท่ีเปนชาวไทย จํานวน  
177,330 คน ) และอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตร/คน/วัน) ท้ังนี้ในสวนนี้ยังไมมีขอมูลปริมาณน้ําเสีย 
จากสถานประการโรงแรมเพ่ือคิดเฉลี่ยหาอัตราการเกิดปริมาณน้ําเสียในพ้ืนท่ีท้ังหมด  โดยมีระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน 4 แหง ไดแก เทศบาลนครภูเก็ต ความสามารถในการองรับน้ําเสีย 
36,000 ลูกบาศก เมตร/วัน เทศบาลเมืองปาตอง ความสามารถในการองรับน้ําเสีย 23,250  
ลูกบาศกเมตร/วัน เทศบาลเมืองกะทู ความสามารถในการองรับน้ําเสีย 6,000 ลูกบาศกเมตร/วัน  
และเทศบาลตําบลกะรน ความสามารถในการองรับน้ําเสีย 6,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และอยูระหวาง
กอสราง 1 แหง ไดแก ระบบรวมและบําบัดน้ําเสียองคบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ความสามารถในการ
รองรับน้ําเสีย 4,500 ลูกบาศกเมตร/วัน คาดวาแลวเสร็จเดือนเมษายน 2559  

ปจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีระบบบําบัดน้ําเสียไมเพียงพอตอการรองรับการบําบัดน้ําเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนท้ังภาคประชาชนและภาคธุรกิจการทองเท่ียว สงผลใหเกิดปญหาน้ําเสียท่ีสงผลกระทบตอ
ประชาชน และการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง จังหวัดภูเก็ตไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการจัดการ 
น้ําเสียจังหวัดภูเก็ตเพ่ือเขามารวมกันแกไขการจัดการน้ําเสียจังหวัดภูเก็ต ท้ังนี้ องคปกครองสวนทองถ่ิน 
อาทิ (1) ป 2557 – 2558 เทศบาลเมืองปาตอง จัดทําโครงการระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 4  ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมและอยูในระหวางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (2) ป 2557 องคการ
บริหารสวนตําบลกมลา จัดทําขอเสนอโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนสิ่งแวดลอมและอยูในระหวางการปรับแกไขโครงการ (3) เทศบาลตําบลกะรน ไดมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดการทวมขังในบริเวณหนองหาร และอยูระหวาง
การดําเนินการจางเอกชนศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บําบัดน้ําเสีย (4) เทศบาลนครภูเก็ต ไดจัดทําโครงการรวบรวมน้ําเสียในพ้ืนท่ีสามกองและไดรับจัดสรร
งบประมาณ ในป 2559 เพ่ือรวบรวมน้ําเสียในพ้ืนท่ีสามกองและพ้ืนท่ีรอยตอซอยพะเนียง เขตเทศบาล
ตําบลรัษฎาท่ีมีปญหาน้ําเสียทวมขังเปนประจํา 

การควบคุมการระบายน้ําเสียเพ่ือลดการปนเปอนน้ําเสียจําเปนตองมีดําเนินการอยาง
เรงดวน ภายใตความรวมมือของหนวยงานในพ้ืนท่ี ผูประกอบการ และประชาชน แมธรรมชาติสามารถ
ฟนฟูตัวเองได แตแหลงน้ําถูกปนเปอนจากน้ําเสียสูงเกินขีดความสามารถในการรองรับ จึงทําใหไมสามารถ
ฟนฟูไดเองตามธรรมชาติ ทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง เนื่องจากพ้ืนท่ีฝงทะเลอันดามันมีการขยายตัว
ดานการทองเท่ียวกอใหเกิดกิจกรรมตอเนื่องจํานวนมาก  ดังนั้นควรพิจาณากําหนดแนวทางลดปริมาณ 
น้ําเสีย และควบคุมกิจกรรมท่ีสงผลตอคุณภาพน้ําทะเล ควบคูกับการใหความรูแกผูประกอบการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหน้ําทะเลชายฝงอันดามันมีคุณภาพเหมาะสมตอการนําไปใชประโยชน 
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รูปท่ี 2.1 สถานการณน้ําเสียจังหวัดภูเก็ต 
 

2.1.2 จังหวัดพังงา 
1)  คุณภาพน้ําผิวดิน 

จังหวัดพังงา มีคลองตะก่ัวปา เปนแหลงน้ําผิวดินสําคัญท่ีไหลผานเมืองลงสูทะเล จาก
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองตะก่ัวปา โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 จํานวน 2 สถานี  
4 ครั้งตอป ใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2535 ประเมินโดยใชคาดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) ของแหลงน้ํารายปเปรียบเทียบ 
ยอนหลัง 5 ป (2553-2557) คุณภาพน้ําคลองตะก่ัวปามีแนวโนมคุณภาพน้ําท่ีดีข้ึน คุณภาพน้ําโดยรวม 
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อยูในเกณฑดี ซ่ึงคลองตะก่ัวปามีปริมาณการปนเปอนของ TCB และ FCB  สวนใหญมีคาเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว  

2)  คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
จังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ีชายหาดติดทะเลอันดามันท่ีเปนแหลงเพาะพันธุสัตวทะเล และ

สถานท่ีทองเท่ียว จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณชายหาดจังหวัดพังงา ป 2557 
จํานวน 9 สถานี 2 ครั้งตอป คือ คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม)  
และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เดือนกรกฎาคม) ประเมินคุณภาพน้ําทะเลโดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล 
(Marine Water Quality Index : MWQI) พบวา ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
อยูในเกณฑดีและดีมาก รอยละ 100 สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต คุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูใน 
เกณฑดี รอยละ 66 และอยูในเกณฑพอใช ไดแก ปากคลองทับละมุ เขาปหลาย และบานน้ําเค็ม ซ่ึงมี
ปจจัยเสี่ยง จากการปนเปอนหลายพารามิเตอรในปริมาณท่ีเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  ไดแก  
แบคทีเรีย (กลุมโคลิฟอรมรวม, กลุมฟคัลโคลิฟอรม, กลุมแอนเทอรโรคอคไคท)  สารอาหาร (ไนเตรต-
ไนโตรเจน, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)  และโลหะหนัก(ตะก่ัว, สังกะสี, ปรอท, ทองแดง)  และแบคทีเรีย 
กลุมโคลิฟอรมเปนแบคทีเรียท่ีใชบงชี้ถึงการปนเปอนจากสิ่งปฏิกูลของสัตวเลือดอุน  โดยเฉพาะแบคทีเรีย 
กลุมเอ็นเทอรโรคอคไคทเปนแบคทีเรียท่ีใชบงชี้ถึงการปนเปอนของอุจาระจากมนุษย เนื่องจาก แบคทีเรีย
กลุมเอ็นเทอรโรคอคไคทพบในลําไสมนุษย ซ่ึงพบการปนเปอนในปริมาณสูงในบริเวณท่ีมีกิจกรรมของ
นักทองเท่ียวหนาแนน   

3)  การจัดการน้ําเสียชุมชน 
จังหวัดพังงา มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 39,206 ลูกบาศกเมตร/วัน (คํานวณ

จากจํานวนประชากรป 2557 จํานวน 261,370 คน และอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตร/คน/วัน) ท้ังนี้ยัง
ไมมีขอมูลปริมาณน้ําเสียจากสถานประการโรงแรมเพ่ือคิดเฉลี่ยหาอัตราการเกิดปริมาณน้ําเสียในพ้ืนท่ี
ท้ังหมด  ปจจุบัน จังหวัดพังงาไมมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีองคปกครองสวนทองถ่ิน 
แตเคยมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคารในหมูบานน้ําไส ซ่ึงเปนหมูบานสําหรับผูประสบภัยสึนามิ  
ป 2547 ปจจุบันไมไดใชงานแลว 
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รูปท่ี 2.2 สถานการณน้ําเสียจังหวัดพังงา 
 

2.1.3  จังหวัดกระบ่ี 
1)  คุณภาพน้ําผิวดิน 

จังหวัดกระบี่ มีคลองกระบี่ใหญ เปนแหลงน้ําผิวดินสําคัญท่ีไหลผานเมืองลงสูทะเล 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองกระบี่ใหญ โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 จํานวน 
2 สถานี 4 ครั้งตอป ใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2535 ประเมินโดยใชคาดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) ของแหลงน้ํารายป
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เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป (2553-2557) คุณภาพน้ําคลองกระบี่ใหญมีแนวโนมคุณภาพน้ําท่ีดี ข้ึน  
คุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑดี ปริมาณการปนเปอนของคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด  (TCB) แบคทีเรียและกลุมฟคัลโคลิฟอรม (FCB)  อยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 

2)  คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 

จังหวัดกระบี่ มีพ้ืนท่ีชายฝงติดทะเลอันดามันท่ีเปนแหลงเพาะพันธุสัตวทะเล และ
สถานท่ีทองเท่ียว จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดกระบี่ ป 2557 จํานวน  
11 สถานี 2 ครั้งตอป คือ คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม) และฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต (เดือนกรกฎาคม) ประเมินคุณภาพน้ําทะเลโดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine 
Water Quality Index : MWQI) พบวา ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
อยูในเกณฑดีและดีมาก รอยละ 73 และอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมาก หาดนพรัตนธารา สวนใน
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต พบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูในเกณฑดี รอยละ 64 และอยูในเกณฑพอใช 
ไดแก หาดนพรัตนธารา(ปากคลองแหง) เกาะลันตา(บานศาลาดาน หาดชุมชนบานศรีรายา) บานบอมวง 

คุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดกระบี่ มีปจจัยเสี่ยง จากการปนเปอนหลายพารามิเตอร
ในปริมาณท่ีเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  ไดแก  แบคทีเรีย(กลุมโคลิฟอรมรวม, กลุมฟคัลโคลิฟอรม, 
กลุมแอนเทอรโรคอคไคท)  สารอาหาร(ไนเตรต-ไนโตรเจน, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)  และโลหะหนัก(ตะก่ัว, 
สังกะสี, ปรอท, ทองแดง)  และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมเปนแบคทีเรียท่ีใชบงชี้ถึงการปนเปอนจากสิ่งปฏิกูล
ของสัตวเลือดอุน  โดยเฉพาะแบคทีเรียกลุมเอ็นเทอรโรคอคไคทเปนแบคทีเรียท่ีใชบงชี้ถึงการปนเปอนของ
อุจาระจากมนุษย เนื่องจาก แบคทีเรียกลุมเอ็นเทอรโรคอคไคทพบในลําไสมนุษย ซ่ึงพบการปนเปอน 
ในปริมาณสูงในบริเวณท่ีมีระบายน้ําท้ิงของชุมชนโดยไมผานการบําบัดน้ําเสีย ไดแก บานบอมวง 

3)  การจัดการน้ําเสียชุมชน 
จังหวัดกระบี่ มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 68,522 ลูกบาศกเมตร/วัน (คํานวณ

จากจํานวนประชากรป 2557 จํานวน 456,811 คน และอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตร/คน/วัน) ท้ังนี้ยัง
ไมมีขอมูลปริมาณน้ําเสียจากสถานประการโรงแรมเพ่ือคิดเฉลี่ยหาอัตราการเกิดปริมาณน้ําเสียในพ้ืนท่ี
ท้ังหมด  โดยมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน 3 แหง ไดแก เทศบาลเมืองกระบี่ 
ความสามารถในการองรับน้ําเสีย 12,000 ลูกบาศกเมตร/วัน องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลอง
จาก) ความสามารถในการองรับน้ําเสีย 300 ลูกบาศกเมตร/วัน และองคการบริหารสวนตําบลอางนาง
(เกาะพีพี) ความสามารถในการองรับน้ําเสีย 400 ลูกบาศกเมตร/วัน  

จังหวัดกระบี่มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียไมเพียงพอตอการรองรับการบําบัดน้ํา
เสียท่ีเกิดข้ึนท้ังภาคประชาชนและภาคธุรกิจการทองเท่ียว สงผลใหเกิดปญหาน้ําเสียท่ีสงผลกระทบตอ
ประชาชน และการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีรองรับนักทองเท่ียวหนาแนน ไดแก อาวนาง 
และเกาะพีพี ในป 2557-2558 เกิดปญหาน้ําเสียบริเวณอาวนาง จังหวัดกระบี่และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ได มีการแก ไขปญหา โดยการตรวจสอบและควบคุมแหลง กําเนิดน้ํ า เสีย ไดแก  ร านอาหาร  
โรงแรม ท่ีพักอาศัย ใหมีการดําเนินการบําบัดน้ําเบื้องตนกอนระบายท้ิง และการรายงานการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสียตามมาตร 80 แหง พระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
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พ.ศ.2535 และไดมอบใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนางดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียพ้ืนท่ีอาวนาง 

 

 

รูปท่ี 2.3 สถานการณน้ําเสียจังหวัดกระบ่ี 
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2.1.4  จังหวัดตรัง 
1)  คุณภาพน้ําผิวดิน 

จังหวัดตรัง มีแมน้ําตรัง เปนแหลงน้ําผิวดินสําคัญท่ีไหลผานเมืองลงสูทะเล จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําตรัง โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 จํานวน 5 สถานี 4 ครั้งตอป ใชเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2535 
ประเมินโดยใชคาดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) ของแหลงน้ํารายปเปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป 

(2553-2557) พบวาคุณภาพแมน้ําตรังอยูในเกณฑดี โดยมีความเสียงการปนเปอนของ
กลุมโคลิฟอรม และกลุมพีคัลโคลิฟอรม 

2)  คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 

จังหวัดตรัง มีพ้ืนท่ีชายฝงติดทะเลอันดามันท่ีเปนแหลงเพาะพันธุสัตวทะเล และ
สถานท่ีทองเท่ียว จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดตรัง ป 2557 จํานวน 6 สถานี 
2 ครั้งตอป คือ คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ประเมินคุณภาพน้ําทะเล
โดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) พบวา ฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูในเกณฑดี รอยละ 66 และอยูในเกณฑพอใช ไดแก  
หาดสําราญ และหาดปากเมง สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต พบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูในเกณฑดี 
รอยละ 83 และอยูในเกณฑพอใช ไดแก หาดสําราญ 

คุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดตรัง มีปจจัยเสี่ยง จากการปนเปอนหลายพารามิเตอร
ในปริมาณท่ีเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  ไดแก  แบคทีเรีย(กลุมโคลิฟอรมรวม, กลุมฟคัลโคลิฟอรม, 
กลุมแอนเทอรโรคอคไคท)  สารอาหาร(ไนเตรต-ไนโตรเจน, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)  และโลหะหนัก(ตะก่ัว, 
สังกะสี, ปรอท, ทองแดง)  ซ่ึงพบการปนเปอนในปริมาณสูงในบริเวณท่ีมีระบายน้ําท้ิงของชุมชนโดยไม
ผานการบําบัดน้ําเสีย  ไดแก  หาดปากเมง 

3)  การจัดการน้ําเสียชุมชน 
จังหวัดตรัง มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 95,812 ลูกบาศกเมตร/วัน (คํานวณจาก

จํานวนประชากรป 2557 จํานวน 638,746 คน และอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตร/คน/วัน) ท้ังนี้ยังไมมี
ขอมูลปริมาณน้ําเสียจากสถานประการโรงแรมเพ่ือคิดเฉลี่ยหาอัตราการเกิดปริมาณน้ําเสียในพ้ืนท่ีท้ังหมด  
โดยมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลนครตรัง ความสามารถในการ
รองรับน้ําเสีย 17,700 ลูกบาศกเมตร/วัน ปจจุบันใหบริการบําบัดน้ําเสีย 10,179 ลูกบาศกเมตร/วัน  

ปจจุบันจังหวัดตรัง มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียไมเพียงพอตอการรองรับ 
การบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังภาคประชาชนและภาคธุรกิจการทองเท่ียว สงผลใหเกิดปญหาน้ําเสียท่ีสงผล
กระทบตอประชาชน และการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง  
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รูปท่ี 2.4 สถานการณน้ําเสียจังหวัดตรัง 
 
2.1.5  จังหวัดสตูล 

1)  คุณภาพน้ําผิวดิน 

จังหวัดสตูล มีคลองบําบัง เปนแหลงน้ําผิวดินสําคัญท่ีไหลผานเมืองลงสูทะเล จากการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 จํานวน 2 สถานี 4 ครั้งตอป ใชเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2535 
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ประเมินโดยใชคาดัชนี คุณภาพน้ํา ท่ัวไป (WQI) ของแหลงน้ํ ารายป เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป  
(2553-2557) พบวาคุณภาพน้ําคลองบําบังมีแนวโนมคุณภาพน้ําดีข้ึน คุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑ
พอใช ซ่ึงคลองบําบังมีปริมาณการปนเปอนของ TCB และ FCB  สวนใหญมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว   สาเหตุ คุณภาพน้ําคลองบําบังอยู ในเกณฑพอใชมาจากการปนเปอนของอุจจาระ 
จากสัตวเลือดอุน ทําใหปริมาณ TCB และ FCB สูงข้ึน 

2)  คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 

จังหวัดสตูล มีพ้ืนท่ีชายฝงติดทะเลอันดามันท่ีเปนแหลงเพาะพันธุสัตวทะเล และ
สถานท่ีทองเท่ียว จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ป 2557 จํานวน 4 สถานี 2 ครั้งตอป 
คือ คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ประเมินคุณภาพน้ําทะเลโดยใชดัชนี
คุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) พบวา ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูในเกณฑดี รอยละ 75 และอยูในเกณฑพอใช สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูในเกณฑดี รอยละ 75 และอยูในเกณฑพอใช คือ หาดปาบารา ซ่ึงมีกิจกรรม
สําคัญจากสถานประกอบ รานคารานอาหาร ท่ีพักอาศัย ชุมชน และทาเทียบเรือ โดยมีปจจัยเสี่ยง 
จากการปนเปอนหลายพารามิเตอรในปริมาณท่ีเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ไดแก แบคทีเรีย (กลุม 
โคลิฟอรมรวม, กลุมฟคัลโคลิฟอรม, กลุมแอนเทอรโรคอคไคท)  สารอาหาร (ไนเตรต-ไนโตรเจน, 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)  และโลหะหนัก(ตะก่ัว, สังกะสี, ปรอท, ทองแดง) และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
เปนแบคทีเรียท่ีใชบงชี้ ถึงการปนเปอนจากสิ่งปฏิกูลของสัตวเลือดอุน  โดยเฉพาะแบคทีเรียกลุม 
เอ็นเทอรโรคอคไคทเปนแบคทีเรียท่ีใชบงชี้ถึงการปนเปอนของอุจาระจากมนุษย เนื่องจาก แบคทีเรียกลุม
เอ็นเทอรโรคอคไคทพบในลําไสมนุษย ซ่ึงพบการปนเปอนในปริมาณสูงในบริเวณท่ีมีกิจกรรมของ
นักทองเท่ียวหนาแนน   

3)  การจัดการน้ําเสียชุมชน 
จังหวัดสตูล มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 46,900 ลูกบาศกเมตร/วัน (คํานวณจาก

จํานวนประชากรป 2557 จํานวน 312,673 คน และอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตร/คน/วัน) ท้ังนี้ยังไมมี
ขอมูลปริมาณน้ําเสียจากสถานประการโรงแรมเพ่ือคิดเฉลี่ยหาอัตราการเกิดปริมาณน้ําเสียในพ้ืนท่ีท้ังหมด  
ปจจุบัน จังหวัดสตูลไมมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีองคปกครองสวนทองถ่ิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

19 

 

รูปท่ี 2.5 สถานการณน้ําเสียจังหวัดสตูล 
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2.2  สถานการณขยะมูลฝอย 
2.2.1  จังหวัดภูเก็ต 

1)  ขยะมูลฝอยชุมชน  
 ป 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภู เก็ต  

รวม 260,420 ตัน หรือ 714 ตัน/วัน จากขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
จังหวัดภูเก็ต ยอนหลัง 10 ป (ป 2548 – 2557)  มีคา 376 - 694 ตัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัดดพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป และจากการประเมินอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต โดยคํานวณจากปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัดและจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 
ยอนหลัง 10 ป  (ป 2547 – 2556) คิดเปนคาเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม/คน/วัน (1.29-1.82 กิโลกรัม/คน/วัน) 
ซ่ึงถือวาเปนอัตราท่ีสูงมาก ท้ังนี้ จังหวัดภูเก็ตมีการสงเสริม ดานการทองเท่ียวและการพัฒนาของ
อสังหาริมทรัพยจังหวัดภูเก็ต เปนปจจัยท่ีสงผลใหมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของขยะมูลฝอย โดยจากการ
คาดการณปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตระหวางป พ.ศ.2549-2570 พบวา จะมีปริมาณขยะมูลฝอยสง
กําจัดมากกวา 700 ตันตอวัน และ 1,000 ตันตอวัน ในป พ.ศ. 2558 และ ป พ.ศ. 2562 ตามลําดับ 

การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดภูเก็ต ท้ัง 19 แหง และบริษัทเอกชนท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
และขนสงไปกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต โดยมีรถขนสงขยะมูลฝอยมากกวา  
250 เท่ียวตอวัน โดยมีรูปแบบการใหบริการ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

-  องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเอง 
จํานวน 13 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตําบลกะรน เทศบาลตําบลวิชิต เทศบาล
ตําบลราไวย เทศบาลเมืองปาตอง เทศบาลเมืองกะทู เทศบาลตําบลเชิงทะเล เทศบาลตําบลปาคลอก 
เทศบาลตําบลศรีสุนทร องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว และองคการบริหารสวนตําบลไมขาว 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจางเอกชนดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูล
ฝอย จํานวน 5 แหง ไดแก เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลฉลอง องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 
องคการบริหารสวนตําบลกมลาและองคการบริหารสวนตําบลสาคู 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใหบริการเก็บรวบรวมขนสงขยะมูลฝอยโดย 
ดําเนินการเองและจางเอกชนบางสวน คือ เทศบาลนครภูเก็ต 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง และแหลงกําเนิดขนาดใหญประเภทชุมชน โรงเรียน 
และโรงแรมหลายแหง ในจังหวัดภูเก็ต มีโครงการสนับสนุนกิจกรรม  ลด คัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใชประโยชนใหมมา อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2546 อาทิ ถนนปลอดถัง รับบริจาควัสดุรีไซเคิล ขยะแลกไข 
ธนาคารขยะรีไซเคิล การนําไปเลี้ยงสัตว ผลผลิตน้ําหมักชีวภาพ กาซชีวภาพ ปุยหมัก ไบโอดีเซล  
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอยางยั่งยืน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
ตําบลวิชิต ศูนยการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมและพลังงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  รวมท้ังการคัดแยก 
โดยพนักงานทายรถขยะและผูคุยขยะในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2557 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมลงนามขอตกลงความรวมมือคัดแยกและใช
ประโยชนขยะอินทรียท่ีแหลงกําเนิด ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอยางยั่งยืน 
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ภายใตโครงการภูเก็ตเมืองลดคารบอน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปใชประโยชน จํานวน 77,582 ตัน 
ในป 2557 

จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนยรองรับการกําจัดขยะมูลฝอยครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด โดยจังหวัดภูเก็ตมอบใหเทศบาลนครภูเก็ตเปนผูบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของจังหวัดภูเก็ต เปนระบบกําจัดขยะแบบผสมผสาน ประกอบดวย ระบบฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 
ระบบเตาเผาขยะแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา รับกําจัดขยะ 694 ตัน/วัน  

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียจังหวัดภูเก็ต  
ไดจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตพ.ศ.2558-2562 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใหสอดคลองกับสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต และสอดคลองกับ 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เรงแกไขปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตอง
และตกคางสะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกําหนดการแบงกลุม
พ้ืนท่ีจัดการขยะมูลฝอย(cluster)  ตามหลักเกณฑการแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัดท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด ไดแก ปริมาณขยะมูลฝอย ขอบเขตการใหบริการ 
ระยะทางขนสง เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยปจจุบัน  
การบริหารจัดการ และสถานภาพการจัดการขยะมูลฝอย เปน 1 ศูนยจัดการขยะมูลฝอย ไดแก ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ดังรูปท่ี 2.6 
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รูปท่ี 2.6 การจัดการขยะมูลฝอย(cluster) จังหวัดภูเก็ต 

 
2)  ของเสียอันตรายจากชุมชน 

ป 2556 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต จํานวน 
3,514 ตัน (ประเมินจากจํานวนประชากรและอัตราการเกิดของเสียอันตราย) แยกเปนซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 
จํานวน 2,480 ตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี 
จํานวน 1,134  ตัน  
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จังหวัดภูเก็ตมีการดําเนินงานการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ตั้งแตป 
2551-ปจจุบัน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในจังหวัดภูเก็ตและสถานประกอบการสนับสนุน
การขนสงของเสียอันตรายท่ีรวบรวมไดไปเก็บท่ีอาคารกักเก็บของเสียอันตราย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
รวมจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ไดแก หลอดไฟ และถานไฟฉาย ท่ีรวบรวมและขนสง 
ในป  2551 หลอดไฟทุกประเภท 2,511 กิโลกรัม ป 2553 หลอดไฟทุกประเภท 4,681 กิโลกรัม 
ถานไฟฉาย 61 กิโลกรัมและป 2557 หลอดไฟทุกประเภทและถานไฟฉาย 2,451 กิโลกรัม  

ป 2554 เทศบาลนครภู เ ก็ต จัดทําโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิด กิจกรรม Phuket Safe งบประมาณ 33,251 บาท เพ่ือรณรงคเชิญชวนประชาชน รวมท้ัง
แหลงกําเนิดขนาดใหญ อาทิ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทุกแหง คัดแยกของเสียอันตรายประเภท
ถานไฟฉาย แบตเตอรี อุปกรณเครื่องใชตางๆ และนํามาแลกรับยาจากรานขายยาท่ีเขารวมโครงการท้ังใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยเปนกิจกรรมท่ีเทศบาลนครภูเก็ตไดรับความรวมมือจากชมรมรานขายยา
จังหวัดภูเก็ต ในการจัดยามาบริการแลกกับขยะอันตราย อาทิ ยาแกปวด ลดไข ยาหมองน้ํา และ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม  

ป 2557 – 2558 เทศบาลนครภูเก็ตและเอกชน จัดทําโครงการขยะอันตรายสราง
ชาติ ( Battery2Schloarship) โดยรณรงคใหประชาชนแยกของเสียอันตราย เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี 
โทรศัพทมือถือ เปนตน ออกจากขยะชุมชนท่ัวไป แลวนําไปมอบใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ รวบรวมไว
แลกเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เพ่ือใหเทศบาลรวบรวมและนําไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยของเสีย
อันตรายประเภทถานไฟฉายจํานวน 10 แกลลอน แลกทุนการศึกษา 2,000 บาท 

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต มีอาคารกักเก็บของเสียอันตรายจาก
ชุมชนท่ีรวบรวมและขนสงมาจากแหลงกําเนิดทุกแหงในจังหวัดภูเก็ตเปดรวบรวม ทุกวันท่ี 20-25 ของทุก
เดือน เพ่ือรอขนสงของเสียอันตรายไปกําจัดโดยผูรับบริการกําจัดของเสียอันตรายท่ีไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ไดมีมีประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับลงวันท่ี 3 เมษายน 2557 เรื่อง กําหนด
ประเภท ราคา และหลักเกณฑการนําสงขยะอันตราย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพ่ือจัดการ
ของเสี ย อันตรายประเภทถานไฟฉาย แบตเตอรี  โทรศัพท  หลอดไฟ กระปองสเปรย  จาก 
สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมจัดการของเสียอันตรายใน
อัตราเหมาจาย กิโลกรัมละ 22 บาท ทุกประเภท  

3)  มูลฝอยติดเช้ือ 
จากขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลท่ีสงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ระหวางป 2554-2557 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในป 2557 
เฉลี่ย 1,261.74 กิโลกรัม/วัน 

เทศบาลนครภูเก็ตไดใหบริการเก็บรวบรวมขนสงขยะติดเชื้อแกสถานบริการ
สาธารณสุข จํานวน 9 แหง ไดแก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลปาตอง โรงพยาบาลถลาง 
โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแหงชาติ เพ่ือกําจัดดวยเตาเผาแบบธรรมดา ซ่ึงกอสราง
ตั้งแตป 2538 และปจจุบันชํารุด ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผา (Incineration) ขนาด 2.5 ตัน/วัน 
ใชกําจัดขยะติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ต จากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ศูนยบริการ
สาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆาสัตว ปจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อชํารุดไมไดดําเนินการ จึงสงกําจัดท่ี
เตาเผาขยะชุมชน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะติดเชื้อ กิโลกรัมละ 12-15 บาท 
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นอกจากนั้น ยังมีปญหารถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อมีสภาพเกาและขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการ
ดําเนินการ จึงยังตองมีการปรับปรุงระบบการขนสง กักเก็บและเผาขยะติดเชื้อใหไดมาตรฐาน 

 
2.2.2 จังหวัดพังงา 

1)  ขยะมูลฝอยชุมชน  
ป 2557 จังหวัดพังงา มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนประมาณ 116,417 ตัน

(คํานวณภายใตฐานประชากรป 2557 และอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย ชุมชนระดับเทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 1.89, 1.15, 1.02 และ 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน 
ตามลําดับ) องคปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพังงาไดใหบริการเก็บขน จํานวน 44 แหง หรือคิดเปนรอย
ละ 84.62 โดยเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีรถเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเปนของตัวเองและ
ใหบริการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในระดับเทศบาล รอยละ 100 และระดับ
องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 83.33 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดประมาณ 64,400 ตัน ขยะถูก
นําไปกําจัดในสถานท่ีกําจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล 28,835 ตัน และกําจัดดวยการเทกองแบบไมควบคุม 
ฝงกลบ เผากลางแจง ในสถานท่ีกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ 35,565 ตัน  

จังหวัดพังงา มีการดําเนินการคัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชน ประกอบดวย 
กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมปุยน้ําหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย 
แกสชีวภาพจากขยะอินทรีย กิจกรรมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียม และกิจกรรมคัดแยกขยะของ
พนักงานทายรถขยะ โดยจากการสอบถามขอมูลดานการจัดการขยะ ของ อปท.พังงา เบื้องตนพบวา  
ในครัวเรือนและตลาดสดบางแหงไดมีการคัดแยกขยะอินทรียและขยะรีไซเคิลบางสวนกอนการเก็บขนขยะ 
เพ่ือเลี้ยงสัตว ผลิตน้ําหมักชีวภาพ และขายใหผูรับซ้ือขยะ ประมาณ 0.79 ตัน/วัน นอกจากนี้ขยะท่ีไดรับ
การเก็บขนบางสวนมีการคัดแยกโดยพนักงานทายรถขยะและผูคุยเข่ียขยะในสถานท่ีกําจัดขยะ ประมาณ 
6.12 ตัน/วัน อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถระบุปริมาณการใชประโยชนของเสียท่ีชัดเจนถูกตองไดอยาง
ครบถวน เนื่องจากยังไมมีระบบการบันทึกและการรายงานขอมูลท่ีเหมาะ 

จังหวัดพังงาท่ีมีสถานท่ีกําจัดขยะ จํานวน 16 แหง เปนสถานท่ีกําจัดขยะท่ีไดรับ
งบประมาณกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล จําวน 2 แหง คือ เทศบาล
เมืองพังงา และเทศบาลเมืองตะก่ัวปา รับกําจัดขยะ 28,835 ตัน หรือ 79 ตัน/วัน และสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน 14 แหง รับกําจัดขยะ 35,565 ตัน หรือ 97 ตัน/วัน และมีปริมาณ
ขยะสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะไมถูกตอง จํานวน 179,363 ตัน  

จังหวัดพังงา โดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ไดจัดทําแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา พ.ศ.2558-2562 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ใหสอดคลองกับสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพังงา และสอดคลองกับ Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เรงแกไขปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคางสะสม
ตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกําหนดการแบงกลุมพ้ืนท่ีจัดการขยะมูล
ฝอย(cluster)  ตามหลักเกณฑการแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
ท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด ไดแก ปริมาณขยะมูลฝอย ขอบเขตการใหบริการ ระยะทางขนสง เทคโนโลยี 
การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยปจจุบัน การบริหารจัดการ และสถานภาพ
การจัดการขยะมูลฝอย เปน 4 ศูนยจัดการขยะมูลฝอย และ 2 สถานีขนถาย ไดแก ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
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เทศบาลเมืองพังงา ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะก่ัวปา ศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลพรุใน  
ศูนยกําจัดขยะองคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย สถานีขนถายขยะเทศบาลตําบลคุระบุรี และสถานี
ขนถายขยะเทศบาลตําบลทายเหมือง และเห็นชอบใหเทศบาลเมืองพังงา เปนศูนยรวบรวมขยะอันตราย  
ดังรูปท่ี 2.7 

 

 

รูปท่ี 2.7 การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา 
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2)  ของเสียอันตรายจากชุมชน 
ป 2556 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา จํานวน 

2,110 ตัน (ประเมินจากจํานวนประชากรและอัตราการเกิดของเสียอันตราย) แยกเปนซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 
จํานวน 1,450 ตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี 
จํานวน 660 ตัน  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกือบทุกแหง ยังไมมีระบบบริหารจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชนท่ีเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการคัดแยก รวบรวม  ขนสงและกําจัด  และมีการจัดการ
รวมกับขยะมูลฝอยชุมชน โดยเทศบาลตําบลคุระบุรีมีการประชาสัมพันธ สนับสนุนกลไกการคัดแยก และ
บันทึกปริมาณของเสียอันตรายท่ีรวบรวมไดจากตนทาง นอกจากนั้น ยังพบวาโรงพยาบาลทุกแหงมีการคัด
แยกและเก็บรวบรวมของเสียอันตราย แตยังไมมีระบบการกําจัดท่ีถูกหลักวิชาการ และในป 2558 จังหวัด
พังงามีการจัดการของเสียอันตราย โดยการประสานงานขอความอนุเคราะหองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา
อุดหนุนงบประมาณคาใชจายในการขนสงและกําจัดของเสียอันตรายอยางถูกหลักวิชาการ และเสนอขอ
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559 เพ่ือจัดทําอาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตราย ณ สถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา  

3)  มูลฝอยติดเช้ือ 
สถานการณจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล ป 2556 ของกรมควบคุม พบวา 

สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ประกอบดวย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล คลินิก และสถานพยาบาลสัตว จํานวน 10, 64, 107 และ 9 แหง ตามลําดับ มีปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อท่ีเกิดข้ึนรวม 121, 32, 51 และ 1 ตัน รวมท้ังหมด 205 ตัน และโรงพยาบาลท่ีมีการกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อดวยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล จํานวน 7 แหง และสงเอกชนเผากําจัด 3 แหง 

 
2.2.3  จังหวัดกระบ่ี 

1) ขยะมูลฝอยชุมชน  
 ป 2557 จังหวัดกระบี่ มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนประมาณ 201,244 ตัน

(คํานวณภายใตฐานประชากรป 2557 และอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย ชุมชนระดับเทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 1.89, 1.15, 1.02 และ 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน 
ตามลําดับ) องคปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดกระบี่ไดใหบริการเก็บขน จํานวน 46 แหง หรือคิดเปนรอย
ละ 75 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรถเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเปนของตัวเองและใหบริการ
เก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในระดับเทศบาล รอยละ 100 และระดับองคการ
บริหารสวนตําบลรอยละ 80 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดประมาณ 112,113 ตัน ขยะถูกนําไปกําจัดใน
สถานท่ีกําจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล 54,020 ตัน และกําจัดดวยการเทกองแบบไมควบคุม ฝงกลบ  
เผากลางแจง ในสถานท่ีกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ 58,093 ตัน 

จังหวัดกระบี่ มีการดําเนินการคัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชน ประกอบดวย 
กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมปุยน้ําหมักชีวภาพจากขยะ
อินทรียแกสชีวภาพจากขยะอินทรีย กิจกรรมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียม มีการคัดแยกขยะ
กอนท้ิง เชน ขยะอินทรียจากเศษอาหาร  และขยะขายไดจากบานเรือนและตลาดสด ประมาณ 0.07 ตัน
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ตอวัน และหลังจากมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัดมีกิจกรรมการคัดแยกขยะของพนักงานทายรถ
ขยะและการคัดแยกในบอขยะ ประมาณ 10.98 ตันตอวัน อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถระบุปริมาณการใช
ประโยชนของเสียท่ีชัดเจนถูกตองไดอยางครบถวน เนื่องจากยังไมมีระบบการบันทึกและการรายงาน
ขอมูลท่ีเหมาะสม  

จังหวัดกระบี่มีสถานท่ีกําจัดขยะ จํานวน 24 แหง เปนสถานท่ีกําจัดขยะท่ีไดรับ
งบประมาณกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล จําวน 1 แหง คือ เทศบาล
เมืองกระบี่ รับกําจัดขยะ 54,020 ตัน หรือ 148 ตัน/วัน และสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกหลัก
สุขาภิบาลจํานวน 23 แหง หรือ รับกําจัดขยะ 58,093 ตัน หรือ 159 ตัน/วัน และมีปริมาณขยะสะสมใน
สถานท่ีกําจัดขยะไมถูกตอง จํานวน 245,820 ตัน  

จังหวัดกระบ่ี โดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ไดจัดทําแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558-2562 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยใหสอดคลองกับสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกระบี่ และสอดคลองกับ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เรงแกไขปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคาง
สะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกําหนดการแบงกลุมพ้ืนท่ีจัดการ
ขยะมูลฝอย(cluster)  ตามหลักเกณฑการแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัดท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด ไดแก ปริมาณขยะมูลฝอย ขอบเขตการใหบริการ ระยะทางขนสง 
เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยปจจุบัน การบริหารจัดการ และ
สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอย เปน 1 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย และ 4 สถานีขนถาย ไดแก ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ี สถานีขนถายเทศบาลตําบลคลองทอมใต สถานีขนถายเทศบาลตําบล 
เขาพนม สถานีขนถายเทศบาลตําบลอาวลึกใต และสถานีขนถายองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน  
โดยมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลกระบี่ เปนศูนยรวบรวมขยะอันตราย ดังรูปท่ี 2.8 
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รูปท่ี 2.8 การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบ่ี 
 
2)  ของเสียอันตรายจากชุมชน 
ป 2557 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ จํานวน 

7,862 ตัน (ประเมินจากจํานวนประชากรและอัตราการเกิดของเสียอันตราย) แยกเปนซากผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 
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จํานวน 6,718 ตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี 

จํานวน 1,144 ตัน 

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดกระบี่ พบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เกือบทุกแหง ยังไมมีระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการคัด

แยก รวบรวม  ขนสงและกําจัด  และมีการจัดการรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน โดยพบวาโรงพยาบาลทุกแหง

มีการคัดแยกและเก็บรวบรวมของเสียอันตราย แตยังไมมีระบบการกําจัดท่ีถูกหลักวิชาการ 

3)  มูลฝอยติดเช้ือ 
จากขอมูลแบบสํารวจสถานการณจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล กรมควบคุม

โรค ป 2556 สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ ประกอบดวย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล คลินิก และสถานพยาบาลสัตว จํานวน 9, 72, 190 และ 9 แหง ตามลําดับ โดยมี
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนรวม 124, 36, 84 และ 1 ตัน ตามลําดับ รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ท้ังหมด 245 ตัน และโรงพยาบาลท่ีมีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 
จํานวน 6 แหง และสงเอกชนเผากําจัด 3 แหงท้ังนี้ จังหวัดกระบี่ ยังมีโรงพยาบาลเอกชน 2 แหงในพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง ซ่ึงใชบริการสงเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

 
2.2.4  จังหวัดตรัง 

1)  ขยะมูลฝอยชุมชน  
ป 2557 จังหวัดตรัง มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนประมาณ 261,358 ตัน 

(คํานวณภายใตฐานประชากรป 2557 และอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย ชุมชนระดับเทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 1.89, 1.15, 1.02 และ 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน 
ตามลําดับ) องคปกครองสวนทองถ่ินไดใหบริการเก็บขน จํานวน 52 แหง หรือคิดเปนรอยละ 53  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดในจังหวัดตรัง โดยเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับ
เทศบาล รอยละ 100 และระดับองคการบริหารสวนตําบลรอยละ 39  มีรถเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูล
ฝอยเปนของตัวเองและใหบริการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเก็บขนไดประมาณ 82,271 ตัน ขยะถูกนําไปกําจัดในสถานท่ีกําจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล  
49,275 ตัน และกําจัดดวยการเทกองแบบไมควบคุม ฝงกลบ เผากลางแจง ในสถานท่ีกําจัดแบบไมถูก
หลักวิชาการ 32,996 ตัน  

ป พ.ศ. 2557 จังหวัดตรังมีการดําเนินการนําขยะกลับมาใชประโยชน ประกอบดวย 
กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมปุยน้ําหมักชีวภาพจากขยะ
อินทรีย   แกสชีวภาพจากขยะอินทรีย กิจกรรมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียม กิจกรรมคัดแยกขยะ
ของพนักงานทายรถขยะ โดยพบวา ในครัวเรือนและตลาดสดบางแหงไดมีการคัดแยกขยะอินทรียและ 
ขยะรีไซเคิลบางสวนกอนการเก็บขนขยะ เพ่ือเลี้ยงสัตว ผลิตน้ําหมักชีวภาพ และขายใหผูรับซ้ือขยะ ประมาณ 
282 ตัน/วัน นอกจากนี้ขยะท่ีไดรับการเก็บขนบางสวนมีการคัดแยกโดยพนักงานทายรถขยะและผูคุยเข่ีย
ขยะในสถานท่ีกําจัดขยะ ประมาณ 6 ตัน/วัน อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถระบุปริมาณการใชประโยชน 
ของเสียท่ีชัดเจนถูกตองไดอยางครบถวน เนื่องจากยังไมมีระบบการบันทึกและการรายงานขอมูลท่ีเหมาะสม
ในป พ.ศ. 2557 
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จังหวัดตรังมีสถานท่ีกําจัดขยะ จํานวน 23 แหง เปนสถานท่ีกําจัดขยะท่ีไดรับ
งบประมาณกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล จําวน 2 แหง คือ เทศบาล
นครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง รับกําจัดขยะ 49,275 ตัน หรือ 135 ตัน/วัน และสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน 21 แหง รับกําจัดขยะ 32,996 ตัน หรือ 91 ตัน/วัน และมีปริมาณขยะ
สะสมในสถานท่ีกําจัดขยะไมถูกตอง จํานวน 104,720 ตัน  

จังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง ไดจัดทําแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558-2562 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ใหสอดคลองกับสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดตรัง และสอดคลองกับ Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เรงแกไขปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคางสะสม
ตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกําหนดการแบงกลุมพ้ืนท่ีจัดการขยะมูล
ฝอย(cluster)  ตามหลักเกณฑการแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
ท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด ไดแก ปริมาณขยะมูลฝอย ขอบเขตการใหบริการ ระยะทางขนสง เทคโนโลยี
การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยปจจุบัน การบริหารจัดการ และสถานภาพ
การจัดการขยะมูลฝอย เปน 2 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง  
และศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง โดยเห็นชอบใหท้ังสองแหงเปนศูนยรอบรวมขยะอันตราย
ดัวย ดังรูปท่ี 2.9 
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รูปท่ี 2.9 การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง 
 
2)  ของเสียอันตรายจากชุมชน 
ป 2556 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง จํานวน 

19,183 ตัน (ประเมินจากจํานวนประชากรและอัตราการเกิดของเสียอันตราย) แยกเปนซากผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 

จํานวน 16,383 ตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี 

จํานวน 2,799 ตัน 
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การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดตรัง พบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เกือบทุกแหง ยังไมมีระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการ 

คัดแยก รวบรวม  ขนสงและกําจัด  และมีการจัดการรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน โดยพบวาโรงพยาบาล 

ทุกแหงมีการคัดแยกและเก็บรวบรวมของเสียอันตราย แตยังไมมีระบบการกําจัดท่ีถูกหลักวิชาการ 

3)  มูลฝอยติดเช้ือ 
จากขอมูลแบบสํารวจสถานการณจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลป 2556  

โดยกรมควบคุมโรค พบวาสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง ประกอบดวย โรงพยาบาลรัฐ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คลินิก และสถานพยาบาลสัตว จํานวน 14, 125, 221 และ 16 แหง
ตามลําดับ โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนรวม 209, 62, 106 และ 2.16 ตัน รวมปริมาณมูลฝอย 
ติดเชื้อ 379.16 ตัน  และโรงพยาบาลท่ีมีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเอง จํานวน  
2 แหง และสงเอกชนเผากําจัด 12 แหง 

 
2.2.5  จังหวัดสตูล 

1)  ขยะมูลฝอยชุมชน  
ป 2557 จังหวัดสตูล มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนประมาณ 109,744 ตัน

(คํานวณภายใตฐานประชากรป 2557 และอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย ชุมชนระดับเทศบาลนคร 
 เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 1.89, 1.15, 1.02 และ 0.91 กิโลกรัม/คน/
วัน ตามลําดับ) องคปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสตูลไดใหบริการเก็บขน จํานวน 38 แหง หรือคิดเปน
รอยละ 93 โดยเทศบาลท้ังทุกแหง มีรถเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเปนของตัวเอง และใหบริการ
เก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ สําหรับองคการบริหารสวนตําบล 31 แหง  
คิดเปนรอยละ 91 มีรถเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเปนของตัวเอง หรือจางเหมาบริการเอกชน
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สวนการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ียังไมใหบริการเก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอย จํานวน 3 แหง ดําเนินการโดยการจัดหา
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและใหประชาชนในพ้ืนท่ีดําเนินการกําจัดเอง ไดแก องคการบริหารสวนตําบล 
อุใดเจริญ องคการบริหารสวนตําบลแป-ระ และองคการบริหารสวนตําบลนิคม ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บ
ขนไดประมาณ 53,867 ตัน ขยะถูกนําไปกําจัดในสถานท่ีกําจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล 29,200 ตัน  
และกําจัดดวยการเทกองแบบไมควบคุม ฝงกลบ เผากลางแจง ในสถานท่ีกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ 
24,667 ตัน  

จังหวัดสตูล มีการ การทําปุยหมัก การทําน้ําหมักชีวภาพ การทําแกสชีวภาพ  
การนําไปเลี้ยงสัตว การนําขยะรีไซเคิลไปใชประโยชน โดยการนําไปฝากธนาคารขยะรีไซเคิล/ธนาคาร 
วัสดุรีไซเคิล ขายรานรับซ้ือของเกา รถซาเลง เปนตน และหลังจากมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัดมี
กิจกรรมการคัดแยกขยะของพนักงานทายรถขยะและการคัดแยกในบอขยะ ในป 2557 มีปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีถูกนําไปใชประโยชน จํานวน 39,602.5 ตัน  

จังหวัดสตูลมีสถานท่ีกําจัดขยะ จํานวน 13 แหง เปนสถานท่ีกําจัดขยะท่ีไดรับ
งบประมาณกอสรางระบบกําจัดมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล จําวน 2 แหง คือ เทศบาล 
เมืองกระบี่ และอยูระหวางกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตําบลกําแพง รับกําจัด
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ขยะ 29,200 ตัน หรือ 80 ตัน/วัน และสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน 11 แหง  
รับกําจัดขยะ 24,667 ตัน หรือ 68 ตัน/วัน และมีปริมาณขยะสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะไมถูกตอง  
จํานวน 24,894 ตัน  

จังหวัดสตูล โดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล ไดจัดทําแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558-2562 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยใหสอดคลองกับสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสตูล และสอดคลองกับ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เรงแกไขปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคาง
สะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกําหนดการแบงกลุมพ้ืนท่ีจัดการ
ขยะมูลฝอย(cluster)  ตามหลักเกณฑการแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัดท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด ไดแก ปริมาณขยะมูลฝอย ขอบเขตการใหบริการ ระยะทางขนสง 
เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยปจจุบัน การบริหารจัดการ  
และสถานภาพการจัดการขยะมูลฝอย เปน 2 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองสตูล และศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตําบลกําแพง โดยเห็นชอบใหศูนยกําจัดขยะ
ท้ังสองแหงเปนศูนยรวบรวมขยะอันตรายดวย ดังรูปท่ี 2.10 
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รูปท่ี 2.10 การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล 

 
2)  ของเสียอันตรายจากชุมชน 

ป 2556 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จํานวน 

8,188 ตัน (ประเมินจากจํานวนประชากรและอัตราการเกิดของเสียอันตราย) แยกเปนซากผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 
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จํานวน 6,962 ตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี 

จํานวน 1,226 ตัน 

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดสตูล พบวา ปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2557 จังหวัดสตูล โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสนับสนุนการดําเนินงานโครงการจัดการ

ขยะ (ขยะอันตราย) จังหวัดสตูล ป 2557 และการมีสวนรวมของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดสตูล สามารถรวบรวมและขนสงขยะอันตรายชุมชนไปกําจัดได จํานวน 1.2 ตัน 

3)  มูลฝอยติดเช้ือ 
สถานการณจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลป 2556 โดยกรมควบคุมโรค พบวา

สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ประกอบดวย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล คลินิก และสถานพยาบาลสัตว จํานวน 9, 72, 190 และ 9 แหง ตามลําดับ โดยมีปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนรวม 124, 36, 84 และ 1 ตัน ตามลําดับ รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท้ังหมด 245 ตัน  
และโรงพยาบาลท่ีมีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล จํานวน 2 แหง ไดแก 
โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา และสงเอกชนเก็บขนและกําจัด 5 แหง ไดแก โรงพยาบาลสตูล 
โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลมะนัง มูลฝอยติดเชื้อ 
ถูกรวบรวมและขนสงไปกําจัดโดยบริษัทเอกชน (บริษัทเซฟวันกรีนเทค) 
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 บทที่ 3 

ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 
 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 ภูเก็ต ไดดําเนินการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนใหกอสรางและบริหารจัดการ ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล รวม 
9 ระบบ ไดแก จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 ระบบ จังหวัดกระบี่ จํานวน 3 ระบบ และจังหวัดตรัง จํานวน  
1 ระบบ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.1 จังหวัดภูเก็ต 

3.1.1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครภูเก็ต 

1) ขอมูลท่ัวไป  
1.1) ความเปนมา 

 เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 
ถ าย โอนภายใต แผนปฏิบั ติ การ เ พ่ือการจัดการ คุณภาพสิ่ ง แวดล อม ในระดับจั งหวัด  ในป  
พ.ศ. 2538 - 2546 รวมวงเงินท้ังสิ้น 912 ลานบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxydation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated 
Sludge : AS) ระยะท่ี 1-2 ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เทากับ 36,000 ลูกบาศกเมตร/วัน  
เปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ.2546 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลนครภูเก็ต 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2538 -2540 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 1 

388 งบประมาณแผนดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

2541 - 2546 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย                                                                                                                                                                                                    
ระยะท่ี 2) 

524 งบประมาณแผนดิน 
(กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) 
ท่ีมา : เทศบาลนครภูเก็ต 
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1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
 (1) พ้ืนท่ีโครงการ 

เทศบาลนครภูเก็ต เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลเมืองภูเก็ต ไดรับการยกฐานะ
เปนเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2478 เรียกวา  
“เทศบาลเมืองภูเก็ต” เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 และไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลนครภูเก็ต  
เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2547 ตั้งอยูเลขท่ี 52/1 ถนนนริศร อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
12 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,500 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล คือ ตําบลตลาดเหนือ 4 ตารางกิโลเมตร 
และตําบลตลาดใหญ 8 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2557 จํานวน
ประชากรท้ังหมด 77,610 คน แบงเปน ชาย 35,888 คน หญิง 41,722 คน จํานวนครัวเรือนท้ังหมดเขต 
25,221 หลังคาเรือน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

 (2) สภาพภูมิประเทศ 
           ภูมิประเทศในเขตเทศบาลนครภูเก็ตสวนใหญเปนที่ลุ ม ทิศตะวันออก 
ติดชายทะเล ดานทิศเหนือมีเนินเขาสองลูก คือ เขารังและเขาโตะแซะ โดยมีคลองบางใหญ ไหลจาก
อําเภอกะทูไหลผานตัวเมืองออกสูทะเลในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเปนเมืองเกาพื้นที่สวนในจะเปน
บริเวณที่มีประชากรหนาแนน เปนยานธุรกิจการคา โรงแรม และสถานบันเทิงตางๆ ประมาณรอยละ  
90 ของถนนบริเวณศูนยกลางเมืองจะมีรานคาตั้งอยูสองขางทาง และถนนในเขตเทศบาลสวนใหญคอนขาง
เล็กและแคบ ไมสามารถขยายออกไปได   

 (3) สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้นแบบเขตศูนยสูตรอยูในเขตอิทธิพลของลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดป มี  2  ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือน
เมษายน ถึงเดือนพฤศจิกายน และฤดูรอนตั้งแตเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม 

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยูบนถนนรัตนโกสินทร 

200 ป ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พิกัดทางภูมิศาสตร 47 N08701062 0433225 โดยมีระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน 
(Oxydation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) มีพ้ืนท่ี 33 ไร 
สภาพแวดลอมพ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบดวย  

(1) แหลงน้ํา คือ คลองบางใหญ ระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  
100 เมตร ใชประโยชนเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา และเทียบเรือประมงขนาดเล็ก 

(2) ปลายแหลมสะพานหิน  มีระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 500 เมตร 
 ใชประโยชนเพ่ือพักผอนหยอนใจ เกษตรกรรม และเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
ปจจุบัน เทศบาลนครภูเก็ตใหบริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนท่ี  

9.6 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 80 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปท่ี 3.1 
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      รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงขอบเขตปกครองและพ้ืนท่ีบริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
                 เทศบาลนครภูเก็ต 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 5 
2 โรงแรม 40 
3 โรงพยาบาล 3 
4 รานอาหาร 437 
5 โรงฆาสัตว 1 
6 หมูบานจัดสรร 5 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 21 
8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด 54 
9 หางสรรพสินคา 2 
10 อ่ืน ๆ  - 

ท่ีมา : เทศบาลนครภูเก็ต, เมษายน 2558 

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบาย  
                               เทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
โดยจัดทํายุทศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทาง      
การพัฒนา  บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย แบบครบวงจรดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมภายใต
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลนครภูเก็ต         
มีนโยบายการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน โดยเปนประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง นโยบาย
การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน โดยไดดําเนินการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 
2004 และ ไดรับการรับรอง ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (Municipal Sewage Management 
System 2008 : MSMS 2008) จากกรมควบคุมมลพิษ 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
                              มีการจัดตั้ งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหารน้ําเสีย ซ่ึงมีการ
มอบหมายกองชาง โดยมีขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบจํากัด  

2.3) ระบบขอมูล 
 (1) ระบบฐานขอมูล 

มีการจดบันทึก เก็บสถิติ และขอมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ 
เพ่ือใหเปนฐานขอมูลและสามารถตรวจสอบยอนหลังได  

 (2) การรายงาน 
กลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักการชาง เทศบาลนครภูเก็ต โดยบริษัท อีสเทิรน

ไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด รายงานสรุปผลการดําเนินงานแบบรายเดือน และแบบประจําป 
2.4) งบประมาณ 

เทศบาลนครภูเก็ต จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ป 2557 ไดดําเนินการในสวนของ
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทอดักน้ําเสีย และสถานีสูบน้ํา เปนตน  โดยวาจาง บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 
1992 จํากัด ระหวาง ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1)  ระบบรวบรวมน้าํเสียชุมชน  
(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 36,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีน้ําเสีย

เขาระบบรวบรวม 29,125 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 81 
(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต 

ลําดับที ่ ถนน เสนผาศูนยกลางทอ 
(เมตร) 

ความยาวทอ 
(เมตร) 

จํานวน   
Main Hold 

    (บอ) 

1 กระ 1.20 414 2 

2 พังงา-เยาวราช 0.80 30 6 

3 ดีบุก 0.60 367 14 

4 บางกอก (หยี่เตงคอมเพล็กซ) 1.00 102 7 

5 เทพกษัตรีย-สุทัศน ซอย 2 0.80 300 6 

6 เทพกษัตรีย 1.00 525 11 

7 พังงา  (ธนาคารกรุงเทพ ฯ) 0.60 300 14 

8 พังงา  (บางกอก) 1.00 170 6 

9 บางกอก (โรงแรมภูเก็ตการเดน) 1.00 300 4 

10 บางกอก  (พูนผล) 0.80 300 4 

11 พูนผล 1.20 519 8 

12 พูนผล-รัตนโกสนิทร 0.60 200 3 

13 รัตนโกสินทร 200 ป 1.50 1150 15 

14 ดํารง 0.60 210 6 

15 ทุงคา 0.60 21 2 

16 สุทัศน ซอย 2 0.60 81 3 

17 ดีบุก  (หลังการไฟฟา) 0.60 96 3 

18 ถลาง 0.60 17 2 

19 พังงา  (องคการโทรศัพท) 1.00 50 3 

20 ภูเก็ต 0.60 102 4 

21 รัษฏา 0.60 54 5 

22 รัตนโกสินทร 200 ป-ตะก่ัวปา 1.50 572 12 

23 รัตนโกสินทร 200 ป-ตลิ่งชนั 1.50 30 3 
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ลําดับที ่ ถนน เสนผาศูนยกลางทอ 
(เมตร) 

ความยาวทอ 
(เมตร) 

จํานวน   
Main Hold 

    (บอ) 

24 บางกอก  (ชุปเปอรมาเก็ต) 0.60 367 6 

25 ปฏิพัทธ  (บัวหลวงคอฟฟชอป) 0.60 507 8 

26 ระนอง 0.60 108 6 

27 ภูธร 0.60 68 7 

28 ปฏิพัทธ  (อลูมิเนียม) 0.60 201 4 

29 กระ  (ตลาดเกษตร) 1.00 325 8 

30 กระ-อองซิมผาย 1.00 195 4 

31 อองซิมผาย 1.00 475 6 

32 อองซิมผาย-วีระพงษหงสหยก 1.00 250 4 

33 วีระพงษหงสหยก-พังงา 1.00 200 3 

34 พังงา  (HONDA) 0.60 600 8 

35 พังงา-มนตรี 0.60 200 6 

36 ดิลกอุทิศ ซอย 2 0.60 76 3 
ท่ีมา : เทศบาลนครภูเก็ต 
 

(3) รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย  (CSO)  
 

ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย (CSO)  

ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 

1 ถนนเทพกษัตรีย           

   - A 10-1 ตรงขามบริเวณสะพาน       

   - A 10-2 หนาเธียรสิน         

   - A8 บริเวณตึกอนุภาษ       

   - A9 บริเวณตึกอนุภาษ       

   - A10 กลางถนนจุดใหญ       

2 ถนนกระ           

   -C 1 ทางเขาโรงแรมซิลเวอร       

   - C 2 ปากทางเขาโรงเรียนอาชีวะ       

3 ถนนบางกอก           

   - A 16 หนาโรงแรมภูเก็ตการเดน       

   - A 17 ธนาคารอาคารสงเคราะห       

   - A 18 ตรงขาม  A 19       

   - A 19 รานประดบัยนต       

   - B1 ตรงขาม B2         
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ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 

   - B2 ตรงขามทางเขาอาคาร       

   - B3 หนาอาคารหยี่เตงขางปอมตํารวจ   

   - B4 ตรงขาม B3         

4 ถนนพูนผล           

   - A 20 อาคารเซฟตี้คัตท       

   - A 21 ตรงขาม A20         

5 ถนนดํารงค           

   - A4 - 1 สะพานหนาโรงเรียนสตรี       

   - A4 - 2 ตรงขาม A4-1       

   - A4 - 3 ใกลการประปา       

   - A4 - 4 ตรงขาม A4-3       

6 ถนนทุงคา           

   - A5 - 1 ตรงขาม A5-2 (ทางเขาราชาประดับยนต)   

   - A5 - 2 ราน ป. เจริญยนต       

7 ถนนสุทัศน ซอย 2       

   - A6 - 1 หนาโรงแรมสุขสบาย       

8 ถนนดีบุก           

   - A7 - 1 ตรงขาม A7 - 2       

   - A7 -2 รานระยา         

   - A7 - 3 ตลาดหลังการไฟฟา       

   - A7 - 4 ตรงขาม A7 - 3       

9 ถนนถลาง           

   -A8 - 1 ตรงขาม A 8 - 2       
ท่ีมา : เทศบาลนครภูเก็ต 

 
(4) ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

3.5 แสดงรายละเอียดขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย  
รายชื่อสถานีสูบ สถานที่ตั้ง ชนิดเคร่ือง 

สูบนํ้า/ที่ตั้ง
ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต 

หรือแรงมา) 

อัตราสูบนํ้า
เสีย

(ลูกบาศก
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถานี 
สูบนํ้าเสียสุดทายถึง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
สวนหลวง หนาประตู

ทางเขาสวนเฉลิม
พระเกียรติ ร. 9 

จ. ภูเก็ต 
 

ปมสูบน้ําแบบแช 
(Submersible 

Pump) 

6.0 KW 175 ลบ.ม./
ชม. 

 

ส ถ า นี สู บ น้ํ า เ สี ย
สุดทาย อยูภายใน
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
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รายชื่อสถานีสูบ สถานที่ตั้ง ชนิดเคร่ือง 
สูบนํ้า/ที่ตั้ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต 

หรือแรงมา) 

อัตราสูบนํ้า
เสีย

(ลูกบาศก
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถานี 
สูบนํ้าเสียสุดทายถึง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
ศรีสุทัศน หนาบริษัท  

โงย ขนสง ทาง
ทะเล จํากัด 

ปมสูบน้ําแบบแช 
(Submersible 

Pump) 
 

6.0 KW 100 ลบ.ม./
ชม. 

 

สะพานหิน ซ. กอไผ 
 

ปมสูบน้ําแบบแช 
(Submersible 

Pump) 

3.7 KW 177 ลบ.ม./
ชม. 

ท่ีมา : เทศบาลนครภูเก็ต 

 
3.2)  ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน ประกอบดวย 2 แบบ คือ คลอง

วนเวียน (Oxydation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) 
3.2.1 องคประกอบของคลองวนเวียน (Oxydation Ditch : OD)  

1) บอปรับสภาพ (Equalization Tank) 
-  ปริมาตร 960 ลูกมาตรเมตร กวางxยาวxสูง (เมตร)  

 = 6x20x8 เมตร  
2) บอเติมอากาศ (Aeration Tank) 

- ปริมาตร 5,500 ลูกบาศกเมตร กวางxยาวxสูง(เมตร)  
= 20x5x5.5 เมตร 

3) บอตกตะกอน (Sedimentation Tank)  
- ปริมาตร 6,000 ลูกบาศกเมตร เสนผานศูนยกลาง 19.54 เมตร 

ลึก 5 เมตร 
- เครื่องกวาดตะกอน ขนาดมอเตอร 0.5 Kw 

4) บอหมุนเวียนตะกอน 
    - ปริมาตร 60 ลูกบาศกเมตร เสนผานศูนยกลาง 3.5x2.5 เมตร  

ลึก 7 เมตร 
5) ปริมาณน้ําเสียตามคาการออกแบบ 36,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
6) ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 29,125 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน

รอยละ 81 ของระบบท่ีออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

44 

 

 
 

รูปท่ี 3.2  แผนผังเสนทอรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครภูเก็ต 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.3 กระบวนการทํางานระบบบําบัดน้ําเสีย โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลนครภูเก็ต 

  นํ้าเขา 

6 บอ 6 บอ 
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รูปท่ี 3.4 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลนครภูเก็ต 
 

3.2.2 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
1) เอกสาร  

                                   มีคู มือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ และ 
มีเอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการ และคูมือการใชงานของเครื่องจักร/
ครุภัณฑทุกรายการ 

2) การเดินระบบ 
ปจจุบันมีการเดินระบบอยางตอเนื่อง 

3) การบํารุงรักษา 
มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลา 

การใชงานท่ีกําหนด 
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

การตรวจสอบคุณภาพน้ําความถ่ีข้ึนอยูกับแตละรายการตรวจวิเคราะห 
เปนสวนของการดําเนินการควบคุมการทํางานภายในโรงงานบําบัดน้ําเสีย ใหมีประสิทธิภาพ การเดิน
ระบบ โดยมีท้ังตรวจสอบแบบรายวัน รายสัปดาห เดือนละ 2 ครั้ง และทุกๆ 3 เดือน โดยไดทําการ
ตรวจสอบ ดังนี้  
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1) น้ําเขาระบบ 
2) น้ําท้ิง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง ระหวางเดือนตุลาคม  

2556-กันยายน 2557 ผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 

3) ความสามารถในการลดคาความสกปรกในรูป BOD มากกวา 
รอยละ 80  ดังรูปท่ี 3.5 

 

รูปท่ี 3.5 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครภูเก็ต 
 

3.2.4 การจัดการน้ําท้ิง 
1) ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองบางใหญ 
2) เก็บกักไวในพ้ืนท่ีโครงการ และนําไปใชรดน้ําตนไม 
3) โรงบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียนขนาด 
   36,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

สิ่งกอสรางและพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ประกอบดวยอาคารตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. อาคารสถานีสูบน้ํา (Pumping Station) จํานวน  1 ชุด 
2. ถังแยกทราย (Aereted Grit Chamber) จํานวน  2 ชุด 
3. ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) จํานวน  3 ชุด 
4. ถังตกตะกอน (Final Carifier) จํานวน  3 ชุด 
5. อาคารฆาเชื้อโรค (Chlorination Tank) จํานวน  1 ชุด 
6. อาคารรีดตะกอน (Dewatering House) จํานวน  1 ชุด 
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7. อาคารจัดการตะกอน (Sludge Storage Tank) จํานวน  2 ชุด 
8. อาคารสํานักงานควบคุม จํานวน  1 แหง 
9. บอพักน้ําท่ีบําบัดแลว จํานวน  3 ชุด 
10. อาคารปอมยาม จํานวน  1 ชุด 

 

3.3) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค (1) อาคารปอมยาม (2) อาคาร
สํานักงาน (3) หองปฏิบัติการ (4) อาคารจอดรถ (5) บานพักคนงาน (6) ถนนภายในเปนแบบถนนลาดยาง 
ความกวาง 4 เมตร (7) รั้วคอนกรีต สามารถใชงานได 

3.4) ระบบจัดการน้ําฝน เปนทอระบายน้ําประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง 
3.5) แนวกันชน (Buffer Zone)  โดยเวนพ้ืนท่ีโดยรอบเพ่ือเปนแนวปองกัน (Buffer 

Zone) จากแนวเขตท่ีดินไมนอยกวา 20 เมตร และหางจากคลองไมนอยกวา 60 เมตร เพ่ือปองกันไมให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขางเคียง โดยแนวท่ี 1 เปนตนมะพราว และแนวท่ี 2 เปนตนสน ความสูง
เฉลี่ย 3-4 เมตร 

3.6) การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษา
ระบบท้ังระบบและมีการซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
และไมสามารถซอมแซมหรือไมคุมคาในการซอมแซม 

    เทศบาลนครภูเก็ต ตรวจสอบคุณภาพน้ํามีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและ 
ออกระบบ  ในป 2557 ในชวงเดือนตุลาคม 2556–กันยายน 2557 ไดแก pH DO BOD TP TN SS และ 
Grease&Oil  มีคาเปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิง  

3.7) การจัดการน้ําท้ิง น้ําท้ิงจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครภูเก็ต ระบาย 
ลงสูคลองบางใหญ บริเวณดานหนาของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
 

   
ปายโครงการ ปายรายละเอียดนโยบายการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

   
ชุดแยกทรายหยาบ และทรายละเอียด ถังเติมอากาศ 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

48 

   
ถังตกตะกอน อาคารรีดตะกอน อาคารฆาเชื้อโรค 

   
บอเติมคลอรีน บอบําบัดน้ําเสียบอสุดทายและน้ําท้ิงออกจากระบบ 

 

   
สถานีสูบน้ําเสียสวนหลวง ร.9 สถานีสูบน้ําเสียถนนศรีสุทัศน สถานีสูบน้ําเสียทุงคาฮาเบอร   

 

