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 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 39 
ก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการรวบรวมและ
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คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือขอตั้งงบประมาณส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มี
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สนับสนุนงบประมาณด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณและประสิทธิผลในการจัดการน้ าเสียหรือขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ได้รับมอบภารกิจการติดตามและประเมินระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียชุมชน และระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างหรือ
ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง 
และสตูล จ านวน 19 ระบบ บัดนี้ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินระบบแล้วเสร็จ จึงได้
จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินระบบ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อไป 
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เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เทศบาลเมืองกันตัง เทศบาลต าบลกะรน เทศบาลต าบลก าแพง 
เทศบาลต าบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในการจัดท ารายงานครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน และ 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป 
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ตารางที่ 4.5 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – 2559      156 
ตารางที่ 4.6 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต   157 
ตารางที่ 4.7 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2557-2559   157 
ตารางที่ 4.8 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2556 – มิถุนายน 2559   158 
ตารางที่ 4.9 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพังงา      162 
ตารางที่ 4.10 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
                 เทศบาลเมืองพังงา          162 
ตารางที่ 4.11 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพังงา    168 
ตารางที่ 4.12 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพังงา    168 
ตารางที่ 4.13 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 - มิถุนายน 2559     169 
ตารางที่ 4.14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา    170 
ตารางที่ 4.15 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา   171 
ตารางที่ 4.16 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 
                  ปี 2557- มิถุนายน 2559         171 
ตารางที่ 4.17 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา ปี 2553 – มิถุนายน 2559   171 
ตารางที่ 4.18 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา    172 
ตารางที่ 4.19 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า      177 
ตารางที่ 4.20 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
                  เทศบาลเมืองตะกั่วป่า         177 
ตารางที่ 4.21 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า    183 
ตารางที่ 4.22 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า   184 
ตารางที่ 4.23 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – มิถุนายน 2559     184 
ตารางที่ 4.24 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของ 
                  เทศบาลเมืองตะกั่วป่า         186 
ตารางที่ 4.25 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
                  ปี 2556 - มิถุนายน 2559         186 
ตารางที่ 4.26 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ปี 2556 – มิถุนายน 2559   186 
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ตารางที่ 4.27 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลโคกกลอย      190 
ตารางที่ 4.28 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
                  เทศบาลต าบลโคกกลอย         190 
ตารางที่ 4.29 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโคกกลอย    196 
ตารางที่ 4.30 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโคกกลอย   196 
ตารางที่ 4.31 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – มิถุนายน 2559     196 
ตารางที่ 4.32 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย    197 
ตารางที่ 4.33 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของ 
                 เทศบาลต าบลโคกกลอย         197 
ตารางที่ 4.34 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย 
                   ปี 2556 - มิถุนายน 2559         198 
ตารางที่ 4.35 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย 
                  ปี 2556 – มิถุนายน 2559         198 
ตารางที่ 4.36 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่      202 
ตารางที่ 4.37 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
                 เทศบาลเมืองกระบี่          202 
ตารางที่ 4.38 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่    209 
ตารางที่ 4.39 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่    209 
ตารางที่ 4.40 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – มิถุนายน 2559     210 
ตารางที่ 4.41 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่    212 
ตารางที่ 4.42 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่   213 
ตารางที่ 4.43 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ 
                  ปี 2556-มิถุนายน 2559         213 
ตารางที่ 4.44 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ ปี 2553 – มิถุนายน 2559   214 
ตารางที่ 4.45 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครตรัง      220 
ตารางที่ 4.46 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
                  เทศบาลนครตรัง          220 
ตารางที่ 4.47 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง     226 
ตารางที่ 4.48 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง    227 
ตารางที่ 4.49 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – มิถุนายน 2559     227 
ตารางที่ 4.50 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง     228 
ตารางที่ 4.51 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง   228 
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ตารางที่ 4.52 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง 
                  ปี 2557- มิถุนายน 2559         229 
ตารางที่ 4.53 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง ปี 2556 – มิถุนายน 2559   229 
ตารางที่ 4.54 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกันตัง      233 
ตารางที่ 4.55 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
                 เทศบาลเมืองกันตัง          233 
ตารางที่ 4.56 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกันตัง    239 
ตารางที่ 4.57 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง    239 
ตารางที่ 4.58 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – กันยายน 2559     240 
ตารางที่ 4.59 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง    241 
ตารางที่ 4.60 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง 
                  ปี 2557- มิถุนายน 2559         242 
ตารางที่ 4.61 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง ปี 2553 – มิถุนายน 2559   242 
ตารางที่ 4.62 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสตูล      246 
ตารางที่ 4.63 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
                 เทศบาลเมืองสตูล          246 
ตารางที่ 4.64 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสตูล    251 
ตารางที่ 4.65 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสตูล    252 
ตารางที่ 4.66 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555-2558      252 
ตารางที่ 4.67 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล     253 
ตารางที่ 4.68 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล   254 
ตารางที่ 4.69 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล 
                  ปี 2556-มิถุนายน 2559         254 
ตารางที่ 4.70 รายไดค้่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล ปี 2557 – มิถุนายน 2559   254 
ตารางที่ 4.71 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลก าแพง      259 
ตารางที่ 4.72 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
                 เทศบาลเมืองก าแพง          259 
ตารางที่ 4.73 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลก าแพง    264 
ตารางที่ 4.74 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลก าแพง    264 
ตารางที่ 4.75 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างกันยายน-ธันวาคม 2558 – เมษายน 2559   266 
ตารางที่ 4.76 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลก าแพง    267 
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ตารางที่ 4.77 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของ 
                 เทศบาลต าบลก าแพง         267 
ตารางที่ 4.78 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต าบลก าแพงตั้งแต่ 
                  กันยายน 2558 - เมษายน 2559        267 
ตารางที่ 7.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน        293 
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ภาพที่ 2.1 ร้อยละคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2554 – 2558) 
               โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI) 6 
ภาพที่ 2.2 แผนที่แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 7 
ภาพที่ 2.3 ร้อยละดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเปรียบเทียบรายสถานี ปี 2558 8 
ภาพที่ 2.4 ร้อยละคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2556-2558 9 
ภาพที่ 2.5 แสดงที่ตั้งโรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน 11 
ภาพที่ 2.6 การเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัดปี 2558 12 
ภาพที่ 2.7 ผังการไหลปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 13 
ภาพที่ 2.8 ปริมาณขยะสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการรายจังหวัด 
              ปี 2558 13 
ภาพที่ 2.9 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและพ้ืนที่ที่ให้บริการ 14 
ภาพที่ 2.10 สถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 17 
ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง เทศบาลนครภูเก็ต 19 
ภาพที่ 3.2 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนครภูเก็ต 21 
ภาพที่ 3.3 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 22 
ภาพที่ 3.4 กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 23 
ภาพที่ 3.5 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 24 
ภาพที่ 3.6 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 25 
ภาพที่ 3.7 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 26 
ภาพที่ 3.8 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลนครภูเก็ต 27 
ภาพที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลนครภูเก็ต 27 
ภาพที่ 3.10 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 28 
ภาพที่ 3.11 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 29 
ภาพที่ 3.12 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง เทศบาลเมืองป่าตอง 34 
ภาพที่ 3.13 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองป่าตอง 36 
ภาพที่ 3.14 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 37 
ภาพที่ 3.15 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 38 
ภาพที่ 3.16 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 39 
ภาพที่ 3.17 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 40 
ภาพที่ 3.18 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 41 
ภาพที่ 3.19 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลเมืองป่าตอง 41 
ภาพที่ 3.20 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลเมืองป่าตอง 42 
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ภาพที่ 3.21 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 42 
ภาพที่ 3.22 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 43 
ภาพที่ 3.23 โครงสร้างบุคลากร บริษัท ขวัญรวี จ ากัด 44 
ภาพที่ 3.24 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง เทศบาลเมืองกะทู้ 51 
ภาพที่ 3.25 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองกะทู้ 53 
ภาพที่ 3.26 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 54 
ภาพที่ 3.27 กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 55 
ภาพที่ 3.28 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 56 
ภาพที่ 3.29 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 57 
ภาพที่ 3.30 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 58 
ภาพที่ 3.31 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกะทู้ 58 
ภาพที่ 3.32 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกะทู้ 59 
ภาพที่ 3.33 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 59 
ภาพที่ 3.34 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 60 
ภาพที่ 3.35 โครงสร้างบุคลากรของบริษัท เซาท์อีส เอเชีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด 61 
ภาพที่ 3.36 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง เทศบาลต าบลกะรน 66 
ภาพที่ 3.37 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลต าบลกะรน 68 
ภาพที่ 3.38 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 69 
ภาพที่ 3.39 กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 70 
ภาพที่ 3.40 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 71 
ภาพที่ 3.41 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 73 
ภาพที่ 3.42 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 73 
ภาพที่ 3.43 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลต าบลกะรน 74 
ภาพที่ 3.44 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลต าบลกะรน 74 
ภาพที่ 3.45 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 75 
ภาพที่ 3.46 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 77 
ภาพที่ 3.47 โครงสร้างบุคลากรของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด 78 
ภาพที่ 3.48 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 84 
ภาพที่ 3.49 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 86 
ภาพที่ 3.50 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย (หาดสุรินทร์และบริเวณอ่าวบางเทา) 
               องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 87 
ภาพที่ 3.51 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสียหาดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 89 
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ภาพที่ 3.52 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสียอ่าวบางเทา องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 90 
ภาพที่ 3.53 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลเมืองกระบี่ 94 
ภาพที่ 3.54 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองกระบี่ 96 
ภาพที่ 3.55 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 97 
ภาพที่ 3.56 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 98 
ภาพที่ 3.57 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 99 
ภาพที่ 3.58 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 100 
ภาพที่ 3.59 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 100 
ภาพที่ 3.60 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกระบี่ 101 
ภาพที่ 3.61 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกระบี่ 101 
ภาพที่ 3.62 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 102 
ภาพที่ 3.63 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 103 
ภาพที่ 3.64 โครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
                   ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขากระบี่ องค์การจัดการน้ าเสีย 103 
ภาพที่ 3.65 โครงการปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง 105 
ภาพที่ 3.66 กิจกรรมงานเด็กไทย ร่วมใจอนุรักษ์น้ า ป่า และสัตว์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 106 
ภาพที่ 3.67 การศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 106 
ภาพที่ 3.68 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย 107 
ภาพที่ 3.69 กิจกรรมการแข่งขันตกปลา 107 
ภาพที่ 3.70 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 111 
ภาพที่ 3.71 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า (คลองจาก) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 113 
ภาพที่ 3.72 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย (คลองจาก) 
               องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 114 
ภาพที่ 3.73 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย (คลองจาก)  
                องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 115 
ภาพที่ 3.74 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย (คลองจาก) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 116 
ภาพที่ 3.75 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า (เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 122 
ภาพที่ 3.76 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย (เกาะพีพี)  
                องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 123 
ภาพที่ 3.77 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย (เกาะพีพี)  
               องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 124 
ภาพที่ 3.78 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย (เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 125 
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ภาพที่ 3.79 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลนครตรัง 131 
ภาพที่ 3.80 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนครตรัง 133 
ภาพที่ 3.81 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 134 
ภาพที่ 3.82 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 135 
ภาพที่ 3.83 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 136 
ภาพที่ 3.84 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลนครตรัง 138 
ภาพที่ 3.85 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 139 
ภาพที่ 3.86 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 139 
ภาพที่ 3.87 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลนครตรัง 140 
ภาพที่ 3.88 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลนครตรัง 140 
ภาพที่ 3.89 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 141 
ภาพที่ 3.90 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 142 
ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลนครภูเก็ต 146 
ภาพที่ 4.2 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 148 
ภาพที่ 4.3 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี  
             1 กิโลเมตร 149 
ภาพที่ 4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
             เทศบาลนครภูเก็ต 150 
ภาพที่ 4.5 โครงสร้างพื้นฐานและต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
              เทศบาลนครภูเก็ต 152 
ภาพที่ 4.6 เส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต 153 
ภาพที่ 4.7แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลเมืองพังงา 161 
ภาพที่ 4.8 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 163 
ภาพที่ 4.9 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 
              1 กิโลเมตร 164 
ภาพที่ 4.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 165 
ภาพที่ 4.11 โครงสร้างพ้ืนฐานและต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย  
               เทศบาลเมืองพังงา 166 
ภาพที่ 4.12 เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 167 
ภาพที่ 4.13 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 176 
ภาพที่ 4.14 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 178 
ภาพที่ 4.15 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 179 
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1 บทท่ี 1 

บทน้า 

 

1.1 ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 39 
ก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์
แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือขอตั้งงบประมาณส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม โดยมีระบบที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้
ความเห็นชอบและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวม 203 ระบบ 

เพ่ือให้ระบบระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดท าคู่มือการส ารวจและประเมินระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ าแนกตามประเภทของระบบ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษาและน าไปใช้ในการส ารวจและประเมินระบบ เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
จัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นคู่มือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือประเมิน
ความคุ้มค่าของงบประมาณและประสิทธิผลในการจัดการน้ าเสียหรือขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ 

ปี 2559 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดท า
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
โดยสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 16 แห่ง ด าเนินการ (1) ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ และ (2) สนับสนุนทางวิชาการในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัด

ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
(ภูเก็ต) 

1.2.2 เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินการบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนที่เหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเทคนิควิชาการและการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้ท้องถิ่นเจ้าของระบบฯ มีความพร้อมในการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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1.3 พื นที่ด้าเนินการ 
 ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ดังนี้ 

ตารางที่ 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือติดตามระบบรวบรวมและ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมชุมชน 

ล้าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การติดตามระบบ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะ 
จังหวัดภูเก็ต 

1 เทศบาลนครภูเก็ต   
2 เทศบาลเมืองป่าตอง   
3 เทศบาลต าบลกะรน   
4 เทศบาลเมืองกะทู้   
5 อบต.เชิงทะเล   

จังหวัดพังงา 
1 เทศบาลเมืองพังงา   
2 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า   
3 เทศบาลต าบลโคกกลอย   

จังหวัดกระบี่ 
1 เทศบาลเมืองกระบี่   
2 อบต.อ่าวนาง (2 แห่ง)   
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าคลองจาก   
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเกาะพีพี   

จังหวัดตรัง 
1 เทศบาลนครตรัง   
2 เทศบาลเมืองกันตัง   

จังหวัดสตูล 
1 เทศบาลเมืองสตูล   
2 เทศบาลต าบลก าแพง   

รวม 9 แห่ง 9 แห่ง 
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1.4 ขอบเขตและขั นตอนการด้าเนินงาน 
1.4.1 งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัด

ขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  
       (1) ทบทวนแบบรายละเอียดของแต่ละระบบ  และรายงานผลการติดตามและประเมิน

สมรรถนะการเดินระบบการจัดการน้ าเสียชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยปีที่ผ่านมา  
       (2) ประสานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกัน  
       (3) ส่งแบบส ารวจระบบการจัดการน้ าเสียชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาประกอบการประเมินตนเอง และจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
        (4) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจและเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ส ารวจ
ปัญหาและอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน ประกอบการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพ สรุปสภาพปัญหาแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการเดินระบบตามความส าคัญเร่งด่วน 

1.4.2 งานสนับสนุนทางวิชาการในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด 

        (1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

        (2) สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

1.4.3 จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
 
1.5 ระยะเวลาด้าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 
1.6 งบประมาณ 

งบประมาณเบิกแทนกันส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 160,000 บาท 
 
1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ข้อมูลรายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
จ านวน 19 แห่ง 
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1.7.2 รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.7.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด 

1.7.4 ระบบฐานข้อมูล สถานภาพ การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
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2 บทท่ี 2  

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

 

2.1 สถานการณ์คุณภาพและน ้า 
2.1.1 คุณภาพน ้าผิวดิน 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ได้ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน
จ านวน 3 ครั้ง (กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม 2558) จ านวน 6 แหล่งน้ า รวม 16 สถานี ได้แก่ คลอง
บางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต จ านวน 2 สถานี คลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จ านวน 2 สถานี คลองกระบี่ใหญ่ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 2 สถานี แม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง จ านวน 5 สถานี คลองปะเหลียน จังหวัดตรัง 
จ านวน 3 สถานี และคลองบ าบัง จังหวัดสตูล จ านวน 2 สถานี 

ผลการทดสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินเมื่อน ามาประเมินคุณภาพแหล่งน้ า โดยใช้ดัชนี
คุณภาพน้ าทั่วไป (Water Quality Index : WQI) พบว่า แหล่งน้ าผิวดินส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ าอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพน้ าระดับเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 กล่าวคือ คุณภาพน้ าอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพดี ร้อยละ 83.33 และเกณฑ์คุณภาพเสื่อมโทรม ร้อยละ16.67 ซึ่งคุณภาพแหล่งน้ า 
ขนาดเล็กมีเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 สถานการณ์คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 

เกณฑ์คุณภาพน ้า 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัดคุณภาพน ้า 

