คํานํา
รายงานผลการสํารวจและประเมินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ประจําปีงบประมาณ 2559 ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม) ฉบับนี้ได้จัดทําขึ้น เพื่อเป็นการติดตาม
และประเมินสมรรถนะการเดินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 17 แห่ง
ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด โดยเป็นระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 4 แห่ง และระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จํานวน 13 แห่ง เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และหาแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง และสามารถดําเนินงานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนต่อไป
โดยความร่วมมือของ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมกับ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ให้ข้อมูล และอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ทั้ ง 6 จั งหวั ด ที่ร่ว มตรวจสอบและสํ า รวจพื้ นที่ และขอขอบคุ ณสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนิน
โครงการในครั้งนี้

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)
กันยายน 2559
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ผลการสํารวจระบบรวบรวมและบําบัดน้าํ เสีย
3.1 จังหวัดอุดรธานี
3.1.1 เทศบาลนครอุดรธานี
3.1.2 เทศบาลเมืองหนองสําโรง
3.2 จังหวัดสกลนคร
3.2.1 เทศบาลนครสกลนร
3.2.2 เทศบาลตําบลท่าแร่
3.3 จังหวัดนครพนม
3.3.1 เทศบาลเมืองนครพนม
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5.1 ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
5.2 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
บทที่ ๖ บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
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รูปที่ 1.1 – 1 แสดงพื้นที่เขตการปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ
รูปที่ 1.4 – 1 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ(๐C)
ปี 2558
รูปที่ 2.2 – 1 แสดงการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเลย
รูปที่ 2.2 – 2 แสดงการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี
รูปที่ 2.2 – 3 แสดงการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสกลนคร
รูปที่ 2.2 – 4 แสดงการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครพนม
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รูปที่ 3.1 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
รูปที่ 3.1 – 2 แสดงพื้นที่ให้บริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี
รูปที่ 3..1 – 3 แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน
รูปที่ 3.1 – 4 แสดงองค์ประกอบของสถานีสูบน้ําหนองสิม
รูปที่ 3.1 – 5 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
รูปที่ 3.1 – 6 แสดงสถานทีก่ ่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
รูปที่ 3.1 – 7 แสดงองค์ประกอบของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี
รูปที่ 3.1 – 8 แสดงสภาพภายในระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี
รูปที่ 3.1 – 9 แสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง
รูปที่ 3.1 – 10 แสดงเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสําโรงที่จะก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2559
รูปที่ 3.1 – 11 แสดงเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสําโรงที่จะก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2560
รูปที่ 3.1 – 12 แสดงเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสําโรงที่จะก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2560
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รูปที่ 3.2 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 3.2 – 2 แสดงพื้นที่ให้บริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 3.2 – 3 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 3.2 – 4 แสดงสภาพภายในระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 3.2 – 5 แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
รูปที่ 3.2 – 6 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลท่าแร่
รูปที่ 3.2 – 7 แสดงสภาพภายในระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่
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รูปที่ 3.3 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครพนม
รูปที่ 3.3 – 2 แสดงผังแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนครพนม
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รูปที่ 3.3 – 3 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนครพนม
(ยังไม่มีการก่อสร้าง)
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รูปที่ 4.1 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองเลย
รูปที่ 4.1 – 2 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
รูปที่ 4.1 – 3 แสดงผัง (Lay out) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
รูปที่ 4.1 – 4 แสดงภาพบ่อฝังกลบขยะ จํานวน 5 ชั้น
รูปที่ 4.1 – 5 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
รูปที่ 4.1 – 6 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
รูปที่ 4.1 – 7 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
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รูปที่ 4.2 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
รูปที่ 4.2 – 2 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
รูปที่ 4.2 – 3 แสดงเส้นทางขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครอุดรธานี
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รูปที่ 4.2 - 7 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี
รูปที่ 4.2 – 8 แสดงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
รูปที่ 4.2 – 9 แสดงเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปที่ 4.2 – 10 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปที่ 4.2 – 11 แสดงองค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปที่ 4.2 – 12 แสดงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
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รูปที่ 4.3 - 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
รูปที่ 4.3 – 2 แสดงเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย
รูปที่ 4.3 – 3 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย
รูปที่ 4.3 - 4 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย
รูปที่ 4.3 – 5 แสดงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
รูปที่ 4.3 – 6 แสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รูปที่ 4.3 – 7 แสดงเส้นทางเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รูปที่ 4.3 – 8 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รูปที่ 4.3 – 9 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รูปที่ 4.3 – 10 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รูปที่ 4.3 – 11 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
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สารบัญรูป
(ต่อ)
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รูปที่ 4.3 – 12 แสดงผังบริเวณ (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ 205
รูปที่ 4.3 – 13 แสดงโครงสร้างพื้นฐานระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ 207
รูปที่ 4.3 – 14 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
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รูปที่ 4.4 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 4.4 – 2 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 4.4 – 3 แสดงผัง (Lay out) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 4.4 - 4 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 4.4 – 5 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
รูปที่ 4.4 – 6 แสดงแผนที่เขตเทศบาลตําบลพังโคน
รูปที่ 4.4 – 7 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
รูปที่ 4.4 – 8 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน
รูปที่ 4.4 – 9 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน
รูปที่ 4.4 – 10 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน
รูปที่ 4.4 – 11 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน
รูปที่ 4.4 – 12 แสดงแผนทีเ่ ขตเทศบาลตําบลท่าแร่
รูปที่ 4.4 – 13 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าแร่
รูปที่ 4.4 – 14 แสดงองค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าแร่
รูปที่ 4.4 – 15 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าแร่
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222
225
227
228
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234
237
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รูปที่ 4.5 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครพนม
รูปที่ 4.5 – 2 แสดงที่ตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครพนม
รูปที่ 4.5 – 3 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
รูปที่ 4.5 – 4 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
รูปที่ 4.5 – 5 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
รูปที่ 4.5 – 6 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
รูปที่ 4.5 – 7 แสดงพื้นที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก
รูปที่ 4.5 – 8 แสดงผังบริเวณ (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก
รูปที่ 4.5 – 9 แสดงโครงสร้างพื้นฐานระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก
รูปที่ 4.5 – 10 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก
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รูปที่ 4.6 – 1 แสดงพื้นที่การให้บริการเก็บขนขยะเทศบาลตําบลศรีพนา
รูปที่ 4.6 – 2 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา
รูปที่ 4.6 – 3 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา
รูปที่ 4.6 – 4 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1.4 – 1 แสดงปริมาณน้ําฝนค่าเฉลี่ยรายเดือน ปี พ.ศ.2558
ตารางที่ 1.4 – 2 แสดงปริมาณน้ําฝนรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555–2556
ตารางที่ 1.4 – 3 แสดงปริมาณฝนรายเดือนและรายปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2558
ตารางที่ 1.5 – 1 แสดงเขตการปกครองและจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558
ตารางที่ 1.5 – 2 แสดงรายงานสถิติจํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปี 255
ตารางที่ 1.6 – 1 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินแยกรายจังหวัด

60
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61
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ตารางที่ 2.1 – 1 แสดงคุณภาพน้ําแม่น้ําเลยในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดเลย ประจําปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2.1 – 2 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยืน่ ข้อเสนอโครงการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่จังหวัดเลย
ตารางที่ 2.1 – 3 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจําปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2.1 – 4 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยืน่ ข้อเสนอโครงการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ตารางที่ 2.1 – 5 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจําปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2.1 – 6 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
ตารางที่ 2.1 – 7 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจําปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2.1 – 8 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยืน่ ข้อเสนอโครงการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 2.1 – 9 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจําปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2.1 – 10 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่จงั หวัดนครพนม
ตารางที่ 2.1 – 11 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจําปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2.1 – 12 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่จงั หวัดบึงกาฬ

63

ตารางที่ 3.1 – 1 แสดงสถานภาพปัจจุบันของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ตารางที่ 3.1 – 2 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน
เทศบาลนครอุดรธานี
ตารางที่ 3.1 – 3 แสดงระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย
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98
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สารบัญตาราง
(ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 3.1 – 4 แสดงจํานวนบ่อดักน้ําเสีย (CSO)
ตารางที่ 3.1 – 5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย
ตารางที่ 3.1 - 6 แสดงตัวอย่างผลการตรวจคุณภาพน้ําเข้าระบบและน้ําทิ้ง
ประจําเดือนมกราคม 2559 ของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี
ตารางที่ 3.1 – 7 แสดงอัตราการเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
ตารางที่ 3.1 – 8 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน
เทศบาลเมืองหนองสําโรง
ตารางที่ 3.2 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน
เทศบาลนครสกลนคร
ตารางที่ 3.2 – 2 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน
เทศบาลตําบลท่าแร่
ตารางที่ 3.3 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน
เทศบาลเมืองนครพนม
ตารางที่ 4.1 – 1 แสดงสถานภาพปัจจุบันของระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ตารางที่ 4.1 – 2 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองเลย
ตารางที่ 4.1 – 3 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
ตารางที่ 4.1 – 4 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย
ตารางที่ 4.1 – 5 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย

105
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120
126
134
139
141
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145

ตารางที่ 4.2 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี
155
ตารางที่ 4.2 – 2 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี
156
ตารางที่ 4.2 – 3 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
160
ตารางที่ 4.2 – 4 แสดลการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
169
ตารางที่ 4.2 – 5 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
172
ตารางที่ 4.2 – 6 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดินจากบ่อบาดาลและบ่อสังเกตการณ์ 174
ตารางที่ 4.3 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองคาย
ตารางที่ 4.3 – 2 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย
ตารางที่ 4.3 – 3 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย
ตารางที่ 4.3 – 4 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองคาย

180
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185

ญ

สารบัญตาราง
(ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.3 – 5 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ตารางที่ 4.3 – 6 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ตารางที่ 4.3 – 7 แสดงรถก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ตารางที่ 4.3 – 8 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ตารางที่ 4.3 – 9 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
ตารางที่ 4.3 – 10 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
ตารางที่ 4.3 – 11 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
ตารางที่ 4.4 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลนครสกลนคร
ตารางที่ 4.4 – 2 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
ตารางที่ 4.4 – 3 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร
ตารางที่ 4.4 – 4 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
ตารางที่ 4.4 – 5 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน
ตารางที่ 4.4 – 6 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน
ตารางที่ 4.4 – 7 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลพังโคน
ตารางที่ 4.4 – 8 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าแร่235
ตารางที่ 4.4 – 9 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลท่าแร่
ตารางที่ 4.4 – 10 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
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บทสรุปผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือ จังหวัด
เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนมและบึงกาฬ มีพื้นที่รวม 45,605.630 ตารางกิโลเมตร หรือ
28,504,286 ไร่ อยู่ส่วนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ํา
โขง ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สภาพภูมิประเทศ แม่น้ําโขงเป็นแม่น้ํานานาชาติที่มีต้นกําเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของ
ประเทศจี น ผ่ า นตะวั น ออกของสหภาพพม่ า ภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย
ผ่านประเทศลาวและประเทศกัมพูชาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม แม่น้ําโขงจัดเป็น
แม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแม่น้ําที่มีขนาดใหญ่สายหนึ่งของโลก แม่น้ําโขงมีความยาว
ทั้งสิ้น 4,173 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้ําโขงตอนบน มีความยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร และแม่น้ําโขงตอนล่าง
ซึ่งมีความยาวประมาณ 2,373 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน้ําแม่น้ําโขงตอนล่าง 591,000 ตร.กม. โดยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ํา
ในประเทศไทย 178,080 ตร.กม. ประกอบด้วยลุ่มน้ํากก ลุ่มน้ําโตนเลสาป ลุ่มน้ําโขง(เหนือ) ลุ่มน้ําโขง
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลุ่มน้ํามูล และลุ่มน้ําชี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 195,060 ตร.กม.
ประเทศกัมพูชา 152,440 ตร.กม.และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 65,420 ตร.กม.
ลักษณะภูมิอากาศ ในปี พ.ศ.2558 เป็นปีที่ประเทศไทยมีฝนน้อยและต่ํากว่าค่าปกติเกือบทุกเดือน
โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน มีเพียงเดือนมกราคม กรกฎาคมและกันยายนที่มีปริมาณฝนสูงกว่า
ค่าปกติ ซึ่งในเดือนดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในช่วงฤดูหนาวต้น
ปี และจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ตลอดทั้งปีมีพายุหมุนเขตร้อนเพียง
1 ลูกที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย คือ พายุโซนร้อน \"หว่ามก๋อ\" (VAMCO 1519) โดยเคลื่อนเข้าสู่อําเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน ขณะมีกําลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยปริมาณฝนรวม
ตลอดปีเฉลี่ยทั้งประเทศต่ํากว่าค่าปกติประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์และต่ํากว่าปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2557 ต่ํากว่าค่า
ปกติ 4 เปอร์เซ็นต์) สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียสและสูงกว่าปี
ที่ผ่านมา(พ.ศ.2557 สูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส) หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคย

๒
ตรวจวัดได้ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าปกติทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนธันวาคมและพฤศจิกายนสูงกว่า
ค่าปกติ 2.1 และ 1.9 องศาเซลเซียส ตามลําดับ นอกจากนี้จากการติดตามสถานการณ์อุณหภูมิผิวน้ําทะเลใน
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรพบว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญกําลังปานกลางตั้งแต่กลางปี และมีกําลังแรง
ในช่วงปลายปี ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนต่ํากว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติในช่วงต้นฤดูฝน
ขอบเขตการปกครองและจํานวนประชากร สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) มีพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 6 จังหวัด คือ จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนมและบึงกาฬ มี 81 อําเภอ
586 ตําบล 6,737 หมู่บ้าน และจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 655 แห่ง
มีประชากร 5,012,334 คน โดยจังหวัดอุดรธานี มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด 134.28 คน/ตร.กม. และ
จังหวัดเลย มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด 55.91 คน/ตร.กม.

2. สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการน้ําเสียชุมชน
2.1 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในปี พ.ศ. 2559 (ณ เดือนกรกฎาคม 2559) พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ทั้งหมด 4,852.35 ตันต่อวัน จังหวัดอุดรธานีมีปริมาณขยะ
มูลฝอยเกิดขึ้นมากที่สุด คือ 1,681.59 ตันต่อวัน และจังหวัดบึงกาฬ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นน้อยที่สุด
คือ 403.10 ตันต่อวัน ทั้งนี้ ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการนําไปกําจัดที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี ) จํานวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น
728.89 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.02 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด รายละเอียดมีดังนี้

จังหวัด
เลย
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
บึงกาฬ
รวม
หมายเหตุ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัดที่ระบบกําจัด
รวมปริมาณ
ร้อยละของ
ขยะมูลฝอย
ขยะที่นําไป
ปริมาณ
กําจัดที่ระบบฯ
ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ของแต่ละจังหวัด
อปท.หลัก
ขยะมูลฝอย
ทีเกิดขึ้น
(ตันต่อวัน)
(ตันต่อวัน)
591.14 1. ทม.เลย
แบบฝังกลบ
142
142
24.10
2. ทน.อุดรธานี
แบบฝังกลบ
257
1,681.59
278
16.53
3. ทม. บ้านดุง
แบบฝังกลบ
21
4. ทม.หนองคาย
แบบฝังกลบ
53
356.55 5. ทม.ท่าบ่อ
แบบฝังกลบ
28
123.38
34.60
6. ทต.ศรีเชียงใหม่ แบบผสมผสาน
42.38
7. ทน.สกลนคร
แบบฝังกลบ
67
1,136.10 8. ทต.พังโคน
แบบฝังกลบ
19
98.51
8.67
9. ทต.ท่าแร่
แบบฝังกลบ
12.51
10. ทม.นครพนม
แบบฝังกลบ
47
683.87
63
9.21
11. ทต.นาแก
แบบผสมผสาน
16
12. ทต.ศรีพน
แบบฝังกลบ
24
403.10
24
5.95
13. ทต.บึงกาฬ
แบบฝังกลบ
4,852.35
728.89
* ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้มาจากจํานวนประชากรคูณด้วยอัตราการผลิตขยะ โดยที่อัตราการผลิตขยะของ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล เท่ากับ 1.89 1.15 1.02 และ
0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ตามลําดับ
ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น*
(ตันต่อวัน)

๓
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบมีทั้งหมด 13 แห่ง เปิดดําเนินการแล้ว 12 แห่ง และ
อยู่ในระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง โดยเป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 11
แห่ง และระบบผสมผสาน จํานวน 2 แห่ง อย่างไรก็ตามระบบฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดําเนินการแล้ว
ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาเหมือนที่ผ่านมา ได้แก่ การเดินระบบและการบํารุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการเดินระบบ ตลอดจนขาดงบประมาณในการดําเนินการเดินระบบ สาเหตุหนึ่ง
มาจากรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การขยะมู ล ฝอยได้ เ ฉพาะการเก็ บ ขนโดยอาศั ย พระราชบั ญ ญั ติ ส าธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 เท่านั้น จึงยังไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อง
กฎหมาย ประกอบกับประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
จากการที่ปริมาณขยะมูลฝอยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีอยู่แล้วเต็มเร็วกว่า
ที่ออกแบบไว้ และมีไม่เพียงพอกับการกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อาจเป็นเพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทําให้ไม่สามารถพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความเข้าใจใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณและไม่มั่นใจว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุน เพราะต้องจัดทําการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการและออกแบบรายละเอียดด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
รวมทั้งสถานที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนหาได้ยาก เพราะปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
สําหรับโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในช่วงเริ่มต้นของโครงการควรออกแบบโดยเลือกใช้ระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยขั้นพื้นฐาน โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ ค่าใช้จ่ายใน
การบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่วนระบบกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ต้องใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบมากขึ้น เช่น ระบบผสมผสาน Pyrolysis และ Gasification เป็นต้น ซึ่งมีครุภัณฑ์
เครื่องจักรเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการกํากับดูแลการควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง และการบริหารจัดการระบบภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย

2.2 สถานการณ์การจัดการน้ําเสีย
2.2.1 สถานการณ์คณ
ุ ภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน
2.2.1.1 การประเมินคุณภาพน้าํ แหล่งน้าํ โดยรวมคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินปี พ.ศ. 2558
คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน ในพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
จํานวน 12 แหล่งน้ํา ได้แก่แม่น้ําเลย สงคราม อูน หนองหารสกลนคร ห้วยหลวง ห้วยโมง น้ําสวย ห้วยปลาหาง
หนองหานอุดรธานี บึงโขงหลง กุดทึง และน้ํายาม จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําปี 2558 จํานวน
4 ครั้ง พบว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 41.66 รองลงมาได้แก่ เสื่อมโทรม ดี และ
เสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 27.09, 20.83 และ 10.42 ตามลําดับ รายละเอียดดังนี้
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เกณฑ์
คุณภาพน้ํา
ดี

กุมภาพันธ์ 2558
บึงโขงหลง

พอใช้

หนองหารสกลนคร
ห้วยน้ําโมง
ห้วยน้ําสวย
น้ํายาม
หนองหานอุดรธานี

เสื่อมโทรม

แม่น้ําเลย
แม่น้ําสงคราม
ห้วยน้ําอูน
ห้วยปลาหาง
กุดทิง
ห้วยหลวง

เสื่อมโทรมมาก
หมายเหตุ :

แหล่งน้ําผิวดิน
พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558
แม่น้ําสงคราม
แม่น้ําสงคราม
หนองหารสกลนคร
หนองหารสกลนคร
ห้วยน้ําโมง
ห้วยน้ําโมง
ห้วยน้ําอูน น้ํายาม
ห้วยน้ําอูน น้ํายาม
หนองหานอุดรธานี
หนองหานอุดรธานี
กุดทิง
กุดทิง

แม่น้ําเลย
ห้วยปลาหาง
บึงโขงหลง

แม่น้ําเลย
ห้วยปลาหาง
บึงโขงหลง

พฤศจิกายน 2558
บึงโขงหลง
แม่น้ําสงคราม
หนองหารสกลนคร
แม่น้ําเลย
ห้วยน้ําอูน
ห้วยหลวง
ห้วยน้ําโมง
ห้วยน้ําสวย น้ํายาม
กุดทิง
ห้วยปลาหาง
หนองหานอุดรธานี

ห้วยหลวง
ห้วยหลวง
ห้วยน้ําสวย
ห้วยน้ําสวย
- เกณฑ์คุณภาพน้ําดี ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 2
- เกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3
- เกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 4
- เกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาก ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 5

ร้อยละ
แหล่งน้ํา
20.83
41.66

27.09

10.42
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2.2.1.2 สถานการณ์คณ
ุ ภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินปี พ.ศ. 2554-2558
ในภาพรวมคุณภาพน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 โดย
เปรียบเทียบจากค่า WQI ตั้งแต่ปี 2554 - 2557 พบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในช่วงดีและพอใช้ ส่วนคุณภาพน้ํา
ในปี 2558 มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ ดี คะแนนมากกว่า 71- 90 มี 6 แหล่งน้ํา ได้แก่ น้ําโมง น้ํายาม
แม่น้ําอูน แม่น้ําเลย แม่น้ําสงคราม กุดทิง อีก 6 แหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คะแนนมากกว่า 61- 70 ได้แก่
ห้วยน้ําสวย ห้วยปลาหาง หนองหารสกลนคร หนองหานอุดรธานี ห้วยหลวง และบึงโขงหลง ทั้งนี้สถานการณ์
คุณภาพน้ําในปี 2554 – 2558 รายแม่น้ําทั้ง 12 แห่ง มีดังนี้
(1) แม่น้ําเลย
แม่น้ําเลยมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 5 สถานี ในพื้นที่จังหวัดเลย เริ่ม
ตั้งแต่ต้นแม่น้ําเลย บ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปจนถึงสะพานก่อนถึง
ปากแม่น้ํา 100 เมตร อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา เมื่อเทียบกับปี 2554-2557
พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ในขณะที่ปี 2558 มีสถานีตรวจวัด
มีเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD ,TCB
และ FCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิด
การชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(2) แม่น้ําสงคราม
แม่น้ําสงครามมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 5 สถานี ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
2 สถานี จังหวัดสกลนคร 1 สถานี และจังหวัดนครพนม 2 สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นแม่น้ําสงครามบ้านห้วยสงคราม
อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ไปจนถึงสะพานบ้านไชยบุรี อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จากจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ํา เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ํา ดี-พอใช้
ในขณะที่ปี 2558 คุณภาพน้ําอยู่เกณฑ์คุณภาพน้ําดีเพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ํา
ตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่ง
สกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(3) แม่น้ําอูน
แม่น้ําอูน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
2 สถานี และจังหวัดนครพนม 2 สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นแม่น้ําอูน บ้านตําลเลี่ยน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ไปจนถึงบ้านปากอูน ตําบลศรีสงครามอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา เมื่อ
เทียบกับปี 2554-2557 พบว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดีและพอใช้ และในปี 2558
เกณฑ์คุณภาพน้ําดีลดลง เกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้เพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี
คือ BOD และ DO เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสม
สิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(4) หนองหารสกลนคร
หนองหารสกลนคร มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 7 สถานี ในพื้นที่จังหวัด
สกลนครทั้ง 7 สถานี จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบว่า เกณฑ์คุณภาพ
น้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดีและพอใช้ ในปี 2558 มีเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้น
พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัย
อยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่
แหล่งน้ํา
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(5) ห้วยหลวง
ห้วยหลวง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
3 สถานี และจังหวัดหนองคาย 1 สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นห้วยหลวง สะพานบ้านหัวขัว อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ไปจนถึง หน้าประตูระบายน้ํา บ้านดอนดง ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จากจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ํา ดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อม
โทรมและพอใช้ ในปี 2558 มีเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้ําตลอดปี คือ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม
และอยู่ใกล้กับที่ปล่อยน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะ
ล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(6) ห้วยน้ําโมง
ห้วยน้ําโมง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่ จังหวัด
อุดรธานี 2 สถานี และจังหวัดหนองคาย 2 สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นห้วยน้ําโมงสะพาน บ้านม่วง หมู่ 11 ตําบลจํา
ปําโมง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึงสะพานบ้านชุมชนป่างิ้ว หมู่ 1 ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบว่าคุณภาพน้ําส่วน
ใหญ่อยู่ใน เกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้และดี ในปี2558 เกณฑ์คุณภาพน้ําคงเดิม พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้
เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(7) ห้วยน้ําสวย
ห้วยน้ําสวย มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี 1 สถานี และหนองคาย 2 สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นห้วยน้ําสวยสะพานบ้านน้ําสวยหมู่ 1 ตําบลสระใคร
อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไปจนถึงสะพานบ้านปากสวย หมู่6 ตําบลบ้านเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้และเสื่อมโทรม ในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ และเกณฑ์คุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจาก
ชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรก
ในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(8) ห้วยปลาหาง
ห้วยปลาหาง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร เริ่มตั้งแต่ต้นห้วยปลาหาง สะพานบ้านหนองกุงกลําง หมู่17 ตําบลคาบ่อ อําเภอวาชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ไปจนถึงสะพานบ้านสว่าง-หนองหวาย ตําบลวังยาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จากจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ํา
พอใช้และเสื่อมโทรม ในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก พารามิเตอร์สําคัญที่
บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลาย
ชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(9) น้ํายาม
น้ํายามมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 3
สถานี และจังหวัดนครพนม 1 สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นน้ํายามสะพานบ้านหนองแสง หมู่ 9 ตําบลตําลโกน อําเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปจนถึงสะพานบ้านปากยาม หมู่ 4 ตําบลสามผง อําเภอศรีสงครามจังหวัด

๗
นครพนม จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี 2543-2557 พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้และเสื่อมโทรม ในปี 2558 มีเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้เพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้
ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทํา
ให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(10) หนองหานอุดรธานี
หนองหานอุดรธานี มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี เริ่มตั้งแต่ จุดสูบน้ําประปําบ้านเดียม หมู่ 5 ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ไปจนถึงฝายน้ําล้นบ้านปอ หมู่ 6 ตําบลกุมภวาปี อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและ
พอใช้ ในปี 2558 มีเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้เพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ
BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้าง
สิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(11) บึงโขงหลง
บึงโขงหลง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มตั้งแต่จุดสูบน้ําประปา เทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ไปจนถึงท่าเรือโคกคล้อย วัดดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ
ตําบลบ้านต้อง อําเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ คุณภาพน้ําในปี 2558 เกณฑ์คุณภาพน้ําดีและพอใช้ พารามิเตอร์
สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ TCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและ
เกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
(12) กุดทิง
กุดทิง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เริ่ม
ตั้งแต่ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ บ้านโนนสมบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ไปจนถึงบ้านโคก
ก่อง ตําบลโคกก่องอําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ คุณภาพน้ําในปี 2558 เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนมากอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลาย
ชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา

2.2.2 สถานการณ์การจัดการน้ําเสียชุมชน
น้ําเสียชุมชนได้สร้างปัญหาให้กับแหล่งน้ําผิวดินต่างๆ เกิดการเน่าเสีย นําน้ํามาใช้ได้ประโยชน์
ได้ลดลง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่ในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่ผ่านมากรมโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมให้กับชุมชนต่างๆ
การลงทุนระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กําหนดให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการ และกฎหมายได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถจัดสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมได้เอง โดยสามารถใช้งบประมาณจากการสนับสนุนของงบประมาณประจําปีของรัฐบาล
และ/หรือเงินกู้ยืมจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นระดับเทศบาลในพื้นที่ รั บผิดชอบของสํ านั กงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) จํานวน 6 จังหวัด ได้แก่ เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ
มีจํานวนทั้งหมด 655 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลตําบล 215 แห่ง เทศบาลเมือง 8 แห่ง และเทศบาลนคร
2 แห่ง ตั้งแต่ได้เริ่มมีการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม (พ.ศ. 2528) จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดสร้างระบบ

๘
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมในเขตเทศบาลแล้ ว จํ า นวน 3 แห่ ง และสามารถบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชนได้ ร วมทั้ ง สิ้ น
61,957 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน การดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมในปัจจุบัน มีสถานภาพ ดังนี้
(1) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดําเนินงานแล้ว จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครสกลนคร และเทศบาลตําบลท่าแร่ สามารถรองรับน้ําเสียชุมชนได้ 43,902 16,000 และ
2,055 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลําดับ
(2) ยกเลิกการก่อสร้าง จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองนครพนม โดยก่อสร้างระบบรวบรวม
น้ําเสียเสร็จแล้ว หากมีการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับน้ําเสียได้ 8,602 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน
รูปแบบของการบําบัดน้ําเสีย พบว่า ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond : SP) เป็นระบบ
หลัก เนื่องจาก เป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดน้ําเสีย ดูแลรักษาง่าย และใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่
ซับซ้อนมาก ไม่ต้องการบุคลากรที่ชํานาญมาก และค่าใช้จ่ายในการเดินระบบต่ํา แต่มีข้อเสียคือ ใช้พื้นที่มาก
และมักจะมีปัญหาปริมาณสาหร่าย(algae) มีมากเกินไป โดยเฉพาะในบ่อสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีการนําบึง
ประดิษฐ์ (Wetland : WL) มาใช้ร่วมกับระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond : SP) ด้วยเช่นกัน
รายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
ขนาดระบบ
(ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน)

ปริมาณน้ําเสีย
ที่เข้าระบบฯ
(ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน)
15,000

ประเภทของ
ระบบ

จํานวน
(ระบบ)

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ระบบ
บ่อปรับเสถียร
(Stabilization
pond : SP)

2

เทศบาลนครอุดรธานี

43,902
-

ระบบ
บ่อปรับเสถียร
(Stabilization
pond : SP)
และบึงประดิษฐ์
(Wetland : WL)
รวม

2

เทศบาลเมืองครพนม*
เทศบาลนครสกลนคร
เทศบาลตําบลท่าแร่

16,000
2,054

12,158.58
831

61,956

27,989.58

4

แหล่ง
รับน้ําทิ้ง
ห้วยมั่ง
ไหลรวมลงสู่
ห้วยหลวง
หนองหาร
สกลนคร

โดยมีปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียจริงเพียง 27,989.58 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งน้อย
กว่าความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบฯ (Capacity) ขณะที่พื้นที่ให้บริการบําบัดน้ําเสียเฉลี่ยเพียง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่เขตเทศบาลเท่านั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แม้ในเขตเทศบาลเองก็ยังไม่ได้รับการบําบัดน้ําเสีย
ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง ทําให้ยังมีน้ําเสียระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบําบัด
ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายใดๆ ที่บังคับให้ชุมชนเมืองจะต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เนื่องจากยังไม่มีการกําหนดให้ชุมชนเมืองเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายน้ําเสียออกสู่
สิ่งแวดล้อม แต่หากในกรณีที่ทางราชการจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมให้กับชุมชนเมืองนั้นๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรืออาจจ้างผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียเป็นผู้ดําเนินงาน และควบคุมการทํางานของระบบฯ แทนได้

๙
ปัญหาสําคัญที่ทําให้การดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากสาเหตุหลักดังนี้
(1) ขาดบุคลากรที่ชํานาญด้านการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา โดยเฉพาะบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลและควบคุมระบบ และต้องมีความรู้และ
ทักษะด้านการควบคุมดําเนินงานระบบฯ ด้วย
(2) ขาดงบประมาณในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย
แนวทางแก้ไขปัญหาประการหนึ่ง คือ การเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียจากผู้ก่อปัญหามลพิษ ซึ่ง
เป็นการนําหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาบังคับใช้ผู้ก่อมลพิษ การกําหนดอัตราและการดําเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียสามารถดําเนินการได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ 72 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กําหนดให้หน่วยงานในท้องถิ่นที่ได้จัดการ
บําบัดน้ําเสียในพื้นที่สามารถจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียจากผู้ก่อมลพิษได้ ไม่ว่าท้องถิ่นนั้นจะอยู่ในเขต
ควบคุ ม มลพิ ษ หรื อ นอกเขตก็ ต าม หรื อ กรณี ที่ ท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ช้ ง บประมาณจากงบประมาณของรั ฐ บาลหรื อ
งบประมาณท้องถิ่น ร่วมกับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการลงทุนสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยให้
ท้องถิ่นทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าบริการและกําหนดเป็นเทศบัญญัติจัดเก็บค่าบริการบําบัด
น้ําเสียภายใต้มาตรา 88 ของกฎหมายฉบับนี้ และพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและการกระจายอํานาจ
พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการที่ได้รับการบริการ
สาธารณะได้
ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้กําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียและวิธีการจัดเก็บของพื้นที่ที่มี
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยออกเป็นเทศบัญญัติกําหนดการเก็บค่าธรรมเนียม พื้นที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสีย มีพื้นที่ 8.3 ตารางกิโลเมตร จํานวน 40 ถนนเส้นหลัก และมีกลุ่มผู้เข้าข่ายชําระค่าธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสียประมาณการจํานวนราย 2,500 ราย โดยเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป และนําเงินส่งเข้าบัญชีประเภทค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
การจัดการน้ําเสียชุมชนที่ผ่านมาเป็นการดําเนินงานแบบแยกส่วนมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ
จนเกิดความสับสนซ้ําซ้อนของการทํางานในลักษณะต่างคนต่างทํา โดยไม่ให้ความสําคัญแบบองค์รวมหรือ
ในเชิงพื้นที่ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ และไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดความ
เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ทําให้เกิดการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ลดต้นทุน การดําเนินการ นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน ที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนจํานวนมาก มักจะประสบกับปัญหาการบริหารจัดการ ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ทั้งด้านการดูแลและรักษาระบบที่ขาดประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบก่อสร้างระบบฯ ขาดความ
เอาใจใส่อย่างจริงจังในด้านการบริหารจัดการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมของชุมชนในพื้นที่ และ
ด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน ตลอดจนการนําหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร
และยังขาดกลไกหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทําให้ชุมชนและประชาชนขาดจิตสํานึก ไม่เข้าใจ
ปัญหาอย่างแท้จริง ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และไม่ให้ความร่วมมือดําเนินการ
หลายปีที่ผ่านมามีชุมชนเมืองเพียงไม่กี่แห่งและส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองระดับเทศบาลที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณน้ําเสียชุมชนที่เกิดขึ้น และยังมี
ชุมชนเมืองหลายแห่งที่ยังไม่มีการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ยังไม่มีระบบจัดการน้ําเสีย
หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่ยังคงระบายน้ําเสียลงท่อระบายน้ําย่อยต่าง ๆ และไหลลงคูน้ํา ลําคลอง แอ่งน้ํา

๑๐
และแม่น้ําในที่สุด ทําให้แหล่งน้ําเหล่านี้กลายเป็นแหล่งรองรับน้ําเสียจนเกิดการเน่าเสีย ไม่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้อีกต่อไป อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความพร้อมด้านการ
บริหารจัดการน้ําเสีย ขาดงบประมาณดําเนินการ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งในอนาคต
จําเป็นต้องสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมกับพื้นที่และขีดความสามารถของท้องถิ่น โดย
ผลักดันให้เทศบาลเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการ
ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน รายละเอียดดังนี้
จังหวัด

๒๕59

เลย
อุดรธานี

(1)

ทม.หนองสําโรง

หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
บึงกาฬ

หมายเหตุ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564

(๑)
(2)

ทม.เลย/ทต.เชียงคาน
ทต.หนองบัว/ทต.หนองขอนกว้าง/
ทต.บ้านจั่น
ทม.หนองคาย/ทม.ท่าบ่อ
ทน.สกลนคร(2)/ทต.ท่าแร่(2)
ทม.ศรีสงคราม
ทต. บึงกาฬ/ทต.ศรีพนา/ทต.บึงงาม
ทต.บึงโขงหลง

2565 – 2569
ทต.ศรีเชียงใหม่
ทต.พังโคน
ทต.นาแก/ทต.ธาตุพนม
ทต.ท่าสะอาด/ทต.ดอนย่านาง

หมายถึง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียรวมชุมชนที่ได้รับงบประมาณแล้ว
หมายถึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน นอกจากการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมแล้ว
เราต้องให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลไกของการจัดการน้ําเสียชุมชนในพื้นที่และภาพรวม ด้วยการลด
ต้นทุน การจัดการน้ําเสียรวมที่จะต้องถูกส่งมาเข้าบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวม ซึ่งประชาชนสามารถที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมได้ดังนี้
1. ลดปริมาณการใช้น้ํา ซึ่งเป็นวิธีการที่จะลดปริมาณน้ําเสียที่จะเข้าสู่ระบบบําบัด เป็นวิธีการที่
จะได้ประโยชน์ 2 ทาง คือ การประหยัดทรัพยากรน้ําและการลดปริมาณน้ําเสียที่ต้องเข้ารับการบําบัด
2. บําบัดน้ําเสียเบื้องต้น เป็นการช่วยลดภาระการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการปนเปื้อนในน้ําเสีย
ที่ปล่อยออกมา ซึ่งจะทําให้น้ําเสียมีคุณภาพน้ําดีขึ้น
3. นําน้ําเสียไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่สามารถรองรับการใช้น้ําที่มีคุณภาพต่ํากว่าได้ ตัวอย่างเช่น
การนําน้ําซักล้างไปใช้รดน้ําต้นไม้
และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบําบัดน้ําเสียของผู้ก่อมลพิษ ซึ่ง
ดําเนินการแล้วใน 2 พื้นที่ คือ เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลตําบลท่าแร่ ซึ่งเป็นการนําหลักการผู้ก่อ
มลพิ ษ เป็ นผู้ จ่ า ยสํ า หรั บ ประเทศไทยเป็ น เรื่ อ งใหม่ ถึ งแม้ ว่ า โดยหลั ก การได้ มี ก ารนํ า เสนอขึ้ น มาใช้ตั้ ง แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) แล้วก็ตาม แต่การดําเนินการใน
ทางปฏิบัติยังไม่ได้รับการนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

๑๑

3. การสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
การก่อสร้าง ผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
1) เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3) เทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 4) เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง จังหวัดสกลนคร 3 แห่ง และจังหวัดนครพนม 1 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดที่ไม่มี
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดกนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้ประสานงานกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
การดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อการจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดั บจั งหวั ด รวมทั้ ง สิ้ น 4 แห่ ง พบว่า สถานภาพ
การดําเนินงานของระบบ ณ วันที่สํารวจ มีดังต่อไปนี้
จังหวัด

พืน้ ที่

ระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชน

สถานภาพ

อุดรธานี
สกลนคร

1. เทศบาลนครอุดรธานี
2. เทศบาลนครสกลนคร
3. เทศบาลตําบลท่าแร่
4. เทศบาลเมืองนครพนม

บ่อปรับเสถียร
บ่อปรับเสถียรและบึงประดิษฐ์
บ่อปรับเสถียรและบึงประดิษฐ์
บ่อปรับเสถียร

เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
หยุดการก่อสร้าง

นครพนม

โดยมีรายละเอียดสภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน การดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
การสํารวจสภาพทั่วไปของการดําเนินงานระบบฯ ดังนี้
3.1 จังหวัดอุดรธานี
จั งหวัด อุ ด รธานี มี ร ะบบรวบรวมและบํา บัด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
มีเพียง 1 แห่ง คือ เทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการจัดการน้ําเสียชุมชนจังหวัดอุดรธานี กับองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองสําโรง
เทศบาลตํ าบลหนองขอนกว้ าง เทศบาลตํ าบลหนองบั ว และเทศบาลตํ าบลบ้ านจั่ น เพื่ อให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ลงนามสามารถรวบรวมน้ําเสียเชื่อมต่อเข้าระบบรวบรวมของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนําน้ําเสีย
ไปบําบัดที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุดรธานีต่อไปได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลเมือง
หนองสําโรง ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบรวบรวมของเทศบาล
นครอุดรธานีแล้ว และอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
3.1.1 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ลาดจากทิศใต้
ไปทิศเหนือ มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น

๑๒
133,429 คน มีทางน้ํ าธรรมชาติที่สํ าคัญ 2 สาย คือ ห้วยหมากแข้ง และห้วยมั่ง ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ํา
ธรรมชาติจากตัวเมือง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานียังมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 2 แห่ง สําหรับใช้ใน
การผลิตน้ําประปา และเป็นแหล่งน้ําสํารอง คือ หนองประจักษ์และหนองสิม สําหรับแหล่งน้ําอื่น ๆ ได้แก่
หนองบัว หนองเหล็ก หนองสิม หนองใหญ่ และหนองขอนกว้าง
ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 20,014 ลูกบาศก์
เมตร โดยมีอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน และมีห้วยหมากแข้ง และห้วยมั่ง เป็นแหล่งรองรับ
น้ําเสียจากชุมชนไหลรวมลงสู่ห้วยหลวง การจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดําเนินการโดยรวบรวมและบําบัด
น้ําเสีย ณ โรงปรับปรุงคุณภาพ ซอยทองหล่อ ถนนอุดร-สามพร้าว ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เริ่มก่อสร้างวันที่ 12 มีนาคม 2551 ถึง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 1,380 วัน แบ่งเป็น 200 งวด
ระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย เป็นระบบท่อรวม (Combined System) ครอบคลุมพื้นที่
8.3 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 16.77 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสียได้ 43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ท่อรวบรวมน้ําเสียขนาดต่างๆ มีความยาวรวม 10,030 เมตร และท่อระบายน้ํา ความยาวรวมทั้งสิ้น 2,020
เมตร ในส่วนของอาคารชลศาสตร์ ประกอบด้วยบ่อดักน้ําเสีย จํานวน 25 แห่ง บ่อดักขยะจํานวน 23 แห่ง
และอาคารติดตั้ง Flap Valve จํานวน 23 แห่ง โดยทําการดักน้ําเสียที่จะระบายลงสู่ห้วยหมากแข้งและห้วย
มั่ง และมีสถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 แห่ง ณ หนองสิม
ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Ponds) ตั้งอยู่
บ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าว และบ้านดอนหวาย ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 287-2-61 ไร่
เป็นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยระบบบําบัดน้ําเสียนี้สามารถรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดสองระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ปริมาณน้ําเสีย 43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรก 4,094 กิโลกรัมต่อวัน
ในระยะที่ 2 รั บปริ มาณน้ํ าเสี ยได้ 70,322 ลูกบาศก์เ มตรต่อวัน คิดเป็ นปริม าณความสกปรก 7,994
กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณน้ําเสียที่ไหลเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานี เฉลี่ยประมาณ 15,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 34 ของปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบไว้
จากการลงพื้นที่ พบว่า เทศบาลนครอุดรธานีได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ําเสีย
ทําหน้าที่ดูแลและเดินระบบ ซึ่งเป็นไปตามหลักเทคนิควิชาการ องค์ประกอบภายในพื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีวัชพืชในบ่อบําบัด แผ่น HDPE โป่งพองในบางบ่อ ส่วนน้ําเสียใน
บ่อบําบัดอยู่ในสภาพดี มีสีเขียวและไม่มีกลิ่นเหม็น จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียและน้ําทิ้ง พบว่า น้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานีมีคุณภาพดี คือ สามารถลดค่าความสกปรกลงได้ร้อยละ 75
แต่มีสีเขียวไม่ใสเท่าที่ควร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เทศบาลนครอุดรธานี ได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

๑๓
สําหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหา อุปสรรค
 ขาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
 การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญ่ แต่ปริมาณน้ําเสียเข้ าระบบ
น้อยกว่าประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากระบบท่อรวบรวมยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
 ปัญหาสาหร่ายในระบบบําบัดน้ําเสีย จะเห็นได้จากน้ําในบ่อบําบั ดน้ําเสีย
มีสีเขียวเป็นผลมาจากมีสาหร่ายในบ่อปริมาณมาก และน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมีสีเขียว ซึ่งสามารถสังเกต
เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผลจากสาหร่าย อาจทําให้เกิดปัญหา Algae bloom ได้ เมื่อปล่อยออกสู่ห้วงหลวง
 ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรจั ด หาบุ ค ลากรเพิ่ ม เติ ม ให้ เ หมาะสมกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยเฉพาะ
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครัวเรือนและสถานประกอบการบริเวณพื้นที่
รองรับน้ําเสียในปัจจุบันเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก และจ่ายค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
 เทศบาลนครอุดรธานีควรสํารวจท่อระบายน้ําเสียที่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสีย รวมทั้งติดตามเรื่องการจัดทําผังเมือง และประเมินปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
การขยายตัวของเมือง
 เตรียมความพร้อมเพื่อให้ท่อรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ โดยทําการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อขยายพื้นที่บริการรวบรวม
น้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด
3.1.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลนครเมืองหนองสําโรง
เทศบาลเมื อ งหนองสํ า โรง มี พื้ น ที่ 24.85 ตารางกิ โ ลเมตร ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีลําห้วยไหลผ่านเพียงสายเดียว คือ ห้วยดาน ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงได้มีการ
ขยายตัวของชุมชนออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคมและโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนา
ที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้น สภาพของชุมชนในปัจจุบันจึงกลายเป็นชุมชนกึ่งเมือง
เทศบาลเมืองหนองสําโรง มีประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 26,479 คน
ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 3,972 ลูกบาศก์
เมตร โดยมีอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน การจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดําเนินการโดย
รวบรวมน้ําเสียชุมชน และส่งไปบําบัด ณ โรงปรับปรุงคุณภาพ ซอยทองหล่อ ถนนอุดร-สามพร้าว ตําบลสาม
พร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑๔
เทศบาลเมื อ งหนองสํ า โรง ดํ า เนิ น การจั ด การน้ํ า เสี ย โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน รายละเอียดดังนี้
ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
พ.ศ.
2559 - 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2559

2560

2561

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
205.4025 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน
ของเทศบาลเมืองหนองสําโรง
1) เงินงบประมาณ 184.7622 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ 20.6403 ล้านบาท
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 20.5403 ล้านบาท
3.5944 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง
1) เงินงบประมาณ 3.235 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
0.3594 ล้านบาท
40.801 ค่าก่อสร้าง
1) เงินงบประมาณ 26.0185 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ 1.8359 ล้านบาท
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 1.7359 ล้านบาท
1.0783 ค่าควบคุมงาน
1) เงินงบประมาณ 0.9705 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
0.1078 ล้านบาท
82.4805 ค่าก่อสร้าง
1) เงินงบประมาณ 74.2284 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
8.2521 ล้านบาท
1.0783 ค่าควบคุมงาน
1) เงินงบประมาณ 0.9705 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
0.1078 ล้านบาท
82.121 ค่าก่อสร้าง
1) เงินงบประมาณ 73.9049 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
8.2161 ล้านบาท
1.4378 ค่าควบคุมงาน
1) เงินงบประมาณ 1.294 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
0.1438 ล้านบาท

๑๕
สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 9 (อุ ด รธานี ) ได้ ล งพื้ น ที่ เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงิน และเทศบาลเมืองหนองสําโรง แจ้งให้ทราบว่า ลงนามใน
สัญญาจ้างโครงการฯ แล้ว ผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจํากัดอุบลมนตรีกับห้างหุ้นส่วนจํากัด
กิจศิริวุฒิ เป็นเงินจํานวน 204,600,000 บาท ซึ่งมีจํานวนเงินงบประมาณลดลงจากที่ได้รับจัดสรร จํานวน
802,500 บาท โดยกําหนดแผนการก่อสร้างไว้แล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างตามแผน
การก่อสร้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.2 จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร มีระบบรวบรวมและบํ าบัดน้ําเสี ยชุ มชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครสกลนคร และเทศบาลตําบลท่าแร่ ซึ่งผลการติดตามระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
มีดังต่อไปนี้
3.2.1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสกลนคร
เทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 54.54
ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ด้านตะวันออกติดกับหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่
พื้นที่ 123 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีท้งั สิ้น 53,971 คน
ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 8,068 ลูกบาศก์เมตร
โดยมีอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน และหนองหารเป็นแหล่งรองรับน้ําเสียจากชุมชน การจัดการ
น้ําเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดําเนินการโดยรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถนนคูเมือง
ตําบลเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลนครสกลนคร เป็นระบบท่อรวม (Combined
System) ครอบคลุมพื้นที่ 19.25 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสียได้
16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อดักน้ําเสียจํานวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนคร
สกลนคร มีแหล่งน้ําที่ระบายออก คือ หนองหาร โดยมีสถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 2 แห่ง
และสถานีสูบน้ําเสียในพื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสีย 2 แห่ง ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา และคูหมากเสื่อ
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ที่ถนนคูเมือง ตําบลเชิงชุม อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds) พื้นที่ 92 ไร่
สร้างโดยกรมโยธาธิการ และระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) พื้นที่ 103 ไร่ สร้างโดยงบประมาณ
ของกรมชลประทานแล้วถ่ายโอนให้แก่กรมประมง ปริมาณน้ําเสียทั้งหมดที่สามารถรองรับได้ 16,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน โดยระบบปรับเสถียร (Stabilization Ponds) จะรับน้ําเสียในปริมาณครึ่งหนึ่งของน้ําเสียทั้งหมด มี
ความสามารถสูงสุดในการรองรับน้ําเสียประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งออกเป็น 2 ชุดต่อขนานกัน
แต่ ล ะชุ ด ประกอบด้ ว ยบ่ อ จํ า นวน 3 บ่ อ ต่ อ แบบอนุ ก รม โดยออกแบบให้ 2 บ่ อ แรกเป็ น บ่ อ กึ่ ง หมั ก
(Facultative pond) บ่อสุดท้ายเป็นบ่อบ่ม (Muturation pond) จากนั้นน้ําเสียจากบ่อบ่มสุดท้ายจะไหลไป
ยังบ่อเก็บกักน้ําเสีย และเข้าสู่บึงประดิษฐ์ จํานวน 6 บ่อ ซึ่งต่อแบบอนุกรมกัน ในพื้นที่ 84.5 ไร่ และระบาย
น้ําทิ้งลงหนองหาร ส่วนระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) น้ําเสียครึ่งหนึ่งจะถูกส่งมาบําบัดด้วย
ระบบนี้ มีความสามารถสูงสุดในการรองรับน้ําเสียประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งออกเป็น 2 ชุด ต่อ
ขนานกัน แต่ละชุดประกอบด้วยบ่อกึ่งหมัก (Facultative pond) จํานวน 2 บ่อ และบ่อบ่ม (Muturation
pond) จํานวน 2 บ่อ ต่ออนุกรมกัน น้ําเสียจากบ่อบ่มสุดท้ายจะไหลแยกกันไปยังบึงประดิษฐ์ จํานวน 2 บ่อ

๑๖
ซึ่งต่อแบบขนานกัน จากนั้นน้ําเสียทั้งหมดซึ่งรวบรวมจากระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง 2 ชุด จะไหลเข้าสู่บึงประดิษฐ์
ขนาดใหญ่อีก 1 บ่อ ก่อนที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไหลเข้าสู่บึงประดิษฐ์ 2 บ่อสุดท้ายที่ต่อขนานกัน และ
ระบายน้ําทิ้งลงหนองหาร
จากการลงพื้นที่ พบว่า อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบําบัดน้ําเสีย เช่น
อาคารสํานักงาน ห้องปฏิบัติการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติ ระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียชุมชน พบว่า น้ําเสียจากเขตเทศบาลนครสกลนครจะถูกรวบรวมและส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่
สถานีสูบน้ําคูหมากเสื่อ จากนั้นน้ําเสียจะถูกปั๊มส่งไปเข้าระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่งและบึงประดิษฐ์ ก่อนที่จะ
ปล่อยลงสู่หนองหาร ทั้งนี้ ปริมาณน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย เฉลี่ย 12,185.58 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 76 ของที่ออกแบบไว้ บ่อบําบัดไม่มีวัชพืช น้ําเสียอยู่ในสภาพดี มีสีเขียว และไม่มีกลิ่นเหม็น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้าระบบและน้ําทิ้งเป็นประจําทุกสัปดาห์ ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถลดค่าความ
สกปรกของน้ํา ในรูป BOD ได้มากกว่าร้อยละ 50 สําหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปัจจุบันเทศบาลนคร
สกลนคร ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบําบัด น้ําเสีย รวมทั้งไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่มีรายได้จาก
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
สําหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข มีดังนี้
(1) ปัญหา อุปสรรค
 ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย จึงไม่มีรายได้จากการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
 ประชาชนบุกรุกเข้าไปจับสัตว์น้ําและทําลายทรัพย์สินในสถานที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินระบบ โดยจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศึกษาต้นทุนการดําเนินงาน เพื่อกําหนดอัตราค่าบริการบําบัด
น้ําเสียชุมชนที่เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครัวเรือนและสถานประกอบการบริเวณ
พื้นที่รองรับน้ําเสียในปัจจุบันเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก และจ่ายค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
 ควรขยายแนวระบบรวบรวมน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลมากขึ้น โดยศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อขยายพื้นที่บริการรวบรวม
น้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด
 ควรสํารวจท่อระบายน้ําเสียที่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งติดตาม
เรื่ อ งการจั ด ทํ า ผั ง เมื อ ง และประเมิ น ปริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเสียที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เทศบาลถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรง
 ควรตรวจหาพยาธิและการสะสมของโลหะหนักในเนื้อปลาว่ามีปริมาณไม่เกินมาตรฐานที่
สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนดไว้ ห รื อ ไม่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความปลอดภัยที่รับประทานปลาในบ่อบําบัดน้ําเสีย
 ออกข้ อ กํ า หนด/ระเบี ย บหรื อ แนวทางในการควบคุ ม การบุ ก รุ ก จั บ สั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ
ป้องกันการทําลายต้นพืชในระบบฯ และป้องกันการรบกวนการทํางานของระบบฯ
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3.2.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่
เทศบาลตําบลท่าแร่ ตั้งอยู่ ณ ตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 2.193
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 15 ชุมชน ประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีทั้งสิ้น 8,059 คน
แหล่งน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญในเขตเทศบาลตําบลท่าแร่ ได้แก่ หนองหารน้อยและหนองหาร มีพื้นที่รับน้ํา
3,723 ไร่
ภายในเขตเทศบาลตําบลท่าแร่ มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 1,2088 ลูกบาศก์เมตร
โดยมี อั ต ราการผลิ ต น้ํ า เสี ย 150 ลิ ต รต่ อ คนต่ อ วั น และมี ห นองหาร เป็ นแหล่ งรองรั บน้ํ าเสี ยจากชุ มชน
การจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดําเนินการโดยรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตั้งอยู่ที่
หมู่ 1 ถนนเฟื่องฟู ตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลตํ าบลท่ าแร่ เป็นระบบท่ อรวม (Combined
System) ครอบคลุมพื้นที่ 1.49 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 67 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสียได้
2,054 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท่อรวบรวมน้ําเสียขนาดต่างๆ มีความยาวรวม 7,766 เมตร บ่อดักน้ําเสีย
จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ถนนดําเนินสว่างติดกับถนนคงสวัสดิ์ 2 แห่ง และถนน ดําเนินสว่างติดกับถนนเฟื่องฟู
2 แห่ง รวมทั้งมีสถานีสูบน้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 แห่ง
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลท่าแร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนเฟื่องฟู ตําบลท่าแร่
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 50 ไร่เป็นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง
(Stabilization Ponds) และระบบบึงประดิษฐ์ (Wetland) จํานวน 3 บ่อ ต่อแบบอนุกรมกัน จํานวน 8 บ่อ
โดยสามารถรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้น 2,054 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
จากการลงพื้นที่ พบว่า อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบําบัด
น้ําเสีย อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติ ปริมาณน้ําเสียที่ไหลเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลท่า
แร่ เฉลี่ยประมาณ 831 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 40.46 ของปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบไว้ และ
เดินระบบเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ น้ําเสียจากเขตเทศบาลตําบลท่าแร่จะถูกรวบรวมและส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบบ่อผึ่งและบึงประดิษฐ์ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่หนองหาร น้ําเสียในบ่อบําบัดแต่ละบ่อมีปริมาณน้อยมาก จนไม่
สามารถไหลล้นจากบ่อบําบัดที่ 1 ไปจนถึงบ่อบําบัดสุดท้าย และไหลเข้าไปยังบึงประดิษฐ์ จึงไม่มีน้ําทิ้งปล่อย
ลงสู่หนองหาร เทศบาลตําบลท่าแร่ออกเทศบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 อัตรา 1 บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดยรวมกับค่าน้ําประปา รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
267,100 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 216,000 บาทต่อปี
สําหรับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข มีดังนี้
(1) ปัญหา อุปสรรค
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้าระบบและน้ําทิ้งเป็นประจํา
 ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบบ้ําบัดน้ําเสียน้อยมาก
 น้ําในบ่อผึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ําฝนมากกว่าน้ําเสีย
 น้ําที่จะเข้าสู่ทอ่ รวบรวมน้ําเสียไปยังระบบบําบัด จะเป็นน้ําจากรางระบาย
น้ําฝนของเทศบาล ไม่ใช่น้ําเสียจากบ้านเรือน เนื่องจากชุมชนไม่มีรางหรือท่อระบายน้ําจากบ้านเรือน ทําให้น้ํา
เสียที่เกิดขึ้นไม่ไหลเข้าระบบ
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(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้าระบบและน้ําทิ้งเป็นประจํา
 ควรมีการตรวจสอบจํานวนครัวเรือน และสถานประกอบการที่ทําการเชื่อม
ท่อเข้ าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก เทียบกับจํานวนครัวเรือนและสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่บริการ
รวบรวมน้ําเสีย อีกทั้งตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณและแนวท่อรวบรวมน้ําเสีย บ่อดักน้ําเสีย หากตรวจพบ
ควรดําเนินการแก้ไข
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสีย
หลัก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรง
 ควรขยายแนวระบบรวบรวมน้ํ า เสีย ให้ค รอบคลุ ม พื้ นที่ เ ทศบาลมากขึ้ น
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับระบบฯ ที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีการขยายตัวของเมืองค่อนข้างมาก ดังนั้น ควร
ประเมินปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวของเมือง และจัดหางบประมาณ เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่ฝั่งตรงข้าม แล้วสูบส่งข้าม
มายังฝั่งอีกด้านหนึ่งที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย
3.3 จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม มีระบบรวบรวมและบํ าบั ดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
มีเพียง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และ 2551
และชะลอการก่อสร้าง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนครพนมได้ขยายเวลาก่อสร้างให้แก่
ผู้รับจ้าง 4 ครั้ง นับจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบที่สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม หมู่ที่ 8
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างบ่อรวบรวมและบําบัดน้ําเสียให้กับผู้รับจ้างได้
สาเหตุที่เทศบาลเมืองนครพนม ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้ เนื่องจาก
มีชาวบ้านคัดค้านโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว ทั้งคัดค้านไม่ให้เจ้าหน้าที่จากสํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
เข้ารังวัดที่ดินและได้ยื่นฟ้องสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ สภาเทศบาลเมืองนครพนม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม ต่อศาลปกครองขอนแก่น เพื่อขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งว่า
1) มติ ที่ ป ระชุ ม ของสภาเทศบาลเมื อ งนครพนม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ยที่ 2 ครั้ ง ที่ 1 ลงวั น ที่
12 มิถุนายน 2540 ที่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองนครพนมทํากิจการนอกเขตโดยการก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียที่
บ้านคําเกิ้ม
2) เพิ ก ถอนมติ ที่ป ระชุม สภาองค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบลอาจสามารถ สมั ยวิส ามั ญ ปี พ.ศ.
2540 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองนครพนมใช้ที่สาธารณประโยชน์ดงขวาง
บ้านคําเกิ้ม ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
3) เพิกถอนคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0018/20569 ลงวันที่ 3 กันยายน
2540 ที่อนุมัติให้เทศบาลเมืองนครพนมทํากิจการนอกเขต เพื่อดําเนินการก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียในบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม
4) มี คํ า สั่ ง ให้ เ ทศบาลเมื อ งนครพนมหยุ ด การก่ อ สร้ า งบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในบริ เ วณที่
สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม
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ซึ่งศาลปกครองขอนแก่นได้มีคําพิพากษาฟ้องตามคดีหมายเลขแดงที่ 431/2550 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2550 และศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองขอนแก่น ตามคดีหมายเลข
แดงที่ อ. 410/2555 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันการดําเนินโครงการฯ จํานวนเงินตามสัญญา 394,189,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 37 งวด
เบิกจ่ายไปแล้ว 24 งวดงาน เป็นเงิน 260,450,377 บาท เงินเบิกจ่ายคงเหลือ 113,677,829.55 บาท ถือว่า
โครงการฯ ดําเนินการก้อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 71 ซึ่งเหลือเพียงแต่การก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียที่บ้านคําเกิ้ม
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เทศบาลเมืองนครพนม จึงเห็นควรที่จะ
ดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี 3 แนวทาง คือ
1) เร่งรัดเข้าไปก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียตามโครงการฯ โดยให้สํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
เข้าไปรังวัดที่ดิน เพื่อส่งมอบพื้นที่
2) เปลี่ยนแปลงสถานที่ โดยหาสถานที่ใหม่สําหรับก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย
3) เปลี่ยนแปลงสถานที่และระบบบําบัดน้ําเสีย จากระบบบ่อผึ่งเป็นระบบหมุนเวียน ที่ใช้พื้นที่
ในการบําบัดน้อย ซึ่งต้องมีการศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างใหม่ทั้งระบบและเส้นทางการรวบรวม
น้ําเสีย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองนครพนม แจ้งว่า
1) ขอยกเลิกสัญญา ซึ่งได้ส่งเรื่องการยกเลิกสัญญาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
2) ขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ. 2550 – 2551 กรณีมีหนี้
ผูกพันงบผูกพันข้ามปี โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
90,522,093.55 บาท เนื่องจากเทศบาลเมืองนครพนม ยังมีความประสงค์จะใช้งบประมาณดังกล่าว โดยให้
เหตุผลว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการขอขยายเวลาดําเนินการก่อสร้างตลอดจนเตรียมการจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ําเสีย จากระบบเดิม คือ ระบบ
บําบัดแบบธรรมชาติ เป็นระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช้เครื่องจักร ซึ่งใช้พื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อประกอบการ
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งเครื่องจักรสําหรับบําบัดน้ําเสียรวม จากสถานที่เดิมที่มีปัญหาข้อพิพาทกับชาวบ้าน
มาเป็นสถานที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ 71 ไร่เศษ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้
พิจารณาให้งบประมาณปี พ.ศ. 2550 – 2551 ดังกล่าวตกพับไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เนื่องจาก
 โครงการฯ สําหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2551
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว98 ลงวันที่ 4 กันยายน
2558 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 การดําเนินการของเทศบาลเมืองนครพนมต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน ได้แก่
การศึกษาออกแบบโครงการฯ ในพื้นที่ใหม่ ซึ่งต้องศึกษาผลกระทบและจัดทําประชาพิจารณ์ และการขอทํา
ความตกลงเพื่ อ เปลี่ย นแปลงสถานที่ ดํ า เนิน การกั บสํ า นัก งบประมาณ ซึ่ งต้ องขอขยายเวลาก่ อ หนี้ ผู กพั น
เนื่องจากเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี
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 ข้อมูลโครงการฯ ในระบบ GFMIS ปรากฏว่า กรมบัญชีกลางไม่ได้ยกยอดข้อมูล
โครงการฯ ในระบบ GFMIS ทําให้จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน โดย List และ Confirm รายการข้อมูลดังกล่าวได้
ดังนั้น เมื่ อ เทศบาลเมือ งนครพนมไม่ ส ามารถขออุ ท ธรณ์ก ารกั นเงิ น ไว้เ บิก เหลื่อมปี
ต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ และหากเทศบาลเมืองนครพนมยังมีความประสงค์จะดําเนินโครงการฯ ต่อ
จะต้องพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของเทศบาลเมืองนครพนมเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินการต่อไป
4. การสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดย
การลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง พบว่า สถานภาพการดําเนินงานของระบบ ณ วันที่
สํารวจ มีดังต่อไปนี้
จังหวัด
เลย
อุดรธานี

พืน้ ที่

1. เทศบาลเมืองเลย
2. เทศบาลนครอุดรธานี
3. เทศบาลเมืองบ้านดุง
หนองคาย 4. เทศบาลเมืองหนองคาย
5. เทศบาลเมืองท่าบ่อ
6. เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
สกลนคร 7. เทศบาลนครสกลนคร
8. เทศบาลตําบลพังโคน
9. เทศบาลตําบลท่าแร่
นครพนม 10. เทศบาลเมืองนครพนม
11. เทศบาลตําบลนาแก
บึงกาฬ 12. เทศบาลตําบลศรีพนา
13. เทศบาลตําบลบึงกาฬ

ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย

สถานภาพ

แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบผสมผสาน
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบผสมผสาน
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ

เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โดยมีรายละเอียดสภาพสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การดําเนินงาน และข้อเสนอแนะการสํารวจสภาพ
ทั่วไปของการดําเนินงานระบบ ดังนี้
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4.1 จังหวัดเลย
จังหวัดเลยมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเลย และ
เป็นระบบที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
เทศบาลเมืองเลย มีจํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้ งสิ้ น 21,040 คน
ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 24 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย บ้านโคกสว่าง
หมู่ ที่ 10 ถนน เลย – เชี ย งคาน ตํ า บลศรี ส องรั ก อํ า เภอเมื อ งเลย จั ง หวั ด เลย โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จากการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน 26 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 20 แห่ง และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน
33 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย จันทร์ – เสาร์ เปิดเวลา 06.00-12.00 น. และเวลา
13.00-15.00 น. สําหรับวันอาทิตย์เปิดเวลา 06.00 - 12.00 น. โดย เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ จํานวน
75 คน กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยประมาณ 142 ตันต่อวัน เป็นขยะของเทศบาลเมืองเลย 60 ตันต่อวัน
และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 82 ตันต่อวัน
การดําเนินงานฝังกลบ พบว่า ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 ชั้นที่ 3 กําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง รถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยเทขยะมูลฝอยบริเวณขอบบ่อฝังกลบและกระจายเป็นบริเวณกว้างหลายจุด ไม่มีการบดอัดขยะ
มูลฝอย ไม่มีดินกลบทับ เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวันชุกชุม และขยะมูลฝอยปลิวกระจาย สําหรับบ่อฝังกลบที่ 2
ขยะมูลฝอยเทกองสะสมเป็นภูเขาสูง โดยไม่มีการเกลี่ยบดอัดขยะมูลฝอย ไม่มีดินกลบทับ และอยู่ระหว่างจัดทํา
คันดิน เพื่อป้องกันน้ําชะมูลฝอยไหลออกนอกบ่อฝังกลบที่ 2 รางระบายน้ําฝนมีน้ําชะมูลฝอยและเศษขยะมูล
ฝอยจํานวนมาก ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถใช้งานได้ มีการสร้างตาข่ายดักขยะมูลฝอยไม่ให้ปลิวลงในบ่อบําบัด
น้ําเสีย แต่น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียสีดําคล้ํา ทั้งนี้ บ่อฝังกลบที่ 1 ยังไม่มีการวางแผนทําคันดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบ
ชั้นที่ 4 และ 5 ต่อไป
เทศบาลเมืองเลย มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 40 บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ยังไม่มี
การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ก ารจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย แต่ มี ก ารจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมกําจัดมูลฝอยสําหรับ อปท./หน่วยงานอื่น ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยในอัตรา 300 บาท/ตัน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรค
1.1 บุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล
1.2 ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
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1.3 การดําเนินงานฝังกลบ
1.3.1 การฝังกลบ การระบายน้ํา และการบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
โดยไม่มีการเกลี่ย บดอัด ไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเลย การดําเนินการเป็นในลักษณะการเทกอง
และมี น้ํ า ขั ง ในบ่ อ ฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด กลิ่ น เหม็ น แมลงวั น และขยะมู ล ฝอยปลิ ว กระจาย
แต่เนื่องจากว่าไม่มีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจึงยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
1.3.2 บ่อฝังกลบเต็มเร็วกว่ากําหนด เนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันรับขยะ
มูลฝอยจากพื้นที่ข้างเคียงในปริมาณที่มากขึ้น และไม่มีการเกลี่ยบดอัดขยะมูลฝอย ทําให้ความหนาแน่นของขยะ
มูลฝอยไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานที่ต้องลดลงไป
1.3.3 ไม่มีเจ้าหน้าที่เป็นคนชี้จุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ ทําให้มีการเทขยะมูลฝอยของรถ
เก็บขนในบ่อฝังกลบหลายจุด และกระจายเป็นบริเวณกว้าง
1.3.4 รางระบายน้ําฝนรอบบ่อฝังกลบ มีขยะมูลฝอยและน้ําชะมูลฝอยเป็นจํานวนมาก โดยที่ไม่มี
การกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําชะมูลฝอยออกจากรางระบายน้ําฝนเลย ในช่วงฤดูฝนน้ําชะมูลฝอย อาจไหลล้น
ออกจากไปยังบริเวณรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้
1.3.5 รถเครือ่ งจักรกลซึ่งทํางานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชํารุดบ่อยและมีเพียงคันเดียว ไม่
เพียงพอกับปริมาณงานกําจัดขยะมูลฝอย ทําให้ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง
1.3.6 ผู้คัดแยกขยะมูลฝอยเข้ามาคุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบประมาณ 75 คนต่อวัน โดยไม่มี
เจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการคัดแยกในจุดและเวลาที่กําหนดให้ ซึ่งกีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล ทําให้การฝัง
กลบขยะมูลฝอยล่าช้า
1.3.7 ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณจัดซื้อดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยรายวันและจัดทํา
คันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2.1 สภาพพื้นที่ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีสภาพทรุดโทรม มีหญ้าขึ้นรกและขยะปลิว
กระจายออกนอกบ่อฝังกลบ ควรจัดหาคนงานและมอบหมายความรับผิดชอบในงานจัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
2.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อขอตั้งงบประมาณในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
2.2.1 จ้างบุคลากรในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม เพื่อทําหน้าที่ชี้จุดเทขยะมูลฝอย และ
จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
2.2.2 จัดหาดินให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกลบทับทั้งหมด และจัดทําคันดินรอบ
บ่อฝังกลบ ที่ 1 และ 2 เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไปและป้องกันน้ําชะมูลฝอยไหลออกนอกบ่อฝังกลบลงราง
ระบายน้ําฝน
2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของตนเอง ได้แก่ คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะโดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบหรือจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการตรวจสอบเอง
2.2.4 การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบกําจัดขยะ
2.3 น้ําในบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยมีสีดําคล้ํา ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยเร่งด่วน ตรวจ
สภาพการทํางานของบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย และเปิดเครื่องเติมอากาศในบ่อบําบัดน้ําเสีย
2.4 ตักขยะมูลฝอยออกจากรางระบายน้ําฝน
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2.5 รวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยที่ขังอยู่บริเวณด้านนอกและรางระบายน้ําฝนเข้าสู่บ่อบําบัด
น้ําเสียทั้งหมด เพื่อบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียต่อไป
2.6 การดําเนินงานฝังกลบ
2.6.1 เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินในบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2
2.6.2 จัดทําคันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2 เพื่อให้สามารถฝังกลบขยะมูลฝอยในชั้นต่อไป
ตามที่ได้ออกแบบไว้ และป้องกันขยะมูลฝอยและน้ําชะมูลฝอยไหลลงสู่รางระบายน้ําฝนรอบบ่อฝังกลบ
2.6.3 ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ(EM) บนกองขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาเรื่องแมลงวัน และ
กลิ่นเหม็น
2.6.4 จั ดทํ าแผนการดํ าเนิ นงานในการฝั งกลบ เพื่ อลดขั้ นตอนการดํ าเนิ นงาน โดย
วางแผนการเปิดหน้างานให้เพียงพอที่จะใช้ฝังกลบในแต่ละวัน เพื่อให้กลบทับด้วยดินได้เร็วขึ้นและใช้ดินกลบทับ
น้อย โดยการแบ่งเฟสงานฝังกลบ และดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งกําหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบชี้จุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ เพื่อไม่ให้ผู้คุ้ยขยะมูลฝอยกําหนดจุดเทขยะมูลฝอยเอง
2.6.5 ควรปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวกันชัน(Buffer Zone) รอบโครงการหรืออย่าง
น้อยบริเวณด้านที่ติดกับถนนเลย – เชียงคาน เพื่อบดบังทัศนียภาพภายในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย และป้องกัน
การปลิวของขยะมูลฝอยออกนอกพื้นที่ฝังกลบ
2.6.6 เครื่องจักรที่ใช้งานฝังกลบขยะมูลฝอยมีเพียงคันเดียวและชํารุดบ่อย ทําให้ไม่สามารถ
บดอัดขยะมูลฝอย และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินได้ จึงควรมีการเช่ารถจากภาคเอกชนเป็นรถดันตีนตะขาบ
มาทําการบดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินระหว่างการรองบประมาณจัดซื้อรถจักรกล เพื่อลดปัญหา
เรื่องกลิ่น แมลงวัน และชะลอการที่ขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยก่อนกําหนด
2.7 ชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ดําเนินการดังนี้
2.7.1 จัดทําทะเบียนผู้คุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ
2.7.2 คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
เท่านั้น เพื่อไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล และเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน
2.7.3 ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ประจําทุกวัน
2.7.4 นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ และห้าม
ไม่ให้ทิ้งลงในรางระบายน้ําฝน
2.7.5 ควบคุมไม่ให้คุ้ยขยะมูลฝอยมีการตั้งเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยก
แล้วไว้ในบ่อฝังกลบ ทั้งนี้ ควรนําขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วออกจากบ่อฝังกลบเป็นประจําทุกวัน
2.8 เนื่องจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในปัจจุบันใกล้เต็มพื้นที่แล้วและมีการดําเนินงานอย่างไม่
ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งในปัจจุบันรับขยะมูลฝอยจากพื้นที่ข้างเคียงในปริมาณที่มากขึ้น ทําให้สามารถรองรับ
ขยะมูลฝอยในอนาคตได้ไม่นาน ดังนั้น เทศบาลเมืองเลย ควรดําเนินการดังต่อไปนี้
2.8.1 ควรมีนโยบายและจัดโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
2.8.2 ชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดําเนินการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จํานําเข้าศูนย์ฯ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ภายในสถานที่จัดการขยะมูลฝอยด้วย
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4.2 จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองบ้านดุง ซึ่งได้รับการงบประมาณการก่อสร้าง ผ่าน
แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.2.1 โครงการสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี มีจํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 133,429 คน
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากการ
รวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครอุดรธานี และได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ
อําเภอเพ็ญ อําเภอประจักษ์ รวมกลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 60 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 60 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 39 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี เปิดเวลา 0.00 – 08.30 น. 09.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 17.00 น. โดย เทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ โดยมีบ่อฝังกลบ พื้นที่ 60 ไร่ จํานวน 1 บ่อ ๆ
ละ 4 ชั้น แบ่งออกเป็นต่ํากว่าระดับดินเดิม 1 ชั้น ชั้นละ 3 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้น ๆ ละ 3 เมตร
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 257 ตันต่อวัน เป็นขยะของ
เทศบาลนครอุดรธานี 123 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 134 ตันต่อวัน
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า มีการแบ่งเฟสงานในบ่อฝังกลบ กําหนดจุดหน้างานเท
ขยะมูลฝอยที่แน่นอน และนําขยะมูลฝอยมาเทในบริเวณที่จัดเตรียมไว้แบบเทกอง เปิดพื้นที่หน้างานหลายจุด มีการ
กลบทับด้วยดินแต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทําให้มีกลิ่นเหม็นและแมลงวันบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ บ่อฝังกลบใช้งานเกือบเต็ม
พื้นที่แล้ว บ่อฝังกลบระยะแรกที่ใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยเก่า มีคันดินล้อมรอบ และใช้ดินกลบทับด้านบน อย่างไร
ก็ตามพบว่า มีปัญหาหน้าดินกลบทับถูกกัดเซาะโดยฝนที่ตกลงมาบางส่วน และมีน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากกอง
ขยะ มูลฝอยไหลนองในพื้นที่บางส่วน สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียยังใช้งานได้ แต่น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียสีดํา
คล้ําและ มีเศษขยะ นอกจากนี้เครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานนานมากกว่า 10 ปี ชํารุดเสียหายบ่อย และยัง
ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรค
 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี เกิดการชํารุดเสียหายบ่อย และไม่มี
เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด
 ขาดการดูแลพื้นที่รอบบ่อฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีวัชพืชขึ้นรกรอบบ่อ
ฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเป็นหญ้าแห้ง อาจติดไฟเองได้ในหน้าแล้งที่อากาศร้อน
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(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
 ควรไถดันปรับลดพื้นที่หน้างานปัจจุบันลง เกลี่ยและบดอัด พร้อมทั้งใช้ดินกลบทับ
ขยะมูลฝอยเป็นระยะ
 ควรควบคุมพื้นที่หน้างานฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ให้มีขนาดใหญ่จนเกินไป โดยกําหนด
จุเทกองของรถเก็บขนให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน และควรมีพื้นที่หน้างานฝังกลบขยะมูลฝอยเพียง ๑ – ๒ หน้า
งาน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้เครื่องจักรกลในการบด อัดและใช้ดินกลบทับเป็นระยะ
 สูบน้ําขยะขยะมูลฝอยที่ขังอยู่ในพื้นที่บ่อฝังกลบไปสู่บ่อบําบัดน้ําเสีย
 ควรมีแนวทางรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจํานวนมากที่จะนําเข้ามากําจัดในอนาคต
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ
 ควรกําจัดวัชพืชและเศษขยะมูลฝอยออกจากบ่อบําบัดน้ําเสีย
 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทําความสะอาดพื้นที่ และถางหญ้าเป็นประจํา
สําหรับความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล
นครอุดรธานี ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ได้แจ้งว่า สัญญาลงนามแล้ว เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2558 กับผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ วงเงินตามสัญญาจ้าง
จํานวน 285,348,000 บาท จํานวน 12 งวดงาน โดยเริ่มสัญญาวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 และวันสิ้นสุด
สัญญา วันที่ 16 กันยายน 2560 ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดงานตามสัญญาแล้ว จํานวน 5 งวดงาน ได้แก่ งวดงาน
ที่ 1 2 3 4 และ 8 รวมเป็นเงิน 187,302,427.20 บาท โดย เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม และเงินสมทบ จํานวน 168,472,184.48 บาท, 100,000 บาท และ 18,730,242.72
บาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินตามสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 6 งวด ได้แก่ งวดงานที่ 5 6 7 9 10 และ 11 รวมเป็นเงิน 58,581,944.40 บาท โดยเบิกจ่าย
จากเงินอุดหนุน และเงินสมทบ จํานวน 52,723,749.96 บาท และ 5,858,194.44 บาท ตามลําดับ
4.2.2 โครงการสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
เทศบาลเมื อ งบ้ า นดุ ง มี ป ระชากร ณ 6 พฤศจิ ก ายน 2558 จํ า นวน 15,998 คน
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบ้านดุง จ.อุดรธานี วงเงิน 40.898 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง 2 ปี โดย กิจการร่วมค้า
ศรีสุทโธ มหานคร – โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง งบประมาณ 40.813 ล้านบาท
การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุงได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน 26 แห่ง ทั้งนี้
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มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 12 แห่ง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 8 แห่ง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 21 ตันต่อวัน เป็นขยะของ
เทศบาลเมืองบ้านดุง 9 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประมาณ 12 ตันต่อวัน
สถานที่กําจั ดขยะมู ลฝอยของเทศบาลเมื องบ้านดุง เทศบาลเมืองบ้ านดุงเป็นผู้ลงทุนและ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะ
มูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ โดยมี
บ่อฝังกลบ จํานวน 1 บ่อ จํานวน 3 ชั้น ชั้นละ 3 เมตร
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า มีน้ําขังปริมาณมากและค่อนข้างสูงในบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย การระบายน้ําที่ขังอยู่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้การฝังกลบทําได้ค่อนข้างยากลําบาก
ขยะมูลฝอยจึงถูกดันลอยขึ้นมากระจายทั่วบริเวณบ่อฝังกลบ รถเก็บขนขยะมูลฝอยและเครื่องจักรไม่สามารถ
ทํางานในบ่อฝังกลบได้ ระบบรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยจากบ่อขยะมูลฝอยมีปัญหา เนื่องจากเครื่องสูบน้ําชะ
ขยะมูลฝอยเข้าระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยชํารุดเสียหาย ทําให้เครื่องสูบน้ําไม่สามารถสูบน้ําชะขยะมูลฝอยได้
จึงเกิดน้ําท่วมขังในบ่อฝังกลบ ซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดําเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ําแล้ว
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรค
 บ่อฝังกลบมีน้ําท่วมขัง ทําให้เครื่องจักรไม่สามารถลงไปทํางานในบ่อฝังกลบได้
 ผลงานจากการก่อสร้างและอุปกรณ์หลายอย่างชํารุดเสียหาย ได้แก่ 1) การปูแผ่น
Geotextile ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริเวณขอบบ่อฝังกลบมีการฉีกขาดตามแนวรอยเชื่อมต่อหลายแห่ง ถ้าเปิดใช้งาน
ในอนาคตโดยที่ยังไม่มีการแก้ไข เมื่อมีน้ําหนักขยะมูลฝอยกดทับมากขึ้น อาจเกิดแรงดึงมากขึ้นและทําให้ขอบบ่อ
และถนนอาจจะทรุดตัว 2) เครื่องสูบน้ําชะขยะมูลฝอยเข้าระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยเสียหาย ทําให้น้ําชะ
ขยะมูลฝอยเกิดการท่วมขังในพื้นที่ฝังกลบ
 การฝังกลบขยะมูลฝอยรายวัน ไม่ สามารถดํ าเนิ นการตามแผนที่ กําหนดไว้ จึงไม่
สามารถทําความหนาแน่นของขยะมูลฝอยได้ตามที่ออกแบบ ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานที่ต้องลดลงไป
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 เร่งตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ได้แก่
1) การเชื่อมต่อแผ่น Geotextile และ HDPE ของบ่อฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย
ว่าเป็นไปตามแบบรายละเอียดก่อสร้างหรือไม่ หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง ควรสั่งให้
ผู้ประกอบการทําการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้ ซึ่งอาจทําให้เกิดรอยรั่วและแรงดึงของแผ่น
Geotextile และ HDPE เอง อาจส่งผลให้เกิดการรั่วซึมของน้ําชะมูลฝอยปนเปื้อนน้ําใต้ดินได้
2) ระบบรวบรวมน้ําชะมู ลฝอยจากบ่อฝั งกลบเข้าระบบบํ าบัดน้ํ าชะมู ลฝอย ได้แก่
วงจรไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ําชะมูลฝอย และการอุดตันของท่อรวบรวมน้ําชะมูลฝอยที่บ่อฝังกลบ เนื่องจากเครื่องสูบ
น้ําไม่สามารถสูบน้ําชะมูลฝอยได้ และหากตรวจพบสาเหตุหรือข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ควรสั่งให้
ผู้ประกอบการทํ าการแก้ไขและซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้ โดยระหว่ างการแก้ไขและ
ซ่อมแซมควรจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบผิวดินมาปฏิบัติงานแทน

๒๗
3) ระดับการวางท่อระบายน้ําของบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยจากบ่อที่ 1 ไปยังบ่อที่ 2 และ
3 หากตรวจพบว่าการวางท่อไม่ได้ระดับ ควรสั่งให้ผู้ประกอบกาทําการแก้ไขให้น้ําไหลได้ถูกต้องตามแบบที่ได้
ออกแบบไว้ต่อไป
 ควรกําจัดเศษขยะมูลฝอยออกจากบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย
 ควรเร่งระบายน้ําออกจากบ่อฝังกลบแล้วจึงนําขยะมูลฝอยลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
เพื่อให้เครื่องจักรกล และรถเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถทํางานในพื้นที่บ่อฝังกลบได้ หลังจากสูบน้ําชะมูลฝอยออก
จากบ่อฝังกลบแล้ว ควรกําหนดให้มีพื้นที่ย่อยในบ่อฝังกลบ กําหนดเฟสงานฝังกลบ และควรมีเจ้าหน้าที่กําหนดจุด
เทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ พร้อมทั้งดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
 ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้รอการเกลี่ยบดอัด และกลบด้วยดิน ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมัก
ชีวภาพ (EM) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
 ควรติดตั้งป้ายเตือนว่า ห้ามทิ้งขยะลงในบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย และตักขยะมูลฝอยออก
จากบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย
 ควรจัดทําทะเบียนผู้คุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ พร้อมทั้งกําหนดจุดและเวลาคัดแยก
ขยะมูลฝอย และชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ดําเนินการดังนี้
1) นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
2) ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทุกวัน
3) คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น เพื่อ
ไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล และเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน
4.3 จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคายมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ และเป็นระบบที่ได้รับ
การงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตาม
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.3.1 โครงการสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 251 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย พื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับแม่น้ําโขง ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และลาดเอียงจากริมโขงเข้าสู่
ตัวเมืองถึงพนังชลประทาน โดยมีพื้นที่ 35.15 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558
มีจํานวนทั้งสิ้น 48,256 คน ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 55 ตันต่อวัน
โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
หนองคาย บ้านดงนาเทา หมู่ที่ 8 ตําบลสระใคร อําเภอเมือง จังหวั ดหนองคาย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณการก่อสร้างจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จากการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองหนองคาย และได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 19 แห่ง ทั้งนี้
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มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 13 แห่ง
และในปัจจุบันมีเพียงเทศบาลเมืองหนองคายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสระใครเท่านั้นที่นําขยะมากําจัด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 53 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอย
ที่มาจากเขตเทศบาลเมืองหนองคายและองค์การบริหารส่วนตําบลสระใครเพียง 2 แห่งเท่านั้น จํานวน 50
ตันต่อวัน และ 2 ตันต่อวัน ตามลําดับ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย บ้านดงนาเทา หมู่ที่ 8 ตําบลสระใคร อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ โดยเทศบาลเมืองหนองคายจัดซื้อเอง เมื่อปี พ.ศ. 2539 ประมาณ 50 ไร่ และ 2541
ประมาณ 19 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,850,000 บาท เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 แล้วเสร็จเมื่อปี
พ.ศ. 2544 แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เนื่องจากยังใช้งานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมที่บ้านนาจันทร์ ตําบลโพธิ์ชัย
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และได้ปิดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวในเดือนเมษายน 2549 และเปิดใช้งาน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ก่อสร้างใหม่จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ได้หยุดดําเนินการ เนื่องจากน้ําจากบ่อขยะ
ไหลล้นออกนอกพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ทําให้ชาวบ้านปิดถนนบริเวณทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
คัดค้านการนําขยะมูลฝอยเข้าไปกําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวจนกระทั่งปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน โดย
ชุมชนให้เทศบาลเมืองหนองคายและองค์การบริหารส่วนตําบลสระใครเท่านั้นที่สามารถนําขยะมูลฝอยมากําจัดที่
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองคาย เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองหนองคาย เปิดเวลา 08.30 – 12.00 น. โดย เทศบาลเมืองหนองคายเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยเอง ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้
20 ปี โดยมีบ่อฝังกลบ จํานวน 2 บ่อ
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า บ่อฝังกลบที่ 1 ไม่ได้ใช้งานมีต้นไม้และน้ําขังในบ่อฝัง
กลบจํานวนมาก ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานของบ่อฝังกลบที่ 2 โดยมีพื้นที่ภายใน
บ่อฝังกลบรองรับน้ําชะมูลฝอยและน้ําฝน มีการสูบน้ําชะขยะมูลฝอยและน้ําฝนด้วยเครื่องสูบน้ําไปไว้ที่บ่อพัก
ซึ่งเป็นบ่อดินเหนียวนอกรั้วโครงการ การเทขยะลงในบ่อฝังกลบเป็นไปตามจุดที่กําหนดไว้ เกลี่ย และบดอัดขยะ
มูลฝอยเป็นประจําทุกวัน โดยไม่มีการกลบทับดินจนกว่าขยะมูลฝอยจะเต็มบ่อ และฉีดพ่นด้วยน้ําหมักชีวภาพ
แทนการกลบทับด้วยดิน ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้ เพราะยัง
ไม่ได้ต่อท่อให้สูงขึ้น ระบบบําบัดน้ําเสียมีน้ําเสียปริมาณมาก และมีสีเขียว
สําหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ประชาชนรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ยังมีการคัดค้านไม่ให้รถเก็บขนขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ลงนามใน MOU นําขยะมูลฝอยไปกําจัดที่บ่อฝังกลบ ยกเว้นรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองหนองคายและองค์การบริหารส่วนตําบลสระใครเท่านั้น
 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํ าใต้ดินไม่ถูกต้องตามหลั กเกณฑ์ของกรมควบคุ ม
มลพิษ
 เนื่องจากมีน้ําขังจํานวนมากในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ําชะ
ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียมีปริมาณที่น้อยหรือแทบไม่มีเลย โดยน้ําในบ่อบําบัดส่วนใหญ่เป็นน้ําฝน

๒๙
 การดําเนินงานฝังกลบ พบว่า
1) ปัจจุบันกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเพียงบางส่วน และนาน ๆ ครั้งจึงจะกลบ
ทับขยะมูลฝอยด้วยดิน ซึ่งยังมีขยะมูลฝอยจํานวนมากที่ไม่มีการกลบทับด้วยดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น
และแมลงวัน
2) มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานของบ่อฝังกลบที่ 2 โดยมีพื้นที่ภายในบ่อฝังกลบ
รองรับน้ําชะมูลฝอยและน้ําฝน ซึ่งเก็บกักน้ําชะขยะมูลฝอยและน้ําฝนไว้ในบ่อฝังกลบ และใช้เครื่องสูบน้ําสูบ
น้ําชะขยะมูลฝอยและน้ําฝนนี้ไปไว้ที่บ่อพักซึ่งเป็นบ่อดินเหนียวนอกรั้วโครงการ แล้วจึงสูบน้ําชะมูลฝอยจากบ่อ
พักดังกล่าวไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียต่อไป
3) ไม่มีแผนจัดทําคันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 2 เพื่อใช้ในการฝังกลบในชั้นต่อไป
4) การฝังกลบมีลักษณะลาดเอียงจากตรงกลางบ่อไปยังขอบบ่อฝังกลบ โดยที่ไม่มีคัน
ดินกั้นที่ขอบบ่อ ซึ่งในฤดูฝนจะทําให้น้ําชะมูลฝอยไหลออกนอกบ่อฝังกลบลงรางระบายน้ําฝนได้ง่าย
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ได้แก่
 เนื่องจากชุมชนคัดค้าน เทศบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างเทศบาล ตัวแทน
จากชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจายุติข้อ
ขัดแย้ง ซึ่งเทศบาลอาจจําเป็นจําเป็นต้องพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1) จัดซื้อที่ดินโดยรอบเพิ่มเติมเพื่อทําเป็นแนวกันกลิ่นและปัญหาอื่นๆ
2) ทบทวนวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม กลิ่ น
แมลงวัน และน้ําชะขยะมูลฝอย รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอย ไม่ให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม และปัญหาเดือดร้อนรําคาญแก่ชุมชนข้างเคียง
 ก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุม
มลพิษและจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอง
 ควรทํ าการต่ อท่ อรวบรวม/ระบายก๊ าซในบ่อฝั งกลบให้สู งขึ้นก่ อนที่ จะฝั งกลบขยะ
มูลฝอยในชั้นต่อไป โดยทําตามที่ได้ออกแบบไว้
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้กลบทับด้วยดินใน
บ่อฝังกลบ และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวัน กลิ่น และ
ข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการลดปริมาณน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากการสัมผัสของน้ําฝน
กับชั้นขยะมูลฝอยที่จะต้องนําไปบําบัดต่อไป
2) จัดทําคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไปรอบบ่อฝังกลบ เพื่อใช้งานบ่อฝังกลบในชั้น
ต่อไป และป้องกันไม่ให้น้ําชะมูลฝอยไหลออกนอกบ่อฝังกลบลงสู่รางระบายน้ําฝนหรือออกนอกสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย ซึ่งอาจเกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้
3) ควรสูบน้ําชะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียบ่อที่ 1 และ
ตรวจสอบสภาพการทํางานเครื่องสูบน้ํา เพื่อให้สามารถสูบน้ําชะขยะมูลฝอยลงสู่บ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยได้
4) สูบน้ําฝนที่อยู่ในบ่อฝังกลบที่ 2 และรวบรวมลงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดต่อไป

๓๐
4.3.2 โครงการสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเทศบาลเมืองท่าบ่อ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีพื้นที่ 12.62 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของตําบลท่าบ่อ และตําบลน้ําโมง จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีทั้งสิ้น 18,468 คน
ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 21 ตันต่อวัน โดยมีอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จากการการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ และได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
12 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวน 11 แห่ง และได้มีการลงนาม MOU อีกครั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2555 ซึ่งมีจํานวนลดลงเหลือเพียง 9 แห่ง แต่ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 11 แห่ง
สถานที่ กํ าจั ดขยะมู ลฝอย ตั้ งอยู่ ที่ บ้ านกุ ดบง หมู่ ที่ 6 ตํ าบลท่ าบ่ อ อํ าเภอท่ าบ่ อ จั ง หวั ด
หนองคาย ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 46 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 โดย เทศบาลเมืองท่าบ่อเป็นผู้ลงทุนและ
ดําเนิ นการกํ าจั ดขยะมู ลฝอยเอง กําจัดขยะมู ลฝอยด้วยวิ ธีการฝั งกลบอย่างถูกหลักสุ ข าภิบาล (Sanitary
Landfill) ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 28 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยที่มา
จากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จํานวน 10 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน 18 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ เริ่มงานเวลา 07.00 – 16.00 น. เทศบาล
เมืองท่าบ่อเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดย
คนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ลักษณะการฝัง
กลบแบบขุดร่อง (Trench Method) จํานวน 2 บ่อ ๆ ละ 4 ชั้น แบ่งเป็น ต่ํากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2
เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้นๆ ละ 2 เมตร
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2 และอยู่ในระหว่างทํา
คันดินรอบบ่อฝังกลบ เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไป มีการเกลี่ยและบดอัดเป็นประจําทุกวัน และหลายวันจึง
กลบทับด้วยดิน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ การฝังกลบมีลักษณะเป็นหลังเต่า และมีขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วอยู่
ในบริเวณบ่อฝังกลบขยะ ยังคงมีการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รถเก็บขนขยะบางคัน ยังคงใช้
เส้นทางการเดินรถจากประตูทางเข้าไปยังอาคารเครื่องชั่งและจากอาคารเครื่องชั่งไปยังบ่อฝังกลบไม่เหมาะสม
กับการสภาพการทํางาน โดยเดินรถถอยหลังลงจากเครื่องชั่ง เมื่อชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยแล้ว เพื่อนําขยะไปเทใน
บ่อฝังกลบ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
 เครื่องจักรกลในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีอายุการใช้งานมานาน และชํารุดบ่อย
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 บ่อบําบัดน้ําเสีย บ่อที่ 1 ระดับน้ําต่ํามาก อาจมีการรั่วซึมออกจากบ่อบําบัดน้ําเสีย
และมีน้ําชะมูลฝอยไหลลงที่นาของชาวบ้าน
 งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน
 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดเท่าที่ควร ทําให้มี
วัชพืชขึ้นรกรอบบ่อฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเป็นหญ้าแห้ง อาจติดไฟเองได้ในหน้าแล้งที่อากาศร้อน
 การกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถปิดกลบได้ทั้งหมด
ปัจจุบันกลบทับขยะมูลฝอยเพียงบางส่วน และยังมีกองขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้างที่ไม่มีการกลบทับ
ด้วยดิน
 ไม่นําขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วออกนอกบ่อฝังกลบ ซึ่งกีดขวางการบดอัดขยะมูล
ฝอยของเครื่องจักรกล
 เครื่องสูบน้ําเสียชํารุด ไม่มีการซ่อมแซม ทําให้ไม่มีน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
 ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการจัดการขยะ
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดหาแหล่งดินและเครื่องจักร เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
ให้เพียงพอกับปริมาณขยะและเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมด
 ตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบําบัดน้ําเสียบ่อที่ 1 เนื่องจากระดับน้ําเสียต่ํามาก อาจมี
การรั่วซึมออกจากบ่อบําบัดน้ําเสียบ่อแรก และไหลลงที่นาของชาวบ้าน
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แ ก่
คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็น
ผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอง
 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทําความสะอาดพื้นที่ และถางหญ้าเป็นประจํา
 ดันท่อระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้ตั้งตรง
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้กลบทับด้วยดินใน
บ่อฝังกลบ และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวันและสัตว์
พาหนะ รวมทั้งการลดปริมาณน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากการสัมผัสของน้ําฝนกับชั้นขยะมูลฝอยที่จะต้องนําไป
บําบัดต่อไป
2) จัดทําคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไปรอบบ่อฝังกลบ เพื่อที่จะสามารถใช้งานบ่อฝัง
กลบในชั้นต่อไป
3) กําหนดให้มีเฟสงานฝังกลบ และมีเจ้าหน้าที่กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝัง
กลบ เพื่อให้ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
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4) ควบคุมไม่ให้คนคุ้ยขยะมูลฝอยมีการตั้งเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยที่ถูก
คัดแยกแล้วไว้ในบ่อฝังกลบ ทั้งนี้ ควรนําขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วออกจากบ่อฝังกลบเป็นประจําทุกวัน
5) เร่งจัดทําคันดินรอบบ่อฝังกลบ เพื่อป้องกันน้ําชะขยะไหลล้นหรือซึมออกนอก
บ่อฝังกลบ
4.3.3 โครงการศูนย์กําจัดมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ มีพื้นที่ 5.2 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง เป็นที่ราบและ
ลาดเอียงจากทิศเหนือฝั่งแม่น้ําโขงลงมาทางทิศใต้ ตรงข้ามเมืองหลวงนครเวียงจันทร์ และมีท่าเรือข้ามติดต่อ
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรในเขตเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ณ 6 พฤศจิกายน
2558 มีทั้งสิ้น 12,171 คน และมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 12 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน กําจัดโดยระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล หมักขยะอินทรีย์ และ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
ศรีเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ และได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม
จํานวน 11 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย
(MOU) เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 จํานวน 7 แห่ง และปัจจุบันมีหน่วยงาน/เอกชนที่ลงนาม MOU จํานวน 15 แห่ง
อยู่ระหว่างดําเนินการลงนามอีก 8 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการ/เอกชน นําขยะ
มาร่วมกําจัดจริง จํานวน 23 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านขุมคํา ตําบลบ้านหม้อ
อําเภอศรีเชียงใหม่ จั งหวัดหนองคาย พื้นที่ 118 ไร่ ซึ่ งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล อยู่ ในเขตของ
เทศบาลตําบลหนองปลาปาก เริ่มเปิดดําเนินการ ในเดือนพฤษภาคม 2554 โดยเป็นระบบกําจัดขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล หมักขยะอินทรีย์ และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) จํานวน 1 บ่อ ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 42.38 ตันต่อวัน เป็นขยะ
ของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ 4.85 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 37.53 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ จันทร์ – เสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา
08.00-17.00 น. วันอาทิตย์ปิดให้บริการ เพื่อซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร โดย เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ เป็น
ผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะ
รีไซเคิล หมักขยะอินทรีย์ และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ โดยออกแบบ
ให้ฝังกลบ (Trench Method) จํานวน 5 ชั้น แบ่งเป็นต่ํากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร สูงกว่าระดับผิวดิน
3 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ นําขยะมากําจัด จํานวน 24 แห่ง โดย
ได้ดําเนินการคัดแขกขยะมูลฝอย การทําปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงไส้เดือนกําจัดขยะมูลฝอย ทําอีเอ็ม (EM) และการฝังกลบ
ที่ถูกสุขลักษณะ
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ไม่มีการเกลี่ย บดอัด และกลบทับด้วยดิน ขยะมูลฝอย
กระจายเป็นบริเวณกว้าง มีกลิ่นเหม็นและมีน้ําขังในบ่อฝังกลบ ขยะมูลฝอยบางส่วนนําไปกําจัดใน บ่อฝังกลบ
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โดยไม่มีการคัดแยกก่อน และมีการเทกองขยะมูลฝอยไว้นอกบ่อฝังกลบบริเวณด้านหลังอาคารร่อนปุ๋ยไม่มี
การวางแผนทําคันดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไป น้ําในบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยมีสีดําคล้ํา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรค
 การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกและหมักปุ๋ยอินทรีย์ใน
บ่อฝังกลบ พบว่า
1) ไม่มีการวางแผนทําคันดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไป
2) เครื่องจักรชํารุดเสียหายบ่อย และไม่มีเครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัดขยะมูลฝอย
ในบ่อฝังกลบ
3) มีกองขยะมูลฝอยนอกบ่อฝังกลบ
 ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน
 ในช่วงฤดูฝน ถนนเส้นทางที่ลงไปยังบ่อฝังกลบมีลักษณะเป็นดินโคลนและเหนียว
รถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่สามารถนําขยะมูลฝอยลงไปเทในบ่อฝังกลบได้
 เทขยะทับท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบ
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี เกิดการชํารุดเสียหายบ่อย และไม่มี
เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด
 บ่อฝังกลบเต็มเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดหาแหล่งดินและเครื่องจักร เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
ให้เพียงพอกับปริมาณขยะและเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมด
 ตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องสั บ/บดย่ อยที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เพื่อ
นําไปใช้ใน การสับ/บดย่อยเศษวัชพืชกิ่งไม้ ใบไม้ทั้งสดและแห้งให้มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการย่อยสลาย ซึ่งนําไป
หมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ โดยไถดันขยะ
มูลฝอยในส่วนที่เปิดพื้นที่กว้างจากบริเวณทั้งหมด ซึ่งไม่มีดินกลบทับเข้าด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินที่มีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว
2) จัดทําคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไปรอบบ่อฝังกลบ เพื่อที่จะสามารถใช้งานบ่อฝังกลบ
ในชั้นต่อไป

๓๔
3) กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย
แมลงวันและสัตว์พาหนะ รวมทั้งการลดปริมาณน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากการสัมผัสของน้ําฝนกับชั้นขยะ
มูลฝอยที่จะต้องนําไปบําบัดต่อไป
4) กําหนดให้มีเฟสงานฝังกลบ และมีเจ้าหน้าที่กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ
เพื่อให้ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
5) เร่งดําเนินการย้ายขยะมูลฝอยไปยังบ่อฝังกลบและปิดพื้นที่เทกองเดิมทันที และ
นําขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยไปกําจัดในบ่อฝังกลบเป็นประจําทุกวัน
 ควรดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมแผ่น HDPE ที่ปูรองบ่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อ
ป้องกันการรั่วซึมของน้ําเสียในบ่อบําบัดน้ําเสียลงสู่ใต้ดิน
 ควรดําเนินการตรวจสอบและดันท่อระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้ตั้งตรง
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่
คุณภาพน้ําใต้ ดินน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ โดยว่าจ้ างบริษัทเอกชนเป็น
ผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอง
 วางแผนการบริหารจัดการในช่วงฤดูฝน โดยนําหินกรวดมาเทบริเวณทางเข้าออก
และทางลงบ่อฝังกลบ เพื่อให้รถเก็บขนขยะสามารถนําขยะลงบ่อฝังกลบในฤดูฝนได้
4.4 จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนครมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตําบลพังโคน และเทศบาลตําบลท่าแร่ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับ
การงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ผลการติดตาม
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.4.1 โครงการสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
เทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 54.54 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ด้านตะวันออกติดกับหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ พื้นที่
123 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 มีทั้งสิ้น 53,971 คน ทั้งนี้ เทศบาลนคร
สกลนครมี 43 ชุมชน และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครสกลนครเกิดขึ้นประมาณ 102 ตันต่อวัน
โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร เท่ากับ 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ที่บ้านคําผักแพว ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย
สํ า หรั บ การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ ก ารจั ด การมู ล ฝอยตามแนวทางกรมควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ จั ด ตั้ ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
36 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)

๓๕
จํานวน 23 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 10 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่บ้านคําผักแพว ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
พื้นที่ 163 ไร่ 12 ตารางวา โดยเป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เริ่มเปิดดําเนินการเดือนมีนาคม พ.ศ.
2542 โดย เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
67 ตันต่อวัน เป็นขยะของเทศบาลนครสกลนคร 50 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 17
ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสกลนคร เปิดเวลา 08.30-15.00 น. โดย เทศบาล
นครสกลนครเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไม่มีการคัดแยก
ขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่ง
ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ โดยมีบ่อฝังกลบ จํานวน 5 บ่อ ๆ ละ 6 ชั้น แบ่งออกเป็นต่ํากว่าระดับดินเดิม
2 ชั้น ชั้นละ 3 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 4 ชั้น ๆ ละ 3 เมตร
การฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ขุดรื้อขยะเก่าขึ้นมาใช้ในการฝังกลบ และทําคันขอบบ่อฝังกลบ
มีการแบ่งเฟสในการฝังกลบ การเทขยะมูลฝอยใหม่ลงในบ่อฝังกลบจะเทตามจุดที่กําหนดไว้ เกลี่ยและบดอัดขยะ
มูลฝอยเป็นประจํา ไม่มีการกลบทับด้วยดิน แต่ใช้ผ้าฟางปิดคลุมรายวัน โดยฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ ก่อนคลุมด้วย
ผ้าฟาง นําขยะเก่าที่ขุดรื้อขึ้นมา ทําเป็นคันขอบบ่อฝังกลบแทนดิน ทั้งนี้ บ่อฝังกลบใช้งานเกือบเต็มพื้นที่แล้ว
และได้รั บการจั ดสรรงบประมาณ ผ่ านแผนปฏิ บั ติการเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มในระดั บจั งหวั ด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิม และได้เตรียมพื้นที่สําหรับ
จัดการขยะมูลฝอยเดิมและขยะมูลฝอยใหม่รายวันระหว่างการก่อสร้าง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้
 เร่งดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
 การดําเนินงานฝังกลบ พบว่า
1) ขยะมูลฝอยจํานวนมากที่ไม่มีการกลบทับด้วยดิน ซึ่งการใช้ผ้าฟางปิดคลุมขยะ
มูลฝอยรายวันและมีรอยฉีกขาด อาจทําให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงวัน
2) คันขอบบ่อฝังกลบทําจากขยะเก่าที่รื้อขึ้นมา ไม่มีคันดินรอบบ่อฝังกลบ เพื่อ
ป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอยและกันไม่ให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองออกนอกพื้นที่ฝังกลบ โดยเฉพาะบริเวณ
ด้านข้างของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ติดกับรั้วและที่นาของชาวบ้าน
3) เศษขยะปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรทําการต่อท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้สูงขึ้นก่อนที่จะฝังกลบขยะมูลฝอย
ในชั้นต่อไป โดยทําตามที่ได้ออกแบบไว้
 ควรตักเศษขยะมูลฝอยและสาหร่ายออกจากบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
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1) ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้รอการปิดคลุมผ้าฟาง ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ (EM)
และควรเร่งซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผ้าฟางที่ขาด เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
2) ควรทําคันดินล้อมรอบบ่อฝังกลบหรืออย่างน้อยบริเวณด้านข้างที่ติดกับรั้วและที่นา
ของชาวบ้าน เพื่อบดบังทัศนียภาพภายในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย และ
ป้องกันไม่ให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองออกนอกพื้นที่ฝังกลบ
3) ติดตั้งตาข่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ
สําหรับความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครสกลนคร ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาลนครสกลนคร
ได้ แ จ้ ง ว่ า สั ญ ญาลงนามแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2559 กั บ ผู้ รั บ จ้ า ง บริ ษั ท วรรธ์ ส รร จํ า กั ด วงเงิ น
ตามสัญญาจ้าง จํานวน 132,400,000 บาท จํานวน 35 งวดงาน ระยะเวลา 830 วัน (ภายในวันที่
8 กรกฎาคม 2561) ปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2559 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับ
จ้างได้เริ่มดําเนินงาน โดยอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่การก่อสร้าง
4.4.2 โครงการศูนย์จดั การมูลฝอยรวมอย่างครบวงจรเทศบาลตําบลพังโคน
เทศบาลตําบลพังโคน ตั้งอยู่ในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 6.6 ตาราง
กิโลเมตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีทั้งสิ้น 6,870 คน ทั้งนี้ เทศบาลตําบลพังโคน
มีทั้งหมด 11 ชุมชน และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลพังโคนเกิดขึ้นประมาณ 7 ตันต่อวัน
วัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตํ า บลพั ง โคน บ้ า นฝั่ ง แดง หมู่ ที่ 8 ตํ า บลไฮหย่ อ ง อํ า เภอพั ง โคน จั ง หวั ด สกลนคร โดยได้ รั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 53.960
ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งก่อสร้างในปี พ.ศ. 2551 โดย บริษัทอ่างทองพัฒนา
สํ า หรั บ การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ ก ารจั ด การมู ล ฝอยตามแนวทางกรมควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ จั ด ตั้ ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน 30 แห่ง
ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน
22 แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วม
กําจัดจริง จํานวน 8 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 8 ตําบลไฮหย่อง อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร พื้นที่ 49-3-59 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการ 2552 โดย เทศบาลเมือง
เลยเป็น ผู้ ล งทุ น และดํ า เนิน การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเอง กํ าจั ด ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยวิ ธี ก ารฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 19 ตันต่อวัน
เป็นขยะของเทศบาลตําบลพังโคน 7.6 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 11.5 ตันต่อวัน
สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลตํ า บลพั ง โคน เปิ ด เวลา 07.00-16.30 น. โดย
เทศบาลตํ าบลพั งโคนเป็ นผู้ ลงทุ นและดํ าเนิ นการกํ าจั ดขยะมู ลฝอยเอง ภายในสถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
มีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ ลักษณะการฝังกลบแบบ Area Method บ่อฝังกลบมีอายุใช้งาน
10 ปี จํานวน 2 บ่อ ๆ ละ 4 ชั้น ๆ ละ 2.5 เมตร ปัจจุบันใช้บ่อฝังกลบที่ 1 และบ่อฝังกลบที่ 2 ยังไม่ใช้งาน

๓๗
การฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 ชั้นที่ 2 มีลักษณะเป็น การเท
กองบริเวณกว้าง เศษขยะปลิวกระจายทั่วบริเวณ พบขยะติดเชื้อในบ่อฝังกลบ สําหรับบ่อฝังกลบที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้ใช้
งาน มีน้ําขัง ต้นธูปฤาษี และเศษขยะจํานวนมาก น้ําเสียในบ่อบําบัดมีสีดําคล้ํา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้
 วงจรไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ําจากบ่อขยะมูลฝอยไปบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยชํารุด
ทําให้เครื่องสูบน้ํา ไม่สามารถสูบน้ําชะขยะมูลฝอยได้ จึงต้องใช้เครื่องสูบน้ําจากงานอื่นมาปฏิบัติงานแทน
 การดําเนินงานฝังกลบ พบว่า
1) ขยะมูลฝอยจํานวนมากที่ไม่มีการกลบทับด้วยดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น
และแมลงวัน
2) ขยะที่อยู่ในบ่อฝังกลบบางแห่งสูงกว่าคันขอบบ่อ
3) เศษขยะปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ และกระจายทั่วบริเวณ
4) มีการทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อมากับขยะมูลฝอยชุมชน แล้วนํามาทิ้งในบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย
5) เครื่องจักรชํารุดเสียหายบ่อย ทําให้เกลี่ยบดอัดไม่ทันในแต่ละวัน
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรทําการต่อท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้สูงขึ้นก่อนที่จะฝังกลบขยะมูลฝอย
ในชั้นต่อไป โดยทําตามที่ได้ออกแบบไว้
 ควรเร่งซ่อมแซมวงจรไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ําจากบ่อขยะมูลฝอยไปบ่อบําบัดน้ําชะ
ขยะมูลฝอย
 ควรกําจัดต้นธูปฤาษีออกจากบ่อฝังกลบที่ 2
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิด
การปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวันและสัตว์พาหะ พร้อมทั้งทําคันดินสําหรับเตรียมฝังกลบชั้นต่อไป
2) ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้รอการฝังกลบ ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ (EM)
เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
3) ติดตั้งตาข่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ
4) ควรตรวจสอบการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อที่ปะปนมากับขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมทั้ง
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัดให้กวดขันการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้มาทิ้ง
รวมกับขยะมูลฝอยชุมชน

๓๘
4.4.3 โครงการศูนย์จดั การขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท่าแร่
เทศบาลตําบลท่าแร่ มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 2.193 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่, หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ, หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี, หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่
พัฒนา และหมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น
8,059 คน ทั้งนี้ เทศบาลตําบลท่าแร่ แบ่งการปกครองออกเป็นชุมชน โดยมีชุมชนย่อยในเขตเทศบาล จํานวน
15 ชุมชน
เทศบาลตํ า บลท่ าแร่ มีป ริ มาณมูล ฝอยเกิดขึ้นประมาณวัน ละ 8 ตั นต่ อวั น โดยมี อัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลท่าแร่ เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยรวมภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 วงเงิน 59.107 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัดวารุณีแลนด์
แอนด์เฮ้าส์ และในปี พ.ศ. 2558 ก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้า วงเงิน 43.629 ล้านบาท
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลตําบลท่าแร่ ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
21 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 20 แห่ง และปัจจุบันมีหน่วยงาน/เอกชนที่นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 8 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลท่าแร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตําบลนาแก้ว อําเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 72 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา โดย เทศบาลตําบลท่าแร่เป็นผู้ลงทุนและ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 12.51 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยที่มาจากเขตเทศบาลตําบล
ท่าแร่ จํานวน 3.9 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน 8.5 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลท่าแร่ เริ่มงานเวลา 08.30 – 15.00 น. เทศบาล
ตําบลท่าแร่เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดย
คนคุ้ยขยะ 7 คน กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า เปิดใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 มีการแบ่งเฟส ในการ
ฝังกลบ การเทขยะมูลฝอยใหม่ ลงในบ่อฝังกลบจะเทตามจุดที่กําหนดไว้ ลักษณะเทกองเป็นบริเวณกว้าง ไม่มี
การกลบทับด้วยดิน ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้ เพราะยังไม่ได้
ต่อท่อให้สูงขึ้น ขยะปลิวออกนอกบ่อฝังกลบจํานวนมาก บ่อฝังกลบที่ 2 ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน แผ่น Geotextile
ที่ขอบบ่อย่น และไหลร่นลงไปในบ่อฝังกลบ ทําให้ถนนรอบบ่อฝังกลบทรุดตัว แผ่น HDPE บ่อบําบัดน้ําชะขยะ
มูลฝอย บริเวณขอบบ่อย่นและเป็นลอนคลื่น ภายในบ่อบําบัดแผ่น HDPE มีการโป่งพอง และขาดชํารุดเสียหาย
มีขยะมูลฝอยและถุงพลาสติกในบ่อบําบัดจํานวนมาก ต้นไม้ที่ปลูกตามแนวเขตที่ดิน เพื่อเป็นแนวกันชนแห้งตาย
เป็นส่วนใหญ่

๓๙
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้
 ผลงานจากการก่อสร้างที่อาจจะไม่ได้ตามข้อกําหนด ทําให้สิ่งก่อสร้างหลายอย่าง
อาจเกิดการชํารุดเสียหายเร็วขึ้น ได้แก่
1) การปูแผ่น HDPE บ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย ซึ่งจะเห็นจากการย่นและ
เป็นลอนคลื่นที่ขอบบ่อบําบัดและมีการโป่งพองของ HDPE ภายในบ่อบําบัดหลายแห่ง
2) การปู Geotextile ของบ่อฝังกลบที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้จาก Geotextile ที่ขอบบ่อย่น
และไหลร่นลงไปในบ่อฝังกลบ และแรงดึงทําให้ถนนทรุดตัว ถ้าเปิดใช้งานในอนาคตโดยที่ยังไม่มีการแก้ไข
เมื่อมีน้ําหนักขยะมูลฝอยกดทับ ขอบบ่อและถนนอาจจะทรุดตัวและถล่มได้
3) พื้นคอนกรีตของระบบจัดการสิ่งปฏิกูลทรุดแตกร้าว
 รั้วรอบโครงการ สามารถใช้แสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกได้เฉพาะสัตว์ขนาดใหญ่
เท่านั้น เนื่องจากระยะห่างระหว่างลวดหนามแต่ละเส้นค่อนข้างกว้าง มนุษย์หรือสุนัขสามารถลอดรั้วเข้าไปใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้ง่าย
 การฝังกลบขยะมูลฝอย ลักษณะเทกองเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีการเกลี่ยบดอัดกลบทับ
ด้วยดิน มีขยะปลิวออกนอกบ่อฝังกลบและนอกสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจํานวนมาก
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรทําการต่อท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้สูงขึ้นก่อนที่จะฝังกลบขยะมูลฝอย
ในชั้นต่อไป โดยทําตามที่ได้ออกแบบไว้
 เร่งตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ดังนี้
1) การบดอัดดินและความลาดชันโดยรอบของขอบบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยและ
บ่อฝังกลบ โดยปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากวิศวกรผู้ออกแบบ และหากตรวจพบสาเหตุหรือข้อบกพร่องที่
ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ควรสั่งให้ผู้ประกอบการทําการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้
2) พื้นคอนกรีตของระบบจัดการสิ่งปฏิกูลทรุดแตกร้าว โดยปรึกษาหรือขอคําแนะนํา
จากวิศวกรผู้ออกแบบ และหากตรวจพบสาเหตุหรือข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ควรสั่งให้ผู้ประกอบการ
ทําการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้
3) จํานวนต้นไม้ที่ตายตามแนวเขตที่ดิน และควรสั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหา
ต้นไม้ที่ตายทันที ทั้งนี้ ควรปลูกเป็นแนวฟันปลา เพื่อลดความเร็วลม กลิ่น และบดบังทัศนียภาพของบ่อฝังกลบ
4) ตรวจสอบการก่อสร้างรั้วรอบโครงการว่าเป็นไปตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง
หรือไม่ หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง ควรสั่งให้ผู้ประกอบการทําการแก้ไขทันที กรณีที่มี
การก่อสร้างถูกต้องแล้ว ควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันการบุกรุกของบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากระยะห่างระหว่างลวดหนามแต่ละเส้นค่อนข้างกว้าง มนุษย์หรือสุนัขสามารถลอดรั้ว
เข้าไปในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้ง่าย
 รายงานการศึกษาโครงการศึกษาทบทวนปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย

๔๐
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การสํารวจ
น้ําใต้ดินมีค่าวัดได้ประมาณ -0.48 ถึง -2.30 เมตรต่ําจากปากหลุมเจาะ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยออกแบบเป็น
แบบขุดร่องลึก 3 เมตร ซึ่งตามหลักสุขาภิบาลระดับก้นบ่อฝังกลบควรอยู่สูงกว่าระดับน้ําใต้ดินอย่างน้อย 1 เมตร
นอกจากนี้ยังพบว่า การปูแผ่น HDPE ของบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยเกิดการย่นเป็นลอนคลื่นบริเวณขอบบ่อบําบัด
และโป่งพองหลายจุดภายในบ่อบําบัด อาจทําให้เกิดรอยรั่วและแรงดึงของแผ่น HDPE เอง อาจส่งผลให้เกิด
การรั่วซึมของน้ําชะมูลฝอยปนเปื้อนน้ําใต้ ดินได้ ดังนั้น ควรตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดินและบ่อบาดาลบริเวณรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (ถ้ามี) อย่างสม่ําเสมอ
 ควรกําจัดเศษขยะมูลฝอยออกจากบ่อบําบัดน้ําเสียและรางระบายน้ําฝน
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) ไถดันขยะมูลฝอยที่เทกองไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อลดขนาดหน้างาน และนําดิน
กลบทับเป็นประจํา
2) ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้รอการเกลี่ยบดอัด และกลบด้วยดิน ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมัก
ชีวภาพ (EM) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
3) กําหนดให้มีพื้นที่ย่อยในบ่อฝังกลบ กําหนดเฟสงานฝังกลบ และควรมีเจ้าหน้าที่
กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ เพื่อไม่ให้ผู้คุ้ยขยะมูลฝอยกําหนดจุดเทขยะมูลฝอยเอง และดําเนินการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
4) เตรียมทําคันดินล้อมรอบบ่อฝังกลบที่ 1 หรืออย่างน้อยบริเวณด้านข้างที่ติดกับ
รั้วและที่นาของชาวบ้าน เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไป รวมทั้งบดบังทัศนียภาพภายในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย และป้องกันไม่ให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองออกนอกพื้นที่ฝังกลบ
5) ติดตั้งตาข่ายใต้ทิศทางลม ซึ่งอาจจะเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ
 จัดทําทะเบียนผู้คุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ พร้อมทั้งกําหนดจุดและเวลาคัดแยก
ขยะมูลฝอย และชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ดําเนินการดังนี้
1) นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
2) ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ประจําทุกวัน
3) คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น
เพื่อไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล และเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน
4) เก็บกองขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และนําออกนอก
พื้นที่เป็นประจําทุกวัน
4.5 จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
2 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบาลเมื อ งนครพนม และเทศบาลตํ า บลนาแก และเป็ น ระบบที่ ไ ด้ รั บ การงบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้

๔๑
4.5.1 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลเมืองนครพนม เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลักษณะเป็นแนวยาวเลียบตามฝั่งขวาของแม่น้ําโขง มีพื้นที่ 24.125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
4 ตําบล ดังนี้ ตําบลในเมือง ตําบลหนองญาติบางส่วน ตําบลหนองแสง และตําบลอาจสามารถบางส่วน
จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 26,630 คน ทั้งนี้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม มีทั้งหมด 23 ชุมชน และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครเมืองนครพนม ประมาณ
30 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่ที่บ้านสุขเกษม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
สํ า หรั บ การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ ก ารจั ด การมู ล ฝอยตามแนวทางกรมควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ จั ด ตั้ ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
31 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 18 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 14 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่บ้านสุขเกษม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
พื้นที่ 77 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการ 2541 โดย เทศบาลเมืองนครพนมเป็น
ผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 47 ตันต่อวัน เป็นขยะของ
เทศบาลเมืองนครพนม 29 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 18 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม เปิดเวลา 08.30 – 15.00 น. โดย
เทศบาลเมื องนครพนมเป็ นผู้ ลงทุ นและดํ าเนิ นการกํ าจั ดขยะมู ลฝอยเอง ภายในสถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
มีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ ลักษณะการฝังกลบแบบ Area Method
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลเมืองนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการจัดการขยะมูลฝอยเดิมที่เทกอง
ไว้นอกบ่อฝังกลบ โดยผู้รับจ้างจะต้องนําขยะมูลฝอยเดิมดังกล่าวทั้งหมดลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบเดิม แล้วจึงปิด
หลุมฝังกลบเดิมด้วยดินตามหลักสุขาภิบาลต่อไป
สําหรับการจัดการขยะใหม่ ณ วันที่สํารวจ พบว่า ขยะมูลฝอยใหม่ที่อยู่บริเวณก่อนถึงประตู
ทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและแมลงวัน เพราะไม่มีการกลบทับด้วยดิน และเปิด
พื้นที่หน้างานหลายจุด ขยะมูลฝอยบริเวณที่ติดกับรั้วเป็นการเทกองกลางแจ้ง และหลายจุดมีการเกลี่ยขยะมูลฝอย
ออกเป็นบริเวณกว้าง เพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยใหม่รายวันระหว่างการก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยเดิมและขยะมูลฝอยใหม่รายวันระหว่างการก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่

๔๒
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหา อุปสรรค
การดําเนินงานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ผ่านมานั้น เป็นการดําเนินงานที่ไม่มี
การวางแผนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฝังกลบขยะมูลฝอยให้
ปฏิบัติงานการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย และการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทําให้การจัดการขยะ
มูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ การฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและตามที่ได้ออกแบบไว้ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ไม่มีการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการและการเดินระบบ เพื่อให้จัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้มีขยะสะสมกองอยู่
นอกบ่อฝังกลบจํานวนมากเป็นระยะเวลาหลายปี
ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบและยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่
 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไปและเครื่องจักรกลขาดการดูแลบํารุงรักษา มีสภาพสกปรก
และทรุดโทรมมาก
 อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ ขาดการบํารุงรักษา และไม่ได้รักษาความสะอาด
ทําให้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสกปรก มีกลิ่นเหม็นและแมลงวันจํานวนมาก รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทขยะมูลฝอย
กระจายทั่วบริเวณ ไม่มีการกําหนดพื้นที่เทขยะมูลฝอยรายวันให้ชัดเจน โดยการทําสัญลักษณ์ เช่น ปักธง หรือ
มีเจ้าหน้าที่ชี้จุดในการเทขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนขยะทราบว่า ต้องนําขยะมูลฝอยไปเทบริเวณใด จึงมี
การเทขยะมูลฝอยนอกบ่อฝังกลบอยู่เป็นประจํา กลายเป็นขยะสะสมจํานวนมากกองอยู่ทั่วบริเวณ จนไม่สามารถ
นําลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบได้หมด โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับอาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก มีกองขยะมูลฝอยสูงเกือบจะ
เท่าความสูงของเสาธง จนแทบจะมองไม่เห็นอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเทขยะมูลฝอยลงในบ่อบําบั ด
น้ําชะมูลฝอย จนทําให้ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอยล้มเหลว
 การฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย ยั ง ขาดการควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลให้ เ ป็ น ไปตามที่
ออกแบบไว้ ทําให้ใช้งานบ่อฝังกลบไม่เต็มประสิทธิภาพ ยังมีพื้นที่ของบ่อฝังกลบด้านหลังที่สามารถฝังกลบขยะ
มูลฝอยได้อีก โดยที่ไม่ต้องเปิดพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณก่อนถึงประตูทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการ
กําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการเทขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง ส่งกลิ่นเหม็น และ
มีแมลงวันจํานวนมาก
 ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินประจําปี และไม่มีการกําหนดแผนติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองนครพนม
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 การจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบ่อฝังกลบเดิม ควรดําเนินการดังนี้
1) เร่งดําเนินการนําขยะมูลฝอยที่กองสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด
ลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบเดิม ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่ฝนที่ตกหนัก
2) ขยะมูลฝอยบริเวณหน้าอาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก ควรประสานงานกับผู้รับจ้าง
ให้นําขยะบริเวณนี้ลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3) ขยะมู ล ฝอยที่มี ก ารนํา ไปเทกองกลางแจ้ ง ไว้ บริ เ วณก่อ นถึ ง ประตู ท างเข้ า
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ควรนําไปกําจัดในบ่อฝังกลบเดิมเช่นกัน ส่วนขยะมูลฝอยในบริเวณใกล้เคียงกันที่มี
การเกลี่ยกระจายเป็นบริเวณกว้างแล้วนั้น ควรบดอัดและนําดินมากลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมด พร้อมทั้งฉีดพ่น
น้ําหมักชีวภาพ (EM) บริเวณกองขยะมูลฝอยที่รอการกลบทับด้วยดิน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน

๔๓
 การกําจัดขยะมูลฝอยใหม่รายวันระหว่างที่มีการก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่ ควรจัดเตรียม
พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกําจัดรายวันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2560) ทั้งนี้ ควรนําขยะมูลฝอยใหม่รายวันไปกําจัดในบ่อฝังกลบเดิมก่อน (กรณีที่ยังมีพื้นที่
เหลือในบ่อฝังกลบเดิมหลังจากที่นําขยะมูลฝอยที่กองสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมดลงไปกําจัดใน
บ่อฝังกลบเดิมแล้ว) อย่างไรก็ตามหากบ่อฝังกลบเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ ต้องจัดหาพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว และพิจารณาดําเนินการดังนี้ ปรับปรุงพื้นที่ฯ ให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบ
ควบคุม (Controlled Dump) ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ หรือก่อสร้างคันดินบนพื้นที่ฯ และ
บ่อรองรับน้ําเสียเป็นการชั่วคราวก่อน หลังจากที่ก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่เสร็จแล้ว จะต้องปิดพื้นที่ฯ ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการต่อไป
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่
คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็น
ผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเอง
 การฝังกลบขยะมูลฝอยระหว่างการก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่ ต้องมีการเตรียมดิน
กลบทับขยะมูลฝอย บริหารจัดการใช้งานเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพ กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยของรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยให้ไม่เกิน ๑ – ๒ หน้างาน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้เครื่องจักรกลในการเกลี่ยบดอัดและใช้ดินกลบ
ทับเป็นระยะ ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ (EM) บริเวณกองขยะมูลฝอยที่รอการฝังกลบเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและ
แมลงวัน และห้ามไม่ให้มีการเผาขยะในบริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างเด็ดขาด
 ควรทําการต่อท่อรวบรวมก๊าซในบ่อฝังกลบให้สูงขึ้นก่อนที่จะปิดบ่อฝังกลบเดิม
 ชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อควบคุมผู้คุ้ย
เขี่ยขยะมูลฝอยไม่ให้เป็นปัญหากับบ่อฝังกลบใหม่ที่กําลังก่อสร้าง ดังนี้
1) นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
2) ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ประจําทุกวัน
3) คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น เพื่อ
ไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล
4) จัดทําทะเบียนผู้คัดแยกขยะมูลฝอยและวางระเบียบการคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยใน
บ่อฝังกลบ
สําหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยรวม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาลเมืองนครพนม ได้
แจ้งว่า สัญญาลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กับผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เสมา วงเงินตามสัญญาจ้าง
จํานวน 45,800,000 บาท จํานวน 6 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน (ภายในวันที่ 24 มิถุนายน
2560) ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม 2559 ผู้รับจ้างได้เข้าดําเนินงานในพื้นที่บางงวดงานไปแล้ว และอยู่ในระหว่าง
จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามปริมาณงานต่อไป

๔๔
4.5.2 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย(กลุ่มพื้นที่ 3)เทศบาลตําบลนาแก จังหวัดนครพนม
เทศบาลตํ า บลนาแก มี ส ภาพพื้ น ที่ เ ป็ น ลู ก คลื่ น ลอยตื้ น มี ค วามลาดเทจากด้ า นทิ ศ ใต้ ไ ป
ทางด้านทิศเหนือ บริเวณชุมชนมีถนนสายหลักผ่าน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2033 และ 223
และมีแ ม่น้ําไหลผ่าน ได้ แก่ ลําน้ํ าก่ํา ลําน้ํ าห้วยศรี คู ณ และลําห้ วยหว้าน มีพื้นที่ 5.01 ตารางกิ โลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 12 ชุมชน จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 4,574 คน
ทั้งนี้ ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาแก มีทั้งหมด 12 ชุมชน และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
นครตําบลนาแก ประมาณ 4.6 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก เท่ากับ
1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน มี ก ารคั ด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล หมั ก ขยะอิ น ทรี ย์ และฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล (Sanitary
Landfill) บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลนา
เลียง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 จาก
กระทรวงทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 86.900 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
โดย บริษัทขอนแก่น ยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น จํากัด
สํ า หรั บ การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ ก ารจั ด การมู ล ฝอยตามแนวทางกรมควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ จั ด ตั้ ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
38 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 30 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 9 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลนา
เลียง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม พื้นที่ 77 ไร่ 98 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิด
ดําเนินการเดือนตุลาคม 2554 โดยเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
หมักทําปุ๋ย และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก เปิดตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดย
เทศบาลตําบลนาแก เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล หมักขยะอินทรีย์ และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน
1 บ่อ ขยะมูลฝอยที่นําเข้ามากําจัดไม่ได้นําเข้าสายพานคัดแยก ทําให้รถขยะมูลฝอยนําขยะไปเทยังบ่อฝังกลบ
ซึ่งบ่อฝังกลบเต็มเร็วกว่าที่ออกแบบไว้ ปัจจุบันปิดบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแล้ว ระบบบําบัดน้ําเสีย แผ่น HDPE
โป่งพอง และน้ําในบ่อบําบัดน้อยมาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 16 ตันต่อวัน เป็นขยะของ
เทศบาลตําบลนาแก 4 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประมาณ 12 ตันต่อวัน
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังมี
ขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบที่ไม่ได้กลบทับด้วยดิน ปัจจุบันมีการเปิดพื้นที่เทกองขยะมูลฝอยในบริเวณใกล้กับบ่อ
ฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยนําขยะมูลฝอยใหม่รายวันไปกําจัดในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แบบเทกองกลางแจ้ง
(Open dump) และมีพื้นที่กว้าง ไม่มีการบดอัดและกลบทับด้วยดิน มีกลิ่นเหม็น แมลงวันมาก และยังพบว่ามี
น้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยไหลนองในพื้นที่

๔๕
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหา อุปสรรค
 ผู้ บ ริ ห ารไม่ มี น โยบายใช้ ง านสายพานคั ด แยกขยะมู ล ฝอย เนื่ อ งจากสิ้ น เปลื อ ง
ค่าใช้จ่ายและไม่คุ้มค่า ทําให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยนําขยะไปเทยังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยโดยตรงบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยเต็มเร็วกว่าที่ออกแบบไว้ และถ้าระบบคัดแยกขยะ และระบบหมักปุ๋ย ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นระยะ
เวลานาน อาจทําให้เครื่องจักรชํารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
 บ่อฝังกลบชั่วคราว มีการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นแบบเทกองกลางแจ้ง ไม่มีเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่จําเป็นที่ใช้ในการดําเนินการฝังกลบ และมีความเสี่ยงที่น้ําชะขยะมูลฝอยจะไหลออกนอกบริเวณพื้นที่
ฝังกลบไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 เร่งดําเนินการเปิดใช้งานเครื่องจักรและเดินระบบ เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยรายวัน
และเพื่อให้ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน สามารถดําเนินการได้ตามที่ออกแบบไว้
 ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของตนเอง ได้แก่ คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะที่ปิดการใช้งานแล้ว โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ
หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเอง
 ตรวจสภาพการทํางานของบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย และตักขยะมูลฝอยออกจาก
บ่อบําบัด รวมทั้งตรวจสภาพรางระบายน้ําฝน และกําจัดเศษขยะ/วัชพืชออกจากรางระบายน้ําฝน และ
กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยของรางระบายน้ําฝนและรอบบริเวณสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยเป็นประจํา
 การกําจัดขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่จัดเตรียมไว้ในปัจจุบัน ควรดําเนินการดังนี้
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ โดยไถดันขยะ
มูลฝอยในส่วนที่เปิดพื้นที่กว้างจากบริเวณทั้งหมด ซึ่งไม่มีดินกลบทับเข้าด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินที่มีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว รวมทั้ง ควรมีการเตรียมดินและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกลี่ยดิน
และกลบทับโดยใช้ดินในพื้นที่ในแต่ละวัน เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงวัน และชะลอการที่ขยะมูลฝอยเต็ม
พื้นที่บริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย โดยอาจจะเช่ารถจากภาคเอกชนมาทําการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดิน
3) ทําคันดินล้อมรอบกองขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอยและ
กันไม่ให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองออกมาด้านข้าง รวมทั้งจัดทําบ่อรองรับน้ําชะมูลฝอย เพื่อรวบรวมและ
สูบน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเข้าสู่บ่อบําบัดน้ําเสีย
4) ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ (EM) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น
และแมลงวัน
5) ออกมาตรการห้ามมิให้มีการเผาในบริเวณพื้นที่ฝังกลบโดยเด็ดขาด
6) ควรปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยปัจจุบันให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอย
แบบควบคุม (Controlled Dump) ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและยืดระยะเวลาใช้งาน
พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว โดยต้องปรับปรุงแบบรายละเอียดการก่อสร้างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง
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4.6 จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตําบลศรีพนา
และเทศบาลตําบลบึงกาฬ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.6.1 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา
เทศบาลตําบลศรีพนา มีพื้นที่ 6.10 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตําบล 7 หมู่บ้าน
จํานวนประชากร ณ 9 มีนาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 6,934 คน และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลนครตําบลศรีพนา ประมาณ 7 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา
เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา หมู่ 15 ตําบลเซกา อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ เทศบาลตําบลศรีพนาดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
8 แห่ง ทั้งนี้ มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นลงนามความร่วมมือ ในการเข้าร่ วมกํ าจั ด ขยะมูล ฝอย (MOU)
จํานวน 3 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน
18 แห่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ 19 ไร่
ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการ 2545 โดย เทศบาลตําบลศรีพนาเป็นผู้ลงทุนและ
ดํ า เนิ น การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเอง กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยวิ ธี ก ารฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั กสุ ขาภิ บาล (Sanitary
Landfill) ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 24 ตันต่อวัน เป็นขยะของเทศบาล
ตําบลศรีพนา 6 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ ประมาณ 18 ตันต่อวัน
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ปัจจุบันหยุดการใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 ไว้ก่อน
ซึ่งฝังกลบขยะไปแล้ว จํานวน 1 ชั้น และยังมีขยะมูลฝอยที่ยังไม่มีการกลบทับด้วยดิน ทั้งนี้ เริ่มใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2
ซึ่งยังมีน้ําขังในบ่อฝังกลบจํานวนมาก การฝังกลบมีลักษณะเทกองไว้ในด้านข้างบ่อฝังกลบ มีเศษขยะลอย
กระจายทั่วบริเวณบ่อฝังกลบที่ 2 และไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 บุคลากรในการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ เพราะในปัจจุบัน (วันที่ลงพื้นที่สํารวจ)
มีคนงานที่ทําหน้าที่ขับรถเครื่องจักรเพียง 1 คน เท่านั้น ซึ่งพักอาศัยอยู่ในอาคารพักอาศัยบริเวณที่ฝังกลบ
 บ่อบําบัดน้ําเสีย ไม่มีน้ําชะขยะเข้าบ่อ เนื่องจากเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียอุดตัน
 ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน
 การดําเนินงานฝังกลบ
1) ขาดเครื่องจักรในการนําดินไปฝังกลบขยะมูลฝอยที่เหลือในบ่อฝังกลบที่ 1
2) คนคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ทําให้การฝังกลบขยะ
มูลฝอยล่าช้า
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3) บ่อฝังกลบที่ 2 มีน้ําขังในบ่อฝังกลบเป็นจํานวนมาก ดันขยะมูลฝอยลอยขึ้นมา
และกระจายทั่วบริเวณบ่อฝังกลบ รถเก็บขนขยะและเครื่องจักรลงไปทํางานในบ่อฝังกลบไม่ได้ จึงไม่มีการเกลี่ย
บดอัด และกลบทับด้วยดิน
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 เพิ่มจํานวนบุคลากรให้เหมาะสม และเพียงพอกับงานที่รับผิดชอบในสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย
 วางเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียใหม่ เพื่อรวบรวมน้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบไปบําบัดที่บ่อ
บําบัดน้ําเสีย
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) ควรเร่งระบายน้ําออกจากบ่อฝังกลบที่ 2 โดยต้องเร่งดําเนินการก่อนที่จะถึง
ฤดูฝน แล้วจึงนําขยะมูลฝอยลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ เพื่อให้รถจักรกล และรถเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถ
ทํางานในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยได้อย่างสะดวก
2) กํ า หนดให้ มี พื้ น ที่ ย่ อ ยในบ่ อ ฝั ง กลบบ่ อ ที่ 2 กํ า หนดเฟสงานฝั ง กลบ และ
ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
3) ควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ กํ า หนดจุ ด เทขยะมู ล ฝอยในบ่ อ ฝั ง กลบ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู้ คุ้ ย ขยะ
มูลฝอยกําหนดจุดเทขยะมูลฝอยเอง
 ชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ดําเนินการดังนี้
1) นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
2) ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ประจําทุกวัน
3) คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น
เพื่อไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล และเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน
4) เก็บกองขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และนําออก
นอกพื้นที่เป็นประจําทุกวัน
5) จัดทําทะเบียนผู้คุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แ ก่
คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะของตนเอง โดยว่าจ้างบริษัทเอกชน
เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบเองก็ได้
 ชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัดให้ดําเนินกิจกรรมลดคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง
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4.6.2 โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี ระยะที่ 1 ของเทศบาล
ตําบลบึงกาฬ
เทศบาลตําบลบึงกาฬ มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตําบลบึงกาฬ และตําบลวิศิษฐ์ กล่าวคือ
หมู่ 1 , 2 , 3 ของตําบลบึงกาฬ และหมู่ 1 , 7 ของตําบลวิศิษฐ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ตรงกันข้ามกับเมืองปากซัน
แขวงบลิคําไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ 1.18 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่าง
จากจังหวัดหนองคาย 136 กิโลเมตร และมีประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 4,760 คน ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบึงกาฬ มี 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบึงกาฬกลาง ชุมชนศรีโสภณ ชุมชนบึงกาฬใต้ ชุมชนบึงกาฬ
เหนือ และชุมชนวิศิษฐ์ โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลบึงกาฬ ประมาณ 5 ตันต่อวัน โดยมี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบึงกาฬ เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
เทศบาลตําบลบึงกาฬ ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี ระยะที่ 1
ของเทศบาลตําบลบึงกาฬ วงเงิน 70.5344 ล้านบาท
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
การก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบึงกาฬ แจ้งให้ทราบว่า ลงนามในสัญญาจ้างโครงการฯ แล้ว
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ผู้รับจ้าง คือ บริษัทไฮโดรเท็ค จํากัด เป็นเงินจํานวน 61,146,220 บาท
จํานวน 17 งวดงาน ระยะเวลา 518 วัน ปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2559 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้เริ่มดําเนินงาน โดยอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่การก่อสร้าง

5. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1 การจัดการน้าํ เสียชุมชน
ปัญหาน้ําเสียเป็นปัญหาสําคัญที่ควรมีการจัดการแก้ไข ซึ่งปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นหากเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้นสามารถทําการจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่นัก เนื่องจากมีกฎหมายควบคุม
การปล่อยน้ําเสียหรือมาตรฐานการควบคุม ข้อกําหนดต่าง ๆ ตามกฎของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่น้ําเสียชุมชนซึ่งเกิดจากบ้านเรือนที่พักอาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจัดการได้ยาก เนื่องจากประชาชนในชุมชนยัง
ขาดความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาน้ําเสีย บางคนคิดว่าปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งอื่น จึงไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขจัดการปัญหาน้ําเสีย
การจัดการน้ําเสียชุมชนยังขาดการจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ยังไม่มีระบบการจัดการ
น้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียรวม ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีชุมชนเมืองระดับเทศบาลในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) รวมทั้งสิ้น 225 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 424 แห่ง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
(อุดรธานี) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน มีเพียง 4 แห่งเท่านั้น
โดย ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร จํานวน 1 แห่ง และ 2 แห่ง
ตามลําดับ มีความสามารถรองรับน้ําเสียได้ 10,000 – 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และหยุดการก่อสร้าง
ที่จังหวัดนครพนม จํานวน 1 แห่ง ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
เทศบาลทั้ง หมด โดยเป็ น ชุม ชนเมือ งขนาดใหญ่ ร ะดั บ เทศบาลนครหรื อ ชุม ชนที่ อยู่ ติ ดกั บ แหล่ง น้ําสํ าคั ญ
เนื่องจากชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ําเสียค่อนข้างมาก
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สําหรับระบบรวบรวมน้ําเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สํ ารวจทุ กแห่งใช้ระบบแบบท่อรวม
(Combined Sewer System) โดยใช้ระบบระบายน้ําฝนที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ้นใหม่รองรับน้ําเสียจากชุมชน
ในเบื้องต้น และมีระบบท่อดักน้ําเสีย (Interceptor Sewers) รับน้ําเสียจากท่อระบายน้ํารวม เพื่อส่งเข้าระบบ
บําบัด โดยมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 ประเภท ได้แก่ ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond : SP)
และบึงประดิษฐ์ (Wetland : WL) ซึ่งในภาพรวมรูปแบบของการบําบัดน้ําเสีย พบว่า ระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization pond : SP) เป็นระบบหลัก เนื่องจาก เป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดน้ําเสีย ดูแล
รักษาง่าย และใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนมากไม่ต้องการบุคลากรที่ชํานาญมาก และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบต่ํา แต่มีข้อเสีย คือ ใช้พื้นที่มากและมักจะมีปัญหาปริมาณสาหร่าย(algae) มีมากเกินไป โดยเฉพาะใน
บ่อสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีการนําบึงประดิษฐ์ (Wetland : WL) มาใช้ร่วมกับระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization pond : SP) ด้วยเช่นกัน สําหรับแหล่งรับน้ําทิ้งของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน จะมีการระบาย
น้ําทิ้งลงแหล่งน้ําขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้วย ซึ่งไหลลงสู่แหล่งรับน้ําทิ้งหลัก ได้แก่ แม่น้ํา และหนอง
ทั้งนี้ แหล่งน้ําขนาดเล็กดังกล่าวมีความสามารถในการเจือจางค่อนข้างน้อย ดังนั้น น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชน จึงต้องมีคุณภาพดีพอสมควร
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนที่เปิดดําเนินการ ควรมีประสิทธิภาพลดค่าบีโอดีได้สูงกว่าร้อยละ 75 และ
น้ําทิ้งมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จากระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมด 3 แห่งที่เปิดดําเนินการ มีเพียง
1 แห่ง คือ เทศบาลนครอุดรธานี ที่มีข้อมูลค่าบีโอดีของน้ําเสียก่อนและหลังการบําบัด และสามารถคิดลด
ค่าบีโอดีได้มากกว่าร้อยละ 75 ส่วนประสิทธิภาพในด้านการรวบรวมน้ําเสียวัดจากปริมาณน้ําเสียที่รวบรวมได้
เทียบกับปริมาณน้ําเสียทั้งหมด จากระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาล
นครสกลนคร และเทศบาลตําบลท่าแร่ พบว่า มีปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจํานวน 14,000, 12,000 และ
831 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 31.89, 75 และ 40.46 ของปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบ
ไว้ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบต่ําผิดปกติ คือ เทศบาลนครอุดรธานี
และเทศบาลตําบลท่าแร่ ซึ่งอาจเป็นเพราะยังมีบ้านเรือนจํานวนหนึ่งที่ยังไม่เชื่อมต่อเข้าระบบรวบรวมน้ําเสีย
สภาพปัญหาการเดินระบบรวบรวมน้ําเสียของแต่ละเทศบาลที่เปิดดําเนินการแล้ว ซึ่งในภาพรวม
พบว่า ไม่สามารถดําเนินการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่สามารถเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียได้ นํ้าทิ้ง
ที่ผ่านการบําบัดไม่ได้มาตรฐาน และปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นหรือที่ออกแบบไว้
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลควบคุมระบบ และ
ขาดงบประมาณในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณก็ต้องหาวิธีการจัดการน้ําเสียของชุมชนให้เหมาะกับชุมชนนั้น ๆ เอง ซึ่งการจัดการ
น้ําเสียในแต่ละชุมชนก็มีความแตกต่างกันออกไปตามศักยภาพของชุมชน เช่น ความรู้ งบประมาณ สภาพพื้นที่
เป็นต้น
การประเมินผลการดําเนินงานของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนโดยใช้ตัวบ่งชี้
ค่ าดัช นี ชี้วั ด และเกณฑ์ก ารให้ ค ะแนน มี ห ลั ก เกณฑ์ ดั งแสดงในภาคผนวก ก โดยผลการประเมิ น
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับดี คือ เทศบาลนครอุดรธานี และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ เทศบาลนครสกลนคร และ
เทศบาลตําบลท่าแร่
ทั้ง นี้ เทศบาลนครอุ ดรธานี ได้ ค ะแนนการประเมิ นสู งและอยู่ ใ นระดั บ ดี เนื่ อ งจากมี ค วามพร้ อ ม
ในทุกด้านที่จําเป็นในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น กําหนดนโยบายในเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชนมีความชัดเจนในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัด

๕๐
ขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย และมีผู้รับผิดชอบในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดย
ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เพื่อให้มีหน้าที่บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
จากสภาพปัญหาการเดินระบบรวบรวมน้ําเสียของแต่ละเทศบาลที่เปิดดําเนินการแล้ว ซึ่งในภาพรวม
พบว่า ไม่สามารถดําเนินการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ไม่สามารถเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย
ได้ 2) ปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นหรือที่ออกแบบไว้ 3) นํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดไม่ได้
มาตรฐาน และจากการที่มีปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าปริมาณที่ออกแบบไว้ ทําให้ลดค่าความสกปรกที่
ระบายลงแหล่งน้ําได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
ดังนั้น จึงควรให้มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัด
โดยเน้นพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลก่อนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสียมากกว่า จึงจําเป็นต้อง
เร่งดําเนินการตามพื้นที่เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อ
ผลักดันให้เทศบาลมีความพร้อมในการจัดหาระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยการจัดทําและยื่น
ข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณก่ อ สร้ า งระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชนต่ อ ไป เพราะหาก
ดําเนินการครบทุกเทศบาลพื้นที่เป้าหมายก็ถือว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ลําน้ําแล้ว ส่วนพื้นที่บริเวณนอกเขต
เทศบาล ควรสนับสนุนการใช้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุม ป้องกันปัญหามลพิษ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและพึ่งพาตนเอง
เทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ มีดังนี้
จังหวัด

๒๕59

เลย
อุดรธานี

(1)

ทม.หนองสําโรง

หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
บึงกาฬ

หมายเหตุ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564

(๑)
(2)

ทม.เลย/ทต.เชียงคาน
ทต.หนองบัว/ทต.หนองขอนกว้าง/
ทต.บ้านจั่น
ทม.หนองคาย/ทม.ท่าบ่อ
ทน.สกลนคร(2)/ทต.ท่าแร่(2)
ทม.ศรีสงคราม
ทต. บึงกาฬ/ทต.ศรีพนา/ทต.บึงงาม
ทต.บึงโขงหลง

2565 – 2569
ทต.ศรีเชียงใหม่
ทต.พังโคน
ทต.นาแก/ทต.ธาตุพนม
ทต.ท่าสะอาด/ทต.ดอนย่านาง

หมายถึง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียรวมชุมชนที่ได้รับงบประมาณแล้ว
หมายถึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน

5.2 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่แบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครสกลนคร เทศบาล
เมืองเลย เทศบาลเมืองบ้านดุง เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลเมืองนครพนม เทศบาล
ตําบลพังโคน เทศบาลตําบลท่าแร่ และเทศบาลตําบลศรีพนา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร

๕๑
จัดการให้ดําเนินการเองได้อย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากแบบผสมผสานซึ่งมีจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบล
ศรีเชียงใหม่ และเทศบาลตําบลนาแก ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบค่อนข้างสูง ทําให้เปิดดําเนินการทั้งระบบ
ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ระบบ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ พบว่า เริ่มมีสภาพทรุดโทรมลง และขาดการบํารุงรักษา โดยเฉพาะอาคาร
บ้านพัก อาคารป้อมยาม และโรงจอดซ่อมบํารุงเครื่องจักรหลายแห่งไม่มีการใช้งาน สําหรับระบบบําบัดน้ํา
ชะมูลฝอยที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยและบ่อฝังกลบ ส่วนใหญ่ทุกระบบเป็นแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization
Pond) และมีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน เพื่อการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบของการฝังกลบขยะมูลฝอยต่อ
คุณภาพน้ําใต้ดิน แต่ไม่มีระบบใดที่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
ปัญหาในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวม
พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอแก่การดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังขาดบุคลากร
ที่ มี ค วามรู้ ใ นการดํ า เนิ น งานระบบการจั ด การขยะมู ล ฝอย การเดิ น ระบบและการบํ า รุ ง รั ก ษาไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตลอดจนงบประมาณไม่เพียงพอในการเดินระบบ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ จากปัญหาบุคลากรและปัญหางบประมาณ ก็จะมีผลทําให้การดําเนินงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และการบํารุงรักษาไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากปล่อยให้มีการเทกองไว้ในสถานที่ฝังกลบ โดยที่ไม่มีการบดอัดและ
กลบทับด้วยดิน จนกลายเป็นขยะสะสมขนาดใหญ่และไม่สามารถฝังกลบได้ ส่งผลให้บ่อฝังกลบเต็มเร็วกว่า
ที่ออกแบบไว้ รวมทั้งการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่ให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย รวมทั้งการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ นอกจากนี้อาคารบ้านพัก โรงจอดซ่อมบํารุงเครื่องจักรหลายแห่งไม่มีการใช้งาน
จากการประเมินผลการดําเนินงานของระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ตัวบ่งชี้ ค่าดัชนีชี้วัดและ
เกณฑ์การให้คะแนน มีหลักเกณฑ์ดังแสดงในภาคผนวก ข ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
 ระดับดี : เทศบาลเมืองบ้านดุง
 ระดับพอใช้ จํานวน 9 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเลย เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตําบลพังโคน เทศบาลตําบลท่าแร่
เทศบาลตําบลศรีพนา
 ระดับปรับปรุง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองนครพนม และเทศบาลตําบลนาแก
จากสภาพปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีอยู่แล้ว
เต็มเร็วกว่าที่ออกแบบไว้ และมีไม่เพียงพอกับการกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สาเหตุหนึ่งเกิดจาก
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทําให้ไม่สามารถพัฒนาระบบที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเข้าใจใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณและไม่มั่นใจว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุน เพราะต้องจัดทําการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการและออกแบบรายละเอียดด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
รวมทั้งสถานที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบหาได้ยาก เนื่องจากการไม่ยอมรับระบบจากประชาชน
ดังนั้น เพื่อเพิ่มจํานวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่สามารถกระจาย
งบประมาณเพื่ อ ก่ อ สร้ า งระบบององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กสามารถได้รับบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ไม่สามารถจัดหาเองได้ตามลําพัง จึงเห็นควรให้มีการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน

๕๒
พัฒนาโครงการที่มีขนาดเหมาะสมทั้งด้านการลงทุน และการบริหารการดําเนินงาน โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ตามพื้นที่เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 – 2564) รายละเอียดดังนี้
จังหวัด

2559

2560

เลย

-

อุดรธานี

-

หนองคาย

-

ทม.เลย
ทต.ภูเรือ
ทน.อุดรธานี(2)
ทต.นางัว
ทต.โพนพิสัย

สกลนคร

ทน.สกลนคร(1,2)

ทต.พังโคน
ทต.กุดบาก(3)

นครพนม
บึงกาฬ

ทม.นครพนม(1,2)
ทต.บึงกาฬ(1)

ทต.ศรีพนา(2)
ทต.โซ่พิสัย(3)

หมายเหตุ

(๑)

พื้นที่เป้าหมายรายปี
2561
2562

(3)

2563

2564

-

ทต.นาแห้ว
ทต.นาด้วง(3)
ทต.เพ็ญ

ทต.ปากชม

ทม.วังสะพุง

ทต.ภูผาแดง(3)
ทต.บ้านผือ(3)
ทต.ศรีเชียงใหม่(2)
ทม.ท่าบ่อ(2)
ทต.สังคม(3)
ทต.เฝ้าไร่(3)
ทต.สว่างแดนดิน
ทต.วาริชภูม(3)
ิ
ทต.ดงมะไฟ(3)
ทต.อากาศอํานวย(3)
ทต.พรเจริญ
ทต.ปากคาด

ทม.บ้านดุง(2)
ทต.กุมภวาปี
-

ทต.กุดจับ(3)
ทต.วังสามหมอ(3)
-

ทต.โคกสี(3)
ทต.บ้านม่วง(3)

ทต.ห้วยหลัว(3)
ทต.คําตากล้า(3)

ทต.ท่าแร่(2)
ทต.พันนา(3)
อบต.คอนสวรรค์(3)

ทต.ศรีสงคราม
-

ทต.นาแก(2)
-

-

ทม.หนองคาย(2)

หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างแล้ว
หมายถึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
(3)
หมายถึง โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
(2)

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยมีสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และ
องค์การจัดการน้ําเสีย เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ
2) สร้างความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย เพื่อให้
สามารถดําเนินการเองได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการดําเนินการจะครอบคลุม
ทั้งการเตรียมการกําหนดอัตราค่าบริการและการจัดเก็บ รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน การบริหารจัดการ
ด้านนํ้าเสีย การเดินระบบและดูแลบํารุงรักษา เป็นต้น
3) การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการจัดการนํ้าเสีย
ตลอดจนการให้ความร่วมมือดําเนินการ และจ่ายค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย โดยมีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก

๕๓
6.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1) กําหนดให้การจัดการขยะมูลฝอย เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนบูรณาการของจังหวัด และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและประสานการดําเนินการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลัง ร่วมกันกําหนดนโยบายและ
มาตรการด้านการเงินและการคลัง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปกําหนดใช้เป็นคู่มือแนวทางใน
การจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การของเสี ย ชุ ม ชนหรื อ จั ด เก็ บ ทางอ้ อ ม โดยผนวกกั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
สาธารณูปโภคที่จําเป็นอื่นๆ หรือภาษีท้องถิ่น ภาษีสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จะต้องมีกระบวนการให้ชุมชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการจัดการของเสีย และเพื่อลดกระแสการต่อต้านจาก
ประชาชนและไม่ให้เกิดปัญหาคัดค้านตามมา
4) ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ หากไม่สามารถเดินระบบบําบัดนํ้าเสียได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตลอดอายุของระบบ จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบเพื่อขยายขีดความสามารถ
ของระบบในระยะต่อไปได้
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สรุปผลการประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียรที่เปิดดําเนินงานในปัจจุบัน
ด้านนโยบาย
ลําดับ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นโยบาย

ผู้
รับผิดชอบ

คะแนนเต็ม

4

4

6

1

เทศบาลนครอุดรธานี
จ.อุดรธานี

4

4

2

เทศบาลนครสกลนคร
จ. สกลนคร

4

3

เทศบาลตําบลท่าแร่
จ. สกลนคร

4

ด้านเทคนิค

ระบบ
งบ
ข้อมูล ประมาณ

ด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
คะแนน
การ
การ
มี การให้ รวม
คุณภาพ บํารุง
ประชา
ส่วน บริการ
สิ่งแวดล้อม รักษา
สัมพันธ์
ร่วม
12
10
8
8
4
134

สรุปผลการประเมิน

ด้านการบริหารจัดการ

ดําเนินการ บุคลากร

เดิน
ระบบ

ร้อยละ
ของ
คะแนน

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

100

80

60-80

<60



ออก
แบบ

ก่อ
สร้าง

6

18

10

24

6

14

6

5

16

10

19

6

7

12

7

5

5

3

109

81.34

3

4

3

16

10

13

4

9

9

4

4

3

3

89

66.42



2

4

4

14

10

13

4

7

9

4

2

3

3

83

61.94



สรุปผลการประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ที่เปิดดําเนินงานในปัจจุบัน
ด้านนโยบาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นโยบาย

ผู้
รับผิดชอบ

คะแนนเต็ม

4

4

6

1

เทศบาลนครสกลนคร
จ. สกลนคร

4

3

2

เทศบาลตําบลท่าแร่
จ. สกลนคร

4

2

ลําดับ

ด้านเทคนิค

ระบบ
งบ
ข้อมูล ประมาณ

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ร้อยละ
คะแนน
การ
ของ
การ
มี การให้ รวม
คะแนน
ประชา
ส่วน บริการ
สัมพันธ์
ร่วม
8
8
4
128
100

สรุปผลการประเมิน

เดิน
ระบบ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

บํารุง
รักษา

6

14

12

10

13

4

9

9

4

4

3

3

85

66.41



13

4

7

9

4

2

3

3

81

63.28



ออก
แบบ

ก่อ ดําเนินการ บุคลากร
สร้าง

6

12

10

24

4

3

12

10

4

4

12

10

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

80

60-80

<60
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด
คือจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนมและบึงกาฬ มีพื้นที่รวม 45,605.630 ตารางกิโลเมตร
หรือ 28,504,286 ไร่ อยู่ส่วนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับ
แม่น้ําโขง ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รูปที่ 1.1-1 แสดงพื้นที่เขตการปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ แม่น้ําโขงเป็นแม่น้ํานานาชาติที่มีต้นกําเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่าน
ตอนใต้ของประเทศจีนผ่านตะวันออกของสหภาพพม่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยผ่านประเทศลาวและประเทศกัมพูชาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม แม่น้ําโขงจัดเป็น
แม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแม่น้ําที่มีขนาดใหญ่สายหนึ่งของโลก แม่น้ําโขงมีความ
ยาวทั้งสิ้น 4,173 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้ําโขงตอนบน มีความยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร และแม่น้ําโขง
ตอนล่าง ซึ่งมีความยาวประมาณ 2,373 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน้ําแม่น้ําโขงตอนล่าง 591,000 ตร.กม. โดยเป็น
พื้นที่ลุ่มน้ําในประเทศไทย 178,080 ตร.กม. ประกอบด้วยลุ่มน้ํากก ลุ่มน้ําโตนเลสาป ลุ่มน้ําโขง(เหนือ)ลุ่มน้ํา
โขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลุ่มน้ํามูล และลุ่มน้ําชี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 195,060
ตร.กม.ประเทศกัมพูชา 152,440 ตร.กม.และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม65,420 ตร.กม.

๕๗
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่น้ําโขงไหลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเข้าสู่พรมแดนไทยลาวที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เรื่อยไปจนไปถึงอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ลุ่มน้ําโขง โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมดรวมประมาณ 46,991 ตร.กม. พื้นที่ลุ่มน้ําส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ําโดยทั่วไปจัดเป็นพื้นที่ราบสูง มีระดับอยู่เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางมีเทือกเขา
ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลุ่มน้ํา เทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น ภูพาน และ
พนมดงรัก ทําให้พื้นที่ของลุ่มน้ําด้านทิศตะวันตก และทิศใต้มีแนวเขาเป็นตัวแบ่งเขตมีลาดเทจากทิศใต้ไปทาง
ทิศเหนือ เป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําที่สําคัญ คือ แม่น้ําเลย น้ําโมง น้ําสวย ห้วยหลวง แม่น้ําสงคราม ห้วยน้ํา
ก่ํา เป็นต้น มีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางทิศเหนือ ทิศใต้ติดกับลุ่ม
น้ําป่าสัก ลุ่มน้ําชี ลุ่มน้ํามู ล ทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทิศ
ตะวันตกติดกับลุ่มน้ําน่าน

๑.๓ ขอบเขตและลักษณะลุ่มน้ํา
แม่น้ําโขงมีต้นกําเนิดจากบริเวณที่ราบสูงธิเบต แถบเทือกเขาตังกุลา มณฑลชิงไห่ ประเทศ
จีน ไหลผ่านมณฑลยูนานและออกจากประเทศจีนที่เมืองเชียงรุ้งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจีนกับ
ประเทศพม่า เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาว รวมทั้งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศลาว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงตอน คือ ช่วงตอนบนกั้นพรมแดนระหว่างพื้นที่จังหวัดเชียงรายของ
ประเทศไทยกับพื้นที่แขวงบ่อแก้วของประเทศลาว แล้วไหลเข้าประเทศลาวที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
กลับมาไหลออกจากประเทศลาวอีกที่เมืองสานะคาม กําแพงนครเวียงจันทน์ และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศลาวในช่วงตอนล่าง ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างพื้นที่ 6 จังหวัดของประเทศไทยได้แก่
จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี กับพื้นที่ของประเทศลาวได้แก่
กําแพงนครเวียงจันทน์ แขวงบอลิคําไซ แขวงคําม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก
จากนั้นไหลเข้าไปในประเทศลาวอีกตอนหนึ่งที่เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก แล้วไหลออกจากประเทศลาวที่เมือง
โขง แขวงจําปาสัก เข้าสู่ประเทศกัมพูชา ที่จังหวัด สตึงเตรง ไหลออกจากประเทศกัมพูชาที่จังหวัดพนมเปญ
เข้าสู่ประเทศเวียดนามและแยกออกเป็นหลายสาย บริเวณที่เรียกว่า ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง ก่อนที่
จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ มีความยาวตลอดสายรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,880 กิโลเมตรดังนี้
1. อยู่ในประเทศจีน ประมาณ 2,130 กิโลเมตร
2. เป็นเส้นเขตแดนกั้นระหว่างจีน - พม่า ประมาณ 31 กิโลเมตร
3. เป็นเส้นเขตแดนกั้นระหว่างพม่า - ลาว ประมาณ 234 กิโลเมตร
4. เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างไทย - ลาว ประมาณ 955 กิโลเมตร
5. อยู่ในประเทศลาว ประมาณ 789 กิโลเมตร
6. อยู่ในประเทศกัมพูชา ประมาณ 490 กิโลเมตร
7. อยู่ในประเทศเวียดนาม ประมาณ 230 กิโลเมตร

๕๘
ลุ่มน้ําโขงในประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด 57,424 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ทาง
ภาคเหนือ 7,752 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงรายและพะเยาและพื้นที่ลุ่มน้ําทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46,670 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7จังหวัด ได้แก่ เลยหนองคายอุดรธานี
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
ขอบเขตลุ่มน้ําโขงในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.9 โดยประมาณอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 16o
46’ 46” ถึง 18o26’ 25” เหนือ และเส้นลองติจูด 100o 50’ 36” 57’ ถึง 104 o 48’ 30”
ตะวันออก มีเนื้อที่ 45,652.1ตารางกิโลเมตร มีลุ่มน้ําย่อยที่สําคัญ คือ แม่น้ําเลย ห้วยน้ําปวน ห้วยน้ําสวย
ห้วยน้ําโมง ห้วยหลวง ลําน้ําสงคราม ลําน้ําอูนห้วยน้ํายาม ลําน้ําพุง ห้วยน้ําก่ํา เป็นต้น

๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ
ในปี พ.ศ.2558 เป็นปีที่ประเทศไทยมีฝนน้อยและต่ํากว่าค่าปกติเกือบทุกเดือนโดยเฉพาะใน
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน มีเพียงเดือนมกราคม กรกฎาคมและกันยายนที่มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ ซึ่ง
ในเดือนดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในช่วงฤดูหนาวต้นปี และ
จากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ตลอดทั้งปีมีพายุหมุนเขตร้อนเพียง 1 ลูกที่
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย คือ พายุโซนร้อน \"หว่ามก๋อ\" (VAMCO 1519) โดยเคลื่อนเข้าสู่อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน ขณะมีกําลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยปริมาณฝนรวมตลอดปี
เฉลี่ยทั้งประเทศต่ํากว่าค่าปกติประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์และต่ํากว่าปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2557 ต่ํากว่าค่าปกติ 4
เปอร์เซ็นต์) สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียสและสูงกว่าปีที่ผ่าน
มา(พ.ศ.2557 สูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส) หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าปกติทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนธันวาคมและพฤศจิกายนสูงกว่าค่าปกติ
2.1 และ 1.9 องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ นอกจากนี้จากการติดตามสถานการณ์ อุณหภู มิ ผิ วน้ํ าทะเลใน
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรพบว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญกําลังปานกลางตั้งแต่กลางปี และมีกําลังแรง
ในช่วงปลายปี ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนต่ํากว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติในช่วงต้นฤดูฝน

๕๙

รูปที่ 1.4-1 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่ตา่ งจากค่าปกติ(๐C)ปี 2558

๖๐
ตารางที่ 1.4-1 แสดงปริมาณน้ําฝนค่าเฉลีย่ รายเดือน ปี พ.ศ.2558
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

เลย

อุดรธานี

จังหวัด
หนองคาย

6.2
16.1
39.3
102.7
199.3
159.6
145.8
184.9
235.0
123.3
20.0
8.7
1240.9

6.3
22.0
49.7
74.1
198.5
229.0
210.9
285.1
239.5
90.1
10.3
2.9
1418.4

8.3
17.3
39.8
83.4
224.9
262.3
281.4
232.2
257.2
90.9
15.2
4.3
1517.2

สกลนคร

นครพนม

4.7
29.3
57.5
93.3
227.6
266.8
288.7
357.9
224.8
76.9
11.9
5.6
1645

3.0
31.0
60.1
101.1
257.1
409.5
503.0
580.3
290.2
97.0
9.7
4.8
2346.8

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
http://www.khonkaen.tmd.go.th/climate_neupper.html

ตารางที่ 1.4-2 แสดงปริมาณน้ําฝนรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555–2556
จังหวัด
เลย
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม

2554
ปริมาณฝน
(มม.)
1972.2
1714.5
2408.8
1892.6
2719.6

2555
วันฝนตก
(วัน)
142
132
130
135
139

ปริมาณฝน
(มม.)
1052.4
888.5
1522.2
1741.0
2037.3

2556
วันฝนตก
(วัน)
114
112
122
126
146

ปริมาณฝน
(มม.)
1548.5
1352.4
861
2044.3
2054.5

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยา ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตารางที่ 1.4-3 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2558
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ปริมาณน้ําฝน (มม.) 4.4 33.2 34.6 58.2 91.4 110 278.8 244.1 220.1 120.7
4.8 18.5 44.7 86.3 187.1 203.4 211.4 266.2 242 117.1
ค่าปกติ
ผลต่างค่าปกติ (มม.) -0.4 14.7 -10.1 -28.1 -95.7 -93.4 67.4 -22.1 -21.9 3.6

วันฝนตก
(วัน)
110
128
73
124
143

พ.ย. ธ.ค.
19.8 2.5
19.5 3.5
0.3 -1.0

1217.8
1404.5
-186.7

๖๑

๑.๕ ขอบเขตการปกครองและจํานวนประชากร
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 จังหวัด คือจังหวัดเลย อุดรธานี
หนองคาย สกลนคร นครพนมและบึงกาฬ มี 81 อําเภอ 586 ตําบล 6,737 หมู่บ้านมีจํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 655 แห่งมีประชากร 5,012,334 คนโดยจังหวัดอุดรธานี มีประชากรหนาแน่น
มากที่สุด 134.28 คน/ตร.กม. และจังหวัดเลย มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด 55.91 คน/ตร.กม.
ตารางที่ 1.5-1 แสดงเขตการปกครองและจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558
เขตการปกครอง (1)
อําเภอ ตําบล หมูบ่ า้ น
เลย
16
89
916
อุดรธานี 20 156 1,880
หนองคาย 9
62
678
สกลนคร 18 125 1,514
นครพนม 12
99 1,123
บึงกาฬ
8
53
615
รวม
81 585 6,737
จังหวัด

จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (แห่ง) (2)
อบจ. ทน.
ทม.
ทต. อบต.
1
2
27
71
1
1
3
67
109
1
2
17
48
1
1
65
74
1
1
21
81
1
18
41
6
2
8
215 424

รวม
101
181
68
141
104
60
655

ที่มา : (1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp

ตารางที่ 1.5-2 แสดงรายงานสถิติจํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปี 2558
จังหวัด

พืน้ ที่
(ตร.กม.)

อุดรธานี 11,730.30
เลย
11,424.61
หนองคาย 3,027.26
สกลนคร 9,605.76
นครพนม 5,512.67
บึงกาฬ
4,305.00
รวม
45,605.60

ประชากร(คน) (1)

ความ
หนาแน่น
ชาย
หญิง
รวม
(คน/ตร.กม.)
785,041 790,111 1,575,152 485,833 134.2806
321,620 317,199 638,819
210,614 55.91604
259,506 260,074 519,580
165,067 171.6338
570,833 571,904 1,142,737 353,558 118.9637
357,003 358,396 715,399
213,497 129.7736
212,127 208,520 420,647
126,466 97.71127
2,506,130 2,506,204 5,012,334 1,555,035 109.9061

ที่มา : (1) สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/marry/yk/yk_58.html

หลังคาเรือน
(หลังคา)

๖๒

๑.๖ การใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน แยกรายจังหวัด แสดงดังตารางที่ 1.6-1
ตารางที่ 1.6-1 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินแยกรายจังหวัด
จังหวัด
เลย

พืน้ ที่จังหวัด
(ไร่)
7,140,382

อุดรธานี

7,331,439

หนองคาย

1,891,583

สกลนคร

6,003,603

นครพนม

3,445,417

บึงกาฬ

2,516,559

รวม

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทการใช้ที่ดิน
ไร่
1.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
209,038
2. พื้นที่เกษตรกรรม
4,091,502
3. พื้นที่ป่าไม้
2,594,434
4. พื้นที่น้ํา
94,126
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
151,282
1.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
457,001
2. พื้นที่เกษตรกรรม
5,063,417
3. พื้นที่ป่าไม้
915,270
4. พื้นที่น้ํา
278,118
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
432,653
1.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
104,955
2. พื้นที่เกษตรกรรม
1,386,710
3. พื้นที่ป่าไม้
184,287
4. พื้นที่น้ํา
108,378
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
107,253
1.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
325,763
2. พื้นที่เกษตรกรรม
3,624,954
3. พื้นที่ป่าไม้
1,376,964
4. พื้นที่น้ํา
305,974
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
369,948
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
163,344
2. พื้นที่เกษตรกรรม
2,288,431
3. พื้นที่ป่าไม้
630,111
4. พื้นที่น้ํา
190,750
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
172,781
1.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
106,158
2. พื้นที่เกษตรกรรม
1,972,694
3. พื้นที่ป่าไม้
151,984
4. พื้นที่น้ํา
137,958
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
147,765
28,503,516

ร้อยละ
2.93
57.30
36.34
1.31
2.12
6.23
71.61
12.48
3.70
5.89
5.54
73.32
9.74
5.70
5.67
5.43
60.32
22.93
5.09
6.23
4.73
66.43
18.30
5.53
5.01
4.22
78.38
6.04
5.48
5.88
100

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.html)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2559

บทที่ 2
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการน้ําเสียชุมชน
2.1 สถานการณ์การจัดการน้ําเสีย
2.1.1 จังหวัดเลย
(1) แหล่งน้ํา
แหล่งน้ําที่สําคัญ ที่เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค
ได้แก่ ห้วยน้ําหมัน ห้วยน้ําโมง ห้วยลําพะเนียง ห้วยน้ําพวย ห้วยน้ําพุง แม่น้ําเลย และแม่น้ําโขง
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเลย มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา ที่ราบสูงและที่ราบเชิง
เขาทําให้พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงจะไม่เก็บกักน้ําฝน เมื่อมีปริมาณน้ําสะสมมากจะเกิดการไหลหลาก
รุนแรง เกิดการพังทลายและกัดเซาะตลิ่ง ดังนั้น ปัญหาที่พบ คือ ในฤดูฝน ปริมาณน้ํามาก จะเกิดปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ และในฤดูแล้ง ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อการเพาะปลุก และอุปโภค – บริโภค
(2) คุณภาพน้ํา
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําเลยในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จํานวน 5 สถานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่
แหล่งน้าํ

รหัสสถานี

แม่น้ําเลย

LY01
LY02
LY03
LY04
LY05

สถานีเก็บตัวอย่างน้าํ
สะพานก่อนถึง 100 ม. อ. เชียงคาน จ. เลย
สะพานบ้านใหม่ อ.เมือง จ.เลย
จุดสูบน้ําประปา บ้านนาอาน อ.เมือง จ.เลย
บ้านน้อยนา ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําตลอดลําน้ํา พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และ
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ในขณะที่ปี 2558 มีสถานีตรวจวัดมีเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น พารามิเตอร์
สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD ,TCB และ FCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ํา
หลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดกกรชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
รายละเอียด ดังตารางที่ 2.1-1
ตารางที่ 2.1-1 แสดงคุณภาพน้ําแม่น้ําเลยในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งน้าํ /สถานีตรวจวัด
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

LY ๐๑
LY ๐๒
LY ๐๓
LY ๐๔
LY ๐๕

DO
9.83
10.26
7.82
7.45
7.82

ค่าทีต่ รวจวัดได้(เฉลี่ย)
BOD พารามิเตอร์อนื่ ๆ ที่มปี ญ
ั หา
1.9
BOD
2.33
NH3
1.5
2.3
BOD,TCB,FCB
1.8
BOD,TCB,FCB

ประเภท
คุณภาพน้ําเฉลี่ย
3
5
2
4
3

๖๔
(3) การจัดการคุณภาพน้ําและการบริหารจัดการน้ําเสีย
แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําที่สําคัญในเขตจังหวัดเลย คือ การระบายน้ําเสียชุมชนจากพื้นที่
ที่มีประชากรหนาแน่นในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยไม่มีการบําบัด เนื่องจาก
จังหวัดเลยมีการท่องเที่ยวในลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้ างแรมขยายตัวเพิ่มมากขึ้ น ทําให้มี
โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ และรีสอร์ทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณอําเภอเมืองและอําเภอเชียงคาน รวมทั้งตาม
เส้ น ทางรอบอุท ยานแห่ ง ชาติ ซึ่ งมี ทั้งชาวไทยละชาวต่ างชาติ ที่ เดิ น ทางเข้ามาท่ อ งเที่ย วต่อ ปีจํา นวนมาก
นอกจากนี้ยังมีน้ําเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร
จังหวัดเลย มีชุม ชนขนาดใหญ่ โดยเป็ น เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล รวมจํ า นวน
29 แห่ ง หลายปี ที่ ผ่ า นมาปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของแหล่ ง น้ํ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เลยมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น และ
สถานการณ์การร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมก็รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังไม่มีเทศบาล
ใดในพื้นที่จังหวัดเลยให้ความสนใจในการดําเนินการ เพื่อจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนผ่านแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ทั้ ง นี้ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ได้ กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายด้ า น
การจัดการคุณภาพน้ําของจังหวัดเลย ในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชน จํานวน 2 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 2.1-2
ตารางที่ 2.1 - 2 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่
จังหวัดเลย
จังหวัด

เลย

๒๕59

-

พื้นที่เป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564

ทม.เลย/ทต.เชียงคาน

2565 – 2569

-

2.1.2 จังหวัดอุดรธานี
(1) แหล่งน้ํา
แหล่งน้ําที่สําคัญ ที่เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค
มีพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งสิ้น 11 ลุ่มน้ํา (ลุ่มน้ําแม่น้ําโขงส่วนที่ 5 ห้วยน้ําโสม น้ําโมง แม่น้ําโขงส่วนที่ 6 น้ําสวย ห้วย
หลวง ห้วยดาน แม่น้ําสงครามตอนบน ลําปาวตอนบน ลําพันชาด และลําน้ําพองตอนล่าง) ครอบคลุมพื้นที่
11.116.93 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด คือ ลุ่มน้ําห้วยหลวง ครอบคลุมพื้นที่
2,981.08 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 26.81 ของพื้นที่ลุ่มน้ําของจังหวัด(ครอบคลุมอําเภอเมือง บ้านดุง
บ้านผือ เพ็ญ หนองหาน หนองวัวซอ กุดจับ สร้างคอม พิบูลย์รักษ์ และทุ่งฝน) รองลงมาคือ ลําปาวตอนบน
และน้ําโมง ครอบคลุมพื้นที่ 2,840.63 และ 1,080.80 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ

๖๕
(2) คุณภาพน้ํา
จากการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า แหล่ ง น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 4 แหล่งน้ํา 9 สถานี ได้แก่
แหล่งน้าํ
ห้วยหลวง
น้ําโมง
น้ําสวย
หนองหาน

รหัส
สถานี
HL 01
HL 02
HL 03
SM 03
SM 04
NS02
NUD01
NUD02
NUD03

สถานีเก็บตัวอย่างน้าํ
สะพานบ้านหัวขัว อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
จุดสูบน้ําประปา บ.นาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
จุดสูบน้ําประปา อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
สะพาน บ.นารายน์ -โนนวารี หมู่ 9 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
สะพาน บ.ม่วงหมู่11 ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
สะพาน บ.วังยางใต้-ทุ่งม่วง ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
จุดสูบน้ําประปา บ.เดียม ม.5 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
สะพาน บ.ดอนแก้ว ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ฝายน้ําล้น บ.ปอ ม.6 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําตลอดลําน้ํา รายละเอียดคุณภาพน้ําดังตารางที่ 2.1-3 และ
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแหล่งน้ํากับมาตรฐานคุณภาพน้ํา พบว่า
ห้วยหลวง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 3 สถานี
พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้ําตลอดปี คือ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม
และอยู่ใกล้กับที่ปล่อยน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดกํารชะ
ล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
ห้วยน้ําโมง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี 2 สถานี
พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ใน เกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้และดี พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ํา
ตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่ง
สกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
ห้วยน้ําสวย มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 1 สถานี
จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าวพบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ และเกณฑ์
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจาก
ชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรก
ในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
หนองหานอุดรธานี มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เริ่ม
ตั้งแต่ จุดสูบน้ําประปาบ้านเดียม หมู่ 5 ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึงฝายน้ําล้น
บ้านปอ หมู่ 6 ตําบลกุมภวาปี อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกล่าว เมื่อเทียบ
กับปี 2554-2557 พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและพอใช้ ในปี 2558
มีเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้เพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจาก
ชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกใน
พื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา

๖๖
ตารางที่ 2.1 – 3 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งน้าํ /สถานีตรวจวัด
ห้วยหลวง
ห้วยหลวง
ห้วยหลวง
น้ําโมง
น้ําโมง
น้ําสวย
หนองหาน
หนองหาน
หนองหาน

HL01
HL02
HL03
SM03
SM04
NS02
NUD01
NUD02
NUD03

DO
8.40
8.60
7.32
8.03
7.92
7.72
4.59
6.39
6.29

ค่าทีต่ รวจวัดได้(เฉลี่ย)
ประเภท
BOD พารามิเตอร์อนื่ ๆ ที่มปี ญ
ั หา คุณภาพน้ําเฉลี่ย
2.13
BOD
4
2.4
NH3
5
2.26
NH3
5
0.8
2
1.86
BOD
3
2.16
BOD
4
1.8
BOD,DO
3
1.76
BOD
3
1.83
BOD
3

(3) การจัดการคุณภาพน้ําและการบริหารจัดการน้ําเสีย
แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําที่สําคัญในเขตจังหวัดอุดรธานี คือ การระบายน้ําเสียชุมชนจากพื้นที่
ที่มีประชากรหนาแน่นในเขตเมืองโดยไม่มีการบําบัด นอกจากนี้ยังมีน้ําเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ
ได้แก่ โรงงานน้ําตาล โรงงานแป้งมันสําปะหลัง โรงสีข้าว โรงงานที่ทําการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น โรงงาน
ทํากระบอกสูบรถยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ โรงงานทําดอกไม้ประดิษฐ์ และผลไม้ประดิษฐ์
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
จังหวัดอุดรธานี มีชุมชนขนาดใหญ่ โดยเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล
รวมจํานวน 63 แห่ง หลายปีที่ผ่านมาปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มสูงขึ้น
และสถานการณ์การร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมีมากขึ้นและบ่อยขึ้น โดยเฉพาะ
ลําน้ําห้วยหลวง ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการก่อสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชน เพื่อบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานีก่อนระบายลงสู่ลําน้ําห้วยหลวงต่อไป
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานีเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization
Ponds) ตั้งอยู่บ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าว และบ้านดอนหวาย ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่
287-2-61 ไร่ เป็นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยระบบบําบัดน้ําเสียนี้สามารถรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด
สองระยะ ได้แ ก่ ระยะที่ 1 ปริมาณน้ําเสีย 43,902 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรก
4,094 กิโลกรัมต่อวัน เริ่มเปิดเดินระบบตั้งแต่เมื่อปลายปี 2554 โดยมี ปริมาณน้ําเสียที่ไหลเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานี เฉลี่ยประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 34 ของ
ปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบไว้
ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลที่ให้ความสนใจในการดําเนินการ เพื่อจัดทําระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน ผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายด้านการจัดการคุณภาพน้ําของ
จังหวัดอุดรธานีในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.1-4

๖๗
ตารางที่ 2.1 – 4 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด

๒๕59

อุดรธานี

หมายเหตุ

(1)

ทม.หนองสําโรง
(๑)

พื้นที่เป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564

2565 – 2569

ทต.หนองบัว/ทต.หนองขอนกว้าง/
ทต.บ้านจั่น

หมายถึง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียรวมชุมชนที่ได้รับงบประมาณแล้ว

2.2.3 จังหวัดหนองคาย
(1) แหล่งน้ํา
แหล่งน้ําสําคัญที่ประชาชนใช้ในการอุปโภค/บริโภค ด้านการเกษตร การประมง ปศุสัตว์
และอื่นๆ ดังนี้
1) ลุ่มน้ําโขง มีลุ่มน้าย่อยอีก ๔ แห่ง ประกอบด้วย
- ห้วยน้ําโสม พื้นที่ลุ่มน้ํา ๘๐.๗๓๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๓๓.๑๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอําเภอสังคม รวม ๕๐,๔๕๐ ไร่
- ห้วยโมง พื้นที่ลุ่มน้ํา ๔๖๐.๙๓๕ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๒๐๕.๘๓ ล้านลูกบาศก์
เมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอําเภอท่าบ่อ โพธิ์ตาก และศรีเชียงใหม่ รวม ๒๕๗,๐๐๐ ไร่
- ห้วยคุก-บังพวน พื้นที่ลุ่มน้ํา ๔๒๐.๑๙๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๒๐๓.๑๗ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอําเภอท่าบ่อ และเมืองหนองคาย รวม ๒๖๐,๐๐๐ ไร่
- ห้วยน้ําฮวย พื้นที่ลุ่มน้ํา ๓๙๑.๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๑๖๔.๗๙ ล้าน
ลูกบาศก์ เมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอําเภอสังคม รวม ๒๔๐, ๐๐๐ ไร่
- ห้วยน้ําสวย พื้นที่ลุ่มน้ํา ๓๗๙.๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๑๘๔.๕๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอําเภอสังคม รวม ๒๔๕,๐๐๐ ไร่
๒) ลุ่มน้ําสงคราม มีลุ่มน้ําย่อย คือ ลุ่มน้ําคามิด, กระมันและโคน พื้นที่ลุ่มน้ํา ๗๓๓.๘๓๓
ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๔๙๗.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอําเภอเฝ้าไร่ และ
โพนพิสัย รวม ๔๖๑,๐๐๐ ไร่
(2) คุณภาพน้ํา
จากการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า แหล่ ง น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด หนองคาย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 สถานี ได้แก่
แหล่งน้าํ

รหัสสถานี

น้ําโมง

SM 01
SM 02
NS01
NS03
HL 04

น้ําสวย
ห้วยหลวง

สถานีเก็บตัวอย่างน้าํ
สะพาน บ.ชุมชนป่างิ้ว หมู่1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
สะพาน บ.โพธิ์ตากหมู่2 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
สะพาน บ.น้ําสวยหมู่1 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
สะพาน บ.ปากสวย ม.6 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
บริเวณหน้าประตูระบายน้ํา บ.ดอนดง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

๖๘
โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําตลอดลําน้ํา รายละเอียดคุณภาพน้ําดังตารางที่ 2.1-5 และ
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแหล่งน้ํากับมาตรฐานคุณภาพน้ํา พบว่า
ห้วยน้ําโมง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย 2 สถานี
พบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD
TCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิด
การชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
ห้วยน้ําสวย มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย2 สถานี
พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้น พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ NH3
(แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่
เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
ห้วยหลวง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 1 สถานี
จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม พารามิเตอร์
สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและ
เกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
ตารางที่ 2.1 – 5 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งน้าํ /สถานีตรวจวัด
น้ําโมง
น้ําโมง
น้ําโมง
น้ําสวย
น้ําสวย
ห้วยหลวง

SM01
SM02
SM04
NS01
NS03
HL04

DO
10.44
7.86
7.92
7.74
7.96
7.73

ค่าทีต่ รวจวัดได้(เฉลี่ย)
BOD
พารามิเตอร์อนื่ ๆ ที่มปี ญ
ั หา
1.83
BOD
1.53
TCB
1.86
BOD
2.03
NH3
2.33
BOD
2.03
BOD

ประเภท
คุณภาพน้ําเฉลี่ย
3
3
3
5
4
4

(3) การจัดการคุณภาพน้ําและการบริหารจัดการน้ําเสีย
แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําที่สําคัญในเขตจังหวัดหนองคาย คือ การระบายน้ําเสียชุมชนลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะโดยไม่มีการบําบัด และน้ําเสียจากภาคเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพารา ซึ่งมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นมากจนเป็นอันดับ 1 ของประเทศก่อนที่จะมีการแยกจังหวัดบึงกาฬออกจากจังหวัดหนองคาย ทําให้
เกิดน้ําเสียจากการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมากับน้ําฝนที่ไหลบ่าลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะมากขึ้นเช่นกัน
จังหวัดหนองคาย มีชุมชนขนาดใหญ่ โดยเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล รวมจํานวน
19 แห่ง จากการเฝ้าระวั งคุ ณภาพน้ําแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พบว่า มีแนวโน้ม เสื่อมโทรมลง
แต่ยังไม่มีเทศบาลใดในพื้นที่จังหวัดเลยให้ความสนใจในการดําเนินการ เพื่อจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ทั้ ง นี้ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ได้ กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายด้ า น
การจัดการคุณภาพน้ําของจังหวัดหนองคาย ในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน จํานวน 3 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 - 6

๖๙
ตารางที่ 2.1 – 6 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่
จังหวัดหนองคาย
จังหวัด

๒๕59

หนองคาย

พื้นที่เป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564

ทม.หนองคาย/ทม.ท่าบ่อ

2565 – 2569

ทต.ศรีเชียงใหม่

2.1.4 จังหวัดสกลนคร
(1) แหล่งน้ํา
จังหวัดสกลนคร มีแม่น้ํา ห้วย ลําธาร คลอง จํานวน ๒๗๐ สาย ซึ่งในจํานวนนี้ มีที่ใช้งานได้
ในฤดูแล้ง จํานวน ๒๖๖ สาย มีหนอง บึง จํานวน ๒๐๒ แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ฤดูแล้งได้ทุกแห่ง และมี
แหล่งน้ําอื่น ๆ อีกจํานวน ๑๑ แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้งทุกแห่งเช่นเดียวกัน แหล่งน้ําที่สําคัญของ
จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ําฝนแล้วยังได้แก่ น้ําท่า ซึ่งประกอบ ด้วย แหล่งน้ําธรรมชาติหลายสาย อันมีต้นน้ํา
อยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน ลําน้ําที่สําคัญ ได้แก่
 ลําน้ําสงคราม เป็นลําน้ําที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ปริมาณน้ํามาก เป็นสายน้ําหลัก
สําคัญของแอ่งสกลนครในเขตภาคอีสานตอนบนต้นน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาภูพานพื้นที่อําเภอส่องดาวไหลผ่าน
อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอเจริญศิลป์ อําเภอบ้านม่วง อําเภอคําตากล้าและอําเภออากาศอํานวยของจังหวัด
สกลนคร แล้ ว ไหลลงบรรจบแม่ น้ํ า โขงที่ ตํ า บลไชยบุ รี อํ า เภอท่ า อุ เ ทน จั ง หวั ด นครพนม ลํ า น้ํ า สงคราม
ประกอบด้วยลําน้ําสาขาสายสําคัญ ได้แก่ ลําน้ํายาม ลําน้ําอูน คลอดความยาวลําน้ําสงคราม ๔๘๐ กิโลเมตร
แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ลําน้ําสงครามตอนบน มีพื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ ๓,๒๗๑ ตารางกิโลเมตร
(๒,๐๔๔,๒๕๕ ไร่) อยู่ในพื้นที่อําเภอส่องดาว สว่างแดนดิน เจริญศิลป์ และบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สภาพ
ปัจจุบันพบว่าสภาวะขาดแคลนน้ําของผู้ใช้น้ําด้านต่างๆ ในลุ่มน้ําสงครามตอนบนอยู่ในระดับขาดแคลนน้ําน้อย
ลําน้ําสงครามตอนล่าง มีพื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ ๓,๐๘๕.๒๗ ตารางกิโลเมตร (๑,๙๒๘,๒๙๔ ไร่) อยู่ในพื้นที่
อําเภอบ้านม่วง คําตากล้า อากาศอํานวย และวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันพบว่าสภาวะขาด
แคลนน้ําของผู้ใช้น้ําด้านต่างๆ ในลุ่มน้ําสงครามตอนล่างอยู่ในระดับขาดแคลนน้ําน้อย
 ลํ า น้ํ า ยาม เป็ น ลํ า น้ํ า ขนาดเล็ ก ต้ น น้ํ า เกิ ด บริ เ วณเทื อ กเขาภู พ าน เขตอํ า เภอ
วาริชภูมิไหลผ่านอําเภอส่องดาว อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอวานรนิวาส อําเภอพรรณนานิคมและไหลลงแม่น้ํา
สงครามที่อําเภออากาศอํานวย ลําน้ํายามมีพื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ ๑,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร (๑,๐๘๑,๒๙๘ ไร่)
อยู่ในพื้นที่อําเภอวาริชภูมิ ส่องดาวสว่างแดนดิน เจริญศิลป์ พรรณานิคม วานรนิวาสและอากาศอํานวย
จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันพบว่าสภาวะขาดแคลนน้ํา ของผู้ใช้น้ําด้านต่างๆในลุ่มน้ํายาม อยู่ในระดับขาด
แคลนน้ําน้อย
 ลําน้ําอูน เป็นลําน้ําขนาดกลางมีต้นน้ําอยู่ที่เทือกเขาภูพาน เขตอําเภอกุดบาก
ไหลลงสู่เขื่อนกั้นลําน้ําอูนซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนคร พื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ ๓,๕๔๓ ตาราง
กิโลเมตร (๒,๒๑๑,๓๖๖ ไร่) อยู่ในพื้นที่อําเภอภูพาน อําเภอกุดบาก อําเภอนิคมน้ําอูน อําเภอวาริชภูมิ อําเภอ
พังโคน อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอพรรณานิคม อําเภอวานรนิวาส อําเภอเมืองสกลนคร อําเภอกุสุมาลย์
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันพบว่าสภาวะขาดแคลนน้ําของผู้ใช้น้ําด้านต่าง ๆ ในลุ่มน้ํา
อูน อยู่ในระดับขาดแคลนน้ําน้อย

๗๐
 ลําน้ําพุง ต้นน้ําเกิดในเขตอําเภอกุดบาก มีสภาพลาดชันในช่วงต้นน้ําไหลผ่านท้องที่
อําเภอกุ ดบากลงสู่ เขื่ อนน้ํ าพุ งของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ความจุ ๑๖๕ ล้านลู กบาศก์เมตร
จากนั้นไหลผ่านอําเภอเต่างอย อําเภอโคกศรีสุพรรณ และอําเภอเมืองสกลนคร แล้วไหลลงหนองหาร ลําน้ําพุง
มีพื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ ๘๓๗ ตารางกิโลเมตร (๕๒๒,๘๓๗ ไร่) อยู่ในพื้นที่อําเภอภูพาน เต่างอย เมือง
สกลนคร โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันพบว่าสภาวะขาดแคลนน้ําของผู้ใช้น้ําด้านต่าง ๆ ใน
ลุ่มน้ําพุง อยู่ในระดับขาดแคลนน้ําน้อย
 ลําน้ําก่ํา เป็นลําน้ําลักษณะพิเศษที่มีต้นน้ําที่สําคัญอยู่ที่หนองหาร เสมือนเป็นทาง
ระบายน้ํ าของลํ า น้ําพุงและนํ าน้ํ า ในหนองหารไปยังแม่น้ํา โขง โดยไหลผ่ านอําเภอเมือ งสกลนคร อํา เภอ
โคกศรีสุพรรณของจังหงวัดสกลนคร ผ่านอําเภอนาแก ไหลลงแม่น้ําโขงที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลํา
น้ําก่ํา มีพื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ ๒.๖๗๘ ตารางกิโลเมตร (๑,๖๗๓,๘๗๗ ไร่) อยู่ในพื้นที่อําเภอเมือง โพนนาแก้ว
โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สภาพปัจจุบันพบว่าสภาวะขาดแคลนน้ําของผู้ใช้น้ําด้านต่างๆ ในลุ่มน้ําก่ํา อยู่
ในระดับขาดแคลนน้ําน้อย
 พื้นที่ชุ่มน้ําหนองหาร ได้ประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
ของประเทศไทย ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ หนองหารเป็ น แหล่ ง น้ํ า ธรรมชาติ ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ มีพื้นที่ผิวน้ําประมาณ ๔๖,๐๐๐ ไร่ หรือ
๑๒๓ ตารางกิโลเมตร แต่มีพื้นที่หนองหารทั้งหมด ๗๗,๐๑๔ ไร่ มีความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จุดที่ลึกที่สุด
ประมาณ ๔.๕๐ เมตร มีแหล่งน้ําต้นน้ําเป็นลําห้วยไหลลงสู่หนองหารทั้งสิ้น ๑๖ สาย เป็นแหล่งต้นน้ําที่ใหญ่
ที่สุด โดยมีลุ่มน้ําพุงซึ่งเกิดจากเทือกเขาภูพานเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญที่สุด หนองหารเชื่อมต่อกับแม่น้ําโขง
โดยไหลลงลุ่มน้ําก่ําและไหลลงสู่แม่น้ําโขงที่อําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ซึ่งลุ่มน้ําก่ํามีความยาวประมาณ
๑๒๐ กิโลเมตร สภาพหนองหารบริเวณพื้นที่ติดเทศบาลเมืองสกลนคร มีผักตบชวา ขันหนาแน่น เนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากน้ําเสียที่ระบายจากเมืองทําให้วัชพืชน้ําเจริญงอกงามขยายพันธ์จนมีปริมาณมากและความ
หนาแน่นของพันธ์ไม้น้ําที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ผิวน้ําในหนองหาร มีประมาณร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ผิวน้ํา ซึ่งจะ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นผลทําให้ปริมาตรเก็บกักน้ําลดน้อยลง และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําลดลง
ไปด้วย หนองหารมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบเนินลอนลาดคล้ายแอ่งกระทะแบน พื้นดินเป็นดินทราย
และลูกรัง ในฤดูแล้งน้ําจะแห้งสามารถเดินเท้าเปล่าไปมาหาสู่กันได้
(2) คุณภาพน้ํา
จากการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า แหล่ ง น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด สกลนคร ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 17 สถานี ได้แก่
แหล่งน้าํ

รหัสสถานี

สงคราม
อูน

SO 03
ON 02
ON 03
ON 04

สถานีเก็บตัวอย่างน้าํ
สะพานบ้านท่าก้อน อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร
โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปา นาหว้า อ.นาหว้า จ.สกลนคร
บ.สว่าง ต.บ้านสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
บ.ตาลเลียน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๗๑
แหล่งน้าํ

รหัสสถานี

หนองหาร

NH 01
NH 02
NH 03
NH 04
NH 05
NH 06
NH 07
HY02
HY03
HY04
HPH01
HPH02
HPH03

น้ํายาม
ห้วย
ปลาหาง

สถานีเก็บตัวอย่างน้าํ
จุดสูบน้ําประปา หนองหาร จ.สกลนคร
ปากน้ําพุง หนองหาร จ.สกลนคร
ปากลําน้ําก่ํา หนองหาร จ.สกลนคร
ดอนพลาญ หนองหาร จ.สกนคร
ดอนแซง หนองหาร จ.สกลนคร
ดอนสวรรค์ใหญ่ หนองหาร จ.สกลนคร
หน้าระบบบําบัดน้ําเสียคูหมากเสื่อ หนองหาร จ.สกลนคร
สะพาน บ.อากาศอํานวย หมู่ 19 ต.อากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร
สะพาน บ.ขัวสูงสวรรค์ หมู่ 13 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
สะพาน บ.หนองแสง หมู่ 9 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
สะพาน บ.สว่าง - หนองหวาย ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
สะพาน บ.เดื่อศรีคันไซ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
สะพาน บ.หนองกุงกลาง หมู่17 ต.คําบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําตลอดลําน้ํา รายละเอียดคุณภาพน้ําดังตารางที่ 2.1-7 และ
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแหล่งน้ํากับมาตรฐานคุณภาพน้ํา พบว่า
แม่น้ําสงครามมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 5 สถานี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 1 สถานี
จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้
แม่น้ําอูน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 2 สถานี จาก
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้
พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลาย
ชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
หนองหารสกลนคร มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 7 สถานี ในพื้นที่จังหวัดสกลนครทั้ง
7 สถานี จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าวพบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดีและ
พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัย
อยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่
แหล่งน้ํา
น้ํายาม มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 3 สถานี
จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกล่าวพบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ พารามิเตอร์สําคัญ
ที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ํา
หลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
ห้วยปลาหาง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกล่าว พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้และเสื่อมโทรม
มาก พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชน
อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกใน
พื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา

๗๒
ตารางที่ 2.1 – 7 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งน้าํ /สถานีตรวจวัด
สงคราม
อูน
อูน
อูน
หนองหาร
หนองหาร
หนองหาร
หนองหาร
หนองหาร
หนองหาร
หนองหาร
น้ํายาม
น้ํายาม
น้ํายาม
ห้วยปลาหาง
ห้วยปลาหาง
ห้วยปลาหาง

SO ๐๓
ON ๐๒
ON ๐๓
ON ๐๔
NH ๐๑
NH ๐๒
NH ๐๓
NH ๐๔
NH ๐๕
NH ๐๖
NH ๐๗
HY01
HY02
HY03
HPH01
HPH02
HPH03

DO
8.80
7.99
8.05
8.1
6.9
9.23
8.25
8.75
9.36
9.53
7.66
8.65
8.46
8.48
7.97
7.64
7.2

ค่าทีต่ รวจวัดได้(เฉลี่ย)
BOD พารามิเตอร์อนื่ ๆ ที่มปี ญ
ั หา
1.26
1.66
BOD
1.93
BOD
1.66
BOD
1.36
BOD
1.5
BOD
1.36
1.03
0.73
0.8
2.3
NH3
1.4
1.8
BOD
1.63
BOD
2.0
BOD
1.9
BOD
2.5
NH3

ประเภท
คุณภาพน้ําเฉลี่ย
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
5
2
3
3
3
3
5

(3) การจัดการคุณภาพน้ําและการบริหารจัดการน้ําเสีย
จังหวั ดสกลนคร มีชุมชนขนาดใหญ่ โดยเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบล รวมจํานวน 50 แห่ง จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ํา พบว่า พื้นที่ชุ่มน้ําหนองหาร มีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง เนื่ องจากสภาพหนองหารติด กับเทศบาลนครสกลนคร และเทศบาลตําบลท่าแร่ และ
เป็นแหล่งรองรับน้ําเสียจากเทศบาลดังกล่าวด้วย ซึ่งเทศบาลนครสกลนครและเทศบาลตําบลท่าแร่ ได้ให้
ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เพื่อบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลก่อนระบายลงสู่หนองหารต่อไป
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ที่ถนนคูเมือง ตําบลเชิงชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds) พื้นที่ 92 ไร่ สร้างโดย
กรมโยธาธิการ และระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) พื้นที่ 103 ไร่ สร้างโดยงบประมาณของ
กรมชลประทานแล้วถ่ายโอนให้แก่กรมประมง ทั้งนี้ ปริมาณน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย เฉลี่ย 12,185.58
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 76 ของที่ออกแบบไว้
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลท่าแร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนเฟื่องฟู ตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 50 ไร่เป็นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization
Ponds) และระบบบึงประดิษฐ์ (Wetland) จํานวน 3 บ่อ ต่อแบบอนุกรมกัน จํานวน 8 บ่อ โดยสามารถ
รองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้น 2,054 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ ปริมาณน้ําเสียที่ไหลเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของ

๗๓
เทศบาลตําบลท่าแร่ เฉลี่ยประมาณ 831 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 40.46 ของปริมาณน้ําเสียที่
ออกแบบไว้
ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร มีเทศบาลที่ให้ความสนใจในการดําเนินการ เพื่อจัดทําระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน ผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพียง 2 แห่งเท่านั้น
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายด้านการจัดการคุณภาพน้ําของ
จังหวัดสกลนครในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.1-8
ตารางที่ 2.1 – 8 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร
จังหวัด

๒๕59

สกลนคร

หมายเหตุ

(1)

-

พื้นที่เป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564
(1)

(1)

ทน.สกลนคร /ทต.ท่าแร่

2565 – 2569

ทต.พังโคน

หมายถึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน

2.1.5 จังหวัดนครพนม
(1) แหล่งน้ํา
แม่น้ําสายหลัก ได้แก่
- แม่น้ําโขง เป็นแม่น้ําที่มีความลึกและยาวมาก เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถือเอาร่องน้ําลึกเป็นแนวเขต
- ลําน้ําสงคราม ต้นกําเนิดในท้องที่อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านท้องที่อําเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผ่านอําเภอศรีสงคราม และไหลลงสู่แม่น้ําโขง ที่ตําบลไชยบุรี อําเภอท่าอุเทน
- ลําน้ํายาม ต้นกําเนิดในท้องที่จังหวัดสกลนครไหลผ่านท้องที่ อําเภอศรีสงครามมาบรรจบ
ลําน้ําสงครามที่บ้านปากยาม ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม
แม่น้ําสายรอง ได้แก่
- ลําน้ําก่ํา ต้นกําเนิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลลงสู่แม่น้ําโขงที่ตําบลน้ําก่ําอําเภอธาตุพนม
- ลําน้ําอูน ต้นกําเนิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอําเภอท่าอุเทนกับ
อําเภอศรีสงคราม
(2) คุณภาพน้ํา
จากการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า แหล่ ง น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครพนม ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 4 สถานี ได้แก่
แหล่งน้าํ

รหัสสถานี

สงคราม

SO 01
SO 02
ON 01
HY01

อูน
น้ํายาม

สถานีเก็บตัวอย่างน้าํ
สะพานบ้านไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
บ้านปากอูน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ปากแม่น้ําอูน บ.ปากอูน ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
สะพาน บ.ปากยาม หมู่4 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

๗๔
โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําตลอดลําน้ํา รายละเอียดคุณภาพน้ําดังตารางที่ 2.1-9 และ
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแหล่งน้ํากับมาตรฐานคุณภาพน้ํา พบว่า
แม่น้ําสงครามมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 5 สถานี ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 2 จากจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ํา พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ํา ดี-พอใช้ พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้
เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
แม่น้ําอูน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 2 สถานี จาก
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา พบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให้เกิด
สะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
น้ํายามมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 1 สถานี จากจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกล่าวพบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดี
ตารางที่ 2.1 - 9 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งน้าํ /สถานีตรวจวัด
สงคราม
สงคราม
อูน
น้ํายาม

SO ๐๑
SO ๐๒
ON ๐๑
HY01

DO
9.77
8.67
8.66
8.65

ค่าทีต่ รวจวัดได้(เฉลี่ย)
BOD พารามิเตอร์อนื่ ๆ ที่มปี ญ
ั หา
1.66
BOD
1.13
1.9
BOD
1.4
-

ประเภท
คุณภาพน้ําเฉลี่ย
3
2
3
2

(3) การจัดการคุณภาพน้ําและการบริหารจัดการน้ําเสีย
แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําที่สําคัญในเขตจังหวัดเลย คือ การระบายน้ําเสียชุมชนจากพื้นที่
ที่มีประชากรหนาแน่นในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยไม่มีการบําบัด เนื่องจาก
จังหวัดนครพนมมีการท่องเที่ยวในลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างแรมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทําให้มี
โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ และรีสอร์ทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณอําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม มีชุมชนขนาดใหญ่ โดยเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล รวมจํานวน
18 แห่ง ซึ่งมีเพียงเทศบาลนครพนมแห่งเดียวเท่านั้น ที่ให้ความสนใจในการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของเทศบาลเมื อ งนครพนม (ออกแบบโดยบริ ษั ท แอสดิ ค อน
คอร์ปอเรชั่น จํากัด แล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2544) เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization
Ponds) สามารถรองรับน้ําเสียได้ 8,601.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บนเนื้อที่ 90 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น
2 แปลง เป็นพื้นที่ที่ติดกับป่าช้าบ้านคําเกิ้ม ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ในเขต อบต.อาจสามารถ มีระยะทาง
ห่างจากเทศบาลฯ 10 กิโลเมตร
สภาพปัญหาที่ผ่านมา
โครงการฯ ได้ รับการจั ดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ซึ่งชะลอการ
ก่อสร้าง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนครพนมได้ขยายเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง 4 ครั้ง
นับจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบที่สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม หม่ที่ 8 อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างบ่อรวบรวมและบําบัดน้ําเสียให้กับผู้รับจ้างได้

๗๕
สาเหตุที่เทศบาลเมืองนครพนม ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้ เนื่องจาก
มีชาวบ้านคัดค้านโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว ทั้งคัดค้านไม่ให้เจ้าหน้าที่จากสํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
เข้ า รั ง วั ด ที่ ดิ น และได้ ยื่ น ฟ้ อ งสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลอาจสามารถ สภาเทศบาลเมื อ งนครพนม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ต่อศาลปกครองขอนแก่น เพื่อขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งว่า
1) มติที่ประชุมของสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลงวันที่
12 มิถุนายน 2540 ที่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองนครพนมทํากิจการนอกเขตโดยการก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียที่
บ้านคําเกิ้ม
2) เพิ ก ถอนมติ ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลอาจสามารถ สมั ย วิ ส ามั ญ ปี
พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองนครพนมใช้ที่สาธารณประโยชน์ดง
ขวาง บ้านคําเกิ้ม ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
3) เพิกถอนคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0018/20569 ลงวันที่ 3 กันยายน
2540 ที่อนุมัติให้เทศบาลเมืองนครพนมทํากิจการนอกเขต เพื่อดําเนินการก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียในบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม
4) มี คํ า สั่ ง ให้ เ ทศบาลเมื อ งนครพนมหยุ ด การก่ อ สร้ า งบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในบริ เ วณที่
สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม
ซึ่งศาลปกครองขอนแก่นได้มีคําพิพากษาฟ้องตามคดีหมายเลขแดงที่ 431/2550 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2550 และศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองขอนแก่น ตามคดีหมายเลข
แดงที่ อ. 410/2555 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันการดําเนินโครงการฯ จํานวนเงินตามสัญญา 394,189,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น
37 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว 24 งวดงาน เป็นเงิน 260,450,377 บาท เงินเบิกจ่ายคงเหลือ 113,677,829.55 บาท
ถือว่าโครงการฯ ดําเนินการก้อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 71 ซึ่งเหลือเพียงแต่การก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียที่บ้าน
คําเกิ้ม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เทศบาลเมืองนครพนม จึงเห็นควรที่จะ
ดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี 3 แนวทาง คือ
1) เร่ ง รัด เข้ า ไปก่ อ สร้ า งบ่ อ บํา บั ดน้ํ า เสี ย ตามโครงการฯ โดยให้ สํ านั ก งานที่ดิ น จัง หวั ด
นครพนมเข้าไปรังวัดที่ดิน เพื่อส่งมอบพื้นที่
2) เปลี่ยนแปลงสถานที่ โดยหาสถานที่ใหม่สําหรับก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย
3) เปลี่ยนแปลงสถานที่และระบบบําบัดน้ําเสีย จากระบบบ่อผึ่งเป็นระบบหมุนเวียน ที่ใช้
พื้นที่ในการบําบัดน้อย ซึ่งต้องมีการศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างใหม่ทั้งระบบและเส้นทางการ
รวบรวมน้ําเสีย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองนครพนม แจ้งว่า
1) ขอยกเลิกสัญญา ซึ่งได้ส่งเรื่องการยกเลิกสัญญาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
2) ขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ. 2550 – 2551 กรณีมีหนี้
ผูกพันงบผูกพันข้ามปี โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
90,522,093.55 บาท เนื่องจากเทศบาลเมืองนครพนม ยังมีความประสงค์จะใช้งบประมาณดังกล่าว โดยให้
เหตุผลว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการขอขยายเวลาดําเนินการก่อสร้างตลอดจนเตรียมการจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ําเสีย จากระบบเดิม คือ ระบบ

๗๖
บําบัดแบบธรรมชาติ เป็นระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช้เครื่องจักร ซึ่งใช้พื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อประกอบการ
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งเครื่องจักรสําหรับบําบัดน้ําเสียรวม จากสถานที่เดิมที่มีปัญหาข้อพิพาทกับชาวบ้าน
มาเป็นสถานที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ 71 ไร่เศษ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้
พิจารณาให้งบประมาณปี พ.ศ. 2550 – 2551 ดังกล่าวตกพับไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เนื่องจาก
 โครงการฯ สําหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ
2551 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว98 ลงวันที่
4 กันยายน 2558 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
 การดําเนินการของเทศบาลเมืองนครพนมต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน ได้แก่
การศึกษาออกแบบโครงการฯ ในพื้นที่ใหม่ ซึ่งต้องศึกษาผลกระทบและจัดทําประชาพิจารณ์ และการขอทํา
ความตกลงเพื่ อ เปลี่ย นแปลงสถานที่ ดํ า เนิน การกั บสํ า นั ก งบประมาณ ซึ่ งต้ องขอขยายเวลาก่ อ หนี้ผู กพั น
เนื่องจากเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี
 ข้อมูลโครงการฯ ในระบบ GFMIS ปรากฏว่า กรมบัญชีกลางไม่ได้ยกยอดข้อมูล
โครงการฯ ในระบบ GFMIS ทําให้จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน โดย List และ Confirm รายการข้อมูลดังกล่าวได้
ดัง นั้ น เมื่ อ เทศบาลเมื อ งนครพนมไม่ส ามารถขออุ ท ธรณ์ ก ารกั น เงิ น ไว้ เบิ ก เหลื่อ มปี ต่ อ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ และหากเทศบาลเมืองนครพนมยังมีความประสงค์จะดําเนินโครงการฯ ต่อ
จะต้องพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของเทศบาลเมืองนครพนมเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินการต่อไป
ทั้ ง นี้ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ได้ กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายด้ า น
การจัดการคุณภาพน้ําของจังหวัดนครพนมในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน จํานวน 3 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 2.1-10
ตารางที่ 2.1 – 10 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
พื้นที่จังหวัดนครพนม
จังหวัด

นครพนม

๒๕59

-

พื้นที่เป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564

ทม.ศรีสงคราม

2565 – 2569

ทต.นาแก/ทต.ธาตุพนม

๗๗
2.1.6 จังหวัดบึงกาฬ
(1) แหล่งน้ํา
แหล่งน้ําที่สําคัญ ที่เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค
ได้แก่ ห้วยคอง ห้วยฮี้ แม่น้ําสงครามตอนบน แม่น้ําสงครามตอนล่าง แม่น้ําโขง ส่วนที่ 7
กุดทิง พื้นที่ชุ่มน้ําสําคัญระดับโลก (พื้นที่แรมซาร์) แห่งที่ 11 ของประเทศไทยเป็นหนอง
น้ําขนาดใหญ่มีความกว้างโดยเฉลี่ย 22,000 ไร่ ลึก 5-10 เมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย
สัตว์น้ํากว่า 250 สายพันธุ์ มีปลาที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดในโลก 20 สายพันธ์ พืชน้ํากว่า 200 ชนิดเป็นที่
ทํามาหากินของประชาชนในบริเวณนั้นกว่า 2,000 ครัวเรือน มีนกพันธุ์ต่างๆกว่า 40 ชนิด และมีที่อนุรักษ์
เด็ดขาด คือ ไม่ให้คนผ่านไป เลี้ยงสัตว์ จับสัตว์ทุกชนิดในบริเวณนั้นมากกว่า 5 แห่ง จึงมีนกและสัตว์น้ําอาศัย
อยู่เพื่อเพาะพันธุ์อย่างมากมายตลอดทั้งปี สถานที่ตั้งห่างจากอําเภอเมืองเพียง 1 กม.
บึงโขงหลง พื้นที่ชุ่มน้ําเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ลําดับที่ 2 ของ
ประเทศไทย และลําดับที่ 1098 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบล
บ้านต้อง ตําบลโสกก่าม อําเภอเซกา ตําบลบึงโขงหลง ตําบลโพธิ์หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เนื้อที่ : 13,837.5 ไร่ บึงโขงหลงเป็นบึงน้ําจืดลักษณะแคบยาวเกิดจากลําห้วยหลายสายไหลมารวมกันน้ําใน
บึงลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 50 – 100 เซนติเมตรน้ําในบึงไหลลงสู่แม่น้ําสงครามก่อนออกแม่น้ําโขง มีเกาะ
กลางบึงได้แก่ ดอนแก้ว ดอนสวรรค์ ดอนโพธิ์ ดอนน่อง บนเกาะเหล่านี้มีป่าดิบแล้งที่ค่อนข้างสมบูรณ์พื้นที่
โดยรอบส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบมีชุมชนเมืองอาศัยอยู่ตอนล่างของบึง พื้นที่ดินรอบบึงเป็นที่นา
(2) คุณภาพน้ํา
จากการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า แหล่ ง น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 8 สถานี ได้แก่
รหัสสถานี
สถานีเก็บตัวอย่างน้าํ
แหล่งน้าํ
สงคราม
กุดทิง
บึงโขงหลง

SO 04
SO 05
KT 01
KT 02
KT 03
BKL 01
BKL 02
BKL 03

สะพานบ้านท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
บ้านห้วยสงคราม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
บ.นาโนน ต.บึงกาฬ อ.มือง จ.บึงกาฬ
บ. โนนสมบูรณ์ ต. โนนสมบูรณ์ อ.มือง จ.บึงกาฬ
บ.โนนวังเยี่ยม ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ท่าเรือโคกคล้อย วัดดอนหม้อทอง บ.โคกกระแซ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ. บึงกาฬ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
จุดสูบน้ําประปา ทต. บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําตลอดลําน้ํา รายละเอียดคุณภาพน้ําดังตารางที่ 2.1-11 และ
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแหล่งน้ํากับมาตรฐานคุณภาพน้ํา พบว่า
แม่น้ําสงครามมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 5 สถานี ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ2 สถานี
จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ํา ดี-พอใช้
กุดทิง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เริ่มตั้งแต่ตําบล
บึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ บ้านโนนสมบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ไปจนถึงบ้านโคกก่อง ตําบล
โคกก่อง อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ คุณภาพน้ําในปี 2558 เกณฑ์คุณภาพน้ําส่วนมากอยู่ในเกณฑ์พอใช้
พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชน
และเกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา

๗๘
บึงโขงหลง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เริ่มตั้งแต่จุด
สูบน้ําประปาเทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง อําเภอ
บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬไป จนถึงท่าเรือโคกคล้อย วัดดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ ตําบลบ้านต้อง
อําเภอเชกํา จังหวัดบึงกาฬคุณภาพน้ําในปี 2558 เกณฑ์คุณภาพน้ําดีและพอใช้ พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ TCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและเกษตรกรรม
ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา
ตารางที่ 2.1 – 11 แสดงคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งน้าํ /สถานีตรวจวัด
สงคราม
สงคราม

SO ๐๔
SO ๐๕

DO
9.3
8.46

ค่าทีต่ รวจวัดได้(เฉลี่ย)
BOD พารามิเตอร์อนื่ ๆ ที่มปี ญ
ั หา
1.43
1.83
BOD

ประเภท
คุณภาพน้ําเฉลี่ย
2
3

(3) การจัดการคุณภาพน้ําและการบริหารจัดการน้ําเสีย
แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําที่สําคัญในเขตจังหวัดบึงกาฬ โดยเฉพาะบริเวณกุดทิง มีเกณฑ์
คุณภาพน้ําพอใช้ และมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมลง เนื่องจากอยู่ในบริเวณเขตชุมชน ห่างจากอําเภอเมือง
1 กิโลเมตร ทําให้มีการระบายน้ําเสียชุมชนที่ไม่ได้บําบัดลงกุดทิง
จังหวัดบึงกาฬ มีชุมชนขนาดใหญ่ โดยเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล รวมจํานวน
18 แห่ง แต่ยังไม่มีเทศบาลใดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬให้ความสนใจในการดําเนินการ เพื่อจัดทําระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน ผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ทั้ ง นี้ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ได้ กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายด้ า น
การจัดการคุณภาพน้ําของจังหวัดบึงกาฬในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน จํานวน 6 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 2.1-12
ตารางที่ 2.1 – 12 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัด

บึงกาฬ

๒๕59

-

พื้นที่เป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564

ทต. บึงกาฬ/ทต.ศรีพนา/ทต.บึงงาม
ทต.บึงโขงหลง

2565 – 2569

ทต.ท่าสะอาด/ทต.ดอนย่านาง

๗๙

2.2 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2.2.1 จังหวัดเลย
จังหวัดเลย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 591.14 ตันต่อวัน(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559)
และมีสถานที่กําจั ดขยะมู ลฝอยขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถู กหลักสุ ขาภิ บาล จํานวน 1 แห่ ง คื อ
เทศบาลเมืองเลย ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ถนน เลย – เชียงคาน ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัด
เลย พื้นที่ 50 ไร่ โดยเป็นที่ดินของกรมป่าไม้ เริ่มเปิดดําเนินการ พ.ศ. 2541 เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 34 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยประมาณ 142 ตันต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 24.02 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดเลย
สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเลย พบว่า มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ๑ แห่งเท่านั้น คือ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดเลย และสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมตามความเห็นชอบของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) ร่วมกับจังหวัดเลย และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้กําหนดกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น
๖ ศูนย์ (Cluster) และ ๒ สถานีขนถ่าย (Transfer station) โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มี
การรวบรวมไปกําจัด และสภาพพื้นที่ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ศูนย์เทศบาลเมืองเลย (M๑) มีเทศบาลเมืองเลยเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบ ๑๓๒.๑๓ ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
กลุ่ม จํานวน ๒๖ แห่ง ประกอบด้วย ทม.เมืองเลย ทต.นาอ้อ ทต.น้ําสวย ทต.นาดินดํา ทต.นาอาน ทต.นาโป่ง
อบต.เมือง อบต.ชัยพฤกษ์ อบต.น้ําสวย อบต.ศรีสองรัก อบต.กกดู่ อบต.นาแขม อบต.น้ําหมาน อบต.เสี้ยว
อบต.กกทอง ทต.ท่าลี่ อบต.ท่าลี่ อบต.อาฮี อบต.หนองผือ อบต.โคกใหญ่ อบต.น้ําแคม ทต.นาด้วง ทต.นาดอก
คํา อบต.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด และ อบต.ท่าสวรรค์
กลุ่มที่ ๒ ศูนย์เทศบาลตําบลภูกระดึง (M๒) มีเทศบาลตําบลภูกระดึงเป็นศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอย ๗๒.๖๒ ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม
จํานวน ๑๓ แห่ง ประกอบด้วย ทต.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า อบต.ห้วยส้ม อบต.ศรีฐาน ทต.โนน
ปอแดง ทต.ท่าช้างคล้อง อบต.ผาขาว อบต.บ้านเพิ่ม อบต.โนนป่าซาง ทต.หนองหิน อบต.ตาดข่า อบต.ปวนพุ
และอบต.หนองหิน
กลุ่มที่ ๓ ศูนย์เทศบาลตําบลเชียงคาน (M๒) มีเทศบาลตําบลเชียงคานเป็นศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอย ๕๖.๐๗ ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
กลุ่ม จํานวน ๙ แห่ง ประกอบด้วย ทต.เขาแก้ว ทต.ธาตุ ทต.เชียงคาน อบต.เชียงคาน อบต.บุฮม อบต.ปากตม
อบต.นาซ่าว อบต.จอมศรี และอบต.หาดทรายขาว
กลุ่มที่ ๔ ศูนย์เทศบาลตําบลปากชม (S๑) มีเทศบาลตําบลปากชมเป็นศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอย ๓๑.๓๘ ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
กลุ่ม จํานวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย ทต.ปากชม ทต.เชียงกลม ทต.คอนสา อบต.หาดคัมภีร์ อบต.ห้วยพิชัย อบต.
ห้วยบ่อซืน อบต. ชมเจริญ และอบต.ปากชม

๘๐
กลุ่มที
ม ่ ๕ ศูนย์เทศบาลตํ
ท
าบลภูเรือ (M๒) มีเทศบาลตําบลภูเรือเป็นศูนย์กําจัดขยยะมูลฝอย
รวมแบบบถูกหลักสุขาภภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝออย ๕๖.๐๕ ตัตน/วัน มีองค์ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่
า วมกลุ่ม
จํานวน ๑๘
๑ แห่ง ประกกอบด้วย ทต.ภภูเรือ ทต.ร่องจิ
ง ก อบต.สานตม อบต.ท่าศาลา
า
อบต.ปปลาบ่า อบต.หนองบัว
อบต.ลาดดค่าง ทต.ด่านซ้
น าย ทต.ศรีรสองรัก อบต..โป่ง อบต.นาาดี อบต.กกสะะทอน อบตต.โพนสูง อบตต.โคกงาม
อบต.วังยาว
ย อบต. อิปุ่ม อบต.นาหออ และอบต.ปากหมัน
กลุ่ มที
ม ่ ๖ ศูน ย์เทศบาลตํ
ท
าบลลนาแห้ว (S๒) มีเทศบาลลตําบลนาแหห้วเป็นศูนย์กํกําจัดขยะ
มูลฝอยรรวมแบบถูกหลั
ห กสุขาภิบาล มีปริมาณขขยะมูลฝอย ๘.๒๗ ตัน/วััน มีองค์กรปกกครองส่วนท้้องถิ่นเข้า
ร่วมกลุ่ม จํานวน ๕ แห่
แ ง ประกอบบด้วย ทต.นาาแห้ว อบต.แสงภา อบตต.นาพึง อบตต.นามาลา และ อบต.
เหล่ากอหก
ว (S๑) มีเทศบาลตําบลนนาด้วงเป็นสถาานีขนถ่าย
สถานนีขนถ่ายที่ ๑ ศูนย์เทศบาาลตําบลนาด้วง
ขยะมูลฝอย
ฝ มีปริมาณ
ณขยะมูลฝอย ๑๘.๗๗ ตัน/วั
/ น มีองค์กรปกครองส่
ร
วนท้
น องถิ่นเข้าร่ววมกลุ่ม จํานววน ๔ แห่ง
ประกอบด้วย ทต.นาดอกคํา อบต.นนาด้วง อบต.ทท่าสะอาด อบตต. ท่าสวรรค์
สถานนีขนถ่ายที่ ๒ ศูนย์เทศบาลลเมืองวังสะพุพุง (M๑) มีเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นสถาานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย มีปริมาณขขยะมูลฝอย ๑๓๙.๙๗
๑
ตัน/วั
/ น มีองค์กรปปกครองส่วนท้ท้องถิ่นเข้าร่วมมกลุ่ม จํานวนน ๒๐ แห่ง
ประกอบด้วย ทม.วังสะะพุง ทต.ศรีสงคราม
ส
ทต.ปากปวน อบต.ทรายขาว อบบต.เขาหลวง ออบต.ผาน้อย อบต.วั
อ งสะ
ป อง ทต.เอรราวัณ ทต.ผาอิอินทร์แปลง อบบต.ทรัพย์
พุง อบต.ผาบิ้ง อบต.โคคกขมิ้น อบต..หนองงิ้ว อบตต.หนองหญ้าปล้
ไพรวัลย์ อบต.ผาสามยยอด อบต.หนนองคัน อบต.ภูภูหอ อบต.เลยยวังไสย์ อบต..ห้วยสีเสียด แและอบต.แก่งศรีภูมิ

รูปที่ 2.2-1 แสดงการแบบ่งกลุ่มพื้นที่ (CCluster) ในกการบริหารจัดการขยะมูลฝออยจังหวัดเลยย

๘๑

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๑) ปริมาณขยะที่จะต้องนําไปกําจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากการลด คัดแยก
ขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแต่ต้นทาง ยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย
๒) ขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจํานวนมากที่มีการกําจัดแบบไม่ถูก
สุขลักษณะ เป็นลักษณะเทกองและเผาเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม
๓) ปัญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับใช้เป็นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากต้องใช้พื้นที่
ค่อนข้างมากและต้องมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจาก
ประชาชนในพื้นที่
๔) ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณใน
การลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ
๕) การดําเนินการของระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลส่วนใหญ่ยังคงประสบ
ปัญหา เช่น ไม่มีการบดอัดและฝังกลบด้วยดินทุกวัน บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินมีสภาพชํารุด ยังไม่
มีการซ่อมแซม เครื่องจักรไม่เพียงพอและมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
๖) ประสิทธิภาพการเก็บขนน้อย เนื่องจากมีจํานวนรถเก็บขนมูลฝอยไม่พียงพอ และอยู่ใน
สภาพหมดอายุการใช้งาน และมีมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ โดยเฉพาะในเขต อบต.
โดยรอบของเทศบาล
๗) ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่มักถูกทิ้งปะปน
ไปกับขยะทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการคัดแยกของเสียอันตราย
ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการ
ตั้งแต่การเก็บรวบรวมและการขนส่ง ยังไม่มีการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.2.2 จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,681.59 ตันต่อวัน(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม
2559) และมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 2 แห่ง
ได้แก่
1) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ที่บ้านโคกหนองหาด ตําบล
หนองนาคํา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 296 ไร่ โดยเป็นที่ดินสาธรณประโยชน์ เริ่มเปิดดําเนินการ
พ.ศ. 2544 โดย เทศบาลนครอุดรธานี เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 39 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 257 ตันต่อวัน เป็นขยะของเทศบาลนครอุดรธานี 123 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน
ประมาณ 134 ตันต่อวัน
สําหรับความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งก่อสร้างอยู่ในบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ในการก่อสร้าง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ได้แจ้งว่า สัญญาลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 กับผู้รับจ้าง ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ วงเงินตามสัญญาจ้าง จํานวน 285,348,000 บาท จํานวน 12 งวด
งาน โดยเริ่มสัญญาวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 และวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 กันยายน 2560

๘๒
ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดงานตามสัญญาแล้ว จํานวน 5 งวดงาน ได้แก่ งวดงานที่ 1 2 3 4
และ 8 รวมเป็นเงิน 187,302,427.20 บาท โดย เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และเงิน
สมทบ จํานวน 168,472,184.48 บาท, 100,000 บาท และ 18,730,242.72 บาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินตามสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 6 งวด ได้แก่ งวดงานที่ 5 6 7 9 10 และ 11 รวมเป็นเงิน 58,581,944.40 บาท โดยเบิกจ่าย
จากเงินอุดหนุน และเงินสมทบ จํานวน 52,723,749.96 บาท และ 5,858,194.44 บาท ตามลําดับ
2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านดุง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตําบลบ้านชัย
อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 16 ไร่ โดยเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2558 โดยเทศบาลเมืองบ้านดุง เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเองกําจัดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํ าขยะมาร่ วมกํ าจั ดจริ ง จํ านวน 8 แห่ ง ปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ นํ าไปฝั งกลบในสถานที่ กํ าจั ดขยะมู ลฝอย
21 ตันต่อวัน เป็นขยะของเทศบาลเมืองบ้านดุง 9 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประมาณ
12 ตันต่อวัน
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานีและเทศบาลเมืองบ้านดุง รวมจํานวนทั้งสิ้น 278 ตันต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ 16.53 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดอุดรธานี
สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี พบว่า มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกหลักสุขาภิบาล 2 แห่งเท่านั้น คือ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง
บ้านดุง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี และสอดคล้องกับ Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้าง
สะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี)
ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้กําหนดกลุ่มพื้นที่
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น ๖ ศูนย์ (Cluster) โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการรวบรวม
ไปกําจัด และสภาพพื้นที่ ดังนี้
ศูนย์กําจัด
มูลฝอยรวม
1) กลุ่มพื้นที่อําเภอเมือง

แกนนํา
ทน.อุดรธานี

ปริมาณขยะ
(ตันต่อวัน)

487.15

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
เทศบาล
อบต.
ทม.เมื องหนองสํ าโรง ทม. อบต.กุ ด สระ อบต.นากว้ า ง
โนนสูง – น้ําคํา ทต.หนอง อบต.นาดี อบต.โนนสู ง อบต.
บัว ทต.บ้านจั่น ทต.หนอง บ้ านขาว อบต.บ้ านจั่ น อบต.
ไผ่ ทต.นาข่ า ทต.หนอง สามพร้าวอบต.หนองนาคํา อบต.
ข อ น ก ว้ า ง ท ต . นิ ค ม หมูม่น อบต.โคกสะอาด อบต.
สงเคราะห์ ทต.บ้ า นตาด เชียงพิณ-บ้านเลื่อม อบต.เชียง
ทต.ยางชุม ทต.หนองวัวซอ ยืน อบต.นิคมสงเคราะห์ อบต.
ห้วยสามพาดอบต.หนองไฮอบต.
ทต.หนองบัวบาน
หมากหญ้ า อบต.โพนงาม อบต.
ปะโค

๘๓
ศูนย์กําจัด
มูลฝอยรวม
2) กลุ่ มพื้ นที่ อํ าเภอ
กุ ม ภวาปี ป ระจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม ศรี ธาตุ อํ าเภอ
โนนสะอาด และหนอง
แสง

แกนนํา

ปริมาณขยะ
(ตันต่อวัน)
274.05

3) กลุ่มพื้นที่อําเภอหนอง ท ต . ห น อ ง 202.44
ห า น พิ บู ล ย์ รั ก ษ์ หาน
ไชยวาน และกู่แก้ว

4) กลุ่ มพื้ นที่ อํ าเภอ ทม.บ้านดุง

150.46

บ้านดุงและทุ่งฝน

5) กลุ่มพื้นที่อําเภอเพ็ญ ทต.เพ็ญ

132.31

และสร้างคอม

6) กลุ่ มพื้ นที่ อํ าเภอ ทต.นางัว
น้ําโสมและนายูง

76.61

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
เทศบาล
อบต.
ทต.กุ ม ภวาปี ท ต.พั น ดอน อบต.กุมภวาปีอบต.ตูมใต้ อบต.
ทต.ห้วยเกิ้ง ทต.ปะโค ทต. ท่ า ลี่ อบต.ผาสุ ก อบต.สี อ อ
เชี ยงแหว ทต.หนองหว้ า อบต.เสอเพลออบต.นาม่ ว ง
ทต.กงพานพันดอน ทต.แช อบต.ห้ ว ยสามพาด อบต.อุ่
แล ทต.เวี ย งคํ า ทต.ศรี มจานอบต.ตาดทอง อบต.นายูง
ธาตุ ทต.หั ว นาคํ า ทต. อบต.ศรี ธ าตุ อบต.หนองนก
จํา ปี ทต.บ้านโปร่ง ทต. เขียน อบต.โคกกลาง อบต.ทม
โนนสะอาด ทต.หนองแวง นางาม อบต.บุ่งแก้ว อบต.โพธิ์
โนนสะอาด
ศรี สํ า ราญ อบต.หนองกุ ง ศรี
อบต.ทั บ กุ ง อบต.แสงสว่ า ง
อบต.หนองแสง
ทต.บ้ า นเชี ยง ทต.หนอง อบต.ดอนหายโศก อบต.บ้ า น
เม็ก ทต.หนองหาน ทต. เชียง อบต.บ้านยา อบต.พัง งู
หนองไผ่ ทต.โคกสูง ทต. อบต.โพนงาม อบต.สร้อยพร้า
ผักตบ ทต.ไชยวาน ทต. วอบต.สะแบง อบต.หนองสระ
โพนสู ง ทต.กู่ แ ก้ ว ทต. ปลา อบต.หนองหาน อบต.
คอนสาย
ดอนกลอย อบต.นาทราย
อบต.บ้ า นแดง อบต.คํ า เลาะ
อบต.ไชยวาน อบต.หนองหลัก
อบต.ค้อใหญ่ อบต.โนนทองอินทร์
ทต.ทุ่งฝน ทต.ทุ่งใหญ่
อบต.ดงเย็ น อบต.ถ่ อ นนาลั บ
อบต.นาคํา อบต.นาไหม อบต.
บ้านจันทน์ อบต.บ้านชัย อบต.
บ้ า นดุ ง อบต.บ้ า นตาด อบต.
บ้านม่วง อบต.โพนสูง อบต.วัง
ทอง อบต.อ้อมกอ อบต.ทุ่งฝน
อบต.นาชุมแสง อบต.นาทม
ทต.บ้านธาตุ ทต.สร้างคอม อบต.โคกกลาง อบต.จอมศรี
อบต.เชียงหวางอบต.เตาไห อบต.
นาบัว อบต.นาพู่ อบต.บ้านเหล่า
อบต.เพ็ญ อบต.สร้างแป้น อบต.
สุมเส้า อบต.เชียงดา อบต.นา
สะอาด อบต.บ้า นโคก อบต.
บ้านยวด อบต.บ้านหินโงม
ทต.น้ําโสม
อบต.นางัว อบต.น้ําโสม อบต.
บ้ า นหยวก อบต.ศรี สํ า ราญ
อบต.สามั ค คี อบต.โสมเยี่ ย ม
อบต.หนองแวง อบต.นาแค
อบต.นายูง อบต.โนนทอง และ
อบต.บ้านก้อง
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และสถานีขนถ่าย/แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงจํานวน 4 แห่ง ดังนี้
สถานีขนถ่าย/สถานีแปรรูปฯ

แกนนํา

ปริมาณขยะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
(ตันต่อวัน)
เทศบาล
อบต.
1. กลุ่มพื้นที่อําเภอบ้านผือ
ทต.บ้านผือ 113.45 ทต.บ้ า นผื อ ทต.บ้ า นตาด อบต.ข้าวสาร อบต.เขือน้ํา อบต.
ทต.กลางใหญ่ ทต.คําบง
คําด้วง อบต.จําปาโมง อบต.โนน
ทอง อบต.บ้านค้อ อบต.บ้านผือ
อบต.เมืองพาน อบต.หนองแวง
อบต.หนองหัวคู อบต.หายโศก
2. กลุ่มพื้นที่อําเภอกุดจับ
ทต.กุดจับ
64.22 ทต.กุ ด จั บ ทต.เชี ย งเพ็ ง อบต.กุ ด จั บ อบต.ขอนยู ง
ทต.เมืองเพียทต.ตาลเลียน อบต.ตาลเลียน อบต.สร้างก่อ
ทต.สร้ า งก่ อ ทต.ปะโค
ทต.ยางชุม
3. กลุ่มพื้นที่อําเภอวังสามหมอ ทต.วั ง สาม 57.01
ทต.ผาสุก ทต.ลําพันชาด อบต.คําโคกสูง อบต.หนองกุง
หมอ
ทับม้า
ทต.หนองหญ้าไซ
ทต.บะยาว
4) กลุ่มพื้นที่อําเภอหนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง 66.29
ทต.หนองวัวซอ ทต.หนอง อบต.น้ําพ่น อบต.หนองบัวบาน
อ้ อ -โนนหวาย ทต.กุ ด อบต.หนองอ้อ อบต.หมากหญ้า
หมากไฟ ทต.โนนหวาย
ทต.อู บ มุ ง ทต.แสงสว่ า ง
ทต.นาดี

รูป 2.2 - 2 แสดงการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย
จากสถานการณ์ ก ารจัด การขยะมู ล ฝอยที่ กล่ าวมาทั้ งขยะมูล ฝอยชุม ชนทั่ ว ไปขยะมู ล ฝอย
อันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อสามารถประมวลปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ได้ดังนี้
1. ด้านการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปและส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยตรงซึ่งสามารถประมวลปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
• การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึงเป็นเหตุให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก
• ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยในปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดได้สะดวกและประชาชนได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม
• งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยไม่
สะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการดําเนินการ
• การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยอันตรายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ดําเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
• ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการรวบรวมขยะมูลฝอยทําให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยไม่
ถูกสถานที่เช่นการทิ้งในที่รกร้างริมถนนหรือนอกถังรองรับขยะมูลฝอย
• ขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชนเนื่องจากบางพื้นที่มีถนนหรือซอยแคบรวมทั้งมีการจอดรถกีด
ขวางการจราจรทําให้รถเก็บขนไม่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก
• ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอทั้งตําแหน่งในการจัดวางและจํานวนทําให้เกิด
ปัญหาการทิ้งในพื้นที่ว่างเปล่าและการทิ้งนอกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
• ขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยทําให้ขยะมูล
ฝอย มีปริมาณสูงมีปัญหาเรื่องการเก็บขนและขยะมูลฝอยตกค้างตามมา
• ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูลฝอย
มีจํานวนไม่เพียงพอหรือมีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
• ขาดการวางแผนการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
2. ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
2.1 ปัญหาด้านการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด
• ขาดภาชนะในการรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่
แหล่งกําเนิด
• ขาดความร่วมมือในการแยกประเภทขยะมูลฝอยจากประชาชน
• ประชาชนผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยไม่ให้ความสนใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
• ประชาชนไม่คัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไปเนื่องจาก
ขาดความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
• ประชาชนยังรู้สึกว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
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2.2 ปัญหาด้านการคัดแยกหลังจากเก็บรวบรวม
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อรวมกับ
ขยะมูลฝอยชุมชน
• ผู้มีหน้าที่จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของสถานประกอบการ (โรงพยาบาลคลินิกสถาน
อนามัยห้องทดลองห้องพยาบาลฯลฯ) และในท้องถิ่นขาดความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ
3. ด้านการบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ปัญหาด้านการบําบัดและกําจัดเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นปลายเหตุแต่สามารถส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นเป็นการบําบัดและการกําจัดขยะมูลฝอยการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่และการดูแลรักษาระบบหรือสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
3.1 ปัญหาด้านการบําบัดและการกําจัด
• การขาดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลโดยเฉพาะสถานที่กําจัด
ขยะ มูล ฝอยอย่ า งครบวงจรโดยส่ ว นใหญ่จ ะเป็ น การฝั ง กลบบนพื้น ที่ โ ดยไม่ มี ก ารป้อ งกั น มลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อม
• การดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยยังไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน
• จัดหาพื้นที่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ยากและเมื่อสามารถจัดหาได้แล้วมักได้รับ
การต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการคัดเลือกระบบบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
โดย ไม่คํานึงถึงหลักศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่และสถานะทางการเงิน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการคัดเลือกพื้นที่สําหรับก่อสร้างระบบบําบัดและ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยไม่คํานึงถึงหลักวิชาการ
• ไม่มีระบบบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน
•
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความชัดเจนด้านนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานของระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นตนเอง
• ไม่สามารถกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเนื่องจากเตาเผาขยะมูลฝอย
ติดเชื้อไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
• ขาดความรู้และงบประมาณในการดูแลรักษาระบบบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ
3.2 ปัญหาด้านการนํากลับมาใช้ใหม่
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่และปลอดภัยต่อสุขภาพ
• ขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้จากการคัด
แยกขยะมูลฝอย
• ขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตสินค้าจากวัสดุใช้แล้วที่ทันสมัย
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3.3 ปัญหาด้านการดูแลรักษาระบบ
• ขาดการดูแลรักษาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ยังใช้งานอยู่อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ตามที่ออกแบบหรือกําหนดไว้อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจหรือการละเลยของเจ้าหน้าที่
• ไม่มีการปิดพื้นที่และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
ของระบบกําจัดขยะมูลฝอย
•
มาตรการพิ กัดอั ตราภาษีต่างๆที่ เรี ยกเก็บจากผู้ประกอบการและการจั ดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่นไม่ประสบความสําเร็จและไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงในการ
ดําเนินการ
2.2.3 จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 356.55 ตันต่อวัน(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม
2559) และมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง
ได้แก่
1) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ที่บ้านดงนาเทา หมู่ที่ 8
ตําบลสระใคร อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ โดยเทศบาลเมืองหนองคายจัดซื้อเอง
เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 ประมาณ 50 ไร่ และ 2541 ประมาณ 19 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,850,000 บาท
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2544 เริ่มเปิดดําเนินการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2549 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2551 ได้หยุดดําเนินการ เนื่องจากน้ําจากบ่อขยะไหลล้นออกนอกพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ทําให้ชาวบ้าน
ปิดถนนบริเวณทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนคัดค้านการนําขยะมูลฝอยเข้าไปกําจัดในสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยดังกล่าวจนกระทั่งปี พ.ศ. 2556 และเปิดใช้งานอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้
เทศบาลเมืองหนองคาย เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และในปี พ.ศ. 2559 ชุมชนให้เทศบาลเมืองหนองคายและ
องค์การบริหารส่วนตําบลสระใครเท่านั้นที่สามารถนําขยะมูลฝอยมากําจัดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 53 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยที่มาจากเขต
เทศบาลเมืองหนองคายและองค์การบริหารส่วนตําบลสระใครเพียง 2 แห่งเท่านั้น จํานวน 50 ตันต่อวัน และ
2 ตันต่อวัน ตามลําดับ
2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งอยู่ที่บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ตําบล
ท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาด
พื้นที่ 46 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 โดย เทศบาลเมือง
ท่าบ่อ เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 11 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 28 ตันต่อวัน เป็นขยะมูล
ฝอยที่มาจากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จํานวน 10 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน 18 ตันต่อ
วัน
3) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านขุมคํา ตําบลบ้านหม้อ
อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 118 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล อยู่ในเขตของเทศบาล
ตําบลหนองปลาปาก เริ่มเปิดดําเนินการ ในเดือนพฤษภาคม 2554 โดย เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ เป็นผู้ลงทุน
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และดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล
หมักขยะอินทรีย์ และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ และในปี พ.ศ. 2559
มีหน่วยงาน/เอกชนที่ลงนาม MOU จํานวน 15 แห่ง อยู่ระหว่างดําเนินการลงนามอีก 8 แห่ง ซึ่งมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการ/เอกชน นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 23 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ นํ า ไปฝั ง กลบในสถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย 42.38 ตั น ต่ อ วั น เป็ น ขยะของเทศบาลตํ า บลศรี เ ชี ย งใหม่
4.85 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 37.53 ตันต่อวัน
ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ มี ก ารนํ า ไปกํ า จั ด ณ สถานที่ กํ าจั ด ขยะมู ล ฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ และเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 123.38 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34.60 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดหนองคาย
สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดหนองคาย พบว่า มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 3 แห่ง คือ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ
และเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดหนองคาย และ
สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะ
มูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหนองคาย ได้กําหนดกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น 4 ศูนย์ (Cluster) โดยพิจารณา
จากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการรวบรวมไปกําจัด และสภาพพื้นที่ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มเทศบาลเมืองหนองคาย วางแนวทางดําเนินงานโดยครอบคลุมพื้นที่ ๒ อําเภอ
ประกอบด้วย อําเภอเมืองหนองคายและอําเภอสระใคร และครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม
จํานวน ๑๙ แห่ง
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเทศบาลเมืองท่าบ่อ วางแนวทางดําเนินงานโดยครอบคลุมพื้นที่อําเภอท่าบ่อ
และครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จํานวน ๑๒ แห่ง
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ วางแนวทางดําเนินงานโดยครอบคลุมพื้นที่ ๓ อําเภอ
ประกอบด้วย อํ าเภอ ศรี เชี ยงใหม่ อํ าเภอโพธิ์ตาก และอํ าเภอสังคม และครอบคลุมพื้ นที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จํานวน ๑๔ แห่ง
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มเทศบาลตําบลโพนพิสัยร่วมกับ อบต.วัดหลวง มี ๓ อําเภอ ประกอบด้วย
อําเภอโพนพิสัย อําเภอเฝ้าไร่ และอําเภอรัตนวาปี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จํานวน
๒๒ แห่ง มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.วัดหลวง โดยให้ในเบื้องต้นวางแนวทางให้เทศบาลตําบลตําบลโพนพิสัย เป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองคาย
1) ปัญหาด้านขยะมูลฝอย
-การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด โดยเหลืออีกจํานวน
๑ ศูนย์ฯ ในเขตอําเภอโพนพิสัย อําเภอเฝ้าไร่ อําเภอรัตนวาปี ครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน ๒๒ แห่ง
-ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมที่ได้จัดตั้งแล้ว มีการใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ และ
บางแห่งหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยใกล้เต็มก่อนกําหนด
-มี อปท. บางแห่ง ยังไม่มีความพร้อมในการกําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากไม่มีที่ดินและ
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ
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-มีการดําเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางค่อนข้างน้อย และ
กิจกรรมขาดความยั่งยืน
-มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการในพื้นที่จังหวัด จํานวน ๑๖ แห่ง
- เอกชน ยังไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยในการจัดการขยะโดยการ
นําขยะไปแปรรูปหรือนําขยะไปผลิตพลังงาน
- มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่ดินสาธารณะหรือริมถนนสาธารณะ
-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึก รวมทั้งการเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะภาคประชาชน
2) ปัญหาด้านของเสียอันตรายจากชุมชน ในภาพรวมจังหวัด ยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมจาก
ระดับครัวเรือน และไม่มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
3) มูลฝอยติดเชื้อ ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นระบบในภาพรวม
จังหวัด ส่งผลให้มีมูลฝอยติดเชื้อประมาณ ๑๔๐ กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ขาดระบบการติดตามกํากับ
ดูแลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
2.1.4 จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,136.10 ตันต่อวัน(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม
2559) และมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง
ได้แก่
1) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ที่บ้านคําผักแพว ตําบล
โนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 163 ไร่ 12 ตารางวา โดยเป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์
เริ่มเปิดดําเนินการเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 โดย เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง
กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) และมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 23 แห่ง ในปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 10 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไป
ฝั ง กลบในสถานที่ กํ าจั ดขยะมู ล ฝอย 67 ตั น ต่ อวั น เป็ น ขยะของเทศบาลนครสกลนคร 50 ตั น ต่ อ วั น
และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 17 ตันต่อวัน
สําหรับความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครสกลนคร ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาลนครสกลนคร
ได้ แ จ้ ง ว่ า สั ญ ญาลงนามแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2559 กั บ ผู้ รั บ จ้ า ง บริ ษั ท วรรธ์ ส รร จํ า กั ด วงเงิ น
ตามสัญญาจ้าง จํานวน 132,400,000 บาท จํานวน 35 งวดงาน ระยะเวลา 830 วัน (ภายในวันที่
8 กรกฎาคม 2561) ปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2559 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับ
จ้างได้เริ่มดําเนินงาน โดยอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่การก่อสร้าง
2) สถานที่กําจั ดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพังโคน ตั้งอยู่ ที่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 8
ตําบลไฮหย่อง อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 49-3-59 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิด
ดําเนินการ 2552 โดย เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 22 แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 8 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝัง

๙๐
กลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 19 ตันต่อวัน เป็นขยะของเทศบาลตําบลพังโคน 7.6 ตันต่อวัน และหน่วยงาน
ราชการ/เอกชน ประมาณ 11.5 ตันต่อวัน
3) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลท่าแร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตําบลนาแก้ว
อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 72 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา โดย เทศบาลตําบลท่าแร่เป็นผู้ลงทุน
และดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 20 แห่ง และ
ปัจจุบันมีหน่วยงาน/เอกชนที่นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 8 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 12.51 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยที่มาจากเขตเทศบาลตําบลท่าแร่ จํานวน 3.9 ตัน
ต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน 8.5 ตันต่อวัน
ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ มี ก ารนํ า ไปกํ า จั ด ณ สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตําบลพังโคน และเทศบาลตําบลท่าแร่ รวมจํานวนทั้งสิ้น
98.51 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดหนองคาย
สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสกลนคร พบว่า มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 3 แห่ง คือ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตําบลพังโคน
และเทศบาลตํ า บลท่ าแร่ ดัง นั้ น เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ข ยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด สกลนคร และ
สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูล
ฝอยไม่ถูกต้ องและตกค้างสะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สํ านัก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) ร่วมกับจังหวัดสกลนคร และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสกลนคร ได้กําหนดกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น 5 ศูนย์ (Cluster) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการรวบรวมไปกําจัด และสภาพพื้นที่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย อําเภอเมืองบางส่วน อําเภอภูพาน อําเภอโคกศรีสุ พรรณและ
อําเภอเต่างอย โดยมีเทศบาลเมืองสกลนครเป็นแกนนํา และมีองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ใกล้เคียง
จํานวน
18 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย อําเภอเมืองบางส่วน อําเภอพรรณนานิคมบางส่วน อําเภอกุสุมาลย์
และอําเภอโพนนาแก้ว โดยมีเทศบาลตําบลท่าแร่เป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลกุสุมาลย์และเทศบาลตําบล
ดงมะไฟ พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน 21 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ เทศบาลตําบลดงมะไฟ จํานวน 1 จุด
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย อําเภอพังโคน อําเภอวาริชภูมิ อําเภอนิคมน้ําอูนบางส่วน อําเภอกุด
บากและอําเภอพรรณนานิคมบางส่วน โดยมีเทศบาลตําบลพังโคนเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
เทศบาลตําบลกุดบากและเทศบาลตําบลพรรณนานิคม พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ใกล้เคียง
จํานวน 25 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอวาริชภูมิ
จํานวน 1 จุด
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอส่องดาวและอําเภอเจริญศิลป์ โดยมี
เทศบาลตําบลสว่างแดนดินเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลเจริญศิลป์ เทศบาลตําบลส่องดาวและเทศบาล
ตําบลดอนเขือง พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน 25 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวม
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กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย อําเภอวานรนิวาส อําเภออากาศอํานวย อําเภอคําตากล้าและอําเภอ
บ้านม่วง โดยมีเทศบาลตําบลวานรนิวาสเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลบ้านม่วง เทศบาลตําบลคําตากล้า
และเทศบาลตําบลอากาศอํานวย องค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ใกล้เคียงจํานวน 35 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอคําตากล้า จํานวน 1 จุด

รูปที่ 2.2 – 3 แสดงการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสกลนคร
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องนําไปกําจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากการลด
คัดแยกขยะของประชาชน/ชุม ชนตั้งแต่ ต้นทาง ยังไม่มีประสิ ท ธิภาพ ขาดการดําเนิ นการอย่างครบวงจร
รวมทั้งมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย
2) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นบางส่วนมีการกําจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะเป็นลักษณะเทกอง
และเผาเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม
3) ปัญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับใช้เป็นสถานที่กําจัด เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก
และต้องมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่
4) ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ
ในการลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย
โดยไม่มีการให้บริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัด ทําให้ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ
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6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย และกําจัดอย่าง
ไม่ถูกหลักวิชาการ ไม่สามารถนําขยะมูลฝอยไปกําจัดในสถานที่กําจัดที่ถูกหลักวิชาการได้เนื่องจากระยะทาง
ในการขนส่งค่อนข้างไกล และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
7) การปนเปื้อนของของเสียอันตรายชุมชน ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนทําให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8) ไม่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ ทําให้สถานพยาบาลต้องจ้างบริษัทเอกชนเพื่อขนส่งและ
รวบรวม ไปกําจัดนอกพื้นที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
9) ศู นย์ กํา จั ด ของเสีย อั น ตรายชุ ม ชน ยัง ไม่ มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ ชัด เจนถึ ง แม้ ว่า จะมีอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนําหลัก แต่ยังไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บและรวบรวมที่ถาวร และไม่มีการบริหาร
จัดการที่ชัดเจนซึ่งอาจเกิดจากไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง
2.2.5 จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 683.87 ตันต่อวัน(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม
2559) และมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 2 แห่ง
ได้แก่
1) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่ที่บ้านสุขเกษม ตําบลโพธิ์ตาก
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม พื้นที่ 77 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการ 2541 โดย
เทศบาลเมืองนครพนมเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้า
ร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 18 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 14 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 47
ตันต่อวัน เป็นขยะของเทศบาลเมืองนครพนม 29 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 18 ตันต่อ
วัน
สําหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยรวม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาลเมืองนครพนม ได้
แจ้งว่า สัญญาลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กับผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เสมา วงเงินตามสัญญาจ้าง
จํานวน 45,800,000 บาท จํานวน 6 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน (ภายในวันที่ 24 มิถุนายน
2560) ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม 2559 ผู้รับจ้างได้เข้าดําเนินงานในพื้นที่บางงวดงานไปแล้ว และอยู่ในระหว่าง
จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามปริมาณงานต่อไป
2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลนาแก ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7
ตําบลนาเลียง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม พื้นที่ 77 ไร่ 98 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
เริ่มเปิดดําเนินการเดือนตุลาคม 2554 โดยเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอย หมักทําปุ๋ย และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ทั้งนี้ มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 30 แห่ง และในปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 9 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 16 ตันต่อวัน เป็นขยะของเทศบาลตําบลนาแก 4 ตันต่อวัน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประมาณ 12 ตันต่อวัน
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ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ มี ก ารนํ า ไปกํ า จั ด ณ สถานที่ กํ าจั ด ขยะมู ล ฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองนครพนม และเทศบาลตําบลนาแก รวมจํานวนทั้งสิ้น 63 ตันต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 9.21 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดนครพนม
สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครพนม พบว่า มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 2 แห่ง คือ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม และเทศบาลตําบลนาแก
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด นครพนม และสอดคล้ อ งกั บ Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้าง
สะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี)
ร่ วมกั บจังหวั ดนครพนม และสํานัก งานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อมจังหวัดนครพนม ได้กํา หนด
กลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น 3 ศูนย์ (Cluster) โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการ
รวบรวมไปกําจัด และสภาพพื้นที่ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ประกอบด้วยอําเภอเมือง อําเภอโพนสวรรค์ และอําเภอปลาปาก โดยมีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นแกนนํา และมีเทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลตําบลปลาปาก และเทศบาล
ตําบลโพนสวรรค์ พร้อมองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน ๒๘ แห่ง
กลุ่มที่ ๒ประกอบด้วยอําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม และอําเภอวังยาง โดยมีเทศบาลตําบลนา
แกเป็ น แกนนํ า และมี เ ทศบาลตํ า บลธาตุ พ นม และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง จํ า นวน
๓๔ แห่ง เข้าร่วม โดยกําหนดสถานีขนถ่ายที่อําเภอธาตุพนม ๑ จุด
กลุ่มที่ ๓ ประกอบด้วยอําเภอศรีสงคราม อําเภอนาหว้า อําเภอนาทม อําเภอบ้านแพง และ
อําเภอ ท่าอุเทน โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็น
แกนนํา และมีเทศบาลตําบลศรีสงคราม เทศบาลตําบลนาหว้า เทศบาลตําบลนาทม เทศบาลตําบลบ้านแพง
และเทศบาลตําบลท่าอุเทน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน ๓๓ แห่ง เข้าร่วม
โดยกําหนดสถานีขนถ่ายที่อําเภอศรีสงครามและอําเภอบ้านแพง แห่งละ ๑ จุด

รูปที่ 2.2 – 4 แสดงการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครพนม

๙๔
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัดนครพนม สามารถ
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ความรุนแรง และแนวโน้มของปัญหาได้ดังนี้
สภาพปัญหาที่พบ
(๑) ประชาชนขาดความรู้/ขาดจิตสํานึก
(๒) ขยะมูลฝอยตกค้าง
(๓) การจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
(๔) ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเก็บขน ขาดแคลนพื้นที่ทิ้ง/พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
(๕) การกําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
โดยได้มีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านการจัดการมลพิษ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ของจังหวัดนครพนม สรุปได้ดังนี้
ลําดับความสําคัญของปัญหา
(1) ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนขาดจิตสํานึก
(2) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหา
(3) ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ
(4) งบประมาณในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ
(5) การบริหารจัดการในสถานประกอบการไม่ดี
(6) การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด
(7) เทคโนโลยีมีราคาสูงมากและต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
(8) ขาดความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ
(9) ขาดการวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาว
ลําดับความสําคัญของแนวทางในการแก้ไขปัญหา
(1) ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยการอบรม
(2) สร้างจิตสํานึก และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(3) มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะให้ชัดเจน
(4) ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
(5) วางแผนแก้ไขปัญหาและดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
(6) วางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
(7) ให้เจ้าหน้าที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
ปัญหาด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(๑) การเก็บรวบรวม การขนถ่ายขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้มีขยะตกค้างในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก
(2) ทิ้งขยะมูลฝอยโดยไม่มีการคัดแยกและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีน้อย
(3) ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ในการส่ ง เสริ ม การลดปริ ม าณและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยจาก
แหล่งกําเนิดทําให้ประชาชนในพื้นที่ ขาดจิตสํานึกในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน

๙๕
ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย
(๑) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ปัญหาเกิดจากไม่สามารถหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้ เนื่องจากแต่ละฝ่ายไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ และไม่มีงบประมาณการดําเนินงาน รวมทั้งความ
ขัดแย้งในการใช้ที่ดิน
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ในจังหวัดนครพนม ขาดบุคลากรที่มีความรู้และไม่มี
ระบบจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ในจังหวัดนครพนม ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัด
แยกขยะมูลฝอย เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(๑) ศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํากัด
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการวางแผนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(๓) การดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่ยังไม่ครบวงจร บุคลากรของท้องถิ่นยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
2.2.6 จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 403.10 ตันต่อวัน(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม
2559) และมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 2 แห่ง
ได้แก่
1) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลศรีพนา ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 ตําบลเซกา อําเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ 19 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการ 2545 โดย เทศบาล
ตําบลศรีพนาเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัด
ขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 3 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะ
มาร่วมกําจัดจริง จํานวน 18 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 24 ตันต่อวัน
เป็นขยะของเทศบาลตําบลศรีพนา 6 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ ประมาณ 18 ตันต่อวัน
2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลบึงกาฬ อยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจํา
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 – 2560) โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสานเทคโนโลยี ระยะที่ 1 ของเทศบาลตําบลบึงกาฬ วงเงิน 70.5344 ล้านบาท ได้แก่ 1) เงินงบประมาณ
63.3809 ล้านบาท 2) เงินนอกงบประมาณ 14.55659 ล้านบาท (เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000
บาท และเงินสมทบ 7.0535 ล้านบาท) ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบึงกาฬ ลงนามในสัญญาจ้างโครงการฯ แล้ว เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2559 ผู้รับจ้าง คือ บริษัทไฮโดรเท็ค จํากัด เป็นเงินจํานวน 61,146,220 บาท จํานวน
17 งวดงาน ระยะเวลา 518 วัน ปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2559 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา
จ้าง ผู้รับจ้างได้เริ่มดําเนินงาน โดยอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่การก่อสร้าง
ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ มี ก ารนํ า ไปกํ า จั ด ณ สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลตําบลศรีพนา มีจํานวน 24 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดบึงกาฬ

๙๖
สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดบึงกาฬ พบว่า มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 2 แห่ง คือ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา และเทศบาลตําบลบึงกาฬ
ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดบึงกาฬ และ
สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย
ไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๙ (อุดรธานี) ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
ได้กําหนดกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น 4 ศูนย์ (Cluster) โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูล
ฝอยที่มีการรวบรวมไปกําจัด และสภาพพื้นที่ ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 กลุ่ ม เทศบาลตํ า บลศรี พ นา (ระบบจั ด การขยะเป็ น ไปตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล)
ประกอบด้วย อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง และบางส่วนจาก อปท.ของจังหวัดนครพนม มีองค์กรปกรองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียง จํานวน 14 แห่ง ที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัด (ทต.ศรีพนา ทต.บึงโขงหลง ทต.ซาง
ทต.บึงงาม อบต.เซกา อบต.โพธิ์หมากแข้ง อบต.หนองทุ่ม อบต.ท่าดอกคํา อบต.ป่งไฮ อบต.ดงบัง อบต.น้ําจั้น
จังหวัดบึงกาฬ และ อบต.หนองชน อบต.ไผ่ล้อม อบต.นาทม จังหวัดนครพนม ระบบกําจัดขยะ ตั้งอยู่ หมู่ ๑๕
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ มีพื้นที่ ๓๑ ไร่ และได้เปิดดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ
กําจัด ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ ตัน/เดือน
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ มเทศบาลตํ าบลบึ งกาฬ (จะได้ รั บงบประมาณสนั บสนุ นจากส่ วนกลาง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ประกอบด้วย อําเภอเมืองบึงกาฬ, อําเภอบุ่งคล้า และอําเภอศรีวิไล จํานวน ๒๑ อปท,
ได้แก่ ทต.บึงกาฬ ทต.วิศิษฐ์ ทต.หอคํา ทต.โนนสว่าง ทต.ไคสี ทต.โคกก่อง ทต.หนองเลิง ทต.ศรีวิไล อบต.บึง
กาฬ อบต.โนนสมบูรณ์ อบต.ชัยพร อบต.คํานาดี อบต.นาสวรรค์ อบต.หนองเดิ่น อบต.โป่งเปือย อบต.โคก
กว้าง อบต.ชุมภูพร อบต.นาแสง อบต.นาสะแบง อบต.บุ่งคล้า และอบต.นาสิงห์ โดยได้รับแจ้งจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ว่าได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โครงการก่อสร้างระบบ โดยจะเสนอสํานักงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างระบบศูนย์กําจัดขยะรวมกลุ่ม
ดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2559 มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 32 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ณ หมู่ที่ 10
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเทศบาลตําบลพรเจริญ(ยังไม่ได้ศึกษาออกแบบระบบ) ประกอบด้วย อําเภอ
พรเจริญ และอําเภอโซ่พิสัยบางส่วน จํานวน 10 อปท. ได้แก่ ทต.พรเจริญ ทต.ดอนหญ้านาง ทต.ศรี
สําราญ อบต.วังชมพู อบต.ศรีชมภู อบต.หนองหัวช้าง อบต.ป่าแฝก ทต.ท่าสะอาด อบต.ท่าสะอาด และ
อบต.คําแก้ว สถานที่ระบบกําจัดตั้งอยู่ระหว่าง หมู่ 3 และหมู่ 5 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเทศบาลตําบลปากคาด(ยังไม่ได้ศึกษาออกแบบระบบ) ประกอบด้วย อําเภอ
ปากคาด อําเภอโซ่พิสัย อําเภอเมืองบึงกาฬบางส่วน และบางส่วนจาก อปท.ของจังหวัดหนองคาย จํานวน 13
อปท. ได้แก่ ทต.ปากคาด อบต.ปากคาด อบต.หนองยอง อบต.นากั้ง อบต.โนนศิลา อบต.สมสนุก อบต.นา
ดง ทต.หนองเลิง และ อปท. จาก จ.หนองคาย อบต.รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ อบต.บ้านต้อน อบต.โพนแพง
และอบต.พระบาทนาสิงห์ พื้นที่ระบบกําจัดตั้งอยู่ หมู่ 8 ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เนื้อที่ 27 ไร่

๙๗
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องนําไปกําจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก
การลดคัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแต่ต้นทาง ยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ถุงพลาสติกอย่าง
ฟุ่มเฟือยขาดการดําเนินการของเทศบาลและ อบต. อย่างครบวงจรอีกหลายแห่ง คาดว่าในปีงบประมาณ
2558 จะมีการเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะครบวงจรที่จังหวัดจัดทําเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ อปท.
ทั้งหมด
2) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น มี 1 แห่ง(ทต.ศรีพนา) 11 อปท.(อําเภอเซกาและบึงโขงหลง) ที่
กําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ คงเหลือ 48 อปท.มีการกําจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นลักษณะเทกองและเผา
เป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม
3) ปัญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับใช้เป็นสถานที่กําจัด เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก
และต้องมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่
4) ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณใน
การลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 8 แห่ง ยังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องของการมีรถบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย และรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัด ทําให้ราษฎรนําไปกําจัดกันเอง จัดการอย่างไม่ถูก
หลักวิชาการ
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย และกําจัดอย่างไม่
ถูกหลักวิชาการ ไม่สามารถนําขยะมูลฝอยไปกําจัดในสถานที่กําจัดที่ถูกหลักวิชาการได้ เนื่องจากระยะทางใน
การขนส่งค่อนข้างไกล และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมถึงกลุ่มพื้นที่จัดการแบบรวมศูนย์ใกล้เคียงพื้นที่ตนเองยัง
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณมาดําเนินการก่อสร้างระบบที่ถูกหลักวิชาการแต่อย่างใด
7) การปนเปื้อนของของเสียอันตรายชุมชน ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนทําให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8) ไม่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ ทําให้สถานพยาบาลต้องจ้างบริษัทเอกชนเพื่อขนส่งและ
รวบรวมไปกําจัดนอกพื้นที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
9) ศูนย์กําจัดของเสียอันตรายชุมชน ยังไม่มีการดําเนินงานที่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ประสานสนับสนุนแบบก่อสร้างและระบบการบริหารจัดการให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ผลักดัน
ให้เกิดศูนย์กําจัดของเสียอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ โดยในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนด จะได้บรรจุ
ในแผนแม่บทของประเทศและจัดทําแผนปฏิบัติการให้เกิดศูนย์กําจัดของเสียอันตรายอย่างชัดเจนต่อไป

บทที่ 3
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 9 อุ ด รธานี ประสานงานกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง พบว่า สถานภาพการดํา เนิน งานของระบบ
ณ วันที่สํารวจ แสดงดังตารางที่ 3.1 - 1
ตารางที่ 3.1 - 1 สถานภาพปัจจุบันของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
จังหวัด

พืน้ ที่

ระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชน

สถานภาพ

อุดรธานี
สกลนคร

1. เทศบาลนครอุดรธานี
2. เทศบาลนครสกลนคร
3. เทศบาลตําบลท่าแร่
4. เทศบาลเมืองนครพนม

บ่อปรับเสถียร
บ่อปรับเสถียรและบึงประดิษฐ์
บ่อปรับเสถียรและบึงประดิษฐ์
บ่อปรับเสถียร

เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
หยุดการก่อสร้าง

นครพนม

โดยมีรายละเอียดสภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน การดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
การสํารวจสภาพทั่วไปของการดําเนินงานระบบ ดังนี้

3.1 จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีเพียง 1 แห่ง คือ
เทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการ
น้ําเสียชุมชนจังหวัดอุดรธานี กับองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาล
ตําบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตําบลหนองบัว และเทศบาลตําบลบ้านจั่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ลงนามสามารถรวบรวมน้ําเสียเชื่อมต่อเข้าระบบรวบรวมของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนําน้ําเสียไปบําบัด
ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุดรธานีต่อไปได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองหนองสําโรง
ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบรวบรวมของเทศบาลนครอุดรธานีแล้ว
และอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

๙๙
3.1.1 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ลาดจากทิศใต้
ไปทิศเหนือ มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น
133,429 คน มีทางน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 2 สาย คือ ห้วยหมากแข้ง และห้วยมั่ง ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ํา
ธรรมชาติจากตัวเมือง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานียังมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 2 แห่ง สําหรับใช้ใน
การผลิตน้ําประปา และเป็นแหล่งน้ําสํารอง คือ หนองประจักษ์และหนองสิม สําหรับแหล่งน้ําอื่น ๆ ได้แก่
หนองบัว หนองเหล็ก หนองสิม หนองใหญ่ และหนองขอนกว้าง
เทศบาลนครอุดรธานีมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรงและเทศบาลตําบลหนองบัว
ทิศใต้
ติดต่อกับ เทศบาลตําบลบ้านจั่น เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง
และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจั่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลหนองบัว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรง

รูปที่ 3.1 - 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี

๑๐๐
เดิ ม เทศบาลนครอุ ด รธานี ประกอบด้ ว ยชุ ม ชน 54 ชุ ม ชน และในปั จ จุ บั น มี จํ า นวน
101 ชุมชน แบ่งตามเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต ดังนี้
เขต 1 จํานวน 21 ชุมชน
เขต 2 จํานวน 22 ชุมชน
เขต 3 จํานวน 32 ชุมชน
เขต 4 จํานวน 26 ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 20,014 ลูกบาศก์เมตร
โดยมีอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน และมีห้วยหมากแข้ง และห้วยมั่ง เป็นแหล่งรองรับน้ําเสีย
จากชุมชนไหลรวมลงสู่ห้วยหลวง การจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดําเนินการโดยรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
ณ โรงปรับปรุงคุณภาพ ซอยทองหล่อ ถนนอุดร-สามพร้าว ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เริ่มก่อสร้างวันที่ 12 มีนาคม 2551 ถึงวันที่
21 ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 1,380 วัน แบ่งเป็น 200 งวด รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 - 2
ตารางที่ 3.1 – 2 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี
ลําดับ
ที่
1

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2544

2

2551-2554

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
6.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 1
โดย บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด
759.723 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระยะที่
1 โดย บริษัทไทยวัฒน์วิศวการทาง จํากัด

(งบประมาณโครงการ 737.91 ล้านบาท
20.000

งบอุดหนุน 664.119 ล้านบาท เทศบาลสมทบ
73.791 ล้านบาท))
ว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
โดย บริษัท คิวบิค สเปส จํากัด

๑๐๑
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลนครอุดรธานี เดิมได้มอบหมายให้สํานักการช่าง เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบตั้งแต่
เริ่มเปิดดําเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ในปัจจุบันองค์การจัดการน้ําเสีย เป็นผู้บริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสีย เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานียังไม่มีประสบการณ์และความชํานาญในการดูแลระบบบําบัด
น้ําเสีย ซึ่งอาจทําให้การเดินระบบไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
นอกจากนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการ
น้ําเสียชุมชนจังหวัดอุดรธานี กับองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาล
ตําบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตําบลหนองบัว และเทศบาลตําบลบ้านจั่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ลงนามสามารถรวบรวมน้ําเสียเชื่อมต่อเข้าระบบรวบรวมของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนําน้ําเสียไปบําบัด
ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุดรธานีต่อไปได้
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นระบบท่อรวม (Combined
System) ครอบคลุมพื้นที่ 8.3 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 16.77 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสียได้
43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

รูปที่ 3.1 - 2 แสดงพื้นที่ให้บริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี

๑๐๒
ท่อรวบรวมน้ําเสียขนาดต่างๆ มีความยาวรวม 10,030 เมตร และท่อระบายน้ํา
ความยาวรวมทั้งสิ้น 2,020 เมตร ในส่วนของอาคารชลศาสตร์ ประกอบด้วยบ่อดักน้ําเสีย จํานวน 25 แห่ง
บ่อดักขยะจํานวน 23 แห่ง และอาคารติดตั้ง Flap Valve จํานวน 23 แห่ง โดยทําการดักน้ําเสียที่จะระบาย
ลงสู่ห้วยหมากแข้งและห้วยมั่ง และมีสถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 แห่ง ณ หนองสิม

รูปที่ 3..1 - 3 แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน

๑๐๓

รูปที่ 3.1 - 4 แสดงองค์ประกอบของสถานีสูบน้ําหนองสิม

๑๐๔
ตารางที่ 3.1 – 3 แสดงระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย
ถนน
ข้างหนองสิม
ถนนประจักษ์
ถนนเพาะนิยม
ถนนโพนพิสัย
ถนนโพศรี
ถนนวัฒนานุวงศ์

ถนนหมากแข้ง
ถนนอดุลยเดช
ถนนอุดรดุษฎี

ถนนหลังโรงพยาบาลอุดรธานี

ชนิดท่อ
Box Culvert
ท่อแรงดัน GRP
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง

ขนาดท่อ (เมตร)
1.50x1.50
Dia. 1.20
Dia. 0.40
Dia. 0.60
Dia. 0.60
Dia. 1.00
Dia. 1.20
Dia. 1.50
Dia. 1.00
Dia. 0.40
Dia. 0.60
Dia. 1.00
Dia. 1.20

ความยาวท่อ(เมตร)
372.43
2,648.70
217.98
1,252.22
790.50
89.45
849.95
240.42
87.30
40.20
98.80
253.70
244.50

ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
ท่อปากระฆัง
Box Culvert
Box Culvert
ท่อปากลิ้นราง
ท่อปากลิ้นราง

Dia. 1.00
Dia. 0.60
Dia. 1.20
Dia. 0.40
Dia. 0.60
Dia. 0.80
Dia. 1.00
Dia. 0.80
1.50x1.50
2.50x2.50
Dia. 1.20 ซ้ายทาง
Dia. 1.20 ขวาทาง

966.77
551.05
929.40
203.55
692.00
591.30
90.95
743.61
299.00
760.00
406.00
526.00

๑๐๕
ตารางที่ 3.1 – 4 แสดงจํานวนบ่อดักน้ําเสีย (CSO)
ถนน
ถนนโพศรี
ถนนธรรมเจดีย์
ถนนประจักษ์

ถนนวัฒนานุวงศ์

ถนนอุดรดุษฎี

ถนนโพนพิสัย

บ่อดักน้ําเสีย (CSO)
CSO 1
CSO 2
CSO 3
CSO 4
CSO 5
CSO 6
CSO 7
CSO 8
CSO 9
CSO 10
CSO 11
CSO 12
CSO 13
CSO 14
CSO 15
CSO 16
CSO 17
CSO 18
CSO 19
CSO 20
CSO 21
CSO 22
CSO 23
CSO 24
CSO 25

ตําแหน่งทีต่ งั้
สะพานดํา
ตลาดโพศรี
สะพานประจักษ์ศิลปาคม 1
สะพานประจักษ์ศิลปาคม 1
สะพานประจักษ์ศิลปาคม 1
สะพานประจักษ์ศิลปาคม 1
สะพานเทศบาล 1
สะพานเทศบาล 1
ร้านลาบหมู
ร้านลาบหมู
ร้านลาบหมู
ร้านลาบหมู
สะพานเทศบาล 9
สะพานเทศบาล 9
สะพานเทศบาล 9
สะพานเทศบาล 9
ปากซอยอินทาเกษ
สะพานคุ้มหมอลํา
สะพานคุ้มหมอลํา
สะพานคุ้มหมอลํา
สะพานคุ้มหมอลํา
สะพานเทศบาล 7
สะพานเทศบาล 7
สะพานเทศบาล 7
สะพานเทศบาล 7

ตารางที่ 3.1 – 5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย

รายชื่อสถานี

สถานทีต่ ั้ง

สถานีสูบน้ํา
หนองสิม

ข้างสวนสาธารณะ
หนองสิม

ชนิดเครื่อง
สูบน้ํา/ที่ตงั้
ระบบควบคุม

ขนาด
(กิโลวัตต์ หรือ
แรงม้า)

submersible

132 KW/4 เครื่อง
75 KW/2 เครื่อง

ระยะทางของ
สถานีสูบน้ําเสีย
อัตราสูบน้ําเสีย
สุดท้ายถึงระบบ
(ลูกบาศก์เมตร/
บําบัด
ชั่วโมง)
น้ําเสีย
(กิโลเมตร)
1,375
13
1,540

๑๐๖
(2) ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของเทศบาลนครอุ ด รธานี เ ป็ น ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบบ่ อ ผึ่ ง
(Stabilization Ponds) ตั้งอยู่บ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าว และบ้านดอนหวาย ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 287-2-61 ไร่ เป็นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยระบบบําบัดน้ําเสียนี้สามารถรองรับ
น้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดสองระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปริมาณน้ําเสีย 43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ปริมาณความสกปรก 4,094 กิโลกรัมต่อวัน ในระยะที่ 2 รับปริมาณน้ําเสียได้ 70,322 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
คิดเป็นปริมาณความสกปรก 7,994 กิโลกรัมต่อวัน องค์ประกอบภายในพื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสีย มีดังนี้
 บ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 13 บ่อ รวมปริมาณน้ําที่รองรับได้ 603,020 ลูกบาศก์เมตร
ได้แก่
1) บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จํานวน 3 บ่อ ซึ่งบ่อหมัก1-3 มีขนาด 121,333
110,949 และ 57,712 ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ
2) บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จํานวน 6 บ่อ ซึ่งบ่อผึ่ง 1-6 มีขนาด 36,717
24,759 23,596 61,858 39,521 และ 36,883 ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ
3) บ่อบ่ม (Maturation Pond) จํานวน 2 บ่อ ซึ่งบ่อบ่ม1-2 มีขนาด 41,399 และ
32,511 ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ
4) บ่อปรับสภาพ จํานวน 1 บ่อ มีขนาด 15,792 ลูกบาศก์เมตร
5) บ่อเติมคลอรีน จํานวน 1 บ่อ

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารสํานักงาน ห้องปฏิบัติการ
อาคารป้อมยาม สถานีสูบน้ําเสีย และอาคารซ่อมบํารุง ถนนทางเข้าโรงบําบัดน้ําเสีย เป็นถนนลาดยาง
ความยาว 2,390 เมตร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในโครงการ ระบบประปาภายในโครงการ ระบบ
โทรศัพท์ภายในอาคาร ระบบระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสียในโครงการ
 องค์ประกอบของระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบด้วย บ่อกระจายน้ําและระบบวัด
อัตราการไหล
 ระบบควบคุมและระบบตรวจวัดค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ สถานีสูบน้ําเสียหนองสิม และสถานีสูบน้ําเสีย
ในโรงบําบัดน้ําเสีย
2) ระบบตรวจวัดอัตราการไหลปริมาณน้ําเสียเข้า-ออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย
3) ระบบตรวจวัดค่าต่างๆเกี่ยวกับน้ําเสียในแต่ละขั้นตอนการบําบัด โดยสามารถตรวจวัด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา(DO) สภาพอากาศทั่วไปในบ่อบําบัด(Weather
Station) ปริมาณก๊าซต่างๆที่เกิดจากระหว่างการบําบัด
4) ระบบควบคุมกล้องวงจรปิดในสถานีสูบน้ําเสียหนองสิม และในโรงบําบัดน้ําเสีย
ตรวจสอบการทํางานแต่ละส่วน
5) ระบบตรวจวัดการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ํา
6) ระบบช่วยในการบําบัดน้ําเสีย (Aerator)

๑๐๗

รูปที่ 3.1 - 5 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน

รูปที่ 3.1 - 6 แสดงสถานทีก่ ่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย

๑๐๘

รูปที่ 3.1 – 7 แสดงองค์ประกอบของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี

๑๐๙
(3) การติดตามตรวจสอบ
องค์การจัดการน้ําเสีย ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ได้ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํ า เข้ า ระบบและน้ํ า ทิ้ ง เป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ น โดยส่ ง ตั ว อย่ า งน้ํ า ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ ด รธานี และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ซึ่ง
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 – 6
ตารางที่ 3.1 - 6 แสดงตัวอย่างผลการตรวจคุณภาพน้ําเข้าระบบและน้ําทิ้งประจําเดือนมกราคม 2559 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พารามิเตอร์
หน่วย
น้ําเข้าระบบ
น้ําออกจากระบบ
เกณฑ์มาตรฐาน
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ค่าบีโอดี (BOD)
mg / l
ค่าซีโอดี (COD)
mg / l
ของแข็งแขวนลอย (SS)
mg / l
น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease) mg / l
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN)
mg–N/l
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP)
mg–P/l

6.85
21.3
56.0
36.0
<0.01
27.2
1.28

6.78
11.4
32.0
10.0
0.01
17.3
2.26

5.5 - 9
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 120
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 2

4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
ระบบท่ อ รวบรวมน้ํ า เสี ย ของเทศบาลนครอุ ด รธานี เป็ น ระบบท่ อ รวม (Combined
System) ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 16.77 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสียได้
43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เริ่มเปิดเดินระบบตั้งแต่เมื่อปลายปี 2555 โดยมีปริมาณน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบ
รวบรวม 12,000 – 22,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันเทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงนามในข้อตกลง
ร่วมกับองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เพื่อให้มีหน้าที่บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพ
ปริมาณน้ําเสียที่ไหลเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานี เฉลี่ยประมาณ
15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 34 ของปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบไว้
การเดินระบบบําบัดน้ําเสียเป็นไปตามหลักเทคนิควิชาการ องค์ประกอบภายในพื้นที่
ระบบบําบัดน้ําเสียอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีวัชพืชในบ่อบําบัด แผ่น HDPE โป่งพองในบางบ่อ
ส่วนน้ําเสียในบ่อบําบัดอยู่ในสภาพดี มีสีเขียวและไม่มีกลิ่นเหม็น จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียและน้ําทิ้ง
พบว่า น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานีมีคุณภาพดี คือ สามารถลดค่าความสกปรกลง
ได้ร้อยละ 75 แต่มีสีเขียวไม่ใสเท่าที่ควร
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เทศบาลนครอุดรธานี ได้ออกเทศบัญญัติ เรื่ อง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
 แหล่งกําเนิดน้ําเสีย ประเภทที่ 1 อาคาร/บ้านพักอาศัย
 แหล่งกําเนิดน้ําเสียประเภทที่ 2 อาคารที่ทําการ 14 ประเภท ได้แก่

๑๑๐
(1) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
(2) มูลนิธิ สมาคม ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล
(3) สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ
(4) โรงพยาบาล
(5) สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(6) โรงพยาบาลสัตว์
(7) โรงแรง/ บังกะโล/อพาร์ตเม้นท์/ห้องเช่า/หอพัก
(8) ตลาด
(9) สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานประกอบการการขนส่ง
(10) ท่าอากาศยาน
(11) อุตสาหกรรมในครัวเรือน
(12) สถานีจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
(13) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม
(14) สถานประกอบการ เช่น อาบอบนวด ร้านเสริมสวย/ตัดผม ร้านซักอบรีด ร้าน
นวดแผนโบราณ/ร้านสปา ร้านขายของชํา ภัตตาคาร/ร้านจําหน่ายเครื่องดื่ม

 แหล่งกําเนิดน้ําเสียประเภทประเภทที่ 3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง
ทั้งนี้ พื้นที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย มีพื้นที่ 8.3 ตารางกิโลเมตร จํานวน
40 ถนนเส้ น หลั ก และจากสํ า รวจข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ประเภทกลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ข่ า ยชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
ประมาณการจํานวนราย 2,500 ราย โดยเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558
เป็นต้นไป ซึ่งจะจัดพิมพ์ใบเสร็จ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ราคา 5 บาท
20 บาท และ 100 บาท ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด นําส่งเงินเข้าบัญชีประเภทรายได้
เบ็ ด เตล็ ด ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 และนํ า เงิ น ส่ ง เข้ า บั ญ ชี ป ระเภทค่ า ธรรมเนี ย มบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายได้ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ปีละประมาณ 1,200,000
บาท ซึ่งต่ํากว่า
ที่คาดการณ์ไว้ (2,400,000 – 3,000,000 บาทต่อปี) ทั้งนี้ จะนํารายได้ดังกล่าวไปสมทบเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการน้ําเสีย ประมาณ 3,000,000 บาทต่อปี โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ค่าครุภัณฑ์
คอมพิ วเตอร์ ในโครงการจั ดเก็ บค่ าธรรมเนี ยมบํ าบั ดน้ํ าเสี ย และค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งานในโครงการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย

๑๑๑
ตารางที่ 3.1 – 7 แสดงอัตราการเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทแหล่งกําเนิดน้ําเสีย

หน่วย

บําบัดน้ําเสีย
(บาท/เดือน)

การระบายน้ําทิ้ง
(บาท/เดือน)

หลัง

๒๐.๐๐

๑๐.๐๐

หน่วยงาน

๑๐๐.๐๐

๕๐.๐๐

แห่ง

๑๐๐.๐๐

๕๐.๐๐

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
เตียง
แห่ง

๑๘๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๙,๐๐๐.๐๐
๒๕.๐๐
๑๐๐.๐๐

๙๐.๐๐
๒๕๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๑๒.๕๐
๕๐.๐๐

แห่ง

๑๐๐.๐๐

๕๐.๐๐

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๑,๐๐๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๕.๐๐
๖๐.๐๐

๕๐๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๒.๕๐
๓๐.๐๐

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐.๐๐
๑๕.๐๐
๒๐.๐๐
๔๕.๐๐

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ห้อง

๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๘๐.๐๐
๑๘๐.๐๐
๑๐.๐๐

๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๙๐.๐๐
๕.๐๐

๑. แหล่งกําเนิดน้ําเสียประเภทที่ ๑
- อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว เช่น บ้านพัก
อาศัย อาคารแถวโดยไม่นําส่วนใดของตัวบ้านมาดัดแปลงเป็นสถาน
ประกอบการ
๒. แหล่งกําเนิดน้ําเสียประเภทที่ ๒
(๑) อาคารที่ทําการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือของ
เอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๒) มูลนิธิ/สมาคม/ศาสนสถาน/สถานสาธารณกุศล
(๓) โรงเรียน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานดูแล
ผู้สูงอายุ/สถาบันกวดวิชา
๓.๑ จํานวนผู้เข้ารับการศึกษา ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน
๓.๒ จํานวนผู้เข้ารับการศึกษา ๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ คน
๓.๓ จํานวนผู้เข้ารับการศึกษา ๒,๐๐๑-๖,๐๐๐ คน
๓.๔ จํานวนผู้เข้ารับการศึกษา ๖,๐๐๑ คนขึ้นไป
(๔) โรงพยาบาล
(๕) สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๖) โรงพยาบาลสัตว์/สถานที่รักษาสัตว์
(๗) สถานประกอบการ
๗.๑ อาบ อบ นวด
๗.๒ นวดแผนโบราณ/สปา/นวดเท้า
๗.๓ ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม
๗.๔ ร้านซัก อบ รีด
๗.๕ ร้านขายของชํา/ขายของเบ็ดเตล็ด
- ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ ๕๑-๒๐๐ ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ ๒๐๑-๒๕๐ ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่เกิน ๒๕๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๗.๖ ภัตตาคาร/ร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ ๕๑-๒๐๐ ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ ๒๐๑-๒๕๐ ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่เกิน ๒๕๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๗.๗ โรงแรม/บังกะโล/เกสท์เฮ้าส์/หอพัก/อพาร์ตเม้นท์/
ห้องเช่า

๑๑๒
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทแหล่งกําเนิดน้ําเสีย
(๘) ตลาด
- มีแผงจําหน่ายสินค้าในตลาด น้อยกว่า ๕๐ แผง
- มีแผงจําหน่ายสินค้าในตลาด ๕๐–๑๙๙ แผง
- มีแผงจําหน่ายสินค้าในตลาด ๒๐๐ แผงขึ้นไป
(๙) สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟ/สถานประกอบการขนส่ง
(๑๐) ท่าอากาศยาน
(๑๑) อุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๑๒) สถานีจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑๓) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม
(๑๔) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑)-(๑๓)
๓. แหล่งกําเนิดน้ําเสียประเภทที่ ๓
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม
(๓) ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า
(๔) ร้านสรรพาหาร(ซุปเปอร์มาเก็ต)/ร้านสะดวกซื้อ
(๕) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่/วิสาหกิจขนาดกลาง
(๖) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑)-(๕)

หน่วย

บําบัดน้ําเสีย
(บาท/เดือน)

การระบายน้ําทิ้ง
(บาท/เดือน)

๔๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
แห่ง
๖๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐
แห่ง
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
แห่ง
๕๐๐.๐๐
๒๕๐.๐๐
แห่ง
๓,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐
แห่ง
๓๐.๐๐
๖๐.๐๐
แห่ง
๒๕๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
แห่ง
๑๒๕.๐๐
๒๕๐.๐๐
แห่ง
ให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับ (๑)-(๑๓)
แห่ง
๙๕.๐๐
๑๙๐.๐๐
แห่ง
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
แห่ง
๕,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
แห่ง
๑๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
แห่ง
๕๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
ให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับ (๑)-(๕)

สภาพบ่อบําบัดน้ําเสีย และน้าํ ในบ่อบําบัดมีสีเขียว

บ่อเติมคลอรีน และน้าํ ทิ้งมีตะกอนสีเขียว
รูปที่ 3.1 – 8 แสดงสภาพภายในระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี

๑๑๓
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลนครอุ ดรธานี ร่วมกั บองค์การจัดการน้ําเสีย มีการประชาสัม พั นธ์สร้ างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียผ่านสื่อวีดีทัศน์ และ
สื่อโทรทัศน์ทาง Home Cable TV แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมและสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อ
การทัศนศึกษาของเด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
การจัดการน้ําเสียชุมชน โดยจัดอบรมและให้เด็กนักเรียนเข้าทัศนศึกษาที่ระบบบําบัดน้ําเสีย เดือนละ 1 ครั้ง
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหา อุปสรรค
 ขาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
 การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญ่ แต่ปริมาณน้ําเสียเข้าระบบน้อยกว่า
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากระบบท่อรวบรวมยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
 ปัญหาสาหร่ายในระบบบําบัดน้ําเสีย จะเห็นได้จากน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียมีสีเขียว
เป็นผลมาจากมีสาหร่ายในบ่อปริมาณมาก และน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมีสีเขียว ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจนเป็นผลจากสาหร่าย อาจทําให้เกิดปัญหา Algae bloom ได้ เมื่อปล่อยออกสู่ห้วงหลวง
 ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครัวเรือนและสถานประกอบการบริเวณพื้นที่รองรั บ
น้ําเสียในปัจจุบันเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก และจ่ายค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
 เทศบาลนครอุดรธานีควรสํารวจท่อระบายน้ําเสียที่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าสู่ระบบบําบัด
น้ําเสีย รวมทั้งติดตามเรื่องการจัดทําผังเมือง และประเมินปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการ
ขยายตัวของเมือง
 เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ให้ ท่ อ รวบรวมน้ํ า เสี ย ครอบคลุ ม พื้ น ที่ โดยทํ า การศึ ก ษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อขยายพื้นที่บริการรวบรวม
น้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด

๑๑๔
3.1.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลนครเมืองหนองสําโรง
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองหนองสําโรง มีพื้นที่ 24.85 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นที่ราบ มีลําห้วยไหลผ่านเพียงสายเดียว คือ ห้วยดาน ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงได้มีการขยายตัว
ของชุมชนออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคมและโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและ
ที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้น สภาพของชุมชนในปัจจุบันจึงกลายเป็นชุมชนกึ่งเมือง เทศบาล
เมืองหนองสําโรง มีประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 26,479 คน
เทศบาลเมืองหนองสําโรง มีอาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนวงแหวนรอบเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงพิณ
ทิศใต้
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี

รูปที่ 3.1 - 9 แสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง

๑๑๕
เทศบาลเมืองหนองสําโรง แบ่งการปกครองออกเป็น 29 ชุมชน แบ่งตามเขตตําบลได้ดังนี้
ตําบลนาดี จานวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโน ชุมชนดอนอีไข ชุมชนหนองหิน-ร่มเย็น
ตําบลบ้านเลื่อม จานวน 19 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเลื่อม, ชุมชนสุขสันต์ ชุมชนแสงทอง,
ชุมชนบ้านดาน, ชุมชนโนนสัง, ชุมชนทุ่งสวรรค์ – ศรีปัญญา, ชุมชนกฤษณา – เลื่อมโพธิ์, ชุมชนไทยสมุทร 1,
ชุมชนไทยสมุทร 2, ชุมชนไทยสมุทร 3, ชุมชนคลองสมบรูณ์, ชุมชนคลองสมบรูณ์พัฒนา, ชุมชนบ่อสร้าง,
ชุมชนรวมใจ, ชุมชนร่วมพัฒนา, ชุมชนสุวรรณชาติ, ชุมชนอุดมสถาพร, ชุมชนหนองแวงพัฒนาและชุมชนนาทราย
ตําบลหมูม่น จานวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองบ่อ, ชุมชนหนองสาโรงพัฒนา, ชุมชน
บ่อน้าหมู่ 7, ชุมชนบ่อน้าหมู่ 9, ชุมชนนเรศวร, ชุมชนไก่เถื่อน 1 และชุมชนไก่เถื่อน 2
ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 3,972 ลูกบาศก์เมตร
โดยมีอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน การจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดําเนินการโดยรวบรวม
น้ําเสียชุมชน และส่งไปบําบัด ณ โรงปรับปรุงคุณภาพ ซอยทองหล่อ ถนนอุดร-สามพร้าว ตําบลสามพร้าว
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลเมืองหนองสําโรง ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 – 8
ตารางที่ 3.1 – 8 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสําโรง
ลําดับ ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ที่
พ.ศ.
3
2559 - 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1

2559

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
205.4025 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน
ของเทศบาลเมืองหนองสําโรง
1) เงินงบประมาณ 184.7622 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ 20.6403 ล้านบาท
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 20.5403 ล้านบาท
3.5944 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง
1) เงินงบประมาณ 3.235 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
0.3594 ล้านบาท
40.801 ค่าก่อสร้าง
1) เงินงบประมาณ 26.0185 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ 1.8359 ล้านบาท
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 1.7359 ล้านบาท
1.0783 ค่าควบคุมงาน
1) เงินงบประมาณ 0.9705 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
0.1078 ล้านบาท

๑๑๖
ลําดับ
ที่
3.2

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2560

3.3

2561

แหล่งงบประมาณ

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
82.4805 ค่าก่อสร้าง
1) เงินงบประมาณ 74.2284 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
8.2521 ล้านบาท
1.0783 ค่าควบคุมงาน
1) เงินงบประมาณ 0.9705 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
0.1078 ล้านบาท
82.121 ค่าก่อสร้าง
1) เงินงบประมาณ 73.9049 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
8.2161 ล้านบาท
1.4378 ค่าควบคุมงาน
1) เงินงบประมาณ 1.294 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
0.1438 ล้านบาท

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อ
จัดจ้าง การก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงิน และเทศบาลเมืองหนองสําโรง แจ้งให้ทราบว่า ลงนามในสัญญาจ้าง
โครงการฯ แล้ว ผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจํากัดอุบลมนตรีกับห้างหุ้นส่วนจํากัดกิจศิริวุฒิ เป็น
เงินจํานวน 204,600,000 บาท ซึ่งมีจํานวนเงินงบประมาณลดลงจากที่ได้รับจัดสรร จํานวน 802,500
บาท โดยกําหนดแผนการก่อสร้างไว้ ดังนี้
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก่อสร้างเส้นทาง 4 (บางส่วน) และ 5 (รูปที่ 3.1 – 10)
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก่อสร้างในเส้นทางที่ 1 (รูปที่ 3.1 – 11)
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการก่อสร้างในเส้นทางที่ 2, 3 และ 4, 1 (บางส่วน)
(รูปที่ 3.1 – 12)
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างตามแผนการก่อสร้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

๑๑๗

รูปที่ 3.1 - 10 แสดงเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสําโรงที่จะก่อสร้างในปี พ.ศ. 2559

รูปที่ 3.1 - 11 แสดงเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสําโรงที่จะก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560

๑๑๘

รูปที่ 3.1 - 12 แสดงเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสําโรงที่จะก่อสร้างในปี พ.ศ. 2561

๑๑๙

3.2 จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 2 แห่ง
คือ เทศบาลนครสกลนคร และเทศบาลตําบลท่าแร่
3.2.1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสกลนคร
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 54.54 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ด้านตะวันออกติดกับหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ พื้นที่
123 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีทั้งสิ้น 53,971 คน
เทศบาลนครสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ หนองหารและเทศบาลตําบลธาตุนาเวง
ทิศใต้
ติดกับ เทศบาลตําบลงิ้วด่อน
ทิศตะวันออก ติดกับ หนองหารและเทศบาลตําบลงิ้วด่อน
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

รูปที่ 3.2 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครสกลนคร

๑๒๐
ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 8,068 ลูกบาศก์เมตร
โดยมีอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน และหนองหารเป็นแหล่งรองรับน้ําเสียจากชุมชน การจัดการ
น้ําเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดําเนินการโดยรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถนนคูเมือง
ตําบลเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เทศบาลนครสกลนคร ดํ า เนิ น การจั ด การน้ํ า เสี ย โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ในการจัดการน้ําเสีย รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 – 1
ตารางที่ 3.2 - 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครสกลนคร
ระยะ เริ่มก่อสร้าง
ที่
(ปี พ.ศ.)
1
2

2535
-

3
4

-

5
รวม

-

วงเงิน (ล้านบาท)
รายละเอียดก่อสร้าง
ความสามารถ
ในการรองรับ
ก่อสร้าง
แหล่ง
น้ําเสียตามที่ ท่อรวบรวม ระบบบําบัด ท่อรวบรวม ระบบบําบัด
แล้วเสร็จ
งบประมาณ
ออกแบบไว้ น้ําเสีย
(ปี พ.ศ.)
น้ําเสีย
น้ําเสีย
น้ําเสีย
(ลบ./วัน)
2536 กรมประมง
8,000
360.4
19.6
ระยะที่ 1
บ่อผึ่ง
18
บึงประดิษฐ์
2537
กรม
ระบบ WL ต่อ
ชลประทาน อนุกรมจาก
ข้อ 1
2542 กรมโยธาธิการ
8,000
252
บ่อผึ่ง*
47
บึงประดิษฐ์
2542 กรมประมง ระบบ WL ต่อ
อนุกรมจาก
ข้อ 3
2547
วว.
252.4
ระยะที่ 2**
16,000
949.4
-

หมายเหตุ * ก่อสร้างโดย บริษัท บี.เค.เค. อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด
** ก่อสร้างโดย บริษัท ชิโน – ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลนครสกลนคร มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย
และมอบหมายให้สํานักการช่าง รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลนครสกลนคร เป็นระบบท่อรวม (Combined
System) ครอบคลุมพื้นที่ 19.25 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสียได้
16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อดักน้ําเสียจํานวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนคร
สกลนคร มีแหล่งน้ําที่ระบายออก คือ หนองหาร โดยมีสถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 2 แห่ง
และสถานีสูบน้ําเสียในพื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสีย 2 แห่ง ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา และคูหมากเสื่อ

๑๒๑

รูปที่ 3.2 - 2 แสดงพื้นที่ให้บริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสกลนคร

๑๒๒
รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย

รายชื่อ
สถานี
โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ํา
คูหมากเสื่อ

สถานทีต่ ั้ง

ถ.คูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ. สกลนคร

ชนิด
เครือ่ งสูบน้ํา/
ที่ตงั้ ระบบ
ควบคุม

ขนาด
(กิโลวัตต์
หรือ
แรงม้า)

submersible

50 KW

submersible

17 KW

ระยะทางของ
สถานี
อัตราสูบน้ําเสีย
สูบน้ําเสียสุดท้าย
(ลูกบาศก์เมตร/
ถึงระบบบําบัด
วินาที)
น้ําเสีย
(กิโลเมตร)
1,404
0.8
150

0.5

(2) ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ที่ถนนคูเมือง ตําบลเชิงชุม อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds) พื้นที่ 92 ไร่
สร้างโดยกรมโยธาธิการ และระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) พื้นที่ 103 ไร่ สร้างโดยงบประมาณ
ของกรมชลประทานแล้วถ่ายโอนให้แก่กรมประมง ปริมาณน้ําเสียทั้งหมดที่สามารถรองรับได้ 16,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน
ระบบปรับเสถียร (Stabilization Ponds) จะรับน้ําเสียในปริมาณครึ่งหนึ่งของน้ําเสีย
ทั้งหมด มีความสามารถสูงสุดในการรองรับน้ําเสียประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งออกเป็น 2 ชุดต่อ
ขนานกัน แต่ละชุดประกอบด้วยบ่อจํานวน 3 บ่อ ต่อแบบอนุกรม โดยออกแบบให้ 2 บ่อแรกเป็นบ่อกึ่งหมัก
(Facultative pond) บ่อสุดท้ายเป็นบ่อบ่ม (Muturation pond) จากนั้นน้ําเสียจากบ่อบ่มสุดท้ายจะไหลไป
ยังบ่อเก็บกักน้ําเสีย และเข้าสู่บึงประดิษฐ์ จํานวน 6 บ่อ ซึ่งต่อแบบอนุกรมกัน ในพื้นที่ 84.5 ไร่ และระบาย
น้ําทิ้งลงหนองหาร
ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) น้ําเสียครึ่งหนึ่งจะถูกส่งมาบําบัดด้วย
ระบบนี้ มีความสามารถสูงสุดในการรองรับน้ําเสียประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งออกเป็น 2 ชุด
ต่อขนานกัน แต่ละชุดประกอบด้วยบ่อกึ่งหมัก (Facultative pond) จํานวน 2 บ่อ และบ่อบ่ม (Muturation
pond) จํานวน 2 บ่อ ต่ออนุกรมกัน น้ําเสียจากบ่อบ่มสุดท้ายจะไหลแยกกันไปยังบึงประดิษฐ์ จํานวน 2 บ่อ
ซึ่งต่อแบบขนานกัน จากนั้นน้ําเสียทั้งหมดซึ่งรวบรวมจากระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง 2 ชุด จะไหลเข้าสู่บึงประดิษฐ์
ขนาดใหญ่อีก 1 บ่อ ก่อนที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไหลเข้าสู่บึงประดิษฐ์ 2 บ่อสุดท้ายที่ต่อขนานกัน และ
ระบายน้ําทิ้งลงหนองหาร

๑๒๓

รูปที่ 3.2 - 3 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครสกลนคร

๑๒๔
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลนครสกลนคร ได้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า เข้ า ระบบและน้ํ า ทิ้ ง เป็ น ประจํ า
ทุกสัปดาห์
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
ระบบท่ อ รวบรวมน้ํ า เสี ย ของเทศบาลนครสกลนคร เป็ น ระบบท่ อ รวม (Combined
System) ครอบคลุมพื้นที่ 19.25 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสียได้
16,000 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น เริ่ ม เปิ ด เดิ น ระบบตั้ ง แต่ เ มื่ อ เดื อ นกั น ยายน 2541 โดยมี สํ า นั ก การช่ า ง
รับผิดชอบการดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสีย
อาคารประกอบและระบบสาธารณู ป โภคของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เช่ น อาคารสํ า นั ก งาน
ห้องปฏิบัติการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติ

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน พบว่า น้ําเสียจากเขตเทศบาลนครสกลนครจะ
ถูกรวบรวมและส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สถานีสูบน้ําคูหมากเสื่อ จากนั้นน้ําเสียจะถูกปั๊มส่งไปเข้าระบบบําบัด
น้ําเสียแบบบ่อผึ่งและบึงประดิษฐ์ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่หนองหาร ทั้งนี้ ปริมาณน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
เฉลี่ย 12,185.58 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 76 ของที่ออกแบบไว้ บ่อบําบัดไม่มีวัชพืช น้ําเสียอยู่
ในสภาพดี มีสีเขียว และไม่มีกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้าระบบและน้ําทิ้งเป็นประจําทุก
สัปดาห์ ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถลดค่าความสกปรกของน้ํา ในรูป BOD ได้มากกว่าร้อยละ 50
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปัจจุบันเทศบาลนครสกลนคร ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบําบัด
น้ําเสีย รวมทั้งไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่มีรายได้จากการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน

อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบําบัดน้ําเสียอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้

บ่อบําบัดไม่มีวัชพืช น้ําเสียมีสีเขียว และไม่มีกลิ่นเหม็น
รูปที่ 3.2 – 4 แสดงสภาพภายในระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสกลนคร

๑๒๕
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลนครสกลนคร มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อ
ความร่วมมือในการจัดการน้ําเสียชุมชน ผ่านเสียงตามสายทุกสัปดาห์ และประชุมร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 ปีละ 2 ครั้งป้ายโฆษณา รวมทั้งฝึกอบรมชุมชน สาธิต และทําบ่อดักไขมันอย่างง่าย
สําหรับครัวเรือน ปีละ 2 ครั้ง
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหา อุปสรรค
 ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย จึงไม่มีรายได้จากการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
 ประชาชนบุกรุกเข้าไปจับสัตว์น้ําและทําลายทรัพย์สินในสถานที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินระบบ โดยจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศึกษาต้นทุนการดําเนินงาน เพื่อกําหนดอัตราค่าบริการบําบัด
น้ําเสียชุมชนที่เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครัวเรือนและสถานประกอบการบริเวณ
พื้นที่รองรับน้ําเสียในปัจจุบันเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก และจ่ายค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
 ควรขยายแนวระบบรวบรวมน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลมากขึ้น โดยศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อขยายพื้นที่บริการรวบรวม
น้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด
 ควรสํารวจท่อระบายน้ําเสียที่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งติดตาม
เรื่ อ งการจั ด ทํ า ผั ง เมื อ ง และประเมิ น ปริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเสียที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เทศบาลถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรง
 ควรตรวจหาพยาธิและการสะสมของโลหะหนักในเนื้อปลาว่ามีปริมาณไม่เกินมาตรฐานที่
สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนดไว้ ห รื อ ไม่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความปลอดภัยที่รับประทานปลาในบ่อบําบัดน้ําเสีย
 ออกข้ อ กํ า หนด/ระเบี ย บหรื อ แนวทางในการควบคุ ม การบุ ก รุ ก จั บ สั ต ว์ น้ํ า เพื่ อ
ป้องกันการทําลายต้นพืชในระบบฯ และป้องกันการรบกวนการทํางานของระบบฯ

๑๒๖
3.2.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลท่าแร่ ตั้งอยู่ ณ ตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 2.193 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 15 ชุมชน ประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีทั้งสิ้น 8,059 คน แหล่งน้ํา
ตามธรรมชาติที่สําคัญในเขตเทศบาลตําบลท่าแร่ ได้แก่ หนองหารน้อยและหนองหาร มีพื้นที่รับน้ํา 3,723 ไร่
เทศบาลตําบลท่าแร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตําบลอุ่มจาน อําเภอกุสุมาลย์ และตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว
ทิศใต้
ติดกับ หนองหาร สาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง
ภายในเขตเทศบาลตําบลท่าแร่ มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 1,2088 ลูกบาศก์เมตร
โดยมี อั ต ราการผลิ ต น้ํ า เสี ย 150 ลิ ต รต่ อ คนต่ อ วั น และมี ห นองหาร เป็ นแหล่ งรองรั บน้ํ าเสี ยจากชุ มชน
การจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดําเนินการโดยรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนเฟื่องฟู ตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตําบลท่าแร่ ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากกองทุนสิ่งแวดล้อม (JBIC) เพื่อก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เริ่มก่อสร้างวันที่ 12 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 รวม
ระยะเวลา 1,380 วัน แบ่งเป็น 200 งวด รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 – 2
ตารางที่ 3.2 - 2 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลท่าแร่
ลําดับ
ที่
1

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2537

2

2542-2544

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม
(เงินกู้ JBIC)

วงเงิน
(ล้านบาท)
4.700
64.159

รายละเอียดโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
โดย บริษัท ชิโน – ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลตําบลท่าแร่ มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย
และมอบหมายให้กองช่าง รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบท่ อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลตําบลท่าแร่ เป็นระบบท่ อรวม (Combined
System) ครอบคลุมพื้นที่ 1.49 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 67 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสียได้
2,054 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

๑๒๗
ท่อรวบรวมน้ําเสียขนาดต่างๆ มีความยาวรวม 7,766 เมตร บ่อดักน้ําเสีย จํานวน
4 แห่ง ได้แก่ ถนนดําเนินสว่างติดกับถนนคงสวัสดิ์ 2 แห่ง และถนน ดําเนินสว่างติดกับถนนเฟื่องฟู 2 แห่ง
รวมทั้งมีสถานีสูบน้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 แห่ง

รูปที่ 3.2 – 5 แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน

๑๒๘
ทั้งนี้ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน มีดังนี้
ถนน

ชนิดท่อ

แสงประเทือง
(ตอนล่าง)
กระจ่างแจ้ง
(ตอนล่าง)
โรงฆ่าสัตว์

คสล.

ขนาดท่อ
(นิ้ว)
0.40

คสล.

0.40

คสล.

30

ชูเมือง
(ตอนบน)

คสล.

เฟื่องฟู
(ตอนบน)
ข้างตลาด
ท่าแร่-ศรีสงคราม

ความยาวท่อ
(เมตร)
444
(2ฝั่ง)
461
282
ขวาทาง

จุดเริ่มต้น
(พิกดั )
414233
1907702
414386
1907694
414454
1907613

จุดสิ้นสุด
(พิกดั )
414182
1907260
414348
1907234
414368
1907380

0.40

267
(2ฝั่ง)

413897
1908021

413820
1907758

คสล.

0.40

248

คสล.

0.40
60

มังสาหาร

รางระบายน้ํา
เหลี่ยม
คสล.

0.40

สถาพร

คสล.

0.40

พัฒนา

คสล.

0.40

คงสวัสดิ์

คสล.

1.50

ใจประสงค์

คสล.

0.40

100
ซ้ายทาง
330
(2ฝั่ง)
287
(2ฝั่ง)
295
(2ฝั่ง)
576
(2ฝั่ง)
563
(2ฝั่ง)
491

ถิ่นไทย2

คสล.

0.40

360

ถิ่นไทย1

คสล.

0.40

443

วิเศษศิลป์

คสล.

0.40

เรืองเวช

คสล.

0.40

ชูเมือง

คสล.

0.40

380
(2ฝั่ง)
458
(2ฝั่ง)
400
(2ฝั่ง)

413953
1908098
4144013
1907872
414213
1908090
412702
1908112
4127447
1907777
413043
1907764
413190
1907757
413384
1907746
413448
1907742
413546
1907740
413615
1907736
413767
1907729
413814
1907725

413958
1907770
414002
1907773
414102
1907761
412762
1907832
412781
1907485
412908
1907202
413104
1907198
413291
1907250
413419
1907382
413449
1907307
413564
1907360
413634
1907292
413724
1907333

๑๒๙

ถนน

ชนิดท่อ

เฟื่องฟู2

คสล.

ขนาดท่อ
(นิ้ว)
0.40

ประชาสะอาด

คสล.

0.30

เฟื่องฟู

คสล.

1.50

แสงประเทือง2

คสล.

0.40

แสงประเทือง
(ตอนบน)
กระจ่างแจ้ง
(ตอนบน)
หลังตลาด

คสล.

0.40

คสล.

0.40

คสล.

0.40

แสงประเทือง
(ซอยร่วมพัฒนา)
สมจิตรประชา

คสล.
คสล.

0.40

ราษฎร์เจริญ

คสล.

0.80

ดําเนินสว่าง

คสล.

ชูสวัสดิ์

คสล.

0.80
1.00
0.40

ความยาวท่อ
(เมตร)
520
(2ฝั่ง)
192
(2ฝั่ง)
547
ซ้ายทาง
458
(2ฝั่ง)
319
ขวาทาง
277
(2ฝั่ง)
160
(2ฝั่ง)
125
(2ฝั่ง)
640
(2ฝั่ง)
1,615
(2ฝั่ง)
1,581
(2ฝั่ง)
409
(2ฝั่ง)

จุดเริ่มต้น
(พิกดั )
413888
1907718
413891
1907406
414053
1907708
414104
1907709
414260
1907754
414432
1908019
413958
1907882
44293
1907976
413733
1907579
412764
1907637
412783
1907482
413952
1907382

จุดสิ้นสุด
(พิกดั )
413749
1907251
413832
1907223
413893
1907815
414090
1907275
414287
1908068
414406
1907743
414117
1907863
414411
1907937
414370
1907527
414356
1907367
414345
1907229
414352
1907300

รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย มีดังนี้

รายชื่อสถานี

สถานทีต่ งั้

บ่อบําบัด
น้ําเสียเทศบาล
ตําบลท่าแร่

หมู่ 1
ถ. เฟื่องฟู
(สวนสาธารณ
ท่าเรื่อ)

ระยะทางของสถานี
ชนิดเครื่อง
ขนาด
อัตราสูบน้าํ เสีย สูบน้าํ เสียสุดท้าย
สูบน้าํ /ทีต่ งั้
(กิโลวัตต์ (ลูกบาศก์เมตร/ ถึงระบบบําบัด
ระบบควบคุม หรือแรงม้า)
วินาที)
น้ําเสีย
(กิโลเมตร)
เครื่องสูบใต้น้ํา 5.5 KW 1.5 ลบ.ม./ซม.
0.01
0.0004166
ลบ.ม./วินาที

๑๓๐
(2) ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลท่าแร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนเฟื่องฟู ตําบลท่าแร่
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 50 ไร่เป็นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง
(Stabilization Ponds) และระบบบึงประดิษฐ์ (Wetland) จํานวน 3 บ่อ ต่อแบบอนุกรมกัน จํานวน 8 บ่อ
โดยสามารถรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้น 2,054 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

รูปที่ 3.2 - 6 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลท่าแร่

๑๓๑
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลตําบลท่าแร่ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
ระบบท่ อ รวบรวมน้ํ า เสี ย ของเทศบาลตํ า บลท่ า แร่ เป็ น ระบบท่ อ รวม (Combined
System) ครอบคลุมพื้นที่ 1.49 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 67 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถรับน้ําเสีย
2,054 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เริ่มเปิดเดินระบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 เทศบาลตําบลท่าแร่ดําเนินการเอง
โดย กองช่าง
ปริมาณน้ําเสียที่ไหลเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลท่าแร่ เฉลี่ยประมาณ
831 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 40.46 ของปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบไว้ และเดินระบบเป็นครั้งคราว
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบําบัดน้ําเสีย อยู่ในสภาพดีและใช้งาน
ได้ตามปกติ
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน พบว่า น้ําเสียจากเขตเทศบาลตําบลท่าแร่จะ
ถูกรวบรวมและส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่งและบึงประดิษฐ์ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่หนองหาร ทั้งนี้
ปริมาณน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 831 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 40.46 ของปริมาณน้ําเสียที่
ออกแบบไว้ และเดินระบบเป็นครั้งคราว น้ําเสียในบ่อบําบัดแต่ละบ่อมีปริมาณน้อยมาก จนไม่สามารถไหลล้น
จากบ่อบําบัดที่ 1 ไปจนถึงบ่อบําบัดสุดท้าย และไหลเข้าไปยังบึงประดิษฐ์ จึงไม่มีน้ําทิ้งปล่อยลงสู่หนองหาร
เทศบาลตําบลท่ าแร่ออกเทศบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมบําบัดน้ําเสียชุมชน ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2558 อัตรา 1 บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดยรวมกับค่าน้ําประปา รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
267,100 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 216,000 บาทต่อปี

ปริมาณน้ําเสียบ่อบําบัดน้อยมาก จนไม่สามารถไหลล้นจากบ่อบําบัดที่ 1 ไปยังบ่อบําบัดสุดท้าย

บึงประดิษฐ์ ไม่มีน้ําเสีย และต้นธูปฤๅษีเริ่มแห้งและตาย
รูปที่ 3.2 – 7 แสดงสภาพภายในระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่

๑๓๒
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตําบลท่าแร่ ยังไม่มีแผนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
เพื่อความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหา อุปสรรค
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้าระบบและน้ําทิ้งเป็นประจํา
 ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบบ้ําบัดน้ําเสียน้อยมาก
 น้ําในบ่อผึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ําฝนมากกว่าน้ําเสีย
 น้ําที่จะเข้าสู่ทอ่ รวบรวมน้ําเสียไปยังระบบบําบัด จะเป็นน้ําจากรางระบายน้ําฝนของ
เทศบาล ไม่ใช่น้ําเสียจากบ้านเรือน เนื่องจากชุมชนไม่มีรางหรือท่อระบายน้ําจากบ้านเรือน ทําให้น้ําเสียที่
เกิดขึ้นไม่ไหลเข้าระบบ
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้าระบบและน้ําทิ้งเป็นประจํา
 ควรมีการตรวจสอบจํานวนครัวเรือน และสถานประกอบการที่ทําการเชื่อมท่อเข้าสู่
ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก เทียบกับจํานวนครัวเรือนและสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่บริการรวบรวมน้ําเสีย
อีกทั้งตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณและแนวท่อรวบรวมน้ําเสีย บ่อดักน้ําเสีย หากตรวจพบควรดําเนินการแก้ไข
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก เพื่อ
ป้องกันไม่ให้น้ําเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลถูกปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรง
 ควรขยายแนวระบบรวบรวมน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลมากขึ้น โดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับระบบฯ ที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีการขยายตัวของเมืองค่อนข้างมาก ดังนั้น ควรประเมิน
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวของเมือง และจัดหางบประมาณ เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่ฝั่งตรงข้าม แล้วสูบส่งข้ามมายังฝั่ง
อีกด้านหนึ่งที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย

๑๓๓

3.3 จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีเพียง 1 แห่ง คือ
เทศบาลเมืองนครพนม
3.3.1 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนครพนม
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองนครพนม เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลักษณะเป็นแนวยาวเลียบตามฝั่งขวาของแม่น้ําโขง มีพื้นที่ 24.125
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
4 ตําบล ดังนี้ ตําบลในเมือง ตําบลหนองญาติบางส่วน ตําบลหนองแสง และตําบลอาจสามารถบางส่วน
จํานวนประชากร ณ 9 มีนาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 31,449 คน
เทศบาลเมืองนครพนม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านหนองจันทร์ ตําบลท่าค้อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ําโขงถึงกึ่งกลางแม่น้ําโขง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านภูเขาทอง ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง

รูปที่ 3.3 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครพนม

๑๓๔
แหล่งน้ําผิวดิน เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่ได้จากแม่น้ํา ลําธารต่างๆ ซึ่งแม่น้ําลําธารเหล่านี้
ทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ําโขง ซึ่งเป็นแม่น้ําที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้แก่ แม่น้ําโขง แม่น้ําสงคราม ลําน้ําก่ํา และ ลําน้ําอูน
เทศบาลเมืองนครพนม ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 - 1
ตารางที่ 3.3 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนครพนม
ลําดับที่
1

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2539

2

2543

3

2548 - 2551

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วงเงิน
(ล้านบาท)
4.000
5.000

409.813

รายละเอียดโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย
โดย บริษัท แอสดิคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
โดย บริษัท ลิเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง กลุม่ บริษัท
กิจการร่วมค้า เอ็ม พี เอส คอนซัลแทนท์

2) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลเมืองนครพนม เป็นระบบท่อรวม (Combined
System) สามารถรับน้ําเสียได้ 8,601.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อดักน้ําเสียจํานวน 13 แห่ง ได้แก่
 ถนนเทศาประดิษฐ์ 1 แห่ง
 ถนน สมุทรบรรหาร 1 แห่ง
 ถนนราชทัณฑ์ 1 แห่ง
 ถนนเฟื่องนคร 1 แห่ง
 ถนน ส.วัฒนาอุทิศ 3 แห่ง
 ถนนนิตโยด้านทิศตะวันตก 2 แห่ง
 ถนนนิตโยด้านทิศตะวันออก 1 แห่ง
 ถนนโพธิ์ศรี 1 แห่ง
 ถนนทัศนปทุม 2 แห่ง

๑๓๕
ทั้งนี้ บ่อดักน้ําเสียมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยอุดตัน และประตูระบายน้ําในบ่อดักน้ําเสีย
ปิดไม่สนิท สถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสียจํานวน 1 แห่ง ณ สวนหลวง ร.9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสีย
ขนาดความจุ 560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง TDH 31 เมตร จํานวน 4 เครื่อง ซึ่งระบบรวบรวมน้ําเสียยังไม่ได้
มีการต่อเชื่อมกับระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

รูปที่ 3.3 - 2 แสดงผังแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนครพนม
(2) ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนครพนม (ออกแบบโดยบริษัท แอสดิคอน คอร์
ปอเรชั่น จํา กัด แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อ น มกราคม 2544) เป็ น ระบบบํา บัด น้ํ า เสี ย แบบบ่ อ ผึ่ง (Stabilization
Ponds) สามารถรองรับน้ําเสียได้ 8,601.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บนเนื้อที่ 90 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2
แปลง เป็นพื้นที่ที่ติดกับป่าช้าบ้านคําเกิ้ม ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ในเขต อบต.อาจสามารถ มีระยะทางห่าง
จากเทศบาลฯ 10 กิโลเมตร ปัจจุบันไม่มีการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียที่บ้านคําเกิ้ม อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม

๑๓๖

รูปที่ 3.3 - 3 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนครพนม (ยังไม่มีการก่อสร้าง)

๑๓๗
สภาพปัญหาที่ผ่านมา
โครงการฯ ได้ รั บการจัดสรรงบประมาณตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ซึ่งชะลอ
การก่อสร้าง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนครพนมได้ขยายเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง
4 ครั้ง นับจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบที่สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม หม่ที่ 8 อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างบ่อรวบรวมและบําบัดน้ําเสียให้กับผู้รับจ้างได้
สาเหตุที่เทศบาลเมืองนครพนม ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ กับผู้รับจ้างได้
เนื่องจากมีชาวบ้านคัดค้านโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว ทั้งคัดค้านไม่ให้เจ้าหน้าที่จากสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครพนม เข้ารังวัดที่ดินและได้ยื่นฟ้องสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ สภาเทศบาลเมืองนครพนม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ต่อศาลปกครองขอนแก่น เพื่อขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งว่า
1) มติ ที่ ป ระชุ ม ของสภาเทศบาลเมื อ งนครพนม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2540 ที่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองนครพนมทํากิจการนอกเขตโดยการก่อสร้างบ่อบําบัด
น้ําเสียที่บ้านคําเกิ้ม
2) เพิ ก ถอนมติที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลอาจสามารถ สมั ย วิ ส ามั ญ
ปี พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองนครพนมใช้ที่สาธารณประโยชน์
ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
3) เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนม ที่ นพ 0018/20569 ลงวั น ที่
3 กันยายน 2540 ที่อนุมัติให้เทศบาลเมืองนครพนมทํากิจการนอกเขต เพื่อดําเนินการก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย
ในบริเวณที่สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม
4) มี คํ า สั่ งให้ เ ทศบาลเมื องนครพนมหยุด การก่อสร้ างบ่อบํ าบัดน้ํา เสีย ในบริ เ วณที่
สาธารณประโยชน์ดงขวาง บ้านคําเกิ้ม
ซึ่งศาลปกครองขอนแก่นได้มีคําพิพากษาฟ้องตามคดีหมายเลขแดงที่ 431/2550 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองขอนแก่น ตามคดี
หมายเลขแดงที่ อ. 410/2555 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันการดําเนินโครงการฯ จํานวนเงินตามสัญญา 394,189,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น
37 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว 24 งวดงาน เป็นเงิน 260,450,377 บาท เงินเบิกจ่ายคงเหลือ 113,677,829.55 บาท
ถือว่าโครงการฯ ดําเนินการก้อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 71 ซึ่งเหลือเพียงแต่การก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียที่บ้าน
คําเกิ้ม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เทศบาลเมืองนครพนม จึงเห็นควรที่
จะดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี 3 แนวทาง คือ
1) เร่งรัดเข้าไปก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียตามโครงการฯ โดยให้สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครพนมเข้าไปรังวัดที่ดิน เพื่อส่งมอบพื้นที่
2) เปลี่ยนแปลงสถานที่ โดยหาสถานที่ใหม่สําหรับก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย

๑๓๘
3) เปลี่ยนแปลงสถานที่และระบบบําบัดน้ําเสีย จากระบบบ่อผึ่งเป็นระบบหมุนเวียน ที่
ใช้พื้นที่ในการบําบัดน้อย ซึ่งต้องมีการศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างใหม่ทั้งระบบและเส้นทางการ
รวบรวมน้ําเสีย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองนครพนม แจ้งว่า
1) ขอยกเลิกสัญญา ซึ่งได้ส่งเรื่องการยกเลิกสัญญาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
2) ขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ. 2550 – 2551 กรณี
มีหนี้ผูกพันงบผูกพันข้ามปี โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 90,522,093.55 บาท เนื่องจากเทศบาลเมืองนครพนม ยังมีความประสงค์จะใช้งบประมาณดังกล่าว
โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการขอขยายเวลาดําเนินการก่อสร้างตลอดจนเตรียมการจ้าง
ที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ําเสีย จากระบบเดิม
คื อ ระบบบํ า บั ด แบบธรรมชาติ เป็ น ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย โดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร ซึ่ ง ใช้ พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 10 ไร่ และ
เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งเครื่องจักรสําหรับบําบัดน้ําเสียรวม จากสถานที่เดิมที่มีปัญหา
ข้อพิพาทกับชาวบ้าน มาเป็นสถานที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ 71 ไร่เศษ ทั้งนี้
กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้งบประมาณปี พ.ศ. 2550 – 2551 ดังกล่าวตกพับไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2558 เนื่องจาก
 โครงการฯ สําหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ
2551 ไม่ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ต ามหนั งสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุ ด ที่ กค 0406.6/ว98 ลงวัน ที่
4 กันยายน 2558 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
 การดําเนินการของเทศบาลเมืองนครพนมต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ได้แก่ การศึกษาออกแบบโครงการฯ ในพื้นที่ใหม่ ซึ่งต้องศึกษาผลกระทบและจัดทําประชาพิจารณ์ และการขอ
ทําความตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการกับสํานักงบประมาณ ซึ่งต้องขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
เนื่องจากเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี
 ข้อมูลโครงการฯ ในระบบ GFMIS ปรากฏว่า กรมบัญชีกลางไม่ได้ยกยอดข้อมูล
โครงการฯ ในระบบ GFMIS ทําให้จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน โดย List และ Confirm รายการข้อมูลดังกล่าวได้
ดังนั้น เมื่อเทศบาลเมืองนครพนมไม่สามารถขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ และหากเทศบาลเมืองนครพนมยังมีความประสงค์จะดําเนินโครงการฯ ต่อ
จะต้องพิจารณาจั ดตั้งงบประมาณของเทศบาลเมืองนครพนมเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินการต่อไป

บทที่ ๔
ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
โดยการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง พบว่า สถานภาพการดําเนินงานของระบบ ณ วันที่
สํารวจ แสดงดังตารางที่ 4.1 – 1
ตารางที่ 4.1 – 1 สถานภาพปัจจุบันของระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัด
เลย
อุดรธานี

พืน้ ที่

1. เทศบาลเมืองเลย
2. เทศบาลนครอุดรธานี
3. เทศบาลเมืองบ้านดุง
หนองคาย 4. เทศบาลเมืองหนองคาย
5. เทศบาลเมืองท่าบ่อ
6. เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
สกลนคร 7. เทศบาลนครสกลนคร
8. เทศบาลตําบลพังโคน
9. เทศบาลตําบลท่าแร่
นครพนม 10. เทศบาลเมืองนครพนม
11. เทศบาลตําบลนาแก
บึงกาฬ 12. เทศบาลตําบลศรีพนา
13. เทศบาลตําบลบึงกาฬ

ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย

สถานภาพ

แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบผสมผสาน
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ
แบบผสมผสาน
แบบฝังกลบ
แบบฝังกลบ

เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
เปิดดําเนินงาน
อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โดยมีรายละเอียดสภาพสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การดําเนินงาน และข้อเสนอแนะการสํารวจสภาพ
ทั่วไปของการดําเนินงานระบบ ดังนี้

๑๔๐

4.1 จังหวัดเลย
จั ง หวั ด เลยมี ร ะบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล จํ า นวน 1 แห่ ง และเป็ น ระบบที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตาม
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.1.1 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองเลย ตั้งอยู่ ณ ตําบลกุดป่อง ในเขตอําเภอเมือง บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําเลยและ
แม่น้ําหมานไหลผ่านกลางเมืองในแนวเหนือ – ใต้ โดยมีพื้นที่ 12.41 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร
ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 21,040 คน
เทศบาลเมืองเลยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลชัยพฤกษ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ เทศบาลตําบลนาอาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง

รูปที่ 4.1 – 1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองเลย

๑๔๑
ทั้งนี้ ชุมชนเมืองเลยดั้งเดิม หรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ริมแม่น้ําหมาน แบ่งชุมชนย่อยออกเป็น
10 ชุมชน ต่อมาเมื่อชุมชนได้มีการพัฒนาให้เจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวทางทิศใต้ และตามเส้นทางคมนาคม
และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายออกไปตามบริเวณชานเมือง และชนบท
โดยรอบ จึงมีการแบ่งชุมชนย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 49 ชุมชน โดยแต่ละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนดูแลรับผิดชอบ
มีวาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามระเบียบเทศบาลเมืองเลย ว่าด้วยการคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2556
ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 24 ตันต่อวัน โดยมี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองเลย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ถนน เลย – เชียงคาน ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เทศบาลเมืองเลย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดแสดงดังตาราง
ที่ 4.1 – 2 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 – 2 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย
ลําดับ
ที่
1

ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
พ.ศ.
2539
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2

2540

3

2542

4

2553

กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ไทยเข้มแข็ง จังหวัดเลย

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
3.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1.850 จัดซื้อรถกําจัดขยะมูลฝอย
5.4193 ปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย
50.860

ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

9.485

ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 2

2) ข้อมูลด้านนโยบาย
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งเลย และ
กําหนดให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่างสุขาภิบาล รับผิดชอบเก็บขนขยะและระบบกําจัดขยะ
ตามลําดับ ทั้งนี้เทศบาลเมืองเลย ยังได้จัดทําแผนงาน/โครงการในการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ได้แก่
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบ่อกําจัดขยะ
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน 26 แห่ง
ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 20 แห่ง และ

๑๔๒
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 33 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 – 3
ตารางที่ 4.1 – 3 แสดงการรวมกลุ่มพืน้ ทีเ่ พื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.
1. ทม.เลย
3. ทต.น้ําสวย
5. ทต.นาด้วง
7. อบต.นาอ้อ
9. อบต.น้ําหมาน
11. อบต.นาอาน
13. อบต.นาดินดํา
15. อบต.ชัยพฤกษ์
17. อบต.ศรีสองรัก
19. อบต.ท่าลี่
21. อบต.อาฮี
23. อบต.โคกใหญ่
25. อบต.นาดอกคํา
27. อบต.ท่าสวรรค์

2. ทต.นาอ้อ
4. ทต.ท่าลี่
6. อบต.กุดป่อง
8. อบต.กกดู่
10. อบต.เสี้ยว
12. อบต.นาโป่ง
14. อบต.น้ําสวย
16. อบต.นาแขม
18. อบต.กกทอง
20. อบต.หนองเสือ
22. อบต.น้ําแคม
24. อบต.นาด้วง
26. อบต.ท่าสะอาด

อปท. ที่ลงนาม MOU
1. ทม.เลย
2.ทต.วังสะพุง (1 ตค 52)
3.ทต.นาอ้อ (1 ตค 52)
4.ทต.นาอาน (1 ตค 52)
5.ทต.น้ําสวย (1 ตค 52)
6.ทต.เชียงกลม (1 ตค 52)
7.ทต.นาดินดํา (1 ตค 52)
8.ทต.ภูเรือ (1 ตค 52)
9.ทต.นาโปร่ง (1 ตค 52)
10.ทต.ธาตุ (1 ตค 52)
11.ทต.หนองหิน (1 ตค 52)
12.อบต.เมือง (1 ตค 52)
13.อบต.ทรายขาว (1 ตค 52)
14.อบต.น้ําสวย (1 ตค 52)
15.อบต.กกดู่ (1 ตค 52)
16.อบต.นาแขม (1 ตค 52)
17.อบต.ผาน้อย (1 ตค 52)
18.อบต.ห้วยบ่อซืน (1 ตค 52)
19.อบต.ชมเจริญ (1 ตค 52)
20.อบต.เขาหลวง (28 มค 53)

อปท. ที่เข้าร่วมทิ้ง ปีปัจจุบัน
1.
2.
3.

ทม.เลย
ทต.วังสะพุง
ทต.นาอ้อ
4. ทต.นาอาน
5. ทต.น้ําสวย
6. ทต.เชียงกลม
7. ทต.นาดินดํา
8. ทต.ภูเรือ
9. ทต.นาโป่ง
10. ทต.ธาตุ
11. ทต.หนองหิน

12. อบต.เมือง
13. อบต.ชัยพฤกษ์
14. อบต.ทรายขาว
15. อบต.น้ําสวย
16. อบต.กกดู่
17. อบต.นาแขม
18. อบต.ผาน้อย
19. อบต.ห้วยบ่อซืน
20. อบต.ชมเจริญ
21. อบต.เขาหลวง
22. อบต.นาซ่าว

23. อบต.ศรีสองรัก
24. อบต.บุฮม
25. อบต.วังสะพุง
26. อบต.ปากตม
27. อบต.เสี้ยว
28. โรงพยาบาลเลย
29. โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์
30. ฮอนด้า คาร์
31. บริษัทโรงน้ําตาลขอนแก่น
32. อบต.หาดทรายขาว
33. อบต.ทรัพย์ไพรวัลย์
34. อบต.หนองงิ้ว

3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลเมืองเลย โดย กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะด้วยรถเก็บ
ขนขยะ จํานวน 7 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 – 4 สําหรับปริมาณขยะมูลฝอยที่ทําการเก็บขนได้ เฉลี่ย
วันละ 60 ตัน สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 64.46
ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด ทั้งนี้ มีการแบ่งเขตการเก็บขนขยะของรถแต่ละคัน รายละเอียดดังรูปที่ 4.1 – 2

๑๔๓
ตารางที่ 4.1 – 4 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
อัดท้าย
คอนเทนเนอร์

ขนาด (ลบ.ม.) ทะเบียนรถ
14
80-8207
14
80-8208
14
80-8209
14
80-8210
14
80-8450
20
80-8211
80-8468

ปีที่ได้มา
2536
2536
2540
2540
2544
2540
2540

สภาพรถ
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้

รูปที่ 4.1 – 2 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่ กํ าจั ดขยะมู ลฝอย ตั้ งอยู่ ที่ บ้ านโคกสว่ าง หมู่ ที่ 10 ถนน เลย – เชี ยงคาน
ตํ าบลศรี สองรั ก อํ าเภอเมื องเลย จั งหวั ดเลย พื้ นที่ 50 ไร่ โดยเป็ นที่ ดิ นของกรมป่ าไม้ เริ่ มเปิ ดดํ าเนิ นการ
พ.ศ. 2541 โดย เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ลักษณะการฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench
Method) บ่อฝังกลบมีอายุใช้งาน 17 ปี จํานวน 5 ชั้น สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 450,415
ลูกบาศก์เมตร หรือ 135,124.50 ตัน รายละเอียดของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.1 – 3
โดยมีสถานภาพปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.1 – 5

๑๔๔

รูปที่ 4.1 – 3 แสดงผัง (Lay out) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย

รูปที่ 4.1 – 4 แสดงภาพบ่อฝังกลบขยะ จํานวน 5 ชั้น

๑๔๕
ตารางที่ 4.1 – 5 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารสํานักงาน

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพทรุดโทรม และไม่มีการใช้งาน
ปัจจุบันใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์
1.2 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
สภาพดี
1.3 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
สภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน
1.4 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
1.5 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้ รั้วลวดหนาม ส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาพดี
1.6 พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
แนวกันชน (Buffer Zone) มีจํานวน 3 แนว จํานวน
3 ด้าน ได้แก่
- แนวที่ 1 ชนิดพันธุ์พืช ไผ่, ยูคาลิปตัส
ความสูงเฉลี่ย 3 เมตร
- แนวที่ 2 ชนิดพันธุ์พืช ไผ่, ยูคาลิปตัส
ความสูงเฉลี่ย 3 เมตร
- แนวที่ 3 ชนิดพันธุ์พืช ไผ่, กระถิน, ยูคาลิปตัส
ความสูงเฉลี่ย 3 เมตร

1.7 บ่อบําบัดน้ําเสีย

1.9 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน

 บ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ มีพื้นที่ 4 ไร่ เป็น
ระบบ Stabilization Pond ต่อแบบอนุกรม
ประกอบด้วย Anaerobic Pond, Facultative
Pond และ Maturation Pond
 ปูด้วยแผ่น HDPE
 น้ําเสียมีสีดําคล้ําและมีกลิ่นเหม็น
 บ่อสังเกตการณ์เดิมมีทั้งหมด 3 จุด ซึ่งไม่ถูกต้อง
ตามข้อกําหนดกรมควบคุมมลพิษ
 ปัจจุบันบ่อสังเกตการณ์ ก่อสร้างใหม่โดยกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล

๑๔๖
ลําดับ
ที่

รายการตรวจสอบ
การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย
1.9 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน

1.10 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

สถานภาพปัจจุบนั
 บ่อสังเกตการณ์เดิมมีทั้งหมด 3 จุด ซึ่งไม่ถูกต้อง
ตามข้อกําหนดกรมควบคุมมลพิษ
 ปัจจุบันมีการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ขึ้นใหม่
โดย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ

ประเภท

1
2

รถบรรทุกเทท้าย
รถตักดินตีนตะขาบ
/ รถขุดตีนตะขาบ
รถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ
รถปิคอัพตรวจการ
เครื่องชั่งน้ําหนัก
รถขุดตีนตะขาบ

3
4
5
6

1.11 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ

ทะเบียนรถ
/เลขครุภัณฑ์
80-7832
ตค.170

ปีที่ได้มา
2542
2542

ต.1593

2536

80-7834
ตค.7018

2543
2540
2558

 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน และชํารุดบ่อย
 ตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ บ่อฝังกลบที่ 1 จํานวน 4 จุด
และบ่อฝังกลบที่ 2 จํานวน 7 จุด

2

1.12 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
1.13 บ้านพัก
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

 ไม่พบท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบ
รางดิน เศษขยะและน้ําชะมูลฝอยสีดําเข้มจํานวนมาก
สภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน
ระบบไฟฟ้าที่เข้าถึงพื้นที่ และสามารถรองรับ
การดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๑๔๗

อาคารเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง สภาพทรุดโทรมไม่มีการใช้งาน

อาคารสํานักงาน และบ้านพัก สภาพทรุดโทรมไม่มกี ารใช้งาน

บ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยมีเศษขยะมูลฝอย และน้ํามีสีดําคล้าํ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน

รถเครื่องจักรกลที่สามารถใช้งานได้

รูปที่ 4.1 – 5 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย

๑๔๘

รางระบายน้ําฝนเป็นรางดิน มีเศษขยะและน้ําชะมูลฝอยสีดําเข้มจํานวนมาก

ระบบประปาและไฟฟ้า
รูปที่ 4.1 – 5 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย (ต่อ)
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลเมื อ งเลย มี จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ํ า ใต้ ดิ น จํ า นวน 3 จุ ด เพื่ อ ติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน ดังรูปที่ 4.1 - 6 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน และไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดินและก๊าซในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

๑๔๙

รูปที่ 4.1 – 6 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลเมื อ งเลย มอบหมายให้ ก องสาธรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ฝ่ า ยบริ ห าร
งานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ เก็บขนขยะ และกองช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่ กําจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยประมาณ 142 ตันต่อวัน
เป็นขยะของเทศบาลเมืองเลย 60 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 82 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย จันทร์ – เสาร์ เปิดเวลา 06.0012.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. สําหรับวันอาทิตย์เปิดเวลา 06.00 - 12.00 น. โดย เทศบาลเมืองเลย
เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ย
ขยะ จํานวน 75 คน กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ โดยมีบ่อฝังกลบ จํานวน 2 บ่อ ๆ ละ 5 ชั้น แบ่งออกเป็นต่ํากว่าระดับ
ดินเดิม 3 ชั้น ชั้นละ 2 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร
การดําเนินงานฝังกลบ พบว่า ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 ชั้นที่ 3 กําจัดขยะมูลฝอย
แบบเทกอง รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทขยะมูลฝอยบริเวณขอบบ่อฝังกลบและกระจายเป็นบริเวณกว้างหลายจุด
ไม่มีการบดอัดขยะมูลฝอย ไม่มีดินกลบทับ เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวันชุกชุม และขยะมูลฝอยปลิวกระจาย
สําหรับบ่อฝังกลบที่ 2 ขยะมูลฝอยเทกองสะสมเป็นภูเขาสูง โดยไม่มีการเกลี่ยบดอัดขยะมูลฝอย ไม่มีดินกลบทับ

๑๕๐
และอยู่ระหว่างจัดทําคันดิน เพื่อป้องกันน้ําชะมูลฝอยไหลออกนอกบ่อฝังกลบที่ 2 รางระบายน้ําฝนมีน้ําชะ
มูลฝอยและเศษขยะมูลฝอยจํานวนมาก ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถใช้งานได้ มีการสร้างตาข่ายดักขยะมูลฝอย
ไม่ให้ปลิวลงในบ่อบําบัดน้ําเสีย แต่น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียสีดําคล้ํา ทั้งนี้ บ่อฝังกลบที่ 1 ยังไม่มีการวางแผน
ทําคันดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นที่ 4 และ 5 ต่อไป

บ่อฝังกลบที่ 1 กําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง เทขยะมูลฝอยบริเวณขอบบ่อฝังกลบและหลายจุด
ไม่มีการบดอัดขยะมูลฝอย และไม่มีดินกลบทับ

คนคุ้ยขยะมูลฝอยกีดขวางการทํางานเครื่องจักร
รูปที่ 4.1 – 7 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
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(3) ด้านงบประมาณ
เทศบาลเมืองเลย มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 40 บาท/ครัวเรือน/เดือน
แต่ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แต่มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมกําจัดมูลฝอยสําหรับ อปท./หน่วยงานอื่น ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยในอัตรา 300 บาท/ตัน
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองเลย มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยจัดทําเป็นโครงการ/งบประมาณดําเนินงาน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการนําหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรค
1.1 บุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล
1.2 ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.3 การดําเนินงานฝังกลบ
1.3.1 การฝังกลบ การระบายน้ํา และการบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้ โดยไม่มีการเกลี่ย บดอัด ไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเลย การดําเนินการเป็นในลักษณะ
การเทกอง และมีน้ําขั งในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน และขยะมูลฝอยปลิว
กระจาย แต่เนื่องจากว่าไม่มีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจึงยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
1.3.2 บ่อฝังกลบเต็มเร็วกว่ากําหนด เนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
รับขยะมูลฝอยจากพื้นที่ข้างเคียงในปริมาณที่มากขึ้น และไม่มีการเกลี่ยบดอัดขยะมูลฝอย ทําให้ความหนาแน่น
ของขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานที่ต้องลดลงไป
1.3.3 ไม่มีเจ้าหน้าที่เป็นคนชี้จุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ ทําให้มกี ารเทขยะ
มูลฝอยของรถเก็บขนในบ่อฝังกลบหลายจุด และกระจายเป็นบริเวณกว้าง
1.3.4 รางระบายน้ําฝนรอบบ่อฝังกลบ มีขยะมูลฝอยและน้ําชะมูลฝอยเป็นจํานวนมาก
โดยที่ไม่มีการกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําชะมูลฝอยออกจากรางระบายน้ําฝนเลย ในช่วงฤดูฝนน้ําชะมูลฝอย
อาจไหลล้นออกจากไปยังบริเวณรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้
1.3.5 รถเครื่องจักรกลซึ่งทํางานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชํารุดบ่อยและมีเพียง
คันเดียว ไม่เพียงพอกับปริมาณงานกําจัดขยะมูลฝอย ทําให้ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง
1.3.6 ผู้ คั ด แยกขยะมู ล ฝอยเข้า มาคุ ้ย ขยะมูล ฝอยในบ่อ ฝัง กลบประมาณ
75 คนต่อวัน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการคัดแยกในจุดและเวลาที่กําหนดให้ ซึ่งกีดขวางการทํางานของ
เครื่องจักรกล ทําให้การฝังกลบขยะมูลฝอยล่าช้า
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1.3.7 ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณจัดซื้อดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
รายวันและจัดทําคันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2.1 สภาพพื้นที่ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีสภาพทรุดโทรม มีหญ้าขึ้นรก
และขยะปลิวกระจายออกนอกบ่อฝังกลบ ควรจัดหาคนงานและมอบหมายความรับผิดชอบในงานจัดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
2.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อขอตั้งงบประมาณในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
2.2.1 จ้างบุคลากรในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม เพื่อทําหน้าที่ชี้จุดเทขยะ
มูลฝอย และจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
2.2.2 จัดหาดินให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกลบทับทั้งหมด และจัดทํา
คันดินรอบบ่อฝังกลบ ที่ 1 และ 2 เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไปและป้องกันน้ําชะมูลฝอยไหลออกนอกบ่อฝังกลบ
ลงรางระบายน้ําฝน
2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของตนเอง ได้แก่ คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะโดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบหรือจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเอง
2.2.4 การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบกําจัดขยะ
2.3 น้ําในบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยมีสีดําคล้ํา ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดย
เร่งด่วน ตรวจสภาพการทํางานของบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย และเปิดเครื่องเติมอากาศในบ่อบําบัดน้ําเสีย
2.4 ตักขยะมูลฝอยออกจากรางระบายน้ําฝน
2.5 รวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยที่ขังอยู่บริเวณด้านนอกและรางระบายน้ําฝนเข้าสู่บ่อ
บําบัดน้ําเสียทั้งหมด เพื่อบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียต่อไป
2.6 การดําเนินงานฝังกลบ
2.6.1 เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินในบ่อฝังกลบ
ที่ 1 และ 2
2.6.2 จัดทําคันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2 เพื่อให้สามารถฝังกลบขยะมูลฝอย
ในชั้นต่อไปตามที่ได้ออกแบบไว้ และป้องกันขยะมูลฝอยและน้ําชะมูลฝอยไหลลงสู่รางระบายน้ําฝนรอบบ่อฝังกลบ
2.6.3 ฉีด พ่ นน้ํา หมัก ชี ว ภาพ(EM) บนกองขยะมูล ฝอย เพื่อ ลดปัญ หาเรื่อ ง
แมลงวัน และกลิ่นเหม็น
2.6.4 จัดทําแผนการดําเนินงานในการฝังกลบ เพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน
โดย วางแผนการเปิดหน้างานให้เพียงพอที่จะใช้ฝังกลบในแต่ละวัน เพื่อให้กลบทับด้วยดินได้เร็วขึ้นและใช้ดิน
กลบทับน้อย โดยการแบ่งเฟสงานฝังกลบ และดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้ง
กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบชี้จุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ เพื่อไม่ให้ผู้คุ้ยขยะมูลฝอยกําหนดจุดเทขยะมูลฝอยเอง
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2.6.5 ควรปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวกันชัน(Buffer Zone) รอบโครงการ
หรืออย่างน้อยบริเวณด้านที่ติดกับถนนเลย – เชียงคาน เพื่อบดบังทัศนียภาพภายในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
และป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอยออกนอกพื้นที่ฝังกลบ
2.6.6 เครื่องจักรที่ใช้งานฝังกลบขยะมูลฝอยมีเพียงคันเดียวและชํารุดบ่อย ทําให้
ไม่สามารถบดอัดขยะมูลฝอย และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินได้ จึงควรมีการเช่ารถจากภาคเอกชนเป็นรถดัน
ตีนตะขาบมาทําการบดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินระหว่างการรองบประมาณจัดซื้อรถจักรกล เพื่อ
ลดปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงวัน และชะลอการที่ขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยก่อนกําหนด
2.7 ชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ดําเนินการดังนี้
2.7.1 จัดทําทะเบียนผู้คุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ
2.7.2 คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
เท่านั้น เพื่อไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล และเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน
2.7.3 ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
เป็นประจําทุกวัน
2.7.4 นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ และ
ห้ามไม่ให้ทิ้งลงในรางระบายน้ําฝน
2.7.5 ควบคุมไม่ให้คุ้ยขยะมูลฝอยมีการตั้งเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยที่
ถูกคัดแยกแล้วไว้ในบ่อฝังกลบ ทั้งนี้ ควรนําขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วออกจากบ่อฝังกลบเป็นประจําทุกวัน
2.8 เนื่องจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในปัจจุบันใกล้เต็มพื้นที่แล้วและมีการดําเนินงาน
อย่างไม่ถู กหลักสุ ขาภิบาล รวมทั้งในปั จจุบันรับขยะมูลฝอยจากพื้นที่ข้างเคียงในปริมาณที่ม ากขึ้น ทําให้
สามารถรองรับขยะมูลฝอยในอนาคตได้ไม่นาน ดังนั้น เทศบาลเมืองเลย ควรดําเนินการดังต่อไปนี้
2.8.1 ควรมีนโยบายและจัดโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
2.8.2 ชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดําเนินการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จํานําเข้าศูนย์ฯ และลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นภายในสถานที่จัดการขยะมูลฝอยด้วย
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4.2 จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองบ้านดุง ซึ่งได้รับการงบประมาณการก่อสร้าง ผ่าน
แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.2.1 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ลาดจากทิศใต้ไป
ทิศเหนือ มีทางน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 2 สาย คือ ห้วยหมากแข้ง และห้วยมั่ง ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ําธรรมชาติ
จากตัวเมือง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานียังมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 2 แห่ง สําหรับใช้ในการผลิต
น้ํ า ประปา และเป็ น แหล่ ง น้ํ า สํ า รอง คื อ หนองประจั ก ษ์ แ ละหนองสิ ม เทศบาลนครอุ ด รธานี มี พื้ น ที่
47.70 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 133,429 คน
เทศบาลนครอุดรธานีมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรงและเทศบาลตําบลหนองบัว
ทิศใต้
ติดต่อกับ เทศบาลตําบลบ้านจั่น เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง
และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจั่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลหนองบัว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรง

รูปที่ 4.2 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี

๑๕๕
เดิมเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบด้วยชุมชน 54 ชุมชน และในปัจจุบันมีจํานวน 101
ชุมชน แบ่งตามเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต ดังนี้
เขต 1 จํานวน 21 ชุมชน
เขต 2 จํานวน 22 ชุมชน
เขต 3 จํานวน 32 ชุมชน
เขต 4 จํานวน 26 ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 252 ตันต่อวัน
โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี เท่ากับ 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครอุดรธานี บ้านโคกหนองหาด ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลนครอุ ด รธานี ดํ า เนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยและมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โดยได้ รั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 4.2 – 1 ดังนี้
ตารางที่ 4.2 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี
ลําดับ ปีงบประมาณ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
รายละเอียดโครงการ
ที่
พ.ศ.
(ล้านบาท)
1

2537

2

2537-2539

3

2539

4

2540

5

2545

6

2559
(ผูกพันงบประมาณ
ปี 2558 – 2560
แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2559)

กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20.110
51.000

ปรับปรุงระบบเก็บขนและกําจัดขยะ
มูลฝอย
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

2.835

จัดซื้อรถกําจัดขยะมูลฝอย

18.900

ปรับปรุงระบบเก็บขนและกําจัดขยะ
มูลฝอย
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบเปิด
ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้รับจัดสรร 69.0142 ล้านบาท

1.100
287.67

๑๕๖
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลนครอุดรธานี ได้มอบหมายสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเก็บขนขยะ
และสํ า นั ก การช่ า ง รั บ ผิ ด ชอบงานกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ทั้ ง นี้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี ยั ง ได้ ใ ห้
ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้
ยุทธศาสตร์การผังเมือง การใช้ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอเมือง
อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอเพ็ญ อําเภอประจักษ์ รวมกลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 60 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) จํานวน 60 แห่ง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 39 แห่ง รายละเอียดดังตาราง
ที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2 – 2 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.

อปท. หลัก

อ.เมือง
ทน.อุดรธานี/ ทม.หนองสําโรง/ ทม.โนนสูงน้ําคํา/ ทต.หนองบัว/ ทต.บ้านจั่น/ ทต.นิคม
สงเคราะห์/ ทต.นาข่า/ ทต.หนองไผ่/ ทต.
หนองขอนกว้าง/อบต.นิคมสงเคราะห์/อบต.
บ้านขาว/ อบต.บ้านตาด/ อบต.โนนสูง/ อบต.
หมูม่น/ อบต.เชียงยืน/ อบต.หนองนาคํา/
อบต.กุดสระ/ อบต.นาดี/ อบต.เชียงพิณ/
อบต.สามพร้าว/ อบต.หนองไฮ /
อบต.นาข่า/ อบต.บ้านจั่น/ อบต.โคกสะอาด/
อบต.นากว้าง/
อ.หนองวัวซอ
ทต.หนองวัวซอ / ทต.หนองอ้อ-โนนหวาย/
ทต.โนนหวาย/ ทต.อูบมุง/อบต.หมากหญ้า/
อบต.หนองอ้อ /อบต.กุดหมากไฟ/อบต.น้ําพ่น/
อบต.หนองบัวบาน/
อ.กุดจับ
ทต.กุดจับ/ทต.เชียงเพ็ง/ทต.ตาลเลียน/
ทต.สร้างก่อ/อบต.กุดจับ/อบต.ปะโค/
อบต.ขอนยูง/อบต.เชียงเพ็ง/อบต.สร้างก่อ/
อบต.เมืองเพีย/ อบต.ตาลเลียน/
อ.เพ็ญ
ทต.เพ็ญ/ ทต.บ้านธาตุ/ อบต.เพ็ญ/ อบต.นาพู่/
อบต.เชียงหวาง/ อบต.สุมเส้า / อบต.นาบัว /
อบต.บ้านเหล่า/ อบต.จอมศรี/ อบต.เตาไห/
อบต.โคกกลาง/ อบต.สร้างแป้น/

ทน.อุดรธานี

MOU
ณ วันที่
18 กันยายน
2543

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ทน.อุดรธานี
ทม.โนนสูง-น้ําคํา
ทม.หนองสําโรง
ทต.หนองบัว
ทต.บ้านจั่น
ทต.นาข่า
ทต. หนองไผ่
ทต. บ้านตาด
ทต.ยางชุม
ทต.หนองขอนกว้าง
ทต.นิคมสงเคราะห์
ทต.ปะโค
ทต. หนองวัวซอ
ทต.หนองบัวบาน
15. อบต.เชียงพิณ-บ้านเลื่อม
16. อบต.นาดี
17. อบต.หนองนาคํา
18. อบต.หมูม่น
19. อบต.โนนสูง
20. อบต.บ้านจั่น
21. อบต.กุดสระ
22. อบต.นากว้าง
23. อบต.บ้านขาว
24. อบต.ห้วยสามพาด
25. อบต.หนองไฮ
26. อบต.เชียงยืน

๑๕๗
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.
อ.ประจักษ์ฯ
อบต.นาม่วง/ อบต.ห้วยสามพาด/ อบต.อุ่มจาน

อปท. หลัก

MOU
ณ วันที่

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35
36
37
38
39

อบต.โพนงาม
อบต.นิคมสงเคราะห์
อบต.โคกสะอาด
อบต.สามพร้าว
อบต.หมากหญ้า
ทต.โนนหวาย
อบต.สร้างแป้น
อบต.นาม่วง
อบต.เขือน้ํา
อบต.เมืองเพีย
อบต.ดอนกลอย
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
บริษัท มอนเดลีซ (ประเทศไทย)
จํากัด

3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลนครอุดรธานี โดย สํานักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะด้วยรถ
เก็บขนขยะ จํานวน 34 คัน เป็นรถเปิดข้างเทท้ายจํานวน 16 คัน รถอัดท้ายจํานวน 14 คัน รถคอนเทนเนอร์
จํานวน 3 คัน และรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อแบบห้องเย็น จํานวน 1 คัน จัดเก็บวันละ 1-2 เที่ยว มีการแบ่งเขต
การเก็บขนเป็น 4 เขต ตามเขตการเลือกตั้ง

รูปที่ 4.2 – 2 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

๑๕๘

รูปที่ 4.2 – 3 แสดงเส้นทางขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครอุดรธานีถึงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้ งอยู่ที่บ้านโคกหนองหาด ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 296 ไร่ โดยเป็นที่ดินสาธรณประโยชน์ เริ่มเปิดดําเนินการ พ.ศ. 2544 โดย เทศบาล
นครอุดรธานี เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ลักษณะการฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) บ่อฝังกลบมีอายุ
ใช้งาน 14 ปี จํานวน 4 ชั้น รายละเอียดของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.2 - 4 โดยมีสถานภาพ
ปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 – 3

๑๕๙

รูปที่ 4.2 - 4 แสดงผัง (Lay out) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี

รูปที่ 4.2 – 5 แสดงภาพตัดบ่อฝังกลบ

๑๖๐
ตารางที่ 4.2 – 3 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.2 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพดี
สภาพดี
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้ รั้วลวดหนาม อยู่ในสภาพดี
1.5 บ่อบําบัดน้ําเสีย
 บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย จํ า นวน 2 บ่ อ Facultative
Pond และ Maturation Pond
 ปูด้วยแผ่น HDPE และสภาพดี
 ต้นไม้ขึ้นระหว่างคันบ่อบําบัด
1.6 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน  บ่อสังเกตการณ์เดิมมีทั้งหมด 3 จุด
1.7 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.8 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ

2

1.9 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

ประเภท
รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ
รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ
รถตักดินตีนตะขาบ /
รถขุดตีนตะขาบ
รถตักดินตีนตะขาบ /
รถขุดตีนตะขาบ
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ

ขนาด
-110
128

ปีที่ได้มา
2547
2538
2538

128

2539

142
-115

2539
2539
2548

 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน และชํารุดบ่อย
 ทน. อุดรธานี แจ้งว่า ได้วางท่อระบายก๊าซ
ในแนวนอน
รางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ระบบไฟฟ้าที่เข้าถึงพื้นที่ และสามารถรองรับ
การดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๑๖๑

ป้ายแสดงเวลาเปิดบริการ

อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง

อาคารป้อมยาม

ถนนภายในโครงการ

โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง

เครื่องจักรกลที่สามารถใช้งานได้
รูปที่ 4.2 - 6 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี

๑๖๒

บ่อบําบัดน้ําเสียมีหญ้าแห้งขึน้ รกปกคลุมรอบเป็นจํานวนมาก อาจติดไฟเองได้ในหน้าแล้งที่อากาศร้อน

เศษขยะและวัชพืชในบ่อบําบัด

ต้นไม้ขึ้นระหว่างคันบ่อบําบัด

รูปที่ 4.2 - 6 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี (ต่อ)
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลนครอุดรธานี มีจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน จํานวน 3 จุด เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน ดังรูปที่ 4.2 – 7 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใต้ดิน และเฝ้าระวังปริมาณก๊าซที่เกิดจากบ่อฝังกลบขยะไม่ให้มีระดับที่ก่อให้เกิดอันตราย

รูปที่ 4.2 - 7 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี

๑๖๓
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลนครอุ ด รธานี จัด โครงสร้ า งและองค์ ก รในการดํา เนิน งานแยกตามหน้ า ที่
โดยแบ่งส่วนงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มงานเดียวกัน ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านเป็นการเฉพาะ โดย มอบหมายให้สํานักการสาธรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เก็บขนขยะ และสํานักการช่าง มีหน้าที่ กําจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย
จํานวนบุคลากรประจําระบบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 1 คน
นายช่างโยธาชํานาญงาน จํานวน 1 คน พนักงานจ้าง 1 คน
(2) ด้านการเดินระบบ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี เปิดเวลา 0.00 – 08.30 น.
09.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น. โดย เทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ โดยมีบ่อฝังกลบ พื้นที่ 60 ไร่
จํานวน 1 บ่อ ๆ ละ 4 ชั้น แบ่งออกเป็นต่ํากว่าระดับดินเดิม 1 ชั้น ชั้นละ 3 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน
3 ชั้น ๆ ละ 3 เมตร
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 257 ตันต่อวัน เป็นขยะ
ของเทศบาลนครอุดรธานี 123 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 134 ตันต่อวัน
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า มีการแบ่งเฟสงานในบ่อฝังกลบ กําหนดจุด
หน้างานเทขยะมูลฝอยที่แน่นอน และนําขยะมูลฝอยมาเทในบริเวณที่จัดเตรียมไว้แบบเทกอง เปิดพื้นที่หน้างาน
หลายจุด มีการกลบทับด้วยดินแต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทําให้มีกลิ่นเหม็นและแมลงวันบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ บ่อฝังกลบ
ใช้งานเกือบเต็มพื้นที่แล้ว บ่อฝังกลบระยะแรกที่ใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยเก่า มีคันดินล้อมรอบ และใช้ดินกลบทับ
ด้านบน อย่างไรก็ตามพบว่า มีปัญหาหน้าดินกลบทับถูกกัดเซาะโดยฝนที่ตกลงมาบางส่วน และมีน้ําชะขยะมูลฝอย
ที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยไหลนองในพื้นที่บางส่วน สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียยังใช้งานได้ แต่น้ําในบ่อบําบัด
น้ําเสียสีดําคล้ําและมีเศษขยะ นอกจากนี้เครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานนานมากกว่า 10 ปี ชํารุดเสียหายบ่อย
และยังไม่มีงบประมาณซ่อมแซม

๑๖๔

เปิดหน้างานหลายจุด โดยไม่มีการนําดินมาทําการกลบทับ

หน้าดินกลบทับถูกกัดเซาะ

น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองในพื้นที่

ขยะมูลฝอยเก่า มีคันดินล้อมรอบ และใช้ดนิ กลบทับด้านบน
รูปที่ 4.2 – 8 แสดงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย

๑๖๕
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารวารสารหมากแข้ง และ
สปอร์ตโฆษณา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
ชุมชนปลอดขยะ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรค
 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี เกิดการชํารุดเสียหายบ่อย และไม่มี
เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด
 ขาดการดูแลพื้นที่รอบบ่อฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีวัชพืชขึ้นรกรอบบ่อ
ฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเป็นหญ้าแห้ง อาจติดไฟเองได้ในหน้าแล้งที่อากาศร้อน
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
 ควรไถดันปรับลดพื้นที่หน้างานปัจจุบันลง เกลี่ยและบดอัด พร้อมทั้งใช้ดินกลบทับ
ขยะมูลฝอยเป็นระยะ
 ควรควบคุมพื้นที่หน้างานฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ให้มีขนาดใหญ่จนเกินไป โดยกําหนด
จุเทกองของรถเก็บขนให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน และควรมีพื้นที่หน้างานฝังกลบขยะมูลฝอยเพียง ๑ – ๒ หน้า
งาน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้เครื่องจักรกลในการบด อัดและใช้ดินกลบทับเป็นระยะ
 สูบน้ําขยะขยะมูลฝอยที่ขังอยู่ในพื้นที่บ่อฝังกลบไปสู่บ่อบําบัดน้ําเสีย
 ควรมีแนวทางรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจํานวนมากที่จะนําเข้ามากําจัดในอนาคต
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ
 ควรกําจัดวัชพืชและเศษขยะมูลฝอยออกจากบ่อบําบัดน้ําเสีย
 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทําความสะอาดพื้นที่ และถางหญ้าเป็นประจํา

๑๖๖
สําหรับความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล
นครอุดรธานี ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ได้แจ้งว่า สัญญาลงนามแล้ว
เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2558 กั บ ผู้ รั บ จ้ า ง ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ไทยเอ็ น ไวรอนเม้ น ท์ ซี ส เท็ ม ส์ วงเงิ น
ตามสัญญาจ้าง จํานวน 285,348,000 บาท จํานวน 12 งวดงาน โดยเริ่มสัญญาวันที่ 30 กรกฎาคม
2558 และวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 กันยายน 2560
ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดงานตามสัญญาแล้ว จํานวน 5 งวดงาน ได้แก่ งวดงานที่ 1 2 3 4 และ 8
รวมเป็นเงิน 187,302,427.20 บาท โดย เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และเงินสมทบ
จํานวน 168,472,184.48 บาท, 100,000 บาท และ 18,730,242.72 บาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินตามสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 6 งวด ได้แก่ งวดงานที่ 5 6 7 9 10 และ 11 รวมเป็นเงิน 58,581,944.40 บาท โดยเบิกจ่าย
จากเงินอุดหนุน และเงินสมทบ จํานวน 52,723,749.96 บาท และ 5,858,194.44 บาท ตามลําดับ

๑๖๗
4.2.2 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลบ้านดุง อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 83 กิโลเมตร
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่เนิน เป็นจุดตั้งชุมชนใหญ่ บริเวณโดยรอบเป็นที่ลุ่มลาดเอียงลงสู่แม่น้ําโขง
ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และนาเกลือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ํา
หรือไม่อุ้มน้ําในฤดูแล้ง บางแห่งเป็นดินเค็มใช้ประกอบการกสิกรรมไม่ได้ผลดี มีลําห้วยต่าง ๆ ไหลผ่าน เช่น
ห้วยโศก ห้วยทุ่ง ห้วยป่าตอง ห้วยทวน และห้วยหิน เป็นต้น เทศบาลเมืองบ้านดุง มีพื้นที่ 8.47 ตาราง
กิโลเมตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 15,998 คน
เทศบาลเมืองบ้านดุง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ เป็นเส้นทางเลียบริมห้วยทุ่งฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง
อ่างเก็บน้ําท่ามะนาว ไปทางทิศตะวันออกตามแนวริมอ่างเก็บน้ําท่ามะนาว
ถึงจุดเชื่อมปลายลําห้วยทวนกับน้ําท่ามะนาว รวมระยะทางประมาณ 5 กม.
ทิศตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางลําห้วยทวน จนถึงจุดเชื่อมกับปลาย
ลําห้วยบอน รวมระยะทางด้านตะวันออกประมาณ 10 กม.
ทิศใต้
ไปทางเทศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลําห้วยคําบอน ถึงต้นน้ํา
ลําห้วยคําบอน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนลูกรังด้านทิศ ตะวันออก
ถึงสามแยกถนนลูกรังไปทางทิศตะวันตก ตามแนวลูกรังด้านทิศใต้ จนถึง
ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข2096 สายบ้านดุง – หนองเม๊ก ไปทางทิศใต้
ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2096 ถึงจุดเชื่อมถนนลูกรัง
กับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2096 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนลูกรัง
ด้านทิศใต้ ถึงที่ลุ้มร่องน้ําเดิม (ทุ่งนา) ไปทางทิศใต้ตามแนวคันนาที่ลุ่มน้ําเดิม
ถึ ง ถนนลู ก รั ง เชื่ อ มกั บ ถนนสายบ้ า นดุ ง ใหญ่ – บ้ า นหนองแต้ ไ ปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านดุงหนองแต้ – บ้านดุงใหญ่
สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนสายบ้านดุงใหญ่ – บ้านโนนสีทองเชื่อมกับถนนบ้าน
หนองแต้ รวมระยะทางด้านทิศใต้ 4.75 กม.
ทิศตะวันตก กึ่งกลางถนนสายบ้านดุงใหญ่ – บ้านโนนสีทองไปทางทิศเหนือ ถึงต้นน้ํา
ลําห้วยปลาตองเชื่อกับถนนสายบ้านดุงใหญ่ – บ้านโนนสีทอง ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลําห้วยปลาตอง ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2022 สายบ้านดุง – อ.เพ็ญ ไปถึงกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2022 ไปทางทิศตะวันตกตรงจุดห้วยฝาเรือนตัดกับทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2022 ถึงเส้นเลียบตามลําห้วยฝายเรือน
ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมกับห้วยทุ่ง และเลียบตาม
ห้วยทุ่งไปตามตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 1.3 กม. บรรจบ
ห้วยทุ่งฝั่งใต้

๑๖๘
เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตําบล 14 หมู่บ้าน หรือแยก
เป็นชุมชนได้ 35 ชุมชน ดังนี้
1. ตําบลศรีสุทโธ ประกอบด้วย 31 ชุมชน
1. ชุมชนดงคํา 1
17. ชุมชนศรีผดุง 2
2. ชุมชนดงคํา 2
18. ชุมชนศรีธนไพศาล
3. ชุมชนดุงน้อย
19. ชุมชนศรีสุทโธ
4. ชุมชนดงแดนเมืองเหนือ
20. ชุมชนศรีอุดม
5. ชุมชนดงแดนเมืองใต้
21. ชุมชนศรีอุดม 1
6. ชุมชนอาสาพัฒนา
22. ชุมชนศรีอุดม 2
7. ชุมชนอาสาพัฒนา 1
23. ชุมชนศรีนพคุณ
8. ชุมชนอาสาพาสุข
24. ชุมชนหนองหินเหนือพัฒนา
9. ชุมชนอาสาแสนสุข
25. ชุมชนหนองหินเหนือทักษิณ
10. ชุมชนศรีสมบัติ
26. ชุมชนหนองหินเหนือสุขสวัสดิ์
11. ชุมชนศรีขวัญเมือง
27. ชุมชนหนองหินใต้
12. ชุมชนศรีสมบัติ 2
28. ชุมชนหนองหินสามัคคีธรรม
13. ชุมชนสระศรีพัฒนา
29. ชุมชนศรีบูรพา 1
14. ชุมชนประดู่
30. ชุมชนศรีบูรพา 2
15. ชุมชนราชพัสดุ
31. ชุมชนศรีบูรพา 3
16. ชุมชนศรีผดุง 1
2. ตําบลบ้านดุง ประกอบด้วย 4 ชุมชน
1. ชุมชนบ้านดุง
3. ชุมชนโนนกกบาก
2. ชุมชนโนนทัน
4. ชุมชนดุงเหนือ
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 18 ตันต่อวัน
โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุง เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองบ้านดุง หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านชัย อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลเมืองบ้านดุง ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โครงการศูนย์จั ดการขยะมู ลฝอย เทศบาลเมืองบ้ านดุ ง จ.อุ ดรธานี วงเงิน 40.898 ล้านบาท
ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง 2 ปี โดย กิจการร่วมค้าศรีสุทโธ มหานคร – โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง งบประมาณ
40.813 ล้านบาท

๑๖๙
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้มอบหมายสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเก็บขน
ขยะและสํ า นั ก การช่ า ง รั บ ผิ ด ชอบงานกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ทั้ ง นี้ เ ทศบาลเมื อ งบ้ า นดุ ง ได้ ใ ห้
ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยกําหนดกําหนดเป็นแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ดังนี้
- โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ํา เพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของศูนย์ขยะ
เทศบาลเมืองบ้านดุง
- โครงการจ้างเหมาจัดทําตาข่ายรอบบ่อฝั่งกลบขยะ
- โครงการจัดซื้อดินฝังกลบขยะมูลฝอย
- โครงการจัดซื้อปั๊มน้ําสูบน้ํา ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
- โครงการก่อสร้างหอเก็บน้ําถังสูงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ศูนย์ขยะฯ)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
- โครงการจ้างเหมาคนงานประจําเครื่องชั่ง (ศูนย์ขยะฯ)
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุง ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
26 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํ า นวน 12 แห่ ง และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนํ าขยะมาร่ วมกํ าจั ดจริ ง จํ านวน 8 แห่ ง รายละเอี ย ด
ดังตารางที่ 4.2 – 4
ตารางที่ 4.2 - 4 การรวมกลุ่มพื้นทีเ่ พือ่ การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.