รูปท่ี 3.6 สภาพท่ัวไปโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลนครภูเก็ต 
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

           เทศบาลนครภูเก็ต ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยสํานัก 
การชาง (กลุมงานสิ่งแวดลอม) ปจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตไดวาจางบริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 
จํากัด เขาดําเนินการควบคุมดูแลระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 30 กันยายน 2557 งบประมาณท้ังสิ้นเปนเงิน 15,604,043.43 บาท รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3.6 
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ตารางท่ี 3.6  รายละเอียดคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครภูเก็ต 

รายการ ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
(บาท) 

1.คาจางบุคลากร 4,029,000.๐๐ 

2.คาน้ําประปา 386,561.38 

3.คาไฟฟา* 9,716,486.83 

4.คาซอมแซมบํารุงรักษา 3,368,505.59 

5.คาสารเคมี 3,135,816.38 

6.อ่ืนๆ (ถามี) 
- คาบริหารจากสวนกลาง  
- คาใชจายสํานักงาน 
- คาโทรศัพท 

4,684,160.08 
 

รวม 25,320,530.26 

หมายเหตุ * งบประมาณจางตอป ไมรวมคาไฟฟา 

 
4.2) การเก็บคาธรรมเนียม 

         เทศบาลนครภูเก็ต อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับอัตราการ
จัดเก็บคาบริการ และมีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนในผานชองทางเว็บไซตของเทศบาล  
และวารสารรัษฎานุสรณ  

4.3) คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
              เทศบาลนครภูเก็ต มีคาใชจายในการดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดแก 
เงินเดือนพนักงาน คาซอมแซม คาไฟฟา-ประปา คาวัสดุวิทยาศาสตร และอ่ืนๆเปนเงินจํานวน 
25,320,530.26 บาท/ป 
 

5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย 
                                เทศบาลนครภูเก็ต ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสีย โดยเปด       
ใหมีการศึกษาดูงาน และปดปายประชาสัมพันธนโยบายการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณดานหนา 
ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา และบริเวณขางหลังบัตรพนักงานทุกคน  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
                            เทศบาลนครภูเก็ต ดําเนินการใหมีกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน  
โดยแจกถังดักไขมันใหกับประชาชน  

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 

                                ท่ีผานมา พบวาปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนคร
ภูเก็ต (ยอนหลัง 5 ป) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.7 แสดรายราละเอียดเรื่องรองเรียน เทศบาลนครภูเก็ต 

ป พ.ศ. ประเด็น
รองเรียน 

ผูรองเรียน การแกไขปญหา สภาพ
ปจจุบัน 

 พ.ศ.
2553 

สาหราย
สะพรั่งบริเวณ
ปลายแหลม
สะพานหิน 

ประชาชน
หมูบาน
สะพานหิน 

ทําความสะอาด ขุดลอก ระบบระบายน้ําในเขต
อยางตอเนื่อง และกอสรางระบบรวบรวม/บําบัด
น้ําเสีย ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการปลอย
น้ําเสียลงคลอง 

 

พ.ศ.
2557 

น้ําเสียของ
พ้ืนท่ี 
ทต.รัษฎา  
ลงระบบ
ระบายน้ําใน
เขตเทศบาล
นครภูเก็ต 

ชาวบาน 
ซอยพะเนียง  
บานสาม
กอง 

การดําเนินการโดยเทศบาลนครภูเก็ต ไดจาง
เรือนจําเก็บขยะและทําความสะอาดในคลอง 
และกอสรางรวบรวมน้ําเสียบริเวณสามกอง  
(อยูระหวางรองบประมาณ)  

 

ท่ีมา : เทศบาลนครภูเก็ต 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

(1) อุปกรณและเครื่องจักรท่ีเสื่อมสภาพจากการใชงานท่ีมากกวา 10 ป 
(2) ทอรวบรวมทอน้ําเสียไมครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล เหลือ

ประมาณ   20% 
 (3) ขาดงบประมาณในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบ   
 (4) ระบบมีการปนเปอนของคลอไรด 
 (5) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริเวณเหนือน้ํา ขางเคียง ไดแก 

เทศบาลตําบลรัษฎา และเทศบาลตําบลวิชิต ยังไมมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ทําใหน้ําเสียไหลลงสู
คลองบางใหญ ซ่ึงเปนคลองสายหลักท่ีไหลผานเทศบาลนครภูเก็ต ทําใหคุณภาพน้ําคลองบางใหญ 
เสื่อมโทรมลง สงผลตอทัศนียภาพ และกลิ่นรบกวน  

6.1.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
 (1) ยังไมไดออกเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ และการจัดเก็บคาบริการบําบัด

น้ําเสีย สงผลใหเทศบาลฯ ตองใชงบประมาณตนเองในการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 (2) แหลงกําเนิดมลพิษ ไดแก ครัวเรือน รานอาหาร สถานประกอบการ 

และอาคารบางแหง ไมมีการบําบัดน้ําเสียเบื้องตน 

6.2) ขอเสนอแนะ 
6.2.1) การดําเนินโครงการ 
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(1) ตองมีแผนแจงสถานภาพเครื่องจักร และอุปกรณตางๆ เสนอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณา จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ สวนเครื่องจักรท่ีมีความจําเปนในการ
เดินระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทควรแกไขซอมแซมอยางตอเนื่อง 

(2) น้ํ าชะขยะจากเตาเผาขยะควรมีการบําบัดน้ํ าเสียเบื้ องตน 
(Pre-Treatment)  น้ําจากบอฝงกลบขยะ กอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องจักร
อุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสีย  

6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
(1) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการบําบัด 

น้ําเสียเบื้องตน เชน ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบานเรือนและรานอาหาร เปนตน 
(2) กํากับ ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษใหมีการติดตั้งและดูแลระบบบําบัด

น้ําเสีย ใหสามารถบําบัดน้ําเสีย เปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิงของแตละประเภท 
(3) ควรศึกษาขอมูลเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการ

บําบัดน้ําเสียแก ครัวเรือน สถานประกอบการ และอาคารภาครัวและเอกชน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการน้ําเสีย รวมถึงประชาสัมพันธเพ่ือเตรียมความพรอมและการรับรูของแหลงกําเนิดน้ําเสีย
ตางๆ ในการรวมกันรับผิดชอบการบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน 

 

7)  ผลการประเมินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครภูเก็ต 

 การดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครภูเก็ตพบวา อยูใน 

เกณฑดี  โดยขอบงชี้ท่ีมีผลเชิงลบตอผลการประเมิน ไดแก ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจาย

คาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนและรวมเปนคณะกรรมการจัดการน้ําเสียชุมชน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

 ในการจัดเก็บคาบริการจัดการน้ําเสียชุมชน และการจัดเก็บเอกสารการออกแบบ 

 

3.1.2 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองปาตอง 

  1) ขอมูลท่ัวไป  
1.1) ความเปนมา 

  เทศบาลเมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
ถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอมในระดับจังหวัด ในป พ.ศ. 
2543-2552 รวมวงเงินท้ังสิ้น 535.864 ลานบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนชนิดเติม
อากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxydation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : 
AS) ระยะท่ี 1-2 ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 23,250 ลูกบาศกเมตร/วัน เริ่มดําเนินการเม่ือป  
พ.ศ.2532 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.8 
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ตารางท่ี 3.8 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
  เทศบาลเมืองปาตอง 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2543 - 2547 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย (ระยะท่ี 1) 

295.38 งบประมาณแผนดิน 
(กองทุนสิ่งแวดลอม) 

2549 - 2550 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
(ระยะท่ี 2) 

169.277 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

2550-2251 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
(ระยะท่ี 3) 

71.207 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ท่ีมา : เทศบาลเมืองปาตอง 
 

1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
 (1) พ้ืนท่ีโครงการ 
      เทศบาลเมืองปาตอง เดิมเปนสุขาภิบาลปาตอง (ประกาศกระทรวง 

มหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลกะทูและจัดตั้งสุขาภิบาล ปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต  
11 สิงหาคม 2529) ตอมาไดจัดตั้งเทศบาลตําบลปาตอง (พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตําบลปาตอง 
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ. 2537) และไดยกฐานะเปนเทศบาลเมืองปาตอง (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองปาตอง พ.ศ.  4 ตุลาคม  2554  มีผลตั้งแต 5 ตุลาคม 2555)  ตั้งอยู เลขท่ี 12/3  
ถนนราชปาทานุสรณ ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 16.4 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยูบริเวณอําเภอกะทู ทางฝงตะวันตกของเกาะภูเก็ตมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม คือ หาดปาตอง 
ซ่ึงเปนชายหาดท่ีมีความยาว ประมาณ 3 กิโลเมตร อยูระหวางหาดกมลาและหาดกะรน เมืองปาตอง 
หางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 16 กิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2557 
จํานวนประชากรท้ังหมด 20,363 คน แบงเปน ชาย 9,947 คน หญิง 10,416 คน จํานวนบานเรือน
ท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 15,282 หลังคาเรือน (ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

(2) สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบเชิงเขา และพ้ืนท่ีราบ    
ติดชายทะเลอันดามัน   

(3) สภาพภูมิอากาศ 
             มีภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนมีลมพัดผานตลอดเวลา อากาศอบอุนและ  

ชุมชื้นตลอดป มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ปลายเดือนตุลาคม ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 33 อาศาเซลเซียส 
ต่ําสุดประมาณ 23 องศาเซลเซียส 

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองปาตอง ตั้งอยูเลขท่ี 4 ถนนราษฎรอุทิศ 

200ป ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต พิกัดทางภูมิศาสตร 47 N0788766 E09829685 โดย      
มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน
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(Oxydation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) มีพ้ืนท่ี 13 ไร สภาพแวดลอมรอบ
พ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบดวย  

(1) แหลงน้ํา คือ คลองปากบาง อยูดานหลังของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และ 
มีระยะหาง 5 เมตร คลองปากหลัก ระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 500 เมตร และคลองทอสูง  
มีระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 500 เมตร  

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
                                  ปจจุบันเทศบาลเมืองปาตอง ใหบริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนท่ี 
12.4 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 76 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปท่ี 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 แผนท่ีแสดงขอบเขตปกครองและพ้ืนท่ีบริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
เทศบาลเมืองปาตอง 

 

ตารางท่ี 3.9 แสดงแหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปาตอง 
ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 185 
3 โรงพยาบาล 1 
4 รานอาหาร 979 
5 โรงฆาสัตว - 
6 หมูบานจัดสรร 5 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 5 
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ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 
8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด 280 
9 หางสรรพสินคา 4 
10 อ่ืน ๆ (ธนาคาร = 24, สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง = 1, นวดสปา = 192) 217 

ท่ีมา : เทศบาลเมืองปาตอง ,ธันวาคม 2556 
 

2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบาย  

                               เทศบาลเมืองปาตอง มีนโยบายการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
จัดทํายุทศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยบรรจุไวในแผนพัฒนา 
3 ป (พ.ศ. 2558-2560) การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนนโยบาย          
ท่ีเทศบาลตําปาตองใหความสําคัญเนื่องจากเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลเปนเมืองทองเท่ียวมี “หาดปาตอง” 
เปนทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญ จึงตองดูแลรักษาสงเสริมและพัฒนาใหเกิดความสมดุลและสอดคลอง
กับระบบนิเวศวิทยาอยางยั่งยืน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และนักทองเท่ียวไดรับความประทับใจ 
ท้ังนี้เนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักสําคัญ โดยมีแนวทางการดําเนินนโยบาย เรงกอสราง ระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน เขตเทศบาลเมืองปาตอง พรอมบํารุงรักษา      
ใหระบบมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา สงเสริมและสนับสนุนใหเมืองปาตองพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา 
(Low Carbon City) และสนับสนุนการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรวมถึงสงเสริม 
การใชมาตรการประหยัด พลังงาน รณรงคและสรางจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนัก 
ในการ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
 เทศบาลเมืองปาตอง มีการจัดตั้งคระทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหาร 

น้ําเสีย มีผูรับผิดชอบแตมีขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบจํากัด โดยมอบหมายกองชางสุขาภิบาล  
2.3) ระบบขอมูล 

(1) ระบบฐานขอมูล 
เทศบาลเมืองปาตอง มีการจดบันทึก เก็บสถิติ และขอมูลการทํางาน 

ของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ เพ่ือใหเปนฐานขอมูลและสามารถตรวจสอบยอนหลังได  
(2) การรายงาน 

เทศบาลเมืองปาตอง โดยวาจางบริษัท ขวัญรวี จํากัด รายงานสรุปผล 
การดําเนินงานแบบรายเดือน และแบบประจําป 

2.4) งบประมาณ 
เทศบาลเมืองปาตอง จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ป 2557 ไดดําเนินการในสวนของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทอดักน้ําเสีย และสถานีสูบน้ํา เปนตน  โดยวาจาง บริษัท ขวัญรวี จํากัด ระหวาง 
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
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3) ขอมูลดานเทคนิค 
3.1)  ระบบรวบรวมน้าํเสียชุมชน  

(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 23,250 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีน้ําเสีย 
เขาระบบรวบรวม 21,000 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 90 

(2) รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย (CSO)  
 

ตารางท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย (CSO)  
ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 

1 ถนนพระบารม ี(CSO 1/2) ปากซอยพระบารมี 7 

2 ถนนประชานุเคราะห (CSO 5/2) สะพานขามคลองปากบาง 

3 ถนนนาใน (CSO 7) ถนนนาในคลองขางรานทอง 

4 ถนนนาใน (CSO 8) ถนนนาในซอยเก้ือทรัพย 

5 ถนนนาใน (CSO 9) ถนนนาในริมคลองทอสูง 

6 ถนนนาใน (CSO 9/2) ถนนนาในริมคลองทอสูง 

7 ถนนนาใน (CSO 10/2) ถนนนาในตรงขามซอยเศวตาลยั 

8 ถนนนาใน (CSO 11) ถนนนาในริมคลองปากหลัก 

9 ถนนนาใน (CSO 10/2) ถนนนาในริมคลองปากหลัก 

10 ถนนพิศิษฐกรณี (CSO 12) ถนนพิศิษฐกรณียริมคลองบางวดั 

11 ถนนพิศิษฐกรณี (CSO 13) ถนนพิศิษฐกรณียริมคลองบางวดั 

12 ถนนพิศิษฐกรณี (CSO 14) ถนนพิศิษฐกรณียริมคลองวังข้ีออน 

13 ถนนพระเมตตา (CSO 15 ก) ถนนซอยตันริมคลองปากหลัก 

14 ถนนพระเมตตา (CSO 15 ข) ถนนซอยตันริมคลองปากหลัก 

15 ถนนพระบารมี (CSO 16) ถนนซอยสาธารณะสุขปาตอง 

16 ถนนเลียบคลองบางวัด (CSO 16/2) ถนนเลียบคลองบางวัด 

17 ถนนเลียบคลองบางวัด (CSO 17) ขางสะพานคลองบางวัด 

18 ถนนพระบารมี (CSO 17/2) ถนนพระบารมีซอยหลักศิลา 

19 ถนนพระบารมี (CSO 18) ถนนพระบารม ี

20 ถนนพระบารมี (CSO 19) ถนนพระบารม ี

21 ถนนพระบารมี (CSO 20) ถนนพระบารมีบริเวณคลองบางตนขาว 

22 ถนนพระบารมี (CSO 21) ถนนพระบารมีบริเวณคลองบางตนขาว 

23 ถนนไสน้าํเย็น (CSO 22) ถนนไสน้าํเย็นริมคลองบางพรุเรียน 

24 ถนนไสน้าํเย็น (CSO 23) ถนนไสน้าํเย็นริมคลองบางพรุเรียน 

25 ถนนไสน้าํเย็น (CSO 24/1) ถนนไสน้าํเย็นตัดกับถนนผงัเมืองสาย ก 

26 ถนนราชปาทานุสรณ (CSO 25) ถนนราชปาทานุสรณตัดกับถนนผังเมืองสาย ก 

27 ถนนราชษฎอุทิศ 200 ป (CSO 26) บริเวณหนาโรงบําบัดน้าํเสีย 

28 ถนนนาใน (CSO 26/2) ปลายถนนนาใน 

29 ถนนนาใน (CSO 27) ถนนซอยนาใน 2 ริมคลองทอสงู 

30 ถนนไสน้าํเย็น (CSO 28) ถนนไสน้าํเย็นริมคลองบางพรุเรียน 
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 (4) ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 3.11 แสดงขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 
รายชื่อ

สถานีสูบ 
สถานที่ตั้ง ชนิดเคร่ือง 

สูบนํ้า/ที่ตั้ง
ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต 

หรือแรงมา) 

อัตราสูบนํ้า
เสีย

(ลูกบาศก
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถานี 
สูบนํ้าเสียสุดทายถึง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 

PS3 หนาพระพรหม     

PS10 หนาบานอรุณพัฒน    

PS25 บริเวณ รพ.ปาตอง    
ท่ีมา : เทศบาลเมืองปาตอง 

 

รูปท่ี 3.8 แผนผังเสนทอรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองปาตอง 
 

3.2) ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน ประกอบดวย 2 แบบ คือ คลองวนเวียน 
(Oxydation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) 

3.2.1 องคประกอบของคลองวนเวียน (Oxydation Ditch : OD)  
        1) บอปรับสภาพ (Equalization Tank) 
3.2.2 ปริมาณน้ําเสียตามคาการออกแบบ 23,250 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
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3.2.3 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 21,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน 
รอยละ 90 ของระบบท่ีออกแบบ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.9 กระบวนการทํางานระบบบําบัดน้ําเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองปาตอง 
 

 

รูปท่ี 3.10 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองปาตอง 

น้ําเสียจากทอรวบรวม 
(Wastewater) 

บอสิ่งปฏิกูล 
(Night Soil Sump) 

เครื่องแยก 
ตะกอนทราย  

ตะแกรง 
ดักขยะหยาบ 

บอสูบน้ําเสีย 
 

ตะแกรง 
ดักขยะละเอียด  

ถังแยกทราย 

เครื่องแยก 
ตะกอนทราย 

ถังเติมอากาศ 

เครื่องผสม 
โพลิเมอร 

ถังตกตะกอน ถังฆาเชื้อโรค 

ถังพักตะกอน 

เครื่องรีดตะกอน 

ตะกอนเวียนกลับ 

น้ําทิ้งระบาย 
ลงคลองปากบาง 

ตะกอนสวนเกิน 

กากตะกอนนําไปทิ้ง/ปลูกตนไม 

น้ําทิ้งไหลกลับเขา 
ระบบบําบัด 

- พ.ศ.2532 หมายเลข 3 , 5  ความสามารถบําบัด 2,250 ลบ.ม/วัน 
- พ.ศ.2535 หมายเลข 4 , 6  ความสามารถบําบัด 3,000 ลบ.ม/วัน 
- พ.ศ.2547 หมายเลข 1-2 , 7-12  ความสามารถบาํบัด 9,000 ลบ.ม/วัน 
- พ.ศ.2551 หมายเลข 13-18  ความสามารถบําบัด 9,000 ลบ.ม/วัน 

1. บอสูบน้ําเสยี 
2. ตะแกรงดักละเอียด , ถังแยกทรายและแบงน้ํา  
3. ถังเติมอากาศชุดท่ี 1 
4. ถังเติมอากาศชุดท่ี 2 
5. ถังตกตะกอนสี่เหลี่ยม 
6. ถังตกตะกอน 1 
7. ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน  1  
8. ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน  2 
9. อาคารควบคุมและหองเคร่ืองเปาอากาศ 
10. ถังพักตะกอน 
11. อาคารสารเคมี 
12. ถังฆาเช้ือโรค  
13. ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน 3  
14. ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน 4 
15. ถังตกตะกอน 2 
16. บอแยกตะกอน 
17. บอรับสิ่งปฏิกูล  
18. เคร่ืองแยกตะกอนทราย  
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3.2.4 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
  1) เอกสาร  
                               มีคูมือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ และมีเอกสาร
แสดงคุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการ และคูมือการใชงานของเครื่องจักร/ครุภัณฑ 
ทุกรายการ 
  2) การเดินระบบ 
                          ปจจุบันมีการเดินระบบอยางตอเนื่อง 
    3) การบํารุงรักษา 

มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงาน 
ท่ีกําหนด และซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุดไมสามารถใชตอได 

3.2.5 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
    การตรวจสอบคุณภาพน้ํามีการตรวจสอบแบบรายวัน รายสัปดาห เดือนละ 
2 ครั้ง และทุกๆ 3 เดือน โดยไดทําการตรวจสอบ ดังนี้  
    1) น้ําเขาระบบ 
    2) น้ํา ท้ิง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง ระหวางเดือนตุลาคม 
2556 - กันยายน 2557 ผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 
    3) ความสามารถในการลดคาความสกปรกในรูป BOD มากกวารอยละ 80   

รูปท่ี 3.11 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปาตอง 
 
 

พารามิเตอร 

รอยละ 
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   3.2.6 การจัดการน้ําท้ิง 
     1) ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองปากบาง 
     2) นําไปใชรดน้ําตนไม ลางถนน และนําไปปรับปรุงคุณภาพน้ํา ผานกรรมวิธี 
Revene osmosis 
    3) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ขนาด 23,250 ลูกบาศกเมตรตอวัน  

สิ่งกอสรางและพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ประกอบดวยอาคารตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. บอสูบน้ําเสีย (Pump Station) จํานวน  1 ชุด 
2. ตะแกรงดักขยะหยาบ (Caorse Screen) จํานวน  1 ชุด 
3. ตะแกรงดักขยะละเอียด (Fine Screen) จํานวน  1 ชุด 
4. ถังแยกทราย (Vortex Grit Chamber) จํานวน  1 ชุด 
5. เครื่องแยกตะกอนทราย (Grit Seperator) จํานวน  1 ชุด 
6. ถังเติมอากาศ  (Aeration Tank) จํานวน  2 ชุด 
7. ถังตกตะกอน (Final Carifier) จํานวน  4 ชุด 
8. ถังพักตะกอน (Sludge Storage Tank) จํานวน  1 ชุด 
9. ถังฆาเชื้อโรค  จํานวน  1 ชุด 

 
3.3) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค(1) อาคารปอมยาม (2) 

อาคารสํานักงาน (3) หองปฏิบัติการ (4) บานพักเจาหนาท่ี (5) ถนนภายใน เปนแบบค.ส.ล. (6) รั้ว
คอนกรีต สามารถใชงานได 

3.4)  ระบบจัดการน้ําฝน มีรางระบายน้ําฝน 
3.5) แนวกันชน (Buffer Zone) จํานวน 1 แนว ไดแกไทรเล็ก และประดู 

ความสูงเฉลี่ย 2 เมตร เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขางเคียง  
3.6) การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและ

บํารุงรักษาระบบท้ังระบบและมีการซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุ
การใชงาน และไมสามารถซอมแซมหรือไมคุมคาในการซอมแซม 

เทศบาลฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ํามีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและ  
ออกระบบ ในป 2557 ในชวงเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ไดแก pH DO BOD TP TN SS และ 
Grease&Oil  มีคาเปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิง  

3.7) การจัดการน้ําท้ิงจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองปาตอง 
ระบายลงสูคลองคลองปากบาง บริเวณดานหลังของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
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ปายโครงการ ปายรายละเอียดโครงการ น้ําเขาระบบฯ/ตะแกรงแยกขยะ 

   
สถานีสูบน้ําเสีย บอเติมอากาศ บอตกตะกอน 

   
เครื่องรีดตะกอน บอเติมคลอรีน บอพักนํ้าท้ิงบอสุดทาย 

   
อาคาร RO ลงทุนโดยเอกชน ขุดลอกคลองปากบาง สถานีสูบ 

รูปท่ี 3.12 สภาพท่ัวไปของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองปาตอง 
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

          เทศบาลเมืองปาตอง ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยกองชาง
สุขาภิบาล ปจจุบันเทศบาลนครเมืองปาตองไดวาจางบริษัท ขวัญรวี จํากัด เขาดําเนินการควบคุมดูแล
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 30 กันยายน 
2557 งบประมาณท้ังสิ้นเปนเงิน 15,457,208.55 บาท 

 
4.2) การเก็บคาธรรมเนียม 

 เทศบาลเมืองปาตอง มีเทศบัญญัติตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ โดยตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปาตอง เรื่อง “การควบคุมและการจัดเก็บคาธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2554” ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2555 เปนตนไปเจาของ 
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย มีหนาท่ีตองชําระคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตามปริมาณการใชน้ํา  
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ตารางท่ี 3.12 อัตราจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมืองปาตอง  
หนวยงาน บาท/ลูกบาศกเมตร (เดือน) 

บานพักอาศัย 3.00 
หนวยงานราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก 4.25 

โรงแรม ธุรกิจขนาดใหญ ฯลฯ 5.50 
ท่ีมา : เทศบาลเมืองปาตอง 

 
4.3) คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 

             เทศบาลเมืองปาตอง มีคาใชจายในการดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดแก 
เงินเดือนพนักงาน คาซอมแซม คาไฟฟา-ประปา คาวัสดุวิทยาศาสตร และอ่ืนๆ เปนเงินจํานวน 
23,124,208.55 บาท/ป ดังตารางท่ี 3.13 

ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปาตอง 

รายการ ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
(บาท) 

1.คาจางบุคลากร 11,640,000.00 
2.คาน้ําประปา  
3.คาไฟฟา* 6,337,208.55 
4.คาซอมแซมบํารุงรักษา 2,050,000.00 
5.คาสารเคมี  
6.อ่ืนๆ (ถามี) 
- คาบริหารจากสวนกลาง  
- คาใชจายสํานักงาน 
- คาวัสดุสิ้นเปลือง 

 
 

846,900.00 
2,250,000.00 

รวม 23,124,208.55 
ท่ีมา : เทศบาลเมืองปาตอง 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย 
                              ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสีย โดยรายงานผลการวิเคราะหคุณภาพ
น้ําท่ีผานการบําบัดน้ําเสียผานเว็บไซตของเทศบาลเดือนละ 1 ครั้ง และประชาสัมพันธผานแผนพับโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองปาตอง  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
 - ไดดําเนินการรวมประชุมและรับฟงปญหาความตองการในการพัฒนาเมือง 

ปาตองปละ 1 ครั้ง   
 - รวมชําระคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
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5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
                              - ป 2557 กรณีน้ําเสียปลาตายในคลองปากบาง 
 6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

  (1) มีการรีดตะกอนเปนประจําทุกวันเฉลี่ยวันละ ๓-๕ ตัน เดิมรีดได 8ตัน
ตอวัน กําจัดโดยการนําไปท้ิงในท่ีสาธารณะ โดยทางเทศบาลเมืองปาตองจะนําไปใชเปนปุยสําหรับงาน
สวนสาธารณะตอไป  

  (2) ปญหาแรงดันกระแสไฟฟาไมสมํ่าเสมอ ท่ีสงผลกระทบกับอุปกรณ
เครื่องจักรท่ีใชไฟฟา เชน ตูไฟฟาระบบ PLC ชํารุดบอยครั้ง และอาจทําใหอุปกรณเสียหายถาวรได  

6.2) ขอเสนอแนะ 
6.2.1) การดําเนินโครงการ 

(1) ตองมีแผนแจงสถานภาพเครื่องจักร และอุปกรณตางๆ เสนอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณา และจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ  ส วนเครื่ องจักร ท่ี                     
มีความจําเปนในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทควรแกไขซอมแซม         
อยางตอเนื่อง 

(2) ควรมีการบําบัดน้ําเสียเบื้อตน (Pre-Treatment) จากครัวเรือน  
และสถานประกอบการ  

6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
(1) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการบําบัดน้ํา

เบื้องตนกอนปลอยลงท้ิง เชน ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบานเรือนและรานอาหาร 
(2) กํากับดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย

ของแหลงกําเนิดขนาดใหญใหมีการบําบัดน้ําเปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิงของแตละประเภท 
 

7) ผลการประเมินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองปาตอง 

  พบวาการดําเนินงานระบบรวบรวมและระบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาลเมืองปาตอง 

อยูในเกณฑดี   
 

3.1.3 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกะทู 

1) ขอมูลท่ัวไป  
1.1) ความเปนมา 

เทศบาลเมืองกะทู จังหวัดภูเก็ต ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 
ถ าย โอนภายใต แผนปฏิบั ติ การ เ พ่ือการจัดการ คุณภาพสิ่ ง แวดล อม ในระดับจั งหวัด  ในป  
พ.ศ.2548 - 2551 รวมวงเงินท้ังสิ้น 311.250 ลานบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxydation Ditch : OD) ระยะท่ี 1 ความสามารถในการรองรับ
น้ําเสีย 4,500 ลูกบาศกเมตร/วัน เริ่มดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2551 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.14 
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ตารางท่ี 3.14 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย          
                 เทศบาลเมืองกะทู 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2548-2551 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 1 

311.250 งบประมาณแผนดิน 
(กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) 

 

1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
(1)  พ้ืนท่ีโครงการ 

เทศบาลเมืองกะทู เดิมมีฐานะเปนตําบลหนึ่งของอําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 
ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ตอมาจัดตั้งเปนสุขาภิบาลกะทู และไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลกะทู  
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล 
พ.ศ.2542 และดวยเหตุท่ีเทศบาลเมืองกะทู มีศักยภาพและความพรอมในดานตาง ๆ มีรายไดพอควร 
แกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมท้ัง
ประชาชนสวนใหญในตําบลกะทูเห็นดวย จึงเขาเง่ือนไขหลักเกณฑตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 
กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลกะทูเปนเทศบาลเมืองกะทู ตั้งแตวันท่ี  
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เปนตนมา ตั้งอยูเลขท่ี 12 หมู 2 ถนนวิชิตสงคราม ตําบลกะทู อําเภอกะทู 
จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 34.81 ตารางกิโลเมตร (21,756.25 ไร) ตั้งอยูทางฝงทิศตะวันตกของตัวเมือง
ภูเก็ต หางจากตัวเมืองภูเก็ต 9 กิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร 26,078  คน แบงเปน  
ชาย 12,099 คน หญิง 13,979 คน จํานวนบานเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 18,997 หลังคาเรือน 
(สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

(2) สภาพภูมิประเทศ 
เปนท่ีราบลุม รายลอมดวยภูเขาเกือบท้ัง 4 ดาน อุดมไปดวยแหลงน้ําและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีคลองไหลผาน 1 สาย คือ คลองบางใหญ  
(3) สภาพภูมิอากาศ 

          ลักษณะภูมิอากาศ มีฝนตกชุกเกือบตลอดป คือ ตั้งแตปลายเดือนเมษายน 
ถึงเดือนตุลาคม โดยในชวงเดือนตุลาคม เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกะทู เปนท่ีดินราชพัสดุ ตั้งอยูเลขท่ี 

6/45 หมู 1 ตําบลกะทู อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต พิกัดทางภูมิศาสตร 47 N0790263 E09836072 โดยมี
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxydation Ditch : OD)  
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มีพ้ืนท่ี 5 ไร สภาพแวดลอมพ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบดวย แหลงน้ํา คือ คลองบางใหญ  
อยูหางจากระบบบําบัดน้ําเสีย 500 เมตร โดยนําไปใชประโยชนเพ่ือเปนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา 

 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
ปจจุบัน เทศบาลเมืองกะทู ใหบริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนท่ี  

5 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 53.47 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปท่ี 3.13 
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รูปท่ี 3.13 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองกะทู 
 
 
 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

66 

ซอยสิงหเทาธานี
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PS-1

PS-2

:   บอดักน้ําเสีย (CSO)

:   บอสูบน้ําเสีย (PS)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (น้ําตกกะทู)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (คลองบางเจี้ยม)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (แยกสี่กอ)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (ซอยบางทอง)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (คลองชลประทาน อางเก็บน้ําบางวาด)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (คลองเก็ตโฮ)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (แยกสี่กอ)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (ซอยบางทอง)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (คลองเก็ตโฮ)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (คลองเก็ตโฮ)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (คลองเก็ตโฮ)

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (คลองเก็ตโฮ)

SCALE : เมตร

2,0001,0005002500

PS-0

รูปท่ี 3.14 ผังเสนทอรวบรวมน้ําเสียชุมชนของเทศบาลเมืองกะทู 
 

1.5) แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู 

ตารางท่ี 3.15 แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู 
ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 3 
2 โรงแรม - 
3 โรงพยาบาล - 
4 รานอาหาร - 
5 โรงฆาสัตว - 
6 หมูบานจัดสรร 6 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 5 
8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด 15 
9 หางสรรพสินคา - 
10 อ่ืน ๆ  - 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลเมืองกะทู ,พฤษภาคม 2558 

 
 

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 
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2.1) นโยบาย  
                            เทศบาลเมืองกะทู มีนโยบายดานสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและ
ระบบการจัดการน้ําเสีย ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม เพ่ือการดูแลและ
บํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ และไดกําหนดใหนําระบบการจัดการน้ําเสีย
ชุมชน (MSMS 2008) มาประยุคตใชในการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสีย
ชุมชนและคณะทํางานพัฒนาระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนรวมรับผิดชอบ 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
       เทศบาลเมืองกะทู มีการจัดตั้ง กองชาง และไดวาจางบริษัท เพชรอริสา จํากัด 
เปนท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลและดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเทศบาลเมืองกะทู 

2.3) ระบบขอมูล 
 (1) ระบบฐานขอมูล 

เทศบาลเมืองกะทู มีการจดบันทึก เก็บสถิติ และขอมูลการทํางานของระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบ เพ่ือใหเปนฐานขอมูลและสามารถตรวจสอบยอนหลังได  

 (2) การรายงาน 
เทศบาลเมืองกะทู โดยวาจางวาจางบริษัท เพชรอริสา จํากัด รายงานสรุปผล

การดําเนินงานแบบรายเดือน และแบบประจําป 
2.4) งบประมาณ 

   เทศบาลเมืองกะทู จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ป 2557 ไดดําเนินการในสวนของ 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทอดักน้ําเสีย และสถานีสูบน้ํา เปนตน   

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1)  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  
 (1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 6,100 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีน้ําเสีย

เขาระบบรวบรวม 4,500 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 73.77 
 

3.2)  ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน ประกอบดวย  
 3.2.1 องคประกอบของคลองวนเวียน (Oxydation Ditch : OD)  

1) บอปรับสภาพ (Equalization Tank) 
   - ปริมาตร 213 ลูกบาศกเมตร กวาง – เมตร ยาว – เมตร ลึก 

11.5   เมตร 
   - เครื่องสูบ ขนาด 33 Kw  - ลิตร/วินาที 
   - ใชงานตามปกติ 

2) บอเติมอากาศ (Aeration Tank) 
   - ปริมาตร 508 ลูกบาศกเมตร กวาง – เมตร ยาว – เมตร ลึก 3 เมตร 

Jet Aerator ขนาด 11 Kw  - ลิตร/วินาที 
   3) บอตกตะกอน (Sedimentation Tank) จํานวน 2 ชุด 
   - ปริมาตร 317 ลูกบาศกเมตร เสนผานศูนยกลาง – เมตร ลึก 5 เมตร 
  - เครื่องสูบ ขนาด 4 Kw  - ลิตร/วินาที 
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  - ใชงานจามปกติ 
3.2.2 ปริมาณน้ําเสียตามคาการออกแบบ 6,100 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
3.2.3 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 4,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 

73.77 ของระบบท่ีออกแบบ 
3.2.4 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

1) เอกสาร  
                                 มีคูมือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ และมีเอกสาร
แสดงคุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการ และคูมือการใชงานของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุก
รายการ 

2) การเดินระบบ 
ปจจุบันมีการเดินระบบอยางตอเนื่อง 

3) การบํารุงรักษา 
     มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงาน
ท่ีกําหนด และซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุดไมสามารถใชตอได 

3.2.5 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
    การตรวจสอบคุณภาพน้ําความถ่ีข้ึนอยูกับแตละรายการตรวจวิเคราะห 
เปนสวนของการดําเนินการควบคุมการทํางานภายในโรงงานบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ โดยมี 
ตรวจสอบแบบรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และประจําป โดยไดทําการตรวจสอบ ดังนี้  

1) น้ําเขาระบบ 
2) น้ําท้ิง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง ระหวางเดือนตุลาคม 2556-

กันยายน 2557 ผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 

3) ความสามารถในการลดคาความสกปรกในรูป BOD เฉลี่ยรอยละ 75.8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.15 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกะทู 

 
 

พารามิเตอร 
 

รอยละ 
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3.2.6 การจัดการน้ําท้ิง 
       ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกะทู เปน ชนิดคลองวนเวียน(Oxidation 
Ditch) ออกแบบใหรองรับน้ําเสีย 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  ปจจุบันมีน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ย  
4,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน ประกอบดวย 
1 .Flowmeter Box ของทอน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน  1  ชุด 
2. บอสูบน้ําเสีย (Pump Sump) จํานวน  1  ชุด 
3. อาคารตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ ถังแยกทราย และถังผันน้ําเสีย    จํานวน  1  ชุด 
4. ถังแยกทรายแบบเติมอากาศ (Aerated Grit Chamber) จํานวน  2  ชุด 
5. ถังผันน้ําเสีย 1-2 (Diversion Chamber 1-2) จํานวน  2  ชุด 
6. ถังเติมอากาศแบบคลองวนเวียน (Oxydation Ditch) จํานวน  1  ชุด 
7. ถังตกตะกอน (Final Clarifier) จํานวน  2  ชุด 
8. ถังเติมคลอรีน (Chlorine Contact Tank)   จํานวน  1  ชุด 
9. บอพักน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด (Storage Pond) จํานวน  1  บอ 
10. ถังเพ่ิมความความเขมขนตะกอน (Sludge Thickener) จํานวน  1  ชุด 
11. ลานตากตะกอน จํานวน  1  ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.16 กระบวนการทํางานระบบบําบัดน้ําเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกะทู 
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14 ลานตากตะกอน

15 บอเก็บน้ําใตดิน

16 อาคารควบคุมปม

17 หอถังสูง

18 บานพักพนักงาน

19 อาคารเครื่องเปาอากาศ

20 อาคารสํานักงาน

21 ปอมยาม

22 Flow Meter Box 1

23 Flow Meter Box 2

1 บอสูบน้ําเสีย

2 ถังแยกทราย 1,2

3 แทนเครื่องแยกทราย

4 ถังกระจายน้ํา 1

5 ถังเติมอากาศ 1,2

6 ถังกระจายน้ํา 2

7 ถังตกตะกอน 1

8 ถังตกตะกอน 2

9 ถังฆาเชื้อโรค

10 บอเก็บน้ําบําบัดแลว

11 แทนเครื่องสูบตะกอน

12 อาคารคลอรีน

13 ถังเพิ่มความเขมขนตะกอน
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รูปท่ี 3.17 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกะทู 
 
3.3) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค (1) อาคารสํานักงาน (2) 

หองปฏิบัติการ (3) บานพักเจาหนาท่ี  (3) อาคารปอมยาม (4) อาคารจอดรถ (5) ถนนภายในโครงการ 
ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 6 เมตร (6) รั้ว เปนลวดหนาม สามารถใชงานได        

3.4)  ระบบจัดการน้ําฝน ไมมี 
3.5)  แนวกันชน (Buffer Zone)  ไมมี 
3.4)  การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษา

ระบบ 
3.7) เทศบาลฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ํามีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและออกระบบ  

ในป 2557 ในชวงเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ไดแก pH DO SS BOD Grease&Oil TP และ 
TN โดยคาเฉลียของผลตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ิงผานเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.8) การจัดการน้ําท้ิง สวนใหญปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ มีการนําไปใชรดน้ํา
ตนไมในโครงการ  
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ปายโครงการ ปายรายละเอียดโครงการ ตะแกรงแยกทรายหยาบ/ละเอียด 

   
บอแยกทราย บอเติมอากาศ บอตกตะกอน 

   
บอกวนตะกอน ลานตากตะกอน อาคารเติมคลอรีน 

   
บอเติมคลอรีน บอพักนํ้าท้ิงกอนระบายออกสูภายนอก แหลงรองรับน้ําท้ิงจากระบบฯ 

   
สถานีสูบ PS-0 สถานีสูบ PS-2 CSO 

รูปท่ี 3.18 สภาพท่ัวไปในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกะทู 
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4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

 เทศบาลเมืองกะทู โดยกองชาง และวาจาง บริษัท เพชรอริสา จํากัด ดูแลและ
เดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 30 กันยายน 2557 
งบประมาณท้ังสิ้นเปนเงิน 3,984,000 บาทรายละเอียดดังตารางท่ี 3.16 

ตารางท่ี 3.16  คาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกะทู 
รายการ ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

(บาท) 
1.คาจางบุคลากร 2,580,000.00 
2.คาวัสดุสิ้นเปลือง 481,500.00 
3.คาไฟฟา* 2,943,864.00 
4. คาใชจายสํานักงาน 419,868.00 
5.อ่ืนๆ (ถามี) 
- คาบริหารจากสวนกลาง 

502,632.00 

รวม 6,927,864.00 
หมายเหตุ * งบประมาณจางตอป ไมรวมคาไฟฟา 

4.2) การเก็บคาธรรมเนียม 
 เทศบาลเมืองกะทู ไดกําหนดเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกะทู เรื่อง การควบคุมและ

การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียรวม พ.ศ. 2557 โดยกําหนดอัตราคาบริกาบําบัดน้ําเสียและอัตราคา
ใบอนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสีย ตามการจําแนกประเภทแหลงกําเนิดมลพิษท่ีกําหนดข้ึนเอง ซ่ึงอัตรา
คาบริการบําบัดน้ําเสียข้ึนกับปริมาณการใชน้ํา ประเภทแหลงกําเนิดมลพิษและชวงป  ดังตารางท่ี 3.17 

ตารางท่ี 3.17 อัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกะทู 

พ.ศ. 
อัตราคาบริการ : บาทตอหนึ่งลูกบาศกเมตรของการใชน้ําประปา 

แหลงกําเนิดประเภท่ี 1 แหลงกําเนิดประเภท่ี 2 แหลงกําเนิดประเภท่ี 3 

2557-2562 3.0 4.25 5.5 

2563-2567 3.5 4.75 6 

2568-2571 4.0 5.25 6.5 
คําอธิบาย :   

แหลงกําเนิดประเภท่ี 1 คือ อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวันและกลางคืน ในรูปแบบถาวร
หรือช่ัวคราว 

แหลงกําเนิดประเภท่ี 2 คือ หนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรืออาคารท่ีทําการของเอกชนหรืองคการ
ระหวางประเทศ มูลนิธิ สถานท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งไมใชโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แหลงกําเนิดประเภท่ี 3 คือ โรงแรม โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน สถานท่ีประกอบธุรกิจขนาดใหญ  



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

73 

หมายเหตุ :  ยอจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกะทู เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียรวม  
พ.ศ. 2557    

 

4.3) คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
 คาใชจายในการดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดแก เงินเดือนพนักงาน  

คาซอมแซม คาไฟฟา-ประปา คาวัสดุวิทยาศาสตร และอ่ืนๆ เปนเงินจํานวน 3,984,000 บาท/ป  
 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย 

เทศบาลเมืองกะทู ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสีย โดยผานทาง 
เว็ปไซต ปดปายประกาศ และแผนพับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกะทู  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองกะทู มีการดูงานจากหนวยงานภายนอก 

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
ท่ีผานมาไมพบปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมือง

กะทู 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
6.1) ปญหา อุปสรรค 

 6.1.1) การดําเนินโครงการ 
                                      - น้ําเสียมีคาความสกปรกนอยกวาท่ีไดไดออกแบบไว เนื่องจากพ้ืนท่ี
รวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุม 

 6.1.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
 - อุปกรณตรวจวัดปริมาณน้ําเขาระบบชํารุด  

6.2) ขอเสนอแนะ 
 6.2.1) การดําเนินโครงการ 

  (1) จากปญหาการท้ิงสิ่งปฏิกูลจากรถสูบสวม สงผลใหมีขยะขนาดเล็ก
ปนเปอนมากับ     น้ําเสียเขาไปในระบบ (ทางเทศบาลเพ่ิมตะแกรงดักขยะแบบละเอียด) ทําใหปญหา
ลดลงไดมาก 

  (2) จากปญหาระบบน้ําใชภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา ปจจุบัน 
ยังไมมีระบบประปา ซ่ึงทางเทศบาลเมืองกะทูใชรถดับเพลิงบรรทุกน้ําเขามาเพ่ือใชในระบบ มีโครงการ
ขยายเขตประปาโรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกะทู เพ่ือจายใหกับสํานักงานประปาสวนภูมิภาค จังหวัด
ภูเก็ต ในการขยายเขตและติดตั้งระบบประปา โรงบําบัดน้ําเสียความยาว 1 กิโลเมตร ตั้งจายจากเงิน
รายได นํามาจากแผนพัฒนาสามป 

  (3) การรวบรวมน้ําเสียเขาระบบใหเพ่ิมข้ึน โดยทยอยทําทอรวบรวมยอย
บริเวณ ตลาดสี่กอ ซอยโฮปแลนด  ซอยกะทู 6 เปนตน แตทอรวบรวมหลักก็ยังไมไดรับการอนุมัติ
โครงการจากทางจังหวัด 
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6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
 (1) เทศบาลเมืองกะทูควรมีการควบคุมการบําบัดน้ําเสียข้ันตน โดย

ติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือติดตั้งปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ี (Onsite Treatment) สําหรับ
โครงการท่ีพักอาศัยรวม และบริการชุมชน ท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม   

 (2) เทศบาลเมืองกะทูควรหาแนวทางรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสียเพ่ิมเติมในการเชื่อมทอระบายน้ําเสียชุมชนแนวทอแขนงกับทอรวบรวมน้ําเสียหลัก อาทิ ชุมชน
ตลาดนัดสี่กอ ซอยน้ําตกกะทู และบริเวณคลองบางเจี้ยม เปนตน เพ่ือไมใหน้ําท้ิงชุมชนสงผลกระทบกับ
แหลงน้ําสาธารณะ และแหลงน้ําดิบของระบบประปา 

7)  ผลการประเมินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกะทู 

 ผลการประเมินการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกะทูพบวาอยูในเกณฑ

ดี  ขอบงชี้ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน พบประเด็นท่ีอยูในเกณฑปรับปรุง ไดแก 

แผนการประชาสัมพันธประจําป การมีสวนรวมของประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 

3.1.4 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลกะรน 

1) ขอมูลท่ัวไป  
1.1) ความเปนมา 

 เทศบาลตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
ถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในชวงป พ.ศ. 
2544 -2546 รวมวงเงินท้ังสิ้น 161 ลานบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ชนิดเติม
อากาศ แบบแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 6,000 
ลูกบาศกเมตร/วัน เปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ.2546 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.18 

ตารางท่ี 3.18 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  
                  เทศบาลตําบลกะรน 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2542 - 2546 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 1 

161 งบประมาณแผนดิน 
(กองทุนสิ่งแวดลอม) 

ท่ีมา : เทศบาลตาํบลกะรน 

1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
(1)  พ้ืนท่ีโครงการ 

 เทศบาลตําบลกะรน เดิมเปนสุขาภิบาลตําบลกะรน จัดตั้งข้ึนโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 104 ตอนท่ี 110 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2530  
โดยมีผลบังคับใชในวันท่ี 8 เมษายน 2530 และไดเปลี่ยนแปลงฐานะจาก "สุขาภิบาลกะรน" เปน"
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เทศบาลตําบลกะรน" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 ในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก. ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2542 ตั้งอยูเลขท่ี 1 ถนน 
กะตะ ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 20 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 14,556 ไร ประกอบดวย ชุมชน 5 ชุมชน คือ ชุมชนกะรน ชุมชนบางลา ชุมชนคอกชาง ชุมชน
กะตะ ชุมชนโคกโตนด-กะตะนอย ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2557 จํานวน
ประชากรท้ังหมด 8,169  คน แบงเปน ชาย 3,887 คน หญิง 4,282 คน จํานวนบานเรือนท้ังหมดในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 7,352 หลังคาเรือน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)  

(2) สภาพภูมิประเทศ 
พ้ืนท่ีทางทิศใตมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและท่ีราบสูงเชิงเขา ดานทิศ

ตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมและท่ีราบเชิงเขา ใชเปนท่ีตั้งชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม   
(3) สภาพภูมิอากาศ 

มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนยสูตร อยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศรอนชื้นตลอดป มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต
เดือนเมษายน ถึง เดือน พฤศจิกายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ต่ําสุด 24 องศาเซลเซียส 
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน ธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ต่ําสุด  
26 องศาเซลเซียส 

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลกะรน ตั้งอยูบนถนนปฏัก ตําบลกะรน 

อําเภอเมือง จังงหวัดภูเก็ต พิกัดทางภูมิศาสตร 47 N0785588 E09829439 โดยมีระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชนชนิดเติมอากาศประเภทแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) มีพ้ืนท่ี 12 ไร 
สภาพแวดลอมพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบดวย  

(1) แหลงน้ํา คือ หาดกะรน ระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 800 เมตร  
ใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและสันทนาการทางน้ํา 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
ปจจุบัน เทศบาลตําบลกะรน ใหบริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนท่ี  

10 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 50 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปท่ี 3.19 
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รูปท่ี 3.19 แผนท่ีแสดพ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียชุมชน(เสนสีแดง)ของเทศบาลเมืองกะรน 
 

1.5) แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน 

ตารางท่ี 3.19 แสดงแหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกะรน 
ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 1 
2 โรงแรม 300 
3 โรงพยาบาล 1 
4 รานอาหาร 336 
5 โรงฆาสัตว - 
6 หมูบานจัดสรร 7 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 5 
8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด 350 
9 หางสรรพสินคา - 
10 อ่ืน ๆ (ระบุ) - 

ท่ีมา : เทศบาลตําบลกะรน 

 

2) ขอมูลดานนโยบาย 
2.1) นโยบาย  

                            เทศบาลตําบลกะรน จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ป 2557 ไดดําเนินการในสวนของ 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทอดักน้ําเสีย และสถานีสูบน้ํา โดยวาจาง บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง  
1992 จํากัด ระหวาง ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
เทศบาลตําบลกะรน มีกองชางดูแลและดําเนินงานควบคุมและตรวจสอบระบบ

บําบัดน้ําเสียชุมชน โดยวาจางบริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด ในการเดินระบบฯ  
2.3) ระบบขอมูล 

(1) ระบบฐานขอมูล 
เทศบาลตําบลกะรน มีการจดบันทึก เก็บสถิติ และขอมูลการทํางานของ

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ เพ่ือใหเปนฐานขอมูลและสามารถตรวจสอบยอนหลังได  
(2) การรายงาน 

เทศบาลตําบลกะรน โดยวาจางบริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานแบบรายเดือน และแบบประจําป 

2.4) งบประมาณ 
              เทศบาลตําบลกะรน ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยวาจาง 

บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด ตั้งแตเดือน 20 ธันวาคม 2556 – 19 ตุลาคม 2557 ราคา 
5,135,000 บาท โดยมีคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย รายละเอียดดังตารางท่ี 3.20 

 

ตารางท่ี 3.20 รายละเอียดคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลกะรน 
รายการ ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

(บาท) 
1.คาจางบุคลากร   1,940,000.00  
2.คาน้ําประปา       60,010.36  
3.คาไฟฟา   3,749,987.65  
4.คาซอมแซมบํารุงรักษา     575,281.89  
5.คาสารเคมี     783,676.48  
6.อ่ืนๆ (ถามี) 
- คาบริหารจากสวนกลาง  
- คาใชจายสํานักงาน 
- คาโทรศัพท 

 
    167,666.00  

  
      31,644.73  

รวม   7,308,267.11  
หมายเหตุ * งบประมาณจางตอป ไมรวมคาไฟฟา 

 

3) ขอมูลดานเทคนิค 
3.1)  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  

(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 6,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีน้ําเสีย
เขาระบบรวบรวม 8,000 ลูกบาศกเมตร/วัน มากกวารอยละ 100 

  (2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
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ตารางท่ี 3.21 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลตําบลกะรน 

ลําดับ
ที่ 

ถนน เสนผาศูนยกลาง
ทอ 

(เมตร) 

ความยาวทอ 
(เมตร) 

จํานวน   
Main Hold 

    (บอ) 

1 ปฎัก    

 
- สถานีสบูน้าํเสีย Ps-1 สถานี  
  ปรับปรุงคุณภาพน้าํ 

0.56 (HDPE) 636 - 

     

2 กะรน    

 - CSO-16 ถึง สถานนีสูบ PS-1  0.80 (ศสล.) 1,144 21 

 - สถานีสบู PS-1 ถึง สถานีสูบ PS-2 0.45 (HDPE) 174 - 

 - สามแยกหลวงพอฉวน - สถานีสูบ PS-2 0.80 (ศสล.) 618 8 

 - สามแยกหลวงพอฉวน CSO-11 0.60 (ศสล.) 435 11 

 - CSO-11 รานไดโนปารค 0.50 (ศสล.) 332 11 

     

3 กะตะ    

 - รานไดโนปารค- สถานีสบู CP-2 0.335 (HDPE) 440 - 

 - แยกถนนเกศขวัญ - สถานีสบู CP-2 0.60 (ศสล.) 380 1 

 (รางเดิม)    

 - แยกถนนเกศขวัญ – แยกถนนโคกโตนด 0.40 (ศสล.) 625 13 

     

4 หลวงพอฉวน    

 
- แยกถนนกะรน-ปฎัก-บริเวณโรงแรม 
  โอลดส 

0.40 (ศสล.) 62 4 

     

5 เกศขวัญ 0.40 (ศสล.) 103 6 

     

6 โคกโตนด    

 - แยกถนนโคกโตนด - สถานีสบู CP-1 0.16 (HDPE) 220 - 

 - สถานีสบู CP-0 - สถานีสบู CP-1 0.16 (HDPE) 120 - 

 
(3) รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย  (CSO)  

ตารางท่ี 3.22 แสดงรายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย  (CSO) เทศบาลตําบลกะรน 
ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 

1 ถนนเกศขวัญ (CSO 7,8) ถนนเกศขวัญ 
2 โดมบังกะโล (CSO 9,9/1) โดมบังกะโล 
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ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 
3 รวมเทพอินทร (CSO 11) รวมเทพอินทร 
4 ถนนหลวงพอฉาน (CSO 14) ถนนพอฉาน 
5 ถนนกะรน (CSO 15) ถนนกะรน 
6 อาคาเดีย บีช รีสอรท (CSO 16) อาคาเดีย บีช รีสอรท 
7 หนองหาน (CSO 20) หนองหาน 

ท่ีมา : เทศบาลตาํบลกะรน 

(3) ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 3.23 ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

รายชื่อ
สถานีสูบ 

สถานที่ตั้ง ชนิดเคร่ือง 
สูบนํ้า/ที่ตั้ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต 

หรือแรงมา) 

อัตราสูบนํ้า
เสีย

(ลูกบาศก
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถานี 
สูบนํ้าเสียสุดทายถึง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
PS1 ขางหนองหาน  100 KW 900  ทํางาน 9 ชม./วัน 
PS2 ถนนบางเงือก  15 KW 540  
CP1 ปากคลองโบทอินน  4.7 KW 98  
CP2 คลองสาธารณะขาง

โรงแรมคลับเมด 
 30 KW 306 

CP3 ถนนเกศขวัญ  21 KW 65 
CP0 รานกะตะมามา  3.7 KW  

ท่ีมา : เทศบาลตาํบลกะรน 
 

3.2) ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน ประกอบดวย แอกติเวเต็ดสลัดจ 
(Activated Sludge : AS) 

3.2.1 องคประกอบของแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) 
1) บอเติมอากาศ (Aeration Tank) 

- ปริมาตร 120 ลูกบาศกเมตร กวาง 3 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 4 
เมตร 

2) บอตกตะกอน (Sedimentation Tank)  
- ปริมาตร-ลูกบาศกเมตร เสนผานศูนยกลาง 18 เมตร ลึก 4 เมตร  

3.2.2 ปริมาณน้ําเสียตามคาการออกแบบ 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
3.2.3 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 7,436 ลูกบาศกเมตรตอวัน มากกวา 

รอยละ 100 ของระบบท่ีออกแบบ 
3.3) การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

1) เอกสาร  
มีคูมือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ และมีเอกสารแสดง

คุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการ และคูมือการใชงานของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการ 
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2) การเดินระบบ 
ปจจุบันมีการเดินระบบอยางตอเนื่อง 

3) การบํารุงรักษา 
มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงาน 

ท่ีกําหนด และซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุด 
3.4) การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

   การตรวจสอบคุณภาพน้ํามีความถ่ีข้ึนอยูกับแตละรายการตรวจวิเคราะห ซ่ึง     
เปนสวนของการดําเนินการควบคุมการทํางานภายในโรงงานบําบัดน้ําเสียใหมีการเดินระบบได          
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีท้ังตรวจสอบแบบรายวัน รายสัปดาห เดือนละ 2 ครั้ง และทุกๆ 3 เดือน ไดทํา
การตรวจสอบ ดังนี้  

1) น้ําเขาระบบ 
2) น้ําท้ิง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง ระหวางเดือนตุลาคม 2556-กันยายน 

2557 ผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 

3) ความสามารถในการลดคาความสกปรกในรูป BOD มากกว า 
รอยละ 80  ดังรูปท่ี 3.20 

 

 
รูปท่ี 3.20 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลกะรน 

 
 

พารามิเตอร 
 

รอยละ 
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3.5) การจัดการน้ําท้ิง 
- ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ หาดกะรน 
- สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) 

ขนาด 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน สิ่งกอสรางและพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ประกอบดวยอาคารตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
1. บอสูบน้ําเสีย (Pump Station) จํานวน  1 ชุด 
2. ตะแกรงดักขยะหยาบ (Caorse Screen) จํานวน  1 ชุด 
3. ตะแกรงดักขยะละเอียด (Fine Screen) จํานวน  1 ชุด 
4. ถังแยกทราย (Vortex Grit Chamber) จํานวน  1 ชุด 
5. เครื่องแยกตะกอนทราย (Grit Seperator) จํานวน  1 ชุด 
6. ถังเติมอากาศ  (Aeration Tank) จํานวน  2 ชุด 
7. ถังตกตะกอน (Final Carifier) จํานวน  4 ชุด 
8. ถังพักตะกอน (Sludge Storage Tank) จํานวน  1 ชุด 
9. ถังฆาเชื้อโรค  จํานวน  1 ชุด 

ท่ีมา : เทศบาลตาํบลกะรน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.21 กระบวนการบําบัดน้ําเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลกะรน 
 

น้ําเสีย 

เขาระบบ 
บอตกตะกอน 

ถังเติมอากาศ 1 

ถังเติมอากาศ 2 

ถังตกตะกอน 1 

ถังตกตะกอน 2 
 

ถังตกตะกอน 3 
 

น้ําท้ิง 

ออกจาก
ระบบ 

ถังฆาเช้ือโรค 
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รูปท่ี 3.22 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลกะรน 

 

       3.3) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค (1) อาคารปอมยาม  (2) อาคาร
สํานักงาน (3) หองปฏิบัติการ (4) ถนนภายใน เปนแบบราดยาง (5) รั้วคอนกรีต สามารถใชงานได 

3.4)  ระบบจัดการน้ําฝน  
 - ไมมีระบบจัดการน้ําฝน 

   3.5) แนวกันชน (Buffer Zone)  
    - ไมมีแนวกันชน (Buffer Zone) 

3.6) การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษา
ระบบท้ังระบบและมีการซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน  

   เทศบาลฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ํามีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและออกระบบ    

ในป 2557 ในชวงเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ไดแก pH DO BOD TP TN SS และ 
Grease&Oil มีคาเปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิง  

3.7) การจัดการน้ําท้ิง น้ําท้ิงจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลกะรน ระบาย
ลงสูคลองหาดกะรน  
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ปายโครงการ ตะแกรงแยกทรายหยาบ/ละเอียด บอแยกทราย 

   
ลานกรองจุลินทรีย ถังสูบนํ้าหมุนเวียนและเครื่องสูบนํ้า

หมุนเวียน 
ถังเติมอากาศ 

   
ถังตกตะกอน อาคารเตมิคลอรีน และบอเติมคลอรีน เครื่องรีดตะกอน 

 
 

  
                    สถานีสูบ        น้ําท่ีรวบรวมจากสถานีสูบ 

 

รูปท่ี 3.23  สภาพท่ัวไปของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลกะรน 
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4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

          ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ควบคุมและกํากับโดยกองชาง  โดยจางเหมา 
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด เปนผูดูแลและเดินระบบ 

 4.2) การเก็บคาธรรมเนียม 
        เทศบาลตําบลกะรน ไดมีเทศบัญญัติตําบลกะรน เรื่องการกําหนดอัตราคาบริการ
บําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลกะรน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ 2549 เพ่ือควบคุมการรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย โดยกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียและคาธรรมเนียมตอเชื่อมทอ  ดังตารางท่ี 3.24 
อัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียและคาธรรมเนียมตอเชื่อมทอของเท 
 
ตารางท่ี 3.24 แสดงการเก็บคาธรรมเนียมคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย 
                 เทศบาลกะรน 
ประเภทแหลงกําเนิดมลพิษ คาบริการบําบัดน้ําเสีย/เดือน คาธรรมเนียมตอเชื่อมทอ 
บานพักอาศัย 75 บาท/หลัง 100 บาท/หลัง 
อาคารชุดอาคาร และท่ีอยูอาศัย 
(หอพัก หองเชา) 

75บาท/หอง 50 บาท/หอง 

อาคารพาณิชย 100 บาท/คูหา 100 บาท/คูหา 
สถานท่ีจําหนวยอาหาร/สถาน
บริการ 

5.25 บาท/ตารางเมตร 100 บาท/ราน 

โรงแรม 84 บาท/หอง 50 บาท/หอง 
อาคารสถานประกอบการอ่ืน ๆ 4.2 บาท/ลูกบาศกเมตร 100 บาท/สถานประกอบการ 
 หมายเหตุ  การตอเช่ือมทอกอนเทศบัญญัติบังคับใชไมตองชําระคาธรรมเนียม 

 
4.3) คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 

             เทศบาลเมืองปาตอง มีคาใชจายในการดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดแก 
เงินเดือนพนักงาน คาซอมแซม คาไฟฟา-ประปา คาวัสดุวิทยาศาสตร  และอ่ืนๆเปนเงินจํานวน 
7,308,267.11 บาท/ป  

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย 
 ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการน้ําจัดทําบอรด แสดงสถิติ  ของปริมาณ   

น้ําเสียท่ีเขาระบบ  และผานการบําบัดรวมถึง  ประสิทธิภาพในการบําบัด ประจําทุกเดือน และตอนรับ
คณะผูเขาเยี่ยมชม สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ํา ไดแกคณะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาลัย 
ราชภัฎภูเก็ต, คณะนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 
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5.2) ปญหาเรื่องรองเรียน (ยอนหลัง 5 ป) 

ตารางท่ี 3.25  รายละเอียดการรองเรียนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลกะรน 

ป พ.ศ. ประเด็นรองเรียน ผูรองเรียน การแกไขปญหา สภาพปจจุบัน 

 พ.ศ.2554 น้ําเสียลงสูทะล โรงแรม   

พ.ศ.2555 น้ําเสียลงสูทะล เซ็นทารา   

พ.ศ.2556 น้ําเสียลงสูทะล แกรนด   

พ.ศ.2557 น้ําเสียลงสูทะล  ก้ันฝายเพ่ือนําน้ํากลับมาบําบัด ปกติ 

พ.ศ.2558 น้ําเสียลงสูทะล  เพ่ิมบอตกตะกอน ปกติ 
ท่ีมา : เทศบาลตําบลกะรน 
   

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
6.1) ปญหา อุปสรรค 

6.1.1) การดําเนินโครงการ 
                 (1) เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการใชงานลดลง 

                                         (2) ประสิทธิภาพของระบบไมเปนไปตามท่ีออกแบบไว  
 (3) ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบมีปริมาณมากกวาคาการออกแบบ 
 (4) แรงดันไฟฟาไมสมํ่าเสมอ 

6.2) ขอเสนอแนะ 
6.2.1) การดําเนินโครงการ 

(1) ควรจัดทําแผนการซอมบํารุงและแจงสถานภาพเครื่องจักร และอุปกรณ
ตางๆ เสนอทางผูบริหารเพ่ือพิจารณา และจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ  
สวนเครื่องจักรท่ีมีความจําเปนในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทควรแกไข
ซอมแซมอยางตอเนื่อง 

(2) ควรมีการบําบัดน้ําเสียเบื้อตน (Pre-Treatment) จากครัวเรือน  
และสถานประกอบการ  

6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
(1) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการบําบัดน้ํา

เบื้องตนกอนปลอยลงท้ิง เชน ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบานเรือนและรานอาหาร  
(2) กํากับดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของ

แหลงกําเนิดขนาดใหญใหมีการบําบัดน้ําเปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิงของแตละประเภท 
 

7)  ผลการประเมินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลกะรน  
ภาพรวมการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลกะรนพบวา 

อยูในเกณฑดี เม่ือพิจารณาปจจัยหลักของการประเมินพบวา บางปจจัยหลักอยูในเกณฑพอใช ไดแก การ
ปฏิบัติตามคูมือ  ดานเทคนิค ซ่ึงเกียวของการจัดการเอกสารการออกแบบ ดานประชาสัมพันธและการมี
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สวนรวมของประชาชน ซ่ึงมีการบงชี้จากการจัดทําแผนการประชาสัมพันธประจําป และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการรวมเปนกรรมการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

 

3.1.5 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

1) ขอมูลท่ัวไป  
1.1) ความเปนมา 

 องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ไดรับจังหวัดภูเก็ต ไดรับอนุมัติจัดสรรเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเลสมทบ รวมวงเงินท้ังสิ้น 355.520 ลานบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียชุมชนชนิดเติมกลุมอาคาร ระยะท่ี 1 ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เทากับ  
4,600 ลูกบาศกเมตร/วัน ปจจุบัน เริ่มดําเนินการกอสราง พ.ศ.2556 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.26 

ตารางท่ี 3.26 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2556 -2558 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 1 

355.520 งบประมาณแผนดิน 
(สํานักงานกองทุน

สิ่งแวดลอม) 
ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

 
1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 

 (1) พ้ืนท่ีโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ตั้งอยูเลขท่ี 247 หมูท่ี 5 ถนนศรีสุนทร 

ตําบลเชิงทะเล  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  เปนท่ีทําการ  ระยะหางจากท่ีวาการอําเภอถลาง ประมาณ  
7 กิโลเมตร และหางจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 22 กิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร  
ณ เดือนธันวาคม 2557 จํานวนประชากรท้ังหมด 6,623 คน แบงเปน ชาย 3,000 คน หญิง 3,623 คน 
จํานวนบานเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2,723 หลังคาเรือน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง) 

(2) สภาพภูมิประเทศ 
         มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,187.5 ไร เปน
ท่ีราบเชิงเขาดานหลังติดผา ดานหนาติดทะเล โดยมีภูเขาเปนแนวยาวขนานกับชายฝงทะเล มีชายหาด
เปนแนวยาว ดานหนาทะเลมีลักษณะเวาเขา มีอาว เกาะ และแหลม ไดแกอาวบางเทา เกาะกะทะ เกาะแวะ 
และแหลมสิงห มีหาดทรายอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 4 หาด คือ หาดแหลมสิงห หาด
สุรินทร หาดบางเทา และหาดลายัน   
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(3) สภาพภูมิอากาศ 
      องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเลมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนยสูตรอยู

ในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศรอนชื้นตลอดป มี  
2 ฤดู ประกอบดวย ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน  ถึงเดือนพฤศจิกายน ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 
ถึง เดือนมีนาคม 

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบกลุม อาคารมีจํานวน 2 แหง คือ หาดบางเทา 

พิกัดทางภูมิศาสตร 47 N0798958 E09829200 และหาดสุรินทร 47 (E)797617 (N)988020 โดยมี
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบกลุมอาคาร (Complete Mix Activted Sludge) มีพ้ืนท่ี 2,000 ตาราง
เมตร สภาพแวดลอมพ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบดวย  

(1) แหลงน้ํา คือ หาดสุรินทร และหาดบางเทา ระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน 100 เมตร ใชประโยชนเพื่อเปนชายหาดเพื่อการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.24 แผนที่แสดงพ้ืนที่บริการระบบรวบรวมและบําบดันํ้าเสียชุมชน  
             องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 
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รูปท่ี 3.25 แผนผังแนวเสนทอรวบรวมน้ําเสียชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

2) ขอมูลดานนโยบาย 
2.1) นโยบาย  

                               องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล มีนโยบาย “คุณภาพชีวิตดี ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมยั่งยืน” บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) กําจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฎิกูล และ 
บําบัดฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

2.2) งบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ

บําบัดน้ําเสียชุมชน อยูระหวางชวงการกอสราง ยังไมไดเปดดําเนินการ งบประมาณในการกอสรางวงเงิน 
355.520 ลานบาท และเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 248,773,025 บาท และองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงทะเล จํานวน 106,746,975 บาท เพ่ือจัดกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ในป  
2555-2558 
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3) ขอมูลดานเทคนิค 
3.1)  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  

(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 4,600 ลูกบาศกเมตร/วัน  
(2) รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย  (CSO) 

 

ตารางท่ี 3.27 รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย  (CSO) บริเวณหาดสุรินทร 
ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 

1  CSO1-1 ถนนหาดสุรินทร 2 
2 CSO1-2 ถนนหาดสุรินทร 1 
3 CSO1-3 ถนนหาดสุรินทร 
4 CSO1-4 ถนนหาดสุรินทร 
5 CSO1-5 ถนนหัวเตียว 
6 CSO1-6 ถนนอาวบางเทา 
7 CSO1-15 ทางหลวงหมายเลข 4025 
8 CSO1-16 ซอยอนามัย 

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 
 

ตารางท่ี 3.28 รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย  (CSO) บริเวณหาดบางเทา 
ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 

1  CSO1-7 ถนนอาวบางเทา 
2 CSO1-8 ถนนอาวบางเทา 
3 CSO1-9 ถนนทางเขาโรงแรมรอยัลปารค 
4 CSO1-17 ทางหลวงหมายเลข 4025 
5 CSO1-18 ถนนอาวบางเทา 
6 CSO1-19 ถนนข้ีทราย 
7 CSO3-1 ถนน รพช.3140 (ซ.อาวบางเทา 3) 
8 CSO3-2 ซอยบาลาย 
9 CSO3-3 ซอยอาวบางเทา 5 
10 CSO3-4 ถนน รพช.3132 

 
ตารางท่ี 3.29 รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย  (CSO) บริเวณบานปาสัก 

ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 

1  CSO1-10 ซอยพัฒนา 2 
2 CSO1-11 ซอยเชิงทะเลพัฒนา 
3 CSO1-12 ซอยประชาอุทิศ 
4 CSO1-13 ทางหลวงหมายเลข 4025 
5 CSO1-14 ทางหลวงหมายเลข 4025 
6 CSO1-20 ทางหลวงหมายเลข 4025 
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ลําดับ ตําแหนง CSO STRUCTURE จุดแสดงตําแหนง CSO STRUCTURE 

7 CSO1-21 ซอยขางเทศบาลตําบลเชิงทะเล 
8 CSO1-22 ทางหลวงหมายเลข 4030 
9 CSO2-1 ถนน รพช. ในลากูนา 
10 CSO2-2 ถนน รพช. ในลากูนา 
11 CSO2-3 ถนนทางเขาโรงแรมดุสิตลากูนา 
12 CSO2-4 ถนนทางเขาโรงแรมลากูนาบีชคลับ 
13 CSO3-5 ทางหลวงหมายเลข 4025 
14 CSO3-6 ซอยพัฒนา 5 
15 CSO3-7 ทางหลวงหมายเลข 4030 
16 CSO3-8 ซอยสาธารณะ 3 
17 CSO3-9 ซอยมิตรภาพ 
18 CSO4-1 ทางหลวงหมายเลข 4030 
19 CSO4-2 ทางหลวงหมายเลข 4030 
20 CSO4-3 ถนน รพช. ภก.4055 
21 CSO4-4 ซอยเสนหโพธิ์ 2 
22 CSO4-5 ซอยพรุบัว 

  
(4) ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 3.30 รายละเอียดสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือสถานียกระดับน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

รายช่ือสถานี
สูบ 

สถานท่ีตั้ง ชนิดเครื่อง 
สูบน้ํา/ท่ีตั้ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต 

หรือแรงมา) 

อัตราสูบน้ํา
เสีย(ลูกบาศก
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถานี 
สูบน้ําเสียสุดทายถึง
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

(กิโลเมตร) 
หาดสุรินทร      

PS1-1 ซ.หาดสุรินทร 1 - 0.75 KW - - 
PS1-2 ถ.หาดสุรินทร - 22.00 KW - - 
PS1-2 ทางหลวง

หมายเลข 4025 
- 21.50 KW - - 

อาวบางเทา      
PS1-3 ถ.อาวบางเทา - 36.75 KW - - 
PS1-7 ถ.อาวบางเทา - 36.00 KW - - 
PS1-8 ซ.ข้ีทราย - 3.75 KW - - 

บานปาสัก      
PS1-5 ทางหลวง

หมายเลข 4025 
- 51.75 KW - - 
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รายช่ือสถานี
สูบ 

สถานท่ีตั้ง ชนิดเครื่อง 
สูบน้ํา/ท่ีตั้ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต 

หรือแรงมา) 

อัตราสูบน้ํา
เสีย(ลูกบาศก
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถานี 
สูบน้ําเสียสุดทายถึง
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

(กิโลเมตร) 
PS1-9 ทางหลวง

หมายเลข 4030 
- 18.00 KW - - 

PS2-1 ถ.รพช. 
ในลากูนา 

- 21.75 KW - - 

PS2-2 ถ.ทางเขา
โรงแรมลากูนา
บีชคลับ 

- 33.25 KW - - 

PS3-1 ซ.พัฒนา 5 - 1.00 KW - - 
PS3-2 ซ.สาธารณะ 3 - 0.50 KW - - 
PS3-3 ซ.มิตรภาพ - 0.50 KW - - 
PS4-1 ถ.รพช. 