สรุปคุณภาพน ้า 
มค.-มีค. 58 เมย.-มิย. 58 กค.-กย. 58 

 
ดีมาก 

- - -  

 
ดี 

คลองตะกั่วป่า 
คลองกระบี่ใหญ่ 
คลองปะเหลียน 

แม่น้ าตรัง 
คลองบ าบัง 

คลองตะกั่วป่า 
คลองปะเหลียน 

แม่น้ าตรัง 
คลองบ าบัง 

คลองตะกั่วป่า 
คลองปะเหลียน 

แม่น้ าตรัง 
คลองบ าบัง 

คลองตะกั่วป่า 
คลองกระบี่ใหญ่ 
คลองปะเหลียน 

แม่น้ าตรัง 
คลองบ าบัง 

 
พอใช้ 

- คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่ใหญ่ - 

 
เสื่อมโทรม 

คลองบางใหญ่ - คลองบางใหญ่ คลองบางใหญ่ 

 
เสื่อมโทรมมาก 

- คลองบางใหญ่ - - 

หมายเหตุ : WQI คือดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (Water Quality Index) เพื่อใช้อธิบายคุณภาพน้ าโดยรวมอย่างง่าย โดยใช้ค่าคุณภาพน้ า 5 พารามิเตอร์ 
มาคิดค านวณ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : 
BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และ
แอมโมเนีย (Total Ammonia : NH3) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 โดยแบ่งเกณฑ์คุณภาพน้ าได้ดังนี้ คะแนน 0-30 คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาก 31-60 
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม 61-70 คุณภาพน้ าพอใช้ 71-90 คุณภาพน้ าดี 91-100 คุณภาพน้ าดีมาก 
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แนวโน้มคุณภาพแหล่งน ้าผิวดิน 
การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดิน โดยใช้ค่าดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI)  

ของทั้ง 6 แหล่งน้ ารายปีมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2554-2558) พบว่า คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน
ระดับเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินระดับเกณฑ์พอใช้ ลดลงจนไม่ปรากฏตั้งแต่ปี 2556  
ส่วนคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินระดับเกณฑ์เสื่อมโทรม มีลักษณะคงตัว ได้แก่ คลองบางใหญ่มีคุณภาพ 
แหล่งน้ าผิวดินอยู่ในระดับเกณฑ์เสื่อมโทรมต่อเนื่อง ดังภาพที่ 2.1 

 

ภาพที่ 2.1 ร้อยละคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2554 – 2558) โดยใช้ดัชนี 
             คุณภาพน้ าทั่วไป (WQI) 

2.2.1 คุณภาพน ้าทะเลชายฝั่ง 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกพ้ืนที่ 5 จังหวัด จ านวน 

58 สถานี ดังภาพที่ 2.2 ได้แก่จังหวัดภูเก็ต จ านวน 20 สถานี จังหวัดพังงา จ านวน 9 สถานี จังหวัด
กระบี่ จ านวน 20 สถานี จังหวัดตรัง จ านวน 5 สถานี และจังหวัดสตูล จ านวน 4 สถานี ดังภาพที่ 2.2  
โดยด าเนินการเก็บตัวอย่าง น้ าทะเล จ านวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือน
มีนาคม) และช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือนกรกฎาคม) 



7  
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
ภาพที่ 2.2 แผนที่แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 
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การประเมินคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 โดยใช้ดัชนีคุณภาพ 
น้ าทะเล1 (Marine Water Quality Index : MWQI) พบว่า คุณภาพน้ าทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 
62.61 เกณฑ์ดี ร้อยละ 36.52 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 0.87 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2.3 
 

 
ภาพที่ 2.3 ร้อยละดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเปรียบเทียบรายสถานี ปี 2558 

แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน ้าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
เมื่อพิจารณาตามดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกระหว่างปี 2556-2558 พบว่า 

แนวโน้มคุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรมลง โดยพิจารณาคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งปี 2558 พบว่าคุณภาพ 
น้ าทะเลชายฝั่งระดับเกณฑ์พอใช้ มีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งระดับเกณฑ์ดี มีการ
ลดลงร้อยละ 30.81 โดยไม่พบคุณภาพน้ าระดับเกณฑ์ดีมากและเสื่อมโทรมมากในการ  ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลในปี 2558 ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 ร้อยละคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2556-2558 

ปัญหาคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากพบการปนเปื้อน
หลายพารามิเตอร์ในปริมาณที่เกินมาตรฐาน ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอร์โรคอคไคท์ พบจ านวนสถานี
เกินค่ามาตรฐานร้อยละ 35.65 แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม พบจ านวนสถานีเกินค่ามาตรฐานร้อยละ 
16.52 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มรวม พบจ านวนสถานีเกินค่ามาตรฐานร้อยละ 8.69 กลุ่มสารอาหาร 
ได้แก่ ไนเตรท-ไนโตรเจน พบจ านวนสถานีเกินค่ามาตรฐานร้อยละ 12.17 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
พบจ านวนสถานีเกินค่ามาตรฐานร้อยละ 0.87 และโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท พบจ านวนสถานีเกินค่า
มาตรฐานร้อยละ 5.22 และอ่ืนๆ ได้แก่ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน พบจ านวนสถานีเกินค่ามาตรฐาน 
ร้อยละ 1.74 ซึ่งเกิดจากการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ เช่น การท่องเที่ยว การประมง การเลี้ยงสัตว์ 
การเกษตร และจากโรงงาน รวมถึงการระบายน้ าทิ้งและของเสียจากชุมชนสู่แหล่งน้ าที่ไหลสู่ทะเล 
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2.1.3 การจัดการน ้าเสียชุมชน 

โรงบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) มีจ านวน 9 
แห่ง ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตจ านวน 5 แห่ง จังหวัดกระบี่จ านวน 3 แห่ง และจังหวัดตรังจ านวน 1 
แห่งรายละเอียดดังนี้ (ดังภาพที่ 2.5) 

1) จังหวัดภูเก็ต มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
นครภูเก็ต ความสามารถในการองรับน้ าเสีย 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เทศบาลเมืองป่าตอง 
ความสามารถในการองรับน้ าเสีย 23,250 ลูกบาศก์เมตร/วัน เทศบาลเมืองกะทู้ ความสามารถในการ
รองรับน้ าเสีย 6,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเทศบาลต าบลกะรน ความสามารถในการองรับน้ าเสีย 
6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง ได้แก่ ระบบบ าบัดน้ าเสียองค์บริหารส่วน
ต าบลเชิงทะเล บริเวณพ้ืนที่หาดสุรินทร์ และอ่าวบางเทา ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 4,558 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และจังหวัดภูเก็ตจะมีโครงการก่อสร้างระบบรวมและบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลวิชิต และก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียเพิ่มเติมในพ้ืนที่สามกอง เทศบาลนครภูเก็ต 

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีระบบบ าบัดน้ าเสียไม่เพียงพอต่อการรองรับการบ าบัดน้ าเสีย  
ที่เกิดขึ้นทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าเสียที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

2) จังหวัดกระบี่ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
เมืองกระบี่ ความสามารถในการองรับน้ าเสีย 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน องค์การบริหารส่วนต าบล 
อ่าวนาง (คลองจาก) ความสามารถในการองรับน้ าเสีย 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน และองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่างนาง (เกาะพีพี) ความสามารถในการองรับน้ าเสีย 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

จังหวัดกระบี่มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียไม่เพียงพอต่อการรองรับการบ าบัด 
น้ าเสียที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าเสียที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะพ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยวหนาแน่น ได้แก่ อ่าวนาง และเกาะพีพี ในปี 2558 -2559 โรงบ าบัด
น้ าเสียองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง (คลองจาก) ไม่สามารถเดินระบบได้ เนื่องจากก าลังส่งไฟฟ้า 
ไม่เพียงพอ ท าให้น้ าเสียบริเวณคลองจากไม่ได้รับการบ าบัดและถูกปล่อยลงทะเลโดยตรง องค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวนางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียพ้ืนที่อ่าวนาง เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสีย 

3) จังหวัดตรัง มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
นครตรัง ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 17,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้บริการบ าบัดน้ าเสีย 10,179 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันน้ าเสียที่เข้าระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า เสีย มีค่าความสกปรกน้อยมาก
เนื่องจากในพ้ืนที่เทศบาลนครตรัง มีแหล่งก าเนิดมลพิษส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยของประชาชน  จึง
จะต้องขยายพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย โดยเฉพาะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น 
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ภาพที่ 2.5 แสดงที่ตั้งโรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
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2.2 สถานการณ์ขยะ 
2.2.1 ขยะมูลฝอย 

ปี 2558 ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสตูล รวม 940,324 ตัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล 463,900 ตัน และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 476,424 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49.33 และ 50.67 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ตามล าดับ โดยจังหวัดภูเก็ต มีขยะเกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดสตูล และจังหวัดพังงา ตามล าดับ 

การพิจารณาการให้บริการเก็บขน พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 202 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 74.81 ของจ านวนเทศบาลและ อบต.ทั้งหมด 270 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถ
ให้บริการเก็บขน 811,596 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 86.31 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

การพิจารณาการให้บริการก าจัด พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการเก็บขนไปก าจัด 
จ านวน 561,006 ตัน/ปี (ร้อยละ 59.66 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้บริการเก็บขนทั้งหมด) แบ่งเป็น
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 350,262 ตัน/ปี  
(ร้อยละ 37.25 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัดในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 210,744 ตัน/ปี (ร้อยละ 22.41 ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับบริการเก็บขนและก าจัด 128,728 ตัน/ปี รวมกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างที่ไม่ได้รับบริการเก็บขนและก าจัดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการ
จ านวน 4,318 ตัน/ปี ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่จ านวน 133,046 ตัน/ปี (ร้อยละ 14.15  
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประกอบด้วยปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จ านวน 249,616 ตัน/ปี (ร้อยละ 26.55 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด)ก่อนการเก็บขนไปก าจัดจ านวน 247,944 ตัน/ปี และก่อนการก าจัด จ านวน 1,672 ตัน/ปี  
ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 การเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัดปี 2558 
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ภาพที่ 2.7 ผังการไหลปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 4 จังหวัด (พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) พบว่าในปี 2558 มีปริมาณขยะสะสม  
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด รวมทั้งหมด 72 แห่ง 
แบ่งเป็น จังหวัดพังงา 15 แห่ง จังหวัดกระบี่ 26 แห่ง จังหวัดตรัง 20 แห่ง และจังหวัดสตูล 11 แห่ง 
โดยมีปริมาณขยะสะสมประมาณ 587,923 ตัน/ปี โดยพบว่าจังหวัดพังงามีขยะสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ตามล าดับ  
ดังภาพที่ 2.20 และภาพที่2.21 
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ภาพที่ 2.8 ปริมาณขยะสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการรายจังหวัด 
              ปี 2558 
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ภาพที่ 2.9 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและพ้ืนที่ที่ให้บริการ 
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จากการจัดล าดับจังหวัดที่มีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามวิธีการจัดล าดับจังหวัดที่มี
ปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ โดยเปรียบเทียบระหว่าง 5 จังหวัด  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) เพ่ือที่จะได้ทราบสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ตามสภาพปัญหาที่เป็นจริงจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน โดยในปี 2558 พบว่า จังหวัดตรังมีค่าคะแนนความ
วิกฤตมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา สตูล และจังหวัดภูเก็ต ตามล าดับรายละเอียด  
ดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.2 การจัดล าดับจังหวัดที่มีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอยของพ้ืนที่ รับผิดชอบ  
                5 จังหวัดประจ าปี 2558 

ท่ี จังหวัด 
ปริมาณขยะท่ี

เกิดขึ น 
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
ท่ีเก็บขนไป 
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะท่ี
ก้าจัดไม่ถกูต้อง 

(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะท่ี
ไม่ให้บริการ 

(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะใน
สถานท่ีกา้จัด
ท่ีไม่ถูกต้อง

(ตัน/ปี) 

Factor A Factor B Factor C คะแนน A คะแนน B คะแนน C 
คะแนน
ความ
วิกฤต 

1 ตรัง 242,670.25 78,923.95 71,193.25 73,821.25 163,080.00 90.20 30.42 83.94 36.08 6.08 33.57 75.74 

2 กระบ่ี 203,440.05 170048.20 63,119.45 39,310.50 192.146.00 53.93 19.32 98.90 21.57 3.86 39.56 64.99 

3 พังงา 110,021.95 70,157.75 40.540.55 8,332.95 194.289.74 57.78 7.57 100.00 23.11 1.51 40.00 64.63 

4 สตูล 112,631.70 52,702.35 32,240.45 7,263.50 38,407.00 61.17 6.45 19.77 24.47 1.29 7.91 33.67 

5 ภูเกต็ 271,560.00 242,173.85 3,650.00 - - 1.51 - - 0.60 - - 0.60 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที ่15 (ภูเก็ต), 2558 

2.2.2 ของเสียอันตรายชุมชน 
ปี 2558 ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 

ประมาณการปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้น จ านวน 17,764 ตัน (ประเมินจากจ านวนประชากร 
และอัตราการเกิดของเสียอันตราย*) แบ่งออกเป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Waste from Electrical and Electronic Equipment : WEEE) เช่น โทรศัพท์มือถือ/บ้าน อุปกรณ์
เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น เกิดขึ้นจ านวน 12,253 ตัน  
คิดเป็นร้อยละ 68.98 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด และของเสียอันตรายประเภท
อ่ืน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี และถ่านไฟฉาย เกิดขึ้นจ านวน 5,511 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 31.02 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิดข้ึนทั้งหมด 
 
อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนต่อจ านวนประชากร 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อัตราการเกิดของเสียอันตราย (หน่วย : กิโลกรัม/คน/ปี) (ภาคใต้) 
ของเสียอันตราย

ชุมชน 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

(WEEE) 
1) เทศบาลนคร 3.885 9.154 
2) เทศบาลเมือง 3.374 8.699 
3) เทศบาลต าบล 3.217 6.366 
4) อบต. 2.306 5.253 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2556 
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2.2.3 มูลฝอยติดเชื อ 

ปี 2558 ประมาณการปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขประเภท
โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) จ านวน 50 แห่ง 
รวม 3,875 เตียง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งก าจัดรวม 3,262.70 กิโลกรัม/วัน แบ่งเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต 1,182.10 กิโลกรัม /วัน  (ข้อมูลจากกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ส านักการช่าง เทศบาล
นครภูเก็ต ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558) และที่เกิดขึ้นในจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ
จังหวัดสตูล จ านวน 451.60, 493.36, 817.70 และ 317.94 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ (ค านวณจากอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากการส ารวจของกรมควบคุมมลพิษ) 
 
อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากการส ารวจของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2556 

ประเภทสถานพยาบาล อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื อ 
(หน่วย : กิโลกรัม/เตียง/วัน) 

1) โรงพยาบาลศูนย์ 0.84 
2) โรงพยาบาลชุมชน 0.77 
3) โรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 0.47 
4) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงอ่ืน 0.71 
5) โรงพยาบาลเอกชน 0.70 
6) โรงพยาบาลทั่วไป 0.54 

 
วิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ประกอบด้วยการเผาโดยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใน

โรงพยาบาล จ านวน 12 แห่ง (ร้อยละ 24.49) จ้างเอกชนรวบรวมและขนส่งไปเผาก าจัด 27 แห่ง  
(ร้อยละ 53.06) ส่งเทศบาลนครภูเก็ตก าจัดจ านวน 8 แห่ง (ร้อยละ 16.33) และใช้บริการเผาก าจัด 
ของโรงพยาบาลอ่ืนอีก 3 แห่ง (ร้อยละ 6.12) ดังแสดงในภาพที่ 2.10 
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ภาพที่ 2.10 สถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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3 บทท่ี 3 

ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

 

3.1 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต  
     จังหวัดภูเกต็ 

3.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  เทศบาลนครภูเก็ตได้ประกาศเป็น เทศบาลนคร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ตั้งอยู่
เลขที ่52/1 ถนนนริศร อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 12.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,850 
ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล คือ ต าบลตลาดเหนือ 4 ตารางกิโลเมตร และต าบลตลาดใหญ่ 8 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวนประชากรทั้งหมด 79,086 คน 
แบ่งเป็น ชาย 36,850 คน หญิง 42,506 คน จ านวนครัวเรือนทั้งหมดเขต 26,118 หลังคาเรือน จ านวน
ประชากรแฝงไม่ทราบจ านวน จ านวนนักท่องเที่ยว 13 ,203,284 คน (ส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ดังภาพที่ 3.1 

ทิศเหนือ  ติดต่อ เทศบาลต าบลรัษฎา 
ทิศใต้  ติดต่อ เทศบาลต าบลวิชิต และทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลต าบลรัษฎา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ เทศบาลเมืองกะทู้ 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า 
และตลาด รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
ล้าดับที ่ แหล่งก้าเนิด จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 4 
2 โรงแรม 18 
3 โรงพยาบาล 3 
4 ร้านอาหาร 204 
5 โรงฆ่าสัตว ์ 1 
6 ห้างสรรพสินค้า 4 
7 คอนโดมิเนยีม 1 

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลนครภูเก็ต) 
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ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง เทศบาลนครภูเก็ต 
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3.1.2 ความเป็นมา 
 เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการน้ าเสีย  
รวมทั้งสิ้น 935.852 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

เทศบาลนครภูเก็ต 
ล้าดับ

ที ่
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2538 - 2540 กระทรวงมหาดไทย 
(กรมโยธาธิการ) 

388 
 

ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ รายละเอียด 
และก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
ระยะที่ 1 