อปท. หลัก

ทต.บ้านดุง อบต.นาไหม
อบต.นาคํา อบต.บ้านชัย
อบต. บ้านตาด อบต.อ้อมกอ
อบต.โพนสูง อบต.ดงเย็น
อบต.บ้านม่วง อบต.บ้านจันทร์
อบต.ถ่อนนาลับ
ทต.ทุ่งฝน ทต.ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งฝน
อบต.นาชุมแสง อบต.นาทม
อบต.บ้านแดง อบต.นาทราย
อบต.ดอนกลอย
ทต.สร้างคอม ทต.บ้านโคก
ทต.บ้านยวด อบต.นาสะอาด
อบต.บ้านหินโงม อบต.เชียงดา
อบต.วังทอง

ทต. บ้านดุง

MOU

MOU

ณ วันที่ 16 กค. 58
ทต.บ้านดุง
อบต.บ้านดุง
อบต.ถ่อนนาลับ
อบต.อ้อมกอ
ทต.ทุ่งฝน
ทต.ทุ่งใหญ่
อบต.ทุ่งฝน
อบต.นาชุมแสง
อบต.นาทม
อบต.บ้านแดง
อบต.นาทราย
อบต.ดอนกลอย
ทต.สร้างคอม
ทต.บ้านโคก
ทต.บ้านยวด
อบต.นาสะอาด
อบต.บ้านหินโงม
อบต.เชียงดา

ณ วันที่ 12 พย. 58
อบต.บ้านดุง
อบต.นาไหม
อบต.บ้านชัย
อบต. บ้านตาด
อบต.โพนสูง
อบต.บ้านจันทร์
อบต.อ้อมกอ
อบต.ดงเย็น
ทต.ทุ่งฝน
ทต.ทุ่งใหญ่
อบต.ทุ่งฝน
อบต.นาชุมแสง

อปท. นําขยะร่วมทิ้งปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

อบต.บ้านดุง
อบต.นาไหม
อบต.บ้านชัย
อบต. บ้านตาด
อบต.โพนสูง
อบต.บ้านจันทร์
ทต.ทุ่งฝน
อบต.นาคํา

๑๗๐
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลเมืองบ้านดุง โดย สํานักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะด้วย
รถเก็บขนขยะ จํานวน 8 คัน ได้แก่ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
จํานวน 3 คันรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 คัน และรถบรรทุก
ขยะเล็ก 4 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 คัน ซึ่งมีเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย
รายละเอียดตามรูปที่ 4.2 – 9

รูปที่ 4.2 – 9 แสดงเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุง

๑๗๑
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านชัย อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่ 16 ไร่ โดยเป็ นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2532 เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2558 โดย เทศบาลเมืองบ้านดุง เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ลักษณะการฝังกลบบนพื้นที่ (Area Method)
ดังแสดงในรูปที่ 4.2 - 10 โดยมีสถานภาพปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 – 5

รูปที่ 4.2 – 10 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง

๑๗๒
ตารางที่ 4.2 – 5 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.2 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพดี
สภาพดี
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล และมีถนน
คสล. ภายในโครงการ กว้าง 8 เมตร
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้ รั้วคอนกรีตด้านหน้า และรั้วลวดหนาม อยู่ในสภาพดี
1.5 บ่อบําบัดน้ําเสีย
 บ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ
 ปูด้วยแผ่น HDPE และสภาพดี
 มีเศษขยะจํานวนมาก
1.6 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน  มีทั้งหมด 4 บ่อ
1.7 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

2

1.8 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ
1.9 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

ประเภท
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
(ตฆ3860อด)
รถขุดตีนตะขาบ
ปั๊มน้ํา

ขนาด
243

ปีที่ได้มา
2557

223

2557
2557

 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน และชํารุดบ่อย
 จํานวน 3 จุด
ไม่มี
ระบบไฟฟ้าที่เข้าถึงพื้นที่ และสามารถรองรับ
การดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๑๗๓

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติ

บ่อบําบัดน้ําเสีย

บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
รูปที่ 4.2 – 11 แสดงองค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านดุง

๑๗๔
(3) การติดตามตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ําใต้ดิน ดังนี้
1. บ่อบาดาล บริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและข้างเคียง จํานวน 2 จุด
2. บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน จํานวน 4 จุด
โดย ตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์ จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ สารหนู(As) แคดเมียม(Cd)
ตะกั่ว(Pb) ปรอท(Hg) ความเป็นกรดด่าง(pH) ความกระด้าง คลอไรด์ ปริมาณของแข็งทั้งหมด และแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(TCB) รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 – 6 และจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใต้ดิน พบว่า
1. บ่อบาดาลที่ 1 : ค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดเกินมาตรฐาน
2. บ่อบาดาลที่ 2 : ค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดและ TCB เกินมาตรฐาน
3. บ่อสังเกตการณ์ที่ 1 : ความกระด้าง คลอไรด์ ปริมาณของแข็งทั้งหมด และ TCB
เกินมาตรฐาน
4. บ่อสังเกตการณ์ที่ 2 : ความกระด้าง ปริมาณของแข็งทั้งหมด และ TCB เกินมาตรฐาน
5. บ่อสังเกตการณ์ที่ 3 : ปริมาณของแข็งทั้งหมด และ TCB เกินมาตรฐาน
5. บ่อสังเกตการณ์ที่ 4 : ปริมาณของแข็งทั้งหมด และ TCB เกินมาตรฐาน
ตารางที่ 4.2 – 6 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดินจากบ่อบาดาลและบ่อสังเกตการณ์
พารามิเตอร์

หน่วย

สารหนู
แคดเมียม
ตะกั่ว
ปรอท
ความเป็นกรดด่าง
ความกระด้าง
คลอไรด์
ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด
แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
MPN/100 mL

ผลการทดสอบ
มาตรฐาน
บ่อบาดาล
บ่อสังเกตการณ์
คุณภาพน้ําใต้ดิน
ต้องไม่เกิน
1
2
1
2
3
4
0.001
0.001 0.002 <0.0005 <0.0005 0.001
0.01*
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0.003*
0.026
0.042
0.010
0.01*
ND
<0.001 ND
<0.0005 0.0006 0.0009 0.0006 0.0008 0.0009
0.001*
7.6
7.9
6.8
7.1
7.8
7.6
7.0-8.5**
576
323
163
233
300**
179
85
481
14
29
94
250**
18
12
285
109 1,484
386
279
444
- **
2.0

23

17,000

33

540

13

2.2**

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน
** มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใช้บริโภคตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

๑๗๕
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลเมื อ งบ้ า นดุ ง จั ด โครงสร้ า งและองค์ ก รในการดํ า เนิ น งานแยกตามหน้ า ที่
โดยแบ่งส่วนงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มงานเดียวกัน ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านเป็นการเฉพาะ โดย มอบหมายให้สํานักการสาธรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เก็บขนขยะ และสํานักการช่าง มีหน้าที่ กําจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย
โดยมีบุคลากรประจําระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2 คน ประกอบด้วย พนักงานขับเครื่องกล และพนักงาน
ประจําเครื่องชั่ง
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 21 ตันต่อวัน เป็นขยะ
ของเทศบาลเมืองบ้านดุง 9 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประมาณ 12 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุงเป็นผู้ลงทุนและ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะ
มูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ โดยมี
บ่อฝังกลบ จํานวน 1 บ่อ จํานวน 3 ชั้น ชั้นละ 3 เมตร
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า มีน้ําขังปริมาณมากและค่อนข้างสูงในบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย การระบายน้ํ าที่ขั งอยู่ บ่อฝังกลบขยะมู ลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้การฝังกลบทําได้ค่อนข้าง
ยากลําบาก ขยะมูลฝอยจึงถูกดันลอยขึ้นมากระจายทั่วบริเวณบ่อฝังกลบ รถเก็บขนขยะมูลฝอยและเครื่องจักร
ไม่สามารถทํางานในบ่อฝังกลบได้
ระบบรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยจากบ่อขยะมูลฝอยมีปัญหา เนื่องจากเครื่องสูบน้ําชะ
ขยะมูลฝอยเข้าระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยชํารุดเสียหาย ทําให้เครื่องสูบน้ําไม่สามารถสูบน้ําชะขยะมูลฝอยได้
จึงเกิดน้ําท่วมขังในบ่อฝังกลบ ซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดําเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ําแล้ว

๑๗๖

ขยะมูลฝอยถูกดันลอยขึ้นมากระจายทั่วบริเวณบ่อฝังกลบ

บ่อฝังกลบมีน้ําท่วมขัง ทําให้รถเก็บขนและเครื่องจักรไม่สามารถลงไปทํางานในบ่อฝังกลบได้

บ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยมีเศษขยะมูลฝอย

รูปที่ 4.2 – 12 แสดงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย

๑๗๗
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านดุง มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีชุมชนนําร่องในการคัดแยกขยะ และครัวเรือนนําร่องในการนําขยะกลับมาใช้ซ้ําและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากขยะ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรค
 บ่อฝังกลบมีน้ําท่วมขัง ทําให้เครื่องจักรไม่สามารถลงไปทํางานในบ่อฝังกลบได้
 ผลงานจากการก่อสร้างและอุปกรณ์หลายอย่างชํารุดเสียหาย ได้แก่ 1) การปูแผ่น
Geotextile ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริเวณขอบบ่อฝังกลบมีการฉีกขาดตามแนวรอยเชื่อมต่อหลายแห่ง ถ้าเปิดใช้งาน
ในอนาคตโดยที่ยังไม่มีการแก้ไข เมื่อมีน้ําหนักขยะมูลฝอยกดทับมากขึ้น อาจเกิดแรงดึงมากขึ้นและทําให้ขอบบ่อ
และถนนอาจจะทรุดตัว 2) เครื่องสูบน้ําชะขยะมูลฝอยเข้าระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยเสียหาย ทําให้น้ําชะ
ขยะมูลฝอยเกิดการท่วมขังในพื้นที่ฝังกลบ
 การฝังกลบขยะมู ลฝอยรายวัน ไม่ สามารถดําเนิ นการตามแผนที่กําหนดไว้ จึงไม่
สามารถทําความหนาแน่นของขยะมูลฝอยได้ตามที่ออกแบบ ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานที่ต้องลดลงไป
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 เร่งตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ได้แก่
1) การเชื่อมต่อแผ่น Geotextile และ HDPE ของบ่อฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําชะมูล
ฝอยว่าเป็นไปตามแบบรายละเอียดก่อสร้างหรือไม่ หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง
ควรสั่งให้ผู้ประกอบการทําการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้ ซึ่งอาจทําให้เกิดรอยรั่วและแรง
ดึงของแผ่น Geotextile และ HDPE เอง อาจส่งผลให้เกิดการรั่วซึมของน้ําชะมูลฝอยปนเปื้อนน้ําใต้ดินได้
2) ระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากบ่อฝังกลบเข้าระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย ได้แก่
วงจรไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ําชะมูลฝอย และการอุดตันของท่อรวบรวมน้ําชะมูลฝอยที่บ่อฝังกลบ เนื่องจาก
เครื่องสูบน้ําไม่สามารถสูบน้ําชะมูลฝอยได้ และหากตรวจพบสาเหตุหรือข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ควรสั่งให้ผู้ประกอบการทําการแก้ไขและซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้ โดยระหว่างการ
แก้ไขและซ่อมแซมควรจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบผิวดินมาปฏิบัติงานแทน
3) ระดับการวางท่อระบายน้ําของบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยจากบ่อที่ 1 ไปยังบ่อที่ 2
และ 3 หากตรวจพบว่าการวางท่อไม่ได้ระดับ ควรสั่งให้ผู้ประกอบกาทําการแก้ไขให้น้ําไหลได้ถูกต้องตามแบบ
ที่ได้ออกแบบไว้ต่อไป
 ควรกําจัดเศษขยะมูลฝอยออกจากบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย
 ควรเร่งระบายน้ําออกจากบ่อฝังกลบแล้วจึงนําขยะมูลฝอยลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
เพื่อให้เครื่องจักรกล และรถเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถทํางานในพื้นที่บ่อฝังกลบได้ หลังจากสูบน้ําชะมูลฝอย
ออกจากบ่อฝังกลบแล้ว ควรกําหนดให้มีพื้นที่ย่อยในบ่อฝังกลบ กําหนดเฟสงานฝังกลบ และควรมีเจ้าหน้าที่
กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ พร้อมทั้งดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
 ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้รอการเกลี่ยบดอัด และกลบด้วยดิน ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมัก
ชีวภาพ (EM) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน

๑๗๘
 ควรติดตั้งป้ายเตือนว่า ห้ามทิ้งขยะลงในบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย และตักขยะมูลฝอย
ออกจากบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย
 ควรจัดทําทะเบียนผู้คุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ พร้อมทั้งกําหนดจุดและเวลาคัด
แยกขยะมูลฝอย และชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ดําเนินการดังนี้
1) นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
2) ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ประจําทุกวัน
3) คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น
เพื่อไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล และเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน
4) ขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้ว ควรนําออกนอกพื้นที่เป็นประจําทุกวัน

๑๗๙
4.3 จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคายมี ระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ และเป็นระบบที่ได้รับ
การงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตาม
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.3.1 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 251 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย พื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับแม่น้ําโขง ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และลาดเอียงจากริมโขงเข้าสู่
ตัวเมืองถึงพนังชลประทาน โดยมีพื้นที่ 35.15 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558
มีจํานวนทั้งสิ้น 48,256 คน
เทศบาลเมืองหนองคายมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ แม่น้ําโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลหาดคํา
ทิศใต้
ติดต่อกับ เทศบาลตําบลโพธิ์ชัย และองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองหมี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลกวนวันและองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกอมเกาะ

รูปที่ 4.3 - 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย

๑๘๐
ปัจจุบันมีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จํานวน 42 ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น
1. ตําบลในเมือง
จํานวน 15 ชุมชน
2. ตําบลมีชัย
จํานวน 8 ชุมชน
3. ตําบลโพธิ์ชัย
จํานวน 5 ชุมชน
4. ตําบลกวนวัน
จํานวน 2 ชุมชน
5. ตําบลหาดคํา
จํานวน 7 ชุมชน
6. ตําบลหนองกอมเกาะ
จํานวน 4 ชุมชน
7. ตําบลเมืองหมี
จํานวน 1 ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 55 ตันต่อวัน โดยมี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
หนองคาย บ้านดงนาเทา หมู่ที่ 8 ตําบลสระใคร อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 4.3 – 1 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย
ลําดับ ปีงบประมาณ
ที่
พ.ศ.
1
2540

2

2540

3

2541 2544

4

2544

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
3.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัด
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ขยะ โดย บริษัท สยาม – เทค กรุ๊ป จํากัด
3.750 จัดซื้อที่ดินเพื่อการกําจัดขยะมูลฝอย ณ บ้านดงนาเทา
ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
กระทรวงวิทยาศาสตร์
6.36414 ปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย (แห่งเดิม)
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ณ บ้านนาจันทร์ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
กระทรวงวิทยาศาสตร์
66.985 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย (แห่งใหม่)
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ณ บ้านดงนาเทา ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
โดย บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง
กระทรวงวิทยาศาสตร์
7.300 จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับใช้ในระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
แหล่งงบประมาณ

๑๘๑
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองหนองคาย ได้มอบหมายสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเก็บขน
ขยะและสํานักการช่าง รับผิดชอบงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองคาย ยังได้ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน/โครงการในการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ได้แก่
- โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะที่บ่อกําจัดขยะดงนาเทา
- โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเผาในเตาเผา
- โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแลการกําจัดขยะที่บ่อกําจัดขยะดงนาเทา
- โครงการจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาดชุมชน ถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ
- โครงการอุดหนุนเงินเพื่อบํารุงรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยขยะที่บ่อกําจัดขยะดงนาเทา
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
- โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ พร้อมชุดบุ๊งกี๋หน้า
- โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
- โครงการจัดซื้อรถย่อยกิ่งไม้
- โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ พร้อมอุปกรณ์แบบลากจูง
- โครงการสร้างจิตสํานึกประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- โครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการชุมชนขยะเป็นศูนย์โดยการจัดตั้งธนาคารขยะ
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกลุ่ม จํานวน
ทั้งสิ้น 19 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 13 แห่ง และในปัจจุบันมีเพียงเทศบาลเมืองหนองคายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสระใครเท่านั้น
ที่นําขยะมากําจัด รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 – 2
ตารางที่ 4.3 – 2 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.

อปท. หลัก

1.ทม.หนองคาย 2.ทต.หนองสองห้อง
3.ทต.เวียงคุก 4.อบต.ในเมือง
5.อบต.มีชัย
6.อบต.โพธิ์ชัย
7.อบต.กวนวัน 8.อบต.เวียงคุก
9.อบต.วัดธาตุ 10.อบต.หาดคํา
11.อบต.หินโงม 12.อบต.บ้านเดื่อ
13. อบต.สีกาย 14.อบต.สองห้อง
15. อบต.ประโค 16. อบต.เมืองหมี
17.อบต.ค่ายบกหวาน 18.อบต.หนองกอมเกาะ
19. อบต.พระธาตุบังพวน

ทม.หนองคาย

MOU
ณ วันที่ 17 กพ. 49
1. ทม.หนองคาย 2.อบต.กวนวัน
3.อบต.โพธิ์ชัย
4.อบต.หนองกอมเกาะ
5.อบต.ค่ายบกหวาน 6. อบต.สีกาย
7.อบต.วัดธาตุ
8.อบต.หาดคํา
9.อบต.บ้านเดื่อ 10.อบต.ปะโค
11.อบต.หินโงม 12.อบต.ทุ่งหลวง
13.อบต.สองห้อง

อปท.
ที่เข้าร่วมทิ้งปัจจุบัน
1. ทม.หนองคาย
2. อบต.สระใคร

๑๘๒
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลเมืองหนองคาย โดย สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขน
ขยะด้วยรถเก็บขนขยะ จํานวน 20 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 – 3 สําหรับปริมาณที่เก็บขนได้ วันละ
55 ตัน และสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด
โดยแบ่งเขตการเก็บขนแยกตามถนนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน แบ่งเป็น 7 เขต
ตารางที่ 4.3 – 3 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ประเภท

ขนาด

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

เทท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย

4 ลบ.หลา
12 ลบ.ม.
12 ลบ.ม.

ขง 1170
80-7991
80-8189

อัดท้าย
เทท้าย
อัดท้าย
ปิคอัพ
อัดท้าย
ปิคอัพ
เอนกประสงค์
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
เอนกประสงค์
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย

4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
12 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
4 ลบ. หลา
4 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
6 ล้อ
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.

81-8395
80-8830
81-1880
80-8912
80-9509
80-0010
80-0600
81-1016
81-1048
81-1638
81-2179
81-2860
81-3156
81-4097
81-4024
81-4433
81-4434

2534
2535
2536
2537
2540
2553
2542
2544
2548
2549
2550
2551
2552
2554
2555
2556
2557
2558
2558
2558

ซ่อมแซมบ่อย
ชํารุด
ชํารุด
ซ่อมแซมบ่อย
ชํารุด
ซ่อมแซมบ่อย
ชํารุด
ซ่อมแซมบ่อย
ชํารุด
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๑๘๓

รูปที่ 4.3 – 2 แสดงเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย บ้านดงนาเทา หมู่ที่ 8 ตําบลสระใคร อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ โดยเทศบาลเมืองหนองคายจัดซื้อเอง เมื่อปี พ.ศ. 2539 ประมาณ 50 ไร่ และ
2541 ประมาณ 19 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,850,000 บาท
 เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ยังไม่ได้
เปิดใช้งาน เนื่องจากยังใช้งานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมที่บ้านนาจันทร์ ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย และได้ปิดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวในเดือนเมษายน 2549
 ปี พ.ศ. 2549 เปิดใช้งานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ก่อสร้างใหม่จนถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2551 ได้หยุดดําเนินการ เนื่องจากน้ําจากบ่อขยะไหลล้นออกนอกพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ทําให้
ชาวบ้านปิดถนนบริเวณทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนคัดค้านการนําขยะมูลฝอยเข้าไปกําจัดใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวจนกระทั่งปี พ.ศ. 2556
 ปัจจุบัน โดยชุมชนให้เทศบาลเมืองหนองคายและองค์การบริหารส่วนตําบลสระใคร
เท่านั้นที่สามารถนําขยะมูลฝอยมากําจัดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองคาย เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัด
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ลักษณะการฝังกลบแบบขุดร่อง
(Trench Method) มีบ่อฝังกลบขยะ จํานวน 2 บ่อ ดังนี้
 บ่อฝังกลบที่ 1 มีจํานวน 4 ชั้น แบ่งเป็นต่ํากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร และ
สูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร
 บ่อฝังกลบที่ 2 มีจํานวน 2 ชั้น แบ่งเป็นต่ํากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร และ
สูงกว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร

๑๘๔
บ่อฝังกลบมีอายุใช้งาน 20 ปี ปัจจุบันใช้งานมาแล้ว 2 ปี รายละเอียดของระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.3 – 3 โดยมีสถานภาพปัจจุบันดังแสดงในตารางที่ 4.3 – 4

รูปที่ 4.3 – 3 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย

๑๘๕
ตารางที่ 4.3 – 4 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารสํานักงาน
1.2 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.3 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.4 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ

สถานภาพปัจจุบนั

อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพราะมีการซ่อมแซม
ปรับปรุง และทาสีอาคารใหม่

สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
1.5 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้ รั้วคอนกรีต ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี
1.6 พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
แนวกันชน (Buffer Zone) มีจํานวน 3 แนว จํานวน
4 ด้าน ได้แก่
- แนวที่ 1 ชนิดพันธุ์พืช ต้นสน ความสูง 15 - 20 เมตร
- แนวที่ 2 ชนิดพันธุ์พืช ต้นสน ความสูง 15 - 20 เมตร
- แนวที่ 3 ชนิดพันธุ์พืช ต้นสน ความสูง 15 - 20 เมตร

1.7 บ่อบําบัดน้ําเสีย

1.9 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.10 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

 บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย จํ านวน 3 บ่ อ มี พื้ นที่ 5.5 ไร่
เป็นระบบ Stabilization Pond ต่อแบบอนุกรม
ประกอบด้วย Anaerobic Pond, Facultative
Pond และ Maturation Pond
 ปูด้วยแผ่น HDPE
 บ่อสังเกตการณ์เดิมมีทั้งหมด 10 จุด ก่อสร้าง
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ

ประเภท

1

รถแทรกเตอร์
(Hitachi
DX 175)
รถบรรทุก
(Mitsubishi)
รถขุด
(Volvo)
รถขุด
(Hyundai)

2
3
4

1.11 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ

ขนาด

EC210
EC220

ทะเบียน
รถ/
เลข
ครุภัณฑ์
019-440001
017-450001
018-440001
018-570043

ปี
ที่ได้มา

สภาพ

2544

จําหน่าย
แล้ว

2545

ซ่อมบ่อย

2544

ซ่อมบ่อย

2556

ใช้งานได้ดี

 บ่อฝังกลบที่ 1 จํานวน 5 จุด และบ่อฝังกลบที่ 2
จํานวน 8 จุด อยู่ในสภาพดี ไม่หักล้ม

๑๘๖
ลําดับ
ที่

2

รายการตรวจสอบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1.12 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
1.13 บ้านพัก
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

สถานภาพปัจจุบนั
รางระบายน้ําฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก
อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพราะมีการซ่อมแซม
ปรับปรุง และทาสีอาคารใหม่
ระบบไฟฟ้าที่เข้าถึงพื้นที่ และสามารถรองรับ
การดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

รูปที่ 4.3 - 4 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย

๑๘๗
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลเมื อ งหนองคาย มี จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ํ า ใต้ ดิ น จํ า นวน 10 จุ ด เพื่ อ ติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน และ
ไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินและก๊าซ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลเมืองหนองคาย ได้มอบหมายสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ
เก็บขนขยะและสํานักการช่าง รับผิดชอบงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 53 ตันต่อวัน เป็นขยะ
มูลฝอยที่มาจากเขตเทศบาลเมืองหนองคายและองค์การบริหารส่วนตําบลสระใครเพียง 2 แห่งเท่านั้น จํานวน
50 ตันต่อวัน และ 2 ตันต่อวัน ตามลําดับ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย เปิดเวลา 08.30 – 12.00 น.
โดย เทศบาลเมืองหนองคายเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล(Sanitary Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้ 20 ปี โดยมีบ่อฝังกลบ จํานวน 2 บ่อ
 บ่อฝังกลบที่ 1 จํานวน 4 ชั้น แบ่งเป็นต่ํากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร และ
สูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร
 บ่อฝังกลบที่ 2 จํานวน 2 ชั้น แบ่งเป็นต่ํากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ๆ 2 เมตร และ
สูงกว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร
สําหรับสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบ
ในปี พ.ศ. 2544 โดยนําดินมากลบทับขยะที่มีทั้งหมดในพื้นที่ ปิดท่อระบายน้ําเสียชั่วคราวที่เชื่อมต่อระหว่าง
บ่อฝังกลบที่ 1 และบ่อฝังกลบที่ 2 รวมทั้งเพิ่มความสูงคันบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 1 และซ่อมแซมกําแพง
ที่พังให้อยู่ในสภาพเดิม
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า บ่อฝังกลบที่ 1 ไม่ได้ใช้งานมีต้นไม้และน้ําขัง
ในบ่อฝังกลบจํานวนมาก ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานของบ่อฝังกลบที่ 2 โดย
มีพื้นที่ภายในบ่อฝังกลบรองรับน้ําชะมูลฝอยและน้ําฝน มีการสูบน้ําชะขยะมูลฝอยและน้ําฝนด้วยเครื่องสูบน้ํา
ไปไว้ ที่ บ่ อ พั ก ซึ่ ง เป็ น บ่ อ ดิ น เหนี ย วนอกรั้ ว โครงการ การเทขยะลงในบ่ อฝั งกลบเป็ นไปตามจุ ดที่ กํ าหนดไว้
เกลี่ย และบดอัดขยะมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน โดยไม่มีการกลบทับดินจนกว่าขยะมูลฝอยจะเต็มบ่อ และฉีดพ่น
ด้วยน้ําหมักชีวภาพแทนการกลบทับด้วยดิน ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะ
กลบทับได้ เพราะยังไม่ได้ต่อท่อให้สูงขึ้น ระบบบําบัดน้ําเสียมีน้ําเสียปริมาณมาก และมีสีเขียว

๑๘๘

ท่อระบายก๊าซอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน

บ่อฝังกลบที่ 1 ไม่ได้ใช้งานมีต้นไม้และน้ําขังในบ่อฝังกลบจํานวนมาก

เกลี่ย และบดอัดขยะมูลฝอยเป็นประจําทุกวันโดยไม่มีการกลบทับดินจนกว่าขยะมูลฝอยจะเต็มบ่อ

ปรับเปลี่ยนการใช้งานของบ่อฝังกลบที่ 2 โดยมีพื้นที่ภายในบ่อฝังกลบรองรับน้ําชะมูลฝอยและน้ําฝน

ระบบบําบัดน้ําเสียมีน้ําเสียปริมาณมาก และมีสเี ขียว

รูปที่ 4.3 – 5 แสดงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย

๑๘๙
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลเมืองหนองคาย ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน และไม่มีการตั้ง
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ใต้ ดิ น และก๊ า ซใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองหนองคาย มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยจัดทําเป็นโครงการ/งบประมาณดําเนินงาน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559
– 2561) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 โครงการสร้างจิตสํานึกประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
 โครงการชุมชนขยะเป็นศูนย์โดยการจัดตั้งธนาคารขยะ
 โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ประชาชนรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ยังมีการคัดค้านไม่ให้รถเก็บขนขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ลงนามใน MOU นําขยะมูลฝอยไปกําจัดที่บ่อฝังกลบ ยกเว้นรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองหนองคายและองค์การบริหารส่วนตําบลสระใครเท่านั้น
 บ่ อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํ าใต้ดินไม่ถู กต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุ ม
มลพิษ
 เนื่องจากมีน้ําขังจํานวนมากในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ําชะ
ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียมีปริมาณที่น้อยหรือแทบไม่มีเลย โดยน้ําในบ่อบําบัดส่วนใหญ่เป็นน้ําฝน
 การดําเนินงานฝังกลบ พบว่า
1) ปัจจุบันกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเพียงบางส่วน และนาน ๆ ครั้งจึงจะกลบ
ทับขยะมูลฝอยด้วยดิน ซึ่งยังมีขยะมูลฝอยจํานวนมากที่ไม่มีการกลบทับด้วยดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น
และแมลงวัน
2) มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานของบ่อฝังกลบที่ 2 โดยมีพื้นที่ภายในบ่อฝังกลบ
รองรับน้ําชะมูลฝอยและน้ําฝน ซึ่งเก็บกักน้ําชะขยะมูลฝอยและน้ําฝนไว้ในบ่อฝังกลบ และใช้เครื่องสูบน้ําสูบ
น้ําชะขยะมูลฝอยและน้ําฝนนี้ไปไว้ที่บ่อพักซึ่งเป็นบ่อดินเหนียวนอกรั้วโครงการ แล้วจึงสูบน้ําชะมูลฝอยจากบ่อ
พักดังกล่าวไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียต่อไป
3) ไม่มีแผนจัดทําคันดินรอบบ่อฝังกลบที่ 2 เพื่อใช้ในการฝังกลบในชั้นต่อไป
4) การฝังกลบมีลักษณะลาดเอียงจากตรงกลางบ่อไปยังขอบบ่อฝังกลบ โดยที่ไม่มีคัน
ดินกั้นที่ขอบบ่อ ซึ่งในฤดูฝนจะทําให้น้ําชะมูลฝอยไหลออกนอกบ่อฝังกลบลงรางระบายน้ําฝนได้ง่าย

๑๙๐
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ได้แก่
 เนื่องจากชุมชนคัดค้าน เทศบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างเทศบาล ตัวแทน
จากชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจายุติข้อ
ขัดแย้ง ซึ่งเทศบาลอาจจําเป็นจําเป็นต้องพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1) จัดซื้อที่ดินโดยรอบเพิ่มเติมเพื่อทําเป็นแนวกันกลิ่นและปัญหาอื่นๆ
2) ทบทวนวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม กลิ่ น
แมลงวัน และน้ําชะขยะมูลฝอย รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอย ไม่ให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม และปัญหาเดือดร้อนรําคาญแก่ชุมชนข้างเคียง
 ก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุม
มลพิษและจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอง
 ควรทํ าการต่ อท่ อรวบรวม/ระบายก๊ าซในบ่ อฝั งกลบให้สู งขึ้ นก่ อนที่ จะฝั งกลบขยะ
มูลฝอยในชั้นต่อไป โดยทําตามที่ได้ออกแบบไว้
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้กลบทับด้วยดินใน
บ่อฝังกลบ และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวัน กลิ่น และ
ข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการลดปริมาณน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากการสัมผัสของน้ําฝน
กับชั้นขยะมูลฝอยที่จะต้องนําไปบําบัดต่อไป
2) จัดทําคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไปรอบบ่อฝังกลบ เพื่อใช้งานบ่อฝังกลบในชั้น
ต่อไป และป้องกันไม่ให้น้ําชะมูลฝอยไหลออกนอกบ่อฝังกลบลงสู่รางระบายน้ําฝนหรือออกนอกสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย ซึ่งอาจเกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้
3) ควรสูบน้ําชะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียบ่อที่ 1 และ
ตรวจสอบสภาพการทํางานเครื่องสูบน้ํา เพื่อให้สามารถสูบน้ําชะขยะมูลฝอยลงสู่บ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยได้
4) สูบน้ําฝนที่อยู่ในบ่อฝังกลบที่ 2 และรวบรวมลงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดต่อไป

๑๙๑
4.3.2 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีพื้นที่ 12.62 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของตําบลท่าบ่อ และตําบลน้ําโมง จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีทั้งสิ้น 18,468 คน
เทศบาลเมืองท่าบ่อมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ลําห้วยโมง ตําบลกองนาง
ทิศใต้
ติดต่อกับ บ้านนาช้างน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าบ่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตําบลโพนสา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านทุ่ม องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง

รูปที่ 4.3 – 6 แสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ

๑๙๒
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองท่าบ่อ ประกอบด้วย 19 ชุมชน คือ
1. ชุมชนป่างิ้ว 1
2. ชุมชนป่างิ้ว 2
3. ชุมชนวัดสว่างพัฒนา
4. ชุมชนธรรมคุณร่วมใจพัฒนาผาสุก
5. ชุมชนโคกน้อยพัฒนาผาสุก
6. ชุมชนอัมพวัน
7. ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา
8. ชุมชนสนามกีฬาป่าตาล
9. ชุมชนบ่อแก้ว
10. ชุมชนตลาดสด
11. ชุมชนท่าเสด็จ
12. ชุมชนวัดแก้วพิจิตร
13. ชุมชนสระแก้วร่วมใจพัฒนา
14. ชุมชนประตูเมืองมิตรภาพ
15. ชุมชนนาดาว
16. ชุมชนศรีบุญเรือง
17. ชุมชนศรีมงคล
18. ชุมชนโรงเรียนเก่าน้ําโมง
19. ชุมชนศรีชมภูน้ําโมง
ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 21 ตันต่อวัน โดยมีอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดแสดงดังตาราง
ที่ 4.3 - 5 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 - 5 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ลําดับ ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ที่
พ.ศ.
1
2540
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2
2544กระทรวงวิทยาศาสตร์
2545
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3
2551
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
6.971 ปรับปรุงระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย
30.474
12.815

ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
โดย บริษัทวงศ์สระหลวง
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2

2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ไม่มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล โดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเก็บขนขยะและระบบกําจัดขยะ ทั้งนี้เทศบาลเมืองท่าบ่อ กําหนดแผนงาน/โครงการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ดังนี้
- โครงการซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
- โครงการปรับปรุงป้ายหน้าสถานที่กําจัดมูลฝอย
- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
- โครงการซ่อมแซมบ่อหมักสิ่งปฏิกูลเพื่อทําปุ๋ย

๑๙๓
- โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
- โครงการตรวจสุขภาพประจําปีผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคจากการปฏิบัติหน้าที่
- โครงการจัดซื้อรถบดอัดและดันกลบขยะมูลฝอย ขนาด 4 ล้อ
- โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
- โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
- โครงการอบรมอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดมูลฝอย
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์ จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
12 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU) เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวน 11 แห่ง และได้มีการลงนาม MOU อีกครั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ซึ่งมีจํานวนลดลงเหลือเพียง 9 แห่ง แต่ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 11 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 – 6
ตารางที่ 4.3 - 6 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.
1.ทม.ท่าบ่อ
2.ทต.โพนสา
3.อบต.ท่าบ่อ
4.อบต.น้ําโมง
5.อบต.กองนาง
6.อบต.โคกคอน
7.อบต.บ้านเดื่อ
8.อบต.บ้านถ่อน
9.อบต.บ้านว่าน
10.อบต.นาข่า
11.อบต.โพนสา
12.อบต.หนองนาง

อปท. ที่ลงนาม MOU ครั้งที่ 1
(งบประมาณ พ.ศ. 2549)
1. ทม.ท่าบ่อ
2. อบต.บ้านเดื่อ (8 พย 48)
3. อบต.หาดคํา (2 พค49)
4. อบต.โคกคอน (31 กค 49)
5. อบต.น้ําโมง (3 สค 49)
6. อบต.กองนาง (3 สค 49)
7. อบต.บ้านถ่อน (สค 49)
8. อบต.ท่าบ่อ (สค 49)
9. อบต.นาข่า (กย 49)
10. อบต.บ้านว่าน (กย 49)
11. อบต.บ้านฝาง (8 พย 49)

อปท. ที่ลงนาม MOU ครั้งที่ 2
(22 ตุลาคม 2555)
1. ทม.ท่าบ่อ
2. อบต.หนองนาง
3. อบต.โพนสา
4. อบต.ท่าบ่อ
5. อบต.พระธาตุบังพวน
6. อบต.โคกคอน
7. อบต.น้ําโมง
8. อบต.บ้านว่าน
9. ทต.บ้านถ่อน

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทม.ท่าบ่อ
ทต.โพนสา
ทต.บ้านถ่อน
อบต.พระธาตุบังพวน
อบต.บ้านเดื่อ
อบต.โคกคอน
7. อบต.น้ําโมง
8. อบต.ท่าบ่อ
9. อบต.หนองนาง
10. อบต.โพนสา
11. อบต.บ้านว่าน

๑๙๔
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลเมืองท่าบ่อ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะด้วย
รถเก็บขนขยะ จํานวน 7 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 – 7 สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 92 มีการแบ่งเขตการเก็บขนเป็น 6 เขต
ตารางที่ 4.3 – 7 แสดงรถก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท
อัดท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เอนกประสงค์เทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย

ขนาด
10 ลบ.หลา
12 ลบ.หลา
12 ลบ.หลา
12 ลบ.หลา
ไม่ระบุ

4 ลบ.หลา
12 ลบ.หลา

ทะเบียนรถ
81-0290
80-8709
ไม่มี
ไม่มี
81-0881
81-0127
นค 1565

ปีที่ได้มา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

รูปที่ 4.3 – 7 แสดงเส้นทางเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ

สภาพรถ
ซ่อมบ่อย
ดี
ดี
ซ่อมบ่อย
ดี
ดี
ซ่อมบ่อย
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(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นกุ ด บง หมู่ ที่ 6 ตํ า บลท่ า บ่ อ อํ า เภอ
ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 46 ไร่
ซึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องเทศบาล เริ่ ม ใช้ ง านเมื่ อ วั น ที่ 11 ธั น วาคม 2545 โดย เทศบาลเมื อ งท่ า บ่ อ
เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) ลักษณะการฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ 20 ปี
สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 135,918.03 ตัน ซึ่งมีจํานวน 2 บ่อ ๆ ละ 4 ชั้น แบ่งเป็น ต่ํากว่า
ระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้นๆ ละ 2 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.3 – 8 โดยมี
สถานภาพปัจจุบันดังแสดงในตารางที่ 4.3 – 8

รูปที่ 4.3 – 8 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ

๑๙๖
ตารางที่ 4.3 – 8 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.2 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพทรุดโทรม แต่ยังสามารถใช้งาน
สภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้ รั้วลวดหนาม ชํารุดบางแห่ง
1.5 บ่อบําบัดน้ําเสีย
 บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย จํ า นวน 3 บ่ อ เป็ น ระบบ
Stabilization Pond ประกอบด้วย Anaerobic
Pond, Facultative Pond และ Maturation
Pond

1.6 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.7 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

 ปูด้วยแผ่น HDPE และขาดหลายแห่ง
น้ําในบ่อบําบัดมีปริมาณน้อย มีต้นไม้ในบ่อฯ
 บ่อสังเกตการณ์ 3 จุด
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

2

1.8 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ
1.9 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

ประเภท

ขนาด

รถบรรทุกเทท้าย 110 แรงม้า
รถตักดิน
165 แรงม้า
ตีนตะขาบ
รถแทรกเตอร์ 153 แรงม้า
ตีนตะขาบ
รถปิคอัพ
ตรวจการ
เครื่องชั่งน้ําหนัก
เครื่องสูบน้ํา
ระบายน้ํา

ปีที่
ได้มา
2545
2545

ใช้งานได้
ใช้งานได้

2545

ใช้งานได้

2545

ใช้งานได้

สภาพ

ใช้งานได้
ชํารุด

 จํานวน 19 จุด และหลายจุดเอียงล้ม
 รางระบายน้ําฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีวัชพืช
ระบบไฟฟ้าที่เข้าถึงพื้นที่ และสามารถรองรับ
การดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๑๙๗

อาคารจอดเครื่องจักรกลไม่มีการใช้งาน

ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซเอียง

บ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยที่ 1 ระดับน้ําเสียต่ํา มีสีดําคล้ํา และแผ่น HDPE ขาดเป็นรู

บ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยที่ 2 และ 3 น้ําเสียมีสีเขียว มีต้นไม้ในบ่อและระหว่างคันบ่อ

รางระบายน้ําฝนมีวัชพืชจํานวนมาก
รูปที่ 4.3 – 9 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ

๑๙๘
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน จํานวน 3 จุด เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน ดังรูปที่ 4.3 – 10 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใต้ดิน และไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้
ดินและก๊าซในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

รูปที่ 4.3 – 10 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบเก็บขนขยะและระบบกําจัดขยะ โดยมีบุคลากรประจําระบบ จํานวน 6 คน ได้แก่ ขับรถแบ๊คโฮ
1 คน ขับรถตีนเป็ด 1 คนดูแลทัศนียภาพ สูบน้ํา ตัดหญ้า 2 คน ประจําด่านชั่งน้ําหนัก 1 คน ขับรถดัมพ์
(บรรทุกดินและฝังกลบขยะ) 1 คน
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 28 ตันต่อวัน เป็น
ขยะมูล ฝอยที่ มาจากเขตเทศบาลเมื องท่าบ่อ จํานวน 10 ตั นต่อวั น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอื่ น
จํานวน 18 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ เริ่มงานเวลา 07.00 – 16.00 น.
เทศบาลเมืองท่าบ่อเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยก
ขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ลักษณะ

๑๙๙
การฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) จํานวน 2 บ่อ ๆ ละ 4 ชั้น แบ่งเป็น ต่ํากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ
ละ 2 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้นๆ ละ 2 เมตร
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2 และอยู่ใน
ระหว่างทําคันดินรอบบ่อฝังกลบ เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไป มีการเกลี่ยและบดอัดเป็นประจําทุกวัน และ
หลายวันจึงกลบทับด้วยดิน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ การฝังกลบมีลักษณะเป็นหลังเต่า และมีขยะมูลฝอยที่
คัดแยกแล้วอยู่ในบริเวณบ่อฝังกลบขยะ ยังคงมีการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รถเก็บขนขยะบางคัน ยังคงใช้เส้นทางการเดินรถจากประตูทางเข้าไปยังอาคารเครื่อง
ชั่งและจากอาคารเครื่องชั่งไปยังบ่อฝังกลบไม่เหมาะสมกับการสภาพการทํางาน โดยเดินรถถอยหลังลงจาก
เครื่องชั่ง เมื่อชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยแล้ว เพื่อนําขยะไปเทในบ่อฝังกลบ

กลบทับขยะมูลฝอยเพียงบางส่วน และยังมีกองขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้างที่ไม่มีการกลบทับด้วยดิน

ขยะมูลฝอยทีถ่ ูกคัดแยกแล้วอยู่ในบริเวณบ่อฝังกลบขยะ
รูปที่ 4.3 – 11 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ

๒๐๐
(3) ด้านงบประมาณ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/
เดื อน แต่ ยังไม่ มีการออกข้อบั ญ ญั ติหรื อเทศบั ญ ญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการกํ าจัดขยะมูล ฝอย แต่มี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกําจัดมูลฝอยสําหรับ อปท. อื่น ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยในอัตรา 415บาท/ตัน
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ภายใต้โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
 เครื่องจักรกลในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีอายุการใช้งานมานาน และชํารุดบ่อย
 บ่อบําบัดน้ําเสีย บ่อที่ 1 ระดับน้ําต่ํามาก อาจมีการรั่วซึมออกจากบ่อบําบัดน้ําเสีย
และมีน้ําชะมูลฝอยไหลลงที่นาของชาวบ้าน
 งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน
 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดเท่าที่ควร ทําให้มี
วัชพืชขึ้นรกรอบบ่อฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเป็นหญ้าแห้ง อาจติดไฟเองได้ในหน้าแล้งที่อากาศร้อน
 การกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถปิดกลบได้ทั้งหมด
ปัจจุบันกลบทับขยะมูลฝอยเพียงบางส่วน และยังมีกองขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้างที่ไม่มีการกลบทับ
ด้วยดิน
 ไม่นําขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วออกนอกบ่อฝังกลบ ซึ่งกีดขวางการบดอัดขยะมูล
ฝอยของเครื่องจักรกล
 เครื่องสูบน้ําเสียชํารุด ไม่มีการซ่อมแซม ทําให้ไม่มีน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
 ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการจัดการขยะ
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดหาแหล่งดินและเครื่องจักร เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
ให้เพียงพอกับปริมาณขยะและเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมด
 ตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบําบัดน้ําเสียบ่อที่ 1 เนื่องจากระดับน้ําเสียต่ํามาก อาจมี
การรั่วซึมออกจากบ่อบําบัดน้ําเสียบ่อแรก และไหลลงที่นาของชาวบ้าน

๒๐๑
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แ ก่
คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็น
ผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอง
 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทําความสะอาดพื้นที่ และถางหญ้าเป็นประจํา
 ดันท่อระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้ตั้งตรง
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้กลบทับด้วยดินใน
บ่อฝังกลบ และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวันและสัตว์
พาหนะ รวมทั้งการลดปริมาณน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากการสัมผัสของน้ําฝนกับชั้นขยะมูลฝอยที่จะต้องนําไป
บําบัดต่อไป
2) จัดทําคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไปรอบบ่อฝังกลบ เพื่อที่จะสามารถใช้งานบ่อฝัง
กลบในชั้นต่อไป
3) กําหนดให้มีเฟสงานฝังกลบ และมีเจ้าหน้าที่กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝัง
กลบ เพื่อให้ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
4) ควบคุมไม่ให้คนคุ้ยขยะมูลฝอยมีการตั้งเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยที่ถูก
คัดแยกแล้วไว้ในบ่อฝังกลบ ทั้งนี้ ควรนําขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วออกจากบ่อฝังกลบเป็นประจําทุกวัน
5) เร่งจัดทําคันดินรอบบ่อฝังกลบ เพื่อป้องกันน้ําชะขยะไหลล้นหรือซึมออกนอก
บ่อฝังกลบ

๒๐๒
4.3.3 โครงการศูนย์กําจัดมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ มีพื้นที่ 5.2 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง เป็นที่ราบ
และลาดเอียงจากทิศเหนือฝั่งแม่น้ําโขงลงมาทางทิศใต้ ตรงข้ามเมืองหลวงนครเวียงจันทร์ และมีท่าเรือข้าม
ติดต่อระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรในเขตเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีทั้งสิ้น 12,171 คน
ทั้งนี้ ภายในเขตเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ มีชุมชนทั้งหมด 8 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนวัดธาตุดํา
2. ชุมชนวัดหาดปทุม
3. ชุมชนวัดกลาง
4. ชุมชนตลาดสด
5. ชุมชนวัดช้างเผือก
6. ชุมชนวัดสุมงคล
7. ชุมชนวัดเจียมปรางค์
8. ชุมชนวัดสะพานทอง
และมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 12 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กําจัดโดยระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล หมักขยะอินทรีย์ และฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
เทศบาลศรีเชียงใหม่ ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดแสดงดังตาราง
ที่ 4.3 – 9 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 - 9 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
ลําดับ
ที่
1

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2539

2

2540

3

2552-2554

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วงเงิน
(ล้านบาท)
2.470
4.162
161.300

รายละเอียดโครงการ
จัดซื้อรถกําจัดขยะมูลฝอย
จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย
บริษัทวรรธน์สรร

๒๐๓
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ไม่มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล โดยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเก็บขนขยะและระบบกําจัดขยะ
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม
จํานวน 11 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย
(MOU) เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 จํานวน 7 แห่ง และปัจจุบันมีหน่วยงาน/เอกชนที่ลงนาม MOU จํานวน 15 แห่ง
อยู่ระหว่างดําเนินการลงนามอีก 8 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการ/เอกชน นําขยะ
มาร่วมกําจัดจริง จํานวน 23 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 – 10
ตารางที่ 4.3 – 10 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.
1.ทต.ศรีเชียงใหม่
2. ทต.สังคม
3.อบต.แก้งไก่
4.อบต.ผาตั้ง
5.อบต.บ้านม่วง
6.อบต.นางิ้ว
7.อบต.สังคม
8.อบต.พานพร้าว
9.อบต.บ้านหม้อ
10.อบต.พระพุทธบาท
11.อบต.หนองปลาปาก

อปท. ที่ลงนาม MOU
วันที่ 22 กันยายน 2548
1. ทต.ศรีเชียงใหม่
2. อบต.โพนทอง
3. อบต.หนองปลาปาก
4. อบต.พานพร้าว
5. อบต.บ้านหม้อ
6. อบต.พระพุทธบาท
7. อบต.ด่านศรีสุข

MOU ณ พ.ศ. 2559

1.ทต.โพธิ์ชัย
2.ทต.ปะโค
3.ทต.สังคม
4.ทต.กวนวัน
5.อบต.นาข่า
6.อบต.บ้านหม้อ
7.อบต.พระพุทธบาท
8.อบต.โพนทอง
9.โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
10.บริษัทศรีเชียงใหม่ฯ
11.ทต.กองนาง
12.อบต.ด่านศรีสุข
13.อบต.ค่ายบกหวาน
14.ทต.หนองสองห้อง
15.อบต.หนองกอมเกาะ

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ทต.ศรีเชียงใหม่
ทต.โพธิ์ชัย
ทต.ปะโค
ทต.สังคม
ทต.กวนวัน
อบต.นาข่า
อบต.บ้านฝาง
อบต.บ้านม่วง
อบต.บ้านหม้อ
อบต.ผาตั้ง
อบต.พระพุทธบาท
อบต.พานพร้าว
อบต.โพธิ์ตาก
อบต.โพนทอง
อบต.เมืองหมี
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
บริษัทศรีเชียงใหม่ฯ
ทต.กองนาง
ทต.หนองปลาปาก
อบต.ด่านศรีสุข
อบต.โพนสว่าง
อบต.ค่ายบกหวาน
ทต.หนองสองห้อง
อบต.หนองกอมเกาะ

๒๐๔
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเก็บขนขยะมูลฝอย
ได้ทั้งหมดและครอบคลุมทุกครัวเรือน มีการแบ่งเขตการเก็บขนเป็น 2 เขต ตามจํานวนรถเก็บขนใน 8 ชุมชน
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 2 คัน ดังนี้
ประเภท
ขนาด
ทะเบียนรถ
สภาพรถ
ลําดับ
1
อัดท้าย
6 ลบ.ม.
81-1095
ดี
2
อัดท้าย
6 ลบ.ม.
80-9506
ดี
โดย รถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
ลําดับ

อปท./
หน่วยงานอืน่ ๆ

ประเภท

ระยะทางถึงโครงการ
(กิโลเมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8

ทต.หนองสองห้อง
อบต.หนองกอมเกาะ
อบต.บ้านฝาง
อบต.นาข่า
ทต.กวนวัน
อบต.เมืองหมี
อบต.โพนสว่าง
ทต.กองนาง

อัดท้าย,6 ล้อยกดั๊มพ์
6 ล้อยกดั๊มพ์
อัดท้าย
6 ล้อยกดั๊มพ์
อัดท้าย
6 ล้อยกดั๊มพ์
6 ล้อยกดั๊มพ์
6 ล้อยกดั๊มพ์

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
(ตัน/วัน)
1.8
2.5
1.5
1.6
2.3
1.8
1.2
2.8

(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านขุมคํา ตําบล
บ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 118 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล อยู่ในเขต
ของเทศบาลตําบลหนองปลาปาก เริ่มเปิดดําเนินการ ในเดือนพฤษภาคม 2554 โดยเป็นระบบกําจัดขยะ
มูล ฝอยแบบผสมผสาน มี การคัดแยกขยะรีไ ซเคิ ล หมั ก ขยะอิน ทรี ย์ และฝังกลบอย่ างถูกหลั กสุขาภิบ าล
(Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ โดยออกแบบให้ฝังกลบ (Trench Method) จํานวน 5 ชั้น แบ่งเป็นต่ํากว่า
ระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร สูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้
10 ปี จํานวน 40,653.57 ตัน รายละเอียดของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.3 – 12 โดยมี
สถานภาพปัจจุบันดังแสดงในตารางที่ 4.3 – 11

๒๐๕

รูปที่ 4.3 – 12 แสดงผังบริเวณ (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่

๒๐๖
ตารางที่ 4.3 – 11 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารสํานักงาน
1.2 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพดี และใช้งาน
สภาพดี และใช้งาน
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้ รั้วลวดหนาม ส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาพดี
1.5 พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
แนวกันชน (Buffer Zone) มีจํานวน 1 แนว จํานวน
4 ด้าน ได้แก่

1.6 บ่อบําบัดน้ําเสีย

1.7 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.8 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

2

1.9 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ
1.10 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

- แนวที่ 1 หญ้าแฝก ความสูงเฉลี่ย 1 – 2 เมตร
- แนวที่ 2 ยูคาลิปตัส ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร
- แนวที่ 3 ไม้สัก ความสูงเฉลี่ย 0.3 เมตร
 บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย จํ า นวน 3 บ่ อ เป็ น ระบบ
Stabilization Pond ประกอบด้วย Anaerobic
Pond, Facultative Pond และ Maturation Pond







ปูด้วยแผ่น HDPE และขาดเป็นรูหลายแห่ง
น้ําเสียมีสีดําคล้ํา
บ่อสังเกตการณ์มีทั้งหมด 5 จุด
ก่อสร้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้

ลําดับ

ประเภท

1
2
3

รถตักหน้าขุดหลัง
รถแบคโฮ
รถสิบล้อ

ทะเบียนรถ
/เลขครุภัณฑ์
018-50-0002
018-54-0002
034-54-0001

ปีที่ได้มา
2550
2553
2553

 เครื่องจักรใช้งานได้
 จํานวน 5 จุด และไม่พบท่อระบายก๊าซ
รางคอนกรีต
ระบบไฟฟ้าและประปาเข้าถึงพื้นที่ และสามารถ
รองรับการดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๒๐๗

รูปที่ 4.3 – 13 แสดงโครงสร้างพื้นฐานระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่

๒๐๘
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลตํา บลศรี เชีย งใหม่ มี จุด เก็บตั วอย่ างน้ํ าใต้ ดิน จํานวน 5 จุ ด เพื่ อติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน และ
ไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินและก๊าซ
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลตํ า บลศรี เชี ยงใหม่ มอบหมายผู้รั บ ผิด ชอบดู แ ลโดยกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเก็บขนขยะและระบบกําจัดขยะ โดยมีบุคลากรประจําระบบ จํานวน 33 คน ได้แก่
พนักงานขับรถ 4 คน ช่าง 1 คน พนักงานบันทึกข้อมูล/เวรยาม 3 คน และพนักงานคัดแยก/ทําปุ๋ย 25 คน
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ นํ าไปฝั งกลบในสถานที่ กํ าจั ดขยะมู ลฝอย 42.38 ตั นต่ อวั น
เป็นขยะของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ 4.85 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 37.53 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ จันทร์ – เสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา
08.00-17.00 น. วันอาทิตย์ปิดให้บริการ เพื่อซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร โดย เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ เป็น
ผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะ
รีไซเคิล หมักขยะอินทรีย์ และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ โดยออกแบบ
ให้ฝังกลบ (Trench Method) จํานวน 5 ชั้น แบ่งเป็นต่ํากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร สูงกว่าระดับผิวดิน
3 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ นําขยะมากําจัด จํานวน 24 แห่ง
โดยได้ดําเนินการคัดแขกขยะมูลฝอย การทําปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงไส้เดือนกําจัดขยะมูลฝอย ทําอีเอ็ม (EM) และ
การฝังกลบที่ถูกสุขลักษณะ
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ไม่มีการเกลี่ย บดอัด และกลบทับด้วยดิน
ขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้าง มีกลิ่นเหม็นและมีน้ําขังในบ่อฝังกลบ ขยะมูลฝอยบางส่วนนําไปกําจัดใน
บ่อฝังกลบโดยไม่มีการคัดแยกก่อน และมีการเทกองขยะมูลฝอยไว้นอกบ่อฝังกลบบริเวณด้านหลังอาคารร่อนปุ๋ย
ไม่มีการวางแผนทําคันดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไป น้ําในบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยมีสีดําคล้ํา

๒๐๙

เครื่องสับ/บดย่อยไม่มีการใช้งาน

ไม่พบท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบ

ขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีการเกลี่ย บดอัด กลบทับด้วยดิน
และไม่ทําคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไป

ขยะมูลฝอยบางส่วนนําไปกําจัดในบ่อฝังกลบโดยไม่มกี ารคัดแยกก่อน

กองขยะมูลฝอยนอกบ่อฝังกลบบริเวณด้านหลังอาคารร่อนปุ๋ย
รูปที่ 4.3 – 14 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่

๒๑๐
(3) ด้านงบประมาณ
เทศบาลตําบลศรี เชี ยงใหม่ มีการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/
ครัวเรือน/เดือน แต่ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย
แต่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกําจัดมูลฝอยที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยสําหรับ อปท. อัตรา 400 บาท/ตัน
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ให้ความสําคัญกับการลด คัดแยก ขยะในครัวเรือน โดยจัดทํา
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ณ แหล่ ง กํ า เนิ ด เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามรู้ ใ นการคั ด แยกประเภทขยะมู ล ฝอยตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
การจัดการขยะมูลฝอยที่บ้านของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยกับหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการคัดแยกขยะมูลฝอย สร้างความตระหนักว่าการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอยต้องเริ่มที่ตัวเราอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย และขยายผลไปสู่ครอบครัว
และชุมชนต่อไป
6) ปัญหาเรื่องร้องเรียน
ชุมชนใกล้เคียงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ได้ร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนี้
เดือน/พ.ศ.
ผู้ร้องเรียน
ประเด็นร้องเรียน การแก้ไขปัญหา
2555
ชาวบ้าน 5 หลังคาเรือนรอบศูนย์กําจัดขยะฯ ขยะส่งกลิ่นเหม็น พ่น EM ดับกลิ่น
2556
ชาวบ้าน 5 หลังคาเรือนรอบศูนย์กําจัดขยะฯ ขยะส่งกลิ่นเหม็น พ่น EM ดับกลิ่น
2556
ชาวบ้าน 5 หลังคาเรือนรอบศูนย์กําจัดขยะฯ
แมลงวัน
พ่นยาฆ่าแมลงวัน
7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรค
 การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกและหมักปุ๋ยอินทรีย์ใน
บ่อฝังกลบ พบว่า
1) ไม่มีการวางแผนทําคันดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไป
2) เครื่องจักรชํารุดเสียหายบ่อย และไม่มีเครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัดขยะมูลฝอย
ในบ่อฝังกลบ
3) มีกองขยะมูลฝอยนอกบ่อฝังกลบ
 ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน
 ในช่วงฤดูฝน ถนนเส้นทางที่ลงไปยังบ่อฝังกลบมีลักษณะเป็นดินโคลนและเหนียว
รถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่สามารถนําขยะมูลฝอยลงไปเทในบ่อฝังกลบได้
 เทขยะทับท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบ
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย

๒๑๑
 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี เกิดการชํารุดเสียหายบ่อย และไม่มี
เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด
 บ่อฝังกลบเต็มเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดหาแหล่งดินและเครื่องจักร เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
ให้เพียงพอกับปริมาณขยะและเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมด
 ตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องสับ/บดย่อยที่สถานที่ กําจั ดขยะมูลฝอย เพื่ อ
นําไปใช้ใน การสับ/บดย่อยเศษวัชพืชกิ่งไม้ ใบไม้ทั้งสดและแห้งให้มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการย่อยสลาย ซึ่งนําไป
หมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ โดยไถดันขยะ
มูลฝอยในส่วนที่เปิดพื้นที่กว้างจากบริเวณทั้งหมด ซึ่งไม่มีดินกลบทับเข้าด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินที่มีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว
2) จัดทําคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไปรอบบ่อฝังกลบ เพื่อที่จะสามารถใช้งานบ่อฝังกลบ
ในชั้นต่อไป
3) กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย
แมลงวันและสัตว์พาหนะ รวมทั้งการลดปริมาณน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากการสัมผัสของน้ําฝนกับชั้นขยะ
มูลฝอยที่จะต้องนําไปบําบัดต่อไป
4) กําหนดให้มีเฟสงานฝังกลบ และมีเจ้าหน้าที่กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ
เพื่อให้ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
5) เร่งดําเนินการย้ายขยะมูลฝอยไปยังบ่อฝังกลบและปิดพื้นที่เทกองเดิมทันที และ
นําขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยไปกําจัดในบ่อฝังกลบเป็นประจําทุกวัน
 ควรดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมแผ่น HDPE ที่ปูรองบ่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อ
ป้องกันการรั่วซึมของน้ําเสียในบ่อบําบัดน้ําเสียลงสู่ใต้ดิน
 ควรดําเนินการตรวจสอบและดันท่อระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้ตั้งตรง
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่
คุณภาพน้ําใต้ ดินน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะ โดยว่าจ้ างบริษัทเอกชนเป็น
ผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอง
 วางแผนการบริหารจัดการในช่วงฤดูฝน โดยนําหินกรวดมาเทบริเวณทางเข้าออก
และทางลงบ่อฝังกลบ เพื่อให้รถเก็บขนขยะสามารถนําขยะลงบ่อฝังกลบในฤดูฝนได้

๒๑๒
4.4 จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนครมี ระบบกําจั ดขยะมูลฝอยที่ ถูกหลั กสุขาภิ บาลขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จํานวน
3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตําบลพังโคน และเทศบาลตําบลท่าแร่ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับ
การงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ผลการติดตาม
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.4.1 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 54.54 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ด้านตะวันออกติดกับหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ พื้นที่
123 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 มีทั้งสิ้น 53,971 คน
เทศบาลนครสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ หนองหารและเทศบาลตําบลธาตุนาเวง
ทิศใต้
ติดกับ เทศบาลตําบลงิ้วด่อน
ทิศตะวันออก ติดกับ หนองหารและเทศบาลตําบลงิ้วด่อน
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตําบลธาตุนาเวง

รูปที่ 4.4 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครสกลนคร

๒๑๓
ทั้งนี้ เทศบาลนครสกลนครมี 43 ชุมชน และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนคร
สกลนครเกิดขึ้นประมาณ 102 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร เท่ากับ
1.89 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ วั น การจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น กํ า จั ด โดยการฝั ง กลบอย่ า ง
ถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ที่บ้านคําผักแพว ตําบล
โนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เทศบาลนครสกลนคร ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 4.4 - 1 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ตารางที่ 4.4 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
ลําดับ
ที่
1

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2537

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วงเงิน
(ล้านบาท)
9.720
4.5255
9.272
63.574

2
3

2539
2540 - 2542

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

4
5

2541
2559 - 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1

2559

27.8544

5.2

2560

58.3557

5.3

2561

58.3558

2.507
144.5659

รายละเอียดโครงการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย
จัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย 3 คัน
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
โดย หจก. สันติมิตรก่อสร้าง
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
โครงการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์จัดการมูลฝอยรวม
1) เงินงบประมาณ 130.00931 ลบ.
2) เงินนอกงบประมาณ 14.55659 ลบ.
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 14.45659 ลบ.
1) เงินงบประมาณ 26.0185 ลบ.
2) เงินนอกงบประมาณ 1.8359 ลบ.
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 1.7359 ลบ.
1) เงินงบประมาณ 51.9954 ลบ.
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
6.3603 ลบ.
1) เงินงบประมาณ 51.9954 ลบ.
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
6.3604 ลบ.

๒๑๔
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
จัดตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร และ
กําหนดให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่างสุขาภิบาล รับผิดชอบเก็บขนขยะและระบบกําจัดขยะ
ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ เ ทศบาลนครสกลนคร ยั ง ได้ จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการในการจั ด การขยะมู ล ฝอยภายใต้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ได้แก่
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบกําจัดขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การจัดการมูลฝอย
- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่กําจัดขยะ
- โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
36 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 23 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 10 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 – 2
ตารางที่ 4.4 – 2 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.
1.ทม.สกลนคร
2.ทต.ท่าแร่
3.ทต.ดงมะไฟ
4.อบต.ธาตุเชิงชุม
5.อบต.งิ้วด่อน
6.อบต.โนนหอม
7.อบต.ม่วงลาย
8.อบต.ดงชน
9.อบต.ห้วยยาง
10.อบต.ธาตุนาแวง
11.อบต.เหล่าปอแดง 12.อบต.โคกก่อง
13.อบต.ดงมะไฟ
14.อบต.ขมิ้น
15.อบต.หนองลาด
16.อบต.ท่าแร่
17.อบต.เชียงเครือ
18.อบต.พังขว้าง
19.อบต.ฮางโฮง
20.อบต.กกปลาซิว
21.อบต.โคกภู
22.อบต.หลุบเลา
23.อบต.สร้างค้อ
24.อบต.จันทร์เพ็ญ
25.อบต.เต่างอย
26.อบต.นาตาล
27.อบต.บึงทราย
28.อบต.โพนค้อ
29.อบต.ด่านม่วงคํา 30.อบต.ตองโขบ
31.อบต.โคกสรีสุพรรณ 32.อบต.บ้านแป้น
33.อบต.นาตงวัฒนา 34.อบต.เชียงสือ
35.อบต.บ้านโพน
36.อบต.นาแก้ว

อปท. ที่เข้าร่วม MOU
1. ทน. สกลนคร 2. ทต. ธาตุนาเวง
3. ทต. งิ้วด่อน
4. ทต. เหล่าปอแดง
5. ทต. ตองโขบ
6. อบต.โนนหอม
7. อบต.ม่วงลาย 8. อบต.ดงชน
9. อบต.ห้วยยาง 10. อบต.ดงมะไฟ
11. อบต.โคกก่อง 12. อบต. พังขว้าง
13. อบต.โคกภู 14. อบต.สร้างค้อ
15. อบต.หลุบเลา 16. อบต.กกปลาซิว
17. อบต.เต่างอย 18. อบต. บึงทราย
19. อบต.นาตาล 20. อบต.จันทร์เพ็ญ
21. อบต. เหล่าโพนค้อ 22. อบต. ด่านม่วงคํา
23. อบต. แมดนาท่ม

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน
1. ทต. ตองโขบ
2. ทต. งิ้วด่อน
3. ทต.โคกภู
4. ทต. ธาตุนาเวง
5. ทต. เหล่าปอแดง
6. อบต.เต่างอย
7. อบต. พังขว้าง
8. อบต.ห้วยยาง
9. อบต.โนนหอม
10. อบต.จันทร์เพ็ญ

๒๑๕
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลนครสกลนคร โดย กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะด้วย
รถเก็บขนขยะ จํานวน 14 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 – 3 ทั้งนี้ มีการแบ่งเขตการเก็บขนขยะของ
รถแต่ละคัน 13 เขต รายละเอียดดังรูปที่ 4.4 – 2
ตารางที่ 4.4 – 3 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเภท
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย 4 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย 4 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย 4 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย 4 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยอัดท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยอัดท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยอัดท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยอัดท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยอัดท้าย 6 ล้อ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยอัดท้าย 6 ล้อ

ขนาดความจุ
(ลบ.ม.)
4
4
4
4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

ส 02-02
ส 02-06
ส 02-07
ส 02-08
ส 02-01
ส 02-03
ส 02-04
ส 02-05
ส 03-01
ส 03-02
ส 03-03
ส 03-04
ส 03-05
ส 03-06

2534
2543
2546
2547
2521
2535
2535
2537
2537
2541
2548
2548
2551
2551

เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
พอใช้
พอใช้
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี

รูปที่ 4.4 – 2 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร

๒๑๖
สําหรับ รถเก็บขนมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วม
กําจัดมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

อปท.