บานปาสัก-บาน
โคกโตนด 

- 24.75 KW - - 

PS4-2 ซ.พรุบัว - 0.50 KW - - 
ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

 
3.2) ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน ประกอบดวย แบบกลุมอาคาร 

(Complete Mix Activted Sludge) จํานวน 2 แหง ประกอบดวย 
3.2.1 องคประกอบของกลุมอาคาร (Complete Mix Activted Sludge) 

กลุมอาคารหาดสุรินทร ปริมาณน้ําเสียตามคาการออกแบบ 1,667 ลูกบาศกเมตร/วัน และกลุมอาคาร
หาดบางเทา ปริมาณน้ําเสียตามคาการออกแบบ 2,895 ลูกบาศกเมตร/วัน 

3.2.4 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
1) เอกสาร  
มีคูมือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ และมีเอกสาร

แสดงคุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการ และคูมือการใชงานของเครื่องจักร/ครุภัณฑ       
ทุกรายการ 

2) การเดินระบบ 
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสราง ยังไมเริ่มเดินระบบฯ 

3) การบํารุงรักษา 
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสราง ยังไมเริ่มเดินระบบฯ  

3.2.5 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสราง ยังไมเริ่มเดินระบบ  

3.2.6 การจัดการน้ําท้ิง 
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสราง ยังไมเริ่มเดินระบบฯ  
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3.27 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร (Complete Mix Activted 
Sludge) ขนาด 4,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน สิ่งกอสรางและพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ประกอบดวยอาคาร
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. Submersible Sewage Pump  จํานวน  6 ชุด 
2. Submersible Aerator จํานวน  23 ชุด 
3. Sludge Transfer Pump จํานวน  5 ชุด 
4. Gear Motor จํานวน  6 ชุด 
5. Sludge Drain Pump จํานวน  6 ชุด 
6. Chlorine Tank จํานวน  4 ชุด 
7. Mixer จํานวน  4 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.26 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล(หาดบางเทา)  
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3.3) อาคารประกอบและระบบอยูใตดิน 
 

   
ทอรวบรวมน้ําเสียบริเวณหาดบางเทา 

   
การกอสราง Cluster แบบ AS ขนาด 2895 ลบ.ม/วัน (หาดบางเทา) 

   
สภาพปจจุบันหาดบางเทา การกอสราง Cluster แบบ AS ขนาด 1667 ลบ.ม/วัน (หาดสุรินทร) 

   
บอน้ําสาธารณะ สภาพปจจุบันหาดสุรินทร 

 
รูปท่ี 3.27 สภาพท่ัวไปของระบบบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล(หาดบางเทา) 
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4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับอัตรา

การจัดเก็บคาบริการ และมีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีผานชองทางเว็บไซต และเสียง  
ตามสาย  

5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย 

                              องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสีย 
มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีผานชองทางเว็บไซตของเทศบาล และเสียงตามสาย  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
                              องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ดําเนินการใหมีกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการ
น้ําเสียชุมชน โดยแจกถังดักไขมันใหกับประชาชน  

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
                              ท่ีผานมา ยังไมพบปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงทะเล (ยอนหลัง 5 ป) 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
(1) การกอสรางลาชากวาระยะเวลาตามแผนท่ีกําหนด  

 (2) ยังไมไดออกเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ และการจัดเก็บคาบริการบําบัด 
น้ําเสีย  

 (3) แหลงกําเนิดมลพิษ ไดแก ครัวเรือน รานอาหาร สถานประกอบการ 
        และอาคารบางแหง ไมมีการบําบัดน้ําท้ิงเบื้องตน 

6.2) ขอเสนอแนะ 
6.2.1) การดําเนินโครงการ 

(1) พิจารณาจัดทําแผนดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ
การบํารุงรักษและดูแลระบบ ใหสามารถดําเนินงานไดตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ไดแก แผนการรวบรวมน้ํา
เสียท่ีจะเขาระบบรวมถึงการเชื่อมทอในแตละป  แผนการซอมบํารุง แผนงบประมาณ 

(2) ประชาสัมพันธ  ใหข อมูล ความรู  แกประชาชนและสถาน
ประกอบการ เพ่ือใหเขาใจความจําเปนของการมีระบบบําบัดน้ําเสียและการมีสวนรวมรับผิดชอบน้ําเสียท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
(1) เตรียมความพรอมของบุคลากรโดยปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังท่ี

เหมาะสมในการดูแลระบบ และมอบหมายบุคลากรท่ีชัดเจนเพ่ือรับการถายทอดความรู 
(2) วางระบบการจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย เชน 

การเชื่อมตอทอ  การซอมบํารุงเครื่องจักร คาใชจายในการเดินระบบ รายรับคาบริการบําบัดน้ําเสีย เปนตน 
ซ่ึงขอมูลจะใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

(3) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ และจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ 
  7) ผลการประเมินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลเชิงทะเล  อยูระหวางการกอสราง 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

95 

 

3.2  จังหวัดกระบ่ี 

3.2.1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกระบ่ี 

 1) ขอมูลท่ัวไป  
1.1) ความเปนมา 

 เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
ถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในชวงป พ.ศ. 
2538 -2546 รวมวงเงินท้ังสิ้น 294,600,000 บาท เพ่ือจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบเสถียร ระยะท่ี 
1-2 ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เทากับ 12,200 ลูกบาศกเมตร/วัน เปดดําเนินการเม่ือป  
พ.ศ. 2546 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.31 

ตารางท่ี 3.31 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการระบบรวบรวม 
          และบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกระบ่ี 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2538-2546 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 1-2 

294.6 งบประมาณแผนดิน 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

ท่ีมา : เทศบาลเมืองกระบ่ี 

1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
                               เทศบาลเมืองกระบี่ ไดรับการจัดตั้งข้ึนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 
53 หนา 802 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2479 โดยการยกฐานะทองท่ีตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ เปนเทศบาลเมืองกระบี่ มีพ้ืนท่ี 2.65 ตารางกิโลเมตร ตอมาในป พ.ศ. 2509 ไดทําการขยายเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 83 หนา 109 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2509 
โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีในตําบลไสไทย และตําบลกระบี่ใหญ ตั้งอยูเลขท่ี ตั้งอยูเลขท่ี 292 ถนนมหาราช 
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 19 ตารางกิโลเมตร ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2557 จํานวนประชากรท้ังหมด 30,499 คน แบงเปน ชาย 14,253 คน 
หญิง 16,246 คน จํานวนบานเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 15,785 หลังคาเรือน (สํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง) 

(1) สภาพภูมิประเทศ มีสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปประกอบดวย ภูเขา ท่ีราบ  บริเวณ
ด า น ต ะ วั น ต ก มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ช า ย ฝ ง ท ะ เ ล ติ ด กั บ ท ะ เ ล อั น ด า มั น ย า ว ป ร ะ ม า ณ  
160 กิโลเมตร ประกอบดวยหมูเกาะนอย ใหญประมาณ 130 เกาะ ซ่ึงเกาะท่ีสําคัญไดแก เกาะลันตา และ
เกาะพีพี สวนลักษณะพ้ืนท่ีท่ัวไปเปน ดินเหนียวและดินรวนท่ีมีการระบายน้ําไดดี พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเกษตร ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว มะมวงหิมพานต และผลไมตางๆ   

(2) สภาพภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมในเขตรอน และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีฝนตกชุกตลอดป และมีเพียง 2 ฤดู คือ      
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ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือน
ธันวาคม จากการท่ีมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน อุณหภูมิในแตละฤดูกาลจึงไม แตกตางกัน
มากนัก คืออยูระหวาง 17.9–39.1 องศาเซลเซียส โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูในชวง ประมาณ 2,069.8 - 
2,263.1 มิลลิเมตรตอป 

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยูท่ี 228/1 ถนนมหาราช ตําบล

ปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี พิกัดทางภูมิศาสตร 47 N0891920  E0490681 โดยมีระบบบําบัด   
น้ําเสียแบบบอปรับเสถียร มีพ้ืนท่ี 9.7 ตารางกิโลเมตร สภาพแวดลอมพ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
ประกอบดวย  

(1) แมน้ําสายหลัก คลองกระบี่ใหญ ระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ประมาณ 2,000 เมตร การนําไปใชประโยชน ใชเปนแหลงน้ําในการผลิตน้ําประปา 

(2) แมน้ําสายรอง คลองทาแดง ระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ประมาณ 
100 เมตร การนําไปใชประโยชน แหลงทํามาหากินของชาวประมง เสนทางสัญจรของเรือหัวโทง(เรือหางยาว) 
ของชาวบานที่ใชในการบริการนักทองเที่ยว 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
                           ปจจุบันเทศบาลเมืองกระบี่  ใหบริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนท่ี  
9.7 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 51.05 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปท่ี 3.28 
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รูปท่ี 3.28 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองกระบ่ี 
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รูปท่ี 3.29 แผนผังแนวเสนทอรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองกระบ่ี 

 

ตารางท่ี 3.32 แสดงแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบ่ี 
ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 1 
2 โรงแรม 45 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 3 
4 รานอาหาร 4 
5 โรงฆาสัตว 1 
6 หมูบานจัดสรร - 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน - 
8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด - 
9 หางสรรพสินคา 2 
10 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 44 
11 โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 7 
12 อาคารท่ีทํางาน 2 
13 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 6 
14 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 1 
15 ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 1 

ท่ีมา : เทศบาลเมืองกระบ่ี, มกราคม 2558 
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2) ขอมูลดานนโยบาย 
2.1) นโยบาย  

                            เทศบาลเมืองกระบี่ มีนโยบายการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
โดยจัดทํายุทธศาสตรเมืองสะอาด (Clean City) แนวทางการพัฒนาจัดระบบบําบัดน้ําเสียและสงเสริม   
ใหมีการจัดการน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชนอยางเปนระบบ รวมท้ังตลาดและสถานท่ีท่ีเก่ียวของ บรรจุไว
ในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2569) โดยมีท่ีมาของนโยบายจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ/แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการน้ําเสียชุมชน และแผน
ยุทธศาสตรจังหวัด   

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
                           มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหารน้ําเสียและกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบชัดเจน มีผูรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสีย และไดมีบันทึกความ
รวมมือระหวางองคการจัดการน้ําเสีย กับ เทศบาลเมืองกระบี่ เพ่ือรวมบริหารจัดการระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียของชุมชน เปนระยะเวลา 15 ป (เริ่มตนตั้งแต 8 มีนาคม 2555) 

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 

เทศบาลเมืองกระบี่ และ องคการจัดการน้ําเสีย มีการจัดทําระบบขอมูล  
(ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ดานการบริหารจัดการน้ําเสีย มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบดูแลระบบขอมูล และมีการปรับปรุงระบบขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

(2) การรายงาน 
องคการจัดการน้ําเสีย ไมไดรายงานสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหาร

จัดการน้ําเสียตอผูบริหาร 
 

3) ขอมูลดานเทคนิค 
3.1)  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  
 (1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 12,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีน้ําเสีย

เขาระบบรวบรวม 6,200 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 51.67 
(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ตารางท่ี 3.33 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองกระบ่ี 
ถนน ชนิดทอ ขนาดทอ 

(นิ้ว) 
ความยาวทอ

(เมตร) 
จุดเร่ิมตน 

(กิโลเมตรท่ี/พิกัด) 
จุดสิ้นสุด 

(กิโลเมตรท่ี/พิกัด) 
อุตรกิจ (ทางซาย) ค.ส.ล. 0.6 320 กม.0+303 กม.0+615 
อุตรกิจ (ทางขวา) ค.ส.ล. 0.6 320 กม.0+300 กม.0+642 
วรรณพฤกษ (ทางซาย) ค.ส.ล. 0.8 156 กม.0+004 กม.0+161 
เจาฟา (ทางขวา) ค.ส.ล. 0.6 535 กม.0+000 กม.0+538 
เจาฟา (ทางขวา) ค.ส.ล. 1.0 190 กม.0+547 กม.0+737 
เจาฟา (ทางซาย) ค.ส.ล. 0.6 470 กม.0+262 กม.0+735 
สโมสร (ทางซาย) ค.ส.ล. 0.6 140 กม.0+008 กม.0+150 
ซอยขางศาลากลาง ค.ส.ล. 1.0 90 กม.0+091 กม.0+000 
รวมใจ (ทางซาย) ค.ส.ล. 1.0 120 กม.0+007 กม.0+130 
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ถนน ชนิดทอ ขนาดทอ 
(นิ้ว) 

ความยาวทอ
(เมตร) 

จุดเร่ิมตน 
(กิโลเมตรท่ี/พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรท่ี/พิกัด) 

รวมจิต-รวมใจ ค.ส.ล. 1.0 180 กม.0+011 กม.0+200 
มหาราช ซอย 9 ค.ส.ล. 1.0 270 กม.0+000 กม.0+278 
มหาราช ซอย 9/1 ค.ส.ล. 0.6 30 กม.0+031.79 กม.0+069.29 
มหาราช ค.ส.ล. 0.8 650 กม.4+250 กม.4+906 
หลวงพอ ค.ส.ล. 1.0 200 กม.0+022 กม.0+226 
เหมทานนท (ทางซาย) ค.ส.ล. 0.6 489 กม.0+002 กม.0+491 
เหมทานนท (ทางขวา) ค.ส.ล. 0.6 489 กม.0+002 กม.0+491 
ท่ีมา : เทศบาลเมืองกระบ่ี 

 
 (3) ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 3.34 ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย เทศบาลเมืองกระบ่ี 
รายช่ือสถานี สถานท่ีต้ัง ชนิดเคร่ือง 

สูบน้ํา/ท่ีต้ังระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต หรือ

แรงมา) 

อัตราสูบน้ําเสีย
(ลูกบาศกเมตร/

วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน้ําเสียสุดทาย
ถึงระบบบําบัด 

น้ําเสีย (กิโลเมตร) 
สถานีสูบ  
PS1 

228/1  
ถ.มหาราช 
ต.ปากนํ้า  
อ.เมือง 
จ.กระบ่ี 

ปมชนิด
Submersible 
Pump ควบคุมดวย 
PCL & SCADA 

24 (K.W.) 0.175 0.03 

สถานีสูบ  
PS1 

ถ.อุตรกิจ  
ต.ปากนํ้า 
อ.เมือง   
จ.กระบ่ี 

ปมชนิด 
Submersible 
Pump ควบคุมดวย 
PCL & SCADA 

18 (K.W.) 0.110 จากสถานีสูบ PS 2 
ถึงสถานีสูบนํ้า PS 1 
ระยะทาง 0.998 
km. 

ท่ีมา : เทศบาลเมืองกระบ่ี 

3.2) ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร (StabilizationPond : SP) 
 3.2.1 องคประกอบของระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) 
  1) Aerated Lagoon 

 -ปริมาตร 67,000 ลูกมาตรเมตร ลึก 3 เมตร 
   2) Polishing Pond No.1 
   -ปริมาตร 21,870 ลูกบาศกเมตร ลึก 3 เมตร 

 3) Polishing Pond No.2 
 - ปริมาตร 30,860 ลูกบาศกเมตร ลึก 3 เมตร 

 4) Polishing Pond No.3 
   - ปริมาตร 17,830 ลูกบาศกเมตร ลึก 3 เมตร 
   3.2.2 ปริมาณน้ําเสียตามคาการออกแบบ 12,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
   3.2.3 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 6,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ  
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51.67 ของระบบท่ีออกแบบ 
   3.2.4 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
   1) เอกสาร  
                                 มีคูมือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ และมีเอกสาร
แสดงคุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการ และคูมือการใชงานของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุก
รายการ 
  2) การเดินระบบ 
                          ปจจุบันมีการเดินระบบอยางตอเนื่อง 
   3) การบํารุงรักษา 
    มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช
งานท่ีกําหนด และมีการซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุดไมสามารถใชตอไปได 

3.2.5 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา ไดทําการตรวจสอบ ดังนี้  
1) น้ําเขาระบบ มีการตรวจสอบทุกเดือน 
2) น้ําท้ิง มีการตรวจวัดทุกเดือน 
3) ความสามารถในการลดคาความสกปรกในรูป BOD มากกวา 

รอยละ 80 ดังรูปท่ี 3.30 

 
รูปท่ี 3.30 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกระบ่ี 

 
 

พารามิเตอร 
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3.2.6 การจัดการน้ําท้ิง 
1) ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองทาแดง 
2) นําไปใชประโยชนอ่ืนๆ รดน้ําตนไม 
3) โรงบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) 

ขนาด ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 6,200 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 51.67 ของระบบ           
ท่ีออกแบบ สิ่งกอสรางและพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ประกอบดวยอาคารตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. อาคารสถานีสูบน้ํา (Screening&Pumping Station) จํานวน  1 ชุด 
3. บอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) จํานวน  1 บอ 
3. บอปรับสภาพ (Polishing Pond) จํานวน  3 บอ 

 

รูปท่ี 3.31 กระบวนการบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองกระบ่ี 
 

 

แผนภูมิระบบบําบัดน้ําเสีย 
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รูปท่ี 3.32 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองกระบ่ี 
 

3.3) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค (1) อาคารสํานักงาน (2) อาคารจอดรถ 
(3) ถนนภายในเปนแบบคอนกรีต (4) รั้วคอนกรีต สามารถใชงานได 

3.4 ระบบจัดการน้ําฝน เปนทอระบายน้ํารวมกับทอรวบรวมน้ําเสียเขาระบบฯ 
3.5)  แนวกันชน (Buffer Zone)     ไมมี 
3.6) การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ

ท้ังระบบและมีการซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และ
บางรายการไมสามารถซอมแซมหรือไมคุมคาในการซอมแซม 
 เทศบาลเมืองกระบี่ ตรวจสอบคุณภาพน้ํามีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและออก

ระบบ โดยป 2557 ในชวงเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ไดแก pH DO BOD TP TN SS และ 

Grease&Oil  มีคาเปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิง ยกเวนคา pH  

3.7) การจัดการน้ําท้ิง ผานการบําบัดจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกระบี่ 
ระบายลงสูคลองทาแดง บริเวณดานขางของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

   
ปายโครงการ ปายรายละเอียดโครงการ สถานีสูบน้ําเสีย 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

104 

   
บอแยกทราย บอเติมอากาศ บอปรับสภาพ 

   
บอพักนํ้าท้ิงกอนระบายออกสู

ภายนอก 
จุดเก็บตัวอยางฯ และแหลงรองรับน้ําท้ิงจากระบบ (คลองแดงทาแดง) 

รูปท่ี 3.33 สภาพท่ัวไปของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกระบ่ี  
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

         เทศบาลเมืองกระบี่ ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยกองชาง 
ปจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตไดบันทึกความรวมมือระหวางองคการจัดการน้ําเสีย กับ เทศบาลเมืองกระบี่ 
เพ่ือรวมบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของชุมชน เปนระยะเวลา 15 ป (เริ่มตนตั้งแต 8 
มีนาคม 2555) เขาดําเนินการควบคุมดูแลระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย เริ่มตั้งแตวันท่ี (เริ่มตน
ตั้งแต 8 มีนาคม 2555) งบประมาณท้ังสิ้นเปนเงิน 16,490,000 บาท  

4.2) การเก็บคาธรรมเนียม 
        เทศบาลเมืองกระบี่ ไดมีการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
ไวแลว และมีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เพ่ือกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย คาบริการน้ําท้ิง 
และคาใบอนุญาตใหเชื่อมทอ เริ่มเก็บคาธรรมเนียม พฤษภาคม 2558 และมีการประชาสัมพันธใหแก
ประชาชนในผานชองทางเว็บไซตของเทศบาล ดังตารางท่ี 3.35 

ตารางท่ี 3.35 แสดงการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกระบ่ี 
หนวยงาน บาท/ลูกบาศกเมตร (เดือน) 

ประชาชนท่ัวไป 30.00  
สถานประกอบการ (สถานท่ีราชการ,SMEs) 250.00 
อาคารพาณิชยกรรม (สถานประกอบการขนาดใหญ, โรงแรม) 600.00 

อ่ืนๆ  
ท่ีมา : เทศบาลเมืองกระบ่ี 
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4.3) คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
             เทศบาลเมืองกระบี่ มีคาใชจายในการดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดแก 
เงินเดือนพนักงาน คาซอมแซม คาไฟฟา-ประปา คาวัสดุวิทยาศาสตร และอ่ืนๆเปนเงินจํานวน 1,200,000 
บาท/ป  

5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 
                            เทศบาลเมืองกระบี่   ดํ า เนินการประชาสัมพันธการจัดการน้ํ า เสีย โดย
ประชาสัมพันธสถานการณปจจุบันของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ในวันพุธ ผานทาง อสมท.กระบี่ 
(FM 105 MHz เวลา 13.15 – 14.00 น.)  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
   เทศบาลเมืองกระบี่ ดําเนินการใหมีกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน  

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
                            ไมมีปญหาเรื่องรองเรียน 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

ประสบปญหาเรื่องงบประมาณคาใชจายในการบริหารงานระบบบําบัด
น้ําเสีย เพราะไมมีรายไดจากการบําบัดน้ําเสีย 

 6.1.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
 ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากไมมี

รายไดจากการบําบัดน้ําเสีย 
6.2) ขอเสนอแนะ 

6.2.1) การดําเนินโครงการ 
จัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย และคาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม เพ่ือ 

นําเงินท่ีไดมาเปนคาใชจายในการบริหารจัดการระบบ  
6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
 ควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและสถานประกอบการในการ

บําบัดน้ําเสียเบื้องตนและรวมรับผิดชอบคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียดวยการชําระคาบําบัด 
น้ําเสีย 

7) ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกระบ่ี 
ภาพรวมการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกระบี่พบวาอยูใน

เกณฑดี  เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน อยูใน
เกณฑตองปรับปรุง ซ่ึงมีปจจัยประเมินบงชี้ ไดแก การจัดใหมีกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน 
การจายคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน การสงเสริมใหประชาชนรวมบําบัดน้ําเสียเบื้องตน โดยการติดตั้ง   
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ถังดักไขมัน การรับเรื่องรองเรียน/การแกไขปญหา นอกจากนี้พบวาการจัดเก็บเอกสารการออกแบบยัง  
ไมชัดเจน ทําใหผลการประเมินดานเทคนิคอยูในเกณฑพอใชอีกดานหนึ่ง 

 

3.2.2 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง(เกาะพีพี) 

 1) ขอมูลท่ัวไป  
1.1) ความเปนมา 

องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (เกาะพีพี) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เงินอุดหนุน ในชวงป พ.ศ.2538-2553 จํานวน 311.250 ลานบาท เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสียชุมชนแบบเติมอากาศชนิดแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) และชนิดบึงประดิษฐ 
(Wetland) ระยะท่ี 1-3 ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 400 ลูกบาศกเมตร/วัน เริ่มดําเนินการเม่ือป 
พ.ศ. 2539 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.36 

ตารางท่ี 3.36 การสนับสนุนงบประมาณระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบล 
                 อาวนาง (เกาะพีพี) 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2538 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 1 

11.15 เงินอุดหนุน 

2540 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
ระยะท่ี 2 

4.8 เงินอุดหนุน 

2553 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
ระยะท่ี 3 

 เงินอุดหนุน 

1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
   (1) องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง   เม่ือ พ.ศ.2441 พระยาอุตรกิจ ประกาศ
จัดตั้งเปนตําบล โดยเรียกชื่อตําบลวา “คลองแหง” เดิมเปนสภาตําบลอาวนาง ตอมา พ.ศ.2486 ได
ประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 2 มีนาคม 
2538 เปนตนมา ตั้งอยูหมูท่ี 7 ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อยูหางจากตัวเมืองจังหวัดกระบี่
ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 16 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 126 ตารางกิโลเมตร (78,750 ไร) เปน
พ้ืนดิน 50 ตารางกิโลเมตร และเปนพ้ืนน้ํา 76 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร จํานวน 
11,998 คน โดยแยกเปนประชากรชาย จํานวน 5,989 คน และประชากรหญิง จํานวน 6,009 คน จํานวน
ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร จํานวน 9,707 ครัวเรือน (ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง) 

(2) สภาพภูมิประเทศ เขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง มีสภาพเปนพ้ืนดิน 
50 ตารางกิโลเมตร และเปนพ้ืนน้ํา 76 ตารางกิโลเมตร  
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(3) สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมเขตรอน (Monsoon 
Climate) มีฝนตกเฉลี่ยเกือบตลอดป เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากท้ังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
      องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (เกาะพีพี) เปนท่ีดินขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนาง ตั้งอยู หมู 7 ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พิกัดทางภูมิศาสตร 47 N0855399 
E0475513 โดยมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบ
เติมอากาศชนิดแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) ผสมกับแบบบึงประดิษฐ (Wetland) มีพ้ืนท่ี 
5 ไร สภาพแวดลอมพ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบดวย  

(1) แหลงน้ํา คือ หาดโละดาหลัม 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
                           ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (เกาะพีพี) ใหบริการบําบัดน้ําเสีย      
บนเกาะพีพี พ้ืนท่ี 2 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 40 ของเขตการปกครอง  

1.5) แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน 

ตารางท่ี 3.37 แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (เกาะพีพี) 
ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด - 
2 โรงแรม 1,464 
3 โรงพยาบาล 1 
4 รานอาหาร 14 
5 โรงฆาสัตว - 
6 หมูบานจัดสรร - 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 1 
8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด  
9 หางสรรพสินคา - 
10 อ่ืน ๆ (ระบ…ุสถานประกอบอ่ืนๆ…..) 222 

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง  

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบาย  
        องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง  มีนโยบายดานสิ่งแวดลอม คือ เปนประกาศ 
การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน โดยจัดทํายุทศาสตรในการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สงเสริมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และน้ําเสียแบบบูรณาการ โดยมุงม่ันตอการ
ปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมและปองกันมลพิษ โดยปรับปรุงการจัดการน้ําเสียชุมชน เพ่ือปองกันการปลอย
มลพิษสูสิ่งแวดลอม รวมถึงดําเนินการอยางตอเนื่องในการสรางจิตสํานึกดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและ
เครือขาย พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตอผูท่ีสนใจ  

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
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       องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง ไดมอบหมายสวนโยธา ในการควบคุมกํากับ
การเดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมอบหมายใหนายสมหมาย จันทรทิน เปนผูดูแลและดําเนินงานระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมฯ 

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 

มีการจดบันทึกการเดินระบบแบบรายวัน และรายงานสรุปเปนแบบรายเดือน 
ตามแบบ ทส.2 เพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง 

(2) การรายงาน 
จัดทําสรุปและรายงานผลมีการจดบันทึกปริมาณน้ําเสียแบบรายวัน และ

รายงานสรุปเปนแบบรายเดือน ตามแบบ ทส.2 เพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย      
อยางตอเนื่องทุกเดือน 

2.4) งบประมาณ 
   องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง  ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดระบบบําบัดน้ําเสียและการจัดการขยะ ไดแก โครงการจางศึกษา
ออกแบบ และโครงการปรับปรุงและวางทอระบบบําบัดน้ําเสียเกาะพีพี และโครงการจางศึกษาออกแบบ
ระบบบําบัดน้ําเสียอาวนาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1)  ระบบรวบรวมน้าํเสียชุมชน  
(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 400 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีน้ําเสียเขา

ระบบรวบรวม 400 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 100 
3.2)  ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน ประกอบดวย ชนิดแอกติเวเต็ดสลัดจ 

(Activated Sludge : AS) ผสมกับแบบบึงประดิษฐ (Wetland) 
3.2.1 องคประกอบของระบบ 

   1) บอกระจายน้าํ ใชงานปกต ิ
       - ปริมาตร 144 ลูกบาศกเมตร  กวาง 4 .เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 6 เมตร 
       - เคร่ืองสูบ ขนาด - Kw - ลิตร/นาท ี

      - เคร่ืองเติมอากาศ ชนิด - ขนาด - Kw 
   2) บอเติมอากาศ (Aeration Tank) 
      - ปริมาตร 128 ลูกบาศกเมตร กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร   ลึก 4 เมตร 

      - เคร่ืองเตมิอากาศ 
   3) บอตกตะกอน (Sedimentation Tank) 

  - ปริมาตร 10 ลูกบาศกเมตร เสนผานศูนยกลาง 2.5 เมตร ลึก 4 เมตร 
   4) บอหมุนเวียนตะกอน 
    - ปริมาตร 42 ลูกบาศกเมตร กวาง 2 เมตร ยาว 3.5 เมตร   ลึก 6 เมตร 
      3.2.2 ปริมาณน้ําเสียตามคาการออกแบบ 400 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

  3.2.3 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 400 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 
100 ของระบบท่ีออกแบบ 
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  ระบบบําบัดน้ําเสีย องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง เปนระบบแบบเติม
อากาศชนิดแอกติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) ผสมกับแบบบึงประดิษฐ (Wetland) ออกแบบ
ใหรองรับน้ําเสีย 400 ลูกบาศกเมตรตอวัน  ปจจุบันมีน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ย 400 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
ประกอบดวย 
1.บอพักน้ําเสีย จํานวน  1  ชุด 
2.บอตกตะกอนและแยกไขมัน จํานวน  1  ชุด 
3.บอเติมอากาศ จํานวน  2  ชุด 
4.บึงประดิษฐ จํานวน  3  ชุด 
 
 
 
 
 
 

 

  รูปท่ี 3.34 กระบวนการบําบัดน้ําเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําองคการบริหาร- 
               สวนตําบลอาวนาง (เกาะพีพี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําเสีย 

เขาระบบ 
บอตกตะกอน 
บอดักไขมัน 

บอเติมอากาศ 1 

บอเติมอากาศ 2 

บึงประดิษฐ 1 

บึงประดิษฐ 2 
 

บึงประดิษฐ 3 
 

น้ําท้ิง 

ออกจาก
ระบบ 
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รูปท่ี 3.35 แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง(เกาะพีพี) 
 

3.5)  อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค (1) ถนนภายในโครงการ ประเภท
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 1 เมตร สามารถใชงานได         

3.6)   ระบบจัดการน้ําฝน  
       -ไมมี 
3.7)   แนวกันชน (Buffer Zone)   
   -ไมมี 
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3.10) การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษา
ระบบท้ังระบบและมีการซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบ 

3.11) องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง ไมไดตรวจสอบคุณภาพน้ํามีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําเขาและออกระบบ  

3.12) การจัดการน้ําท้ิง ปลอยลงคูระบายน้ํา และไหลลงสูหาดโละดาหลัม 
 

   
ปายโครงการ ปายรายละเอียดโครงการ สถานีสูบ 

   
บอรวบรวมน้ําเสีย และระบบดักไขมันในบอรวบรวมน้ําเสีย บอเติมอากาศ 

   
บอเติมอากาศ 1 และ 2 บอกวนตะกอน 

   
ระบบบึงประดิษฐ 1-3 บอพักน้ําท้ิง(รูปหัวผีเสื้อ) จุดระบายน้ําท้ิงออกสูภายนอก 

 
รูปท่ี 3.36 สภาพท่ัวไปของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง(เกาะพีพี)  
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4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

        องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง โดยสวนโยธา มอบหมายใหนายสมหมาย 
จันทรทิน ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  

4.2) การเก็บคาธรรมเนียม 
                           มีการศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับอัตราการจัดเก็บคาบริการและสามารถจัดเก็บ
คาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 540,000 บาท/ป และมีรายไดอ่ืนๆ คือ องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 
อุดหนุนคาดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 240,000 บาท/เดือนดังตารางท่ี 3.38 

ตารางท่ี 3.38 แสดงอัตราจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง(เกาะพีพี) 
หนวยงาน บาท/ลูกบาศกเมตร (เดือน) 

ประชาชนท่ัวไป 75.00  
สถานประกอบการ 84.00 

อาคารพาณิชยกรรม (คูหา) 100.00 
อ่ืนๆ รานจําหนายอาหาร 5.25 / ตร.ม. 

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 

4.3) คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
     มีคาใชจายในการดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดแก เงินเดือนพนักงาน 
คาซอมแซม คาไฟฟา-ประปา คาวัสดุวิทยาศาสตร และอ่ืนๆเปนเงินจํานวน 745,776 บาท/ป  

 

5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย 

     องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสีย 
โดยใหมีการศึกษาดูงาน และมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง ดําเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตําบลอาวนาง ในรายงานการติดตามและประเมินผล “โครงการรานอาหารปลอดภัย ใสใจนักทองเท่ียว
เกาะพีพี” โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูประกอบการจากรานอาหาร โรงแรม และรีสอรท จํานวน 50 คน และ    
มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 50 คน 

5.3)  ปญหาเรื่องรองเรียน 
ท่ีผานมาไมพบปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียองคการ

บริหารสวนตําบลอาวนาง  

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

(1) คาใชจายไมเพียงพอ 
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(2) ปญหาประสิทธิภาพของระบบ 
(3) ขาดแคลนเจาหนาท่ีในการดูแลและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสีย  

6.1.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
(1) แหลงกําเนิดมลพิษ ไดแก ครัวเรือน รานอาหาร สถานประกอบการ 

และอาคารบางแหง ยังไมไดบําบัดน้ําท้ิงเบื้องตน เชน ถังดักไขมัน 

6.2) ขอเสนอแนะ 

6.2.1) การดําเนินโครงการ 
(1) ควรตรวจสอบและซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรใหพรอมใชงาน     

อยูเสมอ ตรวจสอบสภาพทอระบายน้ํา ทอรวบรวมน้ําเสีย เพ่ือตรวจสอบการอุดตันของตะกอนและไขมัน และ
เพ่ือลดการเลี่ยงการรวบรวมน้ําเสียออกนอกระบบฯ 

(2) ควรมีแผนการดําเนินงาน และตรวจคุณภาพน้ําในระบบ โดยเฉพาะ
น้ําเขาและน้ําออกเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

(3) ควนติดตั้งระบบฆาเชื้อโรคกับน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดสุดทายแลว 
เพ่ือกําจัดจุลอินทรียท่ีปนเปอยในน้ําท้ิง ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีเลนน้ําทะเลได 

(4) ขยายเสนทอรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
(1) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการบําบัด    

น้ําเบื้องตนกอนปลอยลงท้ิง เชน ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบานเรือนและรานอาหาร 
(2) ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงอยางตอเนื่อง และปรับปรุง

คุณภาพน้ําท้ิงใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน  

(3) สนันสนุนองคความรูและทักษะการเดินระบบใหแกผูดูแลระบบ
อยางตอเนื่องและติดตามการดําเนินงานเชิงเทคนิคพรอมใหคําปรึกษา 

(4) ควรนําหลักการ 3R (ลดการใช นํากลับมาใชใหม) มาประยุกตใช  
ในการจัดการน้ําเสียบนพ้ืนท่ีเกาะ 

 

7) ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบล
อาวนาง (เกาะพีพี) 

ภาพรวมการดําเนินงาน พบวาอยูในเกณฑพอใช  โดยมีขอบงชี้จากปจจัยการประเมิน 
ท่ีทําใหดานการบริหารจัดการอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง ไดแก การดําเนินจัดเก็บตัวอยางน้ําในระบบ  
การตรวจวิเคราะหน้ําท้ิงตามท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหขาดขอมูลในการยืนยันคุณภาพน้ําท้ิง และการจัดทํา
รายงาน สวนดานเทคนิคนั้นพบวาการจัดการเอกสารการออกแบบยังไมชัดเจน ในดานการมีสวนรวม   
ของประชาชนพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการจัดการน้ําเสียชุมชน ท้ังนี้ยังตองจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสียชุมชน และการวิเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานตอไป 
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3.2.3 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก) 

 1) ขอมูลท่ัวไป  
1.1) ความเปนมา 

  ระบบบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก) แบบกลุม
อาคาร  หมู ๒ ตําบลอาวนาง ในสวนการจัดการน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบบริเวณพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 (คลอง
จาก) องคการบริหารสวนตําบลอาวนางไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนจํานวน
เงิน 18,500,000 บาท เพ่ือกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคาร (Cluster) แบบเติมอากาศท่ีมี
ตัวกลาง ความสามารถในการรองรับน้ําเสียรวม 300 ลูกบาศกเมตร/วัน พ้ืนท่ีบริการหมู 2 ตําบลอาวนาง 
พ้ืนท่ีระบบตั้งอยูบริเวณคลองจากพิกัดทางภูมิศาสตร 47 P 0481014 0887313 ออกแบบและกอสราง
โดย คือ บริษัท ฟนิกสยาม จํากัด ไดมีการทําสัญญาแลวเริ่มตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2552 - 14 มีนาคม 
2553 รวมระยะเวลา 240 วัน ประชากรตามทะเบียนราษฎร จํานวน 11,998 คน โดยแยกเปนประชากร
ชาย จํานวน 5,989 คน และประชากรหญิง จํานวน 6,009 คน จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร 
จํานวน 9,707 ครัวเรือน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

ตารางท่ี 3.39 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการระบบระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบ
กลุมอาคาร องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง(คลองจาก) 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2547 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย (ระยะท่ี 1) 

9.970 งบประมาณเงินอุดหนุน 
(กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน) 

2552 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
(ระยะท่ี 2) 

8.530 งบประมาณเงินอุดหนุน 
(กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน) 
 

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 
 

1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
      องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก) เปนท่ีดินขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนาง ตั้งอยู หมู 2 ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พิกัดทางภูมิศาสตร 47 N0855399 
E0475513 โดยมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบ
เติมอากาศชนิดแบบกลุมอาคาร (Cluster) มีพ้ืนท่ี 5 ไร สภาพแวดลอมพ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
ประกอบดวย แหลงน้ํา คือ หาดอาวพระนาง 

1.3) พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
                           ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก) ใหบริการบําบัดน้ําเสียบน
เกาะพีพี พ้ืนท่ี 1.5 ตารางกิโลเมตร  

1.4) แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน 
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ตารางท่ี 3.40 แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก) 
ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด - 
2 โรงแรม 171 
3 โรงพยาบาล - 
4 รานอาหาร 142 
5 โรงฆาสัตว - 
6 หมูบานจัดสรร 15 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 1 
8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด  
9 หางสรรพสินคา 1 
10 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง  

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบาย  
        องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง  มีนโยบายดานสิ่งแวดลอม คือ เปนประกาศ 
การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน โดยจัดทํายุทศาสตรในการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สงเสริมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และน้ําเสียแบบบูรณาการ โดยมุงม่ันตอการ
ปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมและปองกันมลพิษ โดยปรับปรุงการจัดการน้ําเสียชุมชน เพ่ือปองกันการปลอย
มลพิษสูสิ่งแวดลอม รวมถึงดําเนินการอยางตอเนื่องในการสรางจิตสํานึกดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและ
เครือขาย พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตอผูท่ีสนใจ  

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
       องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง จัดตั้งสวนโยธา เปนผูดูแลและดําเนินงาน
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมฯ 

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 

มีการจดบันทึกปริมาณน้ําเสียแบบรายวัน และรายงานสรุปเปนแบบรายเดือน 
ตามแบบ ทส.2 เพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง 

(2) การรายงาน 
จัดทําสรุปและรายงานผลมีการจดบันทึกปริมาณน้ําเสียแบบรายวัน และ

รายงานสรุปเปนแบบรายเดือน ตามแบบ ทส.2 เพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียอยาง
ตอเนื่องทุกเดือน 

2.4) งบประมาณ 
   องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง  ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดระบบบําบัดน้ําเสียและการจัดการขยะ ไดแก โครงการจางศึกษา
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียอาวนาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยบรรจุไว
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  
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3) ขอมูลดานเทคนิค 
3.1)  ระบบรวบรวมน้าํเสียชุมชน  

(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 300 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีน้ําเสียเขาระบบ
รวบรวม 300 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 100 

(2) ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 3.41 ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย องคการบริหารสวนตําบล 
อาวนาง (คลองจาก) 

รายชื่อ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ชนิดเคร่ือง 
สูบนํ้า/ที่ตั้ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต หรือ

แรงมา) 

อัตราสูบนํ้าเสีย
(ลูกบาศกเมตร/

วินาที) 

ระยะทางของ
สถานี 

สูบนํ้าเสียสุดทาย
ถึงระบบบําบดั 

นํ้าเสีย (กิโลเมตร) 
LS1 บริเวณอาวนางซีฟูด 

 
แบบจุม 2   

LS2 บริเวณโคงพระนาง
อินน 

แบบจุม 3  

LS3 บริเวณคลองจาก 
 

แบบจุม 3  

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 
 

3.2 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน ประกอบดวย แบบกลุมอาคาร 
(Cluster) 

3.2.1 องคประกอบของระบบ 
1) บอเติมอากาศ (Aeration Tank) 2 บอ 

- ปริมาตร 48 ลบ.ม. กวาง 6.4 เมตร ยาว 2.5 เมตร ลึก  
 34 เมตร 

2) บอตกตะกอน (Sedimentation Tank) 2 บอ 
- ปริมาตร 13.5 ลบ.ม. กวาง 1.8 เมตร ยาว 2.5 เมตร ลึก  

 3 เมตร 
3.2.2 ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 300 ลูกบาศกเมตร/วัน 
3.2.3 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 300 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอย

ละ 100 ของระบบท่ีออกแบบ     
3.2.4 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

1) เอกสาร 
มีคู มือและบํารุงรักษาระบบท้ังระบบ และมีเอกสารแสดง

คุณลักษณะของเครื่องจักร  และคูมือการใชงานของเครื่องจักร 
2) การเดินระบบ 

ปจจุบันมีการระบบอยางตอเนื่อง 
3) การบํารุงรักษา 
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ไมไดมีการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
3.2.5 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

     ไมไดตรวจสอบคุณภาพน้ําเขาระบบ และน้ําท้ิง   
3.2.6 การจัดการน้ําท้ิง 

- ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ อาวพระนาง 
ระบบบําบัดน้ําเสีย องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง เปนระบบ

แบบเติมอากาศชนิดกลุมอาคาร (Cluster) ออกแบบใหรองรับน้ําเสีย 300 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปจจุบันมี
น้ําเสียเขาระบบเฉลี่ย 300 ลูกบาศกเมตรตอวัน ประกอบดวย 
1. เครื่องสูบน้ํา จํานวน  1  ชุด 
2. เครื่องเติมอากาศ จํานวน  2  ชุด 
3. บอตกตะกอน  

3.2.7 ไมมีอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค          
3.2.8  ไมมีระบบจัดการน้ําฝน  
3.2.9 ไมมีแนวกันชน (Buffer Zone)   
3.2.10 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและ

บํารุงรักษาระบบท้ังระบบและมีการซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบ 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3.37 กระบวนการทํางานระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น้ําเสีย 

เขาระบบ 

บอเติมอากาศ 1 

บอเติมอากาศ 2 

น้ําท้ิง 

ออกจากระบบ 
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รูปท่ี 3.38 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 
(คลองจาก) 
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ปายรายละเอียดโครงการ สถานีสูบบริเวณหาดอาวนาง ถังดักบําบัดแบบกลุมอาคาร 

   
สภาพท่ัวไปของน้ําท้ิงจากสถาน
ประกอบการท่ีอยูเหนือระบบฯ 

ถังดักไขมันและถังเติมอากาศมีสภาพชํารุด 
มีลักษณะโกงของขอบผนังดานยาวท้ังดานซาย-ขวา 

   
ลักษณะน้ําท่ีมีสีดํา มีกลิ่น ไหลลงหาดอาวนาง 

 
รูปท่ี 3.39 สภาพท่ัวไประบบบําบัดน้ําเสีย องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก)  

 
4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 

4.1) บุคลากร 
        องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง โดยสวนโยธา ดูแลและเดินระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย  

4.2) การเก็บคาธรรมเนียม 
                           ยังไมไดศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับอัตราการจัดเก็บคาบริการ และยังไมไดเก็บ
คาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

4.3) คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
     มีคาใชจายในการดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดแก เงินเดือนพนักงาน 
คาซอมแซม คาไฟฟา-ประปา คาวัสดุวิทยาศาสตร และอ่ืนๆเปนเงินจํานวน 745,776 บาท/ป  
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5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย 

                            -ไมไดมีการประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
      -ไมมีการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
      ท่ีผานมาพบปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนาง ดังนี้ตารางท่ี 3.42 

ตารางท่ี 3.42 การรองเรียนเรื่องรองเรียน ระบบบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 
ป พ.ศ. ประเด็นเรื่องรองเรียน ผูรองเรียน การแกไขปญหา สภาพปจจุบัน 
2555 น้ํามีกลิน่เหม็น ประชาชน การตรวจสอบ

คุณภาพน้ํา 
 

2558 นํ้ามีสีดาํคล้ํามีกลิ่นเหม็น ประชาชน การตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

 

 ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

(1) ขาดแคลนวัสดุเคร่ืองจักร 
(2) ขาดแคลนเจาหนาท่ีในการดูแลและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสีย  

6.1.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
(1) ไมมีเจาหนาท่ีเฉพาะทางในการดูแลบํารุงรักษา และเดินระบบบําบัดน้ํา 

เสีย 
(2) ชุมชนและสถานประกอบ ขาดการมีสวนรวมในการชวยบําบัดน้ําเสีย

เบื้องตน 

6.2) ขอเสนอแนะ 

 6.2.1) การดําเนินโครงการ 
 (1) มีความตองการผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหคําแนะนําในการจัดการระบบบําบัดน้ํา

เสีย 
 (2) ทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือปรับปรุบ

ระบบใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดตามเกณฑท่ีออกแบบ 

6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย 
(1) ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทาง ในการ

ดูแลบํารุงรักษา และเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
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(2) ควนสงเสริมใหประชาชนหรือสถานประกอบการเขามามีสวนรวมใน
การจัดการน้ําเสียชุมชน เชน ติดตั้งถังดักดับไขมัน การรวมเปนคณะกรรมการ เปนตน 
 

7) ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียองคการบริหารสวนตําบล
อาวนาง (คลองจาก) 
จากการประเมินการดําเนินงานระบบ พบวาอยูในเกณฑตองปรับปรุงโดยมีขอมบงชี้จากปจจัยการประเมิน
ไดแก 

- การกําหนดผูรับผิดชอบและการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ 
- การรวบรวมและรายงานขอมูลการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
- การออกขอบัญญัติจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
- การจัดเก็บเอกสารการออกแบบท่ีชัดเจน 
- การดําเนินจัดทําแผนเก็บตัวอยางและการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงอยางตอเนื่อง 
- การมีสวนรวมของประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียและรวมเปน

คณะกรรมการจัดการน้ําเสียชุชน 

 

3.3 จังหวัดตรัง 

3.3.1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครตรัง  
1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 

ถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในชวงป พ.ศ.  
2538-2548 รวมวงเงินท้ังสิ้น 491.1 ลานบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบสระ
เติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL)  ระยะท่ี 1-2 ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ 17,700 
ลูกบาศกเมตร/วัน เปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ.2543 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.43 

 
ตารางท่ี 3.43 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลนครตรัง 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2538 -2540 
ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
รายละเอียดและกอสรางระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 1 

249.8 
งบประมาณแผนดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

2545 - 2547 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 2 241.3 
งบประมาณแผนดิน 

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ) 
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1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
 เทศบาลนครตรัง ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจังหวัดตรัง และเทศบาลเมือง

ตรัง ตามลําดับ และประกาศใหเปนเทศบาลนครตรัง ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  
เลม 116 ตอนท่ี 110 ก เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2542  ตั้งอยูเลขท่ี 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เทศบาลนครตรังอยูใน
เขตพ้ืนท่ีของตําบลทับเท่ียง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร ระยะหางจากท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด
ตรัง ประมาณ 50 เมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2557 จํานวนประชากรท้ังหมด 
60,591 คน แบงเปน ชาย 28,292 คน หญิง 32,299 คน จํานวนบานเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
24,131 หลังคาเรือน  

(1) สภาพภูมิประเทศ ลักษณะเปนท่ีราบ เปนยานเศรษฐกิจการคาใจกลางเมือง  
มีลําคลองสําคัญ 2 สาย คือ คลองหวยยาง และคลองน้ําเจ็ด   

(2) สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้นไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย มี 2 ฤดู 
คือ ฤดูรอนระหวางเดือนมกราคม - เมษายน และฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย 2,076.9 มิลลิเมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครตรัง ตั้งอยูในท่ีดินสาธารณะประโยชนถนน

เลี่ยงเมืองตรัง หมายเลข 419 ตําบลนาตาลวง อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง พิกัดทางภูมิศาสตร 
 47 N0564646 0835760 (WGS84) โดยมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon :AL) มีพ้ืนท่ี 163 ไร  สภาพแวดลอมพ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบดวย  

(1) แมน้ําสายหลัก คือ แมน้ําตรัง มีระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  
500 เมตร ใชประโยชนเพ่ือเกษตรกรรม และแหลงพันธุสัตวน้ํา 

(2) แหลงน้ํา คือ คลองปอน ระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 50 เมตร 
ใชประโยชนเพ่ือเกษตรกรรม  และแหลงพันธุสัตวน้ํา 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
 ปจจุบัน เทศบาลเมืองกระบี่ใหบริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนท่ี 10.27 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 60 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปท่ี 3.40 
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                  รูปท่ี 3.40 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครตรัง 

1.5) แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน 
ตารางท่ี 3.44 แหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชนเทศบาลนครตรัง 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 
1 ตลาด 4 
2 โรงแรม 18 
3 โรงพยาบาล 3 
4 รานอาหาร 204 
5 โรงฆาสัตว 1 
6 หมูบานจัดสรร - 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน - 
8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด - 
9 หางสรรพสินคา 4 
10 อ่ืน ๆ (ระบ…ุ…..) - 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลนครตรัง ,กุมภาพันธ 2558 
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2) ขอมูลดานนโยบาย 
2.1) นโยบายเทศบาล  

เทศบาลนครตรัง มีนโยบายบริหารจัดการน้ําเสีย โดยจัดทําแผนงาน มาตรการ 
โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 และมีการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ไดแก ป 2558 
โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย (เปลี่ยนเครื่องเติมอากาศของระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 15 เครื่อง 
พรอมอุปกรณติดตั้ง) โครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาล (การขุดลอกสันดินท่ีกีดขวางการไหล
ของน้ํา และกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช ในลําคลองหวยยาง และคลองน้ําเจ็ด) และป 2558 ได
เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน เพ่ือกอสรางโครงการระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 3 
ผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตรัง ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
เทศบาลนครตรัง ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการบริหารจัดการน้ําเสีย  

แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล คือ สํานักการชางดูแลและ
ดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 

เทศบาลนครตรัง มีการมอบหมายบุคลากรของสํานักการชาง ดูแลและจัดเก็บ
ขอมูลดานการเดินระบบ  

(2) การรายงาน 
เทศบาลนครตรัง โดยสํานักการชาง จัดทําสรุปและรายงานผลขอมูลดานการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารในการประชุมเทศบาลทุกเดือน 
2.4) งบประมาณ 

เทศบาลนครตรัง จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการดูแลระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําปของเทศบาล มีการกําหนดเปาหมาย และติดตาม
ประเมินผลการใชงบประมาณ และป 2558 ไดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน เพ่ือจัดทํา
โครงการระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะท่ี 3 ผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดตรัง ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1)  ระบบรวบรวมน้าํเสียชุมชน  

(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 17,700 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีน้ําเสีย
เขาระบบรวบรวม 10,173 ลกูบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 57 

(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
 

ตารางท่ี 3.45 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครตรัง 
ถนน ชนิดทอ ขนาดทอ (นิ้ว) ความยาวทอ(เมตร) 

ถนนเลี่ยงเมืองตรัง ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 1.20 เมตร 600 

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4046 ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 1.20 เมตร 1,400 

ถนนทากลาง ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 1.00 เมตร 1,094 

ถนนหวยยอด ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.80 เมตร 493 
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ถนน ชนิดทอ ขนาดทอ (นิ้ว) ความยาวทอ(เมตร) 

ถนนแยกหวยยอด ทอสงน้ําเสียดวยแรงดัน ชนิด
เสริมใยแกว(GRP) 

0.40 เมตร 264 

ถนนแยกซอยหวยยอด ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 เมตร 52 
ทอสงน้ําเสียดวยแรงดัน ชนิด
เสริมใยแกว(GRP) 

0.40 เมตร 52 

แยกถนนหวยยอด ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 เมตร 943 

แยกถนนเพลินพิทักษ ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 เมตร 281 

ถนนเพลินพิทักษ ทอสงน้ําเสียดวยแรงดัน ชนิด
เสริมใยแกว(GRP) 

0.30 เมตร 244 

คลองหวยยาง ตอน 2 ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.30 เมตร 1,333 

ถนนสังขวิทย ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.30 เมตร 154 

ถนนพัทลุง ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.20 เมตร 490 

ถนนเพลินพิทักษ ค.ส.ล.ปากระฆัง  สวมแหวนยาง 0.40 เมตร 430 
ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 เมตร 820 

ถนนกันตัง ทอ HDPE 0.40 เมตร 850 
ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.40 เมตร 394.50 
ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 เมตร 417.50 
ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 เมตร 284.50 
ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.80 เมตร 116 

เลียบคลองนํ้าเจ็ด ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.40 เมตร 883.75 
ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 เมตร 1,763.75 

ถนนคลองนํ้าเจ็ด ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 เมตร 210 

 

(3) รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสยี  (CSO)  

ตารางท่ี 3.46 รายละเอียดจํานวนบอดักนํ้าเสีย  (CSO) เทศบาลนครตรัง 
ถนน บอดักน้ําเสีย (CSO) ตําแหนงท่ีต้ัง 

ถนนเพลินพิทักษ CSO 1  
CSO 2 สี่แยกโรงเรียนปญญาวิทย 
CSO 3  
CSO 4  

ถนนสังขวิทย CSO 5  
CSO 7  
CSO 8 หัวสะพานสังขวิทย 

คลองหวยยาง ตอน 2 CSO 9  
CSO 10  
CSO 11  
CSO 12 ตรงขามเจริญแมนช่ัน 

ถนนสังขวิทย   CSO 13  
CSO 14 หลังหมูบานเมืองตรังวิลเลจ 
CSO 15  
CSO 16  
CSO 17 ซอยชาญยุทธ 

ถนนควนคีรี (หลังจวน) CSO 18  
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ถนน บอดักน้ําเสีย (CSO) ตําแหนงท่ีต้ัง 
 CSO 19  

CSO 20  
CSO 21  

ถนนอุดมลาภ ซอย 3 CSO 22  
CSO 23  

ถนนพัทลุง ซอย 7 CSO 24  
CSO 25  
CSO 26  
CSO 27  
CSO 28  
CSO 29  
CSO 30  

ถนนพัทลุง ซอย 3 
  

CSO 31  
CSO 32  
CSO 33  
CSO 34  
CSO 35  

ถนนหวยยอด ซอย 6  CSO 36  
CSO 37  

ถนนวิเศษกุล ซอย 1   CSO 38  
CSO 39  

ถนนวิเศษกุล CSO 40 หัวสะพานกนกภตัตาคาร 
CSO 41  
CSO 42  
CSO 43  
CSO 44  

ถนนราชดําเนิน CSO 45 ซอยสิริบรรณเกา 
CSO 46  
CSO 47  
CSO 48  
CSO 49 หลังกมลการชาง 
CSO 50 หลังโรงพยาบาลราชดาํเนิน 

ถนนไทรงาม CSO 51  
CSO 52  
CSO 53  
CSO 54  

ถนน หวยยอด CSO 55 โรงพยาบาลตรังชาตะ 
CSO 56  
CSO 57  
CSO 58  

ถนน ทากลาง CSO 59 สมบูรณการไฟฟา 
CSO 60  
CSO 61  
CSO 62  
CSO 63  
CSO 64  
CSO 64  



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

127 

ถนน บอดักน้ําเสีย (CSO) ตําแหนงท่ีต้ัง 
CSO 65  

ถนนทากลาง ตอน 2 CSO 66 หลังราน ป.ยานยนต 
CSO 67  

ถนนนํ้าผุด CSO 68  
CSO 69  
CSO 70  
CSO 71  
CSO 72  

ถนนทากลาง CSO 73  
CSO 74  
CSO 75  

 

(4) ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 3.47 ขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสียเทศบาลนครตรัง 

รายชื่อสถาน ี สถานท่ีต้ัง 
ชนิดเคร่ือง 
สูบน้ํา/ท่ีต้ัง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต 

หรือแรงมา) 

อัตราสูบ 
น้ําเสีย

(ลูกบาศก
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน้ําเสียสุดทาย 

ถึงระบบบําบัดน้ําเสีย 
(กิโลเมตร) 

PS1 
(หนาวัดกุฎยาราม) 

ถนนเพลิน
พิทักษ 
 

Submersible 
Pump EMU 

16 - 4 
 
 

PS2 
(สามแยกหมี ถนน
วิเศษกุล ซอย 1) 

ถนนวิเศษกุล 
ซอย 1 
 

Submersible 
Pump EMU 

21.5 - 3.5 
 
 

PS3 
(วัดตันตยาภิรม) 

ถนนทากลาง 
 

Kawamoto 3.7 - 2 
 

      
P4 
(อนุสาวรีย) 

ถนนพัทลุง 
 

Kawamoto 7.5 - 5 

P5 
(หนาวัดคลองนํ้าเจ็ด) 

ถนนวัดคลอง
นํ้าเจ็ด 
 

Submersible 
Pump Model 
100QW 

11 - 4.7 

โรงงานปรับปรุง
คุณภาพนํ้า 

ตําบลนาตา
ลวง อําเภอ
เมืองตรัง  

Submersible 
Pump EMU  

50 - - 
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รูปท่ี 3.41 แผนภาพแสดงท่ีตั้งสถานีสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร  
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3.3)  ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน 
3.2.1 ระบบบอเติมอากาศ มีองคประกอบดังรูปท่ี 3.42 และรูปท่ี 3.43 ดังนี้ 

(1) บอเติมอากาศ (Aeration Pond)  ปริมาตร 477,750 ลูกบาศกเมตร  
กวาง 195 เมตร  ยาว 490 เมตร  ลึก 5 เมตร มีเครื่องเติมอากาศ เติมอากาศใตน้ําชนิด Sumersible 
Aerator ขนาด 11 Kw จํานวน 15.เครื่อง สามารถใชงานได 

(2) บอบม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) ประกอบดวย 
(2.1) บอบอท่ี 1 ปริมาตร 228,375 ลูกบาศกเมตร  กวาง 175 เมตร   

ยาว 290 เมตร  ลึก  4.5 เมตร 
(2.2) บอบอท่ี 2 ปริมาตร 166,500 ลูกบาศกเมตร  กวาง 100 เมตร   

ยาว 370 เมตร  ลึก  4.5 เมตร 
(2.3) บอพักน้ํา  ปริมาตร 182,817   ลูกบาศกเมตร กวาง 183 เมตร  

ยาว 222 เมตร  ลึก 4.5 เมตร 
(3) บอสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank)  ไมมี 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.42 กระบวนการบําบัดน้ําเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครตรัง 
 

(4) ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 17,700 ลูกบาศกเมตร/วัน 
(5) ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบจริง 10,173 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนรอยละ 

57 ของคาออกแบบ  
(6) ความสามารถในการลดคาความสกปรกในรูป BOD  รอยละ 74.35  ดัง

รูปท่ี 3.43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.43 ประสิทธภิาพการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครตรัง 

  

Aerated 
Lagoon 

Polishing 
Pond 1 

Polishing 
Pond 2 

 

Polishing 
Pond 3 

           Screen  
& Pumping Station 

Effluent 

รอยละ 

พารามิเตอร 
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                    รูปท่ี 3.44 แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครตรัง 
 

  

  

รูปท่ี 3.45 ระบบรวบรวมน้ําเสีย อาคารดักน้ําเสีย และสถานีสูบน้ํา 
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3.2.2) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคาร (Cluster Treatment Plant) รองรับ
คาความสกปรก (BOD5) ไมเกิน100 มิลลิกรัมตอลิตรเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังสําเร็จรูป ประกอบดวย
บอสูบน้ําเสีย บอเติมอากาศและบอตกตะกอน ขนาด กวาง 2.5 เมตร ยาว 9.20 เมตร ลึก 2.70 เมตร  
ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 100 ลูกบาศกเมตร/ชุด มีจํานวน 5 ชุด ดังนี้ 

(1) บริเวณโรงเรียนดรุโณทัย จํานวน 2 ชุด รองรับน้ําเสียจากชุมชนโรงเรียน 
ดรุโณทัย พิกัดท่ีตั้ง 47 N0568456 0835170 (WGS84)   

(2) บริเวณหลังสนามกีฬา รองรับน้ําเสียจากชุมชนสนามกีฬา พิกัดท่ีตั้ง 
47N0568461  0834810 (WGS84)   

(3) บริ เวณสรรพากร รองรับน้ํ า เสียจากชุมชนสรรพากร พิกัด ท่ีตั้ ง 
47N0568581 0835045 (WGS84)   

(4) บริเวณหมูบานไทรทอง จํานวน 2 ชุด รองรับน้ําเสียจากหมูบานไทรทอง 
(บริเวณคลองน้ําเจ็ด) พิกัดท่ีตั้ง 47 N0567703 0833823 (WGS84)   

ปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคารมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย
นอยและไมไดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงท่ีผานระบบ ดังรูปท่ี 3.45 

 

  

  
รูปท่ี 3.46 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร 
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3.3) เครื่องจักรและครุภัณฑอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 3.48 เครื่องจักรและครุภัณฑอ่ืนๆ ระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลนครตรัง 
 

ลําดับ ประเภท ชนิด ขนาด ย่ีหอ ปท่ีไดมา สภาพ 

1. เครื่องสูบนํ้า Submersible 
pump EMU 

50  - 2543 ใชงานได 

2. เครื่องตักขยะ
อัตโนมัต ิ

AQUA -
GUARD 

 - 2543 ใชงานได 

3. เครื่องเติมอากาศ
แบบทุนลอย 

AQUA BRUSH 
ROTOR 

11 - 2543 ใชงานได 

4 เครื่องสูบนํ้า Submersibke 
pump EMU 

16 - 2543 ใชงานได 

5. เครื่องสูบนํ้า Submersibke 
pump EMU 

21.5 - 2543 ใชงานได 

6. เครื่องสูบนํ้า Kawamoto 3.7 - 2547 ใชงานได 

7. เครื่องสูบนํ้า Kawamoto 7.5 - 2547 ใชงานได 

8. เครื่องสูบนํ้า Submersible 
pump Model 

100 QW 

11 - 2551 ใชงานได 

9. รอกไฟฟา ES 
SERIES,Model 

ES3 

250 kg to 
20 t 

- 2543 ใชงานได 

 
3.4) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค (1) อาคารสํานักงาน  (2) 
หองปฏิบัติการ (3) บานพักเจาหนาท่ี  (3) อาคารปอมยาม (4) อาคารจอดรถ  (5) 
ถนนภายในโครงการ ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 6 เมตร 6) รั้ว เปนลวด
หนาม สามารถใชงานได        
3.8)   ระบบจัดการน้ําฝน เปนทอระบายน้ําประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง 
3.9)   แนวกันชน (Buffer Zone)  ไมมี 
3.10) การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ โดยมีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษา

ระบบท้ังระบบและมีการซอมบํารุงเม่ือครุภัณฑ/อุปกรณในระบบชํารุดไมสามารถใชตอไปได 
3.11) เทศบาลฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ํามีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและออกระบบ ใน

ป 2557 ในชวงเดือนมกราคม –พฤษภาคม 2557 ไดแก pH DO BOD COD SS และอุณหภูมิ ซ่ึงมีคา
BOD COD มีคาเกินมาตรฐานน้ําท้ิง ระบบมีความสามารถในการลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD นอย

กวารอยละ 50 และในชวงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2557 พบวา คา COD เกินคามาตรฐานน้ําท้ิง และ
ในชวงเวลาดังกลาว ประสบปญหาเครื่องมือวิทยาศาสตรเสีย ไมไดมีการตรวจวัด BOD และ SS  ปจจุบัน
อยูระหวางการตั้งงบประมาณ(งบเหลือจาย ป 2558) ในการจัดซ้ือเครื่องมือ  

3.12) การจัดการน้ําท้ิง สวนใหญปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คลองปอน มีการ
นําไปใชรดน้ําตนไม และลางถนนเปนครั้งคราว 
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รูปท่ี 3.47 สภาพท่ัวไปของระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครตรัง 
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

เทศบาลนครตรัง ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยสํานัก 
การชาง ประกอบดวย ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล นายชาง และลูกจาง จํานวน 3 คน ซ่ึงไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงานใหระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ท้ังนี้ ไดเสนอขออัตรากําลังบุคลากรเพ่ือมา
ดําเนินงานแลว 

4.2) การเก็บคาธรรมเนียม 
เทศบาลนครตรัง อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับอัตราการ

จัดเก็บคาบริการและเพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงถือเปนบริการท่ีใหแก
ประชาชน 

4.3) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลตรัง มีคาใชจายในการดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดแก 

เงินเดือนพนักงาน คาซอมแซม คาไฟฟา-ประปา คาวัสดุวิทยาศาสตร และอ่ืนๆเปนเงินจํานวน 1,200,000 
บาท/ป  

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย 

เทศบาลนครตรัง ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสีย โดยเปดใหมี
การศึกษาดูงานและการอบรมดานการจัดการน้ําเสียแกนักเรียนในเขตเทศบาลของภาครัฐและเอกชน 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองนครตรัง ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

จัดการน้ําเสีย คือ โครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยการรวมกันทําความสะอาด  
เก็บขยะ  สิ่งปฏิกูล เศษวัสดุ ก่ิงไม สิ่งกีดขวางการไหลของน้ําภายในลําคลองในเขตเทศบาล  โดยความ
รวมมือของภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนท่ีอยูติดริมฝงคลอง ตลอดจนการประชาสัมพันธ  รณรงคให
ประชาชนไมท้ิงขยะ  ปลอยน้ําเสียลงคลอง  อยางนอยปละ 3 ครั้ง 
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5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 

ท่ีผานมาไมพบปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนคร
ตรัง แตพบปญหาน้ําเสียท่ียังไมไดรวบรวมเขาระบบ 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

(1) ปญหาตะกอนดินทรายในเสนทอระบบรวบรวมน้ําเสีย  สงผลใหน้ําเสีย
บางสวนไมไหลเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 

(2) ปญหาทรายตกคางภายในระบบทอเนื่องจากการไหลของน้ําฝนเขาระบบ
ในชวงฤดูฝน เกิดปญหาทรายกีดขวางภายในระบบทอ 

(3) เครื่องจักรกลชํารุดหรือเสื่อมสภาพของอะไหลเครื่องจักรกลกอน
ระยะเวลาอันควรเนื่องจากทรายท่ีไหลมาตามเสนทอจํานวนมาก  

(4) การซอมบํารุงเครื่องจักรกลท่ีมีขนาดใหญ อาทิ เครื่องสูบน้ําตัวใหญ  
เครื่องเติมอากาศ ฯลฯ  ใชระยะเวลานานเนื่องจากในทองถ่ินไมสามารถดําเนินการซอมแซมได ทําใหผล
ตอประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย  

6.1.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย  
(1) ไมมีการออกเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ และการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ํา

เสีย สงผลใหเทศบาลฯ ตองใชงบประมาณมาดําเนินการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
(2) แหลงกําเนิดมลพิษ ไดแก ครัวเรือน รานอาหาร สถานประกอบการ 

และอาคารบางแหง ไมมีการบําบัดน้ําท้ิงเบื้องตน 

6.2) ขอเสนอแนะ 

6.2.1) การดําเนินโครงการ 
(1) ควรดําเนินการเรงดวนในการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร งานทอ

ระบายน้ํา การสํารวจทอรวบรวมน้ําเสีย เพ่ือตรวจสอบการอุดตันของตะกอน เนื่องจากปริมาณน้ําเสียเขา
ระบบมีปริมาณนอยต่ํากวาคาออกแบบ  และการซอมหรือจัดหาเครื่องมือในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ประจําวัน เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

(2)  ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
รวมกลุมอาคาร (Cluster) ดังนี้  

-จัดทําบอดักทรายหรือถังแยกทรายในน้ําเสียกอนเขาระบบเพ่ือลด
ปญหาการสะสมของตะกอนทรายภายในบอพักน้ําเสีย การอุดตันของปมสูบน้ําเสียและระบบทอ ทําให
เครื่องจักรชํารุด สงผลตอการทํางานของระบบโดยรวม และการเสื่อมสภาพของอะไหลเครื่องจักรเร็ว  

- เพ่ิมความถ่ีในการขุดลอกตะกอนภายในบอพักน้ําเสียของระบบบําบัด 
เพ่ือปองกันการสะสมของตะกอน ท่ีจะสงผลใหปมสูบน้ําเสียเกิดการอุดตันได 

- ติดตั้งอุปกรณตัวนับชั่วโมงการทํางาน (Hour meter) ใหกับ
เครื่องจักรของระบบบําบัดน้ําเสียท้ังหมด เพ่ือตรวจสอบชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร และสามารถใช
เปนขอมูลสําหรับตรวจเช็คการทํางานท่ีผิดปกติของเครื่องจักร 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

136 

- การตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียเขา และออกจากระบบ เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการบําบัดเปนประจํา 

6.2.2) การบริหารจัดการน้ําเสีย  
(1) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการบําบัดน้ํา

เบื้องตนกอนปลอยลงท้ิง เชน ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบานเรือนและรานอาหาร  
(2) กํากับดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย

ของแหลงกําเนิดขนาดใหญใหมีการบําบัดน้ําเปนไปตามมาตรฐานน้ําท้ิงของแตละประเภท 
(3) ควรสํารวจพ้ืนท่ีบริการในการเชื่อมทอระบายน้ําสาขากับทอ

รวบรวมน้ําเสียหลัก  เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบและปองกันปญหาคุณภาพน้ําในคลองสาธารณะ 
ไดแก คลองน้ําเจ็ด คลองหวยยาง และเพ่ือรวบรวมปริมาณน้ําเสียเขาระบบใหเพ่ิมข้ึน 

(4) ควรศึกษาขอมูลเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการ
บําบัดน้ําเสียแก ครัวเรือน สถานประกอบการ และอาคารภาครัวและเอกชน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการน้ําเสีย 

 
7) ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครตรัง 

ผลการประเมิน พบวาการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครตรัง
อยูในเกณฑพอใช โดยปจจัยการประเมินท่ีมีบงชี้เชิงลบตอการประเมินในภาพรวมมากท่ีสุด คือการมี  
สวนรวมของประชาชนในการรวมเปนคณะกรรมการทํางานดานการรวบรงมจัดการน้ําเสียชุมชุน การจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสียและการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยการติดตั้งบอดักไขมัน รองลงมาคือดานนโยบาย 
ไดแก การตั้งคณะกรรมการ/ทํางานดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน การกําหนดผูรับผิดชอบ          
ในผังโครงสราง และกําหนดใหมีเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการจัดการน้ําเสียชุมชน และปจจัยอ่ืนๆ 
ไดแก ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง ท่ีมีความครบถวนของการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง และผานเกณณฑ
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด รอยละปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียเทียบเทากับการออกแบบ และ
ความชัดเจนในการจัดเก็บเอกสารการออกแบบระบบ 
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บทที่ 4 

 ผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 15 ภูเก็ต ดําเนินการติดตามและประเมินกําจัดขยะมูลฝอย     
ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินในการกอสรางและบริหารจัดการ ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือ  
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล จํานวน  
9 ระบบ คือ จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 ระบบ จังหวัดพังงา จํานวน 3 ระบบ จังหวัดกระบี่ จํานวน 1 ระบบ 
จังหวัดตรัง จํานวน 2 ระบบ และจังหวัดสตูล 2 ระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.1 จังหวัดภูเก็ต 

4.1.1 โครงการศนูยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต  
1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย ซ่ึงรองรับการกําจัดขยะมูลฝอย

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด โดยมอบใหเทศบาลนครภูเก็ตเปนผูบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของจังหวัดภูเก็ต ในชวงป พ.ศ.2536-2548 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใต
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมวงเงินท้ังสิ้น 910.7 ลานบาท เพ่ือ
จัดทําระบบกําจัดขยะดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) บอท่ี 1-5 
ความสามารถในการกําจัดปริมาณขยะ 50 ตัน/วัน เปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2536 และระบบกําจัดแบบ
เตาเผา  ความสามารถในการกําจัดปริมาณขยะ 250 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2536-2538 
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย (ฝงกลบบอที่ 1-3) 

119.8 
งบประมาณแผนดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

2538 -2542 กอสรางเตาเผาขยะ ชุดที่ 1 (250 ตัน/วัน) 778.9 
งบประมาณแผนดิน 

(กระทรวงวิทยาศาสตรฯ) 

2538- 2553 เพิ่มประสิทธิภาพระบบฯ (ฝงกลบบอที่ 4-5) 52.0 
งบประมาณแผนดิน 

(กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ) 

1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
เทศบาลนครภูเก็ต มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวม 12 ตารางกิโลเมตร หรือ  

19,500 ไร ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 มีเขตการปกครอง 2 ตําบล คือ ตําบลตลาดเหนือ  
มีพ้ืนท่ี 4 ตารางกิโลเมตร และตําบลตลาดใหญ มีพ้ืนท่ี 8 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร  
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ณ เดือนตุลาคม 2557 จํานวนประชากรท้ังหมด 77,434 คน  แบงเปน ชาย 35,766 คน หญิง 41,668 
คน จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 25,210 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากร 6,453 คน/ตารางกิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ: ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลสวนใหญเปนท่ีลุม  
ทิศตะวันออกติดชายทะเล ดานทิศเหนือมีเนินเขาสองลูก คือ เขารังและเขาโตะแซะ มีคลองบางใหญจาก
อําเภอกะทู ไหลผานตัวเมืองออกสูทะเล สวนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซ่ึงเปนเมืองเกาจะเปนบริเวณท่ีมี
ประชากรหนาแนน เปนยานธุรกิจการคา โรงแรม และสถานบันเทิงตางๆ ประมาณรอยละ 90 ของถนน 
บริเวณศูนยกลางเมืองจะมีรานคาตั้งอยูสองขางทาง และถนนในเขตเทศบาลสวนใหญคอนขางเล็กและแคบ  
ไมสามารถขยายออกไปได 

สภาพภูมิอากาศ :ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดท้ังป คือ ชวงเดือน
พฤษภาคมถึงกันยายน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน จะไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต จึงทําใหมีฝนตกเกือบตลอดป และอุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงมากนัก  

1.3) ท่ีตั้งโครงการ 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูท่ี ถนนรัตนโกสินทร 200 ป  

หมูท่ี 1 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ไดรับอนุญาตตามประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดบริเวณ
พ้ืนท่ีใหสวนราชการหรือองคการของรัฐเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ฉบับท่ี 284/2536  
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2536 ใหใชท่ีดินปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองเกาะผี บริเวณท่ีเปนปาชายเลน 
เสื่อมโทรม เนื้อท่ีรวม 291-2-70 ไร มีอาณาเขตและการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบ ดังรูปท่ี 4.1 

ทิศเหนือ  ทางเขาศูนย และระบบบําบัดน้ําเสียติดตอกับ  
   ถนนรัตนโกสินทร 200 ปและคลองบางใหญ 
ทิศใต พ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะ และระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ ง   

ติดตอกับคลองเกาะผี 
ทิศตะวันออก  พ้ืนท่ีฝงกลบขยะ บอฝงกลบเถา   
   ติดตอกับพ้ืนท่ีปาชายเลน และทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันตก  พ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะ ติดตอหมูบานสะพานหิน 
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รูปท่ี 4.1 ท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยท้ังจังหวัดภูเก็ต 

โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 19 แหง และใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยจริงทุกแหง 

1.5) แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
ขอมูลแหลงกําเนิดมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงในจังหวัด

ภูเก็ต ในป 2556 ดังตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดภูเก็ต 

สถาบันการศึกษา 

ศาสน
สถาน 

สถานประกอบการ 
บาน 

จัดสรร 
ศูนย

พัฒนา 
เด็กเล็ก 

โรงเรียน 

ระดับอุดมศึก
ษา 

ปวช/ปวส/
ปริญญา 

รัฐ* เอกชน** 

เทศบาลนครภูเก็ต  4 21 4 - 83 885 - 
เทศบาลเมืองกะทู  1 10 1 7 23 429 21 
เทศบาลเมืองปาตอง  2 4 0 5 6 2,513 - 
เทศบาลตาํบลวิชิต  3 9 0 11 14 257 - 
เทศบาลตาํบลกะรน  1 3 0 2 1 1,597 - 
เทศบาลตาํบลราไวย  3 2 0 4 5 91 41 
เทศบาลตําบลรัษฎา  6 7 1 11 4 197 - 
เทศบาลตําบลฉลอง  - 
เทศบาลตําบลเชิงทะเล  1 3 0 4 - 68 - 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดภูเก็ต 

สถาบันการศึกษา 

ศาสน
สถาน 

สถานประกอบการ 
บาน 

จัดสรร 
ศูนย

พัฒนา 
เด็กเล็ก 

โรงเรียน 

ระดับอุดมศึก
ษา 

ปวช/ปวส/
ปริญญา 

รัฐ* เอกชน** 

เทศบาลตําบลศรีสุนทร  3 6 0 8 2 118 - 
เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  1 4 0 9 2 80 - 
เทศบาลตําบลปาคลอก  3 8 0 16 5 235 - 
องคการบริหารสวนตําบล
เกาะแกว  

- 

องคการบริหารสวนตําบลกมลา  1 6 0 5 - 356 - 
องคการบริหารสวนตําบลเชิง
ทะเล  

- 

องคการบริหารสวนตําบล 
เทพกระษัตรี  

2 10 0 13 - 12 
- 

องคการบริหารสวนตําบลสาค ู 1 3 0 2 8 45 - 
องคการบริหารสวนตําบลไมขาว 5 6 0 15 - 269 - 

ท่ีมา: รายงานการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  จังหวัด
ภูเก็ต ภายใตแนวคิดของ “การขับเคล่ือนภูเก็ต เมืองสวยใส ไรมลพิษ”, 2556 

 
หมายเหตุ * ภาครัฐ ไดแก โรงพยาบาลรัฐบาล อนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมชุมชน ธนาคารออมสิน หนวยงานในภาครัฐ 
แหลงทองเท่ียว อุทยานแหงชาติ 

** ภาคเอกชน ไดแก โรงพยาบาล ธนาคาร โรงแรม ศูนยการคา/หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร สถานีบริการ
นํ้ามัน รานคา สถานท่ีจําหนายอาหาร สถานประกอบเทศพาณิชย โรงงาน อูซอมรถ รานเสริมสวย โกดังเก็บของ ตลาดสด บานเชา/
หอพัก/หองเชา สถานบันเทิง รานสปา/นวดแผนไทย สถานีขนสง ทาเรือ สถานธนานุบาล สถานียอยประปา โรงฆาสัตว ราน
สะดวกซ้ือ 

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบายเทศบาล  
เทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน 

มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ป 2557-2559 และได       
แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก จัดทําโครงการรณรงค ลด คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชน
และจัดตั้งงบประมาณการดูแลและเดินระบบกําจัดอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้ไดกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการศูนยกําจัดขยะจังหวัดภูเก็ต ดังรูปท่ี 4.2 และรูปท่ี 4.3 ดังนี้ 

(1) การกําจัดดวยวิธีฝงกลบ ปจจุบันบอฝงกลบ 5 บอ มีปริมาณขยะในบอ
รวมกันประมาณ 1 ลานตัน (ปริมาณขยะเต็มทุกบอ) แมวาปจจุบันเอกชนมีการรื้อขยะเกามาผสมขยะใหม 
แตปริมาณการรื้อใน 3-4 ปจะมีขยะท่ีถูกรื้อมาใชเพียง 100,000 ตัน เทานั้น เนื่องจากเอกชนไมไดรื้อ   
ทุกวัน  และในชวงหนาฝนจะเปนชวงท่ีเอกชนจะไมมีการรื้อขยะเกา  

(2) ในกรณีท่ีเตาเผาขยะ 700 ตัน ของเอกชนตองปดซอมปรับปรุง พ้ืนท่ีบอ   
ฝงกลบจะเกิดปญหาไมมีพ้ืนท่ีรองรับขยะท่ีเกิดข้ึน 700 ตันตอวันได เนื่องจากพ้ืนท่ีฝงกลบเต็ม  
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BMT 

216,600 ตัน 

ขยะชุมชน 

700 ตัน/วัน 

 
520 บาท/ตัน 

ระบบเตาเผา 

เตา A ทน.ภูเก็ต 

250 ตัน/วัน 

เตา B : เอกชน 

350 ตัน/วัน 

เตา C : เอกชน 

350 ตัน/วัน 

1 
2 

3 

4 

5 บอฝงกลบ120ไร 

1ลานตัน 

ชํารุดรอซอม 

เดินระบบ  

350 T/D 

เดินระบบ 

350 T/D 

พ้ืนที่ฝงกลบขยะ 

ขีดความสามารถ สภาพปจจุบัน 

เสนอของบ 

 ป 59 

530 ลานบาท  

งบประมาณ

ปรับปรุงฟนฟู 

89 ลานบาท 

 

 งบประมาณ 

ภาพรวมการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต 

ท่ีมา : กลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักการชาง เทศบาลนครภูเก็ต 

ขอมูล : ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2557 

(3) ดานการปรับปรุงซอมเปลี่ยนอุปกรณเตาเผาขยะมูลฝอย 250 ตันตอวัน
(ไดรับงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559 จํานวน 530 ลานบาท) ตองใชเวลาประมาณ 2 ป ทําให
ตองจัดเตรียมพ้ืนท่ีรองรับมูลฝอยในระหวางท่ีทําการซอมเปลี่ยน โดยทางเลือกท่ีเหมาะสมคือจะตองมีการ
ปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะกอนในระยะเริ่มตน เพ่ือเตรียมพรอมในการรองรับปริมาณขยะสวนเกิน
ท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีมีการดําเนินการปรับปรุงซอมเปลี่ยนอุปกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.2 ภาพรวมการกําจัดขยะมูลฝอยของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
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รูปท่ี 4.3 แนวทางการบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
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2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
 ศูนยกําจัดขยะจังหวัดภูเก็ต มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย โดยมอบหมายใหเทศบาลนครภูเก็ตผูรับผิดชอบดูแล  
2.3) ระบบขอมูล 

 (1) ระบบฐานขอมูล 
 เทศบาลนครภูเก็ต มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน โดยพนักงาน

ชั่งน้ําหนักกอนเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใชเปนฐานขอมูล 
 (2) การรายงาน 

 เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองชาง กองสาธารณสุข และบริษัท พีเจที จํากัด  
ท่ีรับสัมปทานเดินระบบเตาเผาชุดท่ี 2 จัดทําสรุปและรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตอผูบริหารในการประชุมเทศบาลทุกเดือน  

2.4) งบประมาณ 
เทศบาลนครภูเก็ต จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการจัดการขยะมูลฝอย 

โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําปของกองชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการกําหนด
เปาหมาย และติดตามประเมินผลการใชงบประมาณทุกเดือน  

2.5) การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม     

ลงนามบันทึกขอตกลงการใหบริการการใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541  
รวม 19 แหง ไดแก เทศบาล 9 แหง องคการบริหารสวนตําบล 9 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเอกชนและอ่ืนๆ มารวมใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยอีกสวนหนึ่ง ปจจุบัน  
(ป พ.ศ. 2557) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขามากําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยประมาณ 
694 ตันตอวัน  

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครภูเก็ต ดําเนินการเก็บขน 2 ชวงเวลา คือ กลางวัน เวลา 05.00 – 

12.00 น. และ 08.30 – 12.00 น. โดยรถเก็บขน 15 คัน และกลางคืน เวลา 19.00 – 02.00 น. โดยรถ   
เก็บขน จํานวน 5 คัน ซ่ึงมีจํานวนเพียงพอสําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
รายละเอียดประเภทรถเก็บขน งตารางท่ี 4.3 และรายละเอียดการปฏิบัติงานเก็บขนดังตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตในป 2558 
(1)  รถบรรทุกขยะประเภทอัดทาย จํานวน 7 คัน 

ลําดับที ่
หมายเลข
ทะเบียน 

รหัส 
(ทบ.) 

ยี่หอ/ลอ ความจุ/แรงมา 
วัน/เดือน/ป 

ที่ซ้ือ 
การเก็บขน 
(ท่ียว/วัน) 

สถานภาพ
การใชงาน 

1 80-7562 183 อีซูซุ/6 10 ม3/190 5 ก.พ. 2551 2 ชํารุด 
2 80-7869 - มิตซูบิชิ/6 11 ม3/190 11 ต.ค. 2551 2 ใชงานได 
3 80-5249 153 มิตซูบิชิ/6 10 ม3/195 26 ก.ย. 2544 2 ใชงานได 
4 80-5423 160 มิตซูบิชิ/6 10 ม3/195 9 เม.ย. 2545 2 ใชงานได 
5 80-8216 - อีซูซุ/6 10 ม3/200 18 ม.ค. 2553 2 ใชงานได 
6 80-9429 - - 10 ม3/195 10 ม.ค.2557 2 ใชงานได 
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ลําดับที ่
หมายเลข
ทะเบียน 

รหัส 
(ทบ.) 

ยี่หอ/ลอ ความจุ/แรงมา 
วัน/เดือน/ป 

ที่ซ้ือ 
การเก็บขน 
(ท่ียว/วัน) 

สถานภาพ
การใชงาน 

7 80-9759 - - 5 ม3/- 24 ก.ย. 2557 2 ใชงานได 

 
(2) รถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย  จํานวน 3 คัน 

ลําดับ
ที่ 

หมายเลข
ทะเบียน 

รหัส 
(ทบ.) 

ยี่หอ/ลอ ความจุ/แรงมา 
วัน/เดือน/ป 

ที่ซ้ือ 
การเก็บขน 
(ท่ียว/วัน) 

สถานภาพ
การใชงาน 

1 80-4885 88 มิตซูบิชิ/6 5 ม3/160 16 พ.ย.2538 2 ใชงานได 
2 80-4884 115 มิตซูบิชิ/6 7.65 ม3/160 16 ธ.ค.2539 2 ใชงานได 
3 80-5785 164 ฟอรด/4 3.06 ม3 11 ก.ย.2546 2 ใชงานได 

 

(3)  รถยกถังคอนเทนเนอร จํานวน 2 คัน 
ลําดับ

ที่ 
หมายเลข
ทะเบียน 

รหัส 
(ทบ.) 

ยี่หอ/ลอ ความจุ/แรงมา 
วัน/เดือน/ป 

ที่ซ้ือ 
การเก็บขน 
(ท่ียว/วัน) 

สถานภาพ
การใชงาน 

1 80-4888 143 โตโยตา/6 3.06 ม3/120 28 ก.ย.2542 4-5 ใชงานได 
2 80-8312 - อีซูซุ 4 ม3/130 16 ก.ค.2553 4-5 ใชงานได 

 (4) รถบรรทุกหางเหยี่ยว  จํานวน 2 คัน (ดั้ม) 
ลําดับ

ท่ี 
หมายเลข
ทะเบียน 

รหัส 
(ทบ.) 

 ความจุ/แรงมา 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีซื้อ 
การเก็บขน 
(ท่ียว/วัน) 

สถานภาพ
การใชงาน 

1 80-4889 52 อีซูซุ/6 6 ม3/160 2 ต.ค. 2553 2 ใชงานได 
2 80-4914 141 มิตซูบิชิ/6 3.06 ม3/195 24 ก.ย. 2542 2 ใชงานได 

 

(5)  รถบรรทุกดั้ม 4 ลอ จํานวน 1 คัน 
ลําดับ

ท่ี 
หมายเลข
ทะเบียน 

รหัส 
(ทบ.) 

ยี่หอ/ลอ ความจุ/แรงมา 
วัน/เดือน/ป  

ท่ีซื้อ 
การเก็บขน 
(ท่ียว/วัน) 

สถานภาพ
การใชงาน 

1 80-4898 61 อีซูซุ/4 2.30 ม3/4 19 เม.ย. 2536 2 ใชงานได 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2558 

 
ตารางท่ี 4.4 การปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ป 2558 

แผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะกลางวัน (รถเก็บขนขยะ 15 คัน) 
เร่ิมต้ังแตเวลา 05.00 - 12.00 น. และ 08.30 – 16.30 น. ปงบประมาณ 2558 

คันท่ี 
หมายเลข
ทะเบียน 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1 80-4885 
(ทบ. 88) 

ถ.ภูเก็ต, ถ.กระ, ถ.ตะก่ัวทุง, ซ.ตนโพธ์ิ, ถ.ชุมชน 40 หอง, ถ.วีรพงษหงษหยก, ถ.ดิลกอุทิศ 1 และ 2, 
ซ.ฮับเอก, ซ.กอไผ, ถ.อองซิมผาย, ถ.ถาวรวองวงศ, ถ.ชนะเจรญิ, ซ.ศักดิส์ทิธ์ิ, ซ.แสนสุข พ้ืนท่ีสะพานหิน 

2 80-4884 
(ทบ. 115) 

ถ.มนตรี และซอย, ถ.ตะก่ัวปา และซอย, ถ.พังงา และซอย, ถ.กระบ่ี และซอย, ถ.รัษฎา และซอ,ย  
ถ.ถลาง และซอย 

3 80-5785 
(ทบ.164) 

ถ.ถลาง, ตลาดหยี่เตง, ถ.กระบ่ี, สถานพินิจ, สวน 72 พรรษา  
(เก็บขนขยะอินทรีย/เศษอาหาร  เก็บขนขยะอันตราย) 

4 80-9429 เก็บขนขยะตกคางในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ออกปฏิบัติงาน 05.00 - 12.00 น.) 
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แผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะกลางวัน (รถเก็บขนขยะ 15 คัน) 

เร่ิมต้ังแตเวลา 05.00 - 12.00 น. และ 08.30 – 16.30 น. ปงบประมาณ 2558 

5 80-4889 
(ทบ.143) 

โรงฆาสัตว จํานวน 1 ใบ, เรือนจํา จํานวน 2 ใบ, ตลาดเกษตร จํานวน 2 ใบ, วัดขจรฯ จํานวน 1 
ใบ 

6 80-8312 ตลาดดาวทาวน จํานวน 3 ใบ, โรงจอดรถ จํานวน 1 ใบ, ตลาด 1 จาํนวน 3 ใบ, โรงบําบัดนํ้าเสีย 
จํานวน 1 ใบ 

แผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะกลางวัน (รถเก็บขนขยะ 15 คัน) 

เร่ิมต้ังแตเวลา 05.00 - 12.00 น. และ 08.30 – 16.30 น. ปงบประมาณ 2558 

7 80-4889 
(ทบ.52) 

รถเฉพาะกิจ (เก็บขยะประเภทก่ิงไม และเศษวัสดุตางๆ) 

8 80-4914 
(ทบ.141) 

รถเฉพาะกิจ (เก็บขยะประเภทก่ิงไม และเศษวัสดุตางๆ) 

9 80-4898 
(ทบ.61) 

ถ.ศักดิเดช ช.1-9, ถ.เจาฟา, ถ.เยาวราช, ซ.วิบูลยรังสรรค, ซ.แสนสุข 2, ซ.ผาสุข, ถ.บางกอก, 
ซ.สุนอุทิศ, ถ.กระบ่ี, ถ.ปฏิพัทธ, ซ.ยุพยงค, ซ.ประวัต,ิ ถ.ระนอง, ถ.พังงา, ซ.ตนโพธ์ิ, ซ.เพชรงาม, 
ซ.ภูธร, ซ.เบบ้ี, ถ.ภูเก็ต, ซ.ภูเก็ตการไฟฟา 

10 80-4906 
(ทบ.50) 

บาน/อาคาร และสถานท่ีในเขตเทศบาล  
(รถดูดสิ่งปฏิกูล) 

11 80-4905 
(ทบ.107) 

บาน/อาคาร และสถานท่ีในเขตเทศบาล  
(รถดูดสิ่งปฏิกูล) 

12 80-9758 บาน/อาคาร และสถานท่ีในเขตเทศบาล  
(รถดูดสิ่งปฏิกูล) 

13 80-8012 ปฏิบัติงานตามคําสั่ง/ไดรับมอบหมาย 
(รถสุขาเคลื่อนท่ี) 

14 80-5253 
(ทบ.154) 

เก็บขนขยะรไีซเคลิ 

15 80-9038 รถคัดแยกขยะ 

แผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะกลางคืน (รถเก็บขนขยะ 5 คัน) 
เร่ิมต้ังแตเวลา 19.00 - 02.00 น. ปงบประมาณ 2558 

คันท่ี 
หมายเลข
ทะเบียน 

 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 
1 80-7869 

 
ถ.วิรัชหงสหยก, หมูบานเจาฟา โครงการ 3, รร.ดาวรุง, หมูบานสวนหลวงมโนรมณ, ซ.เพชรงาม, 
ถ.ศักดิเดช ตัดใหม, ซ.ผาสุก, หมูบานภูเก็ตธานี, ถ.ไรฝุนตลอดสาย, รร.คาทีนา, คอนโดบานธนา
รักษ, ถ.บางกอก จากสามแยก รร.เทศบาลเมือง ถึง สี่แยกหยี่เตง, คอนโดบานพักราชการศาล,  
ถ.เจาฟาจากสามแยกทาแครง ถึงหลักเขตเทศบาล 
(รถยนตบรรทุกขยะ ประเภทอัดทาย) 
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ท่ีมา :  กองสาธรณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครภูเก็ต, 2558 

 
นอกจากเทศบาลนครภูเก็ตจะเปนผูกํากับดูแลการกําจัดขยะมูลฝอยแลว    

ยังไดมีการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

- ขอความรวมมือใหหนวยงานทองถ่ิน และเอกชน ท่ีนําขยะมากําจัด 

ซอมแซมรถใหอยูในสภาพท่ีดีไมใหน้ําชะขยะรั่วไหล และปดปกคลุมมิดชิดปองกันขยะตกหลนระหวางทาง 

- ลางทําความสะอาดรถบรรทุกขยะ ในบริเวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยพรอม

ฉีดน้ํายา EM กอนออกจากศูนยกําจัดขยะจังหวัดภูเก็ต เพ่ือเปนการแกปญหาน้ํารั่วไหลและสงกลิ่นเหม็น 

- การขนสงขยะเขาสูศูนยกําจัดขยะ ไดแบงเสนทางออกเปน 3 อําเภอ ดังนี้ 

ในเขตอําเภอ เสนทางเดินรถเก็บขนขยะในจังหวัดภูเก็ต 

อําเภอกะทู แบงเปน 2 เสนทาง  ดังนี้ 
 เสนทางท่ี 1: สนามสุระกุล - -> ถนนวิชิตสงคราม - -> ถนนระนอง 

- -> ถนนปฏิพัทธ- -> ถนนพูนผล - -> รัตนโกสินทร 200 ป - -> 
โรงเตาเผาขยะ 

 เสนทางท่ี 2: ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - -> ถนนวิรัชหงสหยก - -> 
ถนนบางกอก - -> ถนนพูนผล - -> รัตนโกสินทร 200 ป - -> โรง
เตาเผาขยะ 

แผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะกลางคืน (รถเก็บขนขยะ 5 คัน) 

เร่ิมต้ังแตเวลา 19.00 - 02.00 น. ปงบประมาณ 2558 

2 80-9429 
 

ถนนเยาวราชจากวงเวียนนํ้าพุ ถึงสี่แยก ถ.เยาวราช ตัด ดีบุก, ซ.สุนอุทิศ, ถ.ถลาง จากสี่แยกถลาง 
ถึง ถ.เยาวราช, ซ.รมณีย, ถ.กระบ่ี ตลอดสาย และ ซ.วัดขจรรังสรรค, พ้ืนท่ีสะพานหิน, ถ.บางกอก 
และซอย จากสามแยกพูนพลถึงวงเวียนนํ้าพุ ตลอดสาย, ถ.เลียบคลองบางใหญ, ถ.รัษฎา ตลอด
สาย และภูเก็ตชอปปงเซ็นเตอร, ซ.วิบูลยรังสรรค, ถ.ระนองตลอดสาย, ซ.ภูธร 
(รถยนตบรรทุกขยะ ประเภทอัดทาย) 

3 80-8216 
 

ถ.ภูเก็ต จากวงเวียนหอนาฬิกา ถึง วงเวียนหอยสะพานหิน, กองกํากับการตํารวจนํ้า, หนาเวที
กลาง ถึงปลายแหลมสะพานหิน, สถานีดับเพลิง, ซ.ฮับเอก, ซ.จันอัศวสุข, โรงแรม 999, ซ.ตนโพธ์ิ, 
ซ.บานแปะวิล, แผงลอยสะพานหนิ (ขาง สทร.),  ซอยแสนสุข 1 และ 2, หองสมุดประชาชน,  
ดานศุลกากร, ซ.ตรีศิลป, ซ.กอไผ, ดานตํารวจคนเขาเมือง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, รร.เทศบาล
บานบางเหนียว, ภัตตาคารวังปลา, ถ.ตะก่ัวทุงตลอดสาย, โรงแรมภูเก็ตอินน, ซ.ชุมชนแสนสุข 
และซอยสะพานหิน (รถยนตบรรทุกขยะ ประเภทอัดทาย) 

4 80-5249 
(ทบ.153) 

บานพักบอบําบัดนํ้าเสีย, พูนผล ซ. 1,3,5,7,9,11,13, ถ.ตะก่ัวปา ตลอดสาย, ถ. 200 ป ตลอดสาย
, โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต, ซ.อาวเก, ถ.พูนผล ตลอดสาย, พูนผลไนพลาซา, ซ.ตลิ่งชัน, 
วิทยาลัยสารพัดชาง, ตลาด 999, ซ.ตนมะมวง (สุเหรา), ซ.อ่ิมจิต, โรงเรียนตลาดเหนือ, ถ.เจาฟา
จากสี่แยกหยีเ่ตง ถึงสามแยก ถนนศักดเิดช (รถยนตบรรทุกขยะ ประเภทอัดทาย) 

5 80-5423 
(ทบ.160) 

ซ.ภูเก็ตการไฟฟา, โรงแรมรอยัลซติี,้ ถ.พังงา และ ซ. บขส., ถ.ดิลกอุทิศ 1,2 , โรงแรมเมโทรโพล, 
ถ.หงษหยกอุทิศ, ถ.อองซิมผาย, โรงแรมถาวรแกรนด, ถ.มนตร,ี ถ.ชนะเจิรญ (หนาเอ็กซโปร
ภูเก็ต), โรงแรมเพิรล, โรงแรมพีเอสอินน (รถยนตบรรทุกขยะ ประเภทอัดทาย) 
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อําเภอถลาง - แบงเปน 2 เสนทาง ดังนี้ 
 เสนทางท่ี 1: ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - -> ถนนวิรัชหงสหยก - -> 

ถนนบางกอก - -> ถนนพูนผล - -> รัตนโกสินทร 200 ป - -> โรง
เตาเผาขยะ 

    เสนทางท่ี 2: ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  - -> ถนนวิรัชหงสหยก - ->     
             ถนนเจาฟา - -> สามแยกทาแครง - -> รัตนโกสนิทร 200 ป - ->  
             โรงเตาเผาขยะ 

อําเภอเมือง - อําเภอเมืองภูเก็ต (ต.ราไวย , ต.กะรน, ต.รัษฎา) 
              หลีกเลี่ยงการขนสงขยะสูศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต        
              ในเสนทางสายหลัก ไดแก ถนนเทพกระษัตรี ถนนภูเก็ต 

3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสานระหวางวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และการเผา (Incineration) 
เนื้อท่ีรวม 291-2-70 ไร ประกอบดวย อาคารสํานักงานกลุมงานสิ่งแวดลอม เทศบาลนครภูเก็ต พ้ืนท่ี
กําจัดขยะระบบเตาเผา (46 ไร) อาคารคัดแยกมูลฝอย (8 ไร) พ้ืนท่ีกําจัดขยะแบบฝงกลบ (120 ไร) พ้ืนท่ี
บําบัดน้ําเสีย (33 ไร) พ้ืนท่ีสวนท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีฉนวน (76 ไร) ดังรูปท่ี 4.4 

 
รูปท่ี 4.4 แผนท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตและการใชประโยชนท่ีดินรัศมี 1 กิโลเมตร 

 
 

3. พื้นท่ีบําบัดนํ้าเสีย  33  ไร

4. พื้นท่ีฉนวน  76  ไร

ชุมชนสะพานหิน

สวนสาธารณะ
สะพานหิน

1. พื้นท่ีกําจัดมูลฝอย
    แบบฝงกลบ 120 ไร

2. พื้นท่ีกําจัดมูลฝอยแบบเตาเผา
  ชุมชนและเตาเผาติดเช้ือ 46 ไร
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(1) ระบบกําจัดแบบฝงกลบลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)        
ดังรูปท่ี 4.3 มีองคประกอบ ดังนี้  

  (1.1) บอฝงกลบ ออกแบบใหเปนบอฝงกลบ 5 บอ พ้ืนท่ีฝงกลบ 120 ไร   
โดยป 2536-2538 กอสรางบอท่ี 1-3 และป 2538-2553 กอสรางบอท่ี 4-5 ปริมาตรรวมท้ังสิ้น 
1,435,780 ลูกบาศกเมตร ปริมาณขยะรวม 988,348 ตัน ปจจุบันใชพ้ืนท่ีฝงกลบเต็มแลวทุกบอ            
ในปงบประมาณ 2552 ไดดําเนินการปรับปรุงบอฝงกลบขยะมูลฝอย โดยการขุดรื้อขยะมูลฝอยในบอและ
สรางคันดินเสริมใหสูงข้ึนจากระดับผิวดินเดิมอีก 7.5 เมตร เพ่ือใหสามารถใชฝงกลบขยะมูลฝอยได ดัง
ตารางท่ี 4.5 และมีการปองกันน้ําชะจากบอฝงกลบขยะมูลฝอย โดยปูพ้ืนบอปองกันการซึมของน้ําชะขยะดวย
ดินเหนียว 0.3 เมตร และปูทับดวย แผนพลาสติก HDPE วางทอรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยสงเขาระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

ตารางท่ี 4.5 ปริมาตรบอฝงกลบศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
บอฝงกลบท่ี พ้ืนท่ี (ไร) ปริมาตร (ลบ.ม.) ปริมาณขยะ(ตัน) 

1 11.74 106,667 81,094 

2 15.56 299,334 177,909 

3 17.19 293,334 177,572 

4 39.66 536,445 371,534 

5 22 200,000 180,239 

รวม 1,435,780 988,348 

ท่ีมา : รายละเอียดขอเสนอโครงการบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมลูฝอยจังหวัดภูเก็ตเพ่ือปรับปรุงพ้ืนฟูพ้ืนท่ีฝงกลบขยะ,
สํานักงานเทศบาลนครภเูก็ต 2558 

เทศบาลฯ ไดเสนอของบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2560 งบประมาณ 89 ลานบาท เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ี
บอฝงกลบบอท่ี 4 ขุดรื้อคัดแยกขยะเกาผลิตเปนขยะเชื้อเพลิง กอสรางระบบทอรวบรวมกาซชีวภาพ และ
ระบบรวบรวมน้ําชะขยะบริเวณพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะ 

(1.2) ระบบบําบัดเสีย พ้ืนท่ี 33 ไร เปนระบบบอผึง จํานวน 3 บอ มีการปูพ้ืนและ
ขอบบอดวยแผนพลาสติก HDPE ขนาดกวาง 50 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก 3 เมตร แลวนําน้ําชะขยะมูลฝอย
สงไปเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียอยูติดปาชายเลนและคลองเกาะผี เทศบาลฯ ไดมี
การสูบสงน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครภูเก็ต 

(1.3) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินมีสภาพชํารุด จํานวน 5 บอ วัสดุเปน   
ทอคอนกรีตไมถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ ปจจุบันบางบอสูญหายจากการฝงกลบ ท่ีผานมา 
บางบอใชงานไมได และมอบหมายใหบริษัท พีเจที จํากัด สุมตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน  

(1.4) ระบบระบายน้ําฝน ทําเปนคูดินระบายน้ํารอบบอฝงกลบไหลรวมกับน้ําชะขยะ 
และสูบลงบอบําบัดน้ําเสีย 

(1.5) เครื่องจักรท่ีใชอยูในงานกําจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 อุปกรณและเครื่องจักรกลท่ีใชในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 

ลําดับ 
รายการเคร่ืองจักร 

หมายเลขครุภัณฑ 
ปท่ีไดรับ
ครุภัณฑ 

สภาพ 
ประเภท ทะเบียนรถ ยี่หอ 

1 รถเก็บขนขยะตดิเช้ือ 80-4771 MITSUBISHI 011/42/0047 2542 ชํารุด 

2 รถดันขยะตีนเปด ตค 134 SHANTUI 019/54/0009 2554 ใชงานได 

3 รถกระบะตรวจการณ กค 7219 TOYOTA 002/42/0033 2542 ชํารุด 

4 รถตักดินลอยาง ต 0114 CATERPILLAB 018/34/008 2534 ชํารุด 

5 เครื่องตัดหญา - HONDA 441/45/0153 2545 ชํารุด 

6 รถขุดไฮโดรลคิ ตค 138 JCB 018/54/0017 2554 ใชงานได 

7 รถขุดไฮโดรลคิ ต 0165 CATERPILLAB 018/39/0012 2539 ชํารุด 

8 
รถยนตบรรทุก 

หางเหยี่ยว 
80-8250 HINO 017/54/0032 2554 ใชงานได 

9 รถบรรทุกฉีดจุลินทรยี 80-4913 ISUZU 011/40/0043 2540 ชํารุด 

10 รถกระบะเขียว บธ 3292 NISSAN 006/53/0034 2553 ใชงานได 

11 เครื่องฉีดนํ้า - HONDA 088/55/013 2555 ใชงานได 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครภเูก็ต, 2558 

 
(1.6) อาคารและระบบสาธารณูปโภค ไดแก อาคารสํานักงาน ปอมยาม อาคาร

เครื่องชั่ง โรงลางรถ รั้วลวดหนาม ถนนคอนกรีตกวาง 5 เมตร อยูในสภาพใชงานปกติ  
(1.7) โรงคัดแยกขยะมูลฝอย ขนาดพ้ืนท่ี 8 ไร กอนนี้ใหสัมปทาน บริษัทกําจร

กอสรางจํากัด ในการลงทุนกอสรางการคัดแยกขยะวัสดุรีไซเคิล ปจจุบันหยุดดําเนินงาน เนื่องจากประสบ
ภาวะขาดทุน  

สภาพศูนยกําจัดขยะจังหวัดภูเก็ตในวันท่ีทําการสํารวจวันท่ี 19 มิถุนายน 2558  
ดังรูปท่ี 4.5 

 

  
บอฝงกลบขยะ คูระบายน้ําฝน 
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บอบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียดวยโอโซน 

  
การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

  
บอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน(บอสังเกตการณ) ถนนรอบบอฝงกลบ(หอนผสมเถาหนัก) 

  
โรงเตาเผาขยะ ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 บอฝงกลบเถาเบาจากเตาเผาชุดท่ี 1 
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บอฝงกลบเถาเบาจาเตาเผาชุดท่ี 2 อาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ(ปดดําเนินการ) 

  
การกอสรางอาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใหม 

รูปท่ี 4.5 สภาพท่ัวไปของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
 

(2) ระบบกําจัดขยะโดยวิธีการเผา (Incineration) โรงเตาเผาขยะมูลฝอย 
ชุดท่ี 1 (เตา A) เทศบาลนครภูเก็ต ไดรับงบประมาณแผนดินป 2538 จํานวน 788 ลานบาท (ไมรวม     
คาท่ีดิน) กอสรางแลวเสร็จและเริ่มเดินระบบเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โรงเตาเผาขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครภูเก็ต ชุดท่ี 1 ประกอบดวยอาคารเตาเผาขยะ อาคารประกอบตางๆ ระบบฝงกลบข้ีเถาเบา 
และโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับโรงงาน ภายในอาคารเตาเผาประกอบดวย เตาเผา 1 
ชุด (ออกแบบไวใหสามารถติดตั้งไดอีก 1 ชุด) ประเภทตะกรับ โดยใชเทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy 
Industry ซ่ึงใชเตาเผาของ Martin มีความสามารถในการเผามูลฝอยได 250 ตันตอวัน เผาไหมตอเนื่อง
ตลอด 24 ชั่วโมง ออกแบบใหทํางานไดเปนเวลาอยางนอย 7,008 ชั่วโมงตอป ระบบผลิตไฟฟากังหันไอน้ํา
มีกําลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต แบบแรงดันยอนกลับ ซ่ึงเพียงพอสําหรับใชในโรงเผาขยะมูลฝอยท้ังหมด 
และมีไฟฟาสวนเกินสามารถนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนได สถานท่ีเก็บขยะซ่ึงสามารถรองรับปริมาณขยะ
สะสมได 3,000 ตัน ในกรณีท่ีเตาเผาเสีย หรือปดปรับปรุงระบบ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเปนระบบ
แหงพรอมเครื่องกรองฝุนชนิดถุง(Bag Filter) ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบควบคุมกลิ่น และระบบควบคุม
เสียง ซ่ึงเพียงพอท่ีจะทําใหมลพิษตางๆ ลดลงอยูในระดับท่ีไมมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอม เนื่องจาก
เตาเผาไดถูกใชงานอยางหนัก 14 ป ปจจุบันปดรอการซอมแซมในปงบประมาณ 2559 โดยมีกระบวนการ
ทํางาน ดังรูปท่ี 4.6 และสภาพท่ัวไปของโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดท่ี 1 ดังรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.6 แผนผังกระบวนการทํางานโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดท่ี 1  

 

รูปท่ี 4.7 สภาพท่ัวไปโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดท่ี 1  
 

(3) ระบบกําจัดขยะโดยวิธีการเผา (Incineration) โรงเตาเผาขยะภูเก็ต ชุดท่ี 2  
(เตา B และเตา C) เทศบาลนครภูเก็ต ไดใหสัมปทาน บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จํากัด ลงทุนกอสรางและบริหาร
จัดการโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา กอสรางแลวเสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2555 ปจจุบัน
ไดเดินระบบเต็มประสิทธิภาพแลว เปนเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Incineration) ลูกสูบสามชั้น มีใบมีดตรงกลาง 
จํานวน 2 เตา กําลังการเผา 350 ตัน/วัน/เตา สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของจังหวัดภูเก็ต      
700 ตัน/วัน โดยมีกระบวนการทํางานของเตาเผาดังรูปท่ี 4.8 และสภาพท่ัวไปของโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดท่ี 2  
ดังรูปท่ี 4.9 
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รูปท่ี 4.8  แผนผังกระบวนการทํางานของโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดท่ี 2 ขนาด 700 ตัน/วัน 

  
โรงเผาขยะมลูฝอยชุดท่ี 2 ระบบกําจดัมลพิษทางอากาศ 

  
หองควบคุมระบบ ระบบจําหนายไฟฟา 

รูปท่ี 4.9  สภาพท่ัวไปของโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดท่ี 2 ขนาด700 ตัน/วัน 
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(4) ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผา (Incineration) ในป 2538 และ 
2543 เทศบาลไดรับงบประมาณพัฒนาจังหวัด จํานวน 10.8 ลานบาท จัดทําเตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 2.5 
ตัน/วัน แบบสองหองเผาแบบ Fix grate รับกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการพยาบาลตางๆ ในพ้ืนท่ี
ท้ังจังหวัดภูเก็ต ไดแก โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข อนามัย คลินิก มีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ 1,196 
กิโลกรัม/วัน (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2557) รถท่ีใชในการบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อเปนรถ 6 ลอ ปรับ
อุณหภูมิ ปจจุบันมีสภาพเกาชํารุดรอการจําหนาย เตาเผาขยะติดเชื้อชํารุดบอยครั้งจึงไดปดดําเนินการ 
ท้ังนี้ เทศบาลไดเสนอขอรับงบประมาณผานแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปงบประมาณ 2557 วงเงิน 20  
ลานบาท  เพ่ือโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะติดเชื้อ ประกอบดวย  เตาเผาขยะติดเชื้อ 
150 กิโลกรัม/ชั่วโมง รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อปรับอุณหภูมิ 6 ลอ 1 คัน และหองเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อ
ปรับอุณหภูมิ ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง บริเวณดานหลังโรงเตาเผาขยะ ชุดท่ี 1 จะแลวเสร็จเดือน
พฤศจิกายน 2558 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

เทศบาลนครภูเก็ต มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัด
ขยะมูลฝอย ดังนี้   

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดําเนินงานเก็บขนขยะ จํานวน 58 คน 
ประกอบดวยพนักงานเก็บขนขยะทายรถ จํานวน 43 คน พนักงานขับรถ จํานวน 15 คน  

- สํานักการชาง โดยกลุมงานสิ่งแวดลอม ดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย และ  
จางบริษัทเอกชนดําเนินการโรงเตาเผาขยะมูลฝอย 

4.2) การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
(1) การเก็บขน 

ขยะมูลฝอยท่ัวไป เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสง โดยจัดวาง
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไวบริการประชาชนในเขตไดแก ถังเดี่ยวท้ิงรวมกันทุกประเภท แบบถังคอนเท็น
เนอร ขนาด 4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 12 ใบ และ ถังขยะพลาสติกแยกประเภทเปนขยะอินทรีย และขยะ
ท่ัวไป ขนาด 120 ลิตร จํานวน 600 แบบถังพลาสติก และถังยางรถยนต ขนาด 240 ลิตร จํานวน 70 ใบ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการในเขตเทศบาล และไดจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด  

มูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขน โดยรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ปรับอุณหภูมิ 6 ลอ 1 คัน บริการแกโรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุขและคลินิกเอกชน  
ในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดภูเก็ต  

(2) การกําจัด 
 เทศบาลนครภูเก็ต ไดรับมอบหมายจากจังหวัดภูเก็ต ในการบริหารจัดการ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงรับกําจัดขยะมูลฝอยของจากกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัดภูเก็ต 
รวม 19 แหง และมีหนวยงานเอกชนมาท้ิงเปนครั้งคราว ปริมาณขยะท่ีนําเขาสูศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัด
ภูเก็ต ไดแก ขยะท่ัวไป มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตราย  

(2.1) การกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไป 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวไป  ในป 2557 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสู    

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย 694 ตัน/วัน โดยเปนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เฉลี่ย 
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128 ตัน/วัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และเอกชน เฉลี่ย 566 ตัน/วัน ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
ป 2553–2557 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 ปริมาณขยะมูลฝอย ณ ศูนยกําจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตประจําป 2553–2557 

ที่ หนวยงาน 

ปงบประมาณ 

อัตราการ
เพ่ิม(รอย
ละ/ป) 

  

2553 2554 2555 2556 2557 

16 ก.ย.52-
15-ก.ย.-53 

16 ก.ย.53-
15-ก.ย.-54 

16 ก.ย.54-
15 ก.ย.55 

17 ก.ย.54-
15 ก.ย.55 

18 ก.ย.54-
15 ก.ย.55 

1 ทน.ภูเก็ต 40,571 40,003 42,254 44,749 46,803 2.2 

2 เทศบาลเมืองปาตอง 31,519 34,380 37,537 41,399 43,145 9.8 

3 ทต.รัษฎา 11,201 11,237 12,233 13,399 14,144 8.5 

4 ทต.วิชิต 13,073 13,400 13,048 12,418 15,036 7.6 

5 ทต.กะรน 2,389 2,355 2,504 2,686 2,838 5.9 

6 เทศบาลเมืองกะทู 2,210 2,309 2,534 2,662 2,825 4.5 

7 ทต.ฉลอง 16,582 17,499 18,413 19,981 21,531 7.3 

8 ทต.ราไวย 16,461 17,769 19,329 20,668 21,862 8.5 

9 อบต.ศรีสุนทร 7,400 8,492 9,582 10,906 11,626 1.4 

10 อบต.เชิงทะเล 9,071 9,719 10,686 12,024 12,795 7.8 

11 อบต.เกาะแกว 6,151 6,174 7,032 8,307 9,598 1.5 

12 อบต.เทพกระษัตรี 416 405 486 463 701 1.4 

13 อบต.กมลา 2,619 2,579 2,944 3,142 3,251 4.1 

14 ทต.เทพกระษัตรี 2,397 3,570 3,877 4,153 4,325 6.8 

15 อบต.ไมขาว 4,214 4,204 4,454 4,653 5,362 12.6 

16 ทต.เชิงทะเล 2,425 2,785 3,635 3,968 4,219 13.6 

17 อบต.ปาคลอก 2,493 2,533 2,536 2,764 2,698 4.8 

18 อบจ.ภูเก็ต 1,803 2,106 2,456 2,539 3,067 9.8 

19 อบต.สาคู 2,305 1,724 217 530 0 9.3 

20 
เอกชน + ขยะ
สาธารณะ 16,741 16,987 24,075 30,008 27,337 15.3 

รวม (ตัน/ป) 192,039 200,230 219,833 241,420 253,162 7.2 

เฉลี่ย (ตัน/วัน) 526 549 603 661 694 7.2 

หมายเหตุ :  หาคาอัตราเพ่ิมเฉลี่ย โดยวิธีเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean)  
ท่ีมา :  - กลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักการชาง เทศบาลนครภูเก็ต, 2558 
 

การกําจัดดวยวิธีการฝงกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต ดําเนินการ
ฝงกลบขยะมูลฝอยในบอฝงกลบ  5 บอ พ้ืนท่ีฝงกลบ 120 ไร  ตั้งป 2536-2553 มีปริมาณขยะรวม 
988,348 ตัน ปจจุบันใชพ้ืนท่ีฝงกลบเต็มแลวทุกบอ และมีการศึกษาแนวทางการนําขยะในพ้ืนท่ีฝงกลบ 
มาใชผลิตเปนพลังงานสะอาดโดยการฝงกลบดวยกระบวนการชีวภาพ-กล (Biological Mechanical 
Treatment : BMT) เปนการผสมผสานระหวางวิธียอยสลายทางชีวภาพและวิธีการคัดแยกทางกล โดยทํา
ใหขยะอินทรียท่ียอยสลายไดงายถูกยอยสลายกลายเปนกาซชีวภาพ และขยะสวนท่ีเหลือจะนํามาผาน 
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การคัดแยกทางกลเพ่ือผลิตเปนขยะเชื้อเพลิง ซ่ึงจะตองบูรณาการรูปแบบการจัดการขยะใหมีการจัดการ 
ท่ีดี และมีเทคโนโลยีท่ีดีเพ่ือรองรับขยะจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้ บอฝงกลบท่ี 2 และ 3 
มอบหมาย เอกชนท่ีดําเนินการเตาเผาชุดท่ี 2 รื้อบอเพ่ือนําขยะมูลฝอยเกาในบอไปใชเปนเชื้อเพลิง       
ในเตาเผา สวนบอฝงกลบท่ี 4 และ 5 เทศบาลนครภูเก็ตเปนผูดําเนินการรื้อบอเพ่ือนําขยะมาปรับปรุง
คุณภาพแลวใชเปนเชื้อเพลิงเสริมในระบบเตาเผา และปรับปรุงบอฝงกลบบอท่ี 2 3 4 และ 5 ใหเปนแบบ 
Bioreactor Landfill เพ่ือนํากาซชีวภาพท่ีไดมาใชเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา โดยจะไมดําเนินการ  
รื้อขยะในบอฝงกลบท่ี 1 ท่ีปดบอไปแลว เนื่องจากเปนบอท่ีตั้งอยูใกลชุมชนมากท่ีสุด การรื้อบออาจสงผล
กระทบตอชุมชนขางเคียงได หากดําเนินการแลวเสร็จ บอฝงกลบเดิมจะสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 
300 ตันตอวัน 

เทศบาลฯ มีการดําเนินการเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยบริเวณสถานท่ีฝงกลบ 
รวมท้ังการใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาจากขยะ เชน การคัดแยกขยะรีไซเคิล ซ่ึงมีบุคคลเขามาคัดแยกขยะ 
โดยมีการลงทะเบียนกับทางเทศบาลฯ ไว มีการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากขยะเปยกโดยนําไปใชในการลาง
ตลาด และฉีดบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะเพ่ือลดกลิ่นเหม็น มีการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย   

การกําจัดดวยวิธีการเผา  
โรงเตาเผาขยะชุดท่ี 1 ปดดําเนินงาน โดยอยูระหวางการเสนอของบประมาณ

เพ่ือปรับปรุงในปงบประมาณ 2559 
โรงเตาเผาขยะชุดท่ี 2 โดยเอกชนคือ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จํากัด บริการจัดการ

และรายงานผลการดําเนินงานตอเทศบาลทุกเดือน ซ่ึงมีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ขอมูลเดือน 
พฤษภาคม 2558) ดังนี ้ 

- คุณภาพอากาศจากปลอง :ในกาซท่ีเกิดจากการเผาไหมขยะมูลฝอย
ชุมชนของโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนท่ีสําคัญ คือ O2, SOx, NOx ,HCl พบคาเฉลี่ย 8.12 4.92 132.73 
11.18 ในเตาท่ี 1 ตามลําดับ และ 8.03 6.39 135.61 12.01 ในเตาท่ี 2 ตามลําดับ โดยจะมีระบบ     
การตรวจวัดแบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring) เปรียบเทียบผลการวิเคราะหกาซเสีย
จากเครื่องตรวดวัดอัตโนมัติกับคามาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากเตาเผาขยะมูลฝอยของ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมซ่ึงใชสําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยขนาด 50 ตัน/วันข้ึนไป 
ซ่ึงออกบังคับใชเม่ือป พ.ศ. 2540 (คามาตรฐาน SOx = 30 ppm, NOx = 180 ppm, HCl= 25 ppm)  

- การจัดการน้ําเสีย น้ําเสียท่ีเกิดจากกระบวนการกําจัดขยะมูลฝอย      
ท่ีสําคัญไดแก น้ําชะขยะมูลฝอย ซ่ึงทางโครงการไดทําการบําบัดเบื้องตนโดยการเติมสารเคมีเพ่ือปรับ
สภาพกอนทยอยสงไปบําบัดยังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของเทศบาลนครภูเก็ต (ระบบบําบัดน้ําเสียรวม)  
วันละ 60 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงทางโครงการไดเก็บตัวอยางน้ําชะขยะมูลฝอยสงตรวจวิเคราะหท่ีบริษัท   
เซาทเทิรน ไทยคอนซัลติ้ง จํากัด (STC) เดือนละ 1 ครั้ง และเก็บตัวอยางน้ําชะขยะกอนและหลังการปรับ
สภาพเบื้องตนตรวจวิเคราะหท่ีหองแลป บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จํากัด สัปดาหละ 1 ครั้ง  

- เถา บริษัทฯ ไดทําการวิเคราะหลักษณะสมบัติของเถาหนักท่ีเกิดจาก
การเผาขยะมูลฝอย ในรอบงวดงาน พบวาคา  Ignition Loss  ของเถาท้ัง 2 เตา ไมมีคาใดเกินคาประกัน
โรงเผาขยะมูลฝอยท่ีกําหนดไวไมเกินรอยละ 3 

 
 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

157 

องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ (จากการสุมเก็บตัวอยาง) 

ตารางท่ี 4.8 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ โรงเตาเผาชุดท่ี 2 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 เศษอาหาร 38.46 

2 พลาสติก 14.35 

3 กระดาษ 17.30 

4 ยาง/หนัง 0.40 

5 เศษผา 0.90 

6 เศษไม 6.54 

7 สารท่ีเผาไหมไมได 16.16 

8 โฟม 2.15 

9 อ่ืนๆ 3.74 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานเตาเผาขยะ 700 ตัน/วัน บริษัท พีเจที จํากัด,พฤษภาคม 2558 
 

(2.2) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   
 เทศบาลนครภูเก็ต ใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจาก โรงพยาบาล 

สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุขและคลินิกเอกชน ในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดภูเก็ต ป 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ติดเชื้อเขาสูการกําจัด เฉลี่ยประมาณ 1,195.84 กิโลกรัม/วัน รายละเอียดดังตารางท่ี 4.9  และกําจัดดวย
วิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง  

 

ตารางท่ี 4.9 ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ ณ เตาเผามูลฝอยติดเช้ือเทศบาลนครภเูก็ต ป 2555-2557 

ลําดับ หนวยงาน 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กิโลกรัม./ป) 
ป 2555 

(16 ก.ย.54- 
30 มิ.ย.55) 

ป 2556 
(16 ก.ย.55- 
30 พ.ค.56) 

ป 2557 
(16 ก.ย.56-15 ก.ย.