2 2541 - 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
(แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคณุภาสิ่งแวดล้อม 

ระดับจังหวดั) 

547.852 - ศึกษาปรับปรุงรายละเอียด และก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 
(ศึกษาความเหมาะสมอัตราการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมน้ าเสีย) งบประมาณ 3.5 ล้าน
บาท 
- ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
รวม ระยะที่ 2 งบประมาณ 544.352 ล้าน
บาท 

 
3.1.3 ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

3.1.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ โซน 47N 08701062 0433225 (WGS84) 
เปิดด าเนินการเมื่อปี 2546 สภาพแวดล้อมรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีคลองบางใหญ่ไหล
ผ่านด้านหน้า ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการคมนาคมทางน้ า และท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก 
คลองบางใหญ่จะรับน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียและไหลลงสู่ทะเลบริเวณปลายแหลมสะพานหิน  
ดังภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนครภูเก็ต 

คลองบางใหญ่ 
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3.1.3.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ระบบรวบรวมน้ าเสียแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

1) ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ระบบรวบรวมน้ าเสีย เป็นท่อชนิดระบายรวม 
Combined Sewer มีความยาวทั้งหมด 8,810 เมตร มีอาคารดักน้ าเสีย (CSO) 73 แห่ง ครอบคลุม
พ้ืนที่ให้บริการ 4 ตารางกิโลเมตร รายละเอียดภาคผนวก ก ข และ ค 

2) ระยะที่ 2 ประกอบด้วย ระบบรวบรวมน้ าเสีย เป็นท่อชนิดระบายรวม 
Combined Sewer มีความยาวทั้งหมด 10,746 เมตร มีอาคารดักน้ าเสีย (CSO) 55 แห่ง สถานีสูบ 
น้ าเสีย 3 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 8 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 76 ของพ้ืนที่รับผิดชอบ)  
ดังภาพที่ 3.3 รายละเอียดดังภาคผนวก ก ข และ ค 

 
ภาพที่ 3.3 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 
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3.1.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : 

OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) มีพ้ืนที่ 33 ไร่ ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 
36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) ประกอบด้วย 
1. อาคารสถานีสูบน้ า (Pumping Station) จ านวน  1  ชุด 
2. ถังแยกทราย (Aereted Grit Chamber) จ านวน  2  ชุด 
3. ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) จ านวน  3  ชุด 
4. ถังตกตะกอน (Final Carifier) จ านวน  3  ชุด 
5. ถังสัมผัสคลอรีน (Chlorination Tank) จ านวน  1  ชุด 
6. อาคารรีดตะกอน (Dewatering House) จ านวน  1  ชุด 
7. อาคารจัดการตะกอน (Sludge Storage Tank) จ านวน  2  ชุด 
8. อาคารส านักงานควบคุม จ านวน  1  แห่ง 
9. บ่อพักน้ าที่บ าบัดแล้ว จ านวน  3  ชุด 
10. อาคารป้อมยาม จ านวน  1  ชุด 

 
บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) มีปริมาตร 960 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 6 

เมตร ยาว 20 เมตรสูง 8 เมตร บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) มีปริมาตร 5,500 ลูกบาศก์เมตร ขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว 5 เมตรสูง 5.5เมตร บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีปริมาตร 6,000 
ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.54 เมตร ลึก 5 เมตร เครื่องกวาดตะกอน ขนาดมอเตอร์ 0.5 
กิโลวัตต์ บ่อหมุนเวียนตะกอน มีปริมาตร 60 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 2.5 เมตร ลึก 7 เมตร กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียและแผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่ 
3.4 และ 3.5 ตามล าดับ 

ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย (1) อาคารป้อมยาม 
(2) อาคารส านักงาน (3) ห้องปฏิบัติการ (4) อาคารจอดรถ (5) บ้านพักคนงาน (6) ถนนภายในเป็น
ถนนลาดยาง ความกว้าง 4 เมตร (7) รั้วคอนกรีต 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4 กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 

 

น ้าเสียเข้าระบบ บ่อแยกทราย บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน 
 

ถังสัมผัสคลอรีน น ้าทิ งออกจากระบบ บ่อบ่มน ้าที่ผ่านการบ้าบัด 
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ภาพที่ 3.5 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 



 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

25 

3.1.4 การติดตามตรวจสอบโครงการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบดังนี้ 

3.1.4.1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ าเสีย พบว่า  

มีการอุดตันของตะกอนทรายภายในท่อรวบรวมน้ าเสีย สาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาการก่อสร้างอาคาร  
ในพ้ืนที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1.4.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย มีการใช้งานตามปกติ สถานภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียมีดังนี้ 
1) น้ าทะเลเข้าสู่ระบบบริเวณถนนกระเลียบคลองบางใหญ่ เนื่องจาก Flap gate 

ช ารุด ส่งผลให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพ เกิดสนิมกัดกร่อน 
2) ค่า MLSS ประมาณ 12,294.2 มก./ล.และ SV30 มากกว่า 837.9 มก./ล.  

ซึ่งสูงกว่าค่าการออกแบบ (MLSS ค่าที่ออกแบบ 2,000-3,000 มก./ล. และ SV30 ค่าที่ออกแบบ  
น้อยกว่า 300 มก./ล.) ส่งผลให้เกิดปัญหาตะกอนลอย และมีตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่ต้อง
ก าจัดเป็นจ านวนมาก ประมาณ วันละ 200 ลบ.ม. ก าจัดตะกอนโดยใช้เครื่องรีดตะกอนแบบสายพาน 
(Belt Filter Press) 

3.1.4.3 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1) ในปี 2558 มีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดเฉลี่ย 29,000 ลบ.ม./วัน (ค่าการ

ออกแบบ 36,000 ลบ.ม./วัน) และมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดสูงสุด 30,468 ลบ.ม./วัน ในเดือน
กันยายน 2558 ดังภาพที ่3.6 รายละเอียดปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดในภาคผนวก ง 

 
ภาพที่ 3.6 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 
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2) มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD5) ที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย ในปี 2558 
เฉลี่ย 98.57 มก./ล. (ค่าการออกแบบ 100 มก./ล.) โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 130.6 มก./ล. ในเดือน
มิถุนายน 2558 และมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 76.7 มก./ล. ในเดือนมกราคม 2558 ดังภาพที่ 3.7 
 

 
ภาพที่ 3.7 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 

 
3) รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้ง ปี 2558 พบว่า เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ก าหนด โดยความเป็นกรดและด่าง มีค่าเฉลี่ย 7.16 บีโอดี มีค่าเฉลี่ย 2.23 มก./ล. สารแขวนลอย  
มีค่าเฉลี่ย 8.87 มก./ล. ฟอสฟอรัสทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.32 มก./ล. น้ ามันและไขมัน มีค่าเฉลี่ย 1.28 
มก./ล. นอกจากนั้นทางโครงการยังได้ท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์อ่ืนๆ เช่น ซัลไฟด์ มีค่าเฉลี่ย 0.22 
มก./ล. สารอินทรีย์ ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ย 1.10 มก./ล. แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ย 2.69 มก./ล.  
ไนเตรตไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ย 4.70 มก./ล. และไนไทรต์ มีค่าเฉลี่ย 0.18 มก./ล. อย่างไรก็ตามควรมี 
การตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจน (TKN) ในน้ าทิ้งด้วยเพ่ือให้การติดตามประสิทธิภาพของระบบบ าบัด
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงธรรมยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ดังภาพที ่3.8 และ 3.9  
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ภาพที่ 3.8 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลนครภูเก็ต 

 

 
ภาพที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลนครภูเก็ต 

 
4) ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่ 3.10 

- ประสิทธิภาพในการลดบีโอดี เฉลี่ยร้อยละ 97.73 
- ประสิทธิภาพในการลดสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 98.53 
- ประสิทธิภาพในการลดฟอสฟอรัสทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 88.10 
- ประสิทธิภาพในการลดน้ ามันและไขมัน เฉลี่ยร้อยละ 92.40 
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ภาพที่ 3.10 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 

 
3.1.4.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 

ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองบางใหญ่ 
3.1.4.5 การบริหารจัดการ 

1) บุคลากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ า เสีย คือ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม  

ส านักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต โดยมีโครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน และกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ส านักการช่าง ดังภาพที่ 
3.11 

เทศบาลนครภูเก็ตว่าจ้างบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด สัญญา 
ปีต่อปี ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และจะสิ้นสุด
สัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 
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ภาพที่ 3.11 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เทศบาลนครภูเก็ต 

บริษัท เอกชน 

ผู้จัดการโรงงาน 

วิศวกรไฟฟ้า 

วิศวกรเครื่องกล 

วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
นักวิทยาศาสตร ์

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร ์

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

แผนกธุรการและบญัชี 

พนักงานท าความสะอาด 

หัวหน้างานปฏิบัติการ 

แผนกรักษาความปลอดภัย 

หจก.เพชรรักษา 
ความปลอดภัย 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ หัวหน้างานเครื่องกล หัวหน้างานไฟฟ้า 

ทีมท่ีปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ 
และมีประสบการณ์สูง 
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2) ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

ประจ าปี 2558 รวมทั้งสิ้น 30,814,550 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 
14,324,550 บาท ดังตารางที่ 3.3 และค่าจ้างบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด ในการ
ควบคุมดูแลระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 30 กันยายน 2558 งบประมาณทั้งสิ้น 16,490,000 บาท ดังตารางที่ 3.4 เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัดน้ าเสีย 1,062.57 บาท/ลบม. 

ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเทศบาลนครภูเก็ต ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 2558 
เดือน ค่าไฟฟ้า(บาท) ค่าซ่อมอุปกรณ์(บาท) รวม(บาท) 

มกราคม 841,776.19 418,556.48 1,260,332.67 
กุมภาพันธ ์ 775,301.99 418,556.48 1,193,858.47 
มีนาคม 716,342.46 418,556.48 1,134,898.94 
เมษายน 732,847.85 418,556.48 1,151,404.33 

พฤษภาคม 761,207.46 418,556.48 1,179,763.94 
มิถุนายน 774,636.13 418,556.48 1,193,192.61 
กรกฎาคม 818,930.40 418,556.48 1,237,486.88 
สิงหาคม 790,216.53 418,556.48 1,208,773.01 
กันยายน 764,835.24 418,556.47 1,183,391.71 
ตุลาคม 791,689.29 418,556.47 1,210,245.76 

พฤศจิกายน 760,538.32 418,556.47 1,179,094.79 
ธันวาคม 773,550.42 418,556.47 1,192,106.89 

รวม 9,301,872.28 5,022,677.72 14,324,550.00 

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992  
                จ ากัด ประจ าปี 2558 

เดือน 
เงินเดือน 
(บาท) 

ค่าน ้าประปา
(บาท) 

ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์(บาท) 

ค่าสารเคมี
(บาท) 

อื่นๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

มกราคม 335,750.00 - 391,966.84 391,966.84 189,754.69 1,309,438.37 
กุมภาพันธ ์ 335,750.00 - 391,966.84 391,966.84 244,749.59 1,364,433.27 
มีนาคม 335,750.00 - 391,966.84 391,966.84 306,329.96 1,426,013.64 
เมษายน 335,750.00 - 391,966.84 391,966.84 214,727.65 1,334,411.33 

พฤษภาคม 335,750.00 - 391,966.84 391,966.84 231,684.50 1,351,368.18 
มิถุนายน 335,750.00 - 391,966.84 391,966.84 306,119.39 1,425,803.07 
กรกฎาคม 335,750.00 - 391,966.84 391,966.84 259,020.19 1,378,703.87 
สิงหาคม 335,750.00 - 391,966.84 391,966.84 224,707.76 1,344,391.44 
กันยายน 335,750.00 - 391,966.83 391,966.83 331,092.04 1,450,775.70 
ตุลาคม 335,750.00 - 391,966.83 391,966.83 245,857.68 1,365,541.34 

พฤศจิกายน 335,750.00 - 391,966.83 391,966.83 263,238.74 1,382,922.40 
ธันวาคม 335,750.00 - 391,966.83 391,966.83 236,513.73 1,356,197.39 

หมายเหตุ* เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถได้เป็นปกติ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนหรือการจัดซ่ืออุปกรณ์  
               เครื่องจักรใหม่ 
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3.1.4.6 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

เทศบาลนครภูเก็ต ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียและ อยู่ระหว่างการ
ยกร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

3.1.4.7 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสีย 
เทศบาลนครภูเก็ต ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ าเสีย  โดยติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ต การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครภูเก็ต ส าหรับกิจกรรมการ  
มีส่วนร่วมกับชุมชน เทศบาลนครภูเก็ตท าการประชุมและรับฟังปัญหาร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลได้  

3.1.4.8 แผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่  
เทศบาลนครภูเก็ต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการแก้โครงการการแก้ไข

ปัญหาน้ าเสียในพื้นท่ีในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 
1) โครงการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าและท่อดักน้ าเสีย  
2) โครงการบ ารุงรักษาคลอง ล าราง ท่อระบายน้ า และขุมน้ าในเขตเทศบาล  
3) โครงการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า  
4) โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียพ้ืนที่สามกอง 

3.1.4.9 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) น้ าทะเลเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพ เกิดสนิมกัดกร่อน ส่งผลให้

ประสิทธิภาพของระบบฯ ลดลง 
2) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานที่มากกว่า 10 ปี 

3.1.4.10 ข้อเสนอแนะ 
1) จัดหาอุปกรณ์ดูดทราย และบ ารุงรักษาชุดแยกทรายหยาบและทรายละเอียด

ให้ท างานเต็มประสิทธิภาพ 
2) วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 

3.1.5 สภาพทั่วไปของโรงปรับปรุงคุณภาพน า้เทศบาลนครภูเก็ต (ถ่ายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559) 

   
ป้ายโครงการ ป้ายรายละเอียดนโยบายการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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ชุดแยกทรายหยาบ และทรายละเอียด 

   
ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน 

   
ถังตกตะกอน อาคารรีดตะกอน อาคารฆ่าเชื้อโรค 

   
บ่อเติมคลอรีน บ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อสุดท้ายและน้ าทิ้งออกจากระบบ 

   
สถานีสูบน้ าเสียสวนหลวง ร.9 สถานีสูบน้ าเสียถนนศรีสุทัศน์ สถานีสูบน้ าเสียทุ่งคาฮาเบอร์ 
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3.2 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
3.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองป่าตอง และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองป่าตอง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองป่าตอง ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2545 ตั้งอยู่เลขที่ 12/3 ถนนราชปาทานุสรณ์ ต าบลป่าตอง 
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 16.4 ตารางกิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต  
ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 16 กิโลเมตร (ดังภาพที่ 3.12) ประชากรตามทะเบียนราษฎร์  
ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวนประชากรทั้งหมด 20,640 คน แบ่งเป็น ชาย 10,113 คน หญิง 10,530 
คน จ านวนบ้านเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 15 ,807 หลังคาเรือน (ที่มา : ส านักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง) ประชากรแฝงจ านวน 45,711 คน และนักท่องเที่ยวจ านวน 31,657 คน  
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ดังภาพที่ 3.12 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลกมลา  
ทิศใต ้  ติดต่อ เทศบาลต าบลกะรน 
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลเมืองกะทู้ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ อ่าวป่าตอง ทะเลอันดามัน 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ ร้านอาหาร, หอพัก/อพาร์ทเมนท์/
อาคารชุด, นวดสปา และโรงแรม รายละเอียดดังตารางที ่3.5 

ตารางท่ี 3.5 แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง 
 

ล้าดับที ่ แหล่งก้าเนิด จ้านวน (แห่ง) 
1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 185 
3 โรงพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร 979 
5 โรงฆ่าสัตว ์ - 
6 หมู่บ้านจัดสรร 5 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 5 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 280 
9 ห้างสรรพสินค้า 4 
10 นวดสปา 192 
11 อืน่ๆ (ธนาคาร = 24, สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง = 1) 25 

ที่มา : เทศบาลเมืองป่าตอง, 2559 
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ภาพที่ 3.12 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง เทศบาลเมืองป่าตอง 
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3.2.2 ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองป่าตองได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการน้ าเสีย  

รวมทั้งสิ้น 715.594 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที ่3.6 

ตารางท่ี 3.6 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
เทศบาลเมืองป่าตอง 

 

ล้าดับที ่
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2531 กรมโยธาธิการ 83 
ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัด 
น้ าเสียรวมชุมชน 

2 2536 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

(มติคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครั้งที่ 4/2536) 

3 
 

ก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
เมืองป่าตอง 

3 2539 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(มติคณะกรรมการกองทุนฯ 

ครั้งท่ี 3/2539) 

37.52 จัดซื้อท่ีดินจ านวน 6 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา 

4 2540 11 
- ออกแบบรายละเอยีดระบบระบายน้ า ระบบ
รวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย ระยะที ่1 

5 2542 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

(มติคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครั้งท่ี 2/2542) 

315.75 

- ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
วงเงิน 295.75 ล้านบาท 
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย วงเงิน 20 ล้านบาท 

6 2543 กระทรวงมหาดไทย 24.84 ก่อสร้างระบบระบายน้ าฝน 

7 2549 
กรมส่งเสรมิ 

การปกครองท้องถิ่น 

169.277 
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  
(ระยะที่ 2) 

8 2550 71.207 
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า เสีย  
(ระยะที่ 3) 