ประเภท

ขนาด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ทต.ตองโขบ
ทต.งิ้วด่อน
ทต.โคกภู
ทต.ธาตุนาเวง
ทต.เหล่าปอแดง
อบต.เต่างอย
อบต. พังขว้าง
อบต.ห้วยยาง
อบต.โนนหอม
อบต.จันทร์เพ็ญ

อัดท้ายและเทท้าย
อัดท้าย 2 คัน
อัดท้าย เทท้าย
อัดท้าย 1 คัน
อัดท้าย 1 คัน
อัดท้าย 1 คัน
อัดท้าย 1 คัน
อัดท้ายและเทท้าย
เทท้าย
อัดท้าย

10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 และ 4 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.

ระยะทางถึงโครงการ
(กิโลเมตร)
13
50
6
18
10
21
12
21
4
14

(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่บ้านคําผักแพว ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร พื้นที่ 163 ไร่ 12 ตารางวา โดยเป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เริ่มเปิดดําเนินการเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2542 โดย เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) ลักษณะการฝังกลบแบบขุดร่อง(Trench Method)
บ่อฝังกลบมีอายุใช้งาน 20 ปี สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 584,000 ตัน รายละเอียดของระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.4 – 3 โดยมีสถานภาพปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.4 – 4

๒๑๗

รูปที่ 4.4 – 3 แสดงผัง (Lay out) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร

๒๑๘
ตารางที่ 4.4 – 4 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.2 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพดีและใช้งานได้
สภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้ รั้วลวดหนาม ส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาพดี
1.5 พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
แนวกันชน (Buffer Zone) มีจํานวน 1 แนว
จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ประดู่กิ่งอ่อน นนทรี ความสูง
เฉลี่ย 6 เมตร

1.6 บ่อบําบัดน้ําเสีย

 บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย จํ านวน 2 บ่ อ ขนาดบ่ อละ
33,600
ลบ.ม. มีพื้นที่ 7 ไร่ เป็นระบบ
Stabilization Pond ต่อแบบขนาน

1.7 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.8 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

1.9 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ
1.10 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
1.11 บ้านพัก

 ปูด้วยแผ่น HDPE พบแผ่น HDPE ขาดเป็นรู
 บ่อสังเกตการณ์เดิมมีทั้งหมด 5 จุด
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ

ประเภท

ขนาด

ปีที่ได้มา

1.

รถบรรทุกเทท้าย

270 แรงม้า

2541

2.

รถตักดินตีนตะขาบ /
รถขุดตีนตะขาบ

128 แรงม้า

2534

3.

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
(2 คัน)

128 แรงม้า

2541

4.

เครื่องชั่งน้ําหนัก

40 ตัน

2541

5.

เครื่องสูบน้ําระบายน้ํา

16 HP

2550

6.

เครื่องสูบน้ําเสีย
แบบจุ่มใต้น้ํา
ชนิดไม่อุดตัน (2 ตัว)

10 HP

2541

 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนาน และชํารุดบ่อย
 จํานวน 20 จุด
รางคอนกรีต
สภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน

๒๑๙
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
2 ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

สถานภาพปัจจุบนั

ระบบไฟฟ้าและประปาที่เข้าถึงพื้นที่ และสามารถ
รองรับการดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

อาคารสํานักงานและอาคารเครื่องชั่ง

บ้านพักเจ้าหน้าที่

โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง

ท่อระบายแก๊ส

เครื่องจักรกลทีใ่ ช้งานได้

บ่อบําบัดน้ําเสีย

รูปที่ 4.4 - 4 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร

๒๒๐
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลนครสกลนคร มีจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน จํานวน 5 จุด เพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน และในวันที่ลงพื้นที่สํารวจ มีการจัดทําแผนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน
และก๊าซ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงาน เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน

๒๒๑
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลนครสกลนคร มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เก็บขน
ขยะ และกองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ กําจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 67 ตันต่อวัน เป็นขยะ
ของเทศบาลนครสกลนคร 50 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 17 ตันต่อวัน
สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเทศบาลเมื อ งสกลนคร เปิ ด เวลา 08.30-15.00 น.
โดย เทศบาลนครสกลนครเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไม่มี
การคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ โดยมีบ่อฝังกลบ จํานวน 5 บ่อ ๆ ละ 6 ชั้น แบ่งออกเป็นต่ํากว่า
ระดับดินเดิม 2 ชั้น ชั้นละ 3 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 4 ชั้น ๆ ละ 3 เมตร
การฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ขุดรื้อขยะเก่าขึ้นมาใช้ในการฝังกลบ และทําคันขอบ
บ่อฝังกลบ มีการแบ่งเฟสในการฝังกลบ การเทขยะมูลฝอยใหม่ลงในบ่อฝังกลบจะเทตามจุดที่กําหนดไว้ เกลี่ยและ
บดอัดขยะมูลฝอยเป็นประจํา ไม่มีการกลบทับด้วยดิน แต่ใช้ผ้าฟางปิดคลุมรายวัน โดยฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ
ก่อนคลุมด้วยผ้าฟาง นําขยะเก่าที่ขุดรื้อขึ้นมา ทําเป็นคันขอบบ่อฝังกลบแทนดิน ทั้งนี้ บ่อฝังกลบใช้งานเกือบ
เต็มพื้นที่แล้ว และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิม
เทศบาลนครสกลนคร ได้เตรียมพื้นที่สําหรับจัดการขยะมูลฝอยเดิมและขยะมูลฝอยใหม่
รายวันระหว่างการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิม ดังรูป

๒๒๒

ผ้าฟางปิดคลุมขยะมูลฝอยรายวันและมีรอยฉีกขาด

ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้

แผ่น HDPE ของบ่อบําบัดน้ําเสียฉีกขาด

ขุดรื้อขยะเก่าขึ้นมาทําเป็นคันขอบบ่อฝังกลบแทนคันดิน

รูปที่ 4.4 – 5 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร

๒๒๓
(3) ด้านงบประมาณ
เทศบาลนครสกลนคร มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/
เดื อ น แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ก ารจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
แต่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกําจัดมูลฝอยสําหรับ อปท./หน่วยงานอื่น ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยในอัตรา
250 บาท/ตัน
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลนครสกลนคร ไม่มีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึก และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้
 เร่งดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
 การดําเนินงานฝังกลบ พบว่า
1) ขยะมูลฝอยจํานวนมากที่ไม่มีการกลบทับด้วยดิน ซึ่งการใช้ผ้าฟางปิดคลุมขยะ
มูลฝอยรายวันและมีรอยฉีกขาด อาจทําให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงวัน
2) คันขอบบ่อฝังกลบทําจากขยะเก่าที่รื้อขึ้นมา ไม่มีคันดินรอบบ่อฝังกลบ เพื่อ
ป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอยและกันไม่ให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองออกนอกพื้นที่ฝังกลบ โดยเฉพาะบริเวณ
ด้านข้างของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ติดกับรั้วและที่นาของชาวบ้าน
3) เศษขยะปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรทําการต่อท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้สูงขึ้นก่อนที่จะฝังกลบขยะมูลฝอย
ในชั้นต่อไป โดยทําตามที่ได้ออกแบบไว้
 ควรตักเศษขยะมูลฝอยและสาหร่ายออกจากบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้รอการปิดคลุมผ้าฟาง ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ (EM)
และควรเร่งซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผ้าฟางที่ขาด เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
2) ควรทําคันดินล้อมรอบบ่อฝังกลบหรืออย่างน้อยบริเวณด้านข้างที่ติดกับรั้วและที่นา
ของชาวบ้าน เพื่อบดบังทัศนียภาพภายในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย และ
ป้องกันไม่ให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองออกนอกพื้นที่ฝังกลบ
3) ติดตั้งตาข่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ

๒๒๔
สําหรับความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครสกลนคร ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาลนครสกลนคร
ได้ แ จ้ ง ว่ า สั ญ ญาลงนามแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2559 กั บ ผู้ รั บ จ้ า ง บริ ษั ท วรรธ์ ส รร จํ า กั ด วงเงิ น
ตามสัญญาจ้าง จํานวน 132,400,000 บาท จํานวน 35 งวดงาน ระยะเวลา 830 วัน (ภายในวันที่
8 กรกฎาคม 2561)
ปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2559 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้
เริ่มดําเนินงาน โดยอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่การก่อสร้าง ดังรูป

๒๒๕
4.4.2 โครงการศูนย์จัดการมูลฝอยรวมอย่างครบวงจรเทศบาลตําบลพังโคน
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลพังโคน ตั้งอยู่ในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 6.6 ตาราง
กิโลเมตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีทั้งสิ้น 6,870 คน
เทศบาลตําบลพังโคน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ องค์การบริหารส่วนตําบลไฮหย่อง
ทิศใต้
ติดกับ องค์การบริหารส่วนตําบลแร่และองค์การบริหารส่วนตําบลพังโคน
ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตําบลไฮหย่อง
ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตําบลพังโคน

รูปที่ 4.4 – 6 แสดงแผนที่เขตเทศบาลตําบลพังโคน
ทั้งนี้ เทศบาลตํ าบลพังโคนมี ทั้งหมด 11 ชุมชน และมีปริ มาณขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลตําบลพังโคนเกิดขึ้นประมาณ 7 ตันต่อวัน วัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
พังโคน เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบ
อย่างถูกสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 8 ตําบล
ไฮหย่อง อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตําบลพังโคน ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2551-2552 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 53.960 ล้านบาท เพื่อ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งก่อสร้างในปี พ.ศ. 2551 โดย บริษัทอ่างทองพัฒนา

๒๒๖
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
จัดตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน และ
กําหนดให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่างสุขาภิบาล รับผิดชอบเก็บขนขยะและระบบกําจัดขยะ
ตามลําดับ ทั้งนี้ เทศบาลตําบลพังโคนมีนโยบายที่ชัดเจนด้านการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน 30 แห่ง
ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน
22 แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วม
กําจัดจริง จํานวน 8 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 - 5
ตารางที่ 4.4 - 5 แสดงการรวมกลุ่มพื้นทีเ่ พื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.
1. ทต.พังโคน
2. ทต.วาริชภูมิ
3. ทต.กุดบาก
4. ทต.พรรณนานิคม
5. อบต.พังโคน
6. อบต.ม่วงไข่
7. อบต.แร่
8. อบต.ไฮหย่อง
9. อบต.ต้นผึ้ง
10. อบต.ปลาโหล
11. อบต.หนองลาด
12. อบต.คําบ่อ
13. อบต.ค้อเขียว
14. อบต.วาริชภูมิ
15. อบต.กุดบาก
16. อบต.นาม่วง
17. อบต.กุดไห
18. อบต.พวกน้อย
19. อบต.นาหัวบ่อ
20. อบต.สว่าง
21. อบต.วังยาง
22. อบต.เชิงชุม
23. อบต.พรรณนา
24. อบต.ไร่
25. อบต.ช้างมิ่ง
26. อบต.นาใน
27. อบต.บะฮี
28. อบต.นิคมน้ําอูน
29. อบต.หนองปลิง
30. อบต.หนองบัว
31. อบต.สุวรรณคาม

อปท. ที่ลงนาม MOU
1. ทต.พังโคน
2. อบต.แร่ (16 พย 48)
3. อบต.คําบ่อ (16 พย 48)
4. อบต.สว่าง (17 พย 48)
5. อบต.นาใน (22 พย 48)
6. อบต.วังยาง (23 พย 48)
7. อบต.บะฮี (23 พย 48)
8. อบต.กุดไห (23 พย 48)
9. อบต.ไร่ (23 พย 48)
10. อบต.สว่าง (23 พย 48)
11. ทต.วาริชภูมิ (25 พย 48)
12. อบต.พังโคน (28 พย 48)
13. อบต.นาม่อง (29 พย 48)
14. อบต.ม่วงไข่ (30 พย 48)
15. ทต.กุดบาก ( พย 48 )
16. อบต.ไฮหย่อง (2 ธค 48)
17. อบต.ต้นผึ้ง (2 ธค 48)
18. อบต.พรรณา (6 ธค 48)
19. อบต.เชิงชุม (6 ธค 48)
20. อบต.สุวรรณคาม (8 ธค 48)
21. อบต.ปลาโหล (ธค 48)
22. อบต.กุดบาก

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน
1. ทต.พังโคน
2. อบต.ไฮหย่อง
3. ทต.พังโคนศรีจําปา
4. ทต. วังยาง
5. ทต.แร่
6. อบต.ช้างมิ่ง
7. ทต.ปลาโหล
8. อบต.ต้นผึ้ง

๒๒๗
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลตําบลพังโคน โดย กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะด้วยรถ
เก็บขนขยะ จํ านวน 4 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 – 6 ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้
ครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด ทั้งนี้ มีการแบ่งเขตการเก็บขนขยะของรถแต่ละคัน โดย
แบ่งออกเป็น 4 เขต 11 ชุมชน รายละเอียดดังรูปที่ 4.4 - 7
ตารางที่ 4.4 – 6 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน
ลําดับ
1
2
3
4

ประเภท
เปิดข้างเทท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
กระบะ

ขนาด
10 ลบ.ม.
3 ตัน
5 ตัน
1 ตัน

ทะเบียนรถ
81-0587
81-1085
81-2141
81-2145

ปีที่ได้มา
2529
2500
2552
2552

รูปที่ 4.4 – 7 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

สภาพรถ
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้

๒๒๘
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 8 ตําบลไฮหย่อง อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 49-3-59 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการ 2552 โดย
เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ลักษณะการฝังกลบแบบ Area Method บ่อฝังกลบมีอายุใช้งาน 20 ปี
จํานวน 2 บ่อ ๆ ละ 4 ชั้น ๆ ละ 2.5 เมตร สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 371,442 ตัน รายละเอียด
ของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.4 – 8 โดยมีสถานภาพปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.4 – 7

รูปที่ 4.4 – 8 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน

๒๒๙
ตารางที่ 4.4 - 7 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.2 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพดี และใช้งานได้
สภาพดี และใช้งานได้
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้ รั้วคอนกรีต ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี
1.5 บ่อบําบัดน้ําเสีย
 บ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ มีพื้นที่ 1.45 ไร่
เป็นระบบ Stabilization Pond ประกอบด้วย
Anaerobic Pond, Facultative Pond และ
Maturation Pond
 ปูด้วยแผ่น HDPE
 น้ําสีดําคล้ํา
1.9 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน  บ่อสังเกตการณ์เดิมมีทั้งหมด 6 จุด ก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ
1.10 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

2

1.11 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ
1.12 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

ประเภท
รถบรรทุกเทท้าย
รถตักหน้าขุดหลัง
รถบดอัดตีนเป็ด
รถบรรทุกน้ํา
เครื่องชั่งน้ําหนัก
เครื่องสูบน้ําเสีย
แบบจุ่มใต้น้ําชนิด
ไม่อุดตัน

ขนาด
4 ลบ.ม.
13 ตัน
6 ลบ.ม.
1.7 KW

ปีที่ได้มา
2552
2552
2552
2552
2552
2552

สภาพ
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ชํารุด

 จํานวน 6 จุด
รางคอนกรีต สภาพดี
ระบบไฟฟ้าและประปาเข้าถึงพื้นที่ และสามารถ
รองรับการดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๒๓๐

รูปที่ 4.4 – 9 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน

๒๓๑
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลตําบลพังโคน มีจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน จํานวน 6 จุด เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน ดังรูปที่ 4.4 - 10 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ใต้ดิน และไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
ในแผนพัฒนาสามปี

รูปที่ 4.4 – 10 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลตําบลพังโคน มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เก็บขน
ขยะ และกองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ กําจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย โดยมีบุคลกรประจํา
ระบบ จํานวน 3 คน ได้แก่ พนักงานขับรถขนดิน พนักงานขับรถฝังกลบ พนักงานรักษาความปลอดภัย
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 19 ตันต่อวัน เป็นขยะ
ของเทศบาลตําบลพังโคน 7.6 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 11.5 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน เปิดเวลา 07.00-16.30 น. โดย
เทศบาลตํ าบลพั งโคนเป็ นผู้ ลงทุ นและดํ าเนิ นการกํ าจั ดขยะมู ลฝอยเอง ภายในสถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
มีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ ลักษณะการฝังกลบแบบ Area Method บ่อฝังกลบมีอายุใช้งาน
10 ปี จํานวน 2 บ่อ ๆ ละ 4 ชั้น ๆ ละ 2.5 เมตร ปัจจุบันใช้บ่อฝังกลบที่ 1 และบ่อฝังกลบที่ 2 ยังไม่ใช้งาน
การฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 ชั้นที่ 2 มีลักษณะเป็น
การเทกองบริเวณกว้าง เศษขยะปลิวกระจายทั่วบริเวณ พบขยะติดเชื้อในบ่อฝังกลบ สําหรับบ่อฝังกลบที่ 2 ซึ่งยัง
ไม่ได้ใช้งาน มีน้ําขัง ต้นธูปฤาษี และเศษขยะจํานวนมาก น้ําเสียในบ่อบําบัดมีสีดําคล้ํา

๒๓๒

ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยูใ่ นระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้

การฝังกลบลักษณะเป็นการเทกองบริเวณกว้าง ยังไม่กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ

ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ กระจายทั่วบริเวณ

บ่อฝังกลบที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน มีน้ําขัง ต้นธูปฤาษี และเศษขยะจํานวนมาก

เครื่องสูบน้ําเสียชํารุด

น้ําเสียในบ่อบําบัดมีสดี ําคล้ํา

รูปที่ 4.4 – 11 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน

๒๓๓
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตําบลพังโคน มีการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย โดยออกเสียงตามสาย
และจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ โครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต
และจัดประกวดชุมชนต้นแบบ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้
 วงจรไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ําจากบ่อขยะมูลฝอยไปบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยชํารุด
ทําให้เครื่องสูบน้ํา ไม่สามารถสูบน้ําชะขยะมูลฝอยได้ จึงต้องใช้เครื่องสูบน้ําจากงานอื่นมาปฏิบัติงานแทน
 การดําเนินงานฝังกลบ พบว่า
1) ขยะมูลฝอยจํานวนมากที่ไม่มีการกลบทับด้วยดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น
และแมลงวัน
2) ขยะที่อยู่ในบ่อฝังกลบบางแห่งสูงกว่าคันขอบบ่อ
3) เศษขยะปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ และกระจายทั่วบริเวณ
4) มีการทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อมากับขยะมูลฝอยชุมชน แล้วนํามาทิ้งในบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย
5) เครื่องจักรชํารุดเสียหายบ่อย ทําให้เกลี่ยบดอัดไม่ทันในแต่ละวัน
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรทําการต่อท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้สูงขึ้นก่อนที่จะฝังกลบขยะมูลฝอย
ในชั้นต่อไป โดยทําตามที่ได้ออกแบบไว้
 ควรเร่งซ่อมแซมวงจรไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ําจากบ่อขยะมูลฝอยไปบ่อบําบัดน้ําชะ
ขยะมูลฝอย
 ควรกําจัดต้นธูปฤาษีออกจากบ่อฝังกลบที่ 2
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิด
การปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวันและสัตว์พาหะ พร้อมทั้งทําคันดินสําหรับเตรียมฝังกลบชั้นต่อไป
2) ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้รอการฝังกลบ ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ (EM)
เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
3) ติดตั้งตาข่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ
4) ควรตรวจสอบการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อที่ปะปนมากับขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมทั้ง
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัดให้กวดขันการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้มาทิ้งรวม
กับขยะมูลฝอยชุมชน

๒๓๔
4.4.3 โครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท่าแร่
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลท่าแร่ มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 2.193 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่, หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ, หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี, หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่
พัฒนา และหมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น
8,059 คน
เทศบาลตําบลท่าแร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตําบลอุ่มจาน อําเภอกุสุมาลย์ และตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว
ทิศใต้
ติดต่อกับ หนองหาร สาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง

รูปที่ 4.4 – 12 แสดงแผนที่เขตเทศบาลตําบลท่าแร่
เทศบาลตํ าบลท่ าแร่ แบ่ งการปกครองออกเป็นชุมชน โดยมีชุมชนย่อยในเขตเทศบาล
จํานวน 15 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนสมประสงค์, ชุมชนท่าแร่เหนือ, ชุมชนท่าสะอาด, ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์, ชุมชน
สมานมิตร, ชุมชนบ้านใหม่, ชุมชนท่าแร่ใต้, ชุมชนกลางเหนือ, ชุมชนกลางใต้, ชุมชนป่าหว้าน, ชุมชนสามัคคี,
ชุมชนท่าเรือ, ชุมชนเฟื่องฟู, ชุมชนสร้างแก้ว และชุมชนไทยเดิม

๒๓๕
เทศบาลตํ า บลท่ าแร่ มี ป ริมาณมู ล ฝอยเกิดขึ้ นประมาณวัน ละ 8 ตั นต่อวั น โดยมี อัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลท่าแร่ เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตําบลท่าแร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วงเงิน 59.107 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัดวารุณีแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ
ในปี พ.ศ. 2558 ก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้า วงเงิน 43.629 ล้านบาท
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลตําบลท่าแร่ ได้มอบหมายสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเก็บขนขยะ
และสํ านักการช่าง รั บผิดชอบงานกํ าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองคาย ยั งได้ใ ห้
ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทําแผนงาน/โครงการในการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ได้แก่
- โครงการจ้างเหมาดําเนินงานศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลท่าแร่
- โครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่ออนาคต
- โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลตําบลท่าแร่ ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
21 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 20 แห่ง และปัจจุบันมีหน่วยงาน/เอกชนที่นําขยะมาร่วมกําจัดจริง จํานวน 8 แห่ง รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.4 – 8
ตารางที่ 4.4 – 8 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าแร่
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.
1) ทต.ท่าแร่
2) ทต.กุสุมาลย์
4) ทต.เชียงเครือ
3) ทต.ดงมะไฟ
6) ทต.เมืองทองท่าแร่
5) อบต.ขมิ้น
8) ทต.ฮางโฮง
7) ทต.หนองลาด
10) อบต.นาหัวบ่อ
9) ทต.พอกน้อย
11) อบต.เชิงชุม (อ.พรรณานิคมบางส่วน)
13) อบต.นาแก้ว
12) ทต.บ้านโพน
14) อบต.นาตงวัฒนา 15) อบต.บ้านแป้น
16) ทต.เชียงสือ (อ.โพนนาแก้ว)
18) อบต.นาโพธิ์
17) อบต.กุสุมาลย์
20) อบต.โพธิไพศาล
19) อบต.นาเพียง
21) อบต.อุ่มจาน (อ.กุสุมาลย์)

อปท. ที่เข้าร่วม MOU
1) อบต. เชิงชุม (29 ตค. 51)
2) อบต.กุสุมาลย์ (29 ตค. 51)
3) ทต.กุสุมาลย์ (29 ตค. 51)
4) ม. เกษตรศาสตร์ (28 ตค. 51)
5) อบต.พอกน้อย (28 ตค. 51)
6) ทต.เมืองทองท่าแร่ (28 ตค. 51)
7) อบต.อุ่มจาน (27 ตค. 51)
8) อบต.นาโพธิ์ (27 ตค. 51)
9) อบต.นาเพียง (27 ตค. 51)
10) อบต.โพธิไพศาล (27 ตค. 51)
11) อบต.นาตงวัฒนา (27 ตค. 51)
12) อบต.นาแก้ว (27 ตค. 51)
13) อบต.บ้านแป้น (27 ตค. 51)
14) อบต. เชียงสือ (27 ตค. 51)

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน
1) ทต.ท่าแร่
2) อบต.นาโพธิ์
3) ทต.เชียงเครือ
4) ทต.ฮางโฮง
5) ทต.กุสุมาลย์
6) ทต.เมืองทองท่าแร่
7) รพ.โพนนาแก้ว
8) ฟาร์มสกลนคร

๒๓๖
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.

อปท. ที่เข้าร่วม MOU
15) ทต.บ้านโพน (27 ตค. 51)
16) ทต.เชียงเครือ (27 ตค. 51)
17) ทต.ฮางโฮง (27 ตค. 51)
18) อบต.ขมิ้น (27 ตค. 51)
19) ทต.หนองลาด (27 ตค. 51)
20) อบต.นาหัวบ่อ (27 ตค. 51)

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน

3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลตําบลท่าแร่ โดย สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะ
ด้วยรถเก็บขนขยะ จํานวน 3 คัน และพนักงานท้ายรถ 6 คน รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 – 9 และสามารถ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด โดยแบ่งเขตการเก็บขน
แยกตามถนนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน แบ่งเป็น 17 เขต
ตารางที่ 4.4 – 9 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลท่าแร่
ลําดับ
1
2
3

ประเภท
รถบรรทุกเทท้าย
รถบรรทุกเทท้าย
รถบรรทุกเทท้าย

ขนาด
4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.

ทะเบียนรถ
80-8434
81-1425

ปีที่ได้มา
2537
2546
2551

สภาพรถ
ชํารด
ชํารุด
ค่อนข้างดี

สําหรับ รถเก็บขนมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วม
กําจัดมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ อปท./หน่วยงานอื่น ๆ
1
2
3
4
5
6
7
8

ทต.เชียงเรือ
ทต.ฮางโฮง
ทต.กุสุมาลย์
อบต.นาโพธิ์
ทต.เมืองทองท่าแร่
รพ.โพนนาแก้ว
ทต.ท่าแร่
ฟาร์มสกลนคร

ประเภท

ขนาด

รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
กระบะ
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย

4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
2 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.

ระยะทางถึง
โครงการ
(กิโลเมตร)
10
20
12
12
12
10
8
8

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
(ตัน/วัน)
4.3
1.83
1.5
0.83
0.482
52 กก.
4
4

๒๓๗
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจั ดขยะมู ลฝอยของเทศบาลตํ าบลท่าแร่ ตั้ งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตําบลนาแก้ว
อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 72 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา โดย เทศบาลตําบลท่าแร่เป็นผู้ลงทุน
และดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill)
ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ โดยมีบ่อฝังกลบ จํานวน 2 บ่อ 3 ชั้น ๆ ละ 3 เมตร มีความสามารถ
รองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ 60 ตันต่อวัน ระยะเวลา 30 ปี รายละเอียดของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ดังแสดง
ในรูปที่ 4.4 - 13 โดยมีสถานภาพปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.4 - 10

รูปที่ 4.4 – 13 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าแร่

๒๓๘
ตารางที่ 4.4 – 10 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.2 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้
1.5 บ่อบําบัดน้ําเสีย

1.6 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.7 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพดี
สภาพดี
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล และมีถนน
คสล. ภายในโครงการ
รั้วลวดหนาม อยู่ในสภาพดี
 ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย มี พื้ น ที่ 12.65 ไร่ เป็ น
ระบบบ่ อ ปรั บ เสถี ย ร จํ า นวน 3 บ่ อ ขนาด
8,100 9,828 และ 13,104 ลบ.ม.
 ปูด้วยแผ่น HDPE
 มีเศษขยะจํานวนมาก และแผ่น HDPE โป่งพอง
 มีทั้งหมด 4 บ่อ
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ

ประเภท

ขนาด

1

รถขุดดิน
ตีนตะขาบ
รถแทรคเตอร์
ตีนตะขาบ
รถหน้าตัก
หลังขุด
รถบรรทุก
6 ล้อ

150HP

2
3
4

2

1.8 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ
1.9 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

170HP
90HP
212HP

ทะเบียนรถ/
เลขครุภัณฑ์
ตค 9168
สกลนคร
ตค 9167
สกลนคร
ตค 9169
สกลนคร
ตค 815934
สกลนคร

ปีที่
ได้มา
2558

สภาพ
ดี

2558

ดี

2558

ดี

2558

ดี

 จํานวน 4 จุด
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโครงการ
ระบบไฟฟ้าที่เข้าถึงพื้นที่ และสามารถรองรับ
การดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๒๓๙

รูปที่ 4.4 - 14 แสดงองค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าแร่

๒๔๐
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลตําบลท่าแร่ มีจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน จํานวน 6 จุด เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน และไม่มี
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินและก๊าซ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลตํ า บลท่ า แร่ มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล โดย กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเก็บขนขยะและกองช่าง รับผิดชอบ ระบบกําจัดขยะ โดยมีบุคลากรประจําระบบ
จํานวน 5 คน ได้แก่ พนักงานประจําเครื่องชั่ง 3 คน ยาม 2 คน และพนักงานขับเครื่องจักร 1 คน
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 12.51 ตันต่อวัน
เป็นขยะมูลฝอยที่มาจากเขตเทศบาลตําบลท่าแร่ จํานวน 3.9 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
จํานวน 8.5 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลท่าแร่ เริ่มงานเวลา 08.30 – 15.00 น.
เทศบาลตําบลท่าแร่เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยก
ขยะ โดยคนคุ้ยขยะ 7 คน กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า เปิดใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 มีการแบ่งเฟส
ในการฝังกลบ การเทขยะมูลฝอยใหม่ ลงในบ่อฝังกลบจะเทตามจุดที่กําหนดไว้ ลักษณะเทกองเป็นบริเวณกว้าง
ไม่มีการกลบทับด้วยดิน ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้ เพราะยัง
ไม่ ไ ด้ ต่ อ ท่ อ ให้ สู ง ขึ้ น ขยะปลิ ว ออกนอกบ่ อ ฝั ง กลบจํ า นวนมาก บ่ อ ฝั ง กลบที่ 2 ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด ใช้ ง าน
แผ่น Geotextile ที่ขอบบ่อย่น และไหลร่นลงไปในบ่อฝังกลบ ทําให้ถนนรอบบ่อฝังกลบทรุดตัว
แผ่น HDPE บ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย บริเวณขอบบ่อย่นและเป็นลอนคลื่น ภายใน
บ่อบําบัดแผ่น HDPE มีการโป่งพอง และขาดชํารุดเสียหาย มีขยะมูลฝอยและถุงพลาสติกในบ่อบําบัดจํานวนมาก
ต้นไม้ที่ปลูกตามแนวเขตที่ดิน เพื่อเป็นแนวกันชนแห้งตายเป็นส่วนใหญ่
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การฝังกลบขยะมูลฝอย ลักษณะเทกองเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีการเกลี่ยบดอัดกลบทับด้วยดิน

บ่อบําบัดและรางระบายน้ําฝนมีเศษขยะมูลฝอยและถุงพลาสติก

แผ่น HDPE บ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยโป่งพองและฉีกขาด

แผ่น Geotextile ที่ขอบบ่อฝังกลบที่ 2 ย่นและไหลร่นลงไปในบ่อฝังกลบทําให้ถนนรอบบ่อฝังกลบทรุดตัว
รูปที่ 4.4 – 15 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าแร่
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(3) ด้านงบประมาณ
เทศบาลตําบลท่าแร่ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/
เดือน และออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย โดบเก็บค่าธรรมเนียม
กําจัดมูลฝอยสําหรับ อปท. อื่น ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยในอัตรา 1,000 บาทต่อตัน และ 500 บาท/ตัน
(กรณีที่มีการคัดแยกขยะ)
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตําบลท่าแร่ มีการประชาสัมพันธ์ โดยทําประชาคมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ต้นทาง และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ได้จัด
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมธนาคารไส้เดือน และกิจกรรมทําปุ๋ยหมักในครัวเรือน รวมทั้งโครงการ
กองทุนขยะรีไซเคิลเพื่ออนาคต ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 ท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบอยู่ในระดับที่ขยะมูลฝอยจะกลบทับได้
 ผลงานจากการก่อสร้างที่อาจจะไม่ได้ตามข้อกําหนด ทําให้สิ่งก่อสร้างหลายอย่าง
อาจเกิดการชํารุดเสียหายเร็วขึ้น ได้แก่
1) การปูแผ่น HDPE บ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย ซึ่งจะเห็นจากการย่นและ
เป็นลอนคลื่นที่ขอบบ่อบําบัดและมีการโป่งพองของ HDPE ภายในบ่อบําบัดหลายแห่ง
2) การปู Geotextile ของบ่อฝังกลบที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้จาก Geotextile ที่ขอบบ่อย่น
และไหลร่นลงไปในบ่อฝังกลบ และแรงดึงทําให้ถนนทรุดตัว ถ้าเปิดใช้งานในอนาคตโดยที่ยังไม่มีการแก้ไข
เมื่อมีน้ําหนักขยะมูลฝอยกดทับ ขอบบ่อและถนนอาจจะทรุดตัวและถล่มได้
3) พื้นคอนกรีตของระบบจัดการสิ่งปฏิกูลทรุดแตกร้าว
 รั้วรอบโครงการ สามารถใช้แสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกได้เฉพาะสัตว์ขนาดใหญ่
เท่านั้น เนื่องจากระยะห่างระหว่างลวดหนามแต่ละเส้นค่อนข้างกว้าง มนุษย์หรือสุนัขสามารถลอดรั้วเข้าไปใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้ง่าย
 การฝังกลบขยะมูลฝอย ลักษณะเทกองเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีการเกลี่ยบดอัดกลบทับ
ด้วยดิน มีขยะปลิวออกนอกบ่อฝังกลบและนอกสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจํานวนมาก
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(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ควรทําการต่อท่อรวบรวม/ระบายก๊าซในบ่อฝังกลบให้สูงขึ้นก่อนที่จะฝังกลบขยะมูลฝอย
ในชั้นต่อไป โดยทําตามที่ได้ออกแบบไว้
 เร่งตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ดังนี้
1) การบดอัดดินและความลาดชันโดยรอบของขอบบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยและ
บ่อฝังกลบ โดยปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากวิศวกรผู้ออกแบบ และหากตรวจพบสาเหตุหรือข้อบกพร่องที่
ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ควรสั่งให้ผู้ประกอบการทําการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้
2) พื้นคอนกรีตของระบบจัดการสิ่งปฏิกูลทรุดแตกร้าว โดยปรึกษาหรือขอคําแนะนํา
จากวิศวกรผู้ออกแบบ และหากตรวจพบสาเหตุหรือข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ควรสั่งให้ผู้ประกอบการ
ทําการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้
3) จํานวนต้นไม้ที่ตายตามแนวเขตที่ดิน และควรสั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหา
ต้นไม้ที่ตายทันที ทั้งนี้ ควรปลูกเป็นแนวฟันปลา เพื่อลดความเร็วลม กลิ่น และบดบังทัศนียภาพของบ่อฝังกลบ
4) ตรวจสอบการก่อสร้างรั้วรอบโครงการว่าเป็นไปตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง
หรือไม่ หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง ควรสั่งให้ผู้ประกอบการทําการแก้ไขทันที กรณีที่มี
การก่อสร้างถูกต้องแล้ว ควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันการบุกรุกของบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากระยะห่างระหว่างลวดหนามแต่ละเส้นค่อนข้างกว้าง มนุษย์หรือสุนัขสามารถลอดรั้ว
เข้าไปในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้ง่าย
 รายงานการศึกษาโครงการศึกษาทบทวนปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การสํารวจ
น้ําใต้ดินมีค่าวัดได้ประมาณ -0.48 ถึง -2.30 เมตรต่ําจากปากหลุมเจาะ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยออกแบบเป็น
แบบขุดร่องลึก 3 เมตร ซึ่งตามหลักสุขาภิบาลระดับก้นบ่อฝังกลบควรอยู่สูงกว่าระดับน้ําใต้ดินอย่างน้อย 1 เมตร
นอกจากนี้ยังพบว่า การปูแผ่น HDPE ของบ่อบําบัดน้ําชะมูลฝอยเกิดการย่นเป็นลอนคลื่นบริเวณขอบบ่อบําบัด
และโป่งพองหลายจุดภายในบ่อบําบัด อาจทําให้เกิดรอยรั่วและแรงดึงของแผ่น HDPE เอง อาจส่งผลให้เกิด
การรั่วซึมของน้ําชะมู ลฝอยปนเปื้อนน้ําใต้ดินได้ ดังนั้น ควรตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดินและบ่อบาดาลบริเวณรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (ถ้ามี) อย่างสม่ําเสมอ
 ควรกําจัดเศษขยะมูลฝอยออกจากบ่อบําบัดน้ําเสียและรางระบายน้ําฝน
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) ไถดันขยะมูลฝอยที่เทกองไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อลดขนาดหน้างาน และนําดิน
กลบทับเป็นประจํา
2) ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้รอการเกลี่ยบดอัด และกลบด้วยดิน ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมัก
ชีวภาพ (EM) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
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3) กําหนดให้มีพื้นที่ย่อยในบ่อฝังกลบ กําหนดเฟสงานฝังกลบ และควรมีเจ้าหน้าที่
กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ เพื่อไม่ให้ผู้คุ้ยขยะมูลฝอยกําหนดจุดเทขยะมูลฝอยเอง และดําเนินการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
4) เตรียมทําคันดินล้อมรอบบ่อฝังกลบที่ 1 หรืออย่างน้อยบริเวณด้านข้างที่ติดกับ
รั้วและที่นาของชาวบ้าน เพื่อใช้ในการฝังกลบชั้นต่อไป รวมทั้งบดบังทัศนียภาพภายในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย และป้องกันไม่ให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองออกนอกพื้นที่ฝังกลบ
5) ติดตั้งตาข่ายใต้ทิศทางลม ซึ่งอาจจะเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบ
 จัดทําทะเบียนผู้คุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ พร้อมทั้งกําหนดจุดและเวลาคัดแยก
ขยะมูลฝอย และชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ดําเนินการดังนี้
1) นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
2) ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ประจําทุกวัน
3) คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น
เพื่อไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล และเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน
4) เก็บกองขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และนําออกนอก
พื้นที่เป็นประจําทุกวัน
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4.5 จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม มีระบบกํ าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
2 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบาลเมื อ งนครพนม และเทศบาลตํ า บลนาแก และเป็ น ระบบที่ ไ ด้ รั บ การงบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.5.1 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองนครพนม เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลักษณะเป็นแนวยาวเลียบตามฝั่งขวาของแม่น้ําโขง มีพื้นที่ 24.125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
4 ตําบล ดังนี้ ตําบลในเมือง ตําบลหนองญาติบางส่วน ตําบลหนองแสง และตําบลอาจสามารถบางส่วน
จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 26,630 คน
เทศบาลเมืองนครพนม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านหนองจันทร์ ตําบลท่าค้อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ําโขงถึงกึ่งกลางแม่น้ําโขง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านภูเขาทอง ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง

รูปที่ 4.5 – 1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครพนม

๒๔๖
ทั้งนี้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีทั้งหมด 23 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนวัดศิริพุทธาราม
2. ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ
3. ชุมชนกกต้อง
4. ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม
5. ชุมชนหนองแสง 1
6. ชุมชนหนองแสง 2
7. ชุมชนหนองบึก
8. ชุมชนหนองบึกท่า
9. ชุมชนโพนบก
10. ชุมชนดอนเมือง
11. ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส
12. ชุมชนวัดโอกาส
13. ชุมชนโอกาส 2
14. ชุมชนวัดโพธิ์ศรี
15. ชุมชนวัดศรีเทพ
16. ชุมชนวัดกลาง
17. ชุมชนวัดมหาธาตุ
18. ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง
19. ชุมชนวัดสารภาณนิมิต
20. ชุมชนน้อยใต้
21. ชุมชนวัดป่าศรีสมพร
22. ชุมชนศรีเทพทุ่ง
23. ชุมชนอัมพร 2

รูปที่ 4.5 – 2 แสดงที่ตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครพนม

๒๔๗
และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครเมืองนครพนม ประมาณ 30 ตันต่อวัน โดย
มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม เท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่ที่บ้านสุขเกษม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เทศบาลเมืองนครพนม ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 4.5 - 1 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้างระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
ตารางที่ 4.5 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
ลําดับ
ที่
1

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2537

2

2540

3
4

2542
2543

5

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2559 - 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5.1

2559

5.2

2560

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
2.44
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น
ระบบกําจัดขยะ
4.000 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบ
กําจัดขยะ
1.08
จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม 26-1-22 ไร่
(เดิมเทศบาลมีพื้นที่ 50-1-49 ไร่
ใช้งานตั้งแต่ปี 2534)
79.85 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1
17.415 จัดซื้อเครื่องจักรกําจัดขยะมูลฝอย
46.616

ค่าก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
1) เงินงบประมาณ 41.8543 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ 4.7617 ล้านบาท
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 4.6617 ล้านบาท
9.4032 1) เงินงบประมาณ 8.3708 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ 1.0324 ล้านบาท
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 0.9324 ล้านบาท
37.2128 1) เงินงบประมาณ 33.4835 ล้านบาท
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
3.729300 ล้านบาท

๒๔๘
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองนครพนม ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเก็บขนขยะ
และกองช่างสุขาภิบาล รับผิดชอบงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
31 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 18 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 14 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 – 2
ตารางที่ 4.5 – 2 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
อปท.ที่เข้าร่วมตาม คพ.
1. ทม.นครพนม
2. ทต.โพนสวรรค์
3. ทต.ปลาปาก
4. อบต.คําเตย
5. อบต.นาทราย
6.อบต.โพธิ์ตาก
7. อบต.นาราชควาย
8. อบต.ดงขวาง
10. อบต.หนองญาติ
9.อบต.ท่าค้อ
11. อบต.บ้านผึง้
12. อบต.กุรุคุ
13. อบต.อาจสามารถ
14. อบต.ขามเฒ่า
15. อบต.บ้านกลาง
16. อบต.วังตามัว
17. อบต.หนองฮี
18. อบต.โคกสูง
19. อบต.โคกสว่าง
20. อบต.ปลาปาก
22. อบต.นามะเขือ
21. อบต.มหาชัย
23. อบต.หนองเท้าใหญ่
23. อบต.กุตตาไก้
25. อบต.โพนสวรรค์
26. อบต.โพนจาน
27.อบต.นาหัวบ่อ
28.อบต.นาใน
29.อบต.โพนบก
30.อบต.นาขมิ้น
31.อบต.บ้านค้อ

อปท.ที่ลงนาม MOU
1. ทม.นครพนม
2. อบต.หนองญาติ
3. อบต.นาทราย
4. อบต.นาราชควาย
5. อบต.โพธิ์ตาก
6. อบต.ขามเฒ่า
7. อบต.ท่าค้อ
8. อบต.บ้านกลาง
9. อบต.อาจสามารถ
10. อบต.คําเตย
11. อบต.บ้านผึง้
12. อบต.รามราช
13. อบต.นามะเขือ
14. อบต.กุตาไก้
15. อบต.นาถ่อน
16. อบต.ดงขวาง
17. อบต.ดอนนางหงส์
18. อบต.แสนพัน

อปท.ที่เข้าร่วมในปัจจุบัน
1. ทม.นครพนม
2. อบต.หนองญาติ
3. อบต.นาทราย
4. อบต.นาราชควาย
5. อบต.โพธิ์ตาก
6. อบต.ขามเฒ่า
7. อบต.ท่าค้อ
8. อบต.บ้านกลาง
9. อบต.อาจสามารถ
10. อบต.คําเตย
11. อบต.บ้านผึง้
12. อบต.รามราช
13. อบต.นามะเขือ
14. อบต.กุตาไก้
15. อบต.นาถ่อน

3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลตําบลเมืองนครพนม โดย กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะ
ด้วยรถเก็บขนขยะ จํานวน 8 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 – 3 และสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ได้ครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด ทั้งนี้ มีการแบ่งเขตการเก็บขนขยะของรถแต่ละคัน
โดยแบ่งออกเป็น 7 เขต 23 ชุมชน และตลาดสด รายละเอียดดังรูปที่ 4.5 – 3

๒๔๙
ตารางที่ 4.5 – 3 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
เทเท้าย
เท้ทาย
ปิคอัพ
ปิคอัพ

ขนาด
12 ลบ.ม.
12 ลบ.ม.
12 ลบ.ม.
12 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
3 ลบ.ม.
3 ลบ.ม.

ทะเบียนรถ
80-5431
80-5369
80-5430
80-5820
80-5294
80-5295
80-3331
บท-1123

สภาพรถ
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ซ่อมแซมบ่อย
ชํารุด
ดี

รูปที่ 4.5 – 3 แสดงพื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม

๒๕๐
สําหรับ รถเก็บขนมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัด
มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อปท./หน่วยงานอื่น ๆ
อบต.หนองญาติ
อบต.นาทราย
อบต.นาราชควาย
อบต.โพธิ์ตาก
อบต.ขามเฒ่า
อบต.ท่าค้อ
อบต.บ้านกลาง
อบต.อาจสามารถ
อบต.คําเตย
อบต.บ้านผึ้ง
อบต.รามราช
อบต.นามะเขือ
อบต.กุตาไก้

ประเภท

ขนาด

อัดท้าย
บิ๊กอัพ
อัดท้าย
เปิดท้ายเทข้าง
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย

10 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
12 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
12 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
10 ลบ.ม.

ระยะทางถึงโครงการ
(กิโลเมตร)
11
17
17
ในพื้นที่
30
30
51
22
27
23
30
33
25

(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่บ้านสุขเกษม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม พื้นที่ 77 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการ 2541 โดย เทศบาลเมือง
นครพนมเป็ น ผู้ ล งทุ น และดํ า เนิ น การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเอง กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยวิ ธี ก ารฝั ง กลบอย่ า ง
ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ลักษณะการฝังกลบแบบ Area Method จํานวน 1 บ่อ จํานวน 4 ชั้น ๆ
ละ 2.5 เมตร อายุการใช้งาน 10 ปี สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 246,142 ลูกบาศก์เมตร หรือ
135,378.10 ตัน รายละเอียดของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.5 – 4 โดยมีสถานภาพปัจจุบัน
ดังแสดงในตารางที่ 4.5 – 4

๒๕๑

รูปที่ 4.5 – 4 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม

๒๕๒
ตารางที่ 4.5 – 4 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.2 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้
1.5 บ่อบําบัดน้ําเสีย

1.6 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.7 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพทรุดโทรม และไม่มีการใช้งาน
สภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
รั้วลวดหนาม
 บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย จํ า นวน 4 บ่ อ เป็ น ระบบ
Stabilization Pond ประกอบด้วย Anaerobic
Pond 2 บ่อ ต่อแบบอนุกรม, Facultative Pond
และ Maturation Pond
 ปูด้วยแผ่น HDPE
 ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ
 บ่อสังเกตการณ์มีทั้งหมด 9 จุด
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

2

1.13 บ้านพัก
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์
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รถบรรทุกเทท้าย
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
รถปิคอัพตรวจการ
เครือ่ งชั่งน้ําหนัก
เครือ่ งสูบน้ําระบายน้าํ
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 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน และชํารุด
เสียหายบ่อย
สภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน
ระบบไฟฟ้าและประปาข้าถึงพื้นที่ และสามารถ
รองรับการดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอ
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๒๕๓

โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่มกี ารใช้งาน ขาดการดูแลบํารุงรักษา และสกปรก
รูปที่ 4.5 – 5 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลเมืองนครพนม มีจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน จํานวน 9 จุด เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน ดังรูปที่ 4.4 - 7 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใต้ดิน และไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใต้ดินในแผนพัฒนาสามปี
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4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลเมืองนครพนม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เก็บขนขยะ
และกองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ กําจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย บุคลากรประจําระบบ จํานวน
4 คนประกอบด้วย พนักงานควบคุมเครื่องจักร 2 คน พนักงานชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย 2 คน
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 47 ตันต่อวัน เป็นขยะ
ของเทศบาลเมืองนครพนม 29 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน ประมาณ 18 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม เปิดเวลา 08.30 – 15.00 น.
โดย เทศบาลเมืองนครพนมเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
มีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ ลักษณะการฝังกลบแบบ Area Method
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลเมืองนครพนมได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ผ่ านแผนปฏิ บั ติการ เพื่ อการจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดั บจั งหวั ด ประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการจัดการ
ขยะมูลฝอยเดิมที่เทกองไว้นอกบ่อฝังกลบ โดยผู้รับจ้างจะต้องนําขยะมูลฝอยเดิมดังกล่าวทั้งหมดลงไปกําจัด
ในบ่อฝังกลบเดิม แล้วจึงปิดหลุมฝังกลบเดิมด้วยดินตามหลักสุขาภิบาลต่อไป
สําหรับการจัดการขยะใหม่ ณ วันที่สํารวจ พบว่า ขยะมูลฝอยใหม่ที่อยู่บริเวณก่อนถึง
ประตูทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและแมลงวัน เพราะไม่มีการกลบทับด้วยดิน และ
เปิดพื้นที่หน้างานหลายจุด ขยะมูลฝอยบริเวณที่ติดกับรั้วเป็นการเทกองกลางแจ้ง และหลายจุดมีการเกลี่ยขยะ
มู ลฝอยออกเป็ นบริ เวณกว้ าง เพื่ อปรั บพื้ นที่ ให้ เป็ นพื้ นที่ กํ าจั ดขยะมู ลฝอยใหม่ รายวั นระหว่ างการก่ อสร้ าง
บ่อฝังกลบใหม่
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า
มีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเดิมและขยะมูลฝอยใหม่รายวันระหว่างการก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่
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ขยะมูลฝอยใหม่บริเวณก่อนถึงประตูทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เกลี่ยขยะมูลฝอยออกเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดิน และเปิดพื้นที่หน้างานหลายจุด

ผู้รับจ้างนําขยะมูลฝอยเดิมทั้งหมดลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบเดิม และปิดหลุมฝังกลบเดิมด้วยดินตามหลักสุขาภิบาล
รูปที่ 4.5 – 6 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
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(3) ด้านงบประมาณ
เทศบาลเมืองนครพนม มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน
และออกเทศบัญ ญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูล ฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัด
15 บาท/ครัวเรือน/เดือน และอปท./หน่วยงานอื่น ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยในอัตรา 500 บาท/ตัน
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหา อุปสรรค
การดําเนินงานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ผ่านมานั้น เป็นการดําเนินงานที่ไม่มี
การวางแผนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฝังกลบขยะมูลฝอยให้
ปฏิบัติงานการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย และการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทําให้การจัดการขยะ
มูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ การฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและตามที่ได้ออกแบบไว้ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ไม่มีการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการและการเดินระบบ เพื่อให้จัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้มีขยะสะสมกองอยู่
นอกบ่อฝังกลบจํานวนมากเป็นระยะเวลาหลายปี
ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบและยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่
 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไปและเครื่องจักรกลขาดการดูแลบํารุงรักษา มีสภาพสกปรก
และทรุดโทรมมาก
 อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ ขาดการบํารุงรักษา และไม่ได้รักษาความสะอาด
ทําให้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสกปรก มีกลิ่นเหม็นและแมลงวันจํานวนมาก รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทขยะมูลฝอย
กระจายทั่วบริเวณ ไม่มีการกําหนดพื้นที่เทขยะมูลฝอยรายวันให้ชัดเจน โดยการทําสัญลักษณ์ เช่น ปักธง หรือ
มีเจ้าหน้าที่ชี้จุดในการเทขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนขยะทราบว่า ต้องนําขยะมูลฝอยไปเทบริเวณใด จึงมี
การเทขยะมูลฝอยนอกบ่อฝังกลบอยู่เป็นประจํา กลายเป็นขยะสะสมจํานวนมากกองอยู่ทั่วบริเวณ จนไม่สามารถ
นําลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบได้หมด โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับอาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก มีกองขยะมูลฝอยสูงเกือบจะ
เท่าความสูงของเสาธง จนแทบจะมองไม่เห็นอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเทขยะมูลฝอยลงในบ่อบําบัด
น้ําชะมูลฝอย จนทําให้ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอยล้มเหลว
 การฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย ยั ง ขาดการควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลให้ เ ป็ น ไปตามที่
ออกแบบไว้ ทําให้ใช้งานบ่อฝังกลบไม่เต็มประสิทธิภาพ ยังมีพื้นที่ของบ่อฝังกลบด้านหลังที่สามารถฝังกลบขยะ
มูลฝอยได้อีก โดยที่ไม่ต้องเปิดพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณก่อนถึงประตูทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการ
กําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการเทขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง ส่งกลิ่นเหม็น และ
มีแมลงวันจํานวนมาก
 ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินประจําปี และไม่มีการกําหนดแผนติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองนครพนม
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 การจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบ่อฝังกลบเดิม ควรดําเนินการดังนี้
1) เร่งดําเนินการนําขยะมูลฝอยที่กองสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด
ลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบเดิม ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่ฝนที่ตกหนัก
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2) ขยะมูลฝอยบริเวณหน้าอาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก ควรประสานงานกับผู้รับจ้าง
ให้นําขยะบริเวณนี้ลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3) ขยะมู ล ฝอยที่มี ก ารนํา ไปเทกองกลางแจ้ ง ไว้ บริ เ วณก่อ นถึ ง ประตู ท างเข้ า
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ควรนําไปกําจัดในบ่อฝังกลบเดิมเช่นกัน ส่วนขยะมูลฝอยในบริเวณใกล้เคียงกันที่มี
การเกลี่ยกระจายเป็นบริเวณกว้างแล้วนั้น ควรบดอัดและนําดินมากลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมด พร้อมทั้งฉีดพ่น
น้ําหมักชีวภาพ (EM) บริเวณกองขยะมูลฝอยที่รอการกลบทับด้วยดิน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
 การกําจัดขยะมูลฝอยใหม่รายวันระหว่างที่มีการก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่ ควร
จัดเตรียมพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกําจัดรายวันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ทั้งนี้ ควรนําขยะมูลฝอยใหม่รายวันไปกําจัดในบ่อฝังกลบเดิมก่อน (กรณีที่ยังมีพื้นที่
เหลือในบ่อฝังกลบเดิมหลังจากที่นําขยะมูลฝอยที่กองสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมดลงไปกําจัด
ในบ่อฝังกลบเดิมแล้ว) อย่างไรก็ตามหากบ่อฝังกลบเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ ต้องจัดหาพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว และพิจารณาดําเนินการดังนี้ ปรับปรุงพื้นที่ฯ ให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบ
ควบคุม (Controlled Dump) ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ หรือก่อสร้างคันดินบนพื้นที่ฯ และ
บ่อรองรับน้ําเสียเป็นการชั่วคราวก่อน หลังจากที่ก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่เสร็จแล้ว จะต้องปิดพื้นที่ฯ ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการต่อไป
 จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่
คุ ณ ภาพน้ํ า ใต้ ดิ น น้ํ า ทิ้ ง จากระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ย และก๊ าซจากบ่ อฝั งกลบขยะ โดยว่ าจ้ างบริ ษั ทเอกชนเป็ น
ผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเอง
 การฝังกลบขยะมูลฝอยระหว่างการก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่ ต้องมีการเตรียมดิน
กลบทับขยะมูลฝอย บริหารจัดการใช้งานเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพ กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยของรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยให้ไม่เกิน ๑ – ๒ หน้างาน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้เครื่องจักรกลในการเกลี่ยบดอัดและใช้ดินกลบทับ
เป็นระยะ ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ (EM) บริเวณกองขยะมูลฝอยที่รอการฝังกลบเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและ
แมลงวัน และห้ามไม่ให้มีการเผาขยะในบริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างเด็ดขาด
 ควรทําการต่อท่อรวบรวมก๊าซในบ่อฝังกลบให้สูงขึ้นก่อนที่จะปิดบ่อฝังกลบเดิม
 ชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อควบคุมผู้คุ้ยเขี่ย
ขยะมูลฝอยไม่ให้เป็นปัญหากับบ่อฝังกลบใหม่ที่กําลังก่อสร้าง ดังนี้
1) นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
2) ทํ าความสะอาดเก็ บขยะมูลฝอยที่ อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ประจําทุกวัน
3) คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น เพื่อ
ไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล
4) จัดทําทะเบียนผู้คัดแยกขยะมูลฝอยและวางระเบียบการคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยใน
บ่อฝังกลบ

๒๕๘
สําหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยรวม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาลเมืองนครพนม ได้แจ้งว่า
สัญญาลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กับผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เสมา วงเงินตามสัญญาจ้าง
จํานวน 45,800,000 บาท จํานวน 6 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน (ภายในวันที่ 24 มิถุนายน
2560) ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม 2559 ผู้รับจ้างได้เข้าดําเนินงานในพื้นที่บางงวดงานไปแล้ว และอยู่ในระหว่าง
จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามปริมาณงานต่อไป

๒๕๙
4.5.2 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย(กลุ่มพื้นที่ 3)เทศบาลตําบลนาแก จังหวัดนครพนม
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลนาแก มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอยตื้น มีความลาดเทจากด้านทิศใต้ไป
ทางด้านทิศเหนือ บริเวณชุมชนมีถนนสายหลักผ่าน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2033 และ 223
และมีแ ม่น้ําไหลผ่าน ได้ แก่ ลําน้ําก่ํา ลําน้ําห้วยศรีคูณ และลํ าห้วยหว้าน มีพื้นที่ 5.01 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 12 ชุมชน จํานวนประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 4,574 คน
เทศบาลตําบลนาแก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับลําน้ําก่ํา บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 ตําบลหนองสังข์
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลนาแก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับลําห้วยกุด บ้านซ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลนาแก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับลําห้วยศรีคูณ บ้านโนนสามัคคี ตําบลบ้านแก้ง
ทั้งนี้ ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาแก มีทั้งหมด 12 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนประชาสุขสรรค์
2. ชุมชนวัดธาตุศรีคูณ
3. ชุมชนไผ่สที อง
4. ชุมชนกกแคน
5. ชุมชนนาแกผดุงราชกิจเจริญ
6. ชุมชนศาลหลักเมือง
7. ชุมชนที่ว่าการอําเภอ
8. ชุมชนตลาดสด
9. ชุมชนบ้านซ่ง
10. ชุมชนโพนแดง
11. ชุมชนโพนสว่าง
12. ชุมชนทุ่งสว่าง
และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครตําบลนาแก ประมาณ 4.6 ตันต่อวัน โดยมี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล หมักขยะ
อินทรีย์ และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตําบลนาแก ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลนาเลียง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
เทศบาลตําบลนาแก ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 25522553 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 86.900 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย โดย บริษัทขอนแก่น ยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น จํากัด

๒๖๐
2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลตําบลนาแก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เก็บขนขยะ
และระบบกําจัดมูลฝอย
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
38 แห่ง ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือในการเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย (MOU)
จํานวน 30 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 9 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 – 5
ตารางที่ 4.5 – 5 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ.
1. ทต.นาแก
2. ทต.เรณูนคร
3. ทต.ธาตุพนม
4. อบต.นาขาม
5. อบต.โคกหินแฮ่
6. อบต.โพนทอง
7. อบต.ท่าลาด
8. อบต.เรณู
9. อบต.นางาม
10. อบต.หนองย่างชิน้
11. อบต.เรณูใต้
12. อบต.ดอนนางหงส์
13.อบต.ธาตุพนม
14. อบต.นาหนาด
15.อบต.ฝั่งแดง
16. อบต.นาถ่อน
17. อบต.โพนแพง
18. อบต.พระกลางทุง่
19. อบต.แสนพัน
20. อบต.น้ําก่ํา
21.อบต.อุ่มเหม้า
22. อบต.กุดฉิม
23. อบต.ธาตุพนมเหนือ
24. อบต.คําพี้
25. อบต.พุ่มแก
26. อบต.พิมาน
27. อบต.นาคู่
28. อบต.หนองสังข์
29. อบต.นาแก
30. อบต.หนองบ่อ
31. อบต.พระซอง
32. อบต.ก้านเหลือง
33. อบต.นาเลียง
34. อบต.บ้านแก้ง
35. อบต.สีชมภู
36. อบต.โคกสี
37. อบต.ยอดธาตุ
38. อบต.วังยาง

อปท. ที่ลงนาม MOU
1. ทต.นาแก (23 กพ 50)
2. อบต.พระกลางทุ่ง (26 มค 50)
3. อบต.หนองบ่อ (29 มค 50)
4.อบต.นาคู่ (29 มค 50)
5. อบต.พิมาน (29 มค 50)
6. อบต.มหาชัย (29 มค 50)
7. ทต.เรณูนคร (30 มค 50)
8. ทต.ธาตุพนม (30 มค 50)
9. อบต.บ้านแก้ง (30 มค 50)
10. อบต.น้ําก่ํา (30 มค 50)
11. อบต.โพนทอง (30 มค 50)
12. อบต.ท่าลาด (30 มค 50)
13. อบต.นาเลียง (31 มค 50)
14. อบต.แสนพัน (31 มค 50)
15. อบต.ฝั่งแดง (31 มค 50)
16. อบต.นางาม (31 มค 50)
17. อบต.พระซอง (1 กพ 50)
18. อบต.นาหนาด (1 กพ 50)
19. อบต.โคกสี (1 กพ 50)
20. อบต.ยอดชาย (1 กพ 50)
21. ทต.ปลาปาก (2 กพ 50)
22. อบต.วังยาง (2 กพ 50)
23. อบต.ดอนนางหงส์ (5 กพ 50)
24. อบต.โคกหินแฮ่ (5 กพ 50)
25. อบต.โคกสว่าง (5 กพ 50)
26. อบต.กุตาไก้ (7 กพ 50)
27. อบต.เรณูใต้ (8 กพ 50)
28. อบต.โพนแพง (9 กพ 50)
29. อบต.โคกสูง (12 กพ 50)
30. อบต.นาแก (20 กพ 50)

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน
1. อบต.หนองฮี
2. ทต.พระซอง
3. ทต.นาหนาด
4. อบต.นาแก
5. อบต.บ้านแก้ง
6. อบต.หนองย่างชิ้น
7. อบต.นาคู่
8. อบต.ดอนนางหงส์
9. อบต.นางาม

๒๖๑
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลตําบลนาแก โดย กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะด้วยรถ
เก็ บ ขนขยะ จํ า นวน 2 คั น รายละเอี ย ดดั ง ตารางที่ 4.5 – 6 สามารถให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยได้
ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 มีการแบ่งเขตการเก็บขนขยะ 2 เขต รายละเอียดดังรูปที่ 4.4 - 7
ตารางที่ 4.5 – 6 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก
ลําดับ
1
2

ประเภท
รถเก็บขนขยะมูลฝอยอัดท้าย
รถเก็บขนขยะมูลฝอยอัดท้าย

ขนาดความจุ ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา
(ลบ.ม.)
10
2545
10
2548

รูปที่ 4.5 – 7 แสดงพื้นที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก

สภาพรถ
ใช้งานได้
ใช้งานได้

๒๖๒
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7
ตําบลนาเลียง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม พื้นที่ 77 ไร่ 98 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
เริ่มเปิดดําเนินการเดือนตุลาคม 2554 โดยเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอย หมักทําปุ๋ย และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ สามารถรองรับ
ปริมาณมูลฝอยได้ 20 ปี สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 497,209 ตัน รายละเอียดของระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.5 - 8 โดยมีสถานภาพปัจจุบันดังแสดงในตารางที่ 4.5 – 7

รูปที่ 4.5 – 8 แสดงผังบริเวณ (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก

๒๖๓
ตารางที่ 4.5 – 7 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก
ลําดับ
ที่
1

รายการตรวจสอบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 อาคารสํานักงาน
1.2 อาคารและเครื่องชัง่ น้ําหนัก
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ
1.4 รั้วรอบพื้นที/่ การป้องกันการลักลอบทิง้
1.5 บ่อบําบัดน้าํ เสีย

1.6 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.7 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพดี และใช้งาน
สภาพดี และใช้งาน
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิ่งสวนทางกันได้ทกุ ฤดูกาล
รั้วลวดหนาม ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี
 บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เ สี ย จํ านวน 3 บ่ อ เป็ นระบบ
Stabilization Pond ประกอบด้วย Anaerobic
Pond, Facultative Pond และ Maturation Pond
 ปูด้วยแผ่น HDPE
 แผ่น HDPE โป่งพอง และถูกตัดบริเวณขอบบ่อ
จํานวน 1 แห่ง
 น้ําเสียมีปริมาณน้อย มีสีดําคล้ํา และมีเศษขยะมูล
ฝอย
 บ่อสังเกตการณ์มีทั้งหมด 4 จุด
 ก่อสร้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

1.8 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

ประเภท
รถตักดินตีนตะขาบ /
รถขุดตีนตะขาบ
รถปิคอัพตรวจการ
เครื่องชั่งน้ําหนัก
เครื่องสูบน้ําระบายน้ํา
เครื่องสูบน้ําเสียแบบ
จุ่มใต้น้ําชนิดไม่อุดตัน
เครื่องแยกขยะ
ชุดสายพานลําเลียง
เครื่องบีบย่อย
ชุดร่อนแยกขนาด
เครื่องย่อยกิ่งไม้
ชุดผสมปุ๋ย

ขนาด
120 HP

ปีที่ได้มา
2554

2,400CC
40ตัน
ไม่มี
25ลบ.ม./ชม.

2554
2554
2554
2554

11 kw
15 kw
15 kw
11 kw
15 kw
4 kw

2554
2554
2554
2554
2554
2554

 เครื่องจักรรายการที่ 6 – 11 ไม่มีการใช้งาน
 ไม่พบท่อระบายก๊าซ
ระบบไฟฟ้าและประปาเข้าถึงพื้นที่
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
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โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปอยู่ในสภาพดี และใช้งานได้

เครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่มีการเปิดใช้งาน
รูปที่ 4.5 – 9 แสดงโครงสร้างพื้นฐานระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก
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(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลตําบลนาแก มีจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน จํานวน 4 จุด เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลตําบลนาแก มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบเก็บขนขยะและระบบกําจัดขยะ
(2) ด้านการเดินระบบ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก เปิดตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
โดย เทศบาลตําบลนาแก เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ด้วยระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน มี ก ารคั ด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล หมั ก ขยะอิ น ทรี ย์ และฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล (Sanitary
Landfill) จํานวน 1 บ่อ ขยะมูลฝอยที่นําเข้ามากําจัดไม่ได้นําเข้าสายพานคัดแยก ทําให้รถขยะมูลฝอยนําขยะ
ไปเทยังบ่อฝังกลบ ซึ่งบ่อฝังกลบเต็มเร็วกว่าที่ออกแบบไว้ ปัจจุบันปิดบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแล้ว ระบบบําบัด
น้ําเสีย แผ่น HDPE โป่งพอง และน้ําในบ่อบําบัดน้อยมาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 16 ตันต่อวัน เป็นขยะ
ของเทศบาลตําบลนาแก 4 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประมาณ 12 ตันต่อวัน
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ ไม่ได้ใช้งานแล้ว
แต่ยังมีขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบที่ไม่ได้กลบทับด้วยดิน ปัจจุบันมีการเปิดพื้นที่เทกองขยะมูลฝอยในบริเวณ
ใกล้กับบ่อฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยนําขยะมูลฝอยใหม่รายวันไปกําจัดในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แบบเทกอง
กลางแจ้ง (Open dump) และมีพื้นที่กว้าง ไม่มีการบดอัดและกลบทับด้วยดิน มีกลิ่นเหม็น แมลงวันมาก และ
ยังพบว่ามีน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยไหลนองในพื้นที่
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พื้นที่เทกองขยะมูลฝอยใหม่รายวัน
แบบเทกองกลางแจ้ง (Open dump)

บ่อฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill)

พื้นที่เทกองขยะมูลฝอยใหม่รายวันแบบเทกองกลางแจ้ง (Open dump) ในบริเวณใกล้กบั บ่อฝังกลบเดิม

น้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยไหลนองในพื้นที่
รูปที่ 4.5 – 10 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก
(3) ด้านงบประมาณ
เทศบาลตําบลนาแก มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน
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6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหา อุปสรรค
 ผู้ บ ริ ห ารไม่ มี น โยบายใช้ ง านสายพานคั ด แยกขยะมู ล ฝอย เนื่ อ งจากสิ้ น เปลื อ ง
ค่าใช้จ่ายและไม่คุ้มค่า ทําให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยนําขยะไปเทยังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยโดยตรงบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยเต็มเร็วกว่าที่ออกแบบไว้ และถ้าระบบคัดแยกขยะ และระบบหมักปุ๋ย ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นระยะ
เวลานาน อาจทําให้เครื่องจักรชํารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
 บ่อฝังกลบชั่วคราว มีการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นแบบเทกองกลางแจ้ง ไม่มีเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่จําเป็นที่ใช้ในการดําเนินการฝังกลบ และมีความเสี่ยงที่น้ําชะขยะมูลฝอยจะไหลออกนอกบริเวณพื้นที่
ฝังกลบไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 เร่งดําเนินการเปิดใช้งานเครื่องจักรและเดินระบบ เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยรายวัน
และเพื่อให้ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน สามารถดําเนินการได้ตามที่ออกแบบไว้
 ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของตนเอง ได้แก่ คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะที่ปิดการใช้งานแล้ว โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ
หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเอง
 ตรวจสภาพการทํางานของบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย และตักขยะมูลฝอยออกจาก
บ่อบําบัด รวมทั้งตรวจสภาพรางระบายน้ําฝน และกําจัดเศษขยะ/วัชพืชออกจากรางระบายน้ําฝน และ
กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยของรางระบายน้ําฝนและรอบบริเวณสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยเป็นประจํา
 การกําจัดขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่จัดเตรียมไว้ในปัจจุบัน ควรดําเนินการดังนี้
1) เร่งดําเนินการเกลี่ย/บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ โดยไถดันขยะ
มูลฝอยในส่วนที่เปิดพื้นที่กว้างจากบริเวณทั้งหมด ซึ่งไม่มีดินกลบทับเข้าด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินที่มีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว รวมทั้ง ควรมีการเตรียมดินและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกลี่ยดิน
และกลบทับโดยใช้ดินในพื้นที่ในแต่ละวัน เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงวัน และชะลอการที่ขยะมูลฝอยเต็ม
พื้นที่บริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย โดยอาจจะเช่ารถจากภาคเอกชนมาทําการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดิน
3) ทําคันดินล้อมรอบกองขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอยและ
กันไม่ให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลนองออกมาด้านข้าง รวมทั้งจัดทําบ่อรองรับน้ําชะมูลฝอย เพื่อรวบรวมและ
สูบน้ําชะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเข้าสู่บ่อบําบัดน้ําเสีย
4) ขยะมูลฝอยที่เทกองไว้ควรมีการฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ (EM) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น
และแมลงวัน
5) ออกมาตรการห้ามมิให้มีการเผาในบริเวณพื้นที่ฝังกลบโดยเด็ดขาด
6) ควรปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยปัจจุบันให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอย
แบบควบคุม (Controlled Dump) ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและยืดระยะเวลาใช้งาน
พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว โดยต้องปรับปรุงแบบรายละเอียดการก่อสร้างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง
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4.6 จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตําบลศรีพนา
และเทศบาลตําบลบึงกาฬ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.6.1 โครงการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลศรีพนา มีพื้นที่ 6.10 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตําบล 7 หมู่บ้าน
จํานวนประชากร ณ 9 มีนาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 6,934 คน
และมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครตําบลศรีพนา ประมาณ 7 ตันต่อวัน โดย
มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน การจัดการขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กําจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลศรีพนา หมู่ 15 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เทศบาลตําบลศรีพนาดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6 - 1
ตารางที่ 4.6 – 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา
ลําดับ ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ที่
พ.ศ.
1
2544
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
2
2560
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
43.70 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
16.580

จัดซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลตําบลศรีพนา ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเก็บขนขยะ
และระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สําหรับการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยตามแนวทางกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา ได้กําหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่ม จํานวน
8 แห่ง ทั้งนี้ มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นลงนามความร่วมมื อ ในการเข้ าร่ วมกํ าจั ด ขยะมู ล ฝอย (MOU)
จํานวน 3 แห่ง และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นําขยะมาร่วมกําจัดจริง
จํานวน 18 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 4.6 – 2

๒๖๙
ตารางที่ 4.6 - 2 แสดงการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา
อปท. ที่เข้าร่วม
ตาม คพ.
1.ทต.ศรีพนา
2.ทต.บึงโขงหลง
3.อบต.เซกา
4.อบต.ซาง
5.อบต.หนองทุ่ม
6.อบต.น้ําจั้น
7.อบต.โสกก่าม
8.อบต.บ้านต้อง

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน

อปท. ที่ลงนาม MOU
1.ทต.ศรีพนา
2. อบต.บึงโขงหลง (9 พย 48)
3. อบต.โพธิ์หมากแข้ง (10 พย 48)

1.ทต.ศรีพนา
2.ทต.บึงโขงหลง
3.ทต.บึงงาม
4.อบต.ซาง
5.อบต.เซกา
6.อบต.หนองทุ่ม
7.อบต.ท่าดอกคํา
8.อบต.ดงบัง
9.อบต.โพธิ์หมากแข้ง
10.อบต.ป่งไฮ
11.อบต. น้ําจั้น
12.อบต.ถ้ําเจริญ
13.อบต.ป่าแฝก
14. อบต.นาทม (จ.นครพนม)
15. อบต.หนองซน (จ.นครพนม)
16. อบต.ไผ่ล้อม (จ.นครพนม)
17. อบต.คําแก้ว อ.โซ่พิสัย
18. ทต. ศรีสําราญ อ. พรเจริญ

3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลตําบลศรีพนา โดย กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเก็บขนขยะด้วยรถ
เก็บขนขยะ จํานวน 3 คัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.6 – 3 และสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้
ครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 4.6 - 1
ตารางที่ 4.6 – 3 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา
ลําดับ
1
2
3.

ประเภท
เปิดข้างเทท้าย
ปิคอัพ
อัดท้าย

ขนาด
6 ลบ.ม.
4 ลบ.ม.
6 ลบ.ม.