57) 
1 โรงพยาบาลวชิระ 124,447.46 81,962.00    136,347.90  
2 โรงพยาบาลสิรโิรจน 28,974.00 41,568.63      63,382.90  
3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 47,563.00 78,715.00    129,689.00  
4 โรงพยาบาลมิชช่ัน 11,930.00 10,936.00      19,503.00  
5 โรงพยาบาลปาตอง* 14,832.00 16,151.00      21,150.00  
6 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 278.00 246.00          341.00  
7 โรงพยาบาลถลาง* 10,016.00 8,356.70      10,934.00  
8 ภาคบริการโลหิตแหงชาต ิ 12,611.40 10,143.60      16,348.00  
9 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 8,016.12 21,451.40      38,787.20  
  รวม  258,667.98  269,530.33    436,483.00  
 คาเฉลี่ยตอวัน 976.11  1,044.69  1,195.84 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2558 
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(2.3) การจัดการของเสียอันตราย   
 จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟและแบตเตอรี่ 

จํานวน 1,134.31 ตัน/ป  และซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (เชน โทรศัพทมือถือ/บาน 
อุปกรณเลนภาพ/เสียงขนาดพกพา โทรทัศน คอมพิวเตอรสวนบุคคล) จํานวน 2,479.76 ตัน/ป (ประเมิน
จากจํานวนประชากรป 2556 และอัตราการเกิดของเสียอันตราย)  

 จังหวัดภูเก็ต มอบหมายใหเทศบาลนครภูเก็ตดําเนินการเก็บรวบรวม
ของเสียอันตราย จัดทําอาคารรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน และแหลงกําเนิดทุกแหงในจังหวัดภูเก็ต 
โดยเปดรับทุกวันท่ี 20-25 ของทุกเดือน เพ่ือขนสงของเสียอันตรายไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยผูประกอบการ
ท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีประกาศจังหวัดภูเก็ต เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2557   
เรื่อง กําหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑการนําสงขยะอันตราย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือจัดการของเสียอันตรายประเภทถานไฟฉาย แบตเตอรี โทรศัพท หลอดไฟ กระปองสเปรย จากสถาน
ประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมจัดการของเสียอันตรายในอัตรา
เหมา กิโลกรัมละ 22 บาท ทุกประเภท และในป 2557 มีปริมาณเก็บรวบรวมของเสียอันตราย (หลอดไฟ) 
2,044 กิโลกรัม  

4.3) การเก็บคาธรรมเนียม 
เทศบาลนครภูเก็ต ไดออกเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย และกําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  
ในป 2557 รายไดจากการจัดเก็บคาเก็บขนขยะจากครัวเรือน สถานประกอบการรานอาหาร โรงแรม และ
อาคารพาณิชย จํานวน 5,417,857 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.10 และ 4.11 

ตารางท่ี 4.10 แสดงอัตราคาธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต 

ประเภท ปริมาณขยะ  ลิตร/ลิตร 
อัตราคาบริการทาง

เทศบาลจัดเก็บ 
(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร หรือวันหนึ่งเกิน 2 ลิตร คาเก็บขนและ
ขนทุกๆ 20 ลิตร 

30 

สถานประกอบการ วันหนึ่งเกิน 500 ลิตรข้ึนไป   
ก.วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 
ข.วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศก
เมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 

 
1,500 
1,500 

 
การเก็บขน 
เปนครั้งคราว 

ครั้งหนึ่งไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 
คาเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 

100 
100 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2558 
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ตารางท่ี 4.11 รายไดคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ป 2557 

หมวดรายจาย  

จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย. 20,572 ครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือนท่ีจายคาธรรมเนียม  18,507 ครัวเรือน 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน  3,950,737 บาท 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการ 
(รานอาหาร โรงแรม) 

1,318,800 บาท 

รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากอาคารพานิชกรรม  
(รานคา ธนาคาร) 

148,320 บาท 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2558 

4.3.1) คาธรรมเนียมกําจัด 
 เทศบาลนครภูเก็ต ไดออกเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บ ขน และกําจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยกําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีมารวมท้ิง ในอัตรา 520 บาท/ตัน รายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัด
ขยะมูลฝอยป 2556-2558 ดังตารางท่ี 4.12 และเทศบาลนครภูเก็ต ออกประกาศอัตราคาบริการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อในเขต อัตรา 12 บาท/กิโลกรัม และขยะมูลฝอยนอกเขต อัตรา 15 บาท/กิโลกรัม ทําให     
ในป 2557 มีรายไดจํานวน 5,334,048 บาท 

 
ตารางท่ี 4.12 รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย ป 2556-2558  

ปงบประมาณ รายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย (บาท) 

2556       114,199,691  

2557       114,199,691  

2558 (ณ เดือนมีนาคม 58)         12,062,039.60 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2558 

 
4.4) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ป 2557 เทศบาลนครภูเก็ต มีคาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เปนคาจางคนขับรถ จํานวน 2,518,092 บาท คาพนักงานทายรถ จํานวน 4,968,000 บาท คาจางพนักงาน
กวาดถนน จํานวน 7,668,000 บาท คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,718,762.47 บาท และคาซอมแซม        
รถ จํานวน1,897,751 บาท รวมท้ังสิ้น 19,770,569.47 บาท และมีคาใชจายในการบริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย(ขอมูลจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558) รวมท้ังสิ้น 77,800,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

(1) จางเหมาเอกชนกําจัดขยะดวยวิธีเผาในเตาเผา ขนาด 700 ตัน/วัน  จํานวน
60,000,000 บาท 

(2) จางเหมาเอกชนในการบํารุงรักษาเตาเผาขยะ ขนาด 250 ตัน/วัน จํานวน 
4,000,000 บาท 
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(3) คาจางบริหารจัดการโรงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 3,000,000 บาท 
(4) จางเหมาดําเนินการและบํารุงรักษาพ้ืนท่ีฝงกลบขยะ จํานวน 3,000,000 บาท 
(5) จางเหมาบริหารและบํารุงรักษาสถานท่ีลางรถขยะ จํานวน 3,500,000 บาท 
(6) คาบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน จํานวน 350,000 บาท 
(7) คาจางเอกชนรื้อและขนยายจากบอฝงกลบเขาเตาเผาขยะ จํานวน 3,750,000   

บาท 
(8) คาปรับปรุงอาคารเครื่องชั่งขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครภูเก็ต รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการขยะผานทางสื่อของเทศบาลฯ ไดแก ปาย โปสเตอร แผนพับ วรสารรัษฎานุสร ไฟวิ่ง 
เว็บไซต และการประชุมเพ่ือรับฟงปญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการขยะภายใตโครงการ
ถนนปลอดถังเปนประจําทุกเดือน  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ป 2557 เทศบาลนครภูเก็ต ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ในการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
(1) โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชน/โรงเรียน

รวมมือกันในการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี สรางแนวทางการกําตัดขยะอยางครบวงจร เพ่ือประสิทธิภาพในการ
กําจัดขยะ ลดจํานวนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน แมลงสาป และลดมลพิษท่ีเกิดจากการกําจัดขยะ 
กลุมเปาหมายหลัก คือ โรงเรียน 6 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค โรงเรียนเทศบาลเมือง
ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว โรงเรียนพิบูลสวัสดิ์ โรงเรียนบานสามกอง และโรงเรียนเทศบาล        
ปลูกปญญา และชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะในโรงเรียน/ชุมชน ไดแก ขยะอันตรายและยา   
ในโรงเรียน ขยะขายไดในชุมชน และคัดแยกขยะเศษอาหารจากตลาดสด/รานอาหาร 

- จัดทําปายประชาสัมพันธเชิญชวนคัดแยกขยะ เชน หลักการ 3R 
- จัดรถเก็บขยะแยกประเภท ภาชนะรองรับขยะแยกประเภท และเก็บรวบรวม

ขยะนําไปกําจัดอยางถูกวิธี 
- จัดทําปายประกาศเกียรติคุณโรงเรียน ชุมชน และรานอาหาร ท่ีรวมคัดแยก

ขยะ 

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
เทศบาลนครภูเก็ต มอบหมายใหสํานักการชาง และกองสาธรณสุขและ

สิ่งแวดลอม มีหนาท่ีในการรับและแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดขยะ
มูลฝอย โดยปท่ีผานมาพบปญหาน้ําชะขยะรั่วไหลจากรถเก็บขน ท่ีมีอายุการใชงานมานาน และไดแกไข
ซอมแซมหรือจัดซ้ือรถใหม สําหรับปญหาจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก กลิ่นท่ีเกิดจาระบบบําบัด   
น้ําชะขยะ ปจจุบันไดมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียดวยโอโซนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย และ       
อยูระหวางการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย(น้ําชะขยะจากเตาเผาขยะ ขนาด 700 ตัน/วัน) แบบไรอากาศ  
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6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
6.1) ปญหา อุปสรรค 

6.1.1) การดําเนินโครงการ 
(1) ระบบบําบัดน้ําเสีย(น้ําชะขยะ) มีระยะเวลาการใชงานมานานและ  

ถูกใชงานอยางหนักในการรองรับน้ําเสียจากบอฝงกลบขยะ และโรงเตาเผาขยะมูลฝอย สงผลใหการบําบัด
น้ําเสียมีประสิทธิภาพนอยลง ซ่ึงอาจสงผลตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ เชน ปาชายเลน ทรัพยากรชาฝง และ
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 

(2) บอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินชํารุดเสียหาย และบางบอสูญหาย 
จากการดําเนินงานฝงกลบขยะ สงผลตอการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม  

6.1.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) การกํากับดูแลเอกชนท่ีเขามาบริหารจัดการขยะ เชน มาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม การดําเนินงาน และเทคโนโลยีในการกําจัด เปนตน 
(2) กิจกรรมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ี

เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีอ่ืน ดําเนินการในบางแหลงกําเนิดไมครอบคลุมพ้ืนท่ี 
สงผลใหปริมาณขยะท่ีตองกําจัดมีปริมาณมาก โดยเฉพาะขยะอินทรีย ซ่ึงมีผลตอประสิทธิภาพของการเผา
ขยะ 

6.2) ขอเสนอแนะ 
6.2.1) การดําเนินโครงการ 

(1) ปรับปรุงบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใหสามารถใชงานไดและ   
มีรูปแบบตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินอยางนอย    
ทุก 6 เดือน เพ่ือเปนการเฝาระวังหรือติดตามตรวจสอบปญหาท่ีอาจเกิดจากการปนเปอนจากน้ําชะขยะ
มูลฝอยของสถานท่ีฝงกลบลงสูแหลงน้ําทะเล  

(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ํ า เสีย (น้ํ าชะขยะ) ให            
มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ําชะขยะจากระบบฝงกลบ เพ่ือปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยรอบ 

(3) กํากับดูแลบริษัทเอกชนท่ีเขามาบริหารจัดการขยะอยางเขมงวด 
เชน การพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม การอางอิงมาตรฐาน แผนการดําเนินงานซอมบํารุง 
เปนตน  

6.2.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) พิจารณาเพ่ิมอัตรากําลังบุคคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการดูแล

ระบบกําจัดขยะและการกํากับดูแลบริษัทเอกชนท่ีเขามาบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
(2) สงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนท้ังในเขตเทศบาล 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาท้ิงขยะ และมีสวนรวมในการลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูล
ฝอยอยางตอเนื่อง และขยายการดําเนินการครอบคุลมทุกแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ซ่ึงจะชวยลดปริมาณ
ขยะท่ีจะเขาสูระบบกําจัด มูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย  
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7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต  
ผลการประเมินศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พบวาภาพรวมการจัดการระบบของ

เทศบาลนครภูเก็ตอยูในเกณฑดี โดยมีขอบงชี้ของการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ    
ชางเทคนิคท่ีผานการอบรมดานการจัดการขยะมูลฝอย ทําใหมีผลตอคุณภาพในดานการบริหารจัดการ 

 

4.2 จังหวัดพังงา 

4.2.1  โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 
 1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
  เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ตั้งแต ป พ.ศ.2540-2545 รวมวงเงินท้ังสิ้น 33.3614 ลานบาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพังงา 
ปงบ 

ประมาณ  
วงเงิน  

(ลานบาท) 
โครงการ แหลงงบประมาณ 

2540 0.794 - กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

2544 7.176 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

2545 25.3914 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

 
1.2) ขอมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 (1) พ้ืนท่ีโครงการ 
เทศบาลเ มืองพังงาจัดตั้ งตามพระราชบัญญัติการจัดตั้ ง เทศบาล 

พุทธศักราช 2479 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2479 ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลทายชาง อําเภอเมือง
พังงา จังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ี 6.75 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2557 
จํานวน 9,865  คน จํานวนประชากรแฝง 2,000 คน/ป จํานวนนักทองเท่ียว 11,800 คน/ป และจํานวน
ครัวเรือนท้ังหมด 5,190 ครัวเรือน 

    สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา ตั้งอยูเลขท่ี 196 ถนนเพชรเกษม ตําบลทายชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีพิกัดทางภูมิศาสตร UTM (E) 448756 (N) 935377 และมีอาณาเขตติดตอ
ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ตําบลถํ้าน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลถํ้าน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา 
ทิศใต  ติดกับ ตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา 
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รูปท่ี 4.10 เขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพังงา 

(2) สภาพภูมิประเทศ 
 เทศบาลเมืองพังงามีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบ มีภูเขาหินปูนลอมรอบ 

คลองพังงาไหลผานทางทิศตะวันออก และอุทยานแหงชาติอาวพังงาอยูหางออกไปทางทิศใตประมาณ  
7 กิโลเมตร 

(3) สภาพภูมิอากาศ 
เมืองพังงามีอากาศอบอุนและชุมชื้นท้ังป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.2 องศา

เซลเซียส ฤดูกาล มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนมีระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม และฤดูรอนตั้งแต
เดือนมกราคม ถึงเมษายน ของปถัดไป 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

164 

4) ท่ีตั้งโครงการ 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา ตั้งอยูบริเวณบานในหงบ หมูท่ี 3 

ตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ี 71-1-0 ไร ซ่ึงเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ   
อยูหางจากเขตเทศบาลฯ 15 กิโลเมตร ลักษณะพ้ืนท่ีเปนราบเนินเขา มี การใชประโยชนท่ีดินโดยรวม 
เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ดังภาพท่ี 4.11 

ทิศเหนือ  ติดกับ สวนยางพารา สวนปาลม   
ทิศตะวันตก  ติดกับ ปาชายแลน  
ทิศตะวันออก  ติดกับ สวนยางพารา    
ทิศใต   ติดกับ สวนปาลม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปท่ี 4.11 แสดงท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา และการใชประโยชนท่ีดิน 
   รัศมี 1 กิโลเมตร 
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1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
ปจจุบัน เทศบาลเมืองพังงาใหบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลท้ังหมด 6.75 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล และป 2557
ใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานสวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ ในเขต
อําเภอเมือง อําเภอทับปุด อําเภอตะก่ัวทุง และอําเภอตะก่ัวปา รวมจํานวน 17 แหง  

            รูปท่ี 4.12 กลุมพ้ืนท่ีใหบริการของศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองพังงา 
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  1.5 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยและองคประกอบขยะในเขตเทศบาลเมืองพังงา 

ตารางท่ี 4.14 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยและองคประกอบขยะในเขตเทศบาลเมืองพังงา 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา, มีนาคม 2558 

 
 2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบายเทศบาล  
เทศบาลเมืองพังงา มีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน 

มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ป 2558-2560 และไดแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ และจัดตั้งงบประมาณการดูแลและเดินระบบกําจัดอยางตอเนื่อง  ในป 2558  
ไดดําเนินการจัดจางเอกชนไถกลบขยะมูลฝอย และปรับปรุงถนนภายในโครงการ นอกจากนี้มีการบรรจุ
โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลอยางตอเนื่อง  

ป 2558 ดําเนินโครงการแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิงพลังงาน (RDF)  รวมกับ 
บริษัท เอส ซี อี โค จํากัด และอยูในระหวางการจัดทําขอกําหนดงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการใหเอกชนลงทุนกอสรางและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองพังงา   
พ.ศ. 2558  

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
เทศบาลเมืองพังงา กําหนดโครงสรางของหนวยงานโดยมอบหมายผูรับผิดชอบ

ดูแล คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย  
2.3) ระบบขอมูล 

(1) ระบบฐานขอมูล 
 เทศบาลเมืองพังงา มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน โดยพนักงาน

ชั่งน้ําหนักกอนเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใชเปนฐานขอมูล 
(2) การรายงาน 

 เทศบาลเมืองพังงา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดทําสรุปและ
รายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารในการประชุมเทศบาลทุกเดือน 

 
 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 
1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 8 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 2 
4 รานอาหาร 63 
5 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม - 
6 หมูบานจัดสรร 10 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 15 
8 หางสรรพสินคา 2 
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2.4) งบประมาณ 
เทศบาลเมืองพังงา จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูล

ฝอย โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการกําหนดเปาหมาย และ
ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ นอกจากนี้ ป 2558 มีการวางแผนการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ คือ จัดจางเอกชนไถกลบขยะมูลฝอย และปรับปรุงถนนภายในโครงการ 

2.5) การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
ศูนยกําจัดเทศบาลเมืองพังงา มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตาง ๆ

รวมลงนามบันทึกขอตกลงการใหบริการ ขยะมูลฝอย รวม 21 แหง และหนวยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัด
จริง จํานวน 13 แหง โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไมไดรวมลงนามบันทึกขอตกลง
มารวมใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม ผูมาใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงารวม 
17 แหง ดังนี้  

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง 8 แหง คือ เทศบาลเมือง
พังงา เทศบาลตําบลกระโสม องคการบริหารสวนตําบลกระโสม องคการบริหารสวนตําบลถํ้าน้ําผุด องคการ
บริหารสวนตําบลนบปริง องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี องคการบริหารสวนตําบลปากอ องคการ
บริหารสวนตําบลตากแดด  

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในอําเภอทับปุด 3 แหง คือ องคการ
บริหารสวนตําบลบอแสน  องคการบริหารสวนตําบลมะรุย องคการบริหารสวนตําบลโคกเจริญ  

(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในอําเภอตะก่ัวทุง 2 แหง คือ องคการ
บริหารสวนตําบลกะไหล องคการบริหารสวนตําบลถํ้า 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในอําเภอตะก่ัวปา 1 แหง คือ องคการ
บริหารสวนตําบลคึกคัก  

(5) หนวยงานราชการท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง 3 แหง คือ โรงพยาบาลพังงา โรงเรียน
ดีบุกพังงาวิทยายน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
3.1.1) การเก็บขน 

 เทศบาลเมืองพังงาใหบริการเก็บรวบรวมขนสงขยะมูลฝอยโดย         
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เขตรับผิดชอบการเก็บขนมูลฝอยแบงเปน 3 เขต ดังแสดงในรูปท่ี 4.13    
มีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน 3  คัน โดยมี ประวัติการใชงานรถขนขยะมูลฝอยท่ีใชในการเก็บขน รายละเอียด
แสดงดังตารางท่ี 4.15 และมีเสนทางการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา แบงตามเขตการเก็บขน  
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.16 
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รูปท่ี 4.13 เขตรับผิดชอบการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 
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ตารางท่ี 4.15 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยในป 2557 

ท่ี เลขทะเบียน ประเภทรถ 
เคร่ืองยนต

ความจุ    
(ลบ.ม.) 

ปท่ี   
จัดซ้ือ 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

พนักงาน 
ทายรถ 
(คน) 

ระยะทาง 
เก็บขน  

 (กม./เท่ียว) 

ระยะเวลา   
เก็บขน 
(ชั่วโมง/
เท่ียว) 

1 80-3994 รถบรรทุกขยะแบบ
อัดทาย 

13 10 พ.ย. 49 2 3 42 8  

2 80-3504 รถบรรทุกขยะแบบ
อัดทาย 

13 2 ก.พ. 47 1 3 40 8  

3 80-2876 รถบรรทุกขยะแบบ
อัดทาย 

5 7 ก.ย. 42 2 3 49 8  

4 80-3606 รถบรรทุกขยะแบบ
เปดขางเททาย   

15 24 ส.ค. 38 - - - ตามภาระงาน 

5 80-3411 รถบรรทุกขยะแบบ
เปดขางเททาย   

3 2 ต.ค. 46 - 2 - ตามภาระงาน 

6 80-3605 รถบรรทุกขยะแบบ
เปดขางเททาย   

3 8 ก.ค. 38 - - - ตามภาระงาน 

7 80-3304 รถบรรทุกดัม้ 6 
ลอ 

6 ตัน 6 ม.ค. 46 - - - ตามภาระงาน 

8 80-3303 รถบรรทุกนํ้า 6,000 6 ม.ค. 46 - - - ตามภาระงาน 

9 80-3613 รถบรรทุกนํ้า 6,000 24 ส.ค. 38 - - - ตามภาระงาน 

10 80-4087 รถดูดสิ่งปฏิกูล 6 1 มี.ค. 49 - - - ตามภาระงาน 

11 80-3602 รถดูดสิ่งปฏิกูล 4 9 พ.ย. 40 - - - ตามภาระงาน 

12   รถกวาดถนนแบบ
เดินตาม 2 คัน 

- 12 มี.ค. 50 - - - ตามภาระงาน 

*ไมรวมระยะทางไปถึงสถานท่ีกําจัดขยะ  **ไมรวมระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางไปถึงสถานท่ีกําจัดขยะ 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2558 

 
 

ตารางท่ี 4.16 เขตพ้ืนท่ีในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพังงา 

คัน

ท่ี 

รถ/เลข

ทะเบียน 
พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนขยะ ชวงเวลาท่ีเก็บขน ปริมาณขยะท่ีรถเก็บขนได

(ตัน/วัน) 

1 80-3994 

ถนนเพชรเกษมฝงซาย จาก

ซอยอัยราชธนารักษ ถึงสุดเขต

เทศบาลทางทิศใต 

 

05.30 – 14.00 น. 
3.65 
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คัน

ท่ี 

รถ/เลข

ทะเบียน 
พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนขยะ ชวงเวลาท่ีเก็บขน ปริมาณขยะท่ีรถเก็บขนได

(ตัน/วัน) 

2 80-3504 

ถนนเพชรเกษมท้ัง 2 ฝงจากปอม

ตํารวจ สดุเขตทางทิศเหนือ ถึง

ซอยอัยราชธนารักษ สภอ.เมือง

พังงา 

16.00  - 24.00 น. 4.50 

3 80-2876 

ถนนเพชรเกษมฝงขวาจาก สภอ.

เมืองพังงา ถึงสุดเขตเทศบาลทาง

ทิศใต 

 

05.30 – 14.00 น. 
4.55 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2558 

 
3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเปนการกําจัดขยะมูลฝอยแบบการเทกอง
แบบควบคุม (Controlled dump) โครงสรางพ้ืนฐานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา ไดแก 
อาคารสํานักงาน บานพักคนงาน อาคารโรงจอดรถและลางรถ ถังหอสูงน้ําใตดิน เครื่องชั่งน้ําหนัก อยูใน
สภาพใชงานได เปนปกติ ยกเวนปอมยามท่ีชํารุด เนื่องจากไมไดใชงาน สําหรับเครื่องจักรกลท่ีใชในการ  
ฝงกลบ สามารถใชงานได จํานวน 1 คัน ไดแก รถขุดไฮโดรลิค สวนรถแทรกเตอรสําหรับไถดินกลบดิน   
อยูในสภาพชํารุด รถและเครื่องจักรสําหรับใชงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา รายละเอียด
ดังตารางท่ี 4.17 

ตารางท่ี 4.17  รถและเครื่องจักรสําหรับใชงานในศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองพังงา 

ลําดับ ประเภทรถ รุน แรงมา ทะเบียนครุภัณฑ ปท่ีไดรับ 
การใชงาน 

(ชั่วโมง/วัน) 
สภาพการ

ใชงาน 

1. รถดันขยะตีนตะขาบ Catterpilla 120 ตค-2 พง. 15 ส.ค. 40 ตามภาระงาน ใชงานได 

2. รถดันขยะตีนตะขาบ โคมัทสุ ดีพี–41 พี 105 ตค-63 พง. 21 ต.ค. 45 - ชํารุด 

3. รถขุดไฮโดรลคิ โคมัทสุ พีซี 200 120 ตค-62 พง. 31 ก.ค. 45 ตามภาระงาน ใชงานได 

4. รถกระบะตรวจการณ อี ซูซุ  ดีแม็ก 120 กข-2131 พง. 8 ก.ค. 39 ตามภาระงาน ใชงานได 

5. รถบรรทุกดิน ฮีโน 200 80-3304 พง. 6 ม.ค. 46 ตามภาระงาน ใชงานได 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2558 

ระบบการฝงกลบขยะมูลฝอยดําเนินการฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล แบบขุดรอง
ลึกลงในดิน จากระดับดินเดิมเฉลี่ย 7 เมตร จํานวน 3 บอ ฝงกลบจํานวน 2 ชั้น สูง 5.5 เมตร ไมมีการ    
ปูพ้ืนบอ ดวยพลาสติกเพ่ือกันซึม ชั้นขยะมูลฝอยแตละชั้นมีการถมสูง 0.5 เมตร บดอัดชั้นขยะและปดทับ
ดวยดินเหนียวท่ีไดภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ไมมีระบบทอระบายกาซจากขยะมูลฝอย และไมมีการ
วางทอรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย เนื่องจากไมมีในแบบแปลน มีเพียงระบบระบายน้ําฝนโดยสรางราง    
ดักน้ําฝนแบบทอตัววี เปนคอนกรีตขนาดกวาง 1 เมตร 

ระบบบําบัดน้ําเสีย ยังไมมีระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย โดยถูกออกแบบใหเปน
ลักษณะบอกักเก็บรวบรวมน้ําชะขยะกันไหลออกไปปนเปอนนอกสถานท่ีกําจัดเพียง 1 บอ ขนาดกวาง  
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50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 5 เมตร เปนบอดินเหนียวบดอัดเปนวัสดุกันซึมแทนแผนพลาสติก (HDPE)    
ซ่ึงปลอยน้ําชะขยะไหลจากบอฝงกลบไปบอกักเก็บน้ําตามแรงโนมถวงของโลก อาศัยการบําบัดโดยการ
ระเหยและพ้ืนท่ีชุมน้ําตามธรรมชาติ บออยูในสภาพปกติไมชํารุด บอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน ยัง     
ไมถูกตองตามเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และเทศบาลฯมีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใตดินแตไมไดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน  
 

 
 
รูปท่ี4.14 แผนท่ีแสดงระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 
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จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองพังงา มีสภาพดังรูปท่ี 4.15 

  
ปายศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ปอมยาม 

  

อาคารสํานักงาน/เครื่องชั่งน้ําหนัก ระบบไฟฟา 

  

อาคารจอดรถ ระบบประปา 

  
สภาพบอฝงกลบขยะ 
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การคัดแยกขยะ บอติดตามคุณภาพน้ําใตดิน 

  

สภาพเครื่องจักรท่ีใชในงานไถเกลี่ยและกลบ 

รูปท่ี 4.15  สภาพท่ัวไปของการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

เทศบาลเมืองพังงา มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัด
ขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้   

- งานควบคุมการรักษาความสะอาด และการเก็บขนขยะมูลฝอย มีบุคลากร   
ในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมท้ังหมดจํานวน 32 คน ไดแก เจาหนาท่ีวาดถนนจํานวน 13 คน 
เจาหนาท่ีเก็บขนทายรถจํานวน 13 คน พนักงานขับรถจํานวน 6 คน 

- งานควบคุมดูแลระบบการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
พนักงานขับรถแบคโฮ 1 คน พนักงานขับรถแทรกเตอร 1 คน พนักงานประจําเครื่องชั่งขยะ 1 คน 

 
4.2) การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 

4.2.1 การเก็บขน 
เทศบาลเมืองพังงา จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไวบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาล โดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเปนแบบถังเดี่ยวท้ิงรวมกันทุกประเภท แบบ    
ถังพลาสติก ขนาด 180 ลิตร จํานวน 100 ใบ และขนาด 200 ลิตร จํานวน 260 ใบครอบคลุมพ้ืนท่ี
ใหบริการในเขตเทศบาล และดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเทศบาลเอง  
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4.2.2) การกําจัด 
เทศบาลเมืองพังงา บริหารจัดการระบบกําจัด โดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม โดยใหบริการรับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 14 แหง และ
หนวยงานสวนราชการ จํานวน 3 แหง รวมท้ังสิ้น 17 แหง มีปริมาณขยะท่ีนําเขาสูศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองพังงา เฉลี่ย 37 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 74 ของประสิทธิภาพการกําจัดท่ีออกแบบไว         
(คาความสามารถในการกําจัดขยะ 50 ตัน/วัน)  

ปริมาณขยะท่ีนําเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา เฉลี่ย 37 
ตัน/วัน โดยเปนปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองพังงา 13 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน และเอกชน 24 ตัน/วัน ซ่ึงขอมูลหนวยงานและสถิติปริมาณขยะมูลฝอยป 2553–2557  
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.18 

ตารางท่ี 4.18 ปริมาณขยะมูลฝอยสงเขาศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา ป 2553–2557   

ท่ี หนวยงาน 
ปริมาณขยะสงกําจัด (ตัน/ป) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

1. ทม. พังงา 4,261 4,098 4,974 5,320 4,973 

2. ทต.กระโสม 683 674 737 783 856 

3. อบต.ถํ้านํ้าผุด 982 988 1,215 1,442 1,477 

4. อบต.นบปริง 557 597 707 780 802 

5. อบต.เกาะปนหยี 113 114 135 152 225 

6. อบต.กระโสม 674 709 818 912 908 

7. อบต.บอแสน 569 560 706 763 813 

8. อบต.มะรุย 403 416 486 489 533 

9. อบต.กะไหล - - 521 561 903 

10. อบต.ปากอ 199 296 281 277 272 

11. อบต.โคกเจริญ 236 159 181 214 271 

12. อบต.ตากแดด 482 499 513 775 766 

13. อบต.ถํ้า 387 408 459 477 533 

14. อบต. คึกคัก - - - - 813 

15. โรงพยาบาลพังงา 10 8 12 8 3 

16. สาธารณสุขจังหวัดพังงา 2 3 4 - 4 

17. โรงเรียนดีบุกพังงา 1 2 2 - 12 

   รวม 9,418 9,531 11,751 12,953 13,351 

  เฉลี่ย  25.80 26.11 32.20 35.49 36.57 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา,2558 

 
4.3) การเก็บคาธรรมเนียม 

4.3.1) คาธรรมเนียมการเก็บขน 
เทศบาลเมืองพังงาจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตาม

ประกาศกําหนดอัตราค า ธรรมเนี ยมในการบริหารการ เ ก็บขนขยะ มูลฝอยตามบ าน เ รื อน                   
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และสถานประกอบการณตาง ๆ ดังตารางท่ี 4.19 และมีรายไดจากการจัดเก็บคาเก็บขนขยะตั้งแต         
ป 2554- มี.ค.2556 ดังตารางท่ี 4.19 

ตารางท่ี 4.19 แสดงอัตราคาธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 
 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราคาบริการ 

(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน 
วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร คาเก็บขนและขนทุกๆ 
20 ลิตร 

30 

สถานประกอบการ 

วันหน่ึงเกิน 500 ลิตรข้ึนไป   

ก. วันหน่ึงไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 

ข. วันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรอื
เศษของลูกบาศกเมตร 

2,000 

การเก็บขนเปนครั้งคราว 
ครั้งหน่ึงไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 

คาเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 
2,000 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2558 

ตารางท่ี 4.20 รายไดคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา ป 2554- 2556 

ปงบประมาณ 
จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) 

จํานวนครัวเรือน 
ท่ีจายคาธรรมเนียม 
(ครัวเรือน) 

รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
(บาท) 

2554 5,122 498 20,520 

2555 5,190 502 12,138 

2556 5,257 600 26,271 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2558 

 
4.3.2) คาธรรมเนียมกําจัด 

 เทศบาลเมืองพังงา ไดออกระเบียบเทศบาลเมืองพังงา กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีมารวมท้ิง ในอัตรา 0.60 
บาท/กิโลกรัม หรือ 600 บาท/ตัน ซ่ึงมีรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัดขยะ ป 2553 – 2557   
ดังตารางท่ี 4.21  

ตารางท่ี 4.21 รายไดคากําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา ป 2553 – 2557 
ปงบประมาณ รายไดคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย (บาท) 

2553 3,202,494 

2554 3,720,442 

2555 3,200,000 

2556 4,535,318 

2557 3,200,000 
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4.4) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองพังงา มีคาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และ

คาใชจายในการดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอยดังตารางท่ี 4.22 และ ตารางท่ี 4.23 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.22 คาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 

ป 
คาจาง

คนขับรถ 

คาจาง
พนักงาน
ทายรถ 

คาจาง
พนักงาน
กวาดถนน 

น้ํามัน
เชื้อเพลิง/
หลอลื่น 

คา
ซอมแซม

รถ 
อ่ืนๆ 

รวม 
(บาท) 

2557 430,920 1,017,900 1,080,000 1,898,985 432,780 -  

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2558 
 

ตารางท่ี 4.23 คาใชจายในการดําเนินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 

ป 
เงินเดือน
เจาหนาท่ี 

คาแรง
ลูกจาง 

น้ํามัน
เชื้อเพลิง/
หลอลื่น 

คา
ซอมแซม

รถ 

คาน้ํา 
คาไฟ 

คาใชจาย
อ่ืนๆ 

คาดิน
กลบ
ทับ 

รวม 

2557 - 1,364,294 2,332,400 487,335 216,800 - - 4,400,829 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2558 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลเมืองพังงารณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการ

จัดการขยะผาสนสื่อไดแก เสียงตามสาย วารสารของเทศบาลฯ และแผนพับ แผนพับการกําจัดขยะโดย 
ใชหลัก 3Rs เปนตน 

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองพังงา ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
(1) โครงการจัดการขยะในชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพังงา โดยการประสาน

และเชื่อมโยงเครือขายประชาชน นํานวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบใหม ๆ และเทคโนโลยีพ้ืนบาน     
มาประยุกตใชโดยอาศัยกระบวนการ 3Rs มีเครือขายชุมชนตอตานยาเสพติดภาคประชาชนเทศบาลเมือง
พังงาเปนแกนนํา ซ่ึงโครงการนี้ ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และเทศบาลเมืองพังงา 

(2) โครงการลด คัดแยกขยะ และการใชประโยชนจากขยะชุมชน โดยมีตัวแทน
แตละชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ โดยมีพ้ืนท่ีนํารองในพ้ืนท่ี อาทิ ชุมชนคอกหญา นํารองการจัดการขยะ
อินทรีย การทําปุยหมัก น้ําหมัก ชุมชนเขาชาง นํารองธนาคารขยะชุมชน  

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
เทศบาลเมืองพังงา มีการจัดตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีในการรับและแกไข

ปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย ประเด็นรองเรียนมีสาเหตุมาจาก
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น้ําชะขยะจากรถเก็บขนขยะ ไหลเปอนถนน สรางความรําคาญใหแกประชาชน เทศบาลเมืองพังงาแกไข
ปญหาโดยการซ้ือรถเก็บขนขยะคันใหมแทนคันท่ีชํารุด  

 
6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
1)  ดานเทคโนโลยี 

 (1) จํานวนเครื่องจักรท่ีใชในการดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยไมเพียงพอ 
ใชงานหนักมีสภาพชํารุดทรุดโทรม และสามารถใชงานฝงกลบไดจํานวน 1 คัน และตองสงซอมบอยครั้ง 

 (2) ระบบเครื่องชั่งขยะมูลฝอยในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ขาดความทันสมัย และ
ชํารุดบอย 

 (3) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ยั งไม เปนไปตามความตองการ          
ของเทศบาลฯ คือการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปนแบบครบวงจร ชวงฤดูฝนรถเก็บ
ขนขยะ ไมสามารถเขาพ้ืนท่ีฝงกลบภายในโครงการได ทางเทศบาลฯ ไดดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย  
โดยขุดหลุมฝงกลบดานหนาทางเขาโครงการ ฝงกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว  

 

2)  ดานงบประมาณ 
 (1) ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษาและซอมแซมหรือจัดซ้ือเครื่องจักรกล

ใหม ท่ีจะใชในการดําเนินงานฝงกลบขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงไดจัดทําขอเสนอโครงการ   
ของบประมาณสนับสนุนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ และในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไดเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนภายใตแผนปฏิบัติการ ในระดับจังหวัด  

3)  ดานบุคลากร 
 (1) เทศบาลเมืองพังงา ยังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร

จัดการระบบการกําจัดขยะมูลฝอย  

6.2) ขอเสนอแนะ/แนวทางในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
1) เทศบาลควรแบงพ้ืนท่ี และ ควบคุมการเทขยะมูลฝอย ของรถเก็บขนขยะ 

ทุกคันใหท้ิงพ้ืนท่ีกําหนด และมีการจัดทําพ้ืนท่ีสํารองในชวงฤดูฝน เพ่ือความสะดวกในการฝงกลบขยะ    
ท่ีมีประสิทธิภาพและไมเกิดปญหาขยะตกคาง 

2) เทศบาลควรปรับปรุงบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใหม ตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และตั้งงบประมาณสําหรับตรวจติดตามคุณภาพน้ําใตดินทุกป เพ่ือ    
เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรอบ และเปนขอมูลชี้แจงประชาชนหากมีการรองเรียนเกิดข้ึน 

3) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ใหเขามามีสวนรวมในการ
ลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย ซ่ึงจะชวยลดปริมาณขยะท่ีจะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย  

4) เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมีสวนรวมรับผิดชอบ       
ตอปริมาณขยะหรือมลพิษท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เพ่ือชวยลด
ภาระคาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

5) เทศบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณในการ ปรับปรุง ซอมแซมเครื่องจักร 
และ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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6) เทศบาลควรดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงกับ อปท. รวมท้ิง เพ่ือคัดแยก
ของเสียอันตราย อกจากขยะประเภทอ่ืน 

7) เทศบาลควรเรงดําเนินการบันทึกขอตกลงกับบริษัท Sci eco services และ
จัดทํา TOR ใหเอกชนรวมดําเนินจัดการขยะมูลฝอย ภายในสถานท่ีกําจัดขมะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 

7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 
ภาพรวมระบบศูนยการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงาอยูในเกณฑพอใช โดย    

มีประเด็นสําคัญคือดานการบริหารจัดการ ซ่ึงมีขอบงชี้จากบุคลากรผูควบคุมระบบและชางเทคนิคประจํา
ระบบและการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ 

 

4.2.2 โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วปา  
1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป 
พ.ศ.2548 รวมวงเงินท้ังสิ้น 98.449 ลานบาท เพ่ือจัดทําระบบกําจัดขยะดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และเปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เม่ือป พ.ศ.2551 ซ่ึงการศึกษา
ออกแบบสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดถึงป พ.ศ. 2571 โดยสามารถจําจัดขยะได 50 ตัน/วัน  ดําเนินการ
วาจางหางหุนสวนจํากัด ประยงคศิลปการโยธา กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย และบริษัท เอ็น เอส 
คอนซัลแทนท จํากัด เปนท่ีปรึกษาควบคุมงาน ระยะเวลาดําเนินการกอสรางระบบ 6 พฤศจิกายน 2550 
– 26 พฤษภาคม 2551 (300 วัน) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.24 

 
ตารางท่ี 4.24 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วปา 
ลําดับ

ที่ 
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2548 กองทุนสิ่งแวดลอม 78.442 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
ระยะที่ 1 บอที่ 1 เทศบาลเมืองตะก่ัวปา 20.007 

 
1.2) ขอมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 (1) พ้ืนท่ีโครงการ 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปา จัดตั้งเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม  2480 มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

3.019 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางตอนเหนือของจังหวัด ในอําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา หางจากจังหวัด
พังงาประมาณ 56 กิโลเมตร มีระยะหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 800 กิโลเมตร โดยทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) โดยทางรถยนตตามถนนสายเพชรเกษมและจากถนนสายตัดใหม
สายตะก่ัวปา – กะปง ขอมูล ณ ป 2557 พบวามีประชากรท้ังหมด 8,877 คน แยกเปนชาย 4,332 คน 
หญิง 4,545 จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 2,599 หลังคาเรือน ปจจุบันสํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา ตั้งอยู 
เลขท่ี 333 ถนนราษฎรบํารุง ตําบลตะก่ัวปา อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา มีพิกัดท่ีตั้งทางภูมิศาสตร UTM  
(E)425749 (N)935377  
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 (2) สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยสวนใหญของอําเภอตะก่ัวปา เปนภูเขาและเนินเขาเตี้ย ๆ 

ทอดตัวเปนแนวยาวทางดานทิศตะวันออก ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ  
เพียงเล็กนอย และเปนท่ีลุมริมฝงแมน้ํา ภูเขาสําคัญรอบเขตเทศบาล ไดแก เขาวังมรา และเขาพระบาท 
แมน้ําสายหลักคือ คลองตะก่ัวปา ปจจุบันมีลักษณะตื้นเขิน ฤดูฝนมีน้ําทวมในเขตเทศบาลบอยครั้ง 

(3) สภาพภูมิอากาศ 
 อําเภอตะก่ัวปา ตั้งอยูบริเวณแนวชายฝงทะเลอันดามัน จึงไดรับอิทธิพลของ

ลมมรสุม 2 ฤดู คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน ทําใหมีอากาศรอนและแหงแลง  
มีฝนตกบาง ในชวงท่ีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม สําหรับในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายน ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงจะนําความชื้นจากทะเลอันดามันเขามาทําให
มีฝนตกชุก และมีระยะของฤดูฝนยาวนานกวาฤดูรอน 

(4) ท่ีตั้งโครงการ 
  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีเนื้อท่ี 217-3-36.5 ไร ตั้งอยู

เลขท่ี 152/52 หมูท่ี 7 บานพรุเตียว ตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา มีพิกัดทางภูมิศาสตร 
UTM (E) 425749 (N) 981634 อยูหางจากสํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปาเปนระยะทาง 11 กิโลเมตร 
สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียว สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
โดยรอบเปนสวนยางพารา สวนปาลม บานพักอาศัยและแหลงน้ํา ดังรูปท่ี 4.16 
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รูปท่ี 4.16 แผนท่ีตั้งศูนยกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วปาและการใชประโยชนท่ีดิน 
 รัศมี 1 กิโลเมตร 

 
1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองตะก่ัวปาใหบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลท้ังหมด 3.019 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล และ
ใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานสวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ ในเขต
อําเภอตะก่ัวปา และอําเภอกะปง รวมจํานวน 14 แหง ดังรูปท่ี 4.17 
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รูปท่ี 4.17 กลุมพ้ืนท่ีใหบริการของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วปา 
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  1.5 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองตะก่ัวปาดังตารางท่ี 4.25 

ตารางท่ี 4.25 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยและในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วปา 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา ,มีนาคม 2558 

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบายเทศบาล  
 เทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน 

มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ป 2557-2559 และไดแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ และจัดตั้งงบประมาณการดูแลและเดินระบบกําจัดอยางตอเนื่อง  ในป 2556 
จัดซ้ือรถแบคโฮ  ป 2558 มีแผนการจัดซ้ือรถเก็บขนขยะ และสายฉีดน้ําสําหรับรถบรรทุกน้ําเพ่ิมเติม     
มีการจัดเตรียมถังขยะคัดแยกประเภทวางในสวนสาธารณะ และพ้ืนท่ีนํารองรวมท้ังมีการจัดประชุมอบรม
ใหความรูใหแกเจาพนักงานเก็บขนขยะ และประชาชนตลอดจนมีการจัดการประชุม เครือขาย/แกนนํา
ดานสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2559-2560 มีการบรรจุโครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ 
การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุ          
ในแผนพัฒนาเทศบาลอยางตอเนื่อง  

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
 เทศบาลเมืองตะก่ัวปา อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา “ราง” คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะก่ัวปา และ “ราง” คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
บริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะก่ัวปา โดยในปจจุบันใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบัน   
ในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและ
กําจัดขยะมูลฝอย  

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 

เทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน โดย
พนักงานชั่งน้ําหนักกอนเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใชเปนฐานขอมูล 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 
1 ตลาด 3 
2 โรงแรม 4 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - 
4 รานอาหาร 58 
5 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม - 
6 หมูบานจัดสรร 1 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 7 
8 หางสรรพสินคา 3 
9 โรงฆาสัตว 1 
10 โรงเรียน สถาบนัอุดมศึกษา 3 
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(2) การรายงาน 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดทําสรุปและ

รายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารในการประชุมเทศบาลทุกเดือน 
2.4) งบประมาณ 

 เทศบาลเมืองตะก่ัวปา จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการกําหนดเปาหมาย และ
ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ นอกจากนี้ ป 2556 มีการวางแผนการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ คือ จัดซ้ือรถเก็บขนขยะ และรถแบคโฮ  ป 2558-2560 วางแผนดําเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะก่ัวปา โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ และ
โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ไดแก ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและอาคารพาณิชย
ตาง ๆ เปนตน 

2.5) การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
 ศูนยกําจัดเทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมลงนามบันทึก

ขอตกลงการใหบริการ การใชบริการกําจัดขยะมูลฝอย รวม 13 แหง  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดจริง จํานวน 11 แหง และหนวยงานสวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ จํานวน 3 แหง 
รวมท้ังสิ้น 14 แหง ดังนี้  

 (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในอําเภอตะก่ัวปา 6 แหง คือ เทศบาล
เมืองตะก่ัวปา เทศบาลตําบลบางนายสี เทศบาลตําบลคึกคัก องคการบริหารสวนตําบลบางไทร องคการ
บริหารสวนตําบลโคกเคียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะคอเขา  

 (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในอําเภอกะปง 5 แหง คือ  เทศบาลตําบล
ทานา องคการบริหารสวนตําบลทานา  องคการบริหารสวนตําบลเหล องคการบริหารสวนตําบลรมณีย 
องคการบริหารสวนตําบลเหมาะ  

 (3) เอกชนท่ีตั้งอยูในอําเภอตะก่ัวปา 3 แหง คือ โรงแรมรามาดา โรงแรมบันดารี และ
โรงแรมตะโกลาฯ 

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
3.1.1) การเก็บขน 

 เทศบาลเมืองตะก่ัวปา ดําเนินการเก็บขนขยะทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง 03.00-
07.00 น. เทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน 4 คัน ปจจุบันใชงานไดปกติ และมีจํานวนเพียงพอสําหรับ
การเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.26  และกําหนดแบงพ้ืนท่ีเก็บขนขยะ    
มูลฝอย ออกเปน 2 เขต คือ 

เขต 1 ตลาดยานยาว พ้ืนท่ีตั้งแตบริเวณตลาดยานยาวและถนนราษฎรบํารุง ถึง 
สะพานโคกขนุน ประกอบดวย 25 สายทาง รวมระยะทาง ประมาณ  14,054  เมตร 

เขต 2 ตลาดใหญ พ้ืนท่ีตั้งแตบริเวณถนนราษฎรบํารุง จากสะพานโคกขนุนถึงพ้ืนท่ี
ตลาดใหญ  ประกอบดวย 20 สายทาง รวมระยะทางประมาณ 9,160 เมตร   

โดยมีเสนทางการใหบริการเก็บขนมูลฝอย ตารางท่ี 4.27 
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ตารางท่ี 4.26 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วปา 

 
ลําดับท่ี เลข

ทะเบียน 
ประเภทรถ 

เคร่ืองยนต
ความจุ   
(ลบ.ม.) 

ปท่ี  
จัดซ้ือ 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

พนักงาน 
ทายรถ 
(คน) 

ระยะทาง 
เก็บขน* 
(กม./
เท่ียว) 

ระยะเวลา 
เก็บขน**

ชั่วโมง/เท่ียว) 

1 
พง.80-
2992 

รถบรรทุกขยะ
แบบอัดทาย 

10 2543 1 2 30 4 

2. 
พง.80-
3114 

รถบรรทุกขยะ
แบบอัดทาย 

10 2544 1 2 20 4 

3. 
พง.80-
3014 

รถบรรทุกขยะ
แบบเปดขางเท

ทาย 
15 ลบ.หลา 2539 1 3 1 4 

4. 
พง.80-
3025 

รถบรรทุกดัม้  
6 ลอ 

15 ลบ.หลา 2526 1 3 13 4 

*ไมรวมระยะทางไปถึงสถานท่ีกําจัดขยะ  **ไมรวมระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางไปถึงสถานท่ีกําจัดขยะ 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา, 2558 
 

ตารางท่ี 4.27 พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วปา 

คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีรับผิดชอบเก็บขนขยะ เวลา ระยะทาง (เมตร) 

เขต  1  ตลาดยานยาว   

1 รถบรรทุกขยะแบบอัด
ทาย ความจุ 10 ลบ.ม. 
80-3114 เขต 1   

ถนนหลังอําเภอ   03.00-07.00 650 

  ถนนสามคัค ี   808 

  ถนนวัฒนา   810 

    ถนนริมคลอง   447 

    ถนนศรีเมือง   1,490 

    ซอยเสนาราษฎร   262 

    ซอยสามัคคี 1   195 

    ถนนมนตรี 1   362 

    ซอยพุทธชาด   190 

    ถนนอนามัย   187 

    ถนนเสนาราษฎร   2,220 

  ถนนหลวงวัฒนะ   379 

  ซอยวัฒนา 1   154 

  ซอยนิกร   120 
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คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีรับผิดชอบเก็บขนขยะ เวลา ระยะทาง (เมตร) 

  ซอยมนตร ี   144 

  ซอยตัณฑตั้งกุล   150 

  ถนนราษฎรอุทิศ   667 

  ซอยเสนาเช่ือมถนนริมคลอง   220 

  ซอยภูเจริญ   80 

  ถนนราษฎรบํารุง   3,198 

  ซอยบานจาเหลียง   183 

  ซอยศรีเมือง1   215 

  ซอยหมอฟน   250 

  ถนนเขา-ออกและรอบตลาดนัดเทศบาล 2   553 

  ซอยแมอุไร   120 

เขต  2  ตลาดใหญ   

2 รถบรรทุกขยะแบบอัด
ทาย ความจุ 10 ลบ.ม. 
80-2992 เขต  

ถนนอุดมธารา   446 

 ถนนศรีตะก่ัวปา   1,130 

 ถนนมนตรี 2   212 

  ถนนกลั่นแกว   426 

  ถนนราษฎรบํารุง   2,783 

  ถนนพลับพลา   480 

  ซอยโรงพระ   430 

  ซอยตอตั้ง   334 

  ซอยกรอกเขา   380 

  ซอยคงคาภิมุข   190 

  ถนนรวมกัน   110 

  ซอยคีรีเขต 1   100 

  ซอยคีรีเขต 2   100 

  ถนนเสนานุชิต   200 

  ซอยควนถํ้า   197 

  ถนนศูนยจักรกล   437 

  ถนนหนาเมือง   650 

  ซอยบุญเสริม   105 
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คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีรับผิดชอบเก็บขนขยะ เวลา ระยะทาง (เมตร) 

  ถนนดับเพลิง 2   120 

  ซอยแยกวัดคงคาภมิุข   240 

 
3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเปนแบบการฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้  

(1) บอฝงกลบ จํานวน 2 บอ พ้ืนท่ีฝงกลบรวม 60.74 ไร สามารถรองรับขยะ 
มูลฝอยถึง พ.ศ. 2566 โดยมีขอมูลบอฝงกลบขยะมูลฝอย ดังตารางท่ี 4.28 ปจจุบันมีการใชพ้ืนท่ีภายในบอ 
ท่ี 1 ในการฝงกลบขยะคิดเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะ 

ตารางท่ี 4.28 ขอมูลบอฝงกลบขยะมูลฝอยศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วปา 

ขอมูลบอฝงกลบ บอท่ี 1 บอท่ี 2 

ปริมาตรบอ (ลบ.ม.) 104,551.038 139,556.90 

ขนาดเน้ือท่ี (ไร) 21.78   29.074  

งบประมาณ 98.449 ลานบาท 
(รวมโครงสรางและองคประกอบ
อ่ืนๆ  ของระยะท่ี 1  บอท่ี  1) 

- 

ระยะเวลาใชงาน เริ่ม 16  ตุลาคม  2551 ยังไมไดดําเนินการ 

ปริมาตรขยะ (ลบ.ม.) 136,696.81  
(ช้ันท่ี 1-2 ) 

397,109.815   
(รวมบอท่ี 1 ช้ันท่ี 3-4 และบอท่ี 2 ช้ันท่ี 1-4 ) 

 
 (2) ระบบควบคุมกาซ ปจจุบันไมสามารถใชงานได เนื่องจากไดรับความเสียหาย

จากการปรับพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย และน้ําทวมขังทําใหไมสามารถระบายกาซได รวมท้ังไมมีระบบ
ตรวจสอบกาซ 

 (3) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน เทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีการจัดเก็บ
ตัวอยางน้ํา และสงตรวจวิเคราะหทางหองปฎิบัติการ เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนของน้ําชะลางมูลฝอย       
ตอแหลงน้ําอุปโภคและบริโภคของชุมชน ตลอดจนเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสังเกตการณ และการตรวจสอบ
เปรียบเทียบมาตรฐานกอนและหลังการดําเนินโครงการ โดยเก็บตัวอยางน้ําบอสังเกตการณ จํานวน 3 บอ 
ไดแก บอสังเกตการณดานเหนือน้ํา บอสังเกตการณบอท่ี 2 บอสังเกตการณดานทายน้ําบอท่ี 1 เทศบาลเมือง
ตะก่ัวปาเก็บตัวอยางน้ําครั้งลาสุดในเดือนกันยายน 2557 และใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 
ตรวจวิเคราะห ซ่ึงผลการวิเคราะหเปนไปตามคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 (4) ระบบระบายน้ําฝน อาศัยแรงโนมถวงจากลักษณะของพ้ืนท่ี ซ่ึงบอฝงกลบ   
ขยะมูลฝอยอยูสูงกวาบอบําบัดน้ําชะขยะ ทําใหน้ําฝนไหลรวมกับน้ําชะขยะลงบอบําบัดน้ําเสีย และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําชะขยะในชวงฤดูฝน ระบายน้ําออกจากบอฝงกลบขยะลงสูบอบําบัดน้ําเสีย 
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 (5) พ้ืนท่ีกันชน เทศบาลเมืองตะก่ัวปา รวมกับสวนราชการ องคกรเอกชน และ
ประชาชนจัดกิจกรรมปลูกตนไมเพ่ือเปน Buffer Zone รวม 3 ครั้ง   

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2551 จัดกิจกรรมรณรงคปลูกตนไมเพ่ือลด
ปญหาภาวะโลกรอน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  

ครั้งท่ี  2 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2551 รวมกับสโมสรไลออนสเขาหลักอันดา
มันและประชาชนจัดกิจกรรมรณรงคปลูกตนไมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 116 วัน จากวันแมถึงวันพอ 

ครั้งท่ี  3 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2552 พนักงานเทศบาล/ลูกจาง รวมกับ
ประชาชนจัดกิจกรรมปลูกตนไมเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก ไดแก กระถินเทพา ตนหมาก ตนมะพราว   
ตนประดู ฯลฯ   

 (6) เครื่องจักรท่ีใชกําจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางท่ี 4.29 

ตารางท่ี 4.29 รถและเครื่องจักรสําหรับใชงานในศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองตะกั่วปา 

ลําดับ
ลําดับ 

ประเภทรถ รุน แรงมา ทะเบียนครุภัณฑ 
ปท่ี

ไดรับ 

การใชงาน 
(ชั่วโมง/

วัน) 

สภาพ 
การใชงาน 

1. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ SHANTUI 160 019-51-0004 2551 4 ซอมบอย 

2. รถแทรกเตอรลอยาง LIUGONG 80 018-51-0004 2551 3 ซอมบอย 

3. รถตักหนาขุดหลัง J C B 100 018-47-0003 2547 6 ซอมบอย 

4. รถบรรทุกนํ้า ISUZU  - 006-49-0007 2549 6 ใชงานไดด ี

5 รถแบคโฮ Hyundai 263 019-56-0005 2556 3 ใชงานไดด ี

5. อุปกรณ/เครื่องจักรกลอ่ืนๆ             

5.1 เครื่องสูบนํ้าฝนชนิดเคลื่อนท่ีได     055-51-0001-3 2551 3 ใชงานไดด ี

5.2 เครื่องสูบนํ้าเสีย     055-51-0003-4 2551 ตลอด ใชงานไดด ี

5.3 เครื่องช่ัง     098-51-0001 2551 6 ใชงานไดด ี

5.4 เครื่องสูบนํ้าบาดาล     281-51-0006 2551 - ซอมบอย 

5.5 เครื่องปรับอากาศ     420-51-0007 2551 - ใชงานไดด ี

5.6 เครื่องคอมพิวเตอร     416-51-0009 2551 6 ใชงานไดด ี

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา, 2558 
 

(7) อาคารและระบบสาธารณูปโภค ไดแก อาคารสํานักงาน โรงจอดรถ/โรงซอม
บํารุง อาคารเครื่องชั่งระบบดิจิตอล โรงลางรถ หอถังน้ําสูง บานพัก รั้วรอบพ้ืนท่ี ถนนในพ้ืนท่ี ปอมยาม  
ปายชื่อสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และมีระบบไฟฟา ระบบประปา สัญญาณโทรศัพท และระบบโทรศัพท/
อินเตอรเน็ต ใชงานไดปกติ แตน้ําประปาเปนสนิมเนื่องจากแหลงผลิตน้ําประปาเปนพ้ืนท่ีขุมเหมืองเกา  
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จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีสภาพดังรูปท่ี 4.18 
 

  
ปายศูนยกําจัดขยะมลูฝอย ปอมยาม 

  
อาคารสํานักงาน/เครื่องช่ังนํ้าหนัก ระบบไฟฟา 

  
อาคารจอดรถ ระบบประปา 

  
สภาพบอฝงกลบขยะ 
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บอบําบัดนํ้าชะขยะ บอติดตามคณุภาพนํ้าใตดิน 

  
เครื่องสูบนํ้าชะขยะ รถตักลอยาง 

  
สภาพเครื่องจักรท่ีใชในงานไถเกลีย่และกลบ 

  
จุดลางรถเก็บขนขยะ หลุมขยะช่ัวคราวใกลทางเขาโครงการ 

รูปท่ี 4.18  สภาพท่ัวไปของการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วปา 
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4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

  เทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ขนสง และ
กําจัดขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้   

 - งานควบคุมการรักษาความสะอาด และการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลจาง
เหมาเอกชนดําเนินการรักษาความสะอาด โดยจัดใหมีคนงานเก็บขยะตามถนนทุกสาย 44 สาย ความยาว 
23,019 เมตร และแบงคนงานเก็บกวาดขยะรับผิดชอบเฉพาะ กําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ประมาณ 500 
เมตร ตอ 1 คน และบางสายไดจัดใหมีการพัฒนารวมกับกลุมรณรงครักษาความสะอาดฯ  

การเก็บรวบรวมขนสงขยะมูลฝอย  ดําเนินการโดยเทศบาล โดยมีพนักงานขับ
รถ 4 คน และพนักงานทายรถ 10 คน 

 - งานควบคุมดูแลระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 7 คน ไดแก หัวหนางานรักษา
ความสะอาด 1 คน พนักงานประจําตาชั่ง 1 คน พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 2 คน และพนักงาน
จางท่ัวไป 3 คน  

4.2) การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
 4.2.1 การเก็บขน 

 เทศบาลเมืองตะก่ัวปา จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไวบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเปนแบบถังเดี่ยวท้ิงรวมกันทุกประเภท แบบ    
ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จํานวน 120 ใบ และขนาด 240 ลิตร จํานวน 135 ใบครอบคลุมพ้ืนท่ี
ใหบริการในเขตเทศบาล และดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเทศบาลเอง  

 
 4.2.2) การกําจัด 

เทศบาลเมืองตะก่ัวปา บริหารจัดการระบบกําจัด โดยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม รับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 11 แหง และหนวยงาน   
สวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ จํานวน 3 แหง รวมท้ังสิ้น 14 แหง มีปริมาณขยะท่ีนําเขาสูศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอย เฉลี่ย 42 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 84 ของท่ีออกแบบไว (ความสามารถในการกําจัดขยะ 50 ตัน/วัน)  

ปริมาณขยะท่ีนําเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือตะก่ัวปา เฉลี่ย 
42 ตัน/วัน โดยเปนปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองตะก่ัวปา 7 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยของ     
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และเอกชน 35 ตัน/วัน ซ่ึงขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยป 2555–2557  
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.30 

ตารางท่ี 4.30 ขอมูลหนวยงานและสถิติปริมาณขยะมูลฝอย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 
      เทศบาลเมืองตะกั่วปา ป 2555–2557   

ท่ี หนวยงานสงขยะกําจัด 
ปริมาณขยะสงกําจัด (ตัน/ป) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

1 ทม.ตะก่ัวปา   2,268.79      2,350.70      2,592.11  

2 ทต.บางนายส ี   2,029.01      2,480.14      2,951.75  

3 ทต.ทานา     337.13        340.36         331.15  
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ท่ี หนวยงานสงขยะกําจัด 
ปริมาณขยะสงกําจัด (ตัน/ป) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

4 อบต.เหมาะ     265.90        303.96         287.39  

5 อบต.บางไทร     521.62        568.69         548.91  

6 อบต.โคกเคยีน     489.44        564.71         561.25  

7 ทต.คึกคัก   5,325.46      6,557.64      6,678.35  

8 อบต.เหล       34.52          28.35         526.38  

9 อบต.รมณีย     298.72        309.31         301.16  

10 อบต.ทานา     479.00        532.08         392.53  

11 อบต.เกาะคอเขา 
    189.85        207.22         154.26  

12 หนวยงานเอกชน       18.92            8.52          15.93  

รวม     12,258.36    14,251.68    15,341.17  

 เฉลี่ย            33.58          39.05          42.03  
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา,2558 

 
4.3) การเก็บคาธรรมเนียม 

4.3.1) คาธรรมเนียมการเก็บขน 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปาจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประกาศ

กําหนดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการบริหารการเก็บขนขยะมูลฝอยตามบานเรือน และสถาน
ประกอบการ ดังตารางท่ี 4.31 และมีรายไดจากการเก็บขนขยะ ป 2556-มี.ค.2558 ดังตารางท่ี 4.32 

ตารางท่ี 4.31 แสดงอัตราคาธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วปา 
 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราคาบริการ 

(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน 
วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร คาเก็บขนและขนทุกๆ 20 
ลิตร 

20 

สถานประกอบการ 

วันหน่ึงเกิน 500 ลิตรข้ึนไป   

ก. วันหน่ึงไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 

ข. วันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรอืเศษ
ของลูกบาศกเมตร 

 

500 

400 

 

การเก็บขนเปนครั้ง
คราว 

ครั้งหน่ึงไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 

คาเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 
150 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา, 2558 
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ตารางท่ี 4.32 รายไดคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนของศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองตะกั่วป ป 2556- มี.ค. 2558 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2556 2557 มี.ค. 2558 
จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) 732 2,599 2,599 
จํานวนครัวเรือนท่ีจายคาธรรมเนียม (ครัวเรือน) 240 747 160 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือน (บาท) 

182,460 226,840 134,020 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา, 2558 

4.3.2) คาธรรมเนียมกําจัด 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปา ไดออกระเบียบเทศบาลเมืองตะก่ัวปาวาดวยการ

กําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2551 กําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีมารวมท้ิง ในอัตรา 0.60 บาท/กิโลกรัม หรือ 600 บาท/ตัน ซ่ึง      
มีรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัดขยะ ป 2556 – มี.ค. 2558 ดังตารางท่ี 4.33  

ตารางท่ี 4.33 รายไดคากําจัดขยะมูลฝอยศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป ป 2556 – มี.ค.2558 
ป  รายได (บาท/ป) 

2556                                5,690,974 

2557                                5,966,868 

มี.ค. 2558                                2,944,918 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา, 2558 

4.4) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปา มีคาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และ

คาใชจายในการดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอยดังตารางท่ี 4.34 และ ตารางท่ี 4.35 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.34 คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วปา 

ป 
คาจาง

คนขับรถ 

คาจาง

พนักงาน

ทายรถ 

คาจาง

พนักงานกวาด

ถนน 

น้ํามันเชื้อเพลิง/

หลอลื่น 

คา

ซอมแซม

รถ 

อ่ืนๆ 

(OT) รวม (บาท) 

2557 243,840 529,680 2,890,000 405,796.78 329,975 700,278 5,099,569.70 

2558 
 

121,920 282,840 - 179,738.60 91,660 1,134,440 1,810,598.60 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา, 2558 
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ตารางท่ี 4.35 คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วปา ป 2557-2558 

ป 
เงินเดือน

เจาหนาท่ี 

คาแรง 

ลูกจาง 

น้ํามัน

เชื้อเพลิง/

หลอลื่น 

คาซอม 

แซมรถ 
คาไฟ คาใชจายอ่ืนๆ รวม 

2557 1,050,360 2,440,584. 956,303.42 915,584.70 51,799.25 2,700,145.60 8,114,776.90 

2558 
(ณ เดือน

มีนาคม) 

535,800 590,490.00 480,437.90 272,680.00 19,454.22 154,945.80 2,053,807.90 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองตะก่ัวปา, 2558 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปารณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการขยะในรูปแบบของแผนพับ และการลงพ้ืนสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การจัดการระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยทุกป ปละ 1 ครั้ง  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปา ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
(1) กิจกรรมคัดแยกขยะ โดยมีการอบรมใหความรู เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 

ตลอดจนการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย   
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน กอปรกับเพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึก และแนวปฏิบัติท่ีดีในการท้ิงขยะท่ีถูกตอง เทศบาลเมือง
ตะก่ัวปาไดดําเนินโครงการรวมกับผูนําชุมชนและเครือขาย/แกนนําดานสิ่งแวดลอมจาก 7 ชุมชน และ      
เพ่ิมพ้ืนท่ีนํารอง คือ สวนสาธารณะ 2 แหง และโรงเรียน 3 แหง 

(2) โครงการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน โดยมีการจัดอบรมและประชุม
เครือขายแกนนําดานสิ่งแวดลอมข้ึนเพ่ือใหความรูเก่ียวกับขยะอันตรายชุมชน และมีการวางถังขยะ
อันตรายโดยเฉพาะใน 2 พ้ืนท่ีนํารอง คือ ชุมชนราษฎรบํารุง และชุมชนบางมรา-ตอตั้ง 

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปา มอบหมายใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ี 

ในการรับและแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย โดยครั้งลาสุด
มีประเด็นรองเรียนในป 2555 เก่ียวกับน้ําจากบอฝงกลบขยะมูลฝอยไหลซึมผานลงแหลงน้ําสาธารณะ
(หนองน้ําพรุเตียว ระยะหาง 1.2 กิโลเมตรจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย) และจากการสงตัวอยางน้ํา      
ไปวิเคราะห   ผลการตรวจไมพบการปนเปอน  

 
6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
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(1) ชวงฤดูฝนมีปญหาน้ําทวมขังบอฝงกลบขยะ และไมสามารถดําเนินการฝงกลบ
ขยะได 

(2) ระบบรวบรวมน้ําชะขยะมีอัตราการไหลของน้ําออกจากบอฝงกลบลงสูบอ
บําบัดน้ําชะขยะนอย ทําใหเกิดปญหาการระบายน้ําในบอฝงกลบในชวงฤดูฝน  

(3) อัตราการสูบน้ําออกจากบอฝงกลบขยะมูลฝอยลงสูบอบําบัดน้ําชะขยะในฤดู
ฝน มีปริมาณนอยกวาปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงสูบอฝงกลบขยะมูลฝอย ซ่ึงตองเรงการสูบน้ําออกอยู
ตลอดเวลา สงผลใหเครื่องสูบน้ําท่ีมีอยูชํารุดเสียหาย 

(4) ไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานในการดําเนินการควบคุมระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย สงผลใหการดําเนินงานบอฝงกลบ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร ระบบบําบัดน้ําชะขยะ 
และการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม ขาดประสิทธิภาพ 

(5) เทศบาลฯ ยังตองฝงกลบขยะมูลฝอยระบบเทกองแบบควบคุมในชวงฤดูฝน 
(6) องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีอ่ืนท่ีมาใชบริการกําจัด ณ ศูนย

กําจัดขยะมูลฝอย ไมมีการดําเนินงานลดปริมาณขยะ 

6.2) ขอเสนอแนะ/แนวทางในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 (1) เทศบาลฯ ควรทําการเจาะคันดินบอฝงกลบบริเวณดานเหนือของบอเพ่ือ

ระบายน้ําออก โดยใชวิธี pipe Jacking ไปยังบอบําบัดน้ําเสียบอสุดทาย (Maturation Pond) โดยผาน
รองน้ําขางบอฝงกลบ เพ่ือใหสามารถใชพ้ืนท่ีเพ่ือการกําจัดขยะมูลฝอยได ท้ังนี้  ตองมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําน้ําใตดินและน้ําสูบออกจากบอกอนท่ีจะปลอยออก เพ่ือเปนการยืนยันวาน้ําท่ีจะปลอยออกมา
นั้น จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

(2) ควรแบงขนาดบอฝงกลบใหมีขนาดเล็กลง โดยทําคันดินก้ันแบงเปน 2 เซลล 
เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการปญหาน้ําทวมบอฝงกลบมูลฝอยในระยะตอไป 

(3) เนื่องจากน้ําทวมบอฝงกลบขยะมูลฝอยเปนเวลานาน ทําใหเกิดตนไมใหญ
กลางบอฝงกลบซ่ึงคาดวารากของตนไมจะหยั่งถึงพ้ืน และอาจทําใหแผน HDPE ท่ีปูไวพองตัว จึงตองเรง
สูบน้ําออกจากบอ และตรวจสอบวามีการรั่วหรือไม 

(4) สงเสริมการคัดแยกขยะจากตนทาง จากแหลงกําเนิด ไดแก ครัวเรือน สถาน
ประกอบการ โรงเรียน โรงแรม ตลาด และสถานท่ีราชการ และขอความรวมมือผูมาใชบริการท้ิงขยะมูล
ฝอยใหมีการคัดแยกขยะจากตนทาง โดยออกเปนขอกําหนดแนบทาย MOU 

7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเมืองตะกั่วปา 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปาดําเนินโครงการอยูในเกณฑดี  โดยมีขอบงชี้ท่ีเปนประเด็นสําคัญ

ในดานการบริหารจัดการคือ การมีใบอนุญาตผูคุมระบบ ชางเทคนิคประจําระบบ และความครบถวนของ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ 
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4.2.3 โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย  
1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
เทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด ในป พ.ศ.2542 รวมวงเงินท้ังสิ้น 2.030 ลานบาท  รายละเอียดดังตารางท่ี 4.36 

ตารางท่ี 4.36 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบล 
โคกกลอย 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม (Miyazawa) 

2.390 - ปรับปรุงพ้ืนท่ีระบบกําจัดมูลฝอย (ระบบ
เตาเผาขยะ) สรางบอพักนํ้า พรอมเครื่องสูบนํ้า  
-ซื้อรถตักขุดหนาขุดหลัง  

 
1.2) ขอมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 (1) พ้ืนท่ีโครงการ 
เทศบาลตําบลโคกกลอย ตั้งอยูในเขตอําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงาเปน 1 ใน 

2 เทศบาลตําบลในเขตเทศบาลตะก่ัวทุง ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเม่ือ
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 870 กิโลเมตรหางจากจังหวัดภูเก็ต      
52 กิโลเมตร หางจากศาลากลางจังหวัดพังงา 37 กิโลเมตร หางท่ีวาการอําเภอตะก่ัวทุง 25 กิโลเมตร 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ ป 2558 จํานวนประชากรท้ังหมด 2,988 คน แบงเปนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร 3,049 คน ประชากรแฝง 61 คน มีจํานวนครัวเรือน 1,531 ครัวเรือน 

(2) สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโคกกลอย โดยท่ัวไปเปนสภาพพ้ืนท่ีภูเขาอยู

ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณรอยละ 15 ของเนื้อท่ีท้ังตําบล ซ่ึงตอนนี้มีสภาพเปน
ปาเสื่อมโทรม เพราะถูกบุกรุกจากประชาชนเพ่ือเขาไปทําลายปาเพ่ือปลูกยางพารา จากนั้นพ้ืนท่ีจะคอย
ลาดต่ําลงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต โดยทิศตะวันตกจะจรดกับทะเลอันดามัน ซ่ึงมีชายหาดท่ีสวยงาม
เหมาะกับการทองเท่ียวและมีปาสงวน สวนสนมีเนื้อท่ีประมาณ 50 ไร อยูติดกับชายทะเลอันดามัน สวน
ทางทิศใตจรดกับอาวพังงาซ่ึงเปนปาชายเลน 

(3) สภาพภูมิอากาศ 
อําเภอตะก่ัวทุง ตั้งอยูบริเวณแนวชายฝงทะเลอันดามัน จึงไดรับอิทธิพลของ

ลมมรสุม 2 ฤดู คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน ทําใหมีอากาศรอนและแหงแลง มี
ฝนตกบาง ในชวงท่ีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม สําหรับในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายน ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงจะนําความชื้นจากทะเลอันดามันเขามาทําให
มีฝนตกชุก และมีระยะของฤดูฝนยาวนานกวาฤดูรอน 

4) ท่ีตั้งโครงการ 
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   เทศบาลตําบลโคกกลอย ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือจัดทําระบบกําจัดขยะ
ดวยเตาเผา สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยูบริเวณบานฝรั่ง ถนนตนแซะ-ทุงโพธิ์ หมูท่ี 12 ตําบลโคกกลอย 
อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ี 20 ไร เปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตําบลโคกกลอย หางจากเขต
เทศบาลฯ8 กิโลเมตรใชในประโยชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ เปนพ้ืนท่ีสวนยางพาราและสวนปาลม และมีชุมชน
ใกลเคียง สถานท่ีโดยรอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.19 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบและการใชประโยชนท่ีดินรัศมี 1 กิโลเมตร 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
 ปจจุบัน เทศบาลตําบลโคกกลอยใหบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลท้ังหมด 1,531 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตเทศบาล และ
ใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานสวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ ในเขต
อําเภอตะก่ัวทุง รวมจํานวน 4 แหง  
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รูปท่ี 4.20 กลุมพ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอย 
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  1.5 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลโคกกลอยดังตารางท่ี 4.37 

ตารางท่ี 4.37 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยขยะในเขตเทศบาลตําบลโคกกลอย 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกลอย, มีนาคม 2558 

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบายเทศบาล  
เทศบาลตําบลโคกกลอย มีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทํา

แผนงาน มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การจัดการขยะมูลฝอย บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล ป 2558-2560 และไดแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ อาทิ โครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะมูลฝอย โครงการจัดซ้ือถังขยะ และในป 2558 ไดดําเนินการวาจางเอกชนปรับปรุงขุดหลุมฝงกลบ
ขยะมูลฝอยใหมีขนาดและความลึกมากข้ึน ตามโครงการขุดบอขยะพรอมถมดินบริเวณหลังสถานีดับเพลิง 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการรองรับขยะมูลฝอย 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
เทศบาลตําบลโคกกลอย ใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการ

มอบหมายผูรับผิดชอบดูแล คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและกําจัด
ขยะมูลฝอย  

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 

เทศบาลโคกกลอย ไมมีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน หากตองการ
ทราบถึงน้ําหนักของปริมาณขยะมูลฝอยกอนเขาสูพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย จะทําการชั่ง ณ ดานชั่งน้ําหนัก 
สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เพ่ือใชเปนฐานขอมูลอางอิง 

(2) การรายงาน 
เทศบาลโคกกลอย ไมมีการจัดทํารายงานสรุปและรายงานผลขอมูลดานการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหาร หากแตรายงานเฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บรายไดและ
คาใชจายใหผูบริหารทราบเทานั้น 

2.4) งบประมาณ 
เทศบาลตําบลโคกกลอย จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ

ขยะมูลฝอย อาทิ คาจางเหมาเอกชนขุดหลุมฝงขยะมูลฝอย และคาใชจายในการซอมแซมรถเก็บขนขยะ 
และรถตักหนาขุดหลัง  

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 
1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 1 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 1 
4 รานอาหาร 24 
5 โรงงานอุตสาหกรรม 1 
6 หมูบานจัดสรร - 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 3 
8 หางสรรพสินคา 1 
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2.5) การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

นําขยะมากําจัดในพ้ืนท่ีจํานวน 4 แหง ( 2556 – มี.ค. 2558) เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูใน
อําเภอตะก่ัวทุง คือ เทศบาลตําบลโคกกลอย องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย องคการบริหารสวน
ตําบลบางทอง และ องคการบริหารสวนตําบลทาอยู  

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
 3.1.1) การเก็บขน 

 เทศบาลตําบลโคกกลอย ดําเนินการเก็บขนขยะทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง 
เทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน 1 คัน ปจจุบันใชงานไดมีประสิทธิภาพ และมีจํานวนเพียงพอสําหรับ
การเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.38 

ตารางท่ี 4.38 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอย 

 
ลําดับ

ท่ี 

เลข
ทะเบียน 

ประเภทรถ 
เคร่ืองยนต

ความจุ   
(ลบ.ม.) 