3.2.3 ระบบรวมรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
3.2.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองป่าตอง ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนราษฎร์อุทิศ 200
ปี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ โซน 47N 0788766 09829685 
(WGS84) เปิดด าเนินการเมื่อปี 2532 มีคลองปากบางไหลผ่านและรองรับน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ก่อนไหลลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง แสดงดังภาพที่ 3.13 
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ภาพที่ 3.13 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองป่าตอง 
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3.2.3.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม Combined Sewer มีความยาว

ทั้งหมดประมาณ 17,198 เมตร มีอาคารดักน้ าเสียจ านวน 30 แห่ง สถานีสูบน้ าเสีย 18 สถานี  
รายละเอียดดังภาคผนวก ข และ ค ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 14.1 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 76 
ของพ้ืนที่รับผิดชอบ) ดังภาพที่ 3.14 

 
ภาพที่ 3.14 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 
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3.2.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : 
OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) มีพ้ืนที่ 13 ไร่ ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 
23,250 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) ประกอบด้วย 

1. บ่อสูบน้ าเสีย (Pump Station) จ านวน  1  ชุด 
2. ตะแกรงดักขยะหยาบ (Coarse Screen) จ านวน  1  ชุด 
3. ตะแกรงดักขยะละเอียด (Fine Screen) จ านวน  1  ชุด 
4. ถังแยกทราย (Vortex Grit Chamber) จ านวน  1  ชุด 
5. เครื่องแยกตะกอนทราย (Grit Separator) จ านวน  1  ชุด 
6. ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน (Aeration Tank and Final Clarifier) จ านวน  4  ชุด 
7. ถังพักตะกอน (Sludge Storage Tank) จ านวน  1  ชุด 
8. ถังสัมผัสคลอรีน (Chlorine contact tank) จ านวน  1  ชุด 

 กระบวนการท างานและแผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่ 3.15 และภาพที่ 3.16 
ตามล าดับ 

ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค (1) อาคารป้อมยาม (2) อาคารส านักงาน 
(3) ห้องปฏิบัติการ (4) บ้านพักเจ้าหน้าที่ (5) ถนนภายใน เป็นแบบ ค.ส.ล. (6) รั้วคอนกรีต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.15 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 

 

ถังเติมอากาศ 

น้ าเสียจากท่อรวบรวม 
(Wastewater) 

บ่อสิ่งปฏิกูล 
(Night Soil Sump) 

เครื่องแยก 
ตะกอนทราย  

ตะแกรง 
ดักขยะหยาบ 

บ่อสูบน้ าเสีย 
 

ตะแกรง 
ดักขยะละเอียด  

ถังแยกทราย 

เครื่องแยก 
ตะกอนทราย 

เครื่องผสม 
โพลิเมอร์ 

บ่อตกตะกอน ถังสัมผัสคลอรีน 

ถังพักตะกอน 

เครื่องรีดตะกอน 

ตะกอนเวียนกลับ 

น้ าทิ้งระบาย 
ลงคลองปากบาง 

ตะกอนส่วนเกิน 

 
น้ าทิ้งไหลกลับเข้า 

ระบบบ าบัด 

บ่อเติมอากาศ 
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ภาพที่ 3.16 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 
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3.2.4 การติดตามตรวจสอบโครงการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบดังนี้ 

3.2.4.1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ าเสียพบว่า  

มีการใช้งานปกติ และยกเลิกการใช้งานสถานีสูบ PS12  
 

3.2.4.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียพบว่า ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ยังคงมีการใช้งานตามปกติ และมีสถานภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังนี้ 
1) เกิด Algae Bloom ในบ่อตกตะกอน เนื่องมาจากมีปริมาณธาตุอาหารในน้ า

เสียค่อนข้างสูงประกอบกับหัวสเปรย์สารคลอรีนบริเวณบ่อตกตะกอนช ารุด 
2) ค่า MLSS มากกว่า 5,000 มก./ล.และ SV30 มากกว่า 600 มก./ล. ซึ่งสูงกว่า 

ค่าการออกแบบ (MLSS ค่าที่ออกแบบ 2,000-3,000 มก./ล. และ SV30 น้อยกว่า 300 มก./ล.) ส่งผลให้ 
เกิดปัญหาตะกอนลอย และมีตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่ต้องก าจัดเป็นจ านวนมาก ประมาณวัน
ละ 120 ตัน/เดือน ก าจัดตะกอนโดยใช้เครื่องรีดตะกอนแบบสายพาน (Belt Filter Press) 

 

3.2.4.3 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1) ในปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดเฉลี่ย 16,000 ลบ.ม./วัน (ค่าการ

ออกแบบ 23,250 ลบ.ม./วัน) และมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดสูงสุด 21,029 ลบ.ม./วัน ในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ดังภาพที่ 3.17 รายละเอียดปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดในภาคผนวก ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.17 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 
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2) ในปี 2558 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD5) ที่เข้าสู่ระบบบ าบัด มีค่าเฉลี่ย 72.03 มก./ล. (ค่าการ
ออกแบบ 100 มก./ล.) โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 89.42 มก./ล. ในเดือนมีนาคม 2558 และมีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 46.93 มก./ล. ในเดือนกันยายน 2558 ดังภาพที่ 3.18 

 
ภาพที่ 3.18 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 

3) รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้งในปี พ.ศ. 2558 พบว่า เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด โดยความเป็นกรดและด่าง มีค่าเฉลี่ย 8.07 บีโอดี มีค่าเฉลี่ย 8.32 มก./ล. สาร
แขวนลอย มีค่าเฉลี่ย 14.12 มก./ล. ฟอสฟอรัสทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.99 มก./ล. ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ย 3.09 
มก./ล. น้ ามันและไขมัน มีค่าเฉลี่ย 3.47 มก./ล. ดังภาพที่ 3.19 และภาพที่ 3.20  รายละเอียดผลการตรวจ
วิเคราะห์น้ าทิ้งในภาคผนวก จ 

 
ภาพที่ 3.19 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลเมืองป่าตอง 
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ภาพที่ 3.20 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลเมืองป่าตอง 

4) ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที ่3.21 
- ประสิทธิภาพในการลดบีโอดี เฉลี่ยร้อยละ 88.45 
- ประสิทธิภาพในการลดสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 85.16 
- ประสิทธิภาพในการลดฟอสฟอรัสทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 25.23 
- ประสิทธิภาพในการลดไนโตรเจนทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 66.73 
- ประสิทธิภาพในการลดน้ ามันและไขมัน เฉลี่ยร้อยละ 76.06 

 
ภาพที่ 3.21 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมอืงป่าตอง 
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3.2.4.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองป่าตอง ระบายน้ าทิ้งลงสู่คลองปากบาง ซึ่งอยู่

บริเวณด้านหลังของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยเทศบาลเมืองป่าตองได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลอง 
ปากบาง ปีละ 4 ครั้ง จ านวน 3 จุด ได้แก่ เหนือจุดปล่อย100 เมตร ตรงจุดปล่อย และใต้จุดปล่อย 100 
เมตร 

จากผลการติดตามตรวจคุณวัดคุณภาพน้ าคลองปากบางระหว่างปี 2555-2559 
พบว่า คลองปากบางเป็นแหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมในพ้ืนที่ สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์เพ่ือ
การคมนาคมเท่านั้น โดยในปี 2559 ตรวจพบค่าความสกปรกในรูปบีโอดีสูงสุดในเดือนมิถุนายน  
มีค่าเท่ากับ 26.5 มิลลิกรัม/ลิตร รายละเอียดดังภาคผนวก จ 

3.2.4.5 การบริหารจัดการ 
1) บุคลากร 

หน่วยงานของเทศบาลฯ ที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียคือ กองช่าง
สุขาภิบาล เทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีโครงสร้างบุคคลกรผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบ
ฐานข้อมูล ดังภาพที่ 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.22 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 

พนักงานขับรถ 3 คน 

ผู้อ้านวยการกองช่างสุขาภิบาล 
นายสุรพล บัวแก้ว 

 

นักบริหารงานช่างอ้านวยการท้องถิ่นระดับต้น 
นายศุภกร มีแก้ว 

 

งานแบบแผน 
และก่อสร้าง 

 

งานบ้ารุงและ
ซ่อมแซม 

 

งานควบคุมและตรวจสอบ 
บ้าบดัน ้าเสยี 

งานวิเคราะห์
คุณภาพน ้า 

งานโรงงานก้าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

 นายกฤษดา นาลักษณ์ 
 ผู้ช่วยนายชา่งโยธา 

นายนิติ สิทธิอังกุร 
ผู้ช่วยช่างเขียน
แบบ
 นายนิติ สิทธิอังกุร 

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  
งเขียนแบบ  
                  
 

นายดนัย คุ้มมิตร 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
                  
 

นายรณชัย อาจเอีย่ม 
พนักงานขับครื่อง
จักรกลขนาดหนัก 
 

นายบัญญัต ิห่อเพ็ชร 
นายช่างโยธาช านาญ
งาน 

นายดนัย คุ้มมิตร 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
                  
 

คนงาน 1 คน นางสาวทิพพวัลย ์แกว้มณ ี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

นางวิริยา เทวนุกูล 
วิศวกรสุขาภิบาลช านาญ
การ              งาน 

นางสาวสุนิสา หวังสห้า 
ผูช้่วยนักวิชาการ
สุขาภิบาล
 นายนิติ สิทธิอังกุร 

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  
งเขียนแบบ  
                  
 

นายบัญญัต ิห่อเพ็ชร 
นายช่างโยธาช านาญ
งาน 
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เทศบาลเมืองป่าตองว่าจ้างบริษัท ขวัญรวี จ ากัด สัญญาปีต่อปี ดูแลระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมี
โครงสร้างบุคลากรดังภาพที่ 3.23 

บุคลากรที่ปรึกษา 

ดร.ขวัญรวี  สิริกาญจน 

 
 

ผู้จัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน ้า 

นางสาวศิริรักษ์  พิเศษโสภณ 
(ภส.2520, เลขทะเบียนผู้ควบคมุระบบบ าบดัมลพิษ 100-51-00756) 

 
 

บุคลากรหลัก 

นักวิทยาศาสตร ์ นางสาวอาริยา อิสันเทียะ 
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร ์ นางสาวปอยลดา  สิทธิศักดิ ์

นายช่างไฟฟ้า นายพรรณธรรศ เจรญิพนารตัน ์
นายช่างเครื่องกล นายพยุงศักดิ์ ประทุมค า 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ นางสาวณัฐชนุตร์  ใจแก้ว 

ช่างควบคุมโรงบ าบัดน้ าเสีย นางสาวจารุวรรณ ยอดทัพ 
ช่างควบคุมโรงบ าบัดน้ าเสีย นายอมรินทร์ หนูน้อย 

 
 

บุคลากรสนับสนนุ 
คนงานฝ่ายบ ารุงรักษาฯ นายชัยอนันท ์ โพธิ์พรม 

คนงานฝ่ายบ ารุงรักษาฯ นายกิตติ  พรหมธาดารักษ์ 
คนงานฝ่ายบ ารุงรักษาฯ นายอโณทัย  วรรณวริิยะ 

คนงานฝ่ายบ ารุงรักษาฯ นายตะวัน  สารสิงห ์
คนงานฝ่ายบ ารุงรักษาฯ นายยุทธนา  จันทร์ลา 
คนงานฝ่ายปฏิบตัิการ นายทวีวุฒิ  มณีบุญ 

คนงานฝ่ายปฏิบตัิการ นายทรงพล  โสมขุนทอง 
พนักงานรักษาความปลอดภัย นายณัฐพล  หสันา 

พนักงานรักษาความปลอดภัย นายธนกฤต  พุ่มพวง 

ภาพที่ 3.23 โครงสร้างบุคลากร บริษัท ขวัญรวี จ ากัด 
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2) ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

ประจ าปี 2559 รวมทั้งสิ้น 18,339,365 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นเงิน 
9,219,365 บาท และค่าจ้างบริษัท ขวัญรวี จ ากัด ในการดูแลระบบเป็นเงิน 9,120,000 บาท เฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย 1,146.21 บาท/ลบ. ม. 

ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเทศบาลเมืองป่าตอง ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 2559 
 

เดือน ค่าไฟฟ้า (บาท) ค่าซ่อมอุปกรณ์ (บาท) รวม (บาท) 
มกราคม 601,302 1,000,000 1,601,302 

กุมภาพันธ ์ 502,214 2,000,000 2,502,214 
มีนาคม 549,697 - 549,697 
เมษายน 535,039 - 535,039 

พฤษภาคม 554,511 - 554,511 
มิถุนายน 511,609 - 511,609 
กรกฎาคม 501,170 - 501,170 
สิงหาคม 512,622 - 512,622 
กันยายน 498,551 - 498,551 
ตุลาคม 515,495 - 515,495 

พฤศจิกายน 473,857 - 473,857 
ธันวาคม 463,298 - 463,298 

หมายเหตุ* เงินเดือนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่รับผิดดูแลงานระบบบ าบัดน้ าเสียจะไม่น ามาคิดเป็นค่าใช้จ่าย 

ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดค่าใช้ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียบริษัท ขวัญรวี จ ากัด ประจ าปี 2558 
 

เดือน 
เงินเดือน 
(บาท) 

ค่าน ้าประปา
(บาท) 

ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์* 
(บาท) 

ค่าสารเคมี 
(บาท) 

อื่นๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

มกราคม 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
กุมภาพันธ ์ 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
มีนาคม 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
เมษายน 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
พฤษภาคม 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
มิถุนายน 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
กรกฎาคม 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
สิงหาคม 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
กันยายน 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
ตุลาคม 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
พฤศจิกายน 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 
ธันวาคม 246,000 3,750 156,773 246,250 107,227 760,000 

หมายเหตุ* เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถได้เป็นปกติ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนหรือการจัดซ่ืออุปกรณ์
เครื่องจักรใหม่ 
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3.2.4.6 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง “การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2554” 
รายละเอียดในภาคผนวก ช ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดน้ าเสีย มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียตามปริมาณการใช้น้ า   
ดังตารางที ่3.9 

ตารางท่ี 3.9 อัตราจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลเมืองป่าตอง 
  

หน่วยงาน ค่าบริการต่อเดือน (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
บ้านพักอาศัย 3.00 

หน่วยงานราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก 4.25 
โรงแรม ธุรกจิขนาดใหญ ่ฯลฯ 5.50 

ที่มา : เทศบาลเมืองป่าตอง, 2559 

3.2.4.7 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสีย 
1) เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ าเสีย โดย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงสถิติปริมาณน้ าเสียที่ เข้าระบบและคุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด 
นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ภายในโรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ าเทศบาลเมืองป่าตองอีกด้วย ส าหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เทศบาลเมืองป่าตองท าการ
ประชุมและรับฟังปัญหาความต้องการในการพัฒนาเมืองป่าตองร่วมกับชุมชนปีละ 1 ครั้ง โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลได้ 

2) ปัญหาเรื่องร้องเรียน ในปี พ.ศ. 2558 ดังตารางที ่3.10 
 

ตารางท่ี 3.10 ปัญหาเรื่องร้องเรียนระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 
วันที ่ ผู้ร้องเรียน ประเด็นการร้องเรียน การแก้ไขปัญหา 

10 พ.ย. 58 สถานประกอบการ การระบายน้ าทิ้งลงพื้นที่สถานประกอบการ
ข้างเคียง (ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี) 

แจ้งสถานประกอบการซ่อมแซม
ท่อระบายน้ าทิ้งที่ช ารุด 

15 ธ.ค. 58 ประชาชน การระบายน้ าทิ้งลงพื้นที่ข้างเคียง (ถ.นาใน) แจ้งเจ้าของบ้านผู้ถูกร้องเรียน 
เช่ือมท่อระบายน้ าทิ้ง  ลงท่อ
ร ะ บ า ย น้ า ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง
เทศบาล 

3.2.4.8 แผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่ 
เทศบาลเมืองป่าตอง อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 

ในพ้ืนที่ ดังนี้  
1) ปีงบประมาณ 2559 

(1) โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ เพ่ือส ารวจและตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสียของสถานประกอบการก่อนระบายลงสู่ท่อ
รวบรวมน้ าเสียของเทศบาล หรือล ารางสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร 
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(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสียภายในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า เพ่ือให้อุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(3) โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าคลองปากปาง เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า 
คลองปากปาง โดยท าการสูบน้ าเข้าสู่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าในช่วงฤดูแล้งและ/หรือน้ าทะเลลง 

(4) โครงการเดินท่อรวบรวมน้ าเสียและจัดระเบียบท่อน้ าใช้ภายในคลองวังขี้
อ้อน เพ่ือรวบรวมน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองวังขี้อ้อน ตลอดแนวเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) โครงการจ้างเหมาดูแลและท าความสะอาดคูคลองสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองป่าตอง เพ่ือบ ารุงและรักษาคูคลองให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

(6) โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ าในเขตเทศบาลฯ เพ่ือการระบายน้ าได้สะดวก 
(7) โครงการขุดลอกคลองปากปางเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขต

เทศบาลฯ 
(8) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ล ารางนาพรุพร้อมก่อสร้างอาคารดักน้ าเสีย 
(9) โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO)  

โดยน าน้ าทิ้งมาผลิตเป็นน้ าประปา 
2) ปีงบประมาณ 2560 

(1) โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ เพ่ือส ารวจและตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสียของสถานประกอบการก่อนระบายลงสู่ท่อ
รวบรวมน้ าเสียเทศบาล หรือล ารางสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร 