ปีที่ได้มา
2544
2544
2558

สภาพรถ
ชํารุด
ชํารุด
ดี

๒๗๐

รูปที่ 4.6 – 1 แสดงพื้นที่การให้บริการเก็บขนขยะเทศบาลตําบลศรีพนา
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่
19 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มเปิดดําเนินการ 2545 โดย เทศบาลตําบลศรีพนาเป็นผู้ลงทุน
และดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ลักษณะการฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) จํานวน 2 บ่อ ๆ ละ 3 ชั้น ต่ํากว่าระดับผิวดิน
1 ชั้น สูง 2 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร อายุการใช้งาน 20 ปี รายละเอียดของระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.6 – 2 โดยมีสถานภาพปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.6 – 4

๒๗๑

รูปที่ 4.6 – 2 แสดงผัง (Lay out) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา

๒๗๒
ตารางที่ 4.6 – 4 แสดงสถานภาพปัจจุบันขององค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 อาคารสํานักงานและเครื่องชั่งน้ําหนัก
1.2 โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
1.3 ถนนทางเข้า – ออก สถานที่ฝังกลบ
1.4 รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิง้
1.5 พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
1.6 บ่อบําบัดน้ําเสีย

1.7 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
1.8 เครื่องจักรกล/อุปกรณ์

สถานภาพปัจจุบนั

สภาพดี
สภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน
สามารถให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า-ออกพื้นที่
และสามารถวิง่ สวนทางกันได้ทุกฤดูกาล
รั้วลวดหนาม ในสภาพดี
แนวกันชน (Buffer Zone) มีจํานวน 3 แนว ได้แก่
ต้นมะม่วง ต้นมะขาม และพญาสัตบรรณ
 บ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ มีพื้นที่ 4 ไร่ เป็น
ระบบ Stabilization Pond ต่อแบบอนุกรม
ประกอบด้วย Anaerobic Pond, Facultative
Pond และ Maturation Pond
 ปูด้วยแผ่น HDPE สภาพดี
 บ่อสังเกตการณ์เดิมมีทั้งหมด 2 จุด
 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบมีดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

2

1.9 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซ
1.10 ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
1.11 บ้านพัก
ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ระบบไฟฟ้าและประปา
2.2 สัญญาณโทรศัพท์

ประเภท
รถบรรทุกเทท้าย
รถตักดินตีนตะขาบ /
รถขุดตีนตะขาบ
รถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ
เครื่องชั่งน้ําหนัก
เครื่องสูบน้ําระบาย
น้ํา
เครื่องสูบน้ําเสียแบบ
จุ่มใต้น้ําชนิดไม่อุดตัน

ขนาด/แรงม้า
122
145

ปีที่ได้มา
2544
2544

89

2545

4000 กก.
11

2544
2545

11

2545

 เครื่องจักร 3 และ 5 – 6 ชํารุดบ่อย
 จํานวน 6 จุด
รางคอนกรีต และมีวัชพืชจํานวนมาก
สภาพดีและมีการใช้งาน
ระบบไฟฟ้าและประปาเข้าถึงพื้นที่
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๒๗๓

โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในสภาพใช้งานได้

บ่อฝังกลบที่ 1
บ่อฝังกลบที่ 2
รูปที่ 4.6 – 3 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา

๒๗๔
(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลตําบลศรีพนา มีจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินเดิม จํานวน 2 จุด ปัจจุบันได้ก่อสร้างบ่อ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินใหม่ ตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ จํานวน 3 จุด เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
(1) ด้านบุคลากร
เทศบาลตําบลศรีพนา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เก็บขน
และดูแลระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีบุคลกรประจําที่ระบบ จํานวน 2 คน ทําหน้าที่ ขับเครื่องจักรกลหนัก
(2) ด้านการเดินระบบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปฝังกลบในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 24 ตันต่อวัน เป็นขยะ
ของเทศบาลตําบลศรีพนา 6 ตันต่อวัน และหน่วยงานราชการ ประมาณ 18 ตันต่อวัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา เปิดเวลา 05.00-15.00 น.
โดย เทศบาลตําบลศรีพนาเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
มีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ กําจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) ซึ่งออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบ ลักษณะการฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) จํานวน
2 บ่อ ๆ ละ 3 ชั้น ต่ํากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น สูง 2 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร ปัจจุบัน
ใช้บ่อฝังกลบที่ 1 และบ่อฝังกลบที่ 2 ยังไม่ใช้งาน
การดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ปัจจุบันหยุดการใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 ไว้ก่อน
ซึงฝังกลบขยะไปแล้ว จํานวน 1 ชั้น และยังมีขยะมูลฝอยที่ยังไม่มีการกลบทับด้วยดิน ทั้งนี้ เริ่มใช้งานบ่อฝังกลบที่
2 ซึ่งยังมีน้ําขังในบ่อฝังกลบจํานวนมาก การฝังกลบมีลักษณะเทกองไว้ในด้านข้างบ่อฝังกลบ มีเศษขยะลอย
กระจายทั่วบริเวณบ่อฝังกลบที่ 2 และไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน

๒๗๕

บ่อฝังกลบที่ 1 ฝังกลบขยะไปแล้ว จํานวน 1 ชั้น และยังมีขยะมูลฝอยที่ยังไม่มีการกลบทับด้วยดิน
ไม่พบท่อรวบรวม/ระบายก๊าซของบ่อฝังกลบที่ 1

บ่อฝังกลบที่ 2 น้ําขังในบ่อฝังกลบจํานวนมาก และเศษขยะลอยกระจายทั่วบริเวณบ่อฝังกลบที่ 2
รูปที่ 4.6 – 4 แสดงการดําเนินงานในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีพนา

๒๗๖
5) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(1) ปัญหาอุปสรรค
 บุคลากรในการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ เพราะในปัจจุบัน (วันที่ลงพื้นที่สํารวจ)
มีคนงานที่ทําหน้าที่ขับรถเครื่องจักรเพียง 1 คน เท่านั้น ซึ่งพักอาศัยอยู่ในอาคารพักอาศัยบริเวณที่ฝังกลบ
 บ่อบําบัดน้ําเสีย ไม่มีน้ําชะขยะเข้าบ่อ เนื่องจากเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียอุดตัน
 ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดิน
 การดําเนินงานฝังกลบ
1) ขาดเครื่องจักรในการนําดินไปฝังกลบขยะมูลฝอยที่เหลือในบ่อฝังกลบที่ 1
2) คนคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ทําให้การฝังกลบขยะ
มูลฝอยล่าช้า
3) บ่อฝังกลบที่ 2 มีน้ําขังในบ่อฝังกลบเป็นจํานวนมาก ดันขยะมูลฝอยลอยขึ้นมา
และกระจายทั่วบริเวณบ่อฝังกลบ รถเก็บขนขยะและเครื่องจักรลงไปทํางานในบ่อฝังกลบไม่ได้ จึงไม่มีการเกลี่ย
บดอัด และกลบทับด้วยดิน
(2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 เพิ่มจํานวนบุคลากรให้เหมาะสม และเพียงพอกับงานที่รับผิดชอบในสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย
 วางเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียใหม่ เพื่อรวบรวมน้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบไปบําบัดที่บ่อ
บําบัดน้ําเสีย
 การดําเนินงานฝังกลบ ควรดําเนินการ ดังนี้
1) ควรเร่งระบายน้ําออกจากบ่อฝังกลบที่ 2 โดยต้องเร่งดําเนินการก่อนที่จะถึง
ฤดูฝน แล้วจึงนําขยะมูลฝอยลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ เพื่อให้รถจักรกล และรถเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถ
ทํางานในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยได้อย่างสะดวก
2) กํ า หนดให้ มี พื้ น ที่ ย่ อ ยในบ่ อ ฝั ง กลบบ่ อ ที่ 2 กํ า หนดเฟสงานฝั ง กลบ และ
ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานที่ได้กําหนดไว้
3) ควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ กํ า หนดจุ ด เทขยะมู ล ฝอยในบ่ อ ฝั ง กลบ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู้ คุ้ ย ขยะ
มูลฝอยกําหนดจุดเทขยะมูลฝอยเอง
 ชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ดําเนินการดังนี้
1) นําขยะมูลฝอยเหลือจากการคัดแยกแล้วลงไปกําจัดในบ่อฝังกลบ
2) ทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ประจําทุกวัน

๒๗๗
3) คัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาที่กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น
เพื่อไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกล และเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน
4) เก็บกองขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และนําออก
นอกพื้นที่เป็นประจําทุกวัน
5) จัดทําทะเบียนผู้คุ้ยขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ
 จั ดตั้ งงบประมาณเพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่
คุณภาพน้ําใต้ดิน น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย และก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะของตนเอง โดยว่าจ้างบริษัทเอกชน
เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรือจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบเองก็ได้
 ชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัดให้ดําเนินกิจกรรมลดคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง
4.6.2 โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี ระยะที่ 1 ของเทศบาล
ตําบลบึงกาฬ
เทศบาลตําบลบึงกาฬ มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตําบลบึงกาฬ และตําบลวิศิษฐ์ กล่าวคือ
หมู่ 1 , 2 , 3 ของตําบลบึงกาฬ และหมู่ 1 , 7 ของตําบลวิศิษฐ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ตรงกันข้ามกับเมืองปากซัน
แขวงบลิคําไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ 1.18 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่าง
จากจังหวัดหนองคาย 136 กิโลเมตร และมีประชากร ณ 6 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 4,760 คน
เทศบาลตําบลบึงกาฬ มีอาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ
ติดกับ แม่น้ําโขง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลวิศิษฐ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลบึงกาฬ
ทิศใต้
ติดกับ ตําบลบึงกาฬ
ภายในเขตเทศบาลตําบลบึงกาฬ มี 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบึงกาฬกลาง ชุมชนศรีโสภณ
ชุมชนบึงกาฬใต้ ชุมชนบึงกาฬเหนือ และชุมชนวิศิษฐ์ โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลบึงกาฬ
ประมาณ 5 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบึงกาฬ เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
เทศบาลตําบลบึงกาฬ ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6 – 5

๒๗๘
ตารางที่ 4.6 – 5 แสดงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบึงกาฬ
ลําดับ ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ที่
พ.ศ.
1 2559 - 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1

2559

1.2

2560

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
70.5344 โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานเทคโนโลยี ระยะที่ 1 ของเทศบาล
ตําบลบึงกาฬ
1) เงินงบประมาณ 63.3809 ลบ.
2) เงินนอกงบประมาณ 14.55659 ลบ.
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 7.0535 ลบ.
14.1869 1) เงินงบประมาณ 26.0185 ลบ.
2) เงินนอกงบประมาณ 1.8359 ลบ.
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เงินสมทบ 1.4107 ลบ.
56.3475 1) เงินงบประมาณ 50.7047 ลบ.
2) เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
5.6428 ลบ.

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
การก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบึงกาฬ แจ้งให้ทราบว่า ลงนามในสัญญาจ้างโครงการฯ แล้ว
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ผู้รับจ้าง คือ บริษัทไฮโดรเท็ค จํากัด เป็นเงินจํานวน 61,146,220 บาท
จํานวน 17 งวดงาน ระยะเวลา 518 วัน ปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2559 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้เริ่มดําเนินงาน โดยอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่การก่อสร้าง ดังรูป

บทที่ 5
บทวิเคราะห์การจัดการน้าํ เสียชุมชนและขยะมูลฝอย
5.1 การจัดการน้ําเสียชุมชน
ปัญหาน้ําเสียเป็นปัญหาสําคัญที่ควรมีการจัดการแก้ไข ซึ่งปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นหากเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้นสามารถทําการจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่นัก เนื่องจากมีกฎหมายควบคุม
การปล่อยน้ําเสียหรือมาตรฐานการควบคุม ข้อกําหนดต่าง ๆ ตามกฎของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่น้ําเสียชุมชนซึ่งเกิดจากบ้านเรือนที่พักอาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจัดการได้ยาก เนื่องจากประชาชนในชุมชนยัง
ขาดความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาน้ําเสีย บางคนคิดว่าปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งอื่น จึงไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขจัดการปัญหาน้ําเสีย
การจัดการน้ําเสียชุมชนยังขาดการจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ยังไม่มีระบบการจัดการ
น้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียรวม ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีชุมชนเมืองระดับเทศบาลในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) รวมทั้งสิ้น 225 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 424 แห่ง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
(อุดรธานี) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน มีเพียง 4 แห่งเท่านั้น
โดย ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร จํานวน 1 แห่ง และ 2 แห่ง
ตามลําดับ มีความสามารถรองรับน้ําเสียได้ 10,000 – 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และหยุดการก่อสร้าง
ที่จังหวัดนครพนม จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามตารางที่ 5.1 - 1 ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวอยู่ในการดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลทั้งหมด โดยเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ระดับเทศบาลนครหรือชุมชน
ที่อยู่ติดกับแหล่งน้ําสําคัญ เนื่องจากชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ําเสียค่อนข้างมาก
ตารางที่ 5.1 - 1 แสดงประเภท จํานวน และขนาดระบบบําบัดน้ําเสีย
จังหวัด
อุดรธานี

สกลนคร

จํานวน
(ระบบ)

ประเภทของระบบ

1

ระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization pond : SP)

2

นครพนม

1

รวม

3

ระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization pond : SP)
และบึงประดิษฐ์
(Wetland : WL)
ระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization pond : SP)

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ทน. อุดรธานี

ขนาดระบบ
แหล่งรับน้ําทิง้
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
43,902

ทน. สกลนคร

16,000

ทต. ท่าแร่

2,054

ทม. นครพนม

ห้วยมั่ง
ไหลรวมลงสู่
ห้วยหลวง
หนองหาร
สกลนคร

หยุดการก่อสร้างระบบ

61,956

๒๘๐
สําหรับระบบรวบรวมน้ําเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สํารวจทุกแห่งใช้ระบบแบบท่อรวม
(Combined Sewer System) โดยใช้ระบบระบายน้ําฝนที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ้นใหม่รองรับน้ําเสียจากชุมชน
ในเบื้องต้น และมีระบบท่อดักน้ําเสีย (Interceptor Sewers) รับน้ําเสียจากท่อระบายน้ํารวม เพื่อส่งเข้าระบบ
บําบัด โดยมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 ประเภท ได้แก่ ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond : SP)
และบึงประดิษฐ์ (Wetland : WL) ซึ่งในภาพรวมรูปแบบของการบําบัดน้ําเสีย พบว่า ระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization pond : SP) เป็นระบบหลัก เนื่องจาก เป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดน้ําเสีย ดูแล
รักษาง่าย และใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนมากไม่ต้องการบุคลากรที่ชํานาญมาก และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบต่ํา แต่มีข้อเสีย คือ ใช้พื้นที่มากและมักจะมีปัญหาปริมาณสาหร่าย(algae) มีมากเกินไป โดยเฉพาะในบ่อ
สุดท้าย นอกจากนี้ยังมีการนําบึงประดิษฐ์ (Wetland : WL) มาใช้ร่วมกับระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization
pond : SP) ด้วยเช่นกัน สําหรับแหล่งรับน้ําทิ้งของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน จะมีการระบายน้ําทิ้งลงแหล่งน้ํา
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้วย ซึ่งไหลลงสู่แหล่งรับน้ําทิ้งหลัก ได้แก่ แม่น้ํา และหนอง ทั้งนี้ แหล่งน้ําขนาด
เล็กดังกล่าวมีความสามารถในการเจือจางค่อนข้างน้อย ดังนั้น น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน จึงต้องมี
คุณภาพดีพอสมควร
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนที่เปิดดําเนินการ ควรมีประสิทธิภาพลดค่าบีโอดีได้สูงกว่าร้อยละ 75 และ
น้ําทิ้งมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จากระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมด 3 แห่งที่เปิดดําเนินการ มีเพียง
1 แห่ง คือ เทศบาลนครอุดรธานี ที่มีข้อมูลค่าบีโอดีของน้ําเสียก่อนและหลังการบําบัด และสามารถคิดลด
ค่าบีโอดีได้มากกว่าร้อยละ 75 ส่วนประสิทธิภาพในด้านการรวบรวมน้ําเสียวัดจากปริมาณน้ําเสียที่รวบรวมได้
เทียบกับปริมาณน้ําเสียทั้งหมด จากระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาล
นครสกลนคร และเทศบาลตําบลท่าแร่ พบว่า มีปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจํานวน 14,000, 12,000 และ
831 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 31.89, 75 และ 40.46 ของปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบ
ไว้ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบต่ําผิดปกติ คือ เทศบาลนครอุดรธานี
และเทศบาลตําบลท่าแร่ ซึ่งอาจเป็นเพราะยังมีบ้านเรือนจํานวนหนึ่งที่ยังไม่เชื่อมต่อเข้าระบบรวบรวมน้ําเสีย
สภาพปัญหาการเดินระบบรวบรวมน้ําเสียของแต่ละเทศบาลที่เปิดดําเนินการแล้ว ซึ่งในภาพรวม
พบว่า ไม่สามารถดําเนินการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่สามารถเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียได้
นํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดไม่ได้มาตรฐาน และปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นหรือที่ออกแบบ
ไว้ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลควบคุมระบบ และ
ขาดงบประมาณในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณก็ต้องหาวิธีการจัดการน้ําเสียของชุมชนให้เหมาะกับชุมชนนั้น ๆ เอง ซึ่งการจัดการ
น้ําเสียในแต่ละชุมชนก็มีความแตกต่างกันออกไปตามศักยภาพของชุมชน เช่น ความรู้ งบประมาณ สภาพพื้นที่
เป็นต้น
การประเมินผลการดําเนินงานของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนโดยใช้ตัวบ่งชี้
ค่าดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน มีหลักเกณฑ์ดังแสดงในภาคผนวก ก โดยมีผลการประเมิน
ดังแสดงในตารางที่ 5.1 - 2 และ 5.1 - 3 ซึ่งพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพการดําเนินงาน
อยู่ในระดับดี คือ เทศบาลนครอุดรธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับ
พอใช้ ได้แก่ เทศบาลนครสกลนคร และเทศบาลตําบลท่าแร่
ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนนการประเมินสูงและอยู่ในระดับดี เนื่องจากมีความพร้อม
ในทุกด้านที่จําเป็นในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น กําหนดนโยบายในเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชนมีความชัดเจนในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัด

๒๘๑
ขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย และมีผู้รับผิดชอบในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดย
ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เพื่อให้มีหน้าที่บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
จากสภาพปั ญ หาการเดิ น ระบบรวบรวมน้ํ า เสี ย ของแต่ ล ะเทศบาลที่ เ ปิ ด ดํ า เนิ น การแล้ ว ซึ่ ง ใน
ภาพรวม พบว่า ไม่สามารถดําเนินการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ไม่สามารถเก็บค่าบริการ
บําบัดนํ้าเสียได้ 2) ปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นหรือที่ออกแบบไว้ 3) นํ้าทิ้งที่ผ่าน
การบําบัดไม่ได้มาตรฐาน และจากการที่มีปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าปริมาณที่ออกแบบไว้ ทําให้ลดค่า
ความสกปรกที่ระบายลงแหล่งน้ําได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
ดังนั้น จึงควรให้มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัด
โดยเน้นพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลก่อนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสียมากกว่า จึงจําเป็นต้อง
เร่ ง ดํ า เนิ น การตามพื้ น ที่ เ ป้ า หมายตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า
รายละเอียดดังตารางที่ 5.1 - 4 เพื่อผลักดันให้เทศบาลมีความพร้อมในการจัดหาระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสียชุมชน โดยการจัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนต่อไป เพราะหากดําเนินการครบทุกเทศบาลพื้นที่เป้าหมายก็ถือว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ลําน้ําแล้ว ส่วน
พื้นที่บริเวณนอกเขตเทศบาล ควรสนับสนุนการใช้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุม ป้องกันปัญหา
มลพิษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพึ่งพาตนเอง
ตารางที่ 5.1 - 4 แสดงเทศบาลเป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
จังหวัด
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เลย
อุดรธานี

(1)

ทม.หนองสําโรง

หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
บึงกาฬ

หมายเหตุ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมายรายปี
๒๕60 - 2564

(๑)
(2)

ทม.เลย/ทต.เชียงคาน
ทต.หนองบัว/ทต.หนองขอนกว้าง/
ทต.บ้านจั่น
ทม.หนองคาย/ทม.ท่าบ่อ
ทน.สกลนคร(2)/ทต.ท่าแร่(2)
ทม.ศรีสงคราม
ทต. บึงกาฬ/ทต.ศรีพนา/ทต.บึงงาม
ทต.บึงโขงหลง

2565 – 2569
ทต.ศรีเชียงใหม่
ทต.พังโคน
ทต.นาแก/ทต.ธาตุพนม
ทต.ท่าสะอาด/ทต.ดอนย่านาง

หมายถึง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียรวมชุมชนที่ได้รับงบประมาณแล้ว
หมายถึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน

๒๗๙
ตารางที่ 5.1 - 2 สรุปผลการประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียรที่เปิดดําเนินงานในปัจจุบัน
ด้านนโยบาย
ลําดับ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นโยบาย

ผู้
รับผิดชอบ

คะแนนเต็ม

4

4

6

1

เทศบาลนครอุดรธานี
จ.อุดรธานี

4

4

2

เทศบาลนครสกลนคร
จ. สกลนคร

4

3

เทศบาลตําบลท่าแร่
จ. สกลนคร

4

ด้านเทคนิค

ระบบ
งบ
ข้อมูล ประมาณ

ด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
คะแนน
การ
การ
มี การให้ รวม
คุณภาพ บํารุง
ประชา
ส่วน บริการ
สิ่งแวดล้อม รักษา
สัมพันธ์
ร่วม
12
10
8
8
4
134

สรุปผลการประเมิน

ด้านการบริหารจัดการ

ดําเนินการ บุคลากร

เดิน
ระบบ

ร้อยละ
ของ
คะแนน

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

100

80

60-80

<60



ออก
แบบ

ก่อ
สร้าง

6

18

10

24

6

14

6

5

16

10

19

6

7

12

7

5

5

3

109

81.34

3

4

3

16

10

13

4

9

9

4

4

3

3

89

66.42



2

4

4

14

10

13

4

7

9

4

2

3

3

83

61.94



ตารางที่ 5.1 - 3 สรุปผลการประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ที่เปิดดําเนินงานในปัจจุบัน
ด้านนโยบาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นโยบาย

ผู้
รับผิดชอบ

คะแนนเต็ม

4

4

6

1

เทศบาลนครสกลนคร
จ. สกลนคร

4

3

2

เทศบาลตําบลท่าแร่
จ. สกลนคร

4

2

ลําดับ

ด้านเทคนิค

ระบบ
งบ
ข้อมูล ประมาณ

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ร้อยละ
คะแนน
การ
ของ
การ
มี การให้ รวม
คะแนน
ประชา
ส่วน บริการ
สัมพันธ์
ร่วม
8
8
4
128
100

สรุปผลการประเมิน

เดิน
ระบบ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

บํารุง
รักษา

6

14

12

10

13

4

9

9

4

4

3

3

85

66.41



13

4

7

9

4

2

3

3

81

63.28



ออก
แบบ

ก่อ ดําเนินการ บุคลากร
สร้าง

6

12

10

24

4

3

12

10

4

4

12

10

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

80

60-80

<60

๒๘๓

5.2 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่แบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครสกลนคร เทศบาล
เมืองเลย เทศบาลเมืองบ้านดุง เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลเมืองนครพนม เทศบาล
ตําบลพังโคน เทศบาลตําบลท่าแร่ และเทศบาลตําบลศรีพนา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการให้ดําเนินการเองได้อย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากแบบผสมผสานซึ่งมีจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบล
ศรีเชียงใหม่ และเทศบาลตําบลนาแก ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบค่อนข้างสูง ทําให้เปิดดําเนินการทั้งระบบ
ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ระบบ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ พบว่า เริ่มมีสภาพทรุดโทรมลง และขาดการบํารุงรักษา โดยเฉพาะอาคาร
บ้านพัก อาคารป้อมยาม และโรงจอดซ่อมบํารุงเครื่องจักรหลายแห่งไม่มีการใช้งาน สําหรับระบบบําบัดน้ํา
ชะมูลฝอยที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยและบ่อฝังกลบ ส่วนใหญ่ทุกระบบเป็นแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization
Pond) และมีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน เพื่อการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบของการฝังกลบขยะมูลฝอยต่อ
คุณภาพน้ําใต้ดิน แต่ไม่มีระบบใดที่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
ปัญหาในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวม
พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอแก่การดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังขาดบุคลากร
ที่ มี ค วามรู้ ใ นการดํ า เนิ น งานระบบการจั ด การขยะมู ล ฝอย การเดิ น ระบบและการบํ า รุ ง รั ก ษาไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตลอดจนงบประมาณไม่เพียงพอในการเดินระบบ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ จากปัญหาบุคลากรและปัญหางบประมาณ ก็จะมีผลทําให้การดําเนินงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และการบํารุงรักษาไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากปล่อยให้มีการเทกองไว้ในสถานที่ฝังกลบ โดยที่ไม่มีการบดอัดและ
กลบทับด้วยดิน จนกลายเป็นขยะสะสมขนาดใหญ่และไม่สามารถฝังกลบได้ ส่งผลให้บ่อฝังกลบเต็มเร็วกว่า
ที่ออกแบบไว้ รวมทั้งการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่ให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย รวมทั้งการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ นอกจากนี้อาคารบ้านพัก โรงจอดซ่อมบํารุงเครื่องจักรหลายแห่งไม่มีการใช้งาน
จากการประเมินผลการดําเนินงานของระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ตัวบ่งชี้ ค่าดัชนีชี้วัดและ
เกณฑ์การให้คะแนน มีหลักเกณฑ์ดังแสดงในภาคผนวก ข โดยมีผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 5.2 - 1
และ 5.2 - 2 ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
 ระดับดี : ไม่มี
 ระดับพอใช้ จํานวน 9 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเลย เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตําบลพังโคน เทศบาลตําบลท่าแร่
เทศบาลตําบลศรีพนา
 ระดับปรับปรุง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองนครพนม และเทศบาลตําบลนาแก
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ตารางที่ 5.2 - 1 สรุปผลการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบฝังกลบที่เปิดดําเนินงานในปัจจุบัน
ด้านนโยบาย
จังหวัด

เลย
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
บึงกาฬ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นโยบาย

ผู้
รับผิดชอบ

คะแนนเต็ม
เทศบาลเมืองเลย
เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองบ้านดุง
เทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
เทศบาลนครสกลนคร
เทศบาลตําบลพังโคน
เทศบาลตําบลท่าแร่
เทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลตําบลศรีพนา

6
4
4
6
4
4
4
4
6
4
4

6
6
6
6
2
2
6
2
4
4
4

ด้านเทคนิค

ระบบ
งบ
รวมกลุ่ม
ข้อมูล ประมาณ พื้นที่
4
3
3
3
3
3
3
3
4
2
4

6
4
5
5
5
5
5
6
6
2
4

4
3
3
3
2
3
3
3
3
3
4

ออก
แบบ

ก่อ
สร้าง

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ด้านการบริหารจัดการ

ดําเนินการ บุคลากร
22
15
15
20
18
14
17
20
18
4
17

6
2
6
4
3
3
3
3
4
1
3

เดิน
ระบบ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

บํารุง
รักษา

12
4
9
8
7
7
7
9
7
4
7

8
1
1
7
1
1
1
2
2
0
2

8
4
4
6
4
4
4
4
7
1
3

ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วม
ร้อยละ
คะแนน
ของ
การมี การ
การ
รวม
คะแนน
ให้
ประชา ส่วน
สัมพันธ์ ร่วม บริการ
8
3
5
7
3
3
3
6
7
2
3

6
4
5
4
3
3
3
4
4
2
3

8
5
5
4
5
5
5
5
7
5
5

124
78
91
103
80
77
89
91
99
54
83

100
62.9
73.39
83.06
64.52
62.1
71.77
73.39
79.84
43.55
66.94

สรุปผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

80

60-80



<60










ตารางที่ 5.2 - 2 สรุปผลการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานที่เปิดดําเนินงานในปัจจุบัน
ด้านนโยบาย
จังหวัด

หนองคาย
นครพนม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
คะแนนเต็ม
เทศบาลตําบล
ศรีเชียงใหม่
เทศบาลตําบลนาแก

ด้านเทคนิค

นโยบาย

ผู้
รับผิดชอบ

ระบบ
งบ
รวมกลุ่ม
ข้อมูล ประมาณ พื้นที่

6

6

4

6

5

6

4

2

4

2

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วม
ร้อยละ
คะแนน
ของ
การมี
การ
การให้ รวม
คะแนน
ประชา ส่วน
บริการ
สัมพันธ์ ร่วม

ออก
แบบ

ก่อ
สร้าง

ดําเนินการ

บุคลากร

เดิน
ระบบ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

บํารุง
รักษา

4

10

10

32

6

14

8

8

8

6

8

136

100

3

3

10

10

20

3

7

1

4

3

4

5

88

64.71

5

2

9

8

18

3

5

1

2

2

3

5

71

52.21

สรุปผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

80

60-80

<60
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จากสภาพปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีอยู่แล้ว
เต็มเร็วกว่าที่ออกแบบไว้ และมีไม่เพียงพอกับการกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สาเหตุหนึ่งเกิดจาก
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทําให้ไม่สามารถพัฒนาระบบที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเข้าใจใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณและไม่มั่นใจว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุน เพราะต้องจัดทําการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการและออกแบบรายละเอียดด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
รวมทั้งสถานที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบหาได้ยาก เนื่องจากการไม่ยอมรับระบบจากประชาชน
ดังนั้น เพื่อเพิ่มจํานวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่สามารถกระจาย
งบประมาณเพื่ อ ก่ อ สร้ า งระบบององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กสามารถได้รับบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ไม่สามารถจัดหาเองได้ตามลําพัง จึงเห็นควรให้มีการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน
พัฒนาโครงการที่มีขนาดเหมาะสมทั้งด้านการลงทุน และการบริหารการดําเนินงาน โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยผ่านแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ตามพื้นที่เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 – 2564) รายละเอียดดังตารางที่ 5.2 - 3
ตารางที่ 5.2 - 3 แสดงพื้นที่เป้าหมายในการผลักดันให้จัดทําข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 –
2564)
จังหวัด

2559

2560

เลย

-

อุดรธานี

-

หนองคาย

-

ทม.เลย
ทต.ภูเรือ
ทน.อุดรธานี(2)
ทต.นางัว
ทต.โพนพิสัย

สกลนคร

ทน.สกลนคร(1,2)

ทต.พังโคน
ทต.กุดบาก(3)

นครพนม
บึงกาฬ

ทม.นครพนม(1,2)
ทต.บึงกาฬ(1)

ทต.ศรีพนา(2)
ทต.โซ่พิสัย(3)

หมายเหตุ

(๑)

พื้นที่เป้าหมายรายปี
2561
2562

(3)

2564

-

ทต.นาแห้ว
ทต.นาด้วง(3)
ทต.เพ็ญ

ทต.ปากชม

ทม.วังสะพุง

ทต.ภูผาแดง(3)
ทต.บ้านผือ(3)
ทต.ศรีเชียงใหม่(2)
ทม.ท่าบ่อ(2)
ทต.สังคม(3)
ทต.เฝ้าไร่(3)
ทต.สว่างแดนดิน
ทต.วาริชภูม(3)
ิ
ทต.ดงมะไฟ(3)
ทต.อากาศอํานวย(3)
ทต.พรเจริญ
ทต.ปากคาด

ทม.บ้านดุง(2)
ทต.กุมภวาปี
-

ทต.กุดจับ(3)
ทต.วังสามหมอ(3)
-

ทต.โคกสี(3)
ทต.บ้านม่วง(3)

ทต.ห้วยหลัว(3)
ทต.คําตากล้า(3)

ทต.ท่าแร่(2)
ทต.พันนา(3)
อบต.คอนสวรรค์(3)

ทต.ศรีสงคราม
-

ทต.นาแก(2)
-

-

หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างแล้ว
หมายถึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
(3)
หมายถึง โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
(2)

2563

ทม.หนองคาย(2)

บทที่ 6
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ลงพื้นที่สํารวจและสัมภาษณ์ผู้ดําเนินงานระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน 4 ระบบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง โดยมีระบบที่ยังก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จ จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองนครพนม และเปิดดําเนินการ จํานวน 3 แห่ง ซึ่งในภาพรวม
พบว่า ไม่สามารถดําเนินการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ไม่สามารถเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียได้
2) ปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นหรือที่ออกแบบไว้ 3) นํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดไม่ได้
มาตรฐาน โดย ปัญหาสําคัญที่ทําให้การดําเนินงานระบบไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจมีสาเหตุมาจาก 4 ประการ คือ
1. ขาดบุคลากรที่ชํานาญด้านการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาขาดบุคลากรที่ทํา หน้าที่โดยตรงในการดูแลและควบคุมระบบ นอกจากนี้บุคลากรที่มา
รับหน้าที่มักจะมีปัญหาไม่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการนํ้าเสียและควบคุมดําเนินงานระบบฯ
2.
ขาดความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหรือข้อบังคับด้าน
การจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียที่ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและร่วมตัดสินใจดําเนินการจัดการนํ้าเสีย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วม
ดํา เนินการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
4. ขาดงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีย เนื่องจากไม่มี
ความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ทําให้ท้องถิ่นละเลยไม่ดําเนินงานระบบอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1. การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการนํ้าเสียควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
เข้ามาร่วมรับรู้และร่วมตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
2. นําหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังและผลักดันให้มีการจัดเก็บค่าบริการ
บําบัดนํ้าเสียอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความเป็นธรรมแก่ชุมชนและประชาชนด้วย ทั้งนี้โดยอาจจะเก็บรวมกับ
ค่านํ้าประปา ซึ่งจะต้องมีการกํา หนดกฎหมายขึ้นมารองรับด้วย รวมทั้งอาจพิจารณารวมหน่วยงานที่ผลิตนํ้า
ใช้และหน่วยงานที่ดูแลด้านการบําบัดนํ้าเสียเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน ซึ่งจะทํา ให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่ประสงค์จะดําเนินงานและดูแลบํารุงรักษาระบบเอง
อาจจะด้ วยเหตุ ผลข้อจํ ากัดบางประการก็สามารถว่าจ้างเอกชนหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีค วามชํานาญการ
ควบคุมระบบฯ หรือมอบหมายให้องค์การจัดการนํ้าเสียมาดําเนินการแทนได้
4. เสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียและดูแลบํารุงรักษา
ทั้งนี้ในการดําเนินการจะครอบคลุมทั้งการเตรียมการกําหนดอัตราค่าบริการและการจัดเก็บ รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจแก่ชุมชน การบริหารจัดการด้านนํ้าเสีย เป็นต้น

๒๘๗

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยมีสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และ
องค์การจัดการน้ําเสีย เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ
2. สร้างความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
เพื่อให้สามารถดําเนินการเองได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการดําเนินการจะครอบคลุม
ทั้งการเตรียมการกําหนดอัตราค่าบริการและการจัดเก็บ รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน การบริหารจัดการ
ด้านนํ้าเสีย การเดินระบบและดูแลบํารุงรักษา เป็นต้น
3. การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการจัดการ
นํ้าเสีย ตลอดจนการให้ความร่วมมือดําเนินการ และจ่ายค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย โดยมีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก

6.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ลงพื้นที่สํารวจและสัมภาษณ์ผู้ดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน จํานวน 11 ระบบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ในภาพรวม พบว่า ระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน ส่วนใหญ่ยังมีการจัดการอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น การเทกองโดยไม่บดอัดขยะมูลฝอย
การไม่กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินทุกวัน บางแห่งดําเนินการเทกองและเผา เป็นต้น และพบว่า ปัญหาสําคัญที่
ทําให้การดําเนินงานระบบไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจมีสาเหตุมาจาก
1) โครงการลงทุนก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2537 เกิดจากการผลักดัน
โครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมโยธาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการเพียงเล็กน้อย ทั้งด้านการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้าง การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ
รายละเอียด และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของ
พื้นที่ไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของระบบ และไม่ใส่ใจต่อการดําเนินการระบบ อีกทั้งบางพื้นที่พบว่า เกิดการไม่
ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี พ.ศ. 2537 มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการตามแนวทางที่กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประชาสัมพันธ์หรือทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ
ในบางแห่งมีการเมืองท้องถิ่นเข้ ามาเกี่ ยวข้อง ประชาชนจึงต่ อต้านและไม่ให้ความร่ วมมื อในการใช้ พื้นที่
เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เช่น เทศบาลเมืองหนองคาย
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่กําหนดมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
อย่างชัดเจน รวมถึงด้านการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนใหญ่จะเน้นการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และพบว่าขาดความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
ระบบ ทั้งด้านเทคนิค วิชาการ งบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
4) ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยได้เฉพาะ
การเก็บขนโดยอาศัย พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เท่านั้น จึงยังไม่ครอบคลุมกับใช้จ่ายในการ

๒๘๘
กําจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องกฎหมาย ประกอบกับประชาชนยังไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร จึงทําให้มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกรงว่าหากมีการผลักดันเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน จะส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งของตนเองในสมัยต่อไป
ดั ง นั้ น ส่ ว นกลางควรเข้ า มามี บ ทบาท และเป็ น ผู้ กํา หนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนภาคประชาชนมองว่า เป็นกิจการสาธารณะ
ที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องให้บริการแก่ประชาชน จึงไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่ากําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
5) ไม่มีหน่วยงานหลักทําหน้าที่ในการประสานงานระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน
และประชาชนในท้ องถิ่น เพื่อสร้างโครงข่าย ความร่วมมือ ในการแก้ ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมระดับจังหวัด
6)
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นลักษณะแยกกันดําเนินการ
ขาดการรวมกลุ่มการจัดการแบบรวมศูนย์ ทําให้ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน
7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขาภิบาล เช่น
การเทกองโดยไม่ บ ดอั ด ขยะมู ล ฝอย ไม่ ก ลบทั บ ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยดิ น ทุ ก วั น บางแห่ ง ดํ า เนิ น การเทกอง
และเผา เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
ขาดเครื่องจักรกล ในการฝังกลบขยะมูลฝอย อีกทั้งงบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1. โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยเกิดขึ้นใหม่ ต้องเกิดจากความต้องการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ชุมชนและประชาชน
มีส่วนร่วมกับการจัดการขยะมูลฝอย รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน เพื่อลดกระแสการต่อต้านและ
ไม่ให้เกิดปัญหาคัดค้านตามมา นอกจากนั้นควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมให้ประชาชนมีความเต็มใจที่จะรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระบบ
2. ทุ ก จั ง หวั ด ควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ปั ญ หาการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน โดยผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญอันหนึ่งภายใต้แผนบูรณาการระดับจังหวัด และกําหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ชัดเจน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเสริมสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ภายในท้ อ งถิ่ น และจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน โดยจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่
รับผิดชอบ งานด้านนี้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทําหน้าที่ในการประสานงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
ระดับจังหวัด และควรให้ความสําคัญกับการจัดการแบบศูนย์รวม
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยควรมีการดําเนินการ
3.1 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาความพร้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ทั้ง
ในด้านการวางระบบและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ การพัฒนาด้านเทคนิควิชาการ
และบุคลากร
3.2 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดเป็นนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย

๒๘๙
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรดําเนินการ
1) จัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแยกไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้
ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
2) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร
3) พิจารณาว่าจ้างเอกชนดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ข้อจํากัดด้านบุคลากรและการบริหารจัดการระบบ
4) รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. กําหนดให้การจัดการขยะมูลฝอย เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนบูรณาการของจังหวัด และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและประสานการดําเนินการกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลัง ร่วมกันกําหนดนโยบายและ
มาตรการด้านการเงินและการคลัง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปกําหนดใช้เป็นคู่มือแนวทางใน
การจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การของเสี ย ชุ ม ชนหรื อ จั ด เก็ บ ทางอ้ อ ม โดยผนวกกั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
สาธารณูปโภคที่จําเป็นอื่นๆ หรือภาษีท้องถิ่น ภาษีสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จะต้องมีกระบวนการให้ชุมชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการจัดการของเสีย และเพื่อลดกระแสการต่อต้านจาก
ประชาชนและไม่ให้เกิดปัญหาคัดค้านตามมา
4. ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ หากไม่สามารถเดินระบบบําบัดนํ้าเสียได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดอายุ
ของระบบ จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบ เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบ
ในระยะต่อไปได้

๒๙๐

ภาคผนวก ก

๒๙๑

ภาคผนวก ก - 1
แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร
แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
ชื่อผู้ประเมินระบบ......................................................................................................................................................
ตําแหน่ง............................................................สังกัด.................................................................................................
โทรศัพท์................................... โทรสาร..................................E-mail…………………………………..………………………....
ชื่อผู้ตรวจทาน............................................................................................................................................................
ตําแหน่ง.......................................................................สังกัด......................................................................................
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย
ที่

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง

มี

1

นโยบาย

1.1
1.2

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร
และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิที่ชัดเจน เช่น
การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เป็นต้น

2

ผู้รับผิดชอบ

2.1

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน

ไม่มี

2.2

การกําหนดผู้รบั ผิดชอบในผังโครงสร้างของ

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

คะแนนที่
ได้

๒๙๒
ที่

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน
ดําเนินการ

2 คะแนน

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
3

ระบบข้อมูล

3.1

ระบบข้อมูล (ด้านเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ด้านการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
ระบบรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูล

ไม่มี

3.3

การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนต่อ
ผู้บริหาร

ไม่มี

4

งบประมาณ

4.1

การกําหนดเป้าหมายครอบคลุม ติดตามผล
หาข้อผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช้
งบประมาณ
การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้ําเสียชุมชน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ
การจัดการน้ําเสียชุมชน

3.2

4.2
4.3

ไม่มี

มี
มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

คะแนนที่
ได้

มี

ผลการประเมินด้านนโยบาย

20

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค
ที่

การดําเนินการ

ตัวบ่งชี้
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

1

การออกแบบ

1.1
1.2

ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี

1.3

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รายการคํานวณ

ไม่มี

-

มี

1.4

แบบก่อสร้าง

ไม่มี

-

มี

1.5

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ไม่มี

-

มี

1.6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ไม่มี

-

มี

คะแนนที่
ได้

๒๙๓
ที่
1.7
1.8

บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ
บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond)
บ่อออกซิเจน (Oxidation Pond)

1.9

บ่อบ่มหรือบ่อตกตะกอน

2
2.1

การก่อสร้าง
ดําเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing)

2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2

การดําเนินการ

ตัวบ่งชี้

การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเดินระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
การทดสอบระบบ (Commissioning)
ก่อนส่งมอบงาน
การดําเนินการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ
คู่มือการปฏิบัตงิ านระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ
3.3 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเข้าระบบรวบรวม
3.4 ร้อยละของปริมาณน้ําเสียเข้าระบบรวบรวม
เทียบกับการออกแบบ
3.5 การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัด
3.6 ร้อยละของปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัดเทียบกับ
การออกแบบ
3.7 การตรวจวัดค่าบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเข้า–ออกระบบ
3.8 การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ
ของน้ําทุกหน่วยบําบัด
3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน
3.10 การตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําที่ใช้
(อัตราการไหลและแรงดัน)

0 คะแนน
ไม่มี

1 คะแนน
-

2 คะแนน
มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

มี / ไม่ปฏิบัติ

มี / ปฏิบัติ

ไม่มี

-

มี

น้อยกว่า
50
ไม่มี

50 - 70

มากกว่า 70

-

มี

น้อยกว่า
50
ไม่มี

50 - 70

มากกว่า 70

มี / ไม่ครบ

มี / ครบ

ไม่มี

มี / ไม่ครบ

มี / ครบ

ไม่ผ่าน

ผ่านบาง
พารามิเตอร์

ผ่านทุก
พารามิเตอร์

ไม่มี

มี / ไม่ครบ
ทุกเครื่อง

มี / ครบ
ทุกเครื่อง

คะแนนที่
ได้

๒๙๔
ที่

การดําเนินการ

ตัวบ่งชี้

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบ่อ
3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน
ผลการประเมินด้านเทคนิค

0 คะแนน
ไม่มี
ไม่มี

1 คะแนน
มีอย่างใด
อย่างหนึง่
ไม่สม่ําเสมอ

2 คะแนน
มีครบ

คะแนนที่
ได้

สม่ําเสมอ
52

ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ที่

ตัวบ่งชี้

1
1.1

บุคลากร
หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
ผู้ควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หรือใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ
ช่างเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
การเดินระบบ
สัดส่วนของพื้นที่ให้บริการต่อพื้นที่ที่ได้ออกแบบไว้

1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

สัดส่วนของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบต่อปริมาณ
น้ําเสียที่ได้ออกแบบไว้
แผนการเก็บตัวอย่างน้ําและวิเคราะห์น้ําที่
เหมาะสม
การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัด
ในแต่ละวันตามแบบ ทส.1
การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2
การนําส่งรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไม่มี
ไม่มี

1 คะแนน

มี / ไม่ผ่าน มี / ผ่าน
การอบรม การอบรม
มี / ไม่มี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

ไม่มี

มี / ไม่ผ่าน
การอบรม

ต่ํากว่า
50%
ต่ํากว่า
50%
ไม่มี

50 – 75 %

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2 คะแนน

มี / ผ่าน
การอบรม

สูงกว่า
75 %
50 – 75 % สูงกว่า
75 %
มี / ไม่ได้ มี / จัดเก็บ
จัดเก็บ
ตามแผน
ตามแผน
มี / ไม่ได้
มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกวัน
ทุกวัน
มี / ไม่ได้
มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกเดือน
ทุกเดือน
มี / ไม่ได้
มี / นําส่ง
นําส่ง
ทุกเดือน
ทุกเดือน

คะแนนที่ได้

๒๙๕
ที่

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไม่มี

1 คะแนน
มี / ไม่
ต่อเนื่อง

2 คะแนน
มี /
ต่อเนื่อง

ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน

ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน

อยู่ระหว่าง
การจัดทํา
อยู่ระหว่าง
การจัดทํา
อยู่ระหว่าง
การจัดทํา
-

มี

อยู่ระหว่าง
การจัดทํา

มี

2.7

การเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง

3
3.1

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลีย่ ในรอบ 12 เดือน)
ความเป็นกรดและด่างระหว่าง 5.5 - 9.0

3.2

บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.3

ของแข็งแขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.4

น้ํามันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.5

ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.6

ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

4
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาที่ชัดเจน

ไม่มี

4.2

การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา

ไม่มี

4.3

การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา

ไม่มี

4.4

การซ่อมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขดั ข้อง

ไม่มี

4.5

การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกปี

ไม่มี

คะแนนที่ได้

มี
มี
มี

ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ

42

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่

ตัวบ่งชี้

1

การประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.1

การจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ประจําปี

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

คะแนนที่
ได้

๒๙๖
ที่

ตัวบ่งชี้

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน เช่น แผ่นพับ
ป้าย เป็นต้น

1.3

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.4

การวิเคราะห์ผลการดําเนินการและนํามาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการ
2 การมีส่วนร่วมของประชาชน
2.1 ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ/
คณะทํางานด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องต้นโดยการติดตัง้ บ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน
2.3 ประชาชนมีการจ่ายค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
2.4 การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้
ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
3 การให้บริการประชาชน
3.1 การเชือ่ มท่อรับน้ําเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่
ระบบรวบรวม
3.2 เจ้าหน้าทีร่ ับเรือ่ งร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน
ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไม่มี

1 คะแนน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

2 คะแนน
มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

มี / ไม่
ครอบคลุม
มี / ไม่
แก้ปัญหา

มี /
ครอบคลุม
มี /
แก้ปัญหา

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

คะแนนที่
ได้

มี

มี
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เกณฑ์การให้คะแนน
หน่ ว ยงานสามารถทํ า การประเมิ น และให้ค ะแนนตนเอง โดยแบบประเมิ น มี ตั ว บ่ ง ชี้
ทั้งหมด 66 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ์
การให้คะแนนจะใช้จํานวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปัจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวม

คะแนนเต็ม
20
52
42
20
134

คะแนนที่ได้

๒๙๗

ร้อยละของคะแนน

= คะแนนที่ได ้ x 100
คะแนนเต็ม

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ
คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ

80
อยู่ในเกณฑ์ดี
60-80
อยู่ในเกณฑ์พอใช้
60
อยู่ในเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุง

๒๙๘

ภาคผนวก ก – 2
แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์
แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
ชื่อผู้ประเมินระบบ......................................................................................................................................................
ตําแหน่ง............................................................สังกัด.................................................................................................
โทรศัพท์................................... โทรสาร..................................E-mail…………………………………………………..………....
ชื่อผู้ตรวจทาน............................................................................................................................................................
ตําแหน่ง.......................................................................สังกัด......................................................................................
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................................................................................................................................

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย
ที่

ตัวบ่งชี้

1

นโยบาย

1.1
1.2

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร
และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิที่ชัดเจน เช่น
การจัดทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เป็นต้น

2

ผู้รับผิดชอบ

2.1

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
การกําหนดผู้รบั ผิดชอบในผังโครงสร้างของ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

2.2

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

มี

มี

คะแนนที่
ได้

๒๙๙
ที่

ตัวบ่งชี้

3

ระบบฐานข้อมูล

3.1

ระบบข้อมูล (ด้านเทคนิค บุคลากรและ
งบประมาณ) ด้านการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน

3.2

ระบบรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูล

3.3

การทํารายงานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
ต่อผู้บริหาร

4

งบประมาณ

4.1

การกําหนดเป้าหมายครอบคลุม ติดตามผล
หาข้อผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช้
งบประมาณ
การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการน้าํ เสียชุมชน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ
การจัดการน้ําเสียชุมชน

4.2
4.3

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี
ไม่มี

มี
มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

มี

ผลการประเมินด้านนโยบาย

ตอนที่ 2

คะแนนที่
ได้

20

ด้านเทคนิค

ที่

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

1

การออกแบบ

1.1
1.2

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

1.3

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รายการคํานวณ

ไม่มี

-

มี

1.4

แบบก่อสร้าง

ไม่มี

-

มี

1.5

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ไม่มี

-

มี

1.6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ไม่มี

-

มี

คะแนนที่
ได้

๓๐๐
ที่
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

ตัวบ่งชี้
การก่อสร้าง
ดําเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเดินระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
การทดสอบระบบ (Commissioning) ก่อน
ส่งมอบงาน
การดําเนินการ
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ
คู่มือการปฏิบัตงิ านระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ
การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเข้าระบบรวบรวม
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียเข้าระบบรวบรวม
เทียบกับการออกแบบ
การตรวจวัดปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัด
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัดเทียบกับ
การออกแบบ
การตรวจวัดค่าบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้ําเสียเข้า–ออกระบบ
การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ
ของน้ําทุกหน่วยบําบัด
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําที่ใช้
(อัตราการไหลและแรงดัน)
3.11 การตัดแต่งพืชในระบบบําบัด
3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน
ผลการประเมินด้านเทคนิค

การดําเนินการ
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไม่มี

-

มี

ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

มี / ไม่
ปฏิบัติ
-

มี / ปฏิบัติ

น้อยกว่า
50
ไม่มี

50 - 70

มากกว่า
70
มี

น้อยกว่า
50
ไม่มี

50 - 70
มี / ไม่ครบ

มากกว่า
70
มี / ครบ

ไม่มี

มี / ไม่ครบ

มี / ครบ

ไม่มี

ไม่ผ่าน

-

มี

ผ่านบาง
ผ่านทุก
พารามิเตอร์ พารามิเตอร์

ไม่มี

มี / ไม่ครบ
ทุกเครื่อง

ไม่มี

มี/ไม่
มี/สม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ
ไม่สม่ําเสมอ สม่าํ เสมอ

ไม่มี

คะแนนที่
ได้

มี / ครบทุก
เครื่อง

46

๓๐๑
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ที่
1
1.1

ตัวบ่งชี้

2

บุคลากร
หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
ผู้ควบคุมระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ
ช่างเทคนิคประจําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน
การเดินระบบ

2.1

สัดส่วนของพื้นที่ให้บริการต่อพื้นที่ที่ได้ออกแบบไว้

2.2

สัดส่วนของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบต่อปริมาณ
น้ําเสียที่ได้ออกแบบไว้
แผนการเก็บตัวอย่างน้ําและวิเคราะห์น้ํา
ที่เหมาะสม

1.2
1.3

2.3
2.4
2.5

การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัด
ในแต่ละวันตามแบบ ทส.1
การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไม่มี
ไม่มี

1 คะแนน

มี / ไม่ผ่าน มี / ผ่าน
การอบรม การอบรม
มี / ไม่มี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

ไม่มี

มี / ไม่ผ่าน
การอบรม

ต่ํากว่า
50%
ต่ํากว่า
50%
ไม่มี

50 – 75 %

ไม่มี
ไม่มี

2.6

การนําส่งรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน

ไม่มี

2.7

การเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง

ไม่มี

3
3.1

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลีย่ ในรอบ 12 เดือน)
ความเป็นกรดและด่างระหว่าง 5.5 - 9.0

3.2

บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด

2 คะแนน

มี / ผ่าน
การอบรม

สูงกว่า
75 %
50 – 75 % สูงกว่า
75 %
มี / ไม่ได้ มี / จัดเก็บ
จัดเก็บ
ตามแผน
ตามแผน
มี / ไม่ได้ มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกวัน
ทุกวัน
มี / ไม่ได้ มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกเดือน
ทุกเดือน
มี / ไม่ได้
มี / นําส่ง
นําส่ง
ทุกเดือน
ทุกเดือน
มี / ไม่
มี /
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

ตรวจ / ไม่ ตรวจ /ผ่าน
ผ่านมาตรฐาน มาตรฐาน
ตรวจ / ไม่ ตรวจ /ผ่าน
ผ่านมาตรฐาน มาตรฐาน

คะแนนที่ได้

๓๐๒
ที่

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน
ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด
ไม่มีการ
ตรวจวัด

1 คะแนน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน
ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน

2 คะแนน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน
ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน

อยู่ระหว่าง
การจัดทํา
อยู่ระหว่าง
การจัดทํา
อยู่ระหว่าง
การจัดทํา
-

มี

อยู่ระหว่าง
การจัดทํา

มี

3.3

ของแข็งแขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.4

น้ํามันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.5

ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.6

ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

4

การบํารุงรักษา

4.1

แผนการบํารุงรักษาที่ชัดเจน

ไม่มี

4.2

การปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา

ไม่มี

4.3

การจัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา

ไม่มี

4.4

การซ่อมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
เหตุขดั ข้อง
การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกปี

ไม่มี

4.5

ไม่มี

คะแนนที่ได้

มี
มี
มี

ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ
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ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่

การดําเนินการ

ตัวบ่งชี้

1

การประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.1

การจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ประจําปี

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน เช่น แผ่นพับ
ป้าย เป็นต้น

1.3

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน

1.4

การวิเคราะห์ผลการดําเนินการและนํามาใช้
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มี

มี

คะแนนที่
ได้

๓๐๓
ที่

การดําเนินการ

ตัวบ่งชี้
0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

2
2.1

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ/
คณะทํางานด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องต้นโดยการติดตัง้ บ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน
2.3 ประชาชนมีการจ่ายค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน
2.4 การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้
ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
3 การให้บริการประชาชน
3.1 การเชือ่ มท่อรับน้ําเสียจากอาคารบ้านเรือน
ลงสู่ระบบรวบรวม
3.2 เจ้าหน้าทีร่ ับเรือ่ งร้องเรียน/มีการแก้ปัญหา
เรื่องร้องเรียน
ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ไม่มี

มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

มี / ไม่
ครอบคลุม
มี / ไม่
แก้ปัญหา

มี /
ครอบคลุม
มี /
แก้ปัญหา

ไม่มี

คะแนนที่
ได้

20

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่ ว ยงานสามารถทํ า การประเมิ น และให้ ค ะแนนตนเอง โดยแบบประเมิ น มี ตั ว บ่ ง ชี้
ทั้งหมด 64 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ์
การให้คะแนนจะใช้จํานวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปัจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวม

ร้อยละของคะแนน

คะแนนเต็ม
20
46
42
20
128

คะแนนที่ได้

= คะแนนที่ได ้ x 100
คะแนนเต็ม

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ
คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ

80
อยู่ในเกณฑ์ดี
60-80
อยู่ในเกณฑ์พอใช้
60
อยู่ในเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุง

ภาคผนวก ข

๓๐๖

ภาคผนวก ข – 1
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แบบประเมิ
แบบประเมินนระบบการจั
ระบบการจัดดการขยะมู
การขยะมูลลฝอยแบบฝั
ฝอยแบบฝังงกลบ
กลบ
ภายใต้
ภายใต้แแผนปฏิ
ผนปฏิบบัตัติกิการเพื
ารเพื่อ่อการจั
การจัดดการคุ
การคุณ
ณภาพสิ
ภาพสิง่ ง่ แวดล้
แวดล้ออมในระดั
มในระดับบจัจังงหวั
หวัดด
ชื่อผู้ประเมินระบบ
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
ชื่อผู้ตรวจทาน
ตําแหน่ง
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน

สังกัด
โทรสาร

E-mail
สังกัด

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย
ที่
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

ตัวบ่งชี้
นโยบาย
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร
และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ
นโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ
การกําจัดขยะมูลฝอย
ผู้รับผิดชอบ
การกําหนดผู้รบั ผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
-

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

มี

คะแนน
ที่ได้

๓๐๗
ที่
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

ตัวบ่งชี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ระบบข้อมูล
ระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูล
การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะมูลฝอย
การกําหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผล
การใช้งบประมาณ
การลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การรวมกลุ่มพืน้ ที่
การรวมกลุ่มและจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
อปท. อื่นๆ
อปท. ที่จัดทําบันทึกข้อตกลงนําขยะมูลฝอยมา
กําจัด ณ สถานที่ฝังกลบ

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี
อยู่ระหว่าง
มี
ดําเนินการ
ไม่มี
อยู่ระหว่าง
มี
ดําเนินการ
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
บางส่วน

มี

คะแนน
ที่ได้

มี

มี
มี

ทั้งหมด

ผลการประเมินด้านนโยบาย
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ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค
ที่
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ตัวบ่งชี้
การออกแบบ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รายการคํานวณ
แบบก่อสร้าง
รายการประกอบแบบก่อสร้าง

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี
มี

คะแนน
ที่ได้

๓๐๘
ที่

ตัวบ่งชี้

2.
2.1

การก่อสร้าง
ดําเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี

-

มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี
มี
มี

ไม่มี

-

มี

3.2
3.3
3.4

แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน
คู่มือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ
การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ
การดําเนินการ
มาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบ
น้ําหนักและป้องกันการกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ไม่ได้รับอนุญาต
การใช้วัสดุกันซึม
การฝังกลบ บดอัดและปิดทับ
ระบบรวบรวมและสูบน้ําชะมูลฝอย

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มี/ใช้งาน
ไม่ได้

มี
มี
มี/ใช้งานได้

3.5

ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย

ไม่มี

มี/ใช้งานได้

3.6

ระบบควบคุมก๊าซ

ไม่มี

3.7

ระบบตรวจสอบก๊าซ

ไม่มี

3.8

ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดนิ

ไม่มี

3.9

ระบบการจัดการน้ําฝน

ไม่มี

3.10 พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)
3.11 การบํารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพื้นที่
ผลการประเมินด้านเทคนิค

ไม่มี
ไม่มี

มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
-

คะแนน
ที่ได้

มี/ใช้งานได้
มี/ใช้งานได้
มี/ใช้งานได้
มี/ใช้งานได้
มี
มี
42

๓๐๙
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ที่

ตัวบ่งชี้

1.
1.1

บุคลากร
หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

1.2

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี

มี / ไม่ผ่าน
การอบรม

ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาต
ผู้ควบคุมระบบฯ

ไม่มี

มี / ไม่มี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

1.3

ช่างเทคนิคประจําระบบที่ผ่านการอบรม
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

ไม่มี

มี / ไม่ผ่าน
การอบรม

2.
2.1

การเดินระบบ
แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ที่เหมาะสม

ไม่มี

2.2

การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบ
ในแต่ละวัน

ไม่มี

มี / ไม่ได้ มี / จัดเก็บ
จัดเก็บตาม ตามแผน
แผน
มี / ไม่ได้ มี / จัดทํา
จัดทํา
ทุกวัน
ทุกวัน

2.3

การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบในแต่ละเดือน

ไม่มี

2.4

มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอย

ไม่มี

2.5

มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ ะเข้าระบบ
(เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เป็นต้น)

ไม่มี

2.6

เก็บข้อมูลย้อนหลัง

ไม่มี

3.
3.1

คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเป็นกรดและด่างในบ่อสังเกตการณ์
ระหว่าง 5.5 - 9.0

ไม่มีการ
ตรวจวัด

มี / ไม่ได้
จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ไม่ได้
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ไม่ได้
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ไม่
สม่ําเสมอ
ตรวจ/ไม่
ผ่าน
มาตรฐาน

มี / ผ่าน
การอบรม

มี / ผ่าน
การอบรม

มี / จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี /
สม่ําเสมอ
ตรวจ/ ผ่าน
มาตรฐาน

คะแนน
ที่ได้

๓๑๐
ที่

ตัวบ่งชี้

3.2

ค่าการนําไฟฟ้าในบ่อสังเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)

0 คะแนน
ไม่มีการ
ตรวจวัด

3.3

โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ไม่มีการ
ตรวจวัด

3.4

กลิ่นรบกวน

มีการ
ร้องเรียน
บ่อย

4.
4.1

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาระบบ/เครือ่ งจักร

ไม่มี

4.2

การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา

ไม่มี

4.3

การซ่อมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุด
หรือเกิดเหตุขดั ข้อง
การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกปี
ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ

4.4

การดําเนินการ
1 คะแนน
ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยสําคัญ
ตรวจ/ไม่
ผ่าน
มาตรฐาน
มีการ
ร้องเรียน
เป็นครั้ง
คราว

2 คะแนน
ตรวจ/ไม่มี
ความ
แตกต่าง
ตรวจ/ ผ่าน
มาตรฐาน

คะแนน
ที่ได้

ไม่มีการ
ร้องเรียน

มี/ปฏิบัติ
ตามแผน
มี

ไม่มี

มี/ไม่ปฏิบัติ
ตามแผน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
บางครั้ง

ไม่มี

บางปี

ทุกปี

ทุกครัง้
34

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

1.
1.1

การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ประจําปี

1.2

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ
ป้าย เป็นต้น

ไม่มี

1.3

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน

1.4

การวิเคราะห์ผลการดําเนินการและนํามาใช้
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินการ

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

มี

คะแนน
ที่ได้

๓๑๑
ที่
2.
2.1
2.2

2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ
ไม่มี
อยู่ระหว่าง
มี
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ดําเนินการ
การจ่ายค่าเก็บขนและค่ากําจัดขยะมูลฝอยของ
ไม่มี
มีการจ่าย มีการจ่าย
ประชาชน
ค่าเก็บขน ค่าเก็บขน
แต่ไม่มีการ และค่า
จ่ายค่า
กําจัด
กําจัด
การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้
ไม่มี
อยู่ระหว่าง
มี
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ดําเนินการ
การให้บริการประชาชน
การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง
ไม่มี
มี แต่ไม่ มีเพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท
ไม่มี
ครอบคลุม ครอบคลุม
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ)
บางพื้นที่
ทุกพื้นที่
การตกค้างของขยะมูลฝอย
ทุกวัน
บางวัน
ไม่มี
เจ้าหน้าทีร่ ับเรือ่ งร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเรื่อง
ไม่มี
มี / ไม่มี
มี / มี
ร้องเรียน
ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม

คะแนน
ที่ได้
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เกณฑ์การให้คะแนน
หน่ ว ยงานสามารถทํ า การประเมิ น และให้ ค ะแนนตนเอง โดยแบบประเมิ น มี ตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมด
แบบละ 62 ตั ว บ่ ง ชี้ แต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ จ ะมี ค ะแนน 3 ระดั บ คะแนน ได้ แ ก่ 0 1 และ 2 การคิ ด เกณฑ์
การให้คะแนนจะใช้จํานวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปัจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวม

ร้อยละของคะแนน =

คะแนนเต็ม
26
42
34
22
124

คะแนนทีไ่ ด้

คะแนนที่ได้ x 100
คะแนนเต็ม

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ
คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ

80
อยู่ในเกณฑ์ดี
60-80 อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
60
อยูใ่ นเกณฑ์ต้องปรับปรุง

๓๑๒

ภาคผนวก ข – 2
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
ชื่อผู้ประเมินระบบ
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
ชื่อผู้ตรวจทาน
ตําแหน่ง
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน

สังกัด
โทรสาร

E-mail
สังกัด

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย
ที่

ตัวบ่งชี้

1.

นโยบาย
นโยบายการจั ดการขยะมู ลฝอยจากฝ่ ายบริ หาร
และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ
นโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ
การกําจัดขยะมูลฝอย
ผู้รับผิดชอบ
การกําหนดผู้รบั ผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย

1.1
1.2
1.3
2.

2.1
2.2
2.3

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
-

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

มี

มี
มี

คะแนน
ที่ได้

๓๑๓
ที่
3.

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

ระบบข้อมูล
ระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูล

ไม่มี

3.2 การทํารายงานติดตามประเมินผลเสนอ

ไม่มี

3.1

4.

4.1
4.2
4.3
5.

5.1
5.2

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะมูลฝอย
การกําหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผล
การใช้งบประมาณ
การลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การรวมกลุ่มพืน้ ที่
การรวมกลุ่มและจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
อปท. อื่นๆ
อปท. ที่จัดทําบันทึกข้อตกลงนําขยะมูลฝอย
มากําจัด ณ สถานที่ฝังกลบ
ผลการประเมินด้านนโยบาย

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
บางส่วน

มี

คะแนน
ที่ได้

มี

มี
มี

ทั้งหมด
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ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค
ที่
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ตัวบ่งชี้
การออกแบบ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รายการคํานวณ
แบบก่อสร้าง
รายการประกอบแบบก่อสร้าง
การก่อสร้าง
ดําเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing)
การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน
คู่มือการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ
การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี
มี

ไม่มี

-

มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี
มี
มี

คะแนน
ที่ได้

๓๑๔
ที่

ตัวบ่งชี้

3.

การดําเนินการ
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมง
ทํางาน ติดประกาศชั่วโมงปฏิบตั ิงานที่ประตู
ทางเข้า เพือ่ ให้สาธารณชนได้ทราบ

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี

-

มี

3.2 มาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบ

ไม่มี

-

มี

3.3 บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวัน
3.4 ควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงและ

ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี

3.5 การใช้วัสดุกันซึม
3.6 การฝังกลบ บดอัดและปิดทับ
3.7 ระบบรวบรวมและสูบน้ําชะมูลฝอย

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มี
มี
มี/ใช้งานได้

3.8 ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย

ไม่มี

3.9 ระบบควบคุมก๊าซ

ไม่มี

3.10 ระบบตรวจสอบก๊าซ

ไม่มี

3.11 ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดนิ

ไม่มี

3.12 ระบบการจัดการน้ําฝน

ไม่มี

3.13 ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจํา

ไม่มี

มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
มี/ใช้งาน
ไม่ได้
-

3.14 มาตรการป้องกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน
3.15 พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)
3.16 การบํารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพื้นที่

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

-

มี
มี
มี

3.1

คะแนน
ที่ได้

น้ําหนักและป้องกันการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้
รับอนุญาต

พาหะนําโรค

ผลการประเมินด้านเทคนิค

มี/ใช้งานได้
มี/ใช้งานได้
มี/ใช้งานได้
มี/ใช้งานได้
มี/ใช้งานได้
มี
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๓๑๕
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ที่
1.

1.1
1.2
1.3
2.

2.1

ตัวบ่งชี้
บุคลากร
หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุม
ระบบฯ
ช่างเทคนิคประจําระบบที่ผ่านการอบรม
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
การเดินระบบ
แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ที่เหมาะสม

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มี / ไม่ผ่าน
การอบรม

มี / ผ่าน
การอบรม

ไม่มี

มี / ไม่ได้
จัดเก็บตาม
แผน
มี / ไม่ได้
จัดทํา
ทุกวัน
มี / ไม่ได้
จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ไม่ได้
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ไม่
สม่ําเสมอ
มี / ไม่ได้
ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ไม่ได้
ดําเนินการ
ตามมาตรการ

มี / จัดเก็บ
ตามแผน

ตรวจ/ไม่
ผ่าน
มาตรฐาน

ตรวจ/ ผ่าน
มาตรฐาน

2.2 การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทําบันทึก

ไม่มี

2.3

ไม่มี

รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบ
ในแต่ละวัน
การจัดทําและรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบในแต่ละเดือน

2.4 มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ ะเข้าระบบ

ไม่มี

2.5 เก็บข้อมูลย้อนหลัง

ไม่มี

2.6 มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอย

ไม่มี

2.7 มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ ะเข้าระบบ

ไม่มี

(เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เป็นต้น)

(เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เป็นต้น)

3.

3.1

คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
ความเป็นกรดและด่างในบ่อสังเกตการณ์
ระหว่าง 5.5 - 9.0

มี / ไม่ผ่าน มี / ผ่าน
การอบรม การอบรม
มี / ไม่มี
มี / มี
ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ

ไม่มีการ
ตรวจวัด

มี / จัดทํา
ทุกวัน
มี / จัดทํา
ทุกเดือน
มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี /
สม่ําเสมอ
มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ
มี / ดําเนิน
การตาม
มาตรการ

คะแนน
ที่ได้

๓๑๖
ที่

ตัวบ่งชี้

3.2 ค่าการนําไฟฟ้าในบ่อสังเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)

0 คะแนน
ไม่มีการ
ตรวจวัด

3.3 โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ

ไม่มีการ
ตรวจวัด

3.4 กลิ่นรบกวน

มีการ
ร้องเรียน
บ่อย

น้ําใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

4.

การบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาระบบ/เครือ่ งจักร

ไม่มี

4.2 การจัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษา

ไม่มี

4.3 การซ่อมบํารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรชํารุดหรือเกิด
4.4

4.1

เหตุขดั ข้อง
การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทุกปี
ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ

การดําเนินการ
1 คะแนน
ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยสําคัญ
ตรวจ/ไม่
ผ่าน
มาตรฐาน
มีการ
ร้องเรียน
เป็นครั้งคราว

2 คะแนน
ตรวจ/ไม่มี
ความ
แตกต่าง
ตรวจ/ ผ่าน
มาตรฐาน

คะแนน
ที่ได้

ไม่มีการ
ร้องเรียน
มี/ปฏิบัติ
ตามแผน
มี

ไม่มี

มี/ไม่ปฏิบัติ
ตามแผน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
บางครั้ง

ไม่มี

บางปี

ทุกปี

ทุกครัง้
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ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่
1.

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน

การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ประจําปี

ไม่มี

1.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด

ไม่มี

1.1

1.3
1.4
2.

2.1

ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ
ป้าย เป็นต้น
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ไม่มี
ในชุมชน
การวิเคราะห์ผลการดําเนินการและนํามาใช้ใน
ไม่มี
การปรับปรุงแผนการดําเนินการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ
ไม่มี
บริหารจัดการขยะมูลฝอย

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

มี

มี

มี

คะแนน
ที่ได้

๓๑๗
ที่

2.2

2.3
3.

3.1
3.2
3.3
3.4

ตัวบ่งชี้

การดําเนินการ
0 คะแนน 1 คะแนน
การจ่ายค่าเก็บขนและค่ากําจัดขยะมูลฝอยของ
ไม่มี
มีการจ่าย
ประชาชน
ค่าเก็บขน
แต่ไม่มีการ
จ่ายค่า
กําจัด
การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้
ไม่มี
อยู่ระหว่าง
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ดําเนินการ
การให้บริการประชาชน
การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง
ไม่มี
มี แต่ไม่
เพียงพอ
เพียงพอ
การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท
ไม่มี
ครอบคลุม
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ)
บางพื้นที่
การตกค้างของขยะมูลฝอย
ทุกวัน
บางวัน
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเรื่อง
ไม่มี
มี / ไม่มี
ร้องเรียน
ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม

คะแนน
ที่ได้

2 คะแนน
มีการจ่าย
ค่าเก็บขน
และค่า
กําจัด
มี
มีเพียงพอ
ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
ไม่มี
มี / มี
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เกณฑ์การให้คะแนน
หน่ ว ยงานสามารถทํ า การประเมิ น และให้ ค ะแนนตนเอง โดยแบบประเมิ น มี ตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมด
แบบละ 68 ตั วบ่ งชี้ แต่ ละตั วบ่ งชี้จะมี คะแนน 3 ระดั บคะแนน ได้ แก่ 0
1 และ 2 การคิ ดเกณฑ์
การให้คะแนนจะใช้จํานวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้
ปัจจัยการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวม

ร้อยละของคะแนน

=

คะแนนเต็ม
26
52
36
22
136

คะแนนทีไ่ ด้

คะแนนที่ได้ x 100
คะแนนเต็ม

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ
คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ

80
อยู่ในเกณฑ์ดี
60-80 อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
60
อยูใ่ นเกณฑ์ต้องปรับปรุง

คณะผู้จดั ทํา
รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
และระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ปรึกษา
นายเฉลียว

ลีสง่า

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

สนับสนุนข้อมูล
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม
นางเรียมสงวน
นางสาวนัทธมน
นายสกล

งิ้วงาม
แฝงศรีคํา
กิตติวัฒนะชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