ปท่ี  
จัดซ้ือ 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

พนักงาน 
ทายรถ 
(คน) 

ระยะทาง 
เก็บขน* 

(กม./เท่ียว) 

ระยะเวลา 
เก็บขน**

ชั่วโมง/เท่ียว) 

1 
พง.80-
3888 

รถบรรทุกขยะ
แบบอัดทาย 

12 2548 1 3 40 8 

*ไมรวมระยะทางไปถึงสถานท่ีกําจัดขยะ **ไมรวมระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางไปถึงสถานท่ีกําจัดขยะ 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกลอย, 2558 

 
3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยดวยเตาเผา เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป พ.ศ.
2538 และมีปญหาการใชงานจึงไดปดเตา ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการขายทอดตลาด  

เทศบาลฯ จึงกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการเทกองกับพ้ืน (Open Dumping) และใช
รถตักหนาขุดหลัง เกลี่ยดันขยะลงในหลุมขยะ กวาง 10 เมตร ยาว 50 เมตร และลึก 10 เมตร และเผา
กลางแจง  ในป 2558 มีการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดยการจางเหมาเอกชนขุดหลุมฝงกลบขยะ
เพ่ิมเติมอีก 1 หลุม  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ฯ ไมมีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน  ไมมี
ระบายน้ําฝน และบอบําบัดน้ําชะขยะ โดยดําเนินการกําจัดขยะไมถูกหลักสุขาภิบาลพ้ืนท่ีกันชนโดยรอบเปน
สวนยางพาราและสวนปาลม ซ่ึงมีลักษณะข้ึนสูงทึบเปนกําบัง จึงไมสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง 
รายละเอียดของสถานท่ีกําจัดขยะเทศบาลตําบลโคกกลอย  

 
สภาพท่ัวไปโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ไดแก อาคารสํานักงานซ่ึงชํารุดใชงานไมได 

บอตากสิ่งปฏิกูลชํารุดและใชงานไดบางสวน สําหรับเครื่องจักรท่ีใชอยูในงานกําจัดขยะมูลฝอยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.39 
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ตารางท่ี 4.39 รถและเครื่องจักรสําหรับใชงานในสถานท่ีกําจัดขยะเทศบาลตําบลโคกกลอย 

ลําดับ ประเภทรถ 
 

ขนาด 
(แรงมา) 

ทะเบียนครุภัณฑ 
ปท่ี

ไดรับ 

การใชงาน 
(ชั่วโมง/

วัน) 

สภาพ 
การใชงาน 

1. รถตักหนาขุดหลัง 92 ตค 100 พง 2549 4 ใชงานได 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกลอย, 2558 

 
จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลโคกกลอย มีสภาพดังรูปท่ี 4.21 

  

เผาขยะท่ีเทกอง การเทกองขยะ 

  
หลุมขยะจางเหมาเอกชนขุดเพ่ิมเติม ถนนสําหรับรถขยะเขาไปเทกอง 

  

เตาเผาขยะท่ีปดระบบ อาคารเตาเผาขยะ 
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บอหมักสิ่งปฏิกูลท่ีใชงานบางสวน รถตักหนาขุดหลัง 

รูปท่ี 4.21  สภาพท่ัวไปของการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย 
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

เทศบาลดําเนินงานเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ดําเนินการโดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเจาหนาท่ีดําเนินการท้ังหมดจํานวน 9 คน ไดแก พนักงานขับรถ 1 คน 
พนักงานเก็บขนทายรถ 3 คน   และพนักงานกวาดถนน 5 คน สวนการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยมี
เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 4 คน ไดแก พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานกวาดถนน 3 คน 
 

4.2) การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
 4.2.1 การเก็บขน 

เทศบาลตําบลโคกกลอย จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไวบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเปนแบบถังเดี่ยวท้ิงรวมกันทุกประเภท แบบถัง
พลาสติก ขนาด 120 ลิตร จํานวน 450 ใบครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการในเขตเทศบาล 1 ตารางกิโลเมตร 
และดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเทศบาลเอง  

 4.2.2) การกําจัด 
เทศบาลตําบลโคกกลอยบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะ โดยกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 4 แหง มีปริมาณ
ขยะท่ีนําเขาสูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย เฉลี่ย 26 ตัน/วัน โดยเปนปริมาณขยะใน
เขตเทศบาลตําบลโคกกลอย ประมาณ 5 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
ประมาณ 21 ตัน/วัน โดยแบงออกเปนปริมาณขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย
ประมาณ 15 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางทองประมาณ 3 ตัน/วัน และ
ปริมาณขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทาอยูประมาณ 3 ตัน/วัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูก
กําจัด ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอย 9,490 ตัน/ป 

4.3) การเก็บคาธรรมเนียม 
4.3.1) คาธรรมเนียมการเก็บขน 

    ปจจุบันเทศบาลตําบลโคกกลอยมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในอัตรา 30บาท/ครัวเรือน สถานประกอบการ 60 บาท/เดือน ตลาดสด 2,500 บาท/เดือน 
โรงพยาบาลตะก่ัวทุง 800 บาท/เดือน และ โรงเรียน 400 บาท/เดือน 
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4.3.2) คาธรรมเนียมกําจัด 
เทศบาลตําบลโคกกลอย กําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ

เก็บขนขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมารวมท้ิงแบบเหมาจายปละ 200,000 บาท/ป  
4.3.3) รายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม 

 ป 2556 – มี.ค. 2558 เทศบาลตําบลโคกกลอยมีรายไดจากการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ดังตารางท่ี 4.40 

ตารางท่ี 4.40 รายไดคากําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอยป 2556 – มี.ค. 2558 
ป รายได (บาท/ป) 

2556 851,110 

2557 773,055 

มี.ค. 2558 198,680 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกลอย, 2558 

 
4.4) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

เทศบาลตําบลโคกกลอย มีคาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และ
คาใชจายในการดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ป 2557 – มี.ค. 2558 ดังตารางท่ี 4.41 และ ตารางท่ี 
4.42 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.41 คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอยในป 2557-2558 

ป 
คาจาง

คนขับรถ 

คาจาง

พนักงาน

ทายรถ 

คาจาง

พนักงานกวาด

ถนน 

น้ํามันเชื้อเพลิง/

หลอลื่น 

คาซอมแซม

รถ 
รวม (บาท) 

2557 145,800 356,640 540,000 211,994 90,520 1,344,954 

2558 
(ณ เดือน
มีนาคม) 

72,900 178,320 270,000 90,400 73,810 685,430 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกลอย, 2558 

 
ตารางท่ี 4.42 คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอยในป  2557-2558 

ป น้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น คาซอมแซมรถ รวม 

2557 105,203 15,950 121,153 

2558 

(ณ เดือนมีนาคม) 59,156.20 4,350 63,506.20 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกลอย, 2558 
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5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลตําบลโคกกลอยรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการขยะในรูปแบบของแผนพับใหความรูการคัดแยกขยะ และประชาสัมพันธและใหความรูผาน
สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz 

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลตําบลโคกกลอย ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 (1) โครงการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีวตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณขยะ

มูลฝอย ณ จุดกําจัด และสรางความเขาใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดกิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะใน
โรงเรียนและชุมชน 

 (2) โครงการคัดแยกขยะอินทรีย  โดยคัดเลือกตลาดสดเทศบาลฯ เปนพ้ืนท่ี     
นํารอง และอาศัยความรวมมือจากแมคาท่ีคาขายในตลาดชวยกันคัดแยกขยะอินทรีย และเทศบาลจะทํา
การเก็บขนขยะอินทรียท่ีคัดแยกแลวนั้นไปใชประโยชนในการทําเปนปุยหมัก เพ่ือใชในงานปรับปรุงภูมิ
ทัศนของเทศบาล  

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
 เทศบาลตําบลโคกกลอย มอบหมายใหกองสาธรณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีใน

การรับและแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย  
 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
 1)  ดานเทคโนโลยี 

(1) เครื่องจักรแบบตักหนา-ขุดหลังท่ีมีอยูเพียง 1 คัน มีปญหาชํารุดบอย 
จากเศษแกว หรือของมีคม  

(2) ไมมีเครื่องจักรกลสําหรับการบดอัดขยะมูลฝอย เทศบาลจางเหมาเอกชนบด
อัดปละครั้ง 

(3) ไมมีเครื่องชั่งขยะมูลฝอย ปจจุบันใชวิธีการประมาณปริมาตรของขยะ
จากรถเก็บขนขยะ และนําขยะไปชั่งท่ีรานรับซ้ือของเกาในบางครั้ง 

(4) การกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกหลักวิชาการ มีการเทกองและเผา  
(5) ขยะสวนใหญเปนขยะประเภทอินทรีย สงผลทําใหเผาไหมไดไมหมด 

2)  ดานงบประมาณ 
(1) ขาดงบประมาณในการดําเนินการซอมแซมเครื่องจักรกล 
(2) ขาดงบประมาณในการปรับปรุงการบริหารดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย

ใหมีประสิทธิภาพ        
3)  ดานบุคลากร  

(1) ขาดบุคลากรท่ีมีความรูชํานาญดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกหลัก
วิชาการ 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

204 

(2) เจาหนาท่ีในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไมเพียงพอ  

6.2)  ขอเสนอแนะ/แนวทางในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
1) เทศบาลควรดําเนินการฝงกลบขยะรูปแบบเทกองแบบควบคุม โดยกําหนด

พ้ืนท่ีการเทกองใหชัดเจน โดยควรมีฝงกลบเปนระยะเพ่ือไมเกิดการปลิวของขยะ และไมควรเผาเพราะจะ
กอมลพิษทางอากาศสงผลตอสิ่งแวดลอมและผูท่ีปฏิบัติงาน 

   2) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ใหเขามามีสวนรวมในการ
ลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง รวมท้ังทองถ่ินท่ีมารวมใชบริการ ซ่ึงจะชวยลด
ปริมาณขยะท่ีจะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัด 

   3) เทศบาลควรมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณในการ ปรับปรุง ซอมแซม
เครื่องจักรและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลตอไป 

   4) ควรมีการปองกันน้ําชะขยะ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของท่ีตั้งสถานท่ี
กําจัดขยะมีความลาดเอียง ซ่ึงจะทําใหน้ําชะขยะมีโอกาสไหลออกนอสถานท่ีกําจัด จึงควรมีมาตรการ
ปองกันกรณีดังกลาว อาทิเชน ปลูกตนไมยืนตน หรือพืชท่ีมีรากหยั่งลึก เชน หญาแฝก ไวรอบสถานท่ี
กําจัดขยะ 

5) ขอจํากัดของพ้ืนท่ี ดานขนาดและความเหมาสมของท่ีตั้ง ซ่ึงเปนปจจัยในการ 
ขอเสนองบประมาณโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกากําจัดขยะ ผานแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
เทศบาลควรพิจารณาทางเลือกอ่ืนในการจัดขยะในพ้ืนท่ี อาทิ เขารวมการใชบริการกําจัดขยะกับทองถ่ินท่ี
มีการกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล พรอมท้ังดําเนินการดานการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย 

ผลประเมิน พบวาการดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอย
อยูในเกณฑควรปรับปรุง ท้ังนี้การประเมินไดถูกกําหนดปจจัยใชบงชี้สําหรับศูนยกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูก
หลักสุขาภิบาล โดยท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกกลอยกําจัดไมถูกหลักสุขาภิบาล 
นอกจากนี้ พบวาเทศบาลตําบลโคกกลอยมีความพยายามในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดทํา
แผนการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมในชุมชน การจักทําสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย ทําใหผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน อยูในเกณฑพอใช 

 

4.3 จังหวัดกระบ่ี 

4.3.1 โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ี  
1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในชวงป พ.ศ.2539-
2548 รวมวงเงินท้ังสิ้น 194 ลานบาท เพ่ือจัดทําระบบกําจัดขยะดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ระยะท่ี 1-2 ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ 50 ตัน/วัน เปดดําเนินการเม่ือ
วันท่ี 19 มีนาคม 2541 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.43 
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ตารางท่ี 4.43 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบ่ี 

ปงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

แหลงงบประมาณ 

2536 จัดซื้อที่ดิน 251 ไร 24 
งบประมาณแผนดิน 18 ลานบาท 

และเทศบาล 6 ลานบาท 

2538 -2540 
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย บอที่ 1 

70 
งบประมาณแผนดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

2548 - 2549 เพิ่มประสิทธิภาพระบบฯ (กอสรางระบบฯ บอที่ 2) 100 
งบประมาณแผนดิน 

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ) 

 
1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 

 เทศบาลเมืองกระบี่ จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 ตั้งอยูในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล ไดแก ตําบลกระบี่ใหญ และตําบลปากน้ํา มีพ้ืนท่ี 19 
ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 14 ชุมชน ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จํานวน
ประชากรท้ังหมด 30,350 คน แบงเปน ชาย 14,217 คน หญิง 16,133 คน ครัวเรือน จํานวน 15,400 
ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากร 1,598 คน/ตารางกิโลเมตร ปจจุบัน สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี 292  ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีพิกัดทางภูมิศาสตร 
UTM (E)489746 (N) 893645  

 สภาพภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปประกอบดวย ภูเขา ท่ีราบ และเนิน 
บริเวณดานตะวันตกมีลักษณะเปนชายฝงทะเลติดกับทะเลอันดามัน  

 สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้นไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย มี 2 ฤดู คือ 
ฤดูรอนระหวางเดือนมกราคม - เมษายน และฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม อุณหภูมิใน 
แตละฤดูกาลไมแตกตางกันมาก คือ มีอุณหภูมิอยูระหวาง 17.9-39.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
ระหวาง รอยละ 23.2-34.5 ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยอยูในชวง 2,069.8-2,263.1 มิลลิเมตรตอป 

1.3 ท่ีตั้งโครงการ 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู ณ หมูท่ี 1 บานทับไม ตําบลไส

ไทย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีพิกัดทางภูมิศาสตร UTM (E)563484 (N) 823135 อยูหางจากสํานักงาน
เทศบาลเมืองกระบี่เปนระยะทาง 11 กิโลเมตร เปนท่ีดินท่ีเทศบาลฯ ไดรับงบประมาณแผนดินซ้ือเม่ือป 
2536 มีเนื้อท่ี 251 ไร  สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงเนินเขาติดภูเขาหิน ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวแดง 
สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีโดยรอบเปนสวนยางพารา สวนปาลม บานพักอาศัย
และแหลงน้ํา โดยมีแผนผังการใชประโยชนพ้ืนท่ีดังรูปท่ี 4.22 และ อาณาเขตติดตอดังนี้ 
 

ทิศ แผนผังการใชพ้ืนท่ี อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ พ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะ บอท่ี 1 ติดกับสวนยางพารา 
ทิศใต อาคารสํานักงาน ติดกับสวนสาธารณะและสวนยางพารา 
ทิศตะวันออก บอบําบัดน้ําเสีย ติดกับสวนยางพารา 
ทิศตะวันตก อาคารคัดแยกขยะ ติดกับภูเขาหิน 
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รูปท่ี 4.22 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ีและการใชประโยชนท่ีดิน 
รัศมี 1 กิโลเมตร 

 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองกระบี่ใหบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ท้ังหมด 19 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล และใหบริการ กําจัด
ขยะมูลฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานสวนราชการ เอกชน และอ่ืนๆ ในเขตอําเภอเมือง 
อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม อําเภออาวลึกอําเภอเขาพนม และอําเภอเกาะลันตา รวม 38 แหง 
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รูปท่ี 4.23 กลุมพ้ืนท่ีการใหบริการของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ี 
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1.5 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ดังตารางท่ี 4.44 

ตารางท่ี 4.44 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกระบ่ี 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี, มกราคม 2558 

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบายเทศบาล  
เทศบาลเมืองกระบี่ มีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน 

มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ป 2557-2559 และไดแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก จัดทําโครงการรณรงค ลด คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชนและจัดตั้ง
งบประมาณการดูแลและเดินระบบกําจัดอยางตอเนื่อง  ในป 2557 จัดหาเครื่องเติมอากาศเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําชะขยะ และ ป 2558 ดําเนินบันทึกขอตกลงโครงการแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิง
พลังงาน (RDF)  รวมกับ บริษัท เอส ซี อี โค จํากัด และอยูในระหวางสรรหาเอกชนเขามาดําเนินงาน
โครงการแปรรูปขยะเปนพลังงานไฟฟา ขนาดไมนอย กวา 150 ตัน/วัน และไดเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแผนดิน เพ่ือจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ(กอสราง บอท่ี 3 และจัดซ้ือ
เครื่องจักรทดแทน) ปงบประมาณ 2559-2560  

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
 เทศบาลเมืองกระบี่ ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล คือ กองชางดูแลและ
ดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 

เทศบาลเมืองกระบี่ มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน โดยพนักงาน
ชั่งน้ําหนักกอนเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใชเปนฐานขอมูล 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 
1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 45 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 3 
4 รานอาหาร 4 
5 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 66 
6 ธนาคาร 21 
7 หางสรรพสินคา 2 
8 สถานประกอบการ 34 
9 โรงเรียน สถาบนัอุดมศึกษา 12 
10 ศาสนสถาน 10 
11 สถานบีริการน้ํามนัเชื้อเพลิง 6 
12 สวนสาธารณะ 5 
13 ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 1 
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(2) การรายงาน 
เทศบาลเมืองกระบี่ โดยกองชาง และกองสาธารณสุข จัดทําสรุปและรายงาน

ผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารในการประชุมเทศบาลทุกเดือน 
2.4) งบประมาณ 

เทศบาลเมืองกระบี่ จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําปของกองชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการกําหนด
เปาหมาย และติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ นอกจากนี้ ป 2557มีการวางแผนการลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ คือ จัดหาเครื่องเติมอากาศเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําชะขยะ ป 2558 
ดําเนินโครงการแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิงพลังงาน  รวมกับ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค จํากัด และอยูในระหวาง
สรรหาเอกชนเขามาดําเนินงานโครงการแปรรูปขยะเปนพลังงานไฟฟา และไดเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแผนดิน ในป 2560 เพ่ือจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ(กอสราง บอท่ี 3 
และจัดหาครุภัณฑทดแทน)  

2.5) การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
ศูนยกําจัดเทศบาลเมืองกระบี่ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมลงนามบันทึก

ขอตกลงการใหบริการ การใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือป 2548 และ ป 2557 รวม 17 แหง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดจริง จํานวน 17 แหง และหนวยงานสวนราชการ เอกชนและ
อ่ืนๆ จํานวน 21 แหง รวมท้ังสิ้น 38 แหง องคกรปกครองสวนทองท่ีลงนามบันทึกขอตกลงไดใชบริการศูนย
กําจัดขยะครบถวน ดังนี้  

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเมือง 8 แหง คือ เทศบาลเมืองกระบี่ 
เทศบาลตําบลกระบี่นอย องคการบริหารสวนตําบลเขาคราม  องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง องคการ
บริหารสวนตําบลหนองทะเล องคการบริหารสวนตําบลเขาทอง องคการบริหารสวนตําบลทับปริก  องคการ
บริหารสวนตําบลไสไทย 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภออาวลึก 4 แหง คือ  องคการบริหาร
สวนตําบลคลองหิน องคการบริหารสวนตําบลอาวลึกนอย  องคการบริหารสวนตําบลอาวลึกเหนือ  องคการ
บริหารสวนตําบลเขาใหญ 

(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีในอําเภอเหนือคลอง 5 แหง คือ เทศบาลตําบล
เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลเหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลคลองเขมา องคการบริหารสวน
ตําบลโคกยาง องคการบริหารสวนตําบลปกาสัย 

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
3.1.1) การเก็บขน 

 เทศบาลเมืองกระบี่ ดําเนินการเก็บขนขยะทุกวันๆ ละ 2 ชวง คือ 
ชวงเวลา 04.00-08.00 น. และ 14.00-16.00 น. นอกจากนั้น ยังมีหนวยเฉพาะกิจเก็บขนขยะประเภทก่ิง
ไม ตนไม ขยะขนาดใหญ ฯลฯ ตามคํารองขอ  เทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน 7 คัน แยกเปนรถ
ของเอกชน 4 คัน และรถของเทศบาลเมืองกระบี่ 3 คัน ปจจุบันใชงานไดมีประสิทธิภาพ และมีจํานวน
เพียงพอสําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.45  และกําหนดแบงพ้ืนท่ี
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เก็บขนขยะมูลฝอย ป 2554-2556 ออกเปน 6 โซน และปรับปรุงในป 2557-2558 เปน 7 โซน โดยมี
เสนทางการใหบริการเก็บขนมูลฝอย ดังรูปท่ี 4.24 และตารางท่ี 4.46 

ตารางท่ี 4.45 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบ่ี ในป 2557 

ท่ี เลขทะเบียน ประเภทรถ 
เคร่ืองยนต/

ความจุ  
(ลบ.ม.) 

ปท่ี  
จัดซ้ือ 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

พนักงาน
ทายรถ
(คน) 

ระยะทาง
เก็บขน* 
(กม./
เท่ียว) 

ระยะเวลา
เก็บขน**
(ชั่วโมง/
เท่ียว) 

1 80-7697อ บรรทุกเททาย 6 เอกชน 3 5 30 3 

2 80-6318อ บรรทุกเททาย 6 เอกชน 3 5 30 3 

3 80-6320อ บรรทุกเททาย 6 เอกชน 3 5 30 3 

4 80-3916ท บรรทุกเททาย 6 เอกชน 2 5 30 3 

5 80-4072ท บรรทุกเททาย 6   2 5 30 3 

6 80-4123ท บรรทุกเททาย 6   2 5 30 3 

7 80-3925ท บรรทุกเททาย 6   2 ใหบริการตามคํารองขอ 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี, 2558 
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รูปท่ี 4.24 แผนท่ีแบงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบ่ี 
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ตารางท่ี 4.46 เขตพ้ืนท่ีในการใหบริการเก็บขนในเขตเทศบาลเมืองกระบ่ี 

คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนขยะ 

1 รถเปดขางเททาย 
- ความจุ 6 ลบ.ม. 
- เขต 1 

- ถนนอิศรา (แยกถนนอุตรกิจ ถึงแยกถนนรวมจิตร ) 
- ถนนมหาราช (แยกถนนหลวงพอถึงแยกถนนอิศรา ) 
- ถนนมหาราช ซอย 2, 4, 6, 8, 10,12, 14,16 
- ถนนมหาราช ซอย 3, 5, 7, 9 
- ตลาดซิต้ี                             - ถนนเหมทานนท (ถนนมหาราช ถึง ถนนเจาคุณ) 
- ถนนรวมจิตร, ถนนรวมใจ        - ถนนเจาฟา 
- ซอยพวงมณี                        - ถนนแนวทอบําบัดนํ้าเสีย 
- ถนนอุตรกิจ (แยกถนนหลวงพอ ถึง แยกถนนชมายอนุสรณ ) 
- ถนนกระบ่ี (แยกถนนชมายอนุสรณ ถึงแยกถนนวิจิตร ) 
- ซอยสโมสร                          - ถนนวรรณพฤกษ 
- ถนนคงคา                           - ถนนวิชิต 
- ซอยเนินวิถี                          - ซอยขาหลวง 
- สถานีตํารวจ                         - โรงเรียนอุตรกิจ 
- ถนนชมายอนุสรณ                 - ซอยรัตนดิลก 
- ซอยราชอาญัติ                      - สวนสาธารณธารา 
- ซอยผดุงธรรม                       - ซอยอาคารสงเคราะห 
- ศาลากลางจังหวัด                  - ถนน ตรอก ซอยตาง ๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 

2 รถเปดขางเททาย 
- ความจุ 6 ลบ.ม. 
- เขต 2 

- ถนนกระบ่ี (แยกถนนวิจิตร ถึง คลองจิหลาด) 
- ถนนกระบ่ี ซอย 21, 23, 25, 27, 29, 31 
- ถนนวิจิตร และถนนซอยท้ังหมด 
- ถนนอิศรา (แยกถนนกระบ่ี ถึงแยกถนนรวมจิตร ) 
- วัดแกวโกรวาราม                 - ซอยขางสํานักงานประปา 
- ถนนเกียรติกุล, ซอยเกียรติกุล 1, 2 
- ถนนนาทราย                      - ถนนตันติสุข 
- ถนนทาเรือ                        - วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี 
- ซอยบานพักปกครอง             - ซอยขางสถานีวิทยุ 
- ซอยสมาคมอิสลาม               - ซอยสุขสําราญ 
- ซอยเจริญทรัพย                - ถนนเหมทานนท (ถนนเจาคุณ ถึง ถนนกระบ่ี) 
- ถนนเหมทานนท ซอย 2, 3, 4, 5 
- ถนนศรีบารมี                   - หมูบานสินอนันต 
- ซอยจงรักษ                     - ซอยเจริญโชค 
- ถนนเจาคุณ                     - ถนนเจาคุณ 1 , 2 ,3 
- โรงแรมบุญสยาม               - ซอยสุจริต 1 , 2 
- ซอยนารถวิถี                    - ถนนรอดบุญ 
- ถนนพิศาลภพ                   - ถนนแกรนวิลเลจ และถนนซอย 
- ถนน ตรอก ซอยตาง ๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 
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คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนขยะ 

3 รถเปดขางเททาย 
- ความจุ 6 ลบ.ม. 
- เขต 3 

- ถนนมหาราช (ถนนหลวงพอ ถึง ถนนสุดมงคล) 
- ถนนมหาราช ซอย 11, 13, 15 
- ถนนมหาราช ซอย 28 
- ถนนอุตรกิจ (แยกถนนหลวง ถึงถนนสุดมงคล) 
- ถนนหลวงพอ                     - ถนนตะกั่วทุง 
- ถนนสนอง                        - ซอยเพชรลวน 1-2 
- มูลนิธิประชาสันติสุข             - โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
- วัดปานุราช                       - ถนนหุตางกูร 
- ถนนเพชรจีน                     - ถนนชัยกุล 
- ซอยอาณาจักร                   - ถนนปานุราช และถนนซอย 
- ถนนฤกษเกษม และถนนซอย   - ถนนพฤกษาลัย 
- ซอยหลานไทย                   - ถนนกาญจนา 
- ซอยคารโก                       - ถนนเนาวรัตน 
- ถนนพลเดช                      - ถนนนครธรรม 
- ถนนสุดมงคล                    - ถนนเจริญสุข และถนนซอย 
- ถนนคูเมือง                      - ถนนศิริโรจน 
- โรงแรมเมอรี่ไทม               - ถนน ตรอก ซอยตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 

4 รถเปดขางเททาย 
- ความจุ 6 ลบ.ม. 
- เขต 4 

พ้ืนท่ีใหบริการ ทุกวัน 
- ถนนอุตรกิจ (จุดกลับรถควนมาต้ัง ถึง ถนนศรีตรัง) 
- ถนนศรีพังงา (ถนนศรีตรัง ถึง จุดกลับรถหนาวัดควนสบาย) 
- ถนนศรีตรัง                       - ตลาดนัดบานตลาดเกา 
- สถานีเดินรถกระบ่ี (บ.ข.ส.)    - ถนนธงไชย 
- โรงฆาสัตว                        - ถนนเมืองเกา 
- ถนนหนาพลับพลา              - ถนนประชาอุทิศ 
- ถนนราษฎรพัฒนา 
พ้ืนท่ีใหบริการ ทุกวันจันทร วันพุธ วันศุกร 
- ซอยสําราญ                      - ซอยขางบริษัท จุติพานิชย จํากัด (อิซุซุ) 
- ซอยปติ                           - โรงเรียนเมืองกระบ่ี 
- สนามกีฬาจังหวัดกระบ่ี        - สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบ่ี 
- ถนนใตสายไฟแรงสูง           - กองรอย ตชด. 
- ซอยประกันสังคม               - คายลูกเสือ 
- ถนน ตรอก ซอยตาง ๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 
พ้ืนท่ีใหบริการ ทุกวันอังคาร,พฤหัสบดี และวันเสาร 
- วัดโภคาจูฑามาตย            - ร.ร.เทศบาล 1 (ตลาดเกา) 
- ถนนละงู                        - ถนนรวมใจชน 
- ซอยริมคลอง                   - ซอยบอนวัว 
- ซอยตนมะขาม                 - ซอยเสาวณี 
- ซอยโรงเชือด                   - ถนนธงไซย 2 และ ถนนซอย 
- หมูบานหินขวาง               - ถนน ตรอก ซอยตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 
- ถนนเจริญสุข 
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คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนขยะ 

5 รถเปดขางเททาย 
- ความจุ 6 ลบ.ม. 
- เขต 5 

- ถนนวัชระ (ถนนจันกวีกูร ถึง สุดเขตเทศบาล) 
- ถนนมหาราช (ถนนสุดมงคล ถึง ถนนศรีพังงา) 
- ถนนอุตรกิจ (ถนนสุดมงคล ถึง จุดกลับรถควนมาต้ัง) 
- หมูบานมิตรภาพไทย –จีน          - หมูบานสินทวีทรัพย 
- หมูบานสมพรฮิลล                  - ถนนคุณแม 
- ถนนจันกวีกูร                       - ถนนนภาจรัส 
- ถนนจันจรัส                         - ถนนพัฒนากุล 
- ถนนศฤงคารพัฒนา                 - ซอยรวมชาง 
- ซอยสมสุข                          - ถนนจูฑามาตย 
- ซอยปาทับทิม                       - ซอยลองอุทิศ 
- ถนนนาเตย                          - ถนนเจริญสุข 
- ซอยวิมล                            - ถนนธนทรัพย 
- ถนน ตรอก ซอยตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 

6 รถเปดขางเททาย 
- ความจุ 6 ลบ.ม. 
- เขต 6 

- ถนนศรีพังงา (จุดกลับรถควนสบาย ถึง สุดเขตเทศบาล ) 
- ถนนผดุงพงศ                   - วัดควนสบาย 
- ถนนหวยนํ้าแดง                - ถนนหวยนํ้าเขียว 
- หมูบานศรีทักษิณ              - หมูบานวัฒนา 
- หมูบานประเสริฐสุข           - หมูบานการเดนแลนด 
- โรงรมยางยูไนเต็ต             - ตลาดสดมหาราช 
- โรงพยาบาลกระบ่ี             - ถนน ตรอก ซอยตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 

 
3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเปนแบบการฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ดังรูปท่ี 4.24 ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้  

(1) บอฝงกลบ  ออกแบบใหเปนบอฝงกลบ  5 บอ พ้ืนท่ีฝงกลบ 121 ไร สามารถ
รองรับขยะมูลฝอย พ.ศ. 2566 โดยป 2540 กอสรางบอท่ี 1 และป 2548 กอราง บอท่ี 2 ใชพ้ืนท่ีไปแลว
ประมาณ 42 ไร คิดเปนรอยละ 35 ของพ้ืนท่ีฝงกลบ จากการประเมินพบวา  

- บอฝงกลบท่ี 1 พ้ืนท่ี 15.65 ไร ปริมาตร 150,228 ลูกบาศกเมตร ระยะเวลาใช
งาน ป 2541-2548 (8 ป) ใชงานเต็มแลว ปจจุบันมีตนไมใหญข้ึนเต็มพ้ืนท่ี  

- บอฝงกลบท่ี  2 พ้ืนท่ี 26.9ไร ปริมาตร 248,652 ลูกบาศกเมตร ใชงานตั้งแตป 
2548 ถึง ปจจุบัน ใชพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอยไปแลวเกินขีดความสามารถในการรองรับของบอ ความสูงจาก
พ้ืนดินเดิมประมาณ 10 เมตร ทําใหรถขนสงขยะของหนวยงานรวมใชบริการไมสามารถนําขยะข้ึนไปเท ณ 
พ้ืนท่ีเทกอง หนางาน และตองเทกองท่ีพ้ืนลาง และเทศบาลเมืองกระบี่ตักขยะมูลฝอยขนสงไปเทกองท่ีหนา
งานดานบน เกลี่ยและบดอัดทุกวัน และกลบทับดวยดินเม่ือเต็มพ้ืนท่ีหนางาน 

เทศบาลฯ ไดเสนอของบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัดกระบี่ ปงบประมาณ 2560 งบประมาณ 50 ลานบาท เพ่ือจัดทําโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย (กอสรางบอท่ี 3 และ จัดซ้ือเครื่องจักรทดแทน) 

(2) ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย พ้ืนท่ี 11 ไร เปนระบบบอผึง จํานวน 4 บอ  
มีการปูพ้ืนและขอบบอดวยแผนพลาสติก HDPE เดิมมีทอรวบรวมน้ําชะขยะและไหลมารวมท่ีบอพักแลวสูบ
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สงไปบอบําบัดท่ี 1, 2 , 3 และ 4 แตปจจุบันน้ําชะขยะไมไหลลงทอรวมรวบแตไหลออกลงรางระบายน้ํารอบ
บอขยะมารวมกันท่ีบอพัก และสูบน้ําไปยังบอบําบัดน้ําเสีย บอท่ี 2, 3 และ 4 ปจจุบันบริเวณขอบบอบําบัด
น้ําเสีย วัชพืชและตนไมใหญข้ึนปกคลุมหนาแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) ระบบควบคุมกาซ จํานวน 20 จุด ปจจุบันอยูใตกองขยะ ไมสามารถใชงานได

และไมมีระบบตรวจสอบกาซ 
(4) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินมีสภาพชํารุด จํานวน 5 บอ เปนทอ

คอนกรีตไมถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ ปจจุบันบางบอสูญหายจากการฝงกลบท่ีผานมา 
บางบอใชงานไมได  

รูปท่ี 4.25 แผนผังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ี 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

216 

(5) ระบบระบายน้ําฝน ทําเปนคูดินระบายน้ํารอบบอฝงกลบไหลรวมกับน้ําชะขยะ 
และสูบลงบอบําบัดน้ําชะขยะ 

(6) เครื่องจักรท่ีใชอยูในงานกําจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางท่ี 4.47 

ตารางท่ี 4.47 รถและเครื่องจักรสําหรับใชงานในศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองกระบ่ี 

ลําดับ
ท่ี ประเภท/ทะเบียนรถ รุน แรงมา 

ทะเบียน
ครุภัณฑ 

ปท่ีไดรับ 
การใชงาน 

(ชั่วโมง/วัน) 
สภาพ 

การใชงาน 

1 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ(แบคโฮ)  Cat320  ตค-10 2540 6 ชํารุด 

2 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ  Cat D6H  ตค-11 2540 6  ชํารุด 

3 รถแทรกเตอร  D5S  ต-006 2523 6 ชํารุด 

4 รถบรรทุกดิน 10 ลอ  HINO  80-3917 2543 10เ เท่ียว/วัน ใชงานได 

5 รถบรรทุกดิน 10 ลอ HINO  น-0323 2523 10 เท่ียว/วัน ชํารุด 

6 รถแทรกเตอรตักลอยาง  -  ตค-214 2543 6. ใชงานได 

7 รถจักรยานยนต (กรก-376) -  กรก-376 2549 16 กม. ใชงานได 

8 เครื่องตัดหญา  MAKITA  411  13 ชม. ใชงานได 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี, 2558 
 
(7) อาคารและระบบสาธารณูปโภค ไดแก อาคารสํานักงาน ปอมยาม โรงจอดรถ

และซอมบํารุง อาคารเครื่องชั่ง โรงลางรถ หอถังน้ําสูง บานพักคนงาน รั้วลวดหนาม ถนนดินแดงกวาง 5 
เมตร อยูในสภาพใชงานปกติ สําหรับอาคารคัดแยก อาคารหมักสิ่งปฏิกูล อาคารเก็บปุย ไมไดใชงาน จากการ
สํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองกระบี่ มีสภาพดังรูปท่ี 4.26 

 

  
ปายศูนยกําจัดขยะมลูฝอย ปอมยาม 
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อาคารสํานักงาน เครื่องช่ังนํ้าหนัก 

  
อาคารจอดรถ อาคารคัดแยกขยะ 

  
สภาพบอฝงกลบขยะและทางข้ึนบอฝงกลบ 

  
บอบําบัดนํ้าชะขยะ บอติดตามคุณภาพนํ้าใตดิน 
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คูระบายนํ้า จดัการนํ้าฝน และรวบรวมนํ้าชะขยะ 

  
สภาพเครื่องจักรท่ีใชในงานไถเกลีย่และกลบ 

  
ถนนรอบบอฝงกลบ รั้วลวดหนามและตนกระถินณรงค 

รูปท่ี 4.26  สภาพท่ัวไปของการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ี 
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

เทศบาลเมืองกระบี่ มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัด
ขยะมูลฝอย โดยกองชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้   

- งานกวาดและเก็บขนขยะ จํานวน 91 คน ประกอบดวยพนักงานเก็บขนขยะ
ทายรถ จํานวน 30 คน พนักงานขับรถ จํานวน 6 คน และพนักงานกวาดถนน จํานวน 55 คน 

- งานควบคุมดูแลระบบการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 10 คน ไดแก พนักงาน
เทศบาล 1 คน ลูกจางประจํา 3 คน ลูกจางตามภารกิจ 2 คน และพนักงานจางท่ัวไป 4 คน รายละเอียด 
ดังตารางท่ี 4.48 
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ตารางท่ี 4.48 ผูรับผิดชอบการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบ่ี  

ตําแหนง/สถานะ จํานวน (คน) หนาท่ีรับผิดชอบ 

พนักงานเทศบาล 1 ดูแลควบคุมระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ลูกจางประจํา 3 ควบคุมการปฏิบัติงาน เกลี่ยกลบขยะ บรรทุกดินกลบขยะ ท้ิงขยะตามจุด 

ลูกจางตามภารกิจ 2 ขับแข็งโฮ  กลบดิน  เกลี่ยขยะ ขับรถแทรกเตอร  ขับรถตักหนาขุดหลัง 

พนักงานจางท่ัวไป 4 ยาม ภารโรง งานธุรการ ดูแลสวน ช่ัง/บันทึกนํ้าหนักขยะ 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี, 2558 
 

4.2) การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
 4.2.1 การเก็บขน 

 เทศบาลเมืองกระบี่  จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไวบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเปนแบบถังเดี่ยวท้ิงรวมกันทุกประเภท แบบถัง
พลาสติก และถังยางรถยนต ขนาด 200 ลิตร จํานวน 1,800 ใบ ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการในเขตเทศบาล 
และดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยการจางเหมาเอกชน จํานวน 6 ราย วงเงินประมาณ 10 ลานบาทตอ
ป ทําสัญญาคราวละ 6 เดือน  

4.2.2) การกําจัด 
   เทศบาลเมืองกระบี่ บริหารจัดการระบบกําจัด โดยกองชาง รับกําจัด

ขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 17 แหง และหนวยงานสวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ 
จํานวน 21 แหง รวมท้ังสิ้น 38 แหง มีปริมาณขยะท่ีนําเขาสูศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ เฉลี่ย 
148 ตัน/วัน ซ่ึงเกินประสิทธิภาพการกําจัดท่ีออกแบบไว (คาความสามารถในการกําจัดขยะ 50 ตัน/วัน)  

   ปริมาณขยะท่ีนําเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ เฉลี่ย 
148 ตัน/วัน โดยเปนปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ประมาณ 48 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และเอกชน 100 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางท่ี 4.49 

ตารางท่ี 4.49 ขอมูลหนวยงานและสถิติปริมาณขยะมูลฝอย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
กระบ่ี ป 2555–2557   

ท่ี หนวยงานสงขยะกําจัด 
ปริมาณขยะสงกําจัด (ตัน/ป) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

1 เทศบาลเมืองกระบ่ี 16,611.61 17,111.85 17,392.84 

2 อบต.อาวนาง 13,672.00 13,672.00 15,239.26 

3 อบต.เขาคราม 814.49 814.49 779.57 

4 อบต.ไสไทย 3,512.34 3,512.34 3,895.99 

5 ทต.กระบ่ีนอย 2,624.90 2,624.90 2,815.21 

6 อบต.หนองทะเล 2,310.63 2,310.63 2,570.01 

7 อบต.คลองหิน 579.25 579.25 543.69 
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ท่ี หนวยงานสงขยะกําจัด 
ปริมาณขยะสงกําจัด (ตัน/ป) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

8 อบต.ทับปริก 954.68 954.68 1,097.52 

9 อบต.เขาทอง 302.81 302.81 380.68 

10 อบต.อาวลึกนอย 27.88 27.88 0.00 

11 เทศบาลตาํบลเหนือคลอง 
2,148.22 2,148.22 2,142.80 

12 อบต.โคกยาง 436.09 436.09 506.52 

13 อบต.คลองเขมา 652.04 652.04 572.17 

14 อบต.เหนือคลอง 1,258.47 1,258.47 1,496.28 

15 อบต.ปกาสัย 784.64 784.64 722.67 

16 อบต.เขาใหญ 280.19 280.19 267.37 

17 อบต.อาวลึกเหนือ 335.18 335.18 536.90 

18 อุทยานฯพนมเบญจา 11.21 11.21 10.59 

19 อุทยานฯหาดนพรตันธารา 204.70 204.70 149.76 

20 หจก.กระบ่ีเมทัลเวิรด 19.14 20.00 16.95 

21 บริษัทวังกระบ่ี จํากัด 29.81 8.47 7.41 

22 วัดถํ้าเสือ 140.90 129.08 112.11 

23 บริษัท MBK โฮเต็ล แอนด รีสอรท (เชอราตัน) 258.45 254.45 285.21 

24 โรงแรมเซ็นทรลั กระบ่ี เบย รีสอร จํากัด 357.11 428.77 383.48 

25 โรงแรมรายาวด ีพรีเมยร รสีอร 128.03 146.34 235.31 

26 นาคามันดา รีสอรท แอนด สปา 77.67 48.12 47.70 

27 บริษัท อาวนาง พลาซา จํากัด 28.61 21.79 13.59 

28 บริษัท วูดเวอรคครีเอช่ัน 12.84 44.51 32.26 

29 บริษัท วูดเวรด ไซโตะ จํากัด 5.29 18.03 6.44 

30 บริษัท อาวนางวิลล จํากัด 0.00 43.62 8.12 

31 รานอาหาร The Lastbar  36.39 41.24 39.86 

32 รานโกหยาว รับซื้อของเกา 51.92 68.00 85.76 

33 อาวนางออคิต รีสอรท 10.38 6.04 0.24 

34 รานวงษพาณิชย จํากัด 39.74 26.15 25.96 

35 Mercuer Hotel Krabi Deevana 5.00 7.15 11.37 

36 บริษัท บุหงาธานี จํากัด 1.60 49.75 67.20 

37 ชมรมไรเลย 0.00 664.91 763.44 

38 หนวยงานอ่ืนๆ 323.73 286.62 557.43 

 รวม 49,047.94 50,334.61 53,819.67 
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ท่ี หนวยงานสงขยะกําจัด 
ปริมาณขยะสงกําจัด (ตัน/ป) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 เฉลี่ย (ตัน/วัน) 134.38 137.90 147.45 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี,2558 

 
4.3) การเก็บคาธรรมเนียม 

เทศบาลเมืองกระบี่ ไดออกเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย และกําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ดัง
ตารางท่ี 4.50 และมีรายไดจากการจัดเก็บคาเก็บขนขยะ ป 2554-2555 ดังตารางท่ี 4.51 

ตารางท่ี 4.50 แสดงอัตราคาธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบ่ี 
 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราคาบริการ 

(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน 
วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร คาเก็บขนและขนทุกๆ 
20 ลิตร 

20 

สถานประกอบการ 

ก. วันหน่ึงเกิน 500 ลิตรข้ึนไป   

ข. วันหน่ึงไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 

ค. วันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรอื
เศษของลูกบาศกเมตร 

30 

การเก็บขนเปนครั้งคราว 
ครั้งหน่ึงไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 

คาเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 
150 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี, 2558 
 

ตารางท่ี 4.51 รายไดคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนของเทศบาลเมืองกระบ่ี ป 
2554-2555 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2554 2555 
จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) 14,313 14,827 
จํานวนครัวเรือนท่ีจายคาธรรมเนียม (ครัวเรือน) 1,944 1,944 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน (บาท) 364,000 364,000 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี, 2558 

 
4.3.2) คาธรรมเนียมกําจัด 

เทศบาลเมืองกระบี่ ไดออกเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยกําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและหนวยงานท่ีมารวมท้ิง ในอัตรา 0.47 บาท/กิโลกรัม หรือ 470 บาท/ตัน ซ่ึงมีรายไดจากการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัดขยะ ป 2553- 2555 ดังตารางท่ี 4.51 
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ตารางท่ี 4.52 รายไดคากําจัดขยะมูลฝอยของศูนยกําจัดขยะมูลเทศบาลเมืองกระบ่ี  ป 2553-2555 
ป  รายได (บาท/ป) 

2553                                4,363,366.00 

2554 4,929,777.98 

2555 5,074,495.80 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกระบ่ี, 2558 

 
4.4) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองกระบี่ มีคาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ซ่ึงเทศบาล
เมืองกระบี่ไดวาจางเอกชนในการดําเนินการจํานวน 6 ราย เปนเงินจํานวน 10 ลานบาท/ป และมีคาใชจาย
ในการดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก เงินเดือนพนักงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมแซม คาไฟฟา-
ปะปา คาวัสดุกอสราง และอ่ืนๆ เฉลี่ย 4-5 ลานบาท/ป 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลเมืองกระบี่รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดการขยะผานทางสื่อของเทศบาลฯ และประชุมเพ่ือรับฟงปญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณการ
จัดการขยะภายใตโครงการถนนปลอดถังเปนประจําทุกเดือน  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลเมืองกระบี่ ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
(1) โครงการถนนปลอดถังขยะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการมีสวนในการ

จัดการขยะมูลฝอยรวมกันของประชาชน สรางจิตสํานึกของประชาชนใหท้ิงขยะท่ีถูกท่ีและในเวลาท่ี
กําหนด ลดปญหาการรองเรียนท่ีเกิดจากปญหาขยะตกคาง สรางภูมิทัศนท่ีสวยงามในชุมชน เพ่ือให
ประชาชนมีสิ่งแวดลอมท่ีดี สุขภาพท่ีดี โดยเทศบาลเมืองกระบี่ไดประกาศถนนปลอดถังขยะ ท่ัวท้ัง 10 
ชุมชน ครอบคลุมถนน 2 สายหลัก คือถนนมหาราช ระยะทาง 2 กิโลเมตร และถนนอุตรกิจ ระยะทาง 1 
กิโลเมตร โดยรณรงคใหประชาชนไดนําขยะใสถุงดํา แลวผูกปากถุงใหมิดชิด วางไวท่ีหนาบานของตนเอง
เพ่ือรอรถมาเก็บขนตอไป เทศบาลจะจัดรถบริการเก็บขนขยะจากบานเรือน 2 ชวง คือ ชวงท่ี 1 เวลา 
04.00 -08.00 น. ชวงท่ี 2 เวลา 14.00-16.00 น.  

(2) โครงการถนนคนเดินปลอดโฟม โดยความรวมมือระหวาง หอการคาจังหวัด
กระบี่ กับ เทศบาลเมืองกระบี่ เพ่ือลดปริมาณการใชโฟม สรางพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมาจากบรรจุ
ภัณฑท่ีปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  

(3) กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลในสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนเมืองกระบี่ 
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เพ่ือปลูกจิตสํานึกแกเยาวชนในการลด คัดแยก และสรางมูลคาแกวัสดุท่ีไมใชแลว 

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
เทศบาลเมืองกระบี่ มอบหมายใหกองชาง และกองสาธรณสุขและสิ่งแวดลอม มี

หนาท่ีในการรับและแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย โดยปท่ี
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ผานมาพบปญหาน้ําชะขยะรั่วไหลจากรถเก็บขน ท่ีมีอายุการใชงานมานาน และไดแกไขซอมแซมหรือ
จัดซ้ือรถใหม และปจจุบันไมมีปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

(1) บอฝงกลบขยะท่ี 2 ถูกใชงานเกินความสามารถ มีความสูงของขยะเกิน 10 
เมตร สงผลใหรถเก็บขนขยะไมสามารถเขาไปท้ิงและฝงกลบในบอฝงกลบได  

(2) เครื่องจักรมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป เสื่อมโทรม ตองซอมบอยครั้ง 
จึงเปนอุปสรรคในการฝงกลบขยะมูลฝอย และใชงบประมาณซอมแซม 

(3) การดําเนินงานระบบกําจัดขยะ เทศบาลฯ ไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะดานในการดําเนินการควบคุมระบบกําจัดขยะมูลฝอย สงผลใหการดําเนินงานบอฝงกลบ 
การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร ระบบบําบัดน้ําชะขยะ และการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม ขาด
ประสิทธิภาพ 

(4) เทศบาลฯ ตองใชงบประมาณในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะ
จํานวนมาก แตจัดเก็บรายไดไมสอดคลองกับรายจายในการดําเนินการ 

6.1.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) กิจกรรมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ี

เทศบาล ดําเนินการในบางแหลงกําเนิดไมครอบคลุมพ้ืนท่ี รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานท่ีอ่ืนท่ีมาใชบริการกําจัดไมมีการดําเนินงานลดปริมาณขยะ สงผลใหปริมาณขยะท่ีตองกําจัดมี
ปริมาณมาก 

6.2) ขอเสนอแนะ 

6.2.1) การดําเนินโครงการ 
(1) ควรเรงดําเนินการบดอัดขยะมูลฝอยและกลบทับดวยดินเปน

ระยะๆ เพ่ือปองกันมิใหเกิดกลิ่น แมลงวัน  และการปลิวของขยะมูลฝอยออกนอกพ้ืนท่ี  
(2) ควรทบทวนแกไขการรวบรวมน้ําชะขยะเขาสูบอบําบัดน้ําเสียและ

เดินระบบบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามการออกแบบ เนื่องจากน้ําเสียตองมีระยะเวลาในการเก็บกักเพ่ือ
บําบัดโดยธรรมชาติ พรอมท้ังจัดการตนไมเพ่ือปองกันความเสียหายของพลาสติกปูพ้ืน  

(3) ควรปรับปรุงบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใหสามารถใชงานได
และมีรูปแบบตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินอยาง
นอย ทุก 6 เดือน ดังกลาวเพ่ือเปนการเฝาระวังหรือติดตามตรวจสอบปญหาท่ีอาจเกิดจากการปนเปอน
จากน้ําชะขยะมูลฝอยของสถานท่ีฝงกลบลงสูแหลงน้ําใตดิน  

6.2.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนท้ังในเขตเทศบาล 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาท้ิงขยะ ใหเขามามีสวนรวมในการลด คัดแยกและใชประโยชนจาก
ขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง และขยายการดําเนินการครอบคุลมทุกแหลงกําเนินขยะมูลฝอย ซ่ึงจะชวยลด
ปริมาณขยะท่ีจะเขาสูระบบกําจัด มูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย  
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7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ี 
การดําเนินงานศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ พบวาวาอยูในเกณฑดี 

โดยมีประเด็นสําคัญในดานการบริหารจัดการ ไดแก การติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ  
ซ่ึงมีผลจากโครงสรางของระบบการติดตามตรวจน้ําใตดิน 
 

4.4 จังหวัดตรัง 

4.4.1 โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง 
1) ขอมูลท่ัวไป 

    1.1) ความเปนมา 
 เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ตั้งแต ป พ.ศ.2540-2544 รวมวงเงินท้ังสิ้น 57.496 ลานบาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.53 

ตารางท่ี 4.53  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง 
ปงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2540 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 

1.499 - 

2544 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 

55.997 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

  
 เทศบาลนครตรัง ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือจัดทําระบบกําจัดขยะดวยวิธีการฝงกลบ

อยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป พ.ศ.2546 ซ่ึง
ตามแผนสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดจนถึงป พ.ศ.2566 

1.2) ขอมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  (1) พ้ืนท่ีโครงการ 

           เทศบาลนครตรัง ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจังหวัดตรัง และเทศบาล
เมืองตรัง ตามลําดับ และประกาศใหเปนเทศบาลนครตรัง ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา 
เลม 116 ตอนท่ี 110 ก เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2542  ตั้งอยูเลขท่ี 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เทศบาลนครตรังอยูใน
เขตพ้ืนท่ีของตําบลทับเท่ียง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร ระยะหางจากท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด
ตรัง ประมาณ 50 เมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม 2557 จํานวนประชากรท้ังหมด 
60,591 คน แบงเปน ชาย 28,292 คน หญิง 32,299 คน จํานวนบานเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
24,131 หลังคาเรือน  

 (2) สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะเปนท่ีราบลุม เปนยานเศรษฐกิจการคาใจกลางเมือง             มีลํา

คลองสําคัญ 2 สาย คือ คลองหวยยาง และคลองน้ําเจ็ด    
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(3) สภาพภูมิอากาศ 
 ลั กษณะภู มิ อ า ก าศ เป น แบบร อนชื้ น ไ ด รั บ อิ ท ธิ พล จ ากลมมรสุ ม

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย มี 2 ฤดู คือ 
ฤดูรอนระหวางเดือนมกราคม - เมษายน และฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ย 2,076.9 มิลลิเมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 

4) ท่ีตั้งโครงการ 
   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ตั้งอยูบริเวณถนนตรัง-สิเกา บานทุงแจง 

ตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 119 ไร ซ่ึงราชพัสดุเปนเจาของท่ีดินหางจากเขต
เทศบาลฯ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีแหลงน้ําสาธารณะ
อยูหางจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยประมาณ 1 กิโลเมตร คือ แมน้ําตรัง มีการใชประโยชนในการ
เกษตรกรรม ผลิตน้ําประปา และมีชุมชนท่ีอยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1 ชุมชน คือ 
ชุมชนบางรัก สภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีโดยรอบท้ัง 4 ทิศ ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับ สนามกีฬา  
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ บานพักอาศัย  
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ บานพักอาศัย 
ทิศใต  ติดตอกับ การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.27 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรังและการใชประโยชน
ท่ีดินรัศมี 1 กิโลเมตร 
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1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
  เทศบาลนครตรังใหบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลท้ังหมด 

14.77 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล และใหบริการกําจัดขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ีใกลเคียงอีก  17 แหง คือ เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ เทศบาลตําบลโคกหลอ เทศบาลตําบล
นาตาลวง องคการบริหารสวนตําบลควนธานี องคการบริหารสวนตําบลบางรัก องคการบริหารสวนตําบล
ควนปริง องคการบริหารสวนตําบลบางดวน องคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย องคการบริหารสวน
ตําบลนาโยงใต องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด องคการ
บริหารสวนตําบลนาทามใต องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลบานควน 
องคการบริหารสวนตําบลนาบินหลา วิทยาลัยเทคนิคตรัง และ เอกชนตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.28 กลุมพ้ืนท่ีใหบริการของศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง 
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  1.5 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครตรัง ดังตารางท่ี 4.54 

ตารางท่ี 4.54  แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยขยะในเขตเทศบาลนครตรัง 
ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวนแหง 

1 ตลาด 4 
2 โรงแรม 16 
3 โรงพยาบาล 3 
4 รานอาหาร 325 
5 โรงงาน 18 
8 หางสรรพสินคา 4 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลนครตรัง, มีนาคม 2558 
 

2) ขอมูลดานนโยบาย 
2.1) นโยบายเทศบาล  

 เทศบาลนครตรังมีการแปลงโนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน 
มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของ คือ มีการบรรจุโครงการการจัดหาเครื่องจักรเพ่ือใชสําหรับสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอย ในแผนการใชงบประมาณเหลือจายป 2558 และมีการตั้งงบในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
2559 รองรับไวแลว 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
เทศบาลนครตรัง ไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล คือ สํานักการชาง
ในการดูแลและดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดําเนินการเก็บขนขยะมูล
ฝอย  

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 
มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน โดยพนักงานชั่งน้ําหนักกอนเขาสูระบบ

กําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใชเปนฐานขอมูล 
 (2) การรายงาน 

       เทศบาลนครตรัง มีการจัดทําสรุปและรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะ ๆ  

2.4) งบประมาณ 
 เทศบาลนครตรัง มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชในการจัดการขยะมูล

ฝอย โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําปของสํานักการชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการ
กําหนดเปาหมาย และติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ คือ จัดซ้ือเครื่องจักรสําหรับการเก็บขนและกําจัดขยะ การเสริมคันดินรอบ
บอฝงกลบขยะเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการใชบอฝงกลบขยะ และการกําจัดขยะแบบเชิงกล-ชีวภาพ 
(Mechanical Biological Waste Tredtmaent, MBT) 
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2.5) การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

หนวยงานอ่ืน ๆ รวมลงนามบันทึกขอตกลงการใชบริการกําจัดขยะมูลฝอย รวม 24 แหง  ปจจุบันมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัด จํานวน 17 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองท่ีลงนามบันทึกขอตกลงไดมาใชบริการ ดังนี้  

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง 11 แหง คือ เทศบาลนคร
ตรัง เทศบาลตําบลโคกหลอ เทศบาลตําบลนาตาลวง องคการบริหารสวนตําบลรัก องคการบริหารสวนตําบล
ควนปริง องคการบริหารสวนตําบลนาโยงใต องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด องคการบริหารสวนตําบล
นาทามใต องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลบานควน และองคการบริหารสวน
ตําบลนาบินหลา  

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีในอําเภอนาโยง 3 แหง คือ  เทศบาลตําบลนา
โยงเหนือ องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ  และองคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย  

(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีในอําเภอกันตัง  1 แหง คือ องคการบริหารสวน
ตําบลควนธานี 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีในอําเภอปะเหลียน  1 แหง คือ องคการ
บริหารสวนตําบลบางดวน 
 

3) ขอมูลดานเทคนิค 
3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 

3.1.1) การเก็บขน 
เทศบาลนครตรัง ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม สามารถดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100     
เทศบาลฯ ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน และมีรถท่ีใชในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.55 

ตารางท่ี 4.55 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง 

ลําดับ ประเภท ทะเบียนรถ 
ขนาด 
(ซีซี) 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปที่
ไดมา 

สภาพรถ เที่ยว/วัน 
ระยะทางวิง่ 
(กม./วัน) 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

จํานวน
พนักงาน 
(คนขับ+ 
ทายรถ) 

1 รถขยะ
อัดทาย 

80-4717 195  
แรงมา 

 2541 ใชงานได 1 30 กม. 1 กม. 2.210 4 

2. รถขยะ
อัดทาย 

80-6409 200 
แรงมา 

 2548 ใชงานได 1 50 กม. 1 กม. 4.600 4 

3. รถขยะ
อัดทาย 

80-8898 130 
แรงมา 

 2555 ใชงานได 2 41 กม. 1 กม. 4.840 4 

4. รถขยะ
อัดทาย 

80-6804 200 
แรงมา 

 2549 ใชงานได 1 46 กม. 1 กม. 3.780 4 

5. รถขยะ
อัดทาย 

80-4794 170 
แรงมา 

12 ตัน 2543 ใชงานได 1 30 กม. 1 กม. 1.510 4 

6. รถขยะ
อัดทาย 

80-7967  12 ลบ.ม. 2553 ใชงานได 1 41 กม. 1 กม. 5.260 4 

7. รถขยะ 80-7968 150 4 ลบ.ม. 2553 ใชงานได 1 46 กม. 1 กม. 3.080 4 
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ลําดับ ประเภท ทะเบียนรถ 
ขนาด 
(ซีซี) 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปที่
ไดมา 

สภาพรถ เที่ยว/วัน 
ระยะทางวิง่ 
(กม./วัน) 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

จํานวน
พนักงาน 
(คนขับ+ 
ทายรถ) 

อัดทาย แรงมา 
8. รถขยะ

อัดทาย 
80-5608 195 

แรงมา 
 2546 ใชงานได 2 40 กม. 1 กม. 4.300 4 

9. รถขยะ
อัดทาย 

80-4794 170 
แรงมา 

12 ตัน 2543 ใชงานได 1 35 กม. 1 กม. 3.970 4 

10. รถขยะ
อัดทาย 

80-4994 115 
แรงมา 

 2544 ใชงานได 1 37 กม. 1 กม. 2.310 4 

11. รถขยะ
อัดทาย 

80-5994 195 
แรงมา 

10 ลบ.ม. 2547 ใชงานได 1 35 กม. 1 กม. 4.430 4 

12. รถขยะ
อัดทาย 

80-8899 130 
แรงมา 

6 ลบ.ม. 2555 ใชงานได 1 30 กม. 1 กม. 4.140 4 

13. รถขยะ
อัดทาย 

80-8900 130 
แรงมา 

6 ลบ.ม. 2555 ใชงานได 1 30 กม. 1 กม. 3.850 4 

14. รถขยะ
เททาย 

80-4692 115 
แรงมา 

10 ลบ.ม. 2539 ใชงานได 1 30 กม. 1 กม. 3.430 4 

15. รถขยะ
เททาย 

80-4658 88 แรงมา 10 ลบ.ม. 2536 ใชงานได 1 46 กม. 1 กม. 4.500 4 

16. รถขยะ
เททาย 

80-6413 220 
แรงมา 

4 ลบ.ม. 2548 ใชงานได 1  1 กม. 0.760 4 

17. รถคอน
เทน
เนอร 

80-9759 130 
แรงมา 

4 ลบ.ม. 2556 ใชงานได 4  1 กม. 2.550 4 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 

 
เทศบาลนครตรัง ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ทุกเสนทางภายในเขตเทศบาลฯ โดยมีเขตการ

รับผิดชอบในการเก็บขนขยะของรถแตละคัน ดังตารางท่ี 4.56 

  ตารางท่ี 4.56 พ้ืนท่ีในเก็บขนในขยะมูลฝอยเขตเทศบาลนครตรัง 
คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนขยะ ปริมาณขยะท่ีรถเก็บขนได 

1. 80-7967 ถนนบางรัก พรอมซอย 
ถนนมหาราช ตลอดสาย 
ถนนหนองยวนพรอมซอย 
ถนนกันตัง 
ถนนจริงจิตร(หมูบานธารทอง 
และหมูบานปอนดทอง) 

5.260 ตัน/วัน 

2. 80-4692 - จากสี่แยกทากลางถึงวัดทาจีน  โรงเรียนเทศบาล 5 
  (วัดประสิทธิชัย) 
- ถนนโรสอินน 
- ถนนกันตัง (จากสี่แยกทากลางถึงถนนพาดกันตัง) 
- ถนนหลังสถานี  หนาสถานี  โรงเรียนเทศบาล 4 
  (โรงเรียนวัดมัชฌิมภมูิ) และวัดมชัฌิมภูม ิ

3.430 ตัน/วัน 

3. 80-6409 - ถนนเพลินพิทักษ(ฝงตรงขามโรงพระทามกงเยี่ย   
  ซอยโรงพยาบาลวัฒนแพทย) 

4.60 ตัน/วัน 
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คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนขยะ ปริมาณขยะท่ีรถเก็บขนได 

-ถนนพัทลุง (จากสามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทยถึง  
 อนุสาวรียพระยารัษฎาฯ ซอย 11) 
-ถนนเวียนกะพัง ตลอดสาย พรอมซอย 
-ถนนโคกขัน (รอบโรงพยาบาลตรงั) 
-ถนนพัทลุง(จากอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ ดานซาย  
 บริษัทโคก  บริษัทขาสงจังหวัดตรัง (ใหม) 

4. 80-5994 -ถนนเพลินพิทักษ (สามแยกวัด กุฎิยารามถึงสามแยก
โรงพยาบาลวัฒนแพทย) 
-ถนนพัทลุง (จากสามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทยถึง
อนุสาวรียพระยารัษฎาฯ ซอย 11) 
-ถนนรักษจันทน ตลอดสาย 
-ถนนบานโพธ์ิพรอมซอย ซาย-ขวา 
-ตลาดนัดกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
-ตลาดนัดบานโพธ์ิ 

4.430 ตัน/วัน 

5. 80-8899 -ถนนหวยยอดถึงบริษัทโตโยตา  จาํกัดพรอมซอย 
-ถนนทุงควนตลอดสาย (ถึงโรงเลือ่ย) พรอมซอย 
-ถนนสังขวิทยฝงดานโรงเรียนตลอดสาย 
-หมูบานจินตรังษี หมูบานใตรมทองพรอมซอย 
-โรงเรียนปญญาวิทย  วัดนิโครธาราม และ
ศูนยบริการสาธารณสุข 2 

4.140 ตัน/วัน 

6. 80-8898 -ถนนพัทลุง (ฝงโรงแรมเรือรัษฎาถึงสามแยกสริิ  
 บรรณ) 
-ถนนควนขนุนตลอดสายพรอมซอย 
-ถนนควนขัน ตลอดสายพรอมซอย (โรงเรียน 
 เทศบาล 5วัดควนขัน) 
-ถนนโคกยูงตลอดสายพรอมซอย 

4.840 ตัน/วัน 

7. 80-6804 -ถนนไทรงามตลอดสายพรอมซอย(โรงพยาบาลราช 
 ดําเนิน) 
-ถนนราชดําเนินฝงขวา(จากสี่แยกโกกุนถึงสี่แยกทา 
 กลางและซอย 1) 
-ถนนวิเศษกุลท้ังสองฝง(จากสี่แยกทากลางถึงสาม
แยกหมีถึงถนนสังขวิทย)พรอมซอย 
-ถนนพัทลุงฝงซายพรอมซอย (จากสี่แยกโกกุนถึง 
 นํ้าพุ) 