(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสียภายในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า เพ่ือให้อุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(3) โครงการเดินท่อรับน้ าเสียส าหรับอาคารภายในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง  
เพ่ือรวบรวมน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนไม่ให้ปล่อยลงคลองโดยตรง 

(4) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าบริเวณบ่อคลอรีนภายในโรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ า เพ่ือน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดไปใช้ส าหรับภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองป่าตอง 

(5) โครงการจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดคูคลองสาธารณะในเขตเทศบาล 
เมืองป่าตอง เพ่ือบ ารุงและรักษาคูคลองให้เกิดความสะอาดสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

(6) โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ าในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง เพ่ือให้
ท่อและรางระบายน้ าในเขตเทศบาลสามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดน้ าท่วม 

(7) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมบ่อดักทรายถนนพระบารมีซอย 5 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ าท่วมขังในซอยพระบารมี 5 

(8) โครงการก่อสร้างอาคารดักน้ าเสีย และสถานีสูบน้ าเสียถนนประชานุ
เคราะห์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมน้ าเสียเข้าระบบช่วงสะพานคลองปากปางถึงถนนพระ
เมตตา และบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 จนสุดเขตเทศบาลเมืองป่าตอง 
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3.2.4.9 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) เกิดตะกอนลอยบริเวณบ่อตกตะกอน 
2) เกิดการสะพรั่งของสาหร่ายในบ่อตะกอน 
3) เครื่องจักรบางส่วนช ารุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดลดลง   

3.2.4.10 ข้อเสนอแนะ 
1) ประเมินการสูบตะกอนทิ้งเพ่ือให้ค่าอายุตะกอน (Sludge age) มีค่าเหมาะสม 

ต่อระบบบ าบัด 
2) วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยวางแผน

กันเงินงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
3) แยกสิ่งปฏิกูลออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือลดปริมาณธาตุอาหารในน้ าทิ้ง 

3.2.5 สภาพทั่วไปของโครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองป่าตอง 
                  (ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559) 

  
ป้ายโครงการ น้ าเข้าระบบบ าบัด 

  
ตะแกรงแยกขยะ อาคารควบคุมและห้องเครื่องเป่าอากาศ 
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ระบบบ าบดัแบบคลองวนเวียน บ่อตกตะกอน 

  
เครื่องรีดตะกอน บ่อสัมผสัคลอรีน 

  
บ่อพักน้ าท้ิงบ่อสุดท้าย โรงผลิตน้ าประปาด้วยระบบ RO 

  
จุดระบายน้ าลงคลองปากบาง 
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3.3 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 
3.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ประกาศเป็นเทศบาลเมืองกะทู้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 2 ถนน
วิชิตสงคราม ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 34.81 ตารางกิโลเมตร (21,756.25 
ไร่) ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของตัวเมืองภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 9 กิโลเมตร ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 มีจ านวน 28,037 คน แบ่งเป็น ชาย 13,061 คน หญิง 14,976 
คน จ านวนบ้านเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 20,098 หลังคาเรือน ประชากรแฝง 20,000 คน 
(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ดังภาพที่ 3.24 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลกมลา และเทศบาลต าบลศรีสุนทร 
ทิศใต ้  ติดต่อ เทศบาลต าบลวิชิต และเทศบาลต าบลราไวย์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลต าบลรัษฎา และเทศบาลต าบลวิชิต 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ต าบลกมลา และเทศบาลเมืองป่าตอง 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด, 
หมู่บ้านจัดสรร, หน่วยงานราชการ/เอกชน และตลาด รายละเอียดดังตารางที ่3.11 

ตารางท่ี 3.11 แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ 
ล้าดับที ่ แหล่งก้าเนิด จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 3 
2 โรงแรม - 
3 โรงพยาบาล - 
4 ร้านอาหาร - 
5 โรงฆ่าสัตว ์ - 
6 หมู่บ้านจัดสรร 6 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 5 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 15 
9 ห้างสรรพสินค้า - 
10 อื่นๆ - 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกะทู้, 2559 
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ภาพที่ 3.24 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง เทศบาลเมืองกะทู้ 
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3.3.2 ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการจัดการน้ าเสีย รวมทัง้สิ้น 311.25 ล้านบาท รายละเอียด
ดังตารางที ่3.12 

ตารางที่ 3.12 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
เทศบาลเมืองกะทู้ 

ปีงบ 
ประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2548-2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(แผนปฏิบัติการเพื่ อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

311.25 ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด
และก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
ระยะที่ 1 
- ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน 11.75 ล้านบาท 
- ค่าก่อสร้าง 299.5 ล้านบาท 

 
3.3.3 ระบบรวมรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

3.3.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองกะทู้ ตั ้งอยู่เลขที่ 6/45 หมู่ 1 ต าบลกะทู้  

อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ โซน 47N  0790263  09836072 (WGS84) เป็นที่ดิน
ราชพัสดุ เปิดด าเนินการเมื่อปี 2551 มีพ้ืนที่ 5 ไร่ สภาพแวดล้อมพ้ืนโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีล า
รางสาธารณะไหลผ่านด้านหลัง และรองรับน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนไหลลงสู่คลองบางใหญ่ 
ดังภาพที่ 3.25 

3.3.3.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) มีความยาว

ทั้งหมดประมาณ 30,500 เมตร มีอาคารดักน้ าเสียจ านวน 10 แห่ง สถานีสูบน้ าเสีย 3 สถานี ครอบคลุม
พ้ืนที่ให้บริการ 5 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบ) ดังภาพที ่
3.26 
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ภาพที่ 3.25 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองกะทู้ 
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ภาพที่ 3.26 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 
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3.3.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นชนิดคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) มีพ้ืนที่ 5 ไร่ 

ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 6,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคลองวนเวียน(Oxidation Ditch) ประกอบด้วย 
1 .Flowmeter Box ของท่อน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน  1  ชุด 
2. บ่อสูบน้ าเสีย (Pump Sump) จ านวน  1  ชุด 
3. อาคารตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ ถังแยกทราย และถังผันน้ าเสีย จ านวน  1  ชุด 
4. ถังแยกทรายแบบเติมอากาศ (Aerated Grit Chamber) จ านวน  2  ชุด 
5. ถังผันน้ าเสีย 1-2 (Diversion Chamber 1-2) จ านวน  2  ชุด 
6. ถังเติมอากาศแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) จ านวน  1  ชุด 
7. ถังตกตะกอน (Final Clarifier) จ านวน  2  ชุด 
8. ถังสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank)   จ านวน  1  ชุด 
9. บ่อพักน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัด (Storage Pond) จ านวน  1  บ่อ 
10. ถังเพ่ิมความความเข้มข้นตะกอน (Sludge Thickener) จ านวน  1  ชุด 
11. ลานตากตะกอน จ านวน  1  ชุด 

 
บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) มีปริมาตร 213 ลูกบาศก์เมตร มีเครื่องสูบ 

ขนาด 33 กิโลวัตต์ บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) มีปริมาตร 508 ลูกบาศก์เมตร ลึก 3 เมตร มี Jet 
Aerator ขนาด 11 กิโลวัตต์ และบ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) จ านวน 2 ชุด มีปริมาตร 317 
ลูกบาศก์เมตร ลึก 5 เมตร มีเครื่องสูบ ขนาด 4 กิโลวัตต์ กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียและ
แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่ 3.27 และ 3.28 ตามล าดับ 

ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย (1) อาคาร
ส านักงาน (2) ห้องปฏิบัติการ (3) บ้านพักเจ้าหน้าที่  (3) อาคารป้อมยาม (4) อาคารจอดรถ (5) ถนน
ภายในโครงการ ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 6 เมตร (6) รั้วคอนกรีต 

 
ภาพที่ 3.27 กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้
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ภาพที่ 3.28 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 

อาคารเก็บถัง
คลอรีน 
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3.3.4. การติดตามตรวจสอบโครงการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ดังนี้ 

3.3.4.1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ าเสีย พบว่า มีการใช้

งานปกต ิ
3.3.4.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ระบบบ าบัด

น้ าเสีย มีการใช้งานตามปกติ ทั้งนี้น้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดมีความสกปรกน้อยกว่าค่าออกแบบและไม่มี
การสูบตะกอนส่วนเกินไปทิ้งท่ีลานตากตะกอน เนื่องจากตะกอนภายในระบบมีปริมาณน้อย 

3.3.4.3 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1) ปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดเฉลี่ย 6,600 ลบ.ม./วัน (ค่าการ

ออกแบบ 6,100 ลบ.ม./วัน) และมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดสูงสุด 13,310 ลบ.ม./วัน ในเดือน
สิงหาคม 2558 ดังภาพที ่3.29 รายละเอียดปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดในภาคผนวก ง 

 
ภาพที่ 3.29 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 

2) ปี 2558 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD5) ที่เข้าสู่ระบบบ าบัด มีค่าเฉลี่ย 
18.55 มก./ล. (ค่าการออกแบบ 100 มก./ล.) โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 32.56 มก./ล. ในเดือนพฤษภาคม 
2558 และมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 7.75 มก./ล. ในเดือนตุลาคม 2558 ดังภาพที ่3.30 
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ภาพที่ 3.30 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 

3) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้ง ปี 2558 พบว่า เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด โดยความเป็นกรดและด่าง มีค่าเฉลี่ย 6.38 บีโอดี มีค่าเฉลี่ย 5.42 มก. /ล. สารแขวนลอย มี
ค่าเฉลี่ย 11.68 มก. /ล. ฟอสฟอรัสทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.25 มก./ล. ไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 9.66 
มก./ล. น้ ามันและไขมัน มีค่าเฉลี่ย 2.40 มก./ล. ดังภาพที่ 3.31 และ 3.32 รายละเอียดผลการตรวจ
วิเคราะห์น้ าทิ้งในภาคผนวก จ 

 
ภาพที่ 3.31 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกะทู้ 
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ภาพที่ 3.32 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกะทู้ 

4) ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที ่3.33 
- ประสิทธิภาพในการลดบีโอดี เฉลี่ยร้อยละ 70.80 
- ประสิทธิภาพในการลดสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 57.01 
- ประสิทธิภาพในการลดฟอสฟอรัสทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 74.01 
- ประสิทธิภาพในการลดไนโตรเจนทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 48.25 
- ประสิทธิภาพในการลดน้ ามันและไขมัน เฉลี่ยร้อยละ 53.40 

 
ภาพที่ 3.33 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 
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3.3.4.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 

ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในล ารางสาธารณะและคลองบางใหญ่ 
3.3.4.5 การบริหารจัดการ 

1) บุคลากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียคือ กองช่าง เทศบาลเมืองกะทู้ 

โดยมีโครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบฐานข้อมูล  ดังภาพที่ 3.34 และ
เทศบาลเมืองกะทู้ได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์อีส เอเชีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด สัญญาปีต่อปีควบคุมดูแลระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 
โดยมีโครงสร้างบุคลากร ดังภาพที่ 3.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.34 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายศิริชัย นัครา 

หัวหน้าฝ่ายโยธา 
นายมนตรี พรหมฤทธิ์ 

 

วิศกรโยธา 
นายกรีฑาวุธ  บัวงาม 

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
นายวีระชัย  ขาวแก้ว 

 

บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัทเซาท์อีส เอเชีย แมเนจเม้นท์ 
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ภาพที่ 3.35 โครงสร้างบุคลากรของบริษัท เซาท์อีส เอเชีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

2) ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

ประจ าปี 2558 รวมทั้งสิ้น 13,828,706 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,981,976 บาท และค่าว่าจ้างบริษัท เซาท์อีส เอเชีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในการดูแลระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 กันยายน 2558 งบประมาณทั้งสิ้น 
7,846,730 บาท เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย 2,095.26 บาท/ลบม. 

ผู้อ านวยการโครงการ 
นางสาวนพวรรณ  ยอดเสมอ 

ผู้จัดการโครงการ 
นายกานตพันธุ์  พิศาลสุขสกุล 

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ 
นายจิระวัตน์  พงศ์พจน์วาที 

 

ช่างควบคุมโรงบ าบัดน้ าเสีย 
นายเชวง  เจียรนัย 

 

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัตการ
สิ่งแวดล้อม 

นางสาวสุทธิวรรณ์  คงชู 
นางสาวอลิชา ไชยบุรมณ์ 

พนักงานบ ารุ่งรักษาบ่อสูบและท่อ 
จ านวน 2 คน 

 

พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุง 
จ านวน 3 คน 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
นางสาวรังสิมา  นาควิจิตร 

พนักงานท าความสะอาด 
จ านวน 1 คน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 
จ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 3.13 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเทศบาลเมืองกระทู้ ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 
                  งบประมาณ 2558 
 

เดือน ค่าไฟฟ้า (บาท) ค่าซ่อมอุปกรณ์ (บาท) รวม (บาท) 
มกราคม 234,696 - 234,696 

กุมภาพันธ ์ 237,930 - 237,930 
มีนาคม 250,866 - 250,866 
เมษายน 245,322 - 245,322 

พฤษภาคม 271,194 - 271,194 
มิถุนายน 259,644 - 259,644 
กรกฎาคม 253,638 - 253,638 
สิงหาคม 239,778 - 239,778 
กันยายน 261,030 - 261,030 
ตุลาคม 236,544 - 236,544 

พฤศจิกายน 291,060 - 291,060 
ธันวาคม 209,286 - 209,286 

*ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์รวมในค่าใช้จ่ายการเดินระบบของของบริษัท  

 
ตารางที่ 3.14 รายละเอียดค่าใช้ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียบริษัท เซาท์อีส เอเชีย แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

เดือน 
เงินเดือน
(บาท) 

ค่าน ้าประปา
(บาท) 

ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์ 
(บาท) 

ค่าสารเคมี 
(บาท) 

อื่นๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

มกราคม 215,000 - 38,520 33,919 44,561 332,000 
กุมภาพันธ ์ 215,000 - 37,450 33,384 46,166 332,000 
มีนาคม 215,000 - 39,590 34,454 42,959 332,003 
เมษายน 215,000 - 40,125 34,989 41,886 332,000 
พฤษภาคม 215,000 - 41,195 34,454 41,351 332,000 
มิถุนายน 215,000 - 42,265 33,170 41,565 332,000 
กรกฎาคม 215,000 - 40,125 33,705 43,170 332,000 
สิงหาคม 215,000 - 45,475 30,174 41,351 332,000 
กันยายน 215,000 - 41,730 30,709 44,561 332,000 
ตุลาคม 215,000 - 23,540 19,795 19,027 277,362 
พฤศจิกายน 215,000 - 40,870 30,709 42,421 329,000 
ธันวาคม 215,000 - 41,730 30,709 41,561 329,000 

หมายเหตุ* เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถได้เป็นปกติ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนหรือการจัดซ่ืออุปกรณ์
เครื่องจักรใหม่ 
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3.3.4.6 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียตามเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองกะทู้ เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียรวม พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังใน
ภาคผนวก ช โดยก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย และอัตราค่าใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ าเสีย ตาม
ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ ปริมาณการใช้น้ า และห้วงเวลา ดังตารางที ่3.15 

ตารางท่ี 3.15 อัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองกะทู้ 

พ.ศ. 
อัตราค่าบริการ : บาทต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตรของการใช้น ้าประปา 

แหล่งก้าเนิดประเภทที่ 1 แหล่งก้าเนิดประเภทที่ 2 แหล่งก้าเนิดประเภทที่ 3 
2557-2562 3.0 4.25 5.5 

2563-2567 3.5 4.75 6 

2568-2571 4.0 5.25 6.5 
ค้าอธิบาย :  แหล่งก าเนิดประเภที่ 1 คือ อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในรูปแบบถาวรหรือชั่วคราว 

แหล่งก าเนิดประเภที่ 2 คือ หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรืออาคารที่ท าการของเอกชนหรืองค์การระหว่างประเทศ 
มูลนิธิ สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงไม่ใช่โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
แหล่งก าเนิดประเภที่ 3 คือ โรงแรม โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่  

หมายเหตุ :  ย่อจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกะทู้ เร่ือง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียรวม พ.ศ. 2557 
 

3.3.4.7 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสีย 
เทศบาลเมืองกะทู้ ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการน้ าเสีย ผ่านทางเว็บไซต์

ของเทศบาล ป้ายประกาศ และแผ่นพับ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการน้ าเสียโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ าเทศบาลเมืองกะทู้ 

3.3.4.8 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) การด าเนินโครงการ 

(1) ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีประสิทธิภาพการบ าบัดร้อยละ 70 ซึ่งต่ ากว่าค่าที่
ออกแบบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณสารอินทรีย์ในระบบมีน้อย 

2) การบริหารจัดการน้ าเสีย 
(1) เครื่องจักรบางส่วนช ารุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดลดลง 
(2) เทศบาลฯ ยังไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียได้ตามเป้าหมาย 

ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ในการด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
3.3.4.9 ข้อเสนอแนะ 

1) เติมสิ่งปฏิกูลเพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ 
2) ตรวจสอบการท างานของระบบรวบรวมน้ าเสีย ได้แก่ แนวท่อ อาคารดักน้ าเสีย 

สถานีสูบน้ าเสีย หรือเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น โดยเน้นแหล่งก าเนิดที่มีความ
สกปรกสูง เช่น โครงการที่พักอาศัย อาคารชุด เป็นต้น 