3.780 ตัน/วัน 

8. ไมม ี -ถนนอุดมลาภ  ตลอดสายพรอมซอย 
-ถนนควนคีรีตลอดสายพรอมซอย 
-ถนนพัทลุง  
   ชวงท่ี 1จากสี่แยกโกกุนถึงนํ้าผฝุงขวา 
   ชวงท่ี 2 จากนํ้าพุถึงศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
โรงเรียนจังหวัดตรัง ท้ังสองฝงพรอมซอย โรงเรยีน
อนุบาลตรัง  โรงเรียนทับเท่ียงฮั่วเฉียว 
   ชวงท่ี 3 จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนถึง
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คันท่ี รถ/เลขทะเบียน พ้ืนท่ีใหบริการเก็บขนขยะ ปริมาณขยะท่ีรถเก็บขนได 

โรงพยาบาลวัฒนแพทยฝงซายพรอมซอย 
-ถนนเพลินพิทักษฝงซายจากสามแยกโรงพยาบาล 
 วัฒนแพทยถึงทางเขาถนนควนคีรี 
-ถนนเจิมปญญาตลอดสายพรอมซอย 
-ถนนรื่นรมยตลอดสาย 
-ถนนพระรามหกฝงซายจากหอนาฬิกาถึงสามแยก 
 โรงเรียนสมฤด ี

9. 80-8900 -ถนนรัษฎาตลอดสายพรอมซอย 
-หลังสนามกีฬาถึงสีแ่ยกควนขนุน 

3.850 ตัน/วัน 

10. 80-4994 -ถนนวิเศษกุลตลอดสายพรอมซอย 
-ถนนพระรามหกตลอดสายพรอมซอย 
-ถนนคลองนํ้าเจ็ดจากสี่แยกสาริกาถึงสี่แยกตนสมอ 

2.310 ตัน/วัน 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 
 

3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
 ระบบการฝงกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง เปนแบบการฝงกลบตามหลัก

สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ความสามารถในการรองรับขยะ 40 ตัน/วัน ความสามารถในการรองรับ
ขยะ 40 ตัน/วัน รูปแบบของบอไมไดขุดลงดิน แตสรางเปนพ้ืนท่ีฉนวนรอบบอ ประกอบ ดวยการกอสราง
คันดินใหสูงข้ึน 6 เมตร ปองกันน้ําทวม มีการปูพ้ืนบอกันซึมดวยแผนพลาสติก HDPE สภาพแผนพลาสติก
ใชงานปกติ  มีการวางทอรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยเปนทอพลาสติก PVC ขนาด 6 นิ้ว และมีการปดทับ
วัสดุกันซึมดวยทราย สภาพพ้ืนท่ีบออยูในสภาพใชงานไดดี มีการปลูกตนไมรอบพ้ืนท่ี บอฝงกลบขยะมูล
ฝอย  

สภาพโครงสรางพ้ืนฐานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย อาทิ อาคารสํานักงาน โรง
จอดรถ/โรงซอมบํารุง เครื่องชั่ง บานพัก ระบบระบายน้ําฝน ระบบบําบัดน้ําชะขยะ รั้วรอบพ้ืนท่ี ถนนใน
พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีฉนวน ระบบสาธารณูปโภค ปอมยาม ปายชื่อสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยูในสภาพใชงานได 
ยกเวน บอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน บอระบายแกส และบอหมักสิ่งปฏิกูลอยูในสภาพชํารุดและ
บางบอสูญหายจากการฝงกลบ ทางเทศบาลฯ ไมมีการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน 

เครื่องจักรท่ีใชอยูในงานกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก เครื่องจักรท่ีใชในการกําจัด
ขยะมูลฝอยมีรถตักดินตีนตะขาบ/รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน อยูในสภาพชํารุด รถตักลอยาง จํานวน 
1 คัน อยูในสภาพใชงานได และรถแทรกเตอรตีนตะขาบจํานวน 1 คัน อยูในสภาพชํารุด รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 4.57 

ตารางท่ี 4.57 รถและเครื่องจักรสําหรับใชงานในศูนยกําจัดขยะเทศบาลนครตรัง 
ลําดับ ปท่ีจัดซ้ือ ประเภทรถ หมายเลขทะเบียน 

1 17 ก.พ. 40 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ต-0674 
2 3 มี.ค. 40 รถตักดินลอยาง ต-0678 จังหวัดตรัง 
3 4 ก.ย. 44 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ต.ค. 109 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 
 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

232 

ระบบบําบัดน้ําเสีย สําหรับบําบัดน้ําชะจากขยะมูลฝอย เปนแบบบอผึงปูพ้ืนดวย
แผนพลาสติก HDPE จํานวน 3 บอ มีขนาดกวาง 35 เมตร ยาว 45-60 เมตร และลึก 5 เมตร สภาพบอ
บําบัดน้ําชะขยะมูลอยูในสภาพปกติไมชํารุด น้ําในบอเปนสีดํา สวนบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน
มีสภาพชํารุด บางบอสูญหายจากการดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมี
บุคคลเขามาคัดแยกขยะ แตยังไมจัดทําทะเบียนและไมไดจดบันทึกรายไดและปริมาณขยะจากการคัดแยก 
ขยะ ดังรูปท่ี 4.29  

 

รูปท่ี 4.29 แผนท่ีแสดงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง 
 

หมายเหตุ 1= ปอมยาม 2= อาคารสํานักงาน 3= เครื่องช่ัง 5= บานพักคนงาน 6 ,9= โรงจอดรถ/โรงซอมบํารุง    7= ลาน
ลางรถ 10= พ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย      11= ระบบบําบัดนํ้าชะขยะ 
 

จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะเทศบาลนครตรัง มีสภาพดังรูปท่ี 4.30 

  

ปายศูนยกําจัดขยะมลูฝอย ปอมยาม 
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อาคารสํานักงาน/เครื่องช่ังนํ้าหนัก รถตักลอยาง 

  
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ลานเทกองขยะกอนนําไปฝงกลบ 

  
สภาพบอฝงกลบขยะ 

  
บอบําบัดนํ้าชะขยะ อาคารคัดแยกขยะไมไดดําเนินการ 
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ประชาชนเขามาคดัแยกขยะ ฝูงวัวเขามาหาอาหารในกองขยะ 

รูปท่ี 4.30  สภาพท่ัวไปภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง 
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

 เทศบาลนครตรังยังไมมีบุคลากรสําหรับควบคุมดูแลระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะ เพียงแตอาศัยบุคลากรจากสํานักการชาง และกองสาธารณสุขมาชวยกันดําเนินการ ในขณะนี้
เทศบาลฯ อยูระหวางขอเสนอกรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติมในป 2559   
 

4.2) การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
 4.2.1 การเก็บขน 

 เทศบาลนครตรังมีการจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน แบบถังเดี่ยว
ท้ิงรวมทุกประเภท ประเภทถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จํานวน 400 ใบ คอนเทรนเนอรขนาด 4 ลูกบาศก
เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใหบริการ นอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีการบรรจุโครงการจัดหา  
ถังขยะเพ่ิมเติม ลงในแผนการใชจายงบประมาณประจําปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 4.2.2) การกําจัด 
 การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย เปนแบบเทกองแบบควบคุม (Control 

dump) บางสวน  มีการเปดพ้ืนท่ีหนางานในการกําจัดขยะมูลฝอยเปนบริเวณกวางโดยไมมีการกลบทับ
ดวยดิน และมีการเทกองไมเปนระบบในพ้ืนท่ีฝงกลบบางสวน การกลบทับขยะ   มูลฝอยดวนดินมีเพียง
บางสวนเทานั้น ท้ังนี้ เทศบาลไดเตรียมกองดินสํารองสําหรับใชฝงกลบขยะมูลฝอยไว 
และคาดการณกอกองดินสํารองอาจไมเพียงพอท่ีจะใชกลบทับไดครอบคลุมบริเวณหนางานฝงกลบขยะมูล
ฝอย ทําใหมีปญหาขยะปลิวออกนอกพ้ืนท่ีฝงกลบ เกิดกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน ซ่ึงเทศบาลแกไข
โดยจัดซ้ือดินปละ 3 ครั้ง วงเงิน 6-8 แสนบาท/ป เพ่ือใชในการปดทับขยะมูลฝอยบางสวน และจางเหมา
บริษัทเอกชนในฝงกลบขยะมูลฝอย ในอัตรา 195 บาท/ตัน  จากการเก็บสถิติปริมาณขยะ       มูลฝอยป 
2555 - มี.ค. 2558 พบวามีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.58 
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ตารางท่ี 4.58 ปริมาณขยะมูลฝอยศูนยเขากําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ป 2555– มี.ค.2558   

อปท./หนวยงาน 

ปริมาณขยะสงกําจัด 
(ตัน/เดือน) 

2555 2556 2557 2558 
(ณ เดือนมีนาคม) 

เทศบาลนครตรัง 21,954.67 20,605.18 1,564.11 10,537.73 
เทศบาลตาํบลนาโยงเหนือ 97.71 104.43 90.45 86.71 
เทศบาลตาํบลโคกหลอ 289.13 320.81 330.66 280.24 
เทศบาลตาํบลนาตาลวง 101.77 103.91 104.08 89.43 
องคการบริหารสวนตําบลควนธานี 51.38 53.92 52.98 55.18 
องคการบริหารสวนตําบลบางรัก 61.5 58.33 47.42 71.74 
องคการบริหารสวนตําบลควนปริง 112.45 127.14 117.12 128.49 
องคการบริหารสวนตําบลบางดวน 50.9 51.64 45.05 20.54 
องคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย 48.94 53.15 42.49 24.49 
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงใต 60.83 41.62 38.24 24.57 
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 47.04 60.29 57.68 41.44 
องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด 0.09 0.08 21.04 24.4 
องคการบริหารสวนตําบลนาทามใต 44.68 47.91 45.48 38.57 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ 55.52 85.82 90.16 92.9 
องคการบริหารสวนตําบลบานควน 19.62 53.76 45.5 50.14 
องคการบริหารสวนตําบลนาบินหลา - 4.69 31.09 28.99 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 6.34 4.87 1.26 1.46 
เอกชนตางๆ 15.67 7.17 5.63 21.18 
รวม  23,018 21,785 22,730 11,618 
เฉลี่ย (ตัน/วัน) 63.06 59.68 62.28 31.83 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครตรัง,2558 

 
4.3) การเก็บคาธรรมเนียม 

4.3.1) คาธรรมเนียมการเก็บขน 
 เทศบาลนครตรังจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามเทศ

บัญญัติเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมในการบริหารการเก็บขนขยะมูลฝอยตามบานเรือน และสถานประกอบการณตาง ๆ ดัง
ตารางท่ี 4.59 
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ตารางท่ี 4.59 แสดงอัตราคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง 
 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราคาบริการ 

(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน 
วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร คาเก็บขนและขนทุกๆ 
20 ลิตร 

8 

สถานประกอบการ/ 

อาคารพาณิชย 
วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร คาเก็บขนและขนทุกๆ 
20 ลิตร 

12 

การเก็บขนเปนครั้งคราว 
ครั้งหน่ึงไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 

คาเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 
150 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 
 

ตารางท่ี 4.60 รายไดคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนของเทศบาลนครตรัง 
ป 2557- เม.ย. 2558 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2557 มี.ค. 2558 
จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) 7,500 8,000 
จํานวนครัวเรือนท่ีจายคาธรรมเนียม (ครัวเรือน) 7,000 6,000 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือน (บาท) 

56,000* 48,000* 

*คิดจากรายไดข้ันต่ําท่ีจัดเก็บไดจากครัวเรือน ครัวเรือนละ 8 บาท/เดือน  
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 

4.3.2) คาธรรมเนียมกําจัด 
 เทศบาลนครตรัง กําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขน

ขยะมูลฝอยองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีมารวมท้ิง ในอัตรา 0.50 บาท/กิโลกรัม หรือ 500 
บาท/ตัน ซ่ึงมีรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัดขยะ ป 2556 – มี.ค. 2558 ดังตารางท่ี 4.61 

ตารางท่ี 4.61 รายไดคากําจัดขยะมูลฝอยป 2556 – มี.ค. 2558 
ป  รายได (บาท/ป) 

2556                                10,133,389 

2557                                9,965,036 

มี.ค. 2558                                3,544,043 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 

 
4.4) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

เทศบาลนครตรัง มีคาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยป 2557 – มี.ค. 
2558 ดังตารางท่ี 4.62  
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ตารางท่ี 4.62 คาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง 

ป 
คาจาง

คนขับรถ 

คาจาง

พนักงาน

ทายรถ 

คาจาง

พนักงานกวาด

ถนน 

น้ํามัน

เชื้อเพลิง/หลอ

ลื่น 

คาซอมแซม

รถ 
รวม (บาท) 

2557 214,280 422,350 6,979,821.65 3,746,829.80 1,672,995.20 13,036,276.65 

2558 
(ณ เดือนมีนาคม) 

226,990 480,550 12,453,515.23 812,213.50 1,583,037.03 15,556,305.76 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลนครตรังรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดการขยะในรูปแบบของแผนพับ และการจัดโครงการและกิจกรรมรณรงค สรางจิตสํานึก และสงเสริม
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมรณรงคการจัดการขยะมูลฝอยในวัน
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม อาทิ วันสิ่งแวดลอมไทย และวันสิ่งแวดลอมโลก  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

เทศบาลนครตรัง ไดดําเนินการกิจกรรมตางๆ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมท้ังการ
ใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาจากขยะมูลฝอย  ไดแก  

1)  กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล สนับสนุนการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
ของโรงเรียนท่ีตั้งในเขตเทศบาลนครตรังทุกแหงท่ีมีความสนใจ ไดแก โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย) 
โรงเรียนเทศบาล 5   วัดควนขัน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) และโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร) โรงเรียนตรัง    คริสเตียนศึกษา 

2)  กิจกรรมการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ โดยการเก็บเศษผัก เปลือก
ผลไมมาผลิตปุยน้ําชีวภาพ และนําสิ่งปฎิกูลมาผลิตปุยหมัก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดผลกระทบและ
ปญหาท่ีเกิดจากขยะและสิ่งปฏิกูล ประกอบกับเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะนําไปฝงกลบ ซ่ึง
กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม รวมกันลดเมืองรอนดวย
มือเรา ซ่ึงดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลนครตรัง 

 3)  กิจกรรมคายสิ่ งแวดลอมและอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เรื่อง
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและดูงาน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการขยะแบบครบวงจรใหแกกลุมคนคัดแยกขยะ กลุมซาเลง 
เยาวชน และองคกรภาคีเครือขายสิ่งแวดลอม ตัวแทนชุมชนภายในเขตเทศบาลนครตรัง และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ       ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม รวมกัน
ลดเมืองรอนดวยมือเรา ซ่ึงดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) 
เทศบาลนครตรัง 
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5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
เทศบาลนครตรัง มอบหมายใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีในการ

รับและแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย   
 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
 1)  ดานเทคโนโลยี เครื่องจักรกล ท่ีใชในการฝงกลบขยะมูลฝอยมีสภาพเกา และมี

การชํารุดบอย 
 2)  ดานงบประมาณ  เทศบาลตองจัดงบประมาณในการดําเนินงาน โดยเฉพาะคา

จัดซ้ือดินใชในการฝงกลบราคาสูงและหาซ้ือยาก 
 3)  ดานการจัดการ การดําเนินการเทกองฝงกลบท่ีไมตรงกับท่ีออกแบบไว สงผลให

ปจจุบันการฝงกลบขยะไมเปนระเบียบ รวมท้ังการกลบทับบอสังเกตการณน้ําใตดิน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญการ
ติดตามคุณภาพน้ําใตดิน ท่ีจะเปนขอมูลดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.2) ขอเสนอแนะ/แนวทางในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
1) บอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน มีสภาพชํารุดและบางบอสูญหายจาก

การดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยชวงท่ีผานมา และไมไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําจากบอ
บําบัดน้ําเสียและจากบอติดตามคุณภาพน้ําใตดิน ดังนั้น ควรมีการกอสรางบอติดตามตรวจสอบใหมให
ถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ ท้ังนี้ เพ่ือใหผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินมีความ
ถูกตอง ควรมีบอติดตามคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณตนน้ําใตดิน จํานวน 1 บอ และทายน้ําใตดิน จํานวน 2 
บอ 

2) บอระบายแกสจากบอฝงกลบ ไดรับความเสียหายจากการปรับพ้ืนท่ีฝงกลบ
ขยะมูลฝอยทําใหไมสามารถระบายแกสได ควรมีการติดตั้งทอระบายแกสจากบอฝงกลบเพ่ิมเติม และ
ดําเนินงานอยางระมัดระวัง การใชงานเครื่องจักรกล เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอทอระบายแกสดังกลาว 

3) การฝงกลบขยะมูลฝอย ควรมีการวางแผนการฝงกลบขยะมูลฝอยแบบการ
แบงพ้ืนท่ียอย (Phase) และควบคุมรถเทขยะใหอยูในจุดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบดอัดและฝง
กลบขยะและเพ่ือความเปนระเบียบ  

4) ขยะมูลฝอยบริเวณท่ีท้ิงขยะของเทศบาลฯ ปลิว และกระจายอยู ท่ัวบริเวณ
สถานท่ีฝงกลบ นอกจากนี้ยังมีฝูงวัวของชาวบานท่ีเลี้ยงอยูใกลกับสถานท่ีฝงกลบขยะเขามาคุยเข่ียขยะ ดังนั้น 
 
ควรมีมาตรการการปองกันการปลิวของมูลฝอย รวมถึงมาตรการปองกันฝูงวัวเขามาในพ้ืนท่ี เชน การสรางรั้ว
ลวดหนามปองกันฝูงวัว และปลูกตนไม สรางตาขายปองกันการปลิวของมูลฝอย เปนตน 

5) ควรประเมินราคาการซอมบํารุงเครื่องจักร เปรียบเทียบความคุมคาการจาง
เหมา/เชาเครื่องจักรจากบุคคลภายนอก และควรเตรียมการจัดทําโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานท่ีฝง
กลบขยะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด 

6) เฝาระวังในกรณีท่ีไมไดเสริมความยาวของทอระบายแกสใหสูงกวาระดับชั้นขยะ
มูลฝอย เพราะอาจจะมีขยะมูลฝอยหรือดินไปปดทับบริเวณปลายทอระบายกาซทําใหอุดตันได   
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7) ควรดําเนินการกอสรางบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใหม และตั้ ง
งบประมาณประจําปสําหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน เพ่ือเปนขอมูลดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

8) ควรสงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ใหเขามามีสวนรวมในการ
ลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะชวยลดปริมาณขยะและลดคาใชจายใน
การดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 

7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง 
ผลประเมินการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง พบวาอยูใน

เกณฑพอใช โดยปจจัยการประเมินดานนโยบาย ดานเทคนิค และดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
ของประชาชนอยูในอยูในเกณฑพอใช สวนดานการบิริหารจัดการอยูในเกณฑควรปรับปรุง ซ่ึงมีขอบงชี้จา
การมีใบอนุญาตของผูควบคุมระบบ ชางเทคนิคประจําระบบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ ท้ังนี้จากการสํารวจพบวาเทศบาลนครตรัง อยูระหวางการเสนอขอ
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางบุคลากร เพ่ือ
รับผิดชอบดําเนินการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ 

 

4.4.2 โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง 
1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถาย

โอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในชวงป พ.ศ.2543-2545 
รวมวงเงินท้ังสิ้น 48,258,200 บาท เพ่ือจัดทําระบบกําจัดขยะดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ 50 ตัน/วัน เปดดําเนินการเม่ือวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2545 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.63 

ตารางท่ี 4.63 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกันตัง 

ปงบประมาณ  รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ (ลาน

บาท) 
แหลงงบประมาณ 

2543 -2545 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

48.2582 งบประมาณแผนดิน 
(กระทรวงวิทยาศาสตรฯ) 

 
1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 

 เทศบาลเมืองกันตัง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2512 
ตอมาไดรับประกาศใหเปลี่ยนแปลงฐานะ ตามพระราชกฤษฎีกา ตั้งเปนเทศบาลเมืองกันตัง ไดประกาศราช
กิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเลม 112 ตอนท่ี 40 ก. ลงวันท่ี 24 กันยายน 2538 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
25 กันยายน 2538 ป มีพ้ืนท่ีปกครอง 3.04 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกุมภาพันธ 
2558 จํานวนประชากรท้ังหมด 12,505 คน แบงเปน ชาย 6,129 คน หญิง 6,376 คน จํานวนครัวเรือน  
4,893  ครัวเรือน จํานวนประชากรแฝง  2,000 คน จํานวนนักทองเท่ียว 10,000 คน ความ
หนาแนนของประชากร 4,772 คน/ตารางกิโลเมตร สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง ตั้งอยูเลขท่ี 175 ถนน
ตรังคภูมิ ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
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สภาพภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปจะเปนเนินสูงสลับไปดวยภูเขาใหญเล็ก
กระจัดกระจายอยูท่ัวไป พ้ืนท่ีราบเรียบมีจํานวนนอยซ่ึงใชเพาะปลูกขาว สภาพปาเปนปาดิบชื้น สําหรับอยู
ดานตะวันตกติดกับทะเลอันดามันมีปาชายเลนท่ียังคงมีความอุดมสมบูรณ 

สภาพภูมิอากาศ อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจําเปนฤดูกาล 2 
ชนิด คือ ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน   เริ่มตั้งเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกลางเดือนกุมภาพันธ   

1.3 ท่ีตั้งโครงการ 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองกันตัง ตั้งอยูหมู 4 ตําบลคลองชี

ลอม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอมพิกัดท่ีตั้ง  07.449118 เหนือ  
099.572128  ตะวันออก อยูหางจากสํานักงานเทศบาลเมืองกันตังเปนระยะทาง 13 กิโลเมตร เปนท่ีดิน
สาธารณะประโยชนของกรมท่ีดิน เนื้อท่ีรวม 102 - 1 - 98.6 ไร สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ สภาพพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ี
ดอน ลักษณะเปนดินเหนียว และดินลูกรัง พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองตามเกณฑท่ีกรมควบคุมมลพิษ
กําหนด สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีชุมชนจํานวน 7 หลังคาเรือน พักอาศัย
ระยะหางประมาณ 0.6 กิโลเมตร จากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีแผนผังการใชประโยชนพ้ืนท่ี และ
อาณาเขตติดตอโดยรอบติดตอกับพ้ืนท่ีวางเปลา ดังรูปท่ี 4.31 
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รูปท่ี 4.31 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตังและการใชประโยชนท่ีดิน 
รัศมี 1 กิโลเมตร 
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1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
 เทศบาลเมืองกันตังใหบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ท้ังหมด 19 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล และใหบริการกําจัด
ขยะมูลฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานสวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ ในเขตอําเภอเมือง 
อําเภอกันตัง อําเภอยานตาขาว และอําเภอปะเหลียน รวมจํานวน 12 แหง ดังรูปท่ี 4.32 

 

รูปท่ี 4.32 กลุมพ้ืนท่ีบริการของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง 
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1.5 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยขยะในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ดังตารางท่ี 4.64 

ตารางท่ี 4.64 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยและองคประกอบขยะในเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, กุมภาพันธ 2558 
 

2) ขอมูลดานนโยบาย 
2.1) นโยบายเทศบาล  

เทศบาลเมืองกันตัง มีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน 
มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ป 2557-2559 และไดแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก จัดทําโครงการรณรงค ลด คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชนและจัดตั้ง
งบประมาณการดูแลและเดินระบบกําจัดอยางตอเนื่อง  ป 2558 ดําเนินโครงการเก็บรวบรวมของเสีย
อันตราย โดยจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือจัดหาเครื่องจักร
ทดแทน และอาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตราย เสนอขอสนับสนุนในปงบประมาณ 2559 (เพ่ิมเติม) แต
ไมไดรับการจัดสรร ท้ังนี้ เทศบาลฯ มีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมศักยภาพบอฝงกลบขยะมูลฝอยเพ่ือรองรับขยะ
เพ่ิมข้ึน 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
เทศบาลเมืองกันตัง ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล คือ กองชางดูแลและ
ดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 

2.3) ระบบขอมูล 
(1) ระบบฐานขอมูล 

เทศบาลเมืองกันตัง มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน โดยพนักงาน
ชั่งน้ําหนักกอนเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใชเปนฐานขอมูล 

(2) การรายงาน 
เทศบาลเมืองกันตัง โดยกองชาง และกองสาธารณสุข จัดทําสรุปและรายงาน

ผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารในการประชุมเทศบาลทุกเดือน 
 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 2 

2 โรงแรม 1 

3 โรงพยาบาล 1 

4 รานอาหาร 3 

5 โรงงาน 2 

6 หมูบานจัดสรร 1 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 55 

8 หางสรรพสินคา 2 

9 อ่ืนๆ   
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2.4) งบประมาณ 
เทศบาลเมืองกันตัง จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการจัดการขยะมูลฝอย 

โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําปของกองชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการกําหนด
เปาหมาย และติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ  

2.5) การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองกันตัง มีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดรวมลงนามบันทึกขอตกลงการใหบริการ การใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยเม่ือป 2549 รวม 
29 แหง  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดจริง จํานวน 11 แหง และหนวยงาน 
สวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ จํานวน 3 แหง รวมท้ังสิ้น 14 แหง  

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเมือง 1 แหง คือ องคการบริหารสวน
ตําบลควนปริง 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอกันตัง 4 แหง คือ เทศบาลเมืองกันตัง 
องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต องคการบริหารสวนตําบลบอน้ํารอน องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอยานตาขาว 4 แหง คือ เทศบาลตําบล
ทุงกระบือ  องคการบริหารสวนตําบลทุงคาย  องคการบริหารสวนตําบลในควน  องคการบริหารสวนตําบลหนอง
บอ 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอปะเหลียน 2 แหง คือ เทศบาลตําบล
ทาพญา องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

(5) สวนราชการและเอกชนท่ีตั้งอยูในอําเภอเมืองกันตัง 3 แหง คือ บริษัท 
หองเย็นกันตัง บริษัทปุยตราไก ม.วิทยาศาสตรเกาะมุกต 

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
3.1.1) การเก็บขน 

 เทศบาลเมืองกันตัง ดําเนินการเก็บขนขยะทุกวัน เวลา 01.00-12.00 น. 
ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซ่ึง
สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีและจํานวนครัวเรือนเกือบท้ังหมด คิดเปน
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ีและครัวเรือนรอยละ 90 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถ
จัดเก็บไดในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 15 ตัน/วัน เทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน 5 คัน สามารถใช
งานได รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.65  และแบงเขตในการเก็บขนขยะมูลฝอย ออกเปน 3 เขต 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.66 
 
ตารางท่ี 4.65 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยในของเทศบาลเมืองกันตัง 

ท่ี 
เลข

ทะเบียน 
ประเภทรถ 

เคร่ืองยนต
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปท่ี  
จัดซ้ือ 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

พนักงาน
ทายรถ 
(คน) 

ระยะทาง 
เก็บขน* 

(กม./เท่ียว) 

ระยะเวลา 
เก็บขน** 

(ชั่วโมง/เท่ียว) 

1 80-4870 
รถบรรทุกขยะ

แบบอเนกประสงค 
9.12 2544 1 4 20 2-3 
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2 80-4871 
รถบรรทุกขยะ

แบบอเนกประสงค 
(รถหมุนเวียน) 

11.4 2544 1 2 20 2-3 

3 80-4872 
รถบรรทุกขยะ

แบบอเนกประสงค 
9.12 2544 1 4 20 2-3 

4 80-4899 
รถบรรทุกขยะ
แบบเททาย 

10 2544 1 3 20 2-3 

5 80-6860 
รถบรรทุกขยะเปด

ขางแบบ
เอนกประสงค 

4 2542 2-3 2 20 2-3 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2558 

 
ตารางท่ี 4.66  แสดงพ้ืนท่ีการเก็บขนขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองกันตัง  

เขตท่ี/
คันท่ี 

รถ/เลข
ทะเบียน 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบเก็บขนขยะ เวลา 
ระยะทาง 

(กม.) 

1/1 80-4899 

ถนนสถลสถานพิทักษ  ถนนรัษฎา  ถนนเทศบํารุง  ถนนรัษฎาอุทิศ 
1-9 ซอยหลาโป ครอบคลุมแหลงกําเนิดโรงเรียนประชาวิทยา 
ธนาคารออมสิน  ทาแพขนานยนต ถนนตรังคภูมิ ถนนเทศบํารุง 
ตลาดสด รัษฎาอุทิศ 8-9 ทางหลวงแผนดิน 403 ตรัง – กันตัง 

02.00 – 
05.30 น. 

30 

2/2 80-4870 

ถนนคลองภาษี ถนนรัษฎา ถนนกิตตคณุ ตลาดเย็นลาภเจรญิซอยสาม 
สิบหอง ซอยหลังโรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี หมูบานหงษหยก 
ซอยลํายอง ซอยตรอกโรงไม ครอบคลุมแหลงกําเนิดโรงเรียนอนุบาล
กันตัง ถนนคลองภาษี  ถนนกิตติคณุ ทางหลวงแผนดิน 403 ตรัง – 
กันตัง 

03.00 – 
05.30 น. 

56 - 60 

3/3 80-4872 

ถนนตรังคภูมิ  ตั้งแตถนนควนทองสี โรงพยาบาลกันตัง ถนนข่ือนา  
ถนนปาไม หมูบานกันตังวิลเลจ  ซอยโรงงานไทยอุดม  แพสมบัติ     
ปากทางบนซอยรานเสง่ียมคาวัสดกุอสราง  ซอยหลังวัดตรังคภมู ิ
ถนนตรังคภูมิ ถนนข่ือนา ซอยคานเรือตํารวจนํ้า ถนนเข่ือนเพชร 
ถนนตรังคภูมิ ชุมชนปาไม ถนนควนทองสีห โรงพยาบาลกันตัง 
กลับไปยังทางหลวงแผนดิน 403 ตรัง – กันตัง 

03.30 – 
06.00 น. 

53 - 55 

-/4 80-6860 
ถนนซอยเล็กๆ ท่ีรถใหญเขาไมได 03.00 – 

06.00 น. 
85 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2558 
 

3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเปนแบบการฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) ดังรูปท่ี 4.32 ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้  
(1) บอฝงกลบ  ออกแบบใหเปนบอฝงกลบ มีการปูพ้ืนบอปองกันซึมดวยดินเหนียว

บดอัด 0.20 เมตร แตละชั้นมีการถมสูง 2 เมตร พ้ืนท่ีฝงกลบ 88 ไร ปจจุบันใชพ้ืนท่ีไปแลวประมาณ 62 
ไร คิดเปนรอยละ 70 ของพ้ืนท่ีฝงกลบ สามารถรองรับขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  
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(2) ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย ไมมีการติดตั้งทอรวบรวมน้ําเสีย และไมมีบอ
บําบัดน้ําเสีย มีเพียงบอกักเก็บน้ําเพ่ือรองรับน้ําชะขยะ จํานวน 1 บอ เพ่ือปองกันการรั่วไหลออกสูชุมชน
ขางเคียง สภาพบอ ไมไดปูดวยพลาสติกกันซึม รอบบอมีหญาข้ึนสูง 

(3) ระบบควบคุมกาซ ไมมีระบบควบคุมและระบบตรวจสอบกาซ 
(4) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินมีสภาพชํารุด จํานวน 3 บอ เปนทอ

คอนกรีตไมถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ โดยตั้งอยูในทิศทางเหนือน้ํา 1 บอ และทิศทาง
ทายน้ํา 2 บอ มีพิกัดบอท่ี 1 (E) 563679 (N) 824023 บอท่ี 2 (E) 563140 (N) 823451 และบอท่ี 3 (E) 
563319 823366(N) ปจจุบันสามารถใชงานได  

(5) ระบบระบายน้ําฝน ทําเปนคูดินระบายน้ํารอบบอฝงกลบไหลรวมสระน้ํา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.33 แผนผังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเทศบาลเมืองกันตัง 
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(6) เครื่องจักรท่ีใชอยูในงานกําจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางท่ี 4.67 

ตารางท่ี 4.67 รถและเครื่องจักรสําหรับใชงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง 

ลําดับ ประเภทรถ รุน แรงมา ทะเบียนครุภัณฑ ปท่ีไดรับ 
การใชงาน 

(ชั่วโมง/วัน) 
สภาพ 

การใชงาน 

1 
รถขุดตักชนิด
ตีนตะขาบ 

KOMATSU  
 
แบบ PC 200-6 

6 สูบ 
132 

018-44-0006
ต.ค. 99 

2544 
04.00 – 12.00 

น. 
ใชงานปกติ 

2 
รถขุดตักชนิด
ตีนตะขาบ 

KOMATSU  
แบบ PC 200-6 

6 สูบ 
132 

018-44-0007
ต.ค. 100 

  
2544 

04.00 – 12.00 
น. 

ใชงานปกติ 

3 
รถแทร็กเตอร 
ชนิดตีนตะขาบ 

KOMATSU  
รุน D41P-6 

6 สูบ 
019-44-0001

ต.ค. 111 
2544 - 

เสีย/ 
รอจําหนาย 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2558 

 
(7) อาคารและระบบสาธารณูปโภค ไดแก อาคารสํานักงาน โรงจอดรถและซอม

บํารุง อาคารเครื่องชั่ง โรงลางรถ หอถังน้ําสูง รั้วลวดหนาม ถนนดินแดงกวาง 5 เมตร อยูในสภาพใชงานปกติ 
สําหรับอาคารหมักสิ่งปฏิกูล ปอมยาม บานพักคนงาน ไมไดใชงาน  

(8) พ้ืนท่ีกันชน ปลูกตนปาลม สาคู กระถินเทพา เปนแนวพ้ืนท่ีกันชนรอบพ้ืนท่ี
กําจัดมูลฝอยทําใหเกิดทัศนียภาพท่ีเหมาะสมและลดปญหากลิ่นสูภายนอก 

จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองกันตัง มีสภาพดัง 
รูปท่ี 4.34 

 

  
อาคารจอดรถ อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก 
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สภาพบอฝงกลบขยะและทางข้ึนบอฝงกลบ 

  
เครื่องจักรท่ีใชในงานไถเกลี่ยและกลบ สระน้ํารองรับน้ําชะขยะและน้ําฝน 

  
บอสังเกตการณ คูระบายน้ําฝนรอบบอฝงกลบ 

รูปท่ี 4.34  สภาพท่ัวไปของการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง 
 

4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

เทศบาลเมืองกันตัง มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัด
ขยะมูลฝอย โดยกองชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้   

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบงานกวาดและเก็บขนขยะ จํานวน  
38 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นักวิชาการสุขาภิบาล พนักงานขับรถ  
6 คน พนักงานเก็บขนทายรถ 13 คน พนักงานกวาดถนน 17 คน 

- กองชาง รับผิดชอบงานควบคุมดูแลระบบการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 5 คน
ประกอบดวย ผูอํานวยการกองชาง หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก พนักงานขับ
รถ พนักงานบันทึกขอมูล และคนงาน  
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4.2) การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
4.2.1 การเก็บขน 

เทศบาลเมืองกันตัง จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไวบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเปนแบบถังเดี่ยวท้ิงรวมกันทุกประเภท แบบถัง
พลาสติก และถังยางรถยนต ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการในเขตเทศบาล และดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
โดยเทศบาลเอง 

4.2.2) การกําจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองกันตัง บริหารจัดการระบบ  โดยกองชาง รับกําจัดขยะมูล

ฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 11 แหง และหนวยงานสวนราชการ เอกชนและอ่ืนๆ จํานวน 3 
แหง รวมท้ังสิ้น 14 แหง ปริมาณขยะท่ีสูศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง เฉลี่ย 22 ตัน/วัน คิดเปน
รอยละ 44 ของประสิทธิภาพการกําจัดท่ีออกแบบไว (ความสามารถในการกําจัดขยะ 50 ตัน/วัน)  

ปริมาณขยะเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง เฉลี่ย 22 ตัน/
วัน โดยเปนปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ประมาณ 10 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และเอกชนประมาณ 12 ตัน/วัน ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแตป 2555–2558  
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.68  

ตารางท่ี 4.68 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง ป 2555–2558  

อปท./หนวยงานรวมท้ิง 

ปริมาณขยะท่ีสงกําจัด (ตัน/ป)  

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558  
(ต.ค. 57 – มี.ค.58 

เทศบาลเมืองกันตัง 3696 3377.76 3471.26 1970 

เทศบาลตาํบลทาพญา 382.18 419.53 463.79 199.69 

เทศบาลตาํบลทุงกระบือ 613.54 722.82 622.62 319.60 

องคการบริหารสวนตําบลบานนา 497.16 607.53 - - 

องคการบริหารสวนตําบลในควน 519.72 582.32 493.84 221.91 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 515.84 546.02 569.94 178.40 

องคการบริหารสวนตําบลบอนํ้ารอน 557.88 639.36 671.86 259.88 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอ 446.46 446.53 442.83 139.19 

องคการบริหารสวนตําบลทุงคาย 556.93 591.19 582.55 240.43 

องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต 338.19 339.43 419.12 165.20 

องคการบริหารสวนตําบลควนปริง - - - 179.58 

องคการบริหารสวนตําบลบางเปา - - - 62.86 

บริษัทหองเย็นกันตัง 382.35 272.41 309.24 0.00 

บริษัทปุยตราหัวไก 2.70 7.57 2.04 0.00 

มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรเกาะมุกด 1.57 0.00 0.00 0.00 
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รวม 8,510.52 8,552.47 8,049.09 3,936.74 

เฉลี่ย (ตัน/วัน) 23.32 23.43 22.05 21.63 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง,2558 

 
ปจจุบัน ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง มีการบริหารจัดการ

แบบการฝงกลบมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล (sanitary Landfill) เปดรับบริการกําจัดทุกวันจันทร-ศุกร 
สําหรับ อปท.อ่ืน และวันจันทร-วันเสาร สําหรับเทศบาลเมืองกันตัง  กําหนดเวลาเขา-ออก เวลา 04.00-
12.00 น. ดําเนินการเทขยะกอน 12.00 น. มีการแบงพ้ืนท่ีสําหรับการเทกองและฝงกลบ และดําเนินการ
ปดกลบทับดินทุกวัน.  

ควบคุมผูคุยเข่ียมูลฝอย โดยทําทะเบียนผูไดรับอนุญาตใหเขามาคุย เข่ีย  
คัดแยกมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

การควบคุมมูลฝอยท่ีเขาสูพ้ืนท่ี โดยการประชุมหารือรับทราบขอตกลงและ
เง่ือนไขการใชบริการศูนยกําจัดขยะ และกํากับอีกครั้งเจาหนาท่ีควบคุมงานท่ีศูนย 

การปองกันเหตุรําคาญ โดย ดําเนินการปองกันเหตุรําคาญดานกลิ่น  
ทัศนอุจาด แมลงวัน ดวยการกลบทับดินทุกวัน 

การจดบันทึกมูลฝอย มีการจดน้ําหนักขยะมูลฝอยของรถบรรทุกขยะทุก
คัน ทุกเท่ียว ทุกวัน 

การติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เทศบาลฯ ดําเนินการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําใตดิน โดยการเก็บตัวอยางน้ําสงวิเคราะหคาโลหะหนักท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันท่ี 
11 มีนาคม 2558 พบวา บอท่ี 1 มีคาแมงกานีส 1.7 มิลลิกรัมตอลิตร บอท่ี 2 มีคาซิลิเนียม 0.018 มิลลิกรัม
ตอลิตร และบอท่ี 3 มีคาซิลิเนียม 0.025 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงเกินคามาตรฐานเพียงเล็กนอย(คามาตรฐาน 
แมงกานีส 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ซิลิเนียม 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร) ซ่ึงอาจมาจากการปนเปอนจาการสารฆา
แมลง หรือสารบํารุงดินจากการเกษตรโดยรอบพ้ืนท่ี  

 

4.3) การเก็บคาธรรมเนียม 
     4.3.2) คาธรรมเนียมเก็บขน 

       เทศบาลเมืองกันตัง ไดออกเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย และกําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  
ดังตารางท่ี 4.69 และมีรายไดจากการจัดเก็บคาเก็บขนขยะ ป 2557 จํานวน 671,700 บาท รายละเอียด
ดังตารางท่ี 4.70 

ตารางท่ี 4.69 แสดงอัตราคาธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราคาบริการทาง

เทศบาลจัดเก็บ 
 (บาท/เดือน) 

ครัวเรือน วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร คาเก็บขนและขนทุกๆ  
20 ลิตร 

20 

สถาน วันหน่ึงเกิน 500 ลิตรข้ึนไป   60 
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ประกอบการ ก.วันหน่ึงไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 
ข.วันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือเศษ
ของลูกบาศกเมตร 

100 

การเก็บขนเปน
ครั้งคราว 

ครั้งหน่ึงไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 
คาเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 

60 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2558 

ตารางท่ี 4.70 รายไดคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง ป 2557 
หมวดรายจาย ป พ.ศ.2557 

จํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) 3000 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน (บาท) 604,180 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากตลาดเอกชน (บาท) 60,000 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากโรงแรม 1 แหง (บาท) 720 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากโรงเรียน 2 แหง (บาท) 1,800 
รายไดการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากโรงง น(บาท) 5,000 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2558 

 
4.3.2) คาธรรมเนียมกําจัด 

เทศบาลเมืองกันตัง ไดกําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การกําจัดขยะมูลฝอยองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีมารวมท้ิง 750 บาท/ตัน ซ่ึงมีรายไดจาก
การจัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัดขยะ ป 2556- 2558 ดังตารางท่ี 4.71 

ตารางท่ี 4.71 รายไดคากําจัดขยะมูลฝอยของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง ป 2556-2558 

ปงบประมาณ 
รายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย 

(บาท) 

2556 2,587,445 

2557 2,132,235 

2558 (ต.ค57- มี.ค.58) 1,617,772.5 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2558 
 

4.4) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองกันตัง มีคาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ป 2557 

จํานวน  5,325,615.67  บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.72 คาใชจายในการจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
1,621,241.46  บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.73 และจายคารักษาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหกับ องคการ
บริหารสวนตําบลคลองชีลอม จํานวน 600,000 บาทตอป  
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ตารางท่ี 4.72 ขอมูลคาใชจายในการจัดการระบบเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองกันตัง ป 2557 
คาจาง

คนขับรถ 
คาจาง

พนักงานทาย
รถ 

คาจาง
พนักงานกวาด

ถนน 

นํ้ามันเช้ือเพลิง/
หลอลื่น 

คาซอมแซมรถ อ่ืนๆ รวม (บาท) 

642,840 1,683,720 1,836,000 689,815.65 140,976.42 332,263.6 5,325,615.67 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2558 
 

ตารางท่ี 4.73 ขอมูลคาใชจายในการจัดการระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองกันตัง ป 2557-2558 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2558 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองกันตัง รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการขยะผานทางสื่อของเทศบาลฯ และการประชุมเพ่ือรับฟงปญหาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในคราวการประชุมสภาเทศบาลประจําเดือน  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองกันตัง ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
(1) โครงการเมืองนาอยูดานสิ่งแวดลอม ดําเนินกิจกรรม ไดแก จัดอบรมการ

จัดการขยะมูลฝอยแกผูประกอบการตลาดสด จํานวน 100 คน  จัดอบรมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียนําขยะมา
กําจัด ณ ส ถานท่ีกําจัดขยะของเทศบาล จํานวน 50 คน จัดตั้งศูนยสาธิตการทําน้ําหมักจุลินทรียในตลาด
สดเทศบาล จัดกิจกรรมธนาคารขยะ ทอดผาปาขยะ ขยะแลกไข ขยะ รีไซเคิล จัดตั้งศูนยสาธิตการทํา 
น้ําหมักจุลินทรียในโรงฆาสัตวเทศบาล.และอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม จํานวน 120 คน และจัด
กิจกรรมในวันสําคัญเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม เชน จัดกิจกรรมรณรงคพัฒนาความสะอาด ปลูกตนไม  
เก็บขยะชายฝงแมน้ําตรัง 

(2) โครงการหนาบานนามอง จัดกิจกรรมรณรงคตามโครงการหนาบาน 
นามอง โดยคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมด 12 ชุมชน ไดแก ทําแผนปายชื่อเจาของบาน  คัดแยกขยะใส
ถุง รอการเก็บขน (เขตปลอดถังขยะ) ตกแตงหนาบานใหสวยงามดวยตนไม และทํารั้ว ทําสวนครัว รั้ว
ตนไม ประกวดบานสวย รวยสุข 

(3) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางมีสวนรวม ดําเนินกิจกรรมจัดอบรมการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใหแกบุคลากรของเทศบาลบาล และประชาชน จํานวน 100 คน เพ่ือเฝาระวัง

ปงบ 
ประมาณ 

เงินเดือน
เจาหนาที ่

คาแรง
ลูกจาง 

น้ํามัน
เชื้อเพลิง/
หลอล่ืน 

คาซอมแซม
รถ 

คาไฟฟา เงิน
เพิ่มเติม
พนักงาน 

คาตอบแทน
นอกเวลา 

คาวัสดุ
กอสราง 

รวม 

2557 277,920  192,240  451,586.40  400,021.90  35,363.16  131,760  22,680  109,670  1,621,241.46  

2558 
(ณ เดือน

มีนาคม 58) 

145,620  162,000  174,029.65  6,465.00  32,154.60  - 8,820  21,810.15  550,899.40  
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ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา แหลงน้ําอยางตอเนื่อง และสามารถสนับสนุนขอมูลดานสิ่งแวดลอม ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
เทศบาลเมืองกันตัง มอบหมายใหกองชาง และกองสาธรณสุขและสิ่งแวดลอม 

 มีหนาท่ีในการรับและแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย โดย
ปท่ีผานมาพบปญหาน้ําชะขยะรั่วไหลจากรถเก็บขน ท่ีมีอายุการใชงานมานาน และไดแกไขซอมแซม และ
การรองเรียนถนนทางเขาศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชํารุด ซ่ึงเทศบาลเมืองกันตังไดดําเนินการซอมแซมแกไข
แลว และปจจุบันไมมีปญหาเรื่องรองเรียนแลว 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

(1) เครื่องจักรมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป เสื่อมโทรม ตองซอมบอยครั้ง 
จึงเปนอุปสรรคในการฝงกลบขยะมูลฝอย และใชงบประมาณซอมแซม 

(3) การดําเนินงานระบบเก็บขนและกําจัดขยะ เทศบาลฯ มีเจาหนาท่ีท่ีไม
เพียงพอในการดําเนินการ สงผลใหการดําเนินงานบอฝงกลบ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร ระบบบําบัด
น้ําชะขยะ และการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม ขาดประสิทธิภาพ 

(4) เทศบาลฯ ตองใชงบประมาณในการบริหารจัดการระบบเก็บขน กําจัด
ขยะ และคาบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี อปท. ท่ีตั้งศูนย จํานวนมาก แตจัดเก็บรายไดจากการเก็บขน
และกําจัดไดนอย 

6.1.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) กิจกรรมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ี

เทศบาล ดําเนินการในบางแหลงกําเนิดไมครอบคลุมพ้ืนท่ี รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานท่ีอ่ืนท่ีมาใชบริการกําจัดไมมีการดําเนินงานลดปริมาณขยะ สงผลใหปริมาณขยะท่ีตองกําจัดมี
ปริมาณมาก 

6.2) ขอเสนอแนะ 

6.2.1) การดําเนินโครงการ 
(1) ดําเนินการเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีฝงกลบใหสามารถรองรับขยะได

เพ่ิมข้ึน 
(2) ปรับปรุงบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใหสามารถใชงานไดและมี

รูปแบบตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินอยางนอย  
ทุก 6 เดือน ดังกลาวเพ่ือเปนการเฝาระวังหรือติดตามตรวจสอบปญหาท่ีอาจเกิดจากการปนเปอนจาก 
น้ําชะขยะมูลฝอยของสถานท่ีฝงกลบลงสูแหลงน้ําใตดิน  

6.2.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอย 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมลูฝอย  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

254 

(2) จัดระบบการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย ไดแก ระบบเก็บขน 
อาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตราย และการประสานงานสงกําจัดประจําป 

(3) สงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนท้ังในเขตเทศบาล 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาท้ิงขยะ ใหเขามามีสวนรวมในการลด คัดแยกและใชประโยชนจาก
ขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง และขยายการดําเนินการครอบคุลมทุกแหลงกําเนินขยะมูลฝอย ซ่ึงจะชวยลด
ปริมาณขยะท่ีจะเขาสูระบบกําจัด มูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย  
 

7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง 
การดําเนินงานระบบศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง พบวาอยูในเกรณ 

ท่ีดี  โดยพบขอบงชี้สําคัญ คือระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน และความครบถวนการตรวจติดตาม
คุณภาพ สิ่งแวดลอมในบอสังเกตุณ 
 

4.5 จังหวัดสตูล 

4.5.1 โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล 
1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถาย

โอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในชวงป พ.ศ.2544-2551 
งบประมาณแผนดิน 63,886,000 บาท งบประมาณของเทศบาลเมืองสตูล 8,240,000 บาท รวมวงเงิน
ท้ังสิ้น72,126,000 บาท เพ่ือจัดทําระบบกําจัดขยะดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ 50 ตัน/วัน เปดดําเนินการเม่ือป 2545 รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 4.74 

ตารางท่ี 4.74 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสตูล 
ปงบประมาณ  รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (ลานบาท) แหลงงบประมาณ 

2537 จัดซื้อท่ีดิน  3.24 เทศบาลเมืองสตลู 
2539 จางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบเบ้ืองตนระบบกําจดัขยะมูลฝอย 
2 เทศบาลเมืองสตลู 

2540 จางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมลูฝอย 

3 เทศบาลเมืองสตลู 

2543 -2545 กอสรางระบบฝงกลบขยะมูลฝอย พรอมครุภัณฑ 
 

37.225 งบประมาณแผนดิน 
(กระทรวงวิทยาศาสตรฯ) 

2551-2553 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ละจัดซื้อ
ครุภัณฑเพ่ิมเติม 

26.661 งบประมาณแผนดิน 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ฯ) 

 
1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
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“เทศบาลเมืองสตูล” ถูกยกฐานะข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเปน  เม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2479 มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 1.196 ตารางกิโลเมตร ตอมาเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2513 ไดมีพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสตูล เพ่ือใหโอนทองท่ีหมูท่ี 1, 2 และ 3 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง
บางสวนเขามารวมเปนเขตเทศบาล รวมเนื้อท่ี 6.8 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน
ธันวาคม 2558 จํานวนประชากรท้ังหมด 23,652 คน จํานวนครัวเรือน 9,521 ครัวเรือน ความหนาแนนของ
ประชากร 3,478 คน/ตารางกิโลเมตร ปจจุบัน สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยูเลขท่ี 211 ถนนยาตรา
สวัสดี ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล พิกัดท่ีตั้ง UTM (E) 618401 (N 730452)  

สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงกลางเมือง แลวลาดต่ําลงสู
ชายฝงทะเล อันดามันทําใหเกิดเปนลําคลองเปนจํานวนมาก เทศบาลเมืองสตูลลอมรอบดวยลําคลอง 3 
สาย คือ คลองมําบัง คลองเส็นเต็น และคลองตายาย มีภูเขาอยูในเขตเทศบาลเมืองสตูล 2 ลูก คือ เขา
โตะหยงกง และเขาโตะพญาวัง 

สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนท่ี ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะ
ภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้นมี 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม ฤดู
รอนระหวางเดือนมกราคม- เดือนเมษายน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,388.99 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู
ในชวง 27.6-28.4 องศาเซลเซียส 

1.3 ท่ีตั้งโครงการ 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยูบริเวณบานกาลันยีตัน  

หมูท่ี 5 ตําบลเจะบิลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเจะบีลัง พิกัดท่ีตั้ง  
UTM (E) 611841 (N)739807 อยูหางจากสํานักงานเทศบาลเมืองสตูลเปนระยะทาง 17 กิโลเมตร เปน
ท่ีดินท่ีเทศบาลไดจัดซ้ือไวเม่ือ  ป พ.ศ. 2537 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 65 – 2 - 63 ไร สภาพพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีดอน 
ลักษณะเปนดินลูกรัง พ้ืนท่ีโดยรอบเปนสวนยางพารา สวนปาลม และมีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผานดานทิศ
ใต และทิศตะวันตก โดยมีแผนผังการใชประโยชนพ้ืนท่ี และอาณาเขตติดตอ ดังรูปท่ี 4.33 
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รูปท่ี 4.35 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองสตูลและการใชประโยชนท่ีดิน 

รัศมี 1 กิโลเมตร 
 

1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
ปจจุบัน เทศบาลเมืองสตูลใหบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลท้ังหมด 6.8 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล และใหบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมืองสตูล อําเภอควนโดน รวมจํานวน 12 
แหง ดังรูปท่ี 4.34 
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รูปท่ี 4.36 กลุมพ้ืนท่ีบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล 
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1.5 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยขยะในเขตเทศบาลเมืองสตูล ดังตารางท่ี 4.75 

ตารางท่ี 4.75 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสตูล 

ท่ีมา : แผนพัฒนาเทศบาลสามป สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล 2558-2560 

 
2) ขอมูลดานนโยบาย 

2.1) นโยบายเทศบาล  
เทศบาลเมืองสตูล มีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน 

มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ป 2557-2559 และไดแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก จัดทําโครงการรณรงค ลด คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชน และ
จัดตั้งงบประมาณการดูแลและเดินระบบกําจัดแตไมตอเนื่อง 

2.2) การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
เทศบาลเมืองสตูล ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล คือ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมดําเนินการเก็บขนและงานกําจัดขยะมูลฝอย 

2.3) ระบบขอมูล 
 (1) ระบบฐานขอมูล 

 เทศบาลเมืองสตูล มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน โดยพนักงาน
ชั่งน้ําหนักกอนเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใชเปนฐานขอมูล 

 (2) การรายงาน 
 เทศบาลเมืองสตูล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดทํารายงานผล

ขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารประจําทุกเดือน 
2.4) งบประมาณ 

เทศบาลเมืองสตูล จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชในการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยบรรจุอยูในงบประมาณประจําปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการกําหนดเปาหมาย และ
ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ  

ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 1 

2 โรงแรม 4 

3 สถานบริการสาธารณสุข 11 

4 รานอาหาร 96 

5 โรงงาน 4 

6 หมูบานจัดสรร ไมมีขอมูล 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 24 

8 สถานศึกษา 22 

9 อ่ืนๆ  - 
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2.5) การรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

รวมลงนามบันทึกขอตกลงการใหบริการ กําจัดขยะมูลฝอยเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 และลงนาม
เพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2549 รวม 17 แหง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัด 
จํานวน 12 แหง  

(1) อ งค ก ร ปก ครอ งส ว น ท อ ง ถ่ิ น ใน อํ า เ ภ อ เ มื อ ง สตู ล  ๖  แ ห ง  คื อ  
เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตําบลเจะบิลัง องคการบริหารสวนตําบลเจะบิลัง องคการบริหารสวนตําบล
บานควน องคการบริหารสวนตําบลเกตรี องคการบริหารสวนตําบลควนขัน 

(2) อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ใ น อํ า เ ภ อ ค ว น โ ด น  6  แ ห ง  คื อ  
เทศบาลตําบลควนโดน  องคการบริหารสวนตําบลควนโดน องคการบริหารสวนตําบลยานซ่ือ องคการ
บริหารสวนตําบลควนสตอ องคการบริหารสวนตําบลตันหยงโป องคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 

 
3) ขอมูลดานเทคนิค 

3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
3.1.1) การเก็บขน 

เทศบาลเมืองสตูล ดําเนินการเก็บขนขยะทุกวัน สามารถใหบริการเก็บ
รวบรวมขนสงขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 90 ของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
สามารถจัดเก็บไดในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 10 ตัน/วัน เทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน 8 คัน 
สามารถใชงานได รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.76  และแบงเขตในการเก็บขนขยะมูลฝอย ออกเปน  
4 เขต  

ตารางท่ี 4.76 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล ป 2557 

ท่ี เลขทะเบียน ประเภทรถ 
เคร่ืองยนต

ความจุ (ลบ.
ม.) 

ปท่ี  
จัดซ้ือ 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

พนักงาน 
ทายรถ 
(คน) 

ระยะทาง 
เก็บขน* 

(กม./เที่ยว) 
สภาพรถ 

1 80-1749 อัดทาย 10 2539 2 4 20 ใชงานได 

2 80-1747 อัดทาย 10 2539 2 4 20 ใชงานได 

3 80-2288 อัดทาย 10 2548 2 4 20 ใชงานได 

4 80-2038 อัดทาย 10 2546 2 3 20 ใชงานได 

5 80-1759 
คอนเทน

เนอร 
4 2541 

2 
2 - ใชงานได 

6  80-1750 กะบะเททาย 4 ลบ.หลา 2541 1 4 10 ใชงานได 

7 80-2834 อัดทาย 6 2552 1 3 25 ใชงานได 

8 80-2039 กะบะเททาย 4 ลบ.หลา 2546 2 3 20 ใชงานได 

หมายเหตุ *ไมรวมระยะทางไปถึงสถานท่ีกําจัดขยะ    **ไมรวมระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางไปถึงสถานท่ีกําจัดขยะ 
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2558 
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3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเปนแบบการฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) ดังรูปท่ี 4.35 ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้  
(1) บอฝงกลบ  ออกแบบใหเปนบอฝงกลบ  4 บอ ความสามารถในการรองรับขยะ

มูลฝอย 50 ตันตอวัน สามารถรองรับขยะมูลฝอย พ.ศ. 2565 ปจจุบันใชพ้ืนท่ีบอท่ี 1-2 เต็มแลว และเริม
ใชบอท่ี 3 ประมาณ รอยละ 20  คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีใชแลว ประมาณ รอยละ 60 ของพ้ืนท่ีฝงกลบท้ังหมด จาก
การประเมินพบวา  

- บอฝงกลบท่ี 1 -2 ปริมาตรขยะ 63,000 ลูกบาศกเมตร(กวาง 150 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึก+สูง 7 เมตร ) ระยะเวลาใชงาน ป 2545-2556 ( 11 ป) ใชงานเต็มแลว และกลบทับดวยดินบางสวน 

- บอฝงกลบท่ี 3 ปริมาตรบอ 60,000  ลูกบาศกเมตร (กวาง 50 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึก 6 เมตร) ใชงานตั้งแตป 2557 ถึง ปจจุบัน ใชพ้ืนท่ีไปแลว ประมาณรอยละ 20 ของบอฝงกลบ มีการไถ
เกลี่ยขยะลงบอ และมีทอระบายกาซ 1 จุด 

- บอฝงกลบท่ี 4 ปริมาตรบอ 60,000  ลูกบาศกเมตร (กวาง 50 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึก 6 เมตร) ยังไมใชงาน มีตนไมใหญและหญาข้ึน และมีทอระบายกาซ 2 จุด 

 

 

รูปท่ี 4.37 แผนผังบริเวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล 
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(2) ระบบบําบัดน้ํ าชะขยะมูลฝอย เปนระบบบอผึง จํานวน 4 บอ  
มีการปูพ้ืนและขอบบอดวยแผนพลาสติก HDPE มีทอรวบรวมน้ําชะขยะและไหลมารวมท่ีบอพักแลวสูบสงไป
บอบําบัดท่ี 1, 2 , 3 และ 4 ปจจุบันเครื่องสูบน้ําเสีย น้ําไหลตามแรงโนมถวง ไปบอท่ี 1,2, 3 และ 4 ซ่ึง
บริเวณขอบบอบําบัดน้ําเสีย วัชพืชและตนไมใหญข้ึนปกคลุมหนาแนน  

(3) ระบบควบคุมกาซ ปจจุบันอยูใตกองขยะ ไมสามารถใชงานไดและไมมีระบบ
ตรวจสอบกาซ 

(4) บอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน จํานวน 1 บอ เปนแบบท่ียังไมถูกตอง
ตามเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

(5) ระบบระบายน้ําฝน ทําเปนคูดินระบายน้ํารอบบอฝงกลบไหลรวมกับน้ําชะขยะ  
(6) เครื่องจักรท่ีใชอยูในงานกําจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางท่ี 4.77 

ตารางท่ี 4.77 รถและเครื่องจักรสําหรับใชงานในศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองสตูล 

ลําดับ ประเภทรถ ขนาด ราคา (บาท) ปท่ีไดรับ 
การใชงาน 

(ชั่วโมง/วัน) 
สภาพ 

การใชงาน 

1 รถบรรทุกเททาย 6 ลอ 1,519,400 มิ.ย.45 - ใชงานได 

2 รถตักดินตีนตะขาบ/รถขุดตีนตะขาบ 

215 4,500,000 เม.ย.45  - 

 ชํารุด 

(จําหนายป 
58) 

3 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 125 3,700,000 เม.ย.45  - ใชงานได 

4 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 135 5,498,390 ต.ค.52  - ใชงานได 

5 เครื่องช่ังนํ้าหนัก 40 ตัน รวมโครงการกอสราง 2545  - .ใชงานได  

6 เครื่องสูบนํ้าระบายนํ้า 10 64,695 ก.พ.40  - ชํารุด 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2558 
 
(7) อาคารและระบบสาธารณูปโภค ไดแก อาคารสํานักงาน โรงจอดรถ อาคารเครื่อง

ชั่ง บานพักคนงาน รั้วลวดหนาม ถนนลาดยางและดินแดงกวาง 5 เมตร อยูในสภาพใชงานปกติ สําหรับ
บานพักหัวหนา อาคารหมักสิ่งปฏิกูล หอถังน้ําสูง สถานท่ีลางรถ ชํารุดไมไดใชงาน  

(8) พ้ืนท่ีกันชน เปนตนกระทิน และสวนยาง ดานทิศเหนือ ทิศใต และตะวันออก 
จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองสตูล มีสภาพดังรูปท่ี 4.36  
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ปายโครงการ อาคารสํานักงาน 

  
อาคารบานพัก อาคารเครื่องชั่ง 

  
โรงจอดรถ ลานลางรถ 

  
เครื่องจักร 
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บอฝงกลบ 

  
บอสังเกตการณ บอฝงกลบท่ี 4 และทอระบายกาซ 

  

  
 

ระบบบัดน้ําเสีย(น้ําชะขยะ) 
รูปท่ี 4.38 สภาพท่ัวไปของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล 
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4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
4.1) บุคลากร 

เทศบาลเมืองสตูล มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัด
ขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้   

- รับผิดชอบงานกวาดและเก็บขนขยะ จํานวน 47 คน ประกอบดวย พนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ  8 คน  พนักงานประจํารถขยะ 16 คน และพนักงานกวาดขยะ 23 คน 

- รับผิดชอบงานควบคุมดูแลระบบการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 4 คน
ประกอบดวย ลูกจางประจํา 1 คน(ควบคุมงานและขับรถขุดตีนตะขาบ) พนักงานจางภารกิจ 1 คน(ขับรถ
แทรกเตอรตีนตะขาบ) และพนักงานจางท่ัวไป 2 คน(ประจําเครื่องชั่ง ดูแลท่ัวไป) 
 

4.2) การเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
 4.2.1 การเก็บขน 

 เทศบาลเมืองสตูล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการ
ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะ โดยจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไวบริการประชาชนในเขตเทศบาล  
เปนแบบถังเดี่ยวท้ิงรวมกันทุกประเภท ขนาด 240 ลิตร จํานวน 500 ใบ และคอนเทนเนอรกลมสีฟา  
200 ลิตร จํานวน 4 ใบ และดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย  2 ชวงเวลา คือ ชวงแรก เวลาประมาณ  
02.00 – 06.00  น. ชวงท่ี 2  เวลา 14.00 – 18.00  น. 