3) วางแผนบ ารุงรักษาระบบบ าบัด (Preventive Maintenance Plan) โดย
จัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
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3.3.5 สภาพทั่วไปของโครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองกะทู้  
                   (ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559) 

  

ป้ายโครงการ ป้ายรายละเอยีดโครงการ 

  

ตะแกรงแยกทรายหยาบ/ละเอียด บ่อแยกทราย 

  

บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน 

  

บ่อกวนตะกอน ลานตากตะกอน 
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อาคารเตมิคลอรีน บ่อเติมคลอรีน 

  

บ่อพักน้ าทิ้งก่อนระบายออกภายนอก แหล่งรองรับน้ าทิ้งจากระบบฯ 
 

3.4 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลต้าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 
3.4.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลต าบลกะรน ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลต้าบลกะรน  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนกะตะ ต าบลกะรน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 20 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 14,556 ไร่ ประกอบด้วย ชุมชน 5 ชุมชน คือ ชุมชนกะรน ชุมชนบางลา ชุมชน
คอกช้าง ชุมชนกะตะ ชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 
2558 จ านวน 8,118 คน จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 7,352 ครัวเรือน จ านวนประชากรแฝงและ
นักท่องเที่ยว 2,435 คน/ปี (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ดังภาพ
ที่ 3.36 

ทิศเหนือ  ติดต่อ เทศบาลเมืองป่าตอง 
ทิศใต ้  ติดต่อ เทศบาลต าบลราไวย์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลต าบลฉลอง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ทะเลอันดามัน 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 
ร้านอาหาร และโรงแรม รายละเอียดดังตารางที่ 3.16 
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ตารางท่ี 3.16 แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกะรน 
ล้าดับที ่ แหล่งก้าเนดิ จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 1 
2 โรงแรม 300 
3 โรงพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร 336 
5 โรงฆ่าสัตว ์ - 
6 หมู่บ้านจัดสรร 7 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 5 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 350 
9 ห้างสรรพสินค้า - 
10 อื่น ๆ (ระบุ) - 

ที่มา : เทศบาลต าบลกะรน ,2559 

 
ภาพที่ 3.36 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง เทศบาลต าบลกะรน 
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3.4.2 ความเป็นมา 
เทศบาลต าบลกะรนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือด าเนิน

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 225.81 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 
3.17 

ตารางท่ี 3.17 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
เทศบาลต าบลกะรน 

ล้าดับที่ 
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(มติคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครั้งที่ 3/2539) 

31.63 - จัดซื้อที่ดิน จ านวน 12 ไร่ 5 ตารางวา 

2 2540 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(มติคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครั้งที่ 3/2540) 

12.90 - ออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ าและ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

3 2544 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(มติคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครั้งที่ 1/2544 
ครั้งที่ 2/2544 
ครั้งที่ 8/2544) 

181.28 - ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
งบประมาณ 162.54 ล้านบาท 
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย งบประมาณ 15.49 ล้านบาท 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 1.50 
ล้านบาท 
- ค่าบริหารโครงการ งบประมาณ 1.75 ล้าน
บาท 

3.4.3 ระบบรวมรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
3.4.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลต าบลกะรน ตั้งอยู่บนถนนปฏัก ต าบลกะรน 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่  โซน 47N 0785588 09829439 (WGS84) ซึ่งห่างจาก
หาดกะรน 800 เมตร เปิดด าเนินการเมื่อปี 2546 สภาพแวดล้อมพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มี
การระบายน้ าทิ้งลงสู่ล ารางสาธารณะด้านข้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าและไหลลงสู่หาดกะรน ดังภาพที่ 
3.37 
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ภาพที่ 3.37 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลต าบลกะรน 
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3.4.3.2 ระบบรวมรวมน้ าเสีย 
ระบบรวมรวมน้ าเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) มีความยาว

ทั้งหมดประมาณ 5,285 เมตร มีอาคารดักน้ าเสีย 9 แห่ง สถานีสูบน้ าเสีย 6 สถานี รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ข และ ค ครอบคลุมให้บริการ 10 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนที่รับผิดชอบ) 
ดังภาพที3่.38 

 
ภาพที่ 3.38 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 
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3.4.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นชนิดลานกรองจุลินทรีย์ร่วมกับตะกอนเร่ง (Bio filter-
Activated Sludge Process) มีพ้ืนที่ 12 ไร่ ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 6,000 ลูกบาศก์เมตร/
วัน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) ประกอบด้วย 
1) บ่อสูบน้ าเสีย (Pump Station) จ านวน  1  ชุด 
2) ตะแกรงดักขยะหยาบ (Coarse Screen) จ านวน  1  ชุด 
3) ตะแกรงดักขยะละเอียด (Fine Screen) จ านวน  1  ชุด 
4) ถังแยกทราย (Vortex Grit Chamber) จ านวน  1  ชุด 
5) เครื่องแยกตะกอนทราย (Grit Separator) จ านวน  1  ชุด 
6) ถังเติมอากาศ  (Aeration Tank) จ านวน  3  ชุด 
7) ถังตกตะกอน (Final Clarifier) จ านวน  2  ชุด 
8) ถังพักตะกอน (Sludge Storage Tank) จ านวน  1  ชุด 
9) ถังสัมผัสคลอรีน จ านวน  1  ชุด 
10) ลานกรองจุลินทรีย์ จ านวน  2  ชุด 

ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) มีปริมาตร 120 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 10 เมตร สูง 4 เมตร และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีปริมาตร 1,017.36 ลูกบาศก์
เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร ลึก 4 เมตร กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียและแผนผังโรง
บ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที ่3.39 และ 3.40 ตามล าดับ 

ในส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย (1) อาคารป้อมยาม (2) 
อาคารส านักงาน (3) ห้องปฏิบัติการ (4) ถนนภายในเป็นแบบลาดยาง (5) รั้วคอนกรีต  (6) ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.39 กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 

 

น ้าทิ ง 
ออกจากระบบ 

น ้าเสียเข้า
ระบบ 

ถังแยกทราย 
และเครื่องแยก

ทราย 

ถังตกตะกอน 1 

ถังตกตะกอน 2 
ถังสัมผัส
คลอรีน 

ถังเติมอากาศ 1 

ถังเติมอากาศ 2 
 

ถังเติมอากาศ 3 
 

ลานกรองจุลินทรีย์ 1 

ลานกรองจุลินทรีย์ 2 
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ภาพที่ 3.40 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน

ถังสัมผัสคลอรีน 

ป้ายโครงการ 

ลานกรองจุลินทรีย์ 1,2 

ถังเติมอากาศ 

อาคารส านักงาน 

อาคารสารเคมี,เครื่องเป่าอากาศ,เครื่องรีดตะกอน 

ถังตกตะกอน ถังพักตะกอน 
 

ถังแยกทรายและเครื่องแยกทราย 
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3.4.4 การติดตามตรวจสอบโครงการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูล

จากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบดังนี้ 

3.4.4.1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ าเสีย พบว่า 
1) มีการอุดตันของตะกอนทรายภายในท่อรวบรวมน้ าเสีย สาเหตุหนึ่งเกิดจาก

ปัญหาการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2) สถานีสูบ PS1 (บริเวณหนองหาน) เป็นจุดที่น้ าทะเลท่วมถึง ส่งผลให้มีน้ าทะเล

บางส่วนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.4.4.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ยังคงมีการใช้งานตามปกติ สถานภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียมีดังนี้ 

1) ถังแยกทราย ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากทรายเข้าระบบบ าบัดน้ า
เสียค่อนข้างมาก ปั๊มดูดตะกอนทรายมีขนาดเล็กและมีอายุการใช้งานมานาน 

2) ชุด Trickling Filter ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบกระจายน้ า
ช ารุด 

3) ค่า MLSS มากกว่า 5,000 มก./ล.และ SV30 มากกว่า 500 มก./ล. ซึ่งสูงกว่า
ค่าการออกแบบ (MLSS ค่าที่ออกแบบ 2,000-3,000 มก./ล. และ SV30 ค่าที่ออกแบบ น้อยกว่า 300 
มก./ล.) ส่งผลให้เกิดปัญหาตะกอนลอย และมีตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่ต้องก าจัดเป็น
จ านวนมาก ประมาณวันละ 58.33 ลบ.ม. โดยใช้เครื่องรีดตะกอนแบบสายพาน (Belt Filter Press) แต่
เนื่องจากทางเทศบาลไม่มีสถานที่ก าจัดกากตะกอนส่วนเกิน จึงจ าเป็นที่จะต้องลดปริมาณตะกอน
ส่วนเกินหรือหาแนวทางการก าจัดแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 ทางเทศบาลห้ามมิให้รถบรรทุกสิ่ง
ปฏิกูลน าสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4) Blower เติมอากาศช ารุดจ านวน 1 ตัว ส่งผลให้ค่า DO ในบ่อเติมอากาศน้อย
กว่าค่าการออกแบบ (ค่าการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 2 มก. /ล.) 

5) น้ าทะเลเข้าสู่ระบบบริเวณหนองหาน ส่งผลให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพ เกิดสนิมกัด
กร่อน 

3.4.4.3 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1) ในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดเฉลี่ย 8,900 ลบ.ม./วัน สูงกว่า

ค่าออกแบบ (ค่าการออกแบบ 6,000 ลบ.ม./วัน) และมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดสูงสุด 12,324.97 
ลบ.ม./วัน ในเดือนกรกฎาคม 2558 ดังภาพที่ 3.41  
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ภาพที่ 3.41 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 

 
2) ในช่วงปี พ.ศ.2558 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD5) ที่เข้าสู่ระบบบ าบัดมี

ค่าเฉลี่ย 49.15 มก./ล. (ค่าการออกแบบ 100 มก./ล.) โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 94.98 มก./ล. ในเดือน
กุมภาพันธ์  2558 และมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 17.60 มก./ล. ในเดือนตุลาคม 2558 ดังภาพที ่3.42 

 
ภาพที่ 3.42 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 
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3) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้ง ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด โดยความเป็นกรดและด่าง ในปีพ.ศ. 2556 2557 2558 และ 2559 (ม.ค.-เม.ย.) มีค่าเฉลี่ย 
7.24, 7.22, 7.24 และ 7.16 ตามล าดับ ในปี 2556-2559 (ม.ค.-เม.ย.) พบว่าบีโอดี 7.79 มก./ล. สาร
แขวนลอยมีค่าเฉลี่ย 9.73 มก./ล. ฟอสฟอรัสทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.47 มก./ล. และไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ย 
5.27 มก./ล. อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ ามันและไขมันในน้ าทิ้งด้วยเพ่ือให้การติดตาม
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดครบถ้วนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ดังภาพที ่3.43 และ 3.44  

 
ภาพที่ 3.43 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลต าบลกะรน 

 

 
ภาพที่ 3.44 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลต าบลกะรน 
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4) ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่ 3.45 
- ประสิทธิภาพในการลดบีโอดี เฉลี่ยร้อยละ 84.16 
- ประสิทธิภาพในการลดสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 77.52 
- ประสิทธิภาพในการลดฟอสฟอรัสทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 54.80 
- ประสิทธิภาพในการลดไนโตรเจนทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 58.24 

 
ภาพที่ 3.45 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 

 
3.4.4.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 

1) คุณภาพน้ าในล ารางสาธารณะ 
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในล ารางสาธารณะบริเวณจุดรองรับน้ าท้ิง 

ระหว่างปี 2558–2559 ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 3 จุด ได้แก่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้งประมาณ 100 
เมตร ตรงจุดปล่อยน้ าทิ้ง และใต้จุดปล่อยน้ าทิ้งประมาณ 100 เมตร พบว่าความเป็นกรดด่างมีค่าเท่ากับ 
7.29 ออกซิเจนละลายน้ ามีค่าเท่ากับ 3.1 มก. /ล. บีโอดีมีค่าเท่ากับ 8.45 มก./ล. และสารแขวนลอยมี
ค่าเท่ากับ 12.76 มก. /ล.  

2) คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลต าบลกะรน ระบายน้ าทิ้งลงสู่ทะเลบริเวณหาดกะ

รน โดยเทศบาลต าบลกะรนได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งบริเวณจุดระบายน้ าทิ้ง โดยในปี 
2559 ตรวจพบค่าความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ยอยู่ 7.89 ค่า BOD เฉลี่ยอยู่ที่ 29 มก. /ล. ค่า COD เฉลี่ยอยู่
ที่ 49 มก. /ล. และค่า SS เฉลี่ยอยู่ที่ 32 มก. /ล. แสดงดังตารางที่ 3.18 
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ตารางท่ี 3.18 ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทะเล ต าบลกะรน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

เดือนที่ท้าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน ้าทะเล 

ความเป็นกรดด่าง 
บีโอดี 

(มก. /ล.) 
ซีโอดี 

(มก. /ล.) 
สารแขวนลอย 

(มก. /ล.) 
ธ.ค. 58 7.54 21.00 57.00 35.00 

เม.ย.59 7.94 21.00 47.00 35.00 
ส.ค.59 7.84 37.00 51.00 29.00 

 
3.4.4.5 การบริหารจัดการ 

1) บุคลากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียคือ กลุ่มงานกองช่าง ส านักการ

ช่าง เทศบาลต าบลกะรน โดยมีโครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบ
ฐานข้อมูล ในส่วนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย นายฉัตรพร 
เจริญเวช หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสีย นายณัฐพันธุ์  รักขิโต และนางสาวดาราวร
รณ  เอียดจุ้ย ดังภาพที ่3.46 เทศบาลต าบลกะรนได้ว่าจ้างบริษัท เซาเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด สัญญา
ปีต่อปี ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 
20 สิงหาคม 2558 โดยมี โครงสร้างบุคลากร ดังภาพที ่3.47 
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ภาพที่ 3.46 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 

นายราเชน  พันทรกิจ 
ปลัดเทศบาลต าบลกะรน 

(ประธานกรรมการ) 
 
 

นายวันชัย  แซ่ตัน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(กรรมการ) 

นายสรายุทธ์  วาสินานนท์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

(กรรมการ) 

นายสมปอง ดาบเพชร 
รองนายกเทศมนตรีต าบลกะรน 

(กรรมการ) 

ร.อ.เจดจ็ วิชรศรณ์ ร.น. 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะรน 

(กรรมการ) 

นายฉัตรพร  เจริญเวช 
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 

(ผู้ควบคุมงาน) 
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ภาพที่ 3.47 โครงสร้างบุคลากรของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด
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2) ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

ประจ าปี 2558 รวมทั้งสิ้น 10,036,787.56 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 
5,641,312.88 บาท และค่าจ้างบริษัท เซา้เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด ในการควบคุมดูแลระบบรวบรวม
น้ าเสียและบ าบัดน้ าเสีย เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 
งบประมาณท้ังสิ้นเป็นเงิน 4,395,474.68 บาท เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย 1,127.73 บาท/ลบม. 
 