 4.2.2) การกําจัด 
เทศบาลเมืองสตูล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการ

ระบบกําจัด ซ่ึงศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองสตูลรับกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 12 แหง มีปริมาณขยะท่ีนําเขาสูศูนยฯ เฉลี่ย 26  ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 52 ของประสิทธิภาพการ
กําจัดท่ีออกแบบไว (คาความสามารถในการกําจัดขยะ 50 ตัน/วัน)  

ปริมาณขยะท่ีนําเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล เฉลี่ย 26 
ตัน/วัน โดยเปนปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมือสตูล ประมาณ 10 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 16 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางท่ี 4.78  

 
ตารางท่ี 4.78 ขอมูลหนวยงานและสถิติปริมาณขยะมูลฝอยศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองสตูล ป 
2555-2557  

หนวยงาน 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ป) 

ป 2555 ป 2556  ป 2557  

1. เทศบาลเมืองสตูล 6,085.65 6,086.13 6177.20 
2. เทศบาลตําบลเจะบิลัง 445.88 436.50 413.63 
3. เทศบาลตําบลควนโดน 628.16 595.25 607.44 
4. องคการบริหารสวนตําบลเจะบิลัง 579.13 530.44 527.84 
5. องคการบริหารสวนตําบลบานควน 584.85 524.62 431.76 
6. องคการบริหารสวนตําบลเกตรี 337.52 330.12 191.69 
7. องคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ 409.87 392.03 391.73 
8. องคการบริหารสวนตําบลควนโดน 140.44 117.69 126.67 
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9. องคการบริหารสวนตําบลควนขัน 301.14 242.96 278.53 

10. องคการบรหิารสวนตําบลควนสะตอ 77.90 118.72 115.32 

11.องคการบริหารสวนตําบลตันหยงโป - - 92.45 

12.องคการบริหารสวนตําบลวังประจัน - - 86.34 
รวม (ตัน/ป) 9,590.54 9,374.46 9,440.60 

เฉลี่ย (ตัน/วัน) 26.2755 27.9835 25.86 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล,2558 
 

ปจจุบัน ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล มีการบริหารจัดการแบบ
การฝงกลบมูลฝอยเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) การกําหนดเวลาเขา-ออก เวลา 06.00-09.00 
น. และเวลา 14.00-16.00น. มีการแบงพ้ืนท่ียอย (Phase) รถขนขยะมูลฝอยแตละคันนําขยะมาเทกอง ณ 
บริเวณปากบอและเกลี่ยลงบอ แตไมไดดําเนินการฝงกลบทุกวัน ข้ึนอยูกับฤดูกาล และปริมาณขยะมูลฝอย 
แตดําเนินการฝงกลบอยางนอย สัปดาหละ 1 ครั้ง เวลา 06.00 น.–14.30 น. เนื่องจากไมมีเครื่องจักรท่ีใช
ในการบดอัด  

ควบคุมผูคุยเข่ียมูลฝอย โดยทําทะเบียนผูไดรับอนุญาตใหเขามาคุย เข่ีย  
คัดแยกมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

การควบคุมมูลฝอยท่ีเขาสูพ้ืนท่ี โดยเจาหนาท่ีควบคุมงานท่ีศูนยกําจัดขยะ   
มูลฝอย 

การปองกันเหตุรําคาญ โดย ดําเนินการปองกันเหตุรําคาญดานกลิ่น  
ทัศนอุจาด แมลงวัน ดวยการพนยาฆาแมลงวัน โรยปูนขาวกลบทับดวยดินเปนระยะ 

การจดบันทึกมูลฝอย มีการจดน้ําหนักขยะมูลฝอยของรถบรรทุกขยะทุกคัน
อยางตอเนื่อง 

การติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เทศบาลไมมีการติดตามการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน และการตรวจสอบระบบรายกาซ  

 
4.3) การเก็บคาธรรมเนียม 

4.3.1) คาธรรมเนียมเก็บขน 
เทศบาลเมืองสตูล ไดออกเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย โดยกําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ดัง
ตารางท่ี 4.79 และมีรายไดจากการจัดเก็บคาเก็บขนขยะ ป 2556 จํานวน 557,730  

ตารางท่ี 4.79 อัตราคาธรรมเนียมการเก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล 

ประเภท ขนาด 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/เดือน) 
ครัวเรือน - 20 
รานคา - 40 
โรงแรม ไมเกิน 50 หอง 500 

 มากกวา 50 หอง 800 
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หอพัก ไมเกิน 10 หอง 200 
 10-20 หอง 300 
 มากกวา 20 หอง 400 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2558 

 
4.3.2) คาธรรมเนียมกําจัด 

เทศบาลเมืองสตูล ไดกําหนดอัตราคาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การกําจัดขยะมูลฝอยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมารวมท้ิง 500 บาท/ตัน ซ่ึงในป 2557 มีรายไดจาก
การจัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัดขยะจํานวน 1,563,650 บาท 
 

4.4) คาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองสตูล มีคาใชจายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ป 2557 

จํานวน  8,973,356.60  บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.80  
 
ตารางท่ี 4.80 คาใชจายในการเก็บขนขยะเทศบาลเมืองสตูล ป 2557 
คาจาง

คนขับรถ 
คาจาง

พนักงานทาย
รถ 

คาจาง
พนักงานกวาด

ถนน 

นํ้ามันเช้ือเพลิง/
หลอลื่น 

คาซอมแซมรถ อ่ืนๆ รวม (บาท) 

5,560,320 1,640,140.60 1,495,462 277,434 8,973,356.60   
ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2558 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองสตูล รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดการขยะผานสื่อประชาสัมพันธของเทศบาลฯ และการประชุมเพ่ือรับฟงปญหาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในคราวการประชุมสภาเทศบาล  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองสตูล ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
(1) โครงการสงเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในชุมชนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด เพ่ือจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 4 
กิจกรรมไดแก 

- สนับสนุนกิจกรมพหุภาคี คือ จัดอบรมตัวแทนชุมชน 20 ชุมชนๆ ละ 5 คน 
สํารวจเก็บขอมูลปญหาของชุมชน จัดทําแผนปฏิบัติการ รวบรวมปญหาและแนวทางแกไข เขารวมประชุม
พหุภาคีระดับภาคและประเทศ  

- รณรงครักษาความสะอาด ตามคูคลอง ทอระบายน้ํา และถนนสายตางๆ 4 
ครั้ง 
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- จัดการขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย คือ กิจกรรมสรางความรู และสงเสริม
การคัดแยกขยะในโรงเรียน 4 แหง และชุมชน 20 ชุมชน 

- กิจกรรมเมืองในปา คือ การอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน และปาชุมชน 
(2) โครงการรักษตลาดสด เพ่ือสงเสริมผูประกอบการในการพัฒนาตลาดสด 

รักษาความสะอาด และแลกเปลี่ยนประสบการณในกาดรําเนินงาน เพ่ือตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลมีความ
สะอาด มีความเปนระเบียบ  ปราศจากปญหาการเกิดโรค และกลิ่นรบกวน 

(3) โครงการถนนปลอดถัง เพ่ือรณรงค สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมใหกับถนน 
จํานวน 2 สาย คือ ถนนยาตราสวัสดี และถนนหัตถกรรมศึกษา 

5.3) ปญหาเรื่องรองเรียน 
เทศบาลเมืองสตูล มอบหมายใหกองสาธรณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีในการ

รับและแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย โดยปท่ีผานมาพบ
ปญหาน้ําชะขยะรั่วไหลจากรถเก็บขน ท่ีมีอายุการใชงานมานาน และไดแกไขซอมแซม ซ่ึงเทศบาลเมือง
กันตังไดดําเนินการซอมแซมแกไขอยางตอเนื่อง 

6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการ 

(1) เครื่องจักรสําหรับใชในงานไถกลี่ยและกลบมีการใชงานหนัก สภาพ
เสื่อมโทรม ตองซอมบอยครั้ง จึงเปนอุปสรรคในการไถเกลี่ยและฝงกลบขยะมูลฝอย และใชงบประมาณ
ซอมแซม 

(2) เครื่องสูบน้ําชะขยะชํารุดไมสามารถใชงานได ระบบรวบรวมน้ําชะขยะ
ไดนอย และบอบําบัดน้ําเสียมีวัชพืชข้ึนปกคลุม สงผลใหระบบการบําบัดน้ําเสีย(น้ําชะขยะ) บําบัดน้ําได
ประสิทธิภาพนอย 

(3) การปฏิบัติงานกําจัดขยะ เทศบาลฯ มีเจาหนาท่ีไมเพียงพอและขาดผูมี
ความชํานาญในการควบคุมและปฏิบัติงานฝงกลบขยะตามหลักสุขาภิบาล สงผลใหการดําเนินงานบอฝง
กลบ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร ระบบบําบัดน้ําชะขยะ และการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม ขาด
ประสิทธิภาพ 

6.1.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) กิจกรรมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ี

เทศบาล ดําเนินการในบางแหลงกําเนิดไมครอบคลุมพ้ืนท่ี รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานท่ีอ่ืนท่ีมาใชบริการกําจัดไมมีการดําเนินงานลดปริมาณขยะ สงผลใหปริมาณขยะท่ีตองกําจัดมี
ปริมาณมาก 

(2) งบประมาณท่ีใชในการบริหารจัดการระบบเก็บขน กําจัดขยะ และ 
คาบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี อปท. ท่ีตั้งศูนย จํานวนมาก แตจัดเก็บรายไดจากการเก็บขนและกําจัด 
ไดนอย 

6.2) ขอเสนอแนะ 

6.2.1) การดําเนินโครงการ 
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(1) มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงาน ดูแล 
ซอมบํารุงเครื่องจักร และจางบุคลากรเพ่ิม เพ่ือใหการเดินระบบกําจัดขยะมีประสิทธิภาพและสามารถใชงาน
ไดยาวนาน 

(2) ปรับปรุงบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใหสามารถใชงานไดและมี
รูปแบบตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินอยางนอย ทุก 
6 เดือน ดังกลาวเพ่ือเปนการเฝาระวังหรือติดตามตรวจสอบปญหาท่ีอาจเกิดจากการปนเปอนจากน้ําชะ
ขยะมูลฝอยของสถานท่ีฝงกลบลงสูแหลงน้ําใตดิน  

6.2.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) จัดระบบการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย ไดแก ระบบเก็บขน อาคาร

เก็บรวบรวมของเสียอันตราย และการประสานงานสงกําจัดประจําป 
(2) สงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนท้ังในเขตเทศบาล และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาท้ิงขยะ ใหเขามามีสวนรวมในการลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูล
ฝอยอยางตอเนื่อง และขยายการดําเนินการครอบคุลมทุกแหลงกําเนินขยะมูลฝอย ซ่ึงจะชวยลดปริมาณ
ขยะท่ีจะเขาสูระบบกําจัด มูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย  

7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล 
เทศบาลเมืองสตูลดําเนินการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยอยูในเกณฑพอใช โดยพบวาปจจัย

การประเมินท่ีควรปรับปรุง ไดแก ดานการบริหารจัดการ ซ่ึงมีประเด็นในสวนของบุคลากรผูควบคุมระบบ
ท่ีมีใบอนุญาต ชางเทคนิคประจําระบบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอสังเกตการณ  
และดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 

4.5.2 โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลกําแพง 
1) ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ความเปนมา 
เทศบาลตําบลกําแพง จังหวัดสตูล ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยในป 2551 และจัดทําทําโครงการของบประมาณสนับสนุนผานแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินในป
ปงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 งบประมาณ 198,650,000 บาท เพ่ือกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลแบบครบวงจร ระยะท่ี 1 ประกอบดวยบอฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
ระบบคัดแยกมูลฝอย ระบบหมักมูลฝอยทําปุย ระบบบําบัดน้ําเสีย ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ 
80 ตัน/วัน ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง และจะแลวเสร็จเดือนสิงหาคม 2558  

1.2) ขอมูลพ้ืนฐาน 
ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เลม 72 ตอนท่ี 74 ฉบับพิเศษหนา 144วันท่ี 17 

กันยายน 2498 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยท่ี
เห็นเปนการสมควรใหยกฐานะทองถ่ินบางสวนในตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ข้ึนเปนสุขาภิบาล ทําให
ทองถ่ินแหงนี้มีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระท่ังมีการเปลี่ยน แปลงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนฐานะเปน 
“เทศบาลตําบลกําแพง” มีพ้ืนท่ี 2.61 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร  จํานวนประชากรท้ังหมด 
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5,125 คน แบงเปน ชาย 2,494 คน หญิง 2,631 คน จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 2,041 ครัวเรือน ประชากรแฝง 
4,500 คน(ป 2557) 

1.3 ท่ีตั้งโครงการ 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะท่ี 1 เทศบาลตําบลกําแพง ตั้งอยู

บริเวณหมูท่ี 8 บานนาพญา ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล พิกัดท่ี มีขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังสิ้น 77 
ไร 1 งาน เปนท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลกําแพง อยูหางจากเทศบาลเปนระยะทาง 7.8 กิโลเมตร มี
สภาพแวดลอมโดยรอบเปนสวนยางพารา ทางเขาติดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 416 (ละงู-ฉลุง)  ดัง
รูปท่ี 4.37        

ทิศเหนือ  ติดกับ สวนยางพารา  
ทิศใต ติดกับ ถนนทางหลวงชนบท สต.3003 (เมือง-หวยวังใหญ)  
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 416 (ละงู-ฉลุง)    
ทิศตก ติดกับ สวนยางพาราและลําหวยสาธารณะ    
 

 
รูปท่ี 4.39 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบและการใชประโยชนท่ีดินรัศมี 1 กิโลเมตร 
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1.4) พ้ืนท่ีใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย  
 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตําบลกําแพง มีหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมลงนามการแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอย เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2548 และเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2549 จํานวน 21 แหง ในเขตอําเภอละงู อําเภอทุงหวา อําเภอ
ทาแพ อําเภอควนกาหลง อําเภอมะนัง พ้ืนท่ี 1,598 ตารางกิโลเมตร ไดแก เทศบาลตําบลกําแพง เทศบาล
ตําบลทุงหวา องคการบริหารสวนตําบลกําแพง องคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด องคการบริหารสวนตําบล
ปากน้ํา องคการบริหารสวนตําบลละงู องคการบริหารสวนตําบลแหลมสน องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง องคการบริหารสวนตําบลขอนคลาน องคการบริหารสวนตําบลทุงหวา 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอน องคการบริหารสวนตําบลปาแก-บอหิน องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 
องคการบริหารสวนตําบลทาแพ องคการบริหารสวนตําบลแป-ระ องคการบริหารสวนตําบลสาคร องคการ
บริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลปาลมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลอุใดเจริญ และ
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 มีหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบรับการเขารวมใชบริการ 13 แหง และ
เอกชน 3 แหง ไดแก เทศบาลตําบลกําแพง องคการบริหารสวนตําบลกําแพง องคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา องคการบริหารสวนตําบลละงู องคการบริหารสวนตําบลแหลมสน องคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาว องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง องคการบริหารสวนตําบลขอนคลาน องคการ
บริหารสวนตําบลทุงหวา องคการบริหารสวนตําบลนาทอน องคการบริหารสวนตําบลปาแก-บอหิน องคการ
บริหารสวนตําบลทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาแพ องคการบริหารสวนตําบลแป-ระ องคการบริหารสวน
ตําบลสาคร องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลปาลมพัฒนา และเกาะหลีเปะ 
ปริมาณขยะรวมท้ังสิ้น 72 ตัน/วัน ดังรูปท่ี 4.40 
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รูปท่ี 4.40 กลุมพ้ืนท่ีบริการของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลกําแพง 
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1.5 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลกําแพง 

ตารางท่ี 4.81 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลกําแพง 
ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 1 
2 โรงแรม 2 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 1 
4 รานอาหาร 60 
5 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม - 
6 หมูบานจัดสรร 2 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 6 
8 หางสรรพสินคา - 
9 อ่ืนๆ - 

ท่ีมา สํานักงานเทศบาลกําแพง ,2558 
 

2) ขอมูลดานนโยบาย 
2.1) นโยบายดานงบประมาณ 

เทศบาลตําบลกําแพง มีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน 
มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของกับการณรงคประชาสัมพันธ การดูแลและเดินระบบกําจัดและการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ป 2557-2559 และไดแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก ป 2556-2558 โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลครบ
วงจร ระยะท่ี 1 ป 2558 โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การทําน้ําหมักชีวภาพ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 88 
พรรษา 88 ชุมชน กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล เปนตน 

2.2) นโยบายในการบริหารจัดการศูนย 
ตามคําสั่งท่ีเทศบาลตําบลกําแพง ท่ี 441/2557 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลกําแพง เปน
ประธาน และมีสมาชิกสภา รองนายก ปลัด รองปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองชาง กองคลัง 
กองศึกษา เปนกรรมการ มีหนาท่ีในการพิจารณาเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานศูนย พิจารณา
จัดทําบันทึกขอตกลง สัญญา และดําเนินการตามระเบียบในการคัดเลือกผูมาบริหารจัดการศูนยฯ และ
ควบคุม ตรวจสอบผูมาบริหารศูนยฯ  

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตําบลกําแพง ไดเชิญองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีลงนามบันทึกความเขาใจ(MOU) จํานวน 21 แหง เพ่ือหารือเก่ียวกับการมาใชบริการกําจัดขยะ
รวมกัน โดยมีมติ คากําจัดอัตรา 450 บาท/ตัน ในระยะ 1 ป 6 เดือน หลังจานั้น ใชอัตรา 550 บาท/ตัน 
และใหทุก อปท.ดําเนินการสงเสริมเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทาง 
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3) ขอมูลดานเทคนิค 
3.1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลตําบลกําแพง ดําเนินการเก็บขนขยะทุกวัน มีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน  
3 คัน ใชงานมีประสิทธิภาพ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.82 

ตารางท่ี 4.82 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยในป 2557 

ท่ี เลขทะเบียน ประเภทรถ 
เคร่ืองยนต/

ความจุ  
(ลบ.ม.) 

ปท่ี  
จัดซ้ือ 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

พนักงาน
(ขับรถ+
ทายรถ)
(คน) 

ระยะทาง
เก็บขน* 

(กม./วัน) 
สภาพ 

1 80-2937 อัดทาย 10 2553 1 4 22 ใชงานไดดี 

2 80-2055อ บรรทุกเททาย 8 2547 1 4 22 ใชงานไดดี 

3 80-2411 บรรทุกเททาย 8 2536 1 5 20 ซอมบอย 

ท่ีมา : สํานักงานเทศบาลตําบลกําแพง, 2558 
 

3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร ระยะท่ี 1 ประกอบดวยบอฝงกลบ

อยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ระบบคัดแยกมูลฝอย ระบบหมักมูลฝอยทําปุย ระบบบําบัดน้ํา
เสีย รูปท่ี 4.39 ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้  

(1) บอฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  
(1.1) บอฝงกลบ  ออกแบบใหเปนบอฝงกลบ 1 บอ พ้ืนท่ีฝงกลบ 9 ไร ขนาดบอ 

กวาง 115 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 5 เมตร ปริมาตร 86,250 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะมูลฝอย พ.ศ. 
2568 รองรับการใชงาน 10 ป   

( 1 . 2 )  ร ะ บบ บํ า บั ด น้ํ า น้ํ า เ สี ย  เ ป น ร ะ บ บบ อ ผึ่ ง  จํ า น ว น  4 บ อ  
มีการปูพ้ืนและขอบบอดวยแผนพลาสติก HDPE เดิมมีทอรวบรวมน้ําชะขยะและไหลมารวมท่ีบอพักแลวสูบ
สงไปบอบําบัด รองรับการใชงาน 20 ป   

(1.3) ระบบควบคุมกาซ จํานวน 10 จุด  
(1.4) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน จํานวน 9 บอ แบบมาตรฐานกรมควบคุม

มลพิษ  
(2) ระบบคัดแยกมูลฝอย ขนาด 40 ตัน/วัน 
(3) ระบบหมักมูลฝอยทําปุยแบบอากาศ ขนาด 70 ตัน/วัน  
(4) ระบบระบายน้ําฝน ทําเปนคูดินระบายน้ํารอบบอฝงกลบไหลรวมบอพัก 

น้ําชะขยะและสูบลงบอบําบัดน้ําเสีย 
(6) เครื่องจักรท่ีใชอยูในงานกําจัดขยะมูลฝอย (อยูระหวางการจัดทําเลขครุภัณฑ)  
(7) อาคารและระบบสาธารณูปโภค ไดแก อาคารสํานักงาน ปอมยาม โรงจอดรถ

และซอมบํารุง อาคารเครื่องชั่ง โรงลางรถ หอถังน้ําสูง รั้วลวดหนาม ถนน  
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รูปท่ี 3 แผนผังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรระยะท่ี 1เทศบาลตําบลกําแพง 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.41 แผนผังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรระยะท่ี 1 เทศบาลตําบลกําแพง 
 

4) ความกาวหนาในการกอสรางโครงการ 

โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรระยะท่ี 1 ไดรับอนุมัติ
งบประมาณกอสราง จํานวนเงินท้ังสิ้น 199,300,000 บาท ประมูลราคาจางกอสราง และทําสัญญาจางได
ในวงเงิน 198,650,000 บาท โดยแบงจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) จํานวน รอยละ 90 เปนเงิน 178,785,000 บาท และจายจากเงินสม
บทของเทศบาลตําบลกําแพง และองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จํานวน รอยละ 10 เปนเงิน 
19,865,000 บาท  

โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะท่ี 1 ไดวาจาง 
บริษัท วรรธนสรร จํากัด สัญญาจาง เลขท่ี 5/2556  ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2556 เริ่มการจาง วันท่ี 15 
มีนาคม 2556 สิ้นสุดการจาง วันท่ี 30 กันยายน 2558  สัญญากอสรางกําหนด 930 วัน สัญญาผูกพัน 3 
ป จํานวนงานท้ังหมด 40 งวด สงงานแลว 35 งวด ผลงาน รอยละ 96.50 (ขอมูล ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 
2558 จากการติดตามโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลมใน
ระดับจังหวัด ปงบประมาณ 2558) มีผลการดําเนินงานการกอสรางดังตารางท่ี 4.83 และรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.83 รายละเอียดการดําเนินการโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

สงงาน
ครั้งท่ี 

งวดงาน รายละเอียด ตรวจรับงาน 

1 งวดท่ี 3  ขุดดินและถมดิน คันทางบอ ฝงกลบขยะมูลฝอย 
บอที 1 ไดไมนอยกวา รอยละ 50 

24 เมษายน 2556 

 งวดท่ี 4 ขุดดินและถมดิน คันทางบอฝงกลบขยะมูลฝอย 
บอท่ี 1 สวนท่ีเหลือท้ังหมด 

 

2 งวดท่ี 5 งานกอสร างบอฝ งกลบขยะมูลฝอย บอ ท่ี  1 
ประกอบดวย งานปูแผน HDPE หนา 1.5 
มิลลิเมตร ไดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 12,500 ตารางเมตร 
และงานปูแผน Geotextile หนา 400 กรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ไดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร  

17 พฤษภาคม 2556 

 งวดท่ี 6 งานกอสร างบอฝ งกลบขยะมูลฝอย บอ ท่ี  1 
ประกอบดวย งานปูแผน HDPE หนา 1.5 
มิลลิ เมตร ส วนท่ี เหลือแลว เสร็จ  งานปูแผน 
Geotextile หนา 400 กรัมตอลูกบาศกเมตร  สวน
ท่ีเหลือแลวเสร็จ และงานวางทอรวบรวมชะขยะ
พรอมงานปูแผน Geotextile หนา 200 กรัมตอ
ลู กบาศก เ มตร  หุ มท อ  แล ว เ ส ร็ จ ต ามแบบ
รายละเอียดและมาตรฐานกอสราง 

 

 งวดท่ี 7 งานขุดดินและถมดินคันทางบอบําบัดน้ํ าเสีย
ท้ังหมด 

 

3 งวดท่ี 1 ทําการสํารวจพ้ืนท่ี  วางหมุดระดับหลักฐาน  หมุด
เลยท่ี และวางผังตําแหนงอาคาร ปรับเตรียมพ้ืนท่ี 
ขุดถางไถปรับพ้ืนท่ี และถมดินบริเวณท่ีจะกอสราง
บริเวณกลุมอาคาร ไดพ้ืนท่ีไมนอยกวา รอยละ 50 

26 กรกฎาคม 2556 

 งวดท่ี 8 งานทรายถมรองพ้ืน หนา 0.30 เมตร บอฝงกลบ
ขยะมูลฝอยบอท่ี 1 งานกอสรางบอระบายกาซ  
จํานวน 10 ชุด และงานกอสรางบอสังเกตการณ  
จํานวน 9 บอ 

 

4 งวดท่ี 9   งานปูแผน HDPE  หนา 1.0 มม. ของบอบําบัดน้ํา
เสีย งานกอสรางทอเชื่อมระหวางบอบําบัดน้ําเสีย 
และทางน้ําออก และงานขนยายและกําจัดขยะเดิม 

 

16 สิงหาคม 2556 
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สงงาน
ครั้งท่ี 

งวดงาน รายละเอียด ตรวจรับงาน 

5 งวดท่ี 2 ปรับเตรียมพ้ืนท่ี ขุดถางไถปรับพ้ืนท่ี และถมดิน
บริเวณท่ีจะกอสรางบริเวณกลุมอาคารสวนท่ีเหลือ
ท้ังหมด 

16 ตุลาคม 2556 

6 งวดท่ี 33 งานก อสร า ง ระบบระบายน้ํ า รอบโครงการ  
งานกอสรางทอรวบรวมน้ําเสียทอ  HDPE DIA.400 
MM.  พรอมบอพักน้ํา และงานกอสรางบอสูบน้ํา
เสีย พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

16 ธันวาคม 2556 

7 งวดท่ี 10 ทําการกอสรางฐานราก  และงานคอนกรีตเสริม
เหล็กของอาคารคัดแยกมูลฝอย 

8 พฤษภาคม 2557 

8 งวดท่ี 13       ทําการกอสรางฐานรากและงานคอนกรีตเสริม
เหล็กของอาคารซอมบํารุง, อาคาร สํานักงานและ
เครื่องชั่ง,  ลานลางรถ,  อาคารปอมยาม  

19 มิถุนายน 2557 

 งวดท่ี 30   จัดหารถตักหนาขุดหลัง จํานวน   1   คัน    

 งวดท่ี 32 จัดหารถขุดตีนตะขาบ ขนาด 148 แรงมา จํานวน 1คัน  

 งวดท่ี 36 งานกอสรางระบบไฟฟาแสงสวางภายนอกอาคาร  

9 งวดท่ี 12   ทําการกอสรางฐานราก งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของอาคารรอนปุยหมักและปรับปรุงคุณภาพปุย 

7 สิงหาคม 2557 

 งวดท่ี 34 งานกอสรางระบบระบายน้ําฝนบริเวณกลุมอาคาร  

10 งวดท่ี 11 ทําการกอสรางฐานราก  และงานคอนกรีตเสริม
เหล็กของอาคารหมักมูลฝอยทําปุย   

2 กันยายน 2557 

 งวดท่ี 20 จัดหา  Trommel  Screen จํานวน 1 ชุด   

 งวดท่ี 29 จัดหารถตักขยะลอยาง จํานวน 1 คัน   

11 งวดท่ี 31 จัดหารถแทรกเตอรตีนตะขาบ  ขนาด  155 
แรงมา จํานวน   1   คัน  

3 พฤศจิกายน 2557 

12 งวดท่ี 19 จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ  ดังนี้ 
- Bag  Opener  Stationary จํานวน   1  ชุด 
-.Inclined Belt  Conveyor #1 จํานวน 1  ชุด 
- Hand  Sorting Belt  Conveyor # 1 จํานวน 1   ชุด 
 

13 พฤศจิกายน 2557 

 งวดท่ี 21 จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ  ดังนี้ 
-Inclined  Belt  Conveyor  #  2 จํานวน 1  ชุด 
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สงงาน
ครั้งท่ี 

งวดงาน รายละเอียด ตรวจรับงาน 

- Hand  Sorting  Belt  Conveyor  # 2 จํานวน 1 ชุด 
- Inclined  Belt  Conveyor  # 3 จํานวน 1   ชุด 

 งวดท่ี 22 จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ  ดังนี้ 
- Bio – Shredder  จํานวน 1 ชุด 
- Inclined  Belt  Conveyor  #  4 จํานวน 1 ชุด 

 

 งวดท่ี 23   จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ  ดังนี้ 
- Hammer  Mill  W/ Belt Conveyor จํานวน  1 ชุด 
- Inclined  Belt  Conveyor # 5  จํานวน  1  ชุด  

 

13 งวดท่ี 24   จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ ดังนี้ 
-.Container for Recycle and Reject จํานวน 15 ชุด 
-เครื่องฉีดน้ําแรงสูงแบบเคลื่อนท่ี    จํานวน   1   ชุด 
-Trommel  Screen  For  Compost จํานวน 1   ชุด 
-เครื่องเย็บปากถุง จํานวน  1  ชุด 
-เครื่องชั่งน้ําหนัก  1,000  กก.  จํานวน  1  ชุด  

25 ธันวาคม 2557 

14 งวดท่ี 28 จัดหารถบรรทุก  6  ลอ   จํานวน   2   คัน 23 มกราคม 2558 

 งวดท่ี 37 งานกอสรางถนนคอนกรีตภายในโครงการไดพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา  3,000  ตร.ม.  

 

 งวดท่ี 39 งานกอสรางประปาบาดาล  และ ระบบจายน้ํา
นอกอาคาร 

 

15 งวดท่ี 25 งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ  ดังนี้ 
- Bag  Opener  Stationary จํานวน 1ชุด 
- Inclined  Belt  Conveyor # 1จํานวน  1 ชุด 
- Hand  Sorting  Belt  Conveyor # 1 จํานวน  1 ชุด 
- Trommel  Screen   จํานวน   1   ชุด 

30 มกราคม 2558 

 งวดท่ี 26   งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ  ดังตอไปนี้ 
- Inclined  Belt  Conveyor  #  2  จํานวน  1   ชุด 
- Hand  Sorting Belt  Conveyor # 2 จํานวน 1 ชุด 
- Inclined  Belt  Conveyor  # 3  จํานวน 1 ชุด 
- Bio – Shredder   จํานวน   1   ชุด  

 

 งวดท่ี 27 งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ  ดังตอไปนี้ 
- Inclined  Belt  Conveyor  # 4  จํานวน 1ชุด 
- Hammer  Mill  W/ Belt Conveyor จํานวน   1 ชุด 
- Inclined  Belt  Conveyor # 5 จํานวน 1 ชุด 
- Trommel  Screen ForCompost จํานวน 1 ชุด 
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สงงาน
ครั้งท่ี 

งวดงาน รายละเอียด ตรวจรับงาน 

16 งวดท่ี 17 งานกอสรางโครงหลังคา, งานสถาปตยกรรม และ
งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารซอมบํารุง , 
อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง, อาคารปอมยาม, 
ลานลางรถ 

24 มีนาคม 2558 

    งวดท่ี 38  

 

งานกอสรางถนนคอนกรีตภายในโครงการสวนท่ี
เหลือ แลวเสร็จ งานกอสรางถนนผิวลูกรังภายใน
โครงการ 

 

17 งวดท่ี 16 งานกอสรางโครงหลังคา,  งานสถาปตยกรรมและ
งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารรอนปุยหมักและ
ปรับปรุงคุณภาพปุย 

8 เมษายน 2558 

18 งวดท่ี 18 ทําการกอสรางงานปายโครงการ, ปายบอกทางเขา
โครงการ งานปลูกตนไม , ประตู เขาออก , รั้ ว
โครงการ และงานเสาธง  

 

21 พฤษภาคม 2558 

อยู
ระหวาง

ดําเนินงาน 

(ณ วันที่ 26 
พฤษภาคม 

58) 

งวดท่ี 14 งานหลังคา และกันสาดอาคารคัดแยก  

งวดท่ี 15 งานหลังคา และกันสาดอาคารหมักปุย  

งวดท่ี 35 งานไฟฟาและแสงสวางภายในอาคาร  

งวดท่ี 40 งานติดตั้งหมอแปลง มิเตอร ทดสอบอุปกรณ  
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ระบบฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 

  
ระบบคัดแยก 
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ระบบหมักปุย 

  
อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง ปอมยาม 

  
รั้วลวดหนาม สภาพอาคารคัดแยกและหมักปุย 

  
ระบบน้ําประปา และ ไฟฟา 
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รถแบคโฮ รถแทรกเตอร รถบรรทุก และ ใชงานหมักปุย 

รูปท่ี 4.42 แสดงสถานภาพโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยครบวงจร ระยะท่ี 1  
เทศบาลตําบลกําแพง 

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1) การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลกําแพง รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการขยะผานทางสื่อวิทยุและเสียงตามสายของเทศบาลฯ และการประชุมเพ่ือรับฟงปญหา
และแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการขยะเปนประจําทุกเดือน  

5.2) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลกําแพง ดําเนินโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
(1) โครงการชุมชนปลอดขยะมูลฝอย Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 88 

พรรษา 88 ชุมชน ป 2558 ณ ชุมชนประชาบํารุง  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการ
มีสวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานการจัดการขยะแบบครบวงจร 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

- กําหนดจุดคัดแยกขยะ และเทศบาลจะเก็บรวบรวมเพ่ือสงกําจัดขยะแตละ
ประเภทตอไป 

- ณรงคลดการใชถุงพลาสติก โดยการใชถุงผา 
- อบรมทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษอาหารเพ่ือใหประชาชนทําน้ําหมักใชใน

ครัวเรือน 
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- ตลาดนัดขยะชุมชน กําหนดจัดทุกวันอังคารท่ี 4 ของเดือน  
(2) กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตราย โดยมีกลุมเปาหมายเปนชุมชน โรงเรียน 

หนวยงานราชการ และเอกชน และมีจัดทําสถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชั่วคราวดังรูปท่ี 4.43 
 

  
รูปท่ี 4.43 อาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตราย(ช่ัวคราว) 

 
6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

6.1) ปญหา อุปสรรค 
6.1.1) การดําเนินโครงการกอสราง  อยูระหวางกอสราง 

6.1.2) การบริหารจัดการ  อยูระหวางกอสราง 

6.2) ขอเสนอแนะ 

6.2.1) การดําเนินโครงการ 
(1) ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานของระบบจัดการขยะ ไดแก ระบบ

ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล ระบบคัดแยก ระบบหมักปุย ระบบบําบัดน้ําเสีย และอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบใหใชงานไดดี 

(2) วางแผนและจัดสรรงบประมาณสําหรับการตรวจติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ไดแก ตรวจติดตามคุณภาพน้ําใตดิน อยางนอยปละ 2 ครั้ง การตรวจสอบการเกิดกาซ การ
เฝาระวังเรื่องกลิ่นรบกวน  

(3) มีระบบการจัดทําฐานขอมูล เชน ปริมาณขยะ คาใชจาย การซอม
บํารุง และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน เพ่ือประโยชนในการจัดการศูนย 

6.2.2) การบริหารจัดการขยะ 
(1) พิจารณาความเหมาะสมการคัดเลือกรูปแบบการบริหารจัดการท้ัง

โดยเทศบาลเอง หรือใหเอกชนเขามาบริหารจัดการ เชน ดานงบประมาณ บุคลากร สัญญาจาง/ขอบเขต
การจาง(กรณีใหเอกชนเขามาบริหาร) เปนตน 

(2) มีการกําหนดมาตรการการคัดแยกขยะ ไดแก ขยะ ท่ัวไป ขยะ 
รีไซเคิล ขยะอินทรีย และขยะอันตราย ท้ังในเขตเทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชนท่ี
มารวมท้ิง 
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(3) สงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนท้ังในเขตเทศบาล 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาท้ิงขยะ ใหเขามามีสวนรวมในการลด คัดแยกและใชประโยชนจาก
ขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง และขยายการดําเนินการครอบคุลมทุกแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ซ่ึงจะชวยลด
ปริมาณขยะท่ีจะเขาสูระบบกําจัด มูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย  

(4) ควรรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดลงนาม MOU และยังไม
ตอบรับ จํานวน 8 แหง เขามาใชบริการกําจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจร เพ่ือใหมีการใช
งานศูนยไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตองบประมาณแผนดิน และสอดคลองกับRoadmap การ
จัดการขยะมูลฝอย และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล ป 2558-2562  
 

7) ผลการประเมินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลกําแพง 

ไมมีการประเมิน  เนื่องจากอยูระหวางการกอสรางระบบศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 
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บทที่ 5 
บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 

 
การวิเคราะหโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

จะนําเสนอในภาพรวมของจังหวัด โดยใชกรอบขอมูลของโครงการท่ีไดรับงบประมาณเพ่ือใหมีการกอสราง
หรือดําเนินการระบบกําจัดมลพิษท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ซ่ึงจําแนกการวิเคราะหดานโครงการรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยแยกเปนรายจังหวัด 
5.1 จังหวัดภูเก็ต  
 5.1.1 การจัดการขยะมูลฝอย 

 จังหวัดภูเก็ตมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานแหงเดียว โดยเทศบาลนครภูเก็ตเปน
ผูบริหารจัดการและมีคณะกรรมการบริการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียจังหวัดรวมในการบริหารจัดการ  
ในป 2558 ระบบกําจัดสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 700 ตัน/วัน  อัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะ 
ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรอยละ 7.2 เม่ือเทียบกับปกอนหนา  สวนขยะมูลฝอยติดเชื้อ ออกแบบให
สามารถกําจัดได 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง  โดยป 2555-2557 มีอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เฉลี่ยตอวัน รอยละ 10.7   

 การจัดการขยะปลายทาง  มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไปโดยการเผาและฝงกลบขยะอันตราย
ดําเนินการรวบรวมและสงใหเอกชนกําจัด และขยะมูลฝอยติดเชื้อจัดการโดยเตาเผาเฉพาะ  มีการรวม
ดําเนินการกับเอกชนในการกอสรางและดําเนินงานโรงเตาเผาขยะแหงท่ี 2 ทําใหการกําจัดขยะมูลฝอย   
มีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน อีกท้ังความสามารถในการรองรับปริมาณขยะท่ีจะกําจัดไดเพ่ิมข้ึน  ท้ังนี้      
โรงเตาเผาแหงแรกมีความสามารถในการรองรับ 250 ตัน/วัน คาดไดรับงบประมาณเพ่ือซอมปรับปรุง   
ในปงบประมาณ 2559  ซ่ึงทําใหจังหวัดภูเก็ตมีความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยรวม 1000 ตัน/วัน 
โดยตองปรับปรุงหลุมฝงกลบใหสามารถรองรับการกําจัดเถาจากการเผาขยะของโรงเตาเผาท้ัง 2 แหงดวย 

 การจัดการขยะตนทาง จังหวัดภูเก็ตไดใหความสําคัญในการจัดการขยะตนทาง  โดยมีการ
บันทึกขอตกลงความรวมมือกับองคกรปกรองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีประเด็นการลด 
คัดแยก และนําของเสียไปใชประโยชน รวมถึงการประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบและมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ซ่ึงเปนปจจัยเสริมประสิทธิภาพ
การเผา  ยังมีความจําเปนในการผลักดันเชิงนโยบายผานคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมลด    คัดแยกขยะกอนการสงกําจัดอยางจริงจัง  ท้ังนี้ไดมี
การพัฒนาโครงการเพ่ือนําขยะอินทรียไปใชประโยชน ไดแก โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร 
โครงการโรงปุยขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอยางยั่งยืน  
ซ่ึงตองขยายแนวคิดการดําเนินงานไปยังทองถ่ินอ่ืน ๆ เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ ณ แหลงกําเนิดขยะตอไป 

 สําหรับปจจัยเสริม/จุดเดนของการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 

(1) มีระบบกําจัดแบบผสมผสาน ในรูปแบบการเผาและฝงกลบ ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
(2) การรวมมือกับเอกชนในการเผาขยะ ทําใหการบริหารจัดการ เชน งบประมาณ 

บุคลากร มีความคลองตัวมากข้ึน 
(3) การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน 
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(4) คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ภาคเอกชนและชุมชน เขารวมเปนคณะกรรมการ  

 สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต     
หากการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 

(1) ดําเนินงานหรือขับเคลื่อนตามนโยบายของศูนย กําจัดขยะมูลฝอยและคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สมาชิกรวมถึงความรวมมือจากแหลงกําเนิดขยะตาง ๆ   

(2) การลด และคัดแยกเพ่ือนําไปใชประโยชนตั้งแตตนทาง   
(3) ความสําเร็จของการลด และคัดแยกขยะอินทรีย  โดยเฉพาะเศษอาหาร ซ่ึงมีปะปนอยู

รอยละ 38.4 หรือ 265 ตัน/วัน กอนถูกสงเขาศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 
(4) การปรับปรุงพ้ืนท่ีฝงกลบใหสามารถรองรับขยะ ท้ังกรณีท่ีโรงเตาเผาหยุดซอมบํารุง 

หรือขยะท่ีไมเหมาะสมตอการเผา 
(5) ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน จะทําใหระบบกําจัดถึงขีดจํากัดของการกําจัดในระยะเวลาอันใกล 
(6) องคประกอบขยะมูลฝอยท่ีมีความชื้นสูงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการเผา 
(7) ไฟไหมหลุมฝงกลบขยะ เนื่องระบบระบายกาซไมสามารถใชงานได  
(8) บอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินชํารุด ทําใหมีความเสี่ยงท่ีมิอาจยืนยันผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได 
 

 5.1.2 การจัดการน้ําเสียชุมชน 
 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต มีจํานวน 5 แหง เปดใหบริการแลว 
4 แหง ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย รวม 71,350 ลบ.ม/วัน  โดยพ้ืนท่ีใหบริการรวบรวมน้ําเสีย เฉลี่ย
รอยละ 64.86 เม่ือพิจารณาความครอบคลุมพ้ืนท่ีรวบรวมน้ําเสียรายองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา 
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองปาตอง เทศบาลตําบลกะรน และเทศบาลเมืองกะทู รอยละ 80 76 50 
และ 53.47 ตามลําดับ สวนองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล(อยูระหวางการกอสราง) รอยละ 9.4  
ปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ยรอยละ 86.19 เม่ือเทียบกับปริมาณน้ําเสียท่ีออกแบบ โดยปริมาณสูงสุดและ
ต่ําสุด รอยละ 100 และ 73.77 ตามลําดับ 
 การมีสวนรวมของประชาชน โดยการชําระคาบริการบําบัดน้ําเสียตามขอกําหนดของทองถ่ินนั้น
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงเนนจัดเก็บคาบริการแหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีเปนสถานประกอบการเปน
หลัก และอัตราคาบริการยังพบการกําหนดในลักษณะเหมาจายตามประเภทแหลงกําเนิดน้ําเสีย ซ่ึง      
ไมสะทอนปริมาณการปลอยน้ําเสียและไมสอดคลองตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
 การเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชวิธีการจางเอกชน         
ในดําเนินงาน ทําใหลดขอจํากัดดานบุคลากรของแตละทองถ่ินได รวมท้ังมีความยืดหยุนในการดําเนินงาน 
ซ่ึงมีการทําสัญญารายปและมีระบบการติดตามและรายงานอยางตอเนื่อง 
 ความครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย สวนใหญอยูฝงตะวันตกของจังหวัด 
เนื่องมีความหนาแนนของการทองเท่ียว ซ่ึงยังมีความจําเปนตองขยายพ้ืนท่ีใหบริการ เพ่ือปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอชายหาดทองเท่ียว เชน หาดปาตอง หาดกะรน หาดสุรินทร เปนตน ซ่ึงมีแนวโนม
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงเสื่อมโทรมลง สวนฝงตะวันออกของจังหวัด ลักษณะพ้ืนท่ีมีความตอเนื่อง อาจ   
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ทําใหน้ําเสียนอกพ้ืนท่ีบริการสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีใกลเคียงรวมถึงคุณภาพน้ําคลองบางใหญและคุณภาพ
ทะเลชายฝงดวย  

 ปจจัยเสริมประสิทธิภาพการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 

(1) จังหวัดภูเก็ตมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสียจังหวัดภูเก็ต 
(2) นโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการจางเอกชนในการดําเนินงาน

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
(3) องคการจัดการน้ําเสีย ไดกําหนดใหจังหวัดภูเก็ตเปนเขตพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสีย ทําใหจังหวัด

ภูเก็ตมีโอกาสในการสรางความรวมมือกับองคการจัดการน้ําเสียเพ่ือจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือชวยเหลือดานการบริหารจัดการน้ําเสียไดอีกหนวยงานหนึ่ง 

 สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ต หาก     
การดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 

(1) การออกเทศบัญญัติจัดเ ก็บคาบริการบําบัดน้ํา เสีย ท่ียังจํา เปนตองดํา เนินการ
ประชาสัมพันธและการบังคับใช เพ่ือใหมีรายไดท่ีเพียงพอสําหรับนําไปเปนคาใชจาย   
ในการดูแลและบํารุงรักษาระบบใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายพ้ืนท่ีรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียในอนาคต 

(2) การขยายความครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียท่ีมีการเสนอโครงการ
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ ตองใชระยะเวลาและความพรอมของทองถ่ิน  ซ่ึงทําให  
น้ําเสียยังคงถูกปลอยสูสิ่ งแวดลอมโดยไมผานการบําบัดในบางพ้ืนท่ีตอไปและ        
สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีใกลเคียงดวย 
  

5.2 จังหวัดพังงา 
  จังหวัดพังงามีการจัดการขยะดวยศูนยกําจัดขยะมูลฝอย โดยยังไมมีการจัดการน้ําเสียดวยระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
 การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักจังหวัดพังงา มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 2 แหง ความสามารถ
ในการกําจัดขยะมูลฝอย รวม 100 ตัน/วัน  ซ่ึงปริมาณขยะในป 2557 ไดรับการกําจัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลเฉลี่ย 78.6 ตัน/วัน  หรือรอยละ 24.6 ของปริมาณขยะรวมท่ีคํานวณจากอัตราการผลิตขยะ 
ของฐานจํานวนประชากร 2557  ในชวงป 2555-2557 อัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะเขาสูศูนยกําจัดขยะ
เฉลี่ยรอยละ 9.4   

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพังงา 34 แหงหรือรอยละ 65.4 เขารวมกลุมพ้ืนท่ี        
ใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย และใชบริการจริง รอยละ 14.19  นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุม เชน สถานี
ขนถายขยะมูลฝอยเพ่ิมเติมภายใตแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา พ.ศ. 2558-2562 โดย      
มีคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ขับเคลื่อนใหมีการดําเนินงานตามแผนงานและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  ซ่ึงจะทําใหมีปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกหลักวิชาการเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
  การมีสวนรวมของประชาชนหรือการจัดการขยะตนทาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินศูนยกําจัด
ไดมีการดําเนินการสนับสนุนชุมชนมีสวนรวมในการลดและคัดแยกขยะ  รวมท้ังการนํากลับมาใชใหม  
ผานกระบวนการรีไซเคิล การหมักปุย ท้ังนี้ยังจําเปนในการสรางแรงจูงใจใหชุมชนดําเนินงานไดเอง   
อยางยั่งยืน ท้ังนี้การขยายผลไปสูองคกรปกครองทองถ่ินท่ีใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ยังตอง
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ขับเคลื่อนใหมีการจัดการขยะตนทางอยางชัดเจน อยางไรก็ตามจังหวัดพังงาไดจัดทําแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558-2560 ซ่ึงชวยขับเคลื่อนในภาพรวมใหมีชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขยะตนทาง
เพ่ิมข้ึน 

 ปจจัยเสริมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงาในกรอบของการจัดการท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล มีประเด็นสําคัญ ไดแก  

(1) การมีแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัดและคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยจังหวัด ทําใหจังหวัดพังงามีแนวทางในการดําเนินงานในภาพรวม และบูรณาการ
การจัดการขยะมูลฝอยระหวางหนวยงาน 

(2) การคัดแยกขยะอันตรายตั้งแตตนทางและจัดใหมีศูนยรวบรวมขยะอันตราย 
(3) ท่ีตั้งของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมเชิงภูมิศาสตรท่ีทําใหการรวบรวม/ขนสง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสมาชิกมีระยะทางท่ีไมไกลเกินไป 
 สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา หาก     
การดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 

(1) การขาดแคลนบุคลากรเชิงเทคนิคสําหรับดําเนินงานศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เชน 
วิศวกร ชางเทคนิค เปนตน 

(2) การขยายตัวของชุมชนใกลศูนยกําจัดขยะมูลฝอย อาจทําใหมีโอกาสรองเรียน       
ไดเพ่ิมข้ึน เชนกรณีศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองตะก่ัวปา 

(3) ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยมีพ้ืนท่ีสําหรับใชกําจัดขยะมูลฝอยนอยลง อาจเกิดขอจํากัด
การใชพ้ืนท่ีในอนาคต เชนกรณีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 

(4) ความตอเนื่องของตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบอสังเกตการณท่ีจะทําใหทราบสถานะ  
การปนเปอนสูน้ําใตดิน หรือสามารถยืนยันการสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ภายนอกโครงการได 

(5) หลุมฝงกลบขยะ ไมมีการระบายกาซ อาจเปนสาเหตุใหเกิดกรณีไฟไหมในพ้ืนท่ี     
ฝงกลบขยะได 

(6) รายรับจากคาบริการเก็บขนและกําจัดท่ีเพียงพอสําหรับเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในระบบใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

 
5.3 จังหวัดกระบ่ี 
  โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดกระบี่        
ได   รับการสนับสนุนใหมีระบบกําจัดมลพิษ รวม 4 แหง จําแนกเปนดานการจัดการขยะมูลฝอย 1 แหง
และดานการจัดการน้ําเสีย 3 แหง  
 

  5.3.1 การจัดการขยะมูลฝอย 
   จังหวัดกระบี่มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  1 แหง ภายใตการดําเนินงานของเทศบาล      
เมืองกระบี่ โดยใหบริการกําจัดขยะแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 17 แหง (รอยละ28 ขององคกร
ปกครองทองถ่ินท้ังหมด) ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อาวลึกและเหนือคลอง ความสามารถในการกําจัด
รองรับสูงสุด 50 ตัน/วัน  ซ่ึงเกินความสามารถในการกําจัดสามเทา  โดยในป 2557 จังหวัดกระบี่         
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 53,819.67 ตัน (147.45 ตัน/วัน) 
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และแนวโนมการมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป เชน ในป 2556 เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.6 และป 2557 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
6.9 จากปกอนหนา เปนตน  
   ในปงบประมาณ 2558 จังหวัดกระบี่ ไดจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
กระบี่ พ.ศ. 2558-2562 มีมติใหศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่เปนศูนยกลางในการ
ใหบริการกําจัดขยะของจังหวัดกระบี่ โดยมีสถานีขนถาย 4 แหง เพ่ือรวบรวมขยะอําเภอใกลเคียงอีก
ชั้นหนึ่ง ซ่ึงหากสามารถดําเนินงานไดตามแผนบริหารฯ ดังกลาว จะทําใหมีปริมาณขยะเขาสูระบบกําจัด
เพ่ิมข้ึนอีก 
   การจัดการตนทาง/การมีสวนรวม เทศบาลเมืองกระบี่ไดออกเทศบัญญัติเพ่ือกําหนด
อัตราคาบริการเก็บขนขยะ จํานวนครัวเรือนมีสวนรวมดวยการจายคาบริการเก็บขนรอยละ 13 และ
รายรับเพ่ิมเติมจากการบริการกําจัดขยะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 5 ลานบาท/ป (ขอมูลป 2555) 
อยางไรก็ตามในภาพรวมของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่อยูในสถานะรายรับ  
ไมเพียงพอสําหรับการนําไปบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยกําจัดขยะ สําหรับการลด
ปริมาณขยะตนทาง ไดมีการดําเนินงานในสถานศึกษา ซ่ึงเปนการลดปริมาณขยะรีไซเคิลไดเทานั้น     
สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชบริการยังไมปรากฏความรวมมือในการขับเคลื่อนใหมีกิจกรรม       
ลดและคัดแยกขยะท่ีชัดเจน 
   จะเห็นวาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่มุงเปนท่ีการจัดการเก็บขนใหทันการณ
และกําจัดใหหมด ซ่ึงเปนการจัดการเพียงดานเดียว โดยผูกอใหเกิดขยะมีสวนรวมเพียงการชําระคาบริการ
เก็บขนและมีสวนรวมนอย  ซ่ึงไมสอดคลองตอหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ 2535 สงผลตอรายรับและการลงทุนเพ่ือ            
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ  โดยเทศบาลเมืองกระบี่ตองรับภาระมากข้ึนในอนาคต 
  อยางไรก็ตามดานอาคารสาธารณูปโภคไดมีการเตรียมความพรอมไว สําหรับในการ
จัดการขยะอินทรีย หมักสิ่งปฏิกูล และการคัดแยกขยะ ซ่ึงจะชวยลดปริมาณขยะท่ีจะฝงกลบไดสวนหนึ่ง 
ท้ังนี้ตองอาศัยปจจัยความพรอมดานบุคคลากรในการดําเนินการและการจัดการขยะตนทางรวมดวย 
  ในภาพรวมจากการสํารวจ ประเมินและวิเคราะห คาดประเด็นท่ีจะเปนปจจัยเสริม   
ประสิทธิการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกระบี่ ไดแก 

(1) การมีแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่  โดยมีคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่เปนผูขับเคลื่อนใหมีการดําเนินงานตามแผนงาน
และเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

(2) การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการกําจัดมีความยืดหยุนในการเลือกดําเนินการ          
ซ่ึงจังหวัดกระบี่มีการจัดการแบบศูนยกําจัดขยะเพียงแหงเดียว ทําใหมีปริมาณขยะ
ท่ีเพียงพอสําหรับเลือกใชเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมในการกําจัด เชน การแปรรูป
ขยะเปนเชื้อเพลิงพลังงาน โรงผลิตไฟฟาจากขยะ เปนตน 

(3) นโยบายของศูนย กําจัดขยะท่ีจะรวมกับบริ ษัทเอกชนในการนําขยะเก า             
ไปใชประโยชน ซ่ึงจะทําใหมีพ้ืนท่ีใชในการกําจัดขยะเพ่ิมข้ึน 

  สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ 
หากการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 
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(1) การมีสวนรวมของแหลงกําเนิดขยะ จําเปนตองดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม 
เชน การรวมชําระคาธรรมเนียมเก็บขนขยะ การลด คัดแยกและการนําขยะไป     
ใชประโยชนใหม เปนตน รวมถึงพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชบริการดวย 

(2) ความสามารถในการกําจัดขยะของศูนยกําจัดขยะ มีนอยกวาปริมาณขยะเขาระบบ
สามเทา ซ่ึงอาจทําใหมีโอกาสเกิดขยะตกคางและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ภายนอกโครงการได 

(3) ศูนยกําจัดขยะมีพ้ืนท่ีรองรับการกําจัดไมเพียงพอ เนื่องจากการใชพ้ืนท่ีใกลหมด  
จึงจําเปนตองขยายระบบกําจัดใหมีพ้ืนท่ีบริการเพ่ิมข้ึน 

(4) รายรับจากคาบริการเก็บขนและกําจัดท่ีเพียงพอสําหรับใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณในระบบใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  

(5) ไฟไหมหลุมฝงกลบขยะ เนื่องจากไมมีระบบระบายกาซในหลุมฝงกลบ 
(6) การปนเปอนน้ําใตดิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอสังเกตการณ         

ไมสามารถดําเนินได ทําใหมีความเสี่ยงท่ีมิอาจยืนยันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ภายนอกโครงการได 
 

  5.3.2 การจัดการน้ําเสีย 
 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ มี 3 แหง ซ่ึงตั้งบนพ้ืนท่ีเกาะพีพี   
1 แหง ความสามารถในการรองรับน้ําเสียรวมท้ังสิ้น 12,900 ลูกบาศกเมตร/วัน อยูภายใตการควบคุม
กํากับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 แหง คือ เทศบาลเมืองกระบี่ 1 แหงและองคการบริหาร       
สวนตําบลอาวนาง  โดยระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกระบี่  อบต.อาวนาง(คลองจาก) และเกาะพีพี   
มีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดรอยละ 51.67 100 และ 100 ของการออกแบบ ตามลําดับ  สวนระบบ
รวบรวมน้ําเสียยังใหบริการไมครอบคลุมพ้ืนท่ี  เทศบัญญัติจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียมีการกําหนด 
หนึ่งแหง ท้ังนี้ยังไมมีการดําเนินการจัดเก็บคาบริการตามอัตราท่ีกําหนด 
 การดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ ผูรับผิดชอบดูแล ไดแก 
(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2) องคการจัดการน้ําเสีย (3) ชุมชน (พ้ืนท่ีเกาะพีพี) ซ่ึงการมอบให
องคการจัดการน้ําเสีย พบวามีการบริหารจัดการท่ีดีกวา สวนการมอบใหชุมชนดูแล มีขอดีในดานการ     
มีสวนรวมของแหลงกําเนิดน้ําเสีย แตพบขอจํากัดในดานการบํารุงรักษาเชิงเทคนิค การติดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงพบวาประสิทธิภาพการบําบัดความสกปรกรอยละ 
95.35 ของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกระบี่ โดยระบบบําบัดน้ําเสียอ่ืน ๆ ไมมีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ําในระบบ 
 ความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสียไมเพียงพอสําหรับปริมาณน้ําเสีย     
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีการทองเท่ียวหนาแนน ไดแก เกาะพีพี อาวนาง  ซ่ึงปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ี
ท่ีรับน้ําเสียเต็มความสามารถในการรองรับน้ําเสียตามท่ีออกแบบไว  ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพการบําบัด
น้ําเสียท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิงตามท่ีกฏหมายกําหนดและสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในบริเวณ
แหลงทองเท่ียว เชน หาดนพรัตนธารา หาดอาวนาง หาดโละดาลัม เปนตน 

 ปจจัยเสริมประสิทธิภาพในการจัดการน้ําเสีย : พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองกระบี่ และหมูเกาะพีพี 
ไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีจัดการน้ําเสียขององคการจัดการน้ําเสีย ตั้งแตวันท่ี 30 ตุลาคม 2555 ซ่ึงทองถ่ิน
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มีโอกาสในการสรางความรวมมือกับองคการจัดการน้ําเสียเพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือบริหาร
จัดการน้ําเสียได  

 ปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวามีผลตอประสิทธิภาพในการจัดการน้ําเสียในปจจุบัน  ไดแก          
(1) ความพรอมของบุคลากรของทองถ่ินในการดูแลและบํารุงรักษาระบบใหสามารถบําบัดน้ําเสียได    
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  (2) ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียมากกวาความสามารถในการ
รองรับปริมาณน้ําเสียท่ีไดออกแบบไว เชนกรณีระบบบัดน้ําเสียของเกาะพีพี และระบบบําบัดน้ําเสีย   
แบบกลุมอาคารขององคการบริหารสวนตําบลอาวนาง (คลองจาก)  (3) สภาพคลองของงบประมาณ      
ท่ีเพียงพอตอการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียท่ีมีผลจากประสิทธิภาพการจัดเก็บ
คาบริการบําบัดน้ําเสีย ยกเวนพ้ืนท่ีเกาะพีพี 
 
5.4 จังหวัดตรัง 
  จังหวัดตรังมีระบบบําบัดมลพิษ 3 แหง ซ่ึงไดรับการสนับสนุนภายใตแผนปฏิบัติการ        
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในดานการจัดการขยะมูลฝอย 2 แหง และดานการ
จัดการน้ําเสีย 1 แหง โดยมีการจัดการระบบ ดังนี้ 
 5.4.1 การจัดการขยะมูลฝอย  
 จังหวัดตรังมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 2 แหง เปนแบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล มีศักยภาพ   
การกําจัดขยะมูลฝอยรองรับได 90 ตัน/วัน  โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินการลงนามบันทึกขอตกลง      
ใชบริการศูนยกําจัดรอยละ 53.5 และใชบริการจริง รอยละ 28.3  ซ่ึงในป 2557 มีการกําจัดขยะ      
อยางถูกหลักสุขาภิบาล 127 ตัน/วัน ปริมาณรวม 30,779.53 ตัน หรือรอยละ 11.8 ของปริมาณขยะ   
มูลฝอยท้ังหมด (คํานวณจากอัตราการผลิตขยะตอคนบนฐานจํานวนประชากร ป 2557) เม่ือพิจารณา 
การเพ่ิมของปริมาณขยะเขาสูศูนยกําจัดยอนหลังตั้งแตป 2555-2557 พบวา มีแนวโนมคงท่ี 
 ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยมีการใชพ้ืนท่ีฝงกลบแลวมากกวารอยละ 70 โดยศูนยกําจัดขยะฯ 
เทศบาลเมืองตรังและเทศบาลเมืองกันตัง ใชพ้ืนท่ีแลวรอยละ 100 และ 70 ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณาในภาพรวมจากผลการสํารวจ ประเมินและสถานการณสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
จังหวัดตรัง พบปจจัยเสริมและปจจัยเสี่ยงตอประสิทธิภาพการจัดการจัดขยะมูลฝอย ดังนี้ 
  ปจจัยเสริมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง 

(1) จังหวัดตรัง ไดจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด พ.ศ. 2558-2562 และ       
มีคณะกรรมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง ซ่ึงจะทําใหมีการขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอยเปนไปในลักษณะบูรณาการการจัดการท้ังจังหวัด 

(2) เทศบาลนครตรังไดจัดทําขอเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ปงบประมาณ 2560 เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพศูนยกําจัดขยะมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลเมืองตรัง ซ่ึงมีความสามารถ 
ในการกําจัดขยะได 140 ตัน/วัน 

  สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง หากการ
ดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 

(1) พ้ืนท่ีฝงกลบ : ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยพ้ืนท่ีฝงกลบเหลือนอย จําเปนตองมีแผนงาน
เตรียมการเพ่ือปรับปรุง/ศึกษาแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถบริการ
กําจัดขยะฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสมาชิกไดอยางตอเนื่อง 
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(2) แรงจูงใจ : ท่ีตั้งศูนยกําจัดขยะอยูในอําเภอซ่ีงอยูติดกัน สงผลตอการกระจายตัว    
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง ซ่ึงอาจเปนปจจัยดานคาใชจายในการขนสง         
ท่ีระยะทางไมจูงใจสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใชบริการศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย 

(3) คุณภาพสิ่งแวดลอม : การปนเปอนน้ําใตดินไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในบอสังเกตุการณได เนื่องจากบอชํารุดหรือไมมีการออกแบบไว ทําให  
มีความเสี่ยงท่ีมิอาจยืนยันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได 

(4) รายรับจากคาบริการเก็บขนและกําจัดท่ีเพียงพอสําหรับใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณในระบบใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  

(5) ไฟไหมหลุมฝงกลบขยะ : ไมมีระบบระบายกาซในหลุมฝงกลบ  
 

5.4.2 การจัดการน้ําเสีย 
 จังหวัดตรังมีการจัดการน้ําเสียโดยมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียหนึ่งแหง ภายใต 

การควบคุม ดูแลของเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงอยูระหวางปรับโครงสรางบุคลากรเพ่ือดูแลดําเนินการ ระบบ
บําบัดน้ําเสียมี 2 แบบ คือ แบบรวมศูนย และแบบกลุมอาคาร  ระบบแบบรวมศูนย มีความสามารถ
รองรับน้ําเสีย 17,700 ลูกบาศกเมตร/วัน รวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลรอยละ 60 และน้ําเขา
ระบบรอยละ 57 ของการออกแบบ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหคุณภาพน้ําท้ิงไมผานเกณฑมาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยประสิทธิภาพการลดความสกปรกนอยกวารอยละ 50 อาจทําใหน้ําท้ิงจากระบบ
สงผลตอแหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ําตรัง  นอกจากนี้ยังมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร 5 แหง 
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย รวม 500 ลูกบาศกเมตร/วัน ซ่ึงไมมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและ   
น้ําท้ิง 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย อยูระหวางการศึกษา
ความเหมาะสมเพ่ือออกเทศบัญญัติ  สวนการจัดการน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด มีกิจกรรมการรณรงคและ
ประชาสัมพันธ   

  
5.5 จังหวัดสตูล  

 จังหวัดสตูลมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 2 แหง โดยเปดดําเนินการแลว   
หนึ่งแหง คือเทศบาลเมืองสตูล หากการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลกําแพงแลวเสร็จ 
จะทําใหจังหวัดสตูลมีศักยภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล รวม 130 ตัน/วัน ในป 2557   
มีปริมาณขยะเขาศูนยกําจัดท้ัง 2 แหง รวม 98 ตัน/วัน และหากพิจารณาจากอัตรการผลิตขยะดวย    
ฐานจํานวนประชากร (ป 2557) จะมีปริมาณขยะ 300 ตัน/วัน ซ่ึงแสดงวาในแตละวันขยะมูลฝอยไดรับ
การกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลรอยละ 32.67 

  การรวมกลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดสตูลเพ่ือใชบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยมีองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ินลงนามบันทึกขอตกลงการใชบริการฯ รอยละ 90.5 และเขาใชบริการแลวรอยละ 59.5 โดย  
มีจํานวนทองถ่ินเขาใชบริการตามบันทึกขอตกลงแลวรอยละ 65.8 อยางไรก็ตามจังหวัดสตูลได             
มีแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงเขารวมใชบริการศูนย
กําจัด ท้ัง 2 แหง โดยมีคณะกรรมการบริหารขยะมูลฝอยจังหวัด ผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนงาน
ท่ีไดกําหนด  
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  เม่ือพิจารณาในภาพรวมจากผลการสํารวจ ประเมินและสถานการณสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
จังหวัดสตูล พบปจจัยเสริมและปจจัยเสี่ยงตอประสิทธิภาพการจัดการจัดขยะมูลฝอย ดังนี้ 

 ปจจัยเสริมประสิทธิภาพการจัดการขยะจังหวัดสตูล ไดแก 
(1) จังหวัดสตูล มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ท่ีสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย   

เขาสูการรีไซเคิล การหมักปุย ซ่ึงจะทําใหลดปริมาณขยะท่ีจะเขาสูการกําจัดและหาก  
มีการขยายผลของชุมชนท่ีมีการจัดขยะประสบความสําเร็จจะทําใหมีปริมาณขยะเขาสู
ระบบกําจัดลดลงและยืดอายุการใชงานหลุมฝงกลบ 

(2) คณะกรรมกาบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดท่ีมีตัวแทนหนวยงานภาครัฐแลว       
ยังมีชุมชนเขารวมดวย จะทําใหมีการขับเคลื่อนในภาพรวมทุกระดับ   

(3) การจัดการของเสียอันตราย ซ่ึงมีการจัดการเปนรูปแบบ ภายใตการมีสวนรวมของ   
ทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบในการสงกําจัดชัดเจน  
สงผลใหการจัดการขยะอันตรายของจังหวัดสตูลมีความชัดเจนท่ีจะไดรับการกําจัด
อยางถูกวิธี 

(4) การบันทึกความเขาใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบริการ สงเสริมการคัดแยก   
ขยะมูลฝอยท่ีตนทาง ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีท่ีจะลดคาใชจาย คากําจัดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและยืดระยะเวลาการใชงานของศูนยกําจัดขยะดวย 

(5) ท่ีตั้งของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมเชิงภูมิศาสตรท่ีทําใหการรวบรวม/
ขนสงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสมาชิกมีระยะทางท่ีไมไกลเกินไป 

  สวนปจจัยเสี่ยงท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล หาก   
การดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดแก 

(1) ความพรอมของบุคลากรเชิงเทคนิคและวิชาการ ในการดําเนินการ ณ ศูนยกําจัดขยะ
และนโยบายในการจัดการโครงสรางของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงขอกํากัดในเชิงสัดสวน
ของงบประมาณการจางบุคลากรของทองถ่ินบางแหง ซ่ีงอาจเปนปจจัยทําใหมีผล      
ตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบกําจัดและการขยายผลดานการมีสวนรวม       
ของชุมชนในการจัดการขยะตนทาง 

(2) คุณภาพสิ่งแวดลอม : การออกแบบบอสังเกตุการณท่ีไมถูกตองและการติดตามคุณภาพ
น้ําในบอสังเกตุการณยังไมมีการดําเนินการ ณ ศูนยกําจัดท่ีเปดดําเนินการ ซ่ึงทําให      
มีความเสี่ยงท่ีจะสามารถยืนยันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการได 

(3) รายรับจากคาบริการเก็บขนและกําจัดท่ีเพียงพอสําหรับใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณในระบบใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  
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บทที่ 6 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชน 

 
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

จากการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และการวิเคราะหสถานการณ       
การจัดการน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล สะทอนการบริหารจัดการน้ําเสีย
ท่ียังมีความจําเปนในการพัฒนาหรือดําเนินการในภาพรวมและในระดับพ้ืนท่ี  ซ่ึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนี้ 

6.1.1 สําหรับหนวยงานสวนกลาง 
(1) จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําเสียในภาพรวมของจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ และ

แปลงแผนสูการปฏิบัติโดยจัดลําดับความสําคัญตามสภาพปญหา กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายพรอมสนับสนุน
งบประมาณตามแผนบริหารการจัดการ   

(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
ในดานตาง ๆ ไดแก ทักษะและความรูเชิงเทคนิคในการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย      
การกําหนดและจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังการสรางความเขาใจกับประชาชน และ           
สถานประกอบการในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือแสดงถึงการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม   

 (3) ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ําเสียชุมชน        
ใหชัดเจนเพ่ือเอ้ืออํานวยตอการท่ีหนวยงานเอกชนเขามารวม/ลงทุนจัดการระบบรวบรวมและบําบัด     
น้ําเสียกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6.12 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(1) ควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียใหดําเนินการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนหรือระบายน้ําท้ิงท่ีได

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) พิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียท่ีสะทอนตนทุนท่ีใชในการจัดการ
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  

(3) ประชาสัมพันธขอมูล ขอเท็จจริง สรางความรูและความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับ
การรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความตระหนักและการมีสวนรวมจัดการน้ําเสียอยางยั่งยืน 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบุคลากรไมพรอมในการเดินระบบรวบรวมและบําบัด  
น้ําเสีย ใหพิจารณาจางเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูควบคุมระบบหรือรวมมือกับองคการจัดการน้ําเสีย     
เพ่ือมารวมดําเนินงาน 
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6.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอย 

จากการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย และการวิเคราะหสถานการณการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล สะทอนการบริหารจัดการขยะท่ีไมเพียงพอตอการรองรับ
ปริ มาณขยะ ท่ีผลิ ต ข้ึน  อาจสร า งผลกระทบต อ เศรษฐ กิจ  สั ง คม  และสิ่ ง แวดล อม  ดั งนั้ น 
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพิจารณาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 

 6.2.1 สําหรับหนวยงานสวนกลาง 
   (1) บูรณาการการทํางานของหนวยงานระหวางกระทรวง ทบวง กรม ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับทองถ่ิน 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย  

   (2) ขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล 
เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัด 

   (3) สรางความเขมแข็งแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในเชิงความรูและงบประมาณ 
เชน   การจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยท้ังในเชิงวิชาการและเทคนิค    
ในการจัดการเครื่องมือ อุปกรณและระบบภายในศูนยกําจัดอยางตอเนื่อง เปนตน 

   (4) ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยใหจัดเจน เพ่ือ
เอ้ืออํานวยตอการท่ีหนวยงานเอกชนเขามารวม/ลงทุนจัดการขยะมูลฝอยกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  6.2.2 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     (1) พิจารณาดําเนินการวาจางท่ีปรึกษาหรือผูรับจางดําเนินการ เพ่ือควบคุมดูแลระบบ 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและงบประมาณท่ีตองใชในการดําเนินการ 

    (2) พิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีสะทอนตนทุนท่ีใชในการจัดการขยะมูลฝอย     
ในพ้ืนท่ีรวมถึงการใหบริการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย และประชาสัมพันธ สรางการรับรู ใหความรูแก
ประชาชนในการมีสวนรวม ตระหนัก และเขาใจผลดีและเสียท่ีจะมีตอตนเอง รวมถึงภาระทางดาน
งบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใชในการดูแล บํารุงรักษาและจัดการขยะมูลฝอย 

    (3) การบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยพิจารณาดําเนินงานภายใต คณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  โดยมีตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีลงนามบันทึกขอตกลง 
และภาคครัวเรือนและสถานประกอบการรวมเปนกรรมการ 

    (4) พิจารณาดําเนินงานตามแนวนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ของรัฐบาล เชน การจัดการขยะมูลฝอยใหมใหถูกหลักวิชาการ  การลด และคัดแยกขยะ  ณ แหลงกําเนิด 
การสรางวินัยแกประชาชน เปนตน รวมถึงสนับสนุน สงเสริมหนวยงานท่ีมาใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยให
ดําเนินงานไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน 
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