ตารางท่ี 3.19 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเทศบาลต าบลกะรน ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 2558 

เดือน ค่าไฟฟ้า (บาท) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ (บาท) รวม (บาท) 
มกราคม 406,338.98 - 406,338.98 

กุมภาพันธ ์ 410,946.43 - 410,946.43 
มีนาคม 520,980.03 - 520,980.03 
เมษายน 504,250.13 - 504,250.13 

พฤษภาคม 471,000.17 - 471,000.17 
มิถุนายน 437,086.60 - 437,086.60 
กรกฎาคม 336,689.61 - 336,689.61 
สิงหาคม 353,163.76 - 353,163.76 
กันยายน 338,777.63 - 338,777.63 
ตุลาคม 390,034.58 - 390,034.58 

พฤศจิกายน 393,535.69 - 393,535.69 
ธันวาคม 398,509.27 680,000.00 1,078,509.27  

หมายเหตุ* เงินเดือนเจ้าหน้าที่ของ ทต.กะรน ที่รับผิดชอบดูแลงานระบบบ าบัดน้ าเสียจะไม่น ามาคิดเป็นค่าใช้จ่าย 

 
ตารางท่ี 3.20 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 

จ ากัด ประจ าปี 2558 

เดือน เงินเดือน(บาท) 
ค่าน ้าประปา

(บาท) 

ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์* 
(บาท) 

ค่าสารเคม ี
(บาท) 

อ่ืนๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

มกราคม 194,000.00 6,050.58 95,268.83 136,766.63 18,124.41 450,210.45 
กุมภาพันธ ์ 194,000.00 6,105.35 104,903.63 100,711.00 18,057.25 423,777.23 
มีนาคม 194,000.00 10,258.36 363,560.17 46,914.10 22,055.40 636,788.03 
เมษายน 194,000.00 12,103.31 53,043.64 44,843.75 18,158.12 322,148.82 

พฤษภาคม 194,000.00 7,830.80 35,639.81 43,745.50 18,092.31 299,308.42 
มิถุนายน 194,000.00 7,410.02 74,030.91 68,240.00 17,983.17 361,664.10 
กรกฎาคม 194,000.00 7,604.22 33,333.24 77,429.50 18,096.86 330,463.82 
สิงหาคม 194,000.00 11,844.37 18,199.14 56,841.00 18,085.89 298,970.40 
กันยายน 194,000.00 16,893.70 28,743.31 56,293.50 18,042.56 313,973.07 
ตุลาคม 194,000.00 6,827.40 35,157.79 60,933.50 18,012.06 314,930.75 

พฤศจกิายน 194,000.00 5,953.48 19,060.31 51,491.50 18,060.21 288,565.50 
ธันวาคม 194,000.00 8,898.92 19,738.71 107,448.70 24,587.76 354,674.09 

หมายเหตุ *เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถท างานได้เป็นปกติ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนหรือการจั ดซ้ือ
อุปกรณ์เครื่องจักรใหม่ 
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3.4.4.6 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

เทศบาลต าบลกะรน ได้ก าหนดอัตราค่าบ าบัดน้ าเสียตามเทศบัญญัติต าบลกะรน 
เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลกะรน จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2549 รายละเอียดในภาคผนวก ช เพ่ือจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย โดยก าหนดอัตราค่าบริการ
บ าบัดน้ าเสียและค่าธรรมเนียมต่อเชื่อมท่อ และในปี 2558 มีรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ า
เสีย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,243,474.89 บาท ดังตารางที ่3.21 
 
ตารางท่ี 3.21 ค่าบริการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 

ประเภทแหล่งก้าเนิดมลพิษ ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย/เดือน ค่าธรรมเนียมต่อเชื่อมท่อ 
บ้านพักอาศัย 75 บาท/หลัง 100 บาท/หลัง 
อาคารชุดอาคารและที่อยู่อาศัย (หอพัก ห้องเช่า) 75บาท/ห้อง 50 บาท/ห้อง 
อาคารพาณิชย ์ 100 บาท/คูหา 100 บาท/คูหา 
สถานท่ีจ าหน่วยอาหาร/สถานบริการ 5.25 บาท/ตารางเมตร 100 บาท/ร้าน 
โรงแรม 84 บาท/ห้อง 50 บาท/ห้อง 
อาคารสถานประกอบการอื่น ๆ 4.2 บาท/ลูกบาศก์เมตร 100 บาท/สถานประกอบการ 
หมายเหตุ  การต่อเชื่อมท่อก่อนเทศบัญญัติบังคับใช้ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม 
 

3.4.4.7 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสีย 
เทศบาลต าบลกะรน ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ าเสีย โดยติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงสถิติปริมาณน้ าเสียและผลวิเคราะห์น้ าเสียที่เข้าระบบและผ่านการบ าบัด  
รวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นประจ าทุกเดือน บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลกะรน 
นอกจากนั้นได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โดยในปีที่ผ่านมาได้ต้อนรับ
คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ได้แก่ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ส าหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เทศบาลต าบลกะรนท าการประชุมร่วมกับชุมชนปีละ 2 ครั้ง 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลได้  นอกจากนั้นยังได้มีการ
อบรมการใช้ถังดักไขมันให้กับสถานประกอบการและชุมชนอีกด้วย 

3.4.4.8 แผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่  
1) ปีงบประมาณ 2559 

(1) โครงการจ้างศึกษา FS/DD ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2  
(2) ปรับปรุงบ่อสุดท้ายบริเวณหนองหาน โดยการท าเวียร์กันการหลุดออกของ

ตะกอน 
(3 )  ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า เสียในเฟสที่  1 เ พ่ิมเติม เป็นแบบ SBR 

(Sequencing Batch Reactor)  มีสามารถในการรองรับน้ าเสียได้ 4,000 ลบ.ม./วัน คาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2560 และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะท าให้ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย
รวม 10,000 ลบ.ม./วัน 

(4) จ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบ SBR 

(5) โครงการตรวจและบังคับใช้กฎหมาย โดยจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจากโรงแรมประเภท ก และ ข 
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2) ปีงบประมาณ 2560 

(1) การรวบรวมน้ าเสียจากคลองบางลาเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบัน
เพ่ิมเติม 

(2) ขุดลอกและเติมอากาศน้ าในคลองปากบาง โดยมีทีมอาจารย์อาจารย์จาก
หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษา  

3.4.4.9 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ สูงกว่าค่าออกแบบ ส่งผลให้ HRT น้อยกว่าค่า

ออกแบบ 
2) ระบบกระจายน้ าของ trickling filter ช ารุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบ 

ลดลง 
3) เกิดตะกอนลอยบริเวณบ่อตกตะกอน 
4) Blower เติมอากาศช ารุดจ านวน 1 ตัว ส่งผลต่อออกซิเจนในบ่อเติมอากาศ 
5) น้ าทะเลเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพ เกิดสนิมกัดกร่อน 

โดยเฉพาะการเสื่อมสภาพของปั้มสูบ 
6) การอุดตันของตะกอนทรายของท่อรวบรวมเนื่องจากเศษวัสดุก่อสร้างและการ

เปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างโครงการในพ้ืนที่เทศบาลฯ 
3.4.4.10 ข้อเสนอแนะ 

1) ออกแบบก่อสร้างระบบเพ่ิมเติม หรือ ปรับปรุงระบบบ าบัด ให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้ าเสียได้มากขึ้น (เทศบาลต าบลกะรน อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบปรับปรุงระบบบ าบัดน้ า
เสียในเฟสที่ 1 ให้สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

2) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ าเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
3) ประเมินการสูบตะกอนทิ้ง เพ่ือให้ค่า อายุตะกอน (Sludge age) มีค่า

เหมาะสมต่อระบบฯ 
4) เปลี่ยนหรือซ่อมแซม Blower ที่ช ารุด 
5) ติดตั้ง Flap gate ในจุดที่มีการปนเปื้อนของน้ าทะเลเข้าสู่ระบบ ก าหนดเวลา

สูบน้ าให้สัมพันธ์กับตารางน้ าขึ้น/น้ าลง 
6) ติดตามตรวจสอบการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนที่อย่าง

ต่อเนื่อง 
7) จัดหาอุปกรณ์ดูดทราย และบ ารุงรักษาชุดแยกทรายหยาบและทรายละเอียด

ให้ท างานเต็มประสิทธิภาพ 
8) วางแผนบ ารุงรักษาระบบบ าบัด (Preventive Maintenance Plan) 

โดยจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
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3.4.5 สภาพทั่วไปของโครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลต้าบลกะรน  
                 (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559) 

  

ป้ายโครงการ ตะแกรงแยกทรายหยาบ/ละเอียด 

  
บ่อแยกทราย ลานกรองจุลินทรีย ์

  
ถังสูบน้ าหมุนเวียนและเครื่องสูบน้ าหมุนเวียน ถังเติมอากาศ 
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ถังตกตะกอน อาคารเตมิคลอรีน และบ่อเติมคลอรีน 

 
เครื่องรีดตะกอน 

 

3.5 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย องค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงทะเล  
     จังหวัดภูเก็ต 

3.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากที่ว่าการอ าเภอถลาง ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 22 กิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวน
ทั้งหมด 11,412 คน แบ่งเป็น ชาย 5,536 คน หญิง 5,586 คน จ านวนบ้านเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 9,411 หลังคาเรือน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) จ านวนนักท่องเที่ยว 
3,422 คน จ านวนประชากรแฝง 2,955 คน (ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล) มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ ดังภาพที่ 3.48 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลสาคู 
ทิศใต ้  ติดต่อ ต าบลกมลา และเทศบาลต าบลศรีสุนทร 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลเทพกระษัตรี และเทศบาลต าบลศรีสุนทร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ทะเลอันดามัน 



 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

84 

 
ภาพที่ 3.48 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
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3.5.2 ความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการ

น้ าเสีย รวมทั้งสิ้น 392.17 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 3.22 

ตารางที่ 3.22 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

ล้าดับที่ 
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2535 กองทุนสิ่งแวดล้อม 36.65 - จัดซื้อท่ีดิน งบประมาณ 23 ล้านบาท 
- ออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ าและรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสีย งบประมาณ 13.65 ล้านบาท 

2 2554 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(มติคณะกรรมการกองทุนฯ 

ครั้งที่ 4/2554) 

355.52 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 1 
แบบ Completely Mix Activated Sludge ที่
หาดสรุินทร์และอ่าวบางเทา 

 
3.5.3 ระบบรวมรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

3.5.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย

ชุมชนแบบรวมกลุ่มอาคารมีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่าวบางเทา พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ โซน 47N 
0798958 09829200 (WGS84) มีล ารางสาธารณะรองรับน้ าทิ้งและระบายลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวบางเทา 
และหาดสุรินทร์พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ โซน 47N 797617 988020 (WGS84) มีล ารางสาธารณะรองรับ
น้ าทิ้งและระบายลงสู่ทะเลบริเวณหาดสุรินทร์ ดังภาพที ่3.49 
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ภาพที่ 3.49 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
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3.5.3.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ระบบรวมรวมน้ าเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม Combined Sewer มีความยาว

ทั้งหมดประมาณ 30,500 เมตร บริเวณหาดสุรินทร์มีอาคารดักน้ าเสีย จ านวน 8 แห่ง สถานีสูบน้ าเสีย 
จ านวน 3 สถานี ครอบคุลมพ้ืนที่ให้บริการ 1.78 ตารางกิโลเมตร บริเวณอ่าวบางเทา มีอาคารดักน้ าเสีย 
จ านวน 10 แห่ง สถานีสูบน้ าเสีย จ านวน 3 สถานี รายละเอียดในภาคผนวก ข และ ค ครอบคุลมพ้ืนที่
ให้บริการ 1.31 ตารางกิโลเมตร ดังภาพที ่3.50 

 
ภาพที่ 3.50 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย (หาดสุรินทร์และบริเวณอ่าวบางเทา)  
               องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
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3.5.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบรวมกลุ่มอาคาร (Complete Mix Activted Sludge) 
จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) หาดสุรินทร์ ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 1,667 ลูกบาศก์เมตร/
วัน และ 2) อ่าวบางเทา ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 2,895 ลูกบาศก์เมตร/วัน แผนผังโรงบ าบัด
น้ าเสียหาดสุรินทร์ และแผนผังโรงบ าบัดน้ าเสียอ่าวบางเทา ดังภาพที ่3.51 และ 3.52 ตามล าดับ 
 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร หาดสุรินทร์ (Complete Mix Activted Sludge) 
ประกอบด้วย 

1. บ่อสูบน้ าเสีย จ านวน  1  ชุด 
2. ถังแยกทราย จ านวน  1  ชุด 
3. ถังเติมอากาศ จ านวน  2  ชุด 
4. ถังตกตะกอน จ านวน  2  ชุด 
5. ถังย่อยสลายตะกอน จ านวน  1  ชุด 
6. ถังสัมผัสคลอรีน จ านวน  1  ชุด 
7. บ่อเก็บน้ าบ าบัดแล้ว จ านวน  1  ชุด 

 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร อ่าวบางเทา (Complete Mix Activted Sludge) 

ประกอบด้วย 
1. บ่อสูบน้ าเสีย จ านวน  1  ชุด 
2. ถังแยกทราย จ านวน  1  ชุด 
3. ถังเติมอากาศ จ านวน  3  ชุด 
4. ถังตกตะกอน จ านวน  3  ชุด 
5. ถังย่อยสลายตะกอน จ านวน  1  ชุด 
6. ถังสัมผัสคลอรีน จ านวน  1  ชุด 
7. บ่อเก็บน้ าบ าบัดแล้ว จ านวน  1  ชุด 
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ภาพที่ 3.51 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสียหาดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล

บ่อสูบน ้าเสีย
  ถังแยกทราย

 
  

ถังเติมอากาศ 
  

ถังตกตะกอน 
  

ถังย่อยสลายตะกอน 
  

บ่อเก็บน ้าบ้าบัดแล้ว  

ถังสัมผัสคลอรีน 

สระน ้าสาธารณะ 
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ภาพที่ 3.52 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสียอ่าวบางเทา องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

บ่อสูบน ้าเสีย
  

ถังแยกทราย
 
  

ถังเติมอากาศ 
  

ถังตกตะกอน 
  

ถังย่อยสยายตะกอน 
  

บ่อเก็บน ้าบ้าบัดแล้ว  

ถังสัมผัสคลอรีน 

แหล่งน ้าสาธารณะ 
  

แหล่งน ้าสาธารณะ 
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3.5.4. การติดตามตรวจสอบโครงการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่ของ อบต.เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พบว่า การก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียมีความล่าช้ากว่าที่ก าหนด (วันที่เริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 เมษายน 
2559) เนื่องจาก 

3.5.4.1 มีปริมาณงานที่จะต้องขอปรับเพ่ิม จ านวน 13 รายการ และปริมาณงานที่ขอปรับลด 
จ านวน 4 รายการ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินการ 

3.5.4.2 ไม่สามารส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย ได้แก่ บริเวณซอยอนามัยซึ่งมีการ
คัดค้านจากประชาชนบางกลุ่ม รอการอนุญาตใช้พ้ืนที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 4025 ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง และรอการอนุญาตใช้พ้ืนที่บริเวณอ่าวบางเทาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมธนารักษ ์

ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2559 มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิม-ลดงาน และขยายระยะเวลาด าเนินโครงการออกไปอีก 480 วัน จากสัญญา
เดิมสิ้นสุดวันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 และจากการลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน
ระบบ พบว่า งานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียทั้ง 2 แห่ง (บริเวณหาดสุรินทร์และอ่าวบางเทา) เสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่ยังไม่เปิดใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียบางส่วน ยังไม่แล้ว
เสร็จ จึงไม่สามารถตรวจรับงาน 

3.5.4.3 การบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลได้มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วน

ต าบลเชิงทะเล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
3.5.4.4 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับอัตรา
การจัดเก็บค่าบริการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีทราบผ่านเว็บไซต์ และเสียงตามสาย  

3.5.4.5 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสีย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ า

เสียให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ทราบผ่านเว็บไซต์ของ อบต. และเสียงตามสาย และมีการแจกถังดักไขมันให้กับ
ประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่ 

3.5.4.6 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
โครงการล่าช้ากว่าก าหนดค่อนข้างมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่ง

ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ถูกปล่อยน้ าและแช่อยู่ในน้ าเป็นเวลานาน เกิดเป็นสนิมและช ารุดได้ 
3.5.4.7 ข้อเสนอแนะ 

วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ ก่อนที่จะเปิดการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ควรเร่งรัด
ก าหนดการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียให้เร็วที่สุด 
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3.5.5 สภาพทั่วไปของโครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงทะเล  
                (ถ่ายเมื่อ 8 กรกฎาคม. 2559) 

หาดบางเทา องค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงทะเล 

   
ถังตกตะกอน/ถังเตมิอากาศ 

   

อุปกรณ์ทีแ่ช่อยู่ในน้ าและเกิดสนิม ปลายท่อที่ระบายน้ าสูส่าธารณะ 

หาดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงทะเล 

   
ถังตกตะกอน ถังเติมอากาศ 

   
บ่อน้ าสาธารณะ บ่อเก็บน้ าบ าบัดแล้ว ปลายท่อที่ระบายน้ าสู่สาธารณะ 
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3.6 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่
3.6.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2479 โดยการยกฐานะท้องที่
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นเทศบาลเมืองกระบี่ มีพ้ืนที่ 2.65 ตารางกิโลเมตรต่อมาในปี 
พ.ศ. 2509 ได้ขยายพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ในต าบลไสไทย และต าบลกระบี่ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 
292 ถนนมหาราช ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 19 ตารางกิโลเมตร
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวนประชากรทั้งหมด 31,610 คน แบ่งเป็น ชาย 
14,726 คน หญิง 16,884 คน จ านวนบ้านเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 16,436 หลังคาเรือน (ส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ดังภาพที ่3.53 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลกระบี่น้อย และต าบลทับปริก 
ทิศใต ้  ติดต่อ ต าบลไสไทย 
ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ ากระบี ่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลไสไทย 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในพื้นที่เทศบาล ได้แก่ โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคม รายละเอียด ดังตารางที ่3.23 

ตารางที ่3.23 แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
ล้าดับที ่ แหล่งก้าเนิด จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 1 
2 โรงแรม 45 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 3 
4 ร้านอาหาร 4 
5 โรงฆ่าสัตว ์ 1 
6 หมู่บ้านจัดสรร - 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน - 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด - 
9 ห้างสรรพสินค้า 2 
10 โรงงานอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม 44 
11 โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 7 
12 อาคารที่ท างาน 2 
13 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 6 
14 ระบบบ าบดัน้ าเสียรวมของชุมชน 1 
15 ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 1 

ที่มา : เทศบาลเมืองกระบี่,มกราคม 2559



 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

94 

 
ภาพที่ 3.53 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลเมืองกระบี่ 
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3.6.2 ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองกระบี่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการน้ าเสีย รวมทั้งสิ้น 

294.6 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 3.24 

ตารางที่ 3.24 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ปีงบ 
ประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2538-2546 กรมโยธาธิการและผังเมือง 294.6 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดและ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 1-2 

 
3.6.3 ระบบรวมรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

3.6.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ที่ 228/1 ถนนมหาราช ต าบล

ปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ โซน 47N 0891920 0490681 (WGS84) เปิด
ด าเนินการเมื่อปี 2546 โดยมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียรและน้ าทิ้งระบายลงสู่คลองท่าแดง 
ด้านหลังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าและไหลลงสู่ทะเล ดังภาพที ่3.54 
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ภาพที่ 3.54 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองกระบี่ 

คลองท่าแดง 
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3.6.3.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

ระบบรวมรวมน้ าเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม Combined Sewer มีความยาวทั้งหมด
ประมาณ 4,649 เมตร มีอาคารดักน้ าเสียจ านวน 2 แห่ง สถานีสูบน้ าเสีย 2 สถานี รายละเอียดในภาคผนวก 
ก ข และ ค ครอบคุลมพ้ืนที่ให้บริการ 9.7 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 51.05 ของพ้ืนที่รับผิดชอบ)  
ดังภาพที่ 3.55 

 
ภาพที่ 3.55 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 
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3.6.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นแบบระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL) มีพ้ืนที่ 

9.7 ตารางกิโลเมตร ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 12,000 ลบ.ม./วัน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL) ประกอบด้วย 
1) อาคารสถานีสูบน้ า (Screening & Pumping Station) จ านวน  1  ชุด 
2) บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) จ านวน  1  บ่อ 
3) บ่อบ่ม(Polishing Pond) จ านวน  3  บ่อ 

ปริมาตรของบ่อ 
  1) Aerated Lagoon ปริมาตร 67,000 ลูกบาศก์เมตร ลึก 3 เมตร 
  2) Polishing Pond บ่อท่ี 1 มีปริมาตร 21,870 ลูกบาศก์เมตร ลึก 3 เมตร 
  3) Polishing Pond บ่อท่ี 2 มีปริมาตร 30,860 ลูกบาศก์เมตร ลึก 3 เมตร 
  4) Polishing Pond บ่อท่ี 3 มีปริมาตร 17,830 ลูกบาศก์เมตร ลึก 3 เมตร 

ซึ่งกระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียและแผนผังโรงบ าบัดน้ าเสียแสดงดังภาพที่ 
3.56 และภาพท่ี 3.57 ตามล าดับ 

ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วย (1) อาคารส านักงาน  
(2) อาคารจอดรถ (3) ถนนภายในเป็นคอนกรีต (4) รั้วคอนกรีต 

ภาพที่ 3.56 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 
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ภาพที่ 3.57 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 

 
3.6.4 การติดตามตรวจสอบโครงการ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการติดตามตรวจสอบดังนี้ 

3.6.4.1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ าเสีย พบว่า สถานี

สูบน้ าเสีย PS1 เครื่องดักขยะช ารุด และพบปัญหาน้ าทะเลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสีย ซึ่งปัจจุบันแก้ไขปัญหา
โดยการปรับตารางการสูบน้ าทุกวันตามตารางน้ าขึ้น-น้ าลง 

3.6.4.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าระบบ

บ าบัดน้ าเสีย มีการใช้งานตามปกติ สถานภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียมีดังนี้ 
1) การใช้พ้ืนที่ของระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับกิจกรรมสันทนาการเพ่ือการตกปลา 

อาจเป็นการเพ่ิมค่าความสกปรกให้กับระบบบ าบัดน้ าเสียจากการใช้เหยื่อหรืออาหารปลา ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียลดลงและอาจส่งผลให้เกิด Algae Bloomในบ่อ Polishing ได้ 

2) น้ าทิ้งที่ระบายลงคลองท่าแดงซึ่งผ่านการบ าบัดแล้วมีลักษณะเป็นฟอง และ 
มีลักษณะสีที่แตกต่างจากน้ าในคลองอย่างชัดเจน จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ 

อาคารส้านักงาน 

สถานสีูบน ้าเสีย Ps1 

บ่อเติมอากาศ 

จุดปล่อยน ้าทิ ง 

บ่อบ่ม 1 

บ่อบ่ม 2 

บ่อบ่ม 3 
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3.6.4.3 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1) ในปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดเฉลี่ย 6,100 ลบ.ม./วัน (ค่าการ

ออกแบบ 12,000 ลบ.ม./วัน) และมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดสูงสุด 6,142 ลบ.ม./วัน ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ดังภาพที ่3.58 รายละเอียดปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดในภาคผนวก ง 

 
ภาพที่ 3.58 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 

 

2) ในปี 2558 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD5) ที่เข้าสู่ระบบบ าบัด มีค่าเฉลี่ย 
102.14 มก./ล. (ค่าการออกแบบ 100 มก./ล.) โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 270.0 มก./ล. ในเดือนกันยายน 2558 
และมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 48.1 มก./ล. ในเดือนกรกฎาคม 2558 ดังภาพที ่3.59 

 
ภาพที่ 3.59 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 
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3) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้ง ในปี 2558 พบว่า เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
โดยความเป็นกรดและด่าง มีค่าเฉลี่ย 7.33 บีโอดี มีค่าเฉลี่ย 6.22 มก. /ล. สารแขวนลอย มีค่าเฉลี่ย 9.74 มก. 
/ล. ฟอสฟอรัสทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.06 มก./ล. ไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 2.46 มก./ล. น้ ามันและไขมัน  
มีค่าเฉลี่ย 1.01 มก./ล. นอกจากนั้นทางโครงการยังได้ท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์อ่ืนๆ เช่น ออกซิเจนละลาย
มีค่าเฉลี่ย 7.22 มก./ล. ซีโอดี มีค่าเฉลี่ย 43.12 มก./ล. อย่างไรก็ตามในปี 2559 (มกราคม - กรกฎาคม 
2559) พบว่าบีโอดี มีค่าเฉลี่ย 14.62 มก./ล. (ค่ามาตร ฐาน 20 มก./ล.) และสารแขวนลอย มีค่าเฉลี่ย 29.69 
มก./ล. (ค่ามาตรฐานฐานฯ 30 มก./ล.) ซึ่งใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานควบคุณภาพการระบายน้ าทิ้งจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน จึงควรหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ าพในการลดบีโอดี และ 
สารแขวนลอย ดังภาพที่ 3.60 และภาพที ่3.61 

 
ภาพที่ 3.60 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกระบี่ 

 

 
ภาพที่ 3.61 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกระบี่ 
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4) ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่ 3.62 
- ประสิทธิภาพในการลดบีโอดี เฉลี่ยร้อยละ 93.91 
- ประสิทธิภาพในการลดสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 66.50 
- ประสิทธิภาพในการลดฟอสฟอรัสทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 97.22 
- ประสิทธิภาพในการลดไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ 81.60 
- ประสิทธิภาพในการลดน้ ามันและไขมัน เฉลี่ยร้อยละ 77.39 

 
ภาพที่ 3.62 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 

 
3.6.4.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 

ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในคลองท่าแดง 
3.6.4.5 การบริหารจัดการ 

1) บุคลากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย คือ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ส านักการ

ช่าง เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีโครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบฐานข้อมูล  
ดังภาพที ่3.63 

เทศบาลเมืองกระบี่ได้มอบหมายให้ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขากระบี่ องค์การ
จัดการน้ าเสีย เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยมีนายอมรชัย หิรัญรัตน์  
เป็นหัวหน้าส านักงาน และมีโครงสร้างบุคคลกรดังภาพท่ี 3.64 
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ภาพที่ 3.63 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 3.64 โครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขากระบี่ องค์การจัดการน้ าเสีย 

หัวหน้าส านักงานจัดการน้ าเสีย 
อมรชัย หิรัญรัตน ์

หัวหน้างานปฏิบัติงาน 
1 คน 

วิศวกร 4 
นายอาทิตย์  สวัสดิ์รักษา 

นายช่างเครื่องกล 

นายช่างไฟฟ้า 
นายชัยฤทธิ์  ภาณุพัฒน์ชีวิน 

คนงาน 
นายสุพร  วิชันดิษฐ ์
นายเรวัตร  พันจินา 

นักวิทยาศาสตร์ 
นางสาวศรีวิไล ปัญญาวัน 

คนงาน 1 คน 

ธุรการ 
1 คน 

แม่บ้าน 
1 คน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 
นายสมชาย หย่าแล 
นายภานุ  มาศโอสภ 

หัวหน้างานบริหาร 
1 คน 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและวิเคราะห์
การจัดเก็บ 1 คน 

เจ้าหน้าท่ีเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย 
นางสาวธรีลรัตน์  หนูชุม 

นายสมบตัิ  ภู่ไพบูลย ์
นายช่างโยธาอาวุโส 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล 

นางสาวปนัดดา  เรืองจันทร ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

นายสารตัน์  เกี่ยวข้อง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
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2) ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 
2558 รวมทั้งสิ้น 2,447,823.65 บาท เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย 401.29 บาท/ลบ.ม. ดังตารางที่ 
3.25 

ตารางท่ี 3.25 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเทศบาลเมืองกระบี่ ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 2558 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

ค่าน ้าประปา
(บาท) 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ*์ 
(บาท) 

ค่าสารเคมี
(บาท) 

อ่ืนๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

มกราคม 68,637.67 2,556.98 4,474.50 45.00 43,870.25 186167.73 

กุมภาพันธ ์ 61,036.95 2,533.76 6,971.00 45.00 35,318.71 172,488.75 
มีนาคม 50,448.20 2,324.79 84,577.50 443.00 30,573.91 243,950.73 
เมษายน 52,061.82 3,717.93 29,255.55 45.00 38446.61 199,110.24 

พฤษภาคม 50,991.58 3,091.02 7,347.30 45.00 95,844.36 232,902.59 
มิถุนายน 61,352.24 2,742.73 2,520.00 42.00 37,417.26 190,657.56 
กรกฎาคม 44,682.30 3,137.45 5,826.00 325.00 37,197.71 177,751.79 
สิงหาคม 46,214.36 2,673.07 6,099.00 45.00 41,180.71 169,695.47 
กันยายน 45,420.28 2,882.05 27,967.95 45.00 33,521.00 183,319.61 
ตุลาคม 50,336.73 2,394.45 642.00 40.00 34,312.99 147,209.50 

พฤศจิกายน 72,839.47 2,556.98 102,919.20 125.00 37,482.50 289,406.48 
ธันวาคม 57,508.48 2,533.76 72,882.11 185.00 46,570.52 255,163.20 

รวม 661,530.08 33,144.97 351,482.11 1,430.00 511,736.53 2,447,823.65 
หมายเหตุ* เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถได้เป็นปกติ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนหรือการจัดซ่ืออุปกรณ์
เครื่องจักรใหม่ 

3.6.4.6 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 
เทศบาลเมืองกระบี่ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บค่า

บ าบัดน้ าเสีย ค่าบริการน้ าทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมต่อ พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 รายละเอียดในภาคผนวก ช ดังตารางที่ 3.26 และภาพที่ 3.27 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3.26 แสดงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการน้ าทิ้ง เทศบาลเมืองกระบี่ 
หน่วยงาน อัตราค่าธรรมเนียมบริการน ้าทิ ง 

แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 1  ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนยีม 
แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 2 250 บาท/เดือน 
แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 3 300 บาท/เดือน 

ที่มา : เทศบาลเมืองกระบี่ 
        แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทที่ 1 คือ อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร
หรือชั่วคราว เช่น บ้านเรือนที่พักอาศัย อาคารแถว 
       แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทที่ 2 คือ หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกจิ มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ประกอบการขนาดเล็ก
สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกบั 1-4 
       แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทที่ 3 คือ โรงแรม โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะเช่นเดียวกับ 1-2 
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ตารางท่ี 3.27 อัตราค่าใบอนุญาตต่อ/ท่อเชื่อม เทศบาลเมืองกระบี่ 
หน่วยงาน อัตราค่าใบอนุญาตต่อ/ท่อเชื่อม 

แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 1  100 บาท 
แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 2 100 บาท 
แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 3 100 บาท 

ที่มา : เทศบาลเมืองกระบี่ 

         แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทที ่1 คือ อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเปน็การอยูอ่าศัยอย่างถาวร
หรือชั่วคราว เช่น บ้านเรือนที่พกัอาศัย อาคารแถว 
         แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทที ่2 คือ หนว่ยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ประกอบการขนาดเล็ก
สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกบั 1-4 
         แหลง่ก าเนิดมลพิษ ประเภทที ่3 คือ โรงแรม โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่สถานที่ที่ใช้ประโยชน์
ในลักษณะเช่นเดียวกับ 1-2 

3.6.4.7 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสีย 
1) เทศบาลเมืองกระบี่ได้จัดท ากิจกรรม/โครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียแก่ประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  โครงการปั่นจักรยานเ พ่ือรณรงค์การรักษาสิ่ งแวดล้อมในเขตเมือง  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์การประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการใช้จักรยาน เพ่ือลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายเพ่ีอจะได้มีสุขภาพที่
แข็งแรง  สนใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯปั่น
จักรยาน เข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯ รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ าเสีย และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ ดังภาพที่ 3.65 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.65 โครงการปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง 
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(2) กิจกรรมงานเด็กไทย ร่วมใจอนุรักษ์น้ า ป่า และสัตว์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
พร้อมใจลดโลกร้อน ณ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูลเป็นการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการฐานศูนย์การเรียนรู้
องค์การจัดการน้ าเสียสาขากระบี่ โดยมีกิจกรรมสาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ าเสียกิจกรรมการถาม-ตอบ และ
ภายในฐานยังมีแผ่นพับบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ าเสีย 
ดังภาพที ่3.66 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.66 กิจกรรมงานเด็กไทย ร่วมใจอนุรักษ์น้ า ป่า และสัตว์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

(3) กิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามารับฟังการบรรยาย และดูงานภายในบริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาล 
เมืองกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การจัดการน้ าเสีย สาขากระบี่ เป็นผู้ให้ความรู้และพาเยี่ยมชมภายใน
สถานที่ ดังภาพที่ 3.67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.67 การศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 
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(4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย ตามเทศบัญญัติ 
เทศบาลเมืองกระบี่เรื่อง การจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย ค่าบริการน้ าทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม  
พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บก่อนที่จะมีการด าเนินการเก็บค่าบริการอย่างเป็นทางการ  
ดังภาพที ่3.68 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 3.68 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย 

(5) กิจกรรมการแข่งขันตกปลา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมแข่งขัน
ตกปลาภายในบ่อบ าบัดน้ าเสีย และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย ดังภาพที ่3.69 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.69 กิจกรรมการแข่งขันตกปลา 



 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

108 

(6) โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้น าชุมชน
และประชาชนทั่วไปในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์เกี่ยวกับการดูแลบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องโดยมีวิทยากรจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ให้ความรู้ในเรื่อง  
ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ วิทยากรจากองค์การจัดการน้ าเสียให้ความรู้
ในเรื่องการจัดการน้ าเสียครัวเรือนและชุมชน และวิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
เมืองกระบี่ ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสรุปบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม 

3.6.4.8 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) น้ าทะเลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียเนื่องจากอุปกรณ์ เครื่องจักรเสื่อมสภาพ

โดยเฉพาะการเสื่อมสภาพของปั้มสูบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบฯลดลง 
2) การใช้พ้ืนที่ของระบบบ าบัดเพ่ือการตกปลา ผลจากการใช้เหยื่อ หรืออาหารปลา 

ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง 
3) เครื่องจักรบางส่วนช ารุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดลดลง 

3.6.4.9 ข้อเสนอแนะ 
1) ติดตั้ง Flap gate หรือซ่อมแซมปากเป็ดในจุดที่มีการปนเปื้อนของน้ าทะเลเข้าสู่

ระบบรวบรวม 
2) ควรงดการใช้เหยื่อหรืออาหารปลา ในกิจกรรมการตกปลา โดยอาจสนับสนุนให้ใช้

เหยื่อปลอมแทน 
3) วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรร

งบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
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3.6.5 สภาพทั่วไปของโครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองกระบี่ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559) 

   

ป้ายโครงการ ป้ายรายละเอยีดโครงการ สถานีสูบน้ าเสีย 

   
อาคารแยกขยะ บ่อแยกทราย บ่อเติมอากาศ 

   
บ่อตกตะกอน พื้นที่น าน้ ามาใช้ท าการเกษตร 

   
บ่อพักน้ าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอก จุดเก็บตัวอย่างฯ และแหล่งรองรบัน้ าท้ิงจากระบบ (คลองแดงท่าแดง) 
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3.7 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย (คลองจาก) องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวนาง 
     จังหวัดกระบี่ 

3.7.1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ่าวนาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกระบี่ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 126ตารางกิโลเมตร (78,750ไร่) เป็นพ้ืนดิน 50 ตารางกิโลเมตร และเป็นพ้ืนน้ า76 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวนประชากรทั้งหมด 12,775 คน โดยแบ่งเป็น 
ชาย จ านวน 6,309 คน และหญิง จ านวน 6,466 คน จ านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 11,043 
ครัวเรือน จ านวนประชากรแฝง 20,000 คน/ปี (ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)  
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ดังภาพที่ 3.70 

ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลหนองทะเล 
ทิศใต ้  ติดกับ ต าบลไสไทย และทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลไสไทย 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ทะเลอันดามัน 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร รายละเอียด
ดังตารางที ่3.28 

ตารางที่ 3.28 แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง(คลองจาก) 
ล้าดับที ่ แหล่งก้าเนิด จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด - 
2 โรงแรม 171 
3 โรงพยาบาล - 
4 ร้านอาหาร 142 
5 โรงฆ่าสัตว ์ - 
6 หมู่บ้านจัดสรร 15 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 1 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด - 
9 ห้างสรรพสินค้า 1 
10 อื่นๆ (ระบ)ุ - 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
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ภาพที่ 3.70 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
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3.7.2 ความเป็นมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการ 
น้ าเสีย บริเวณพ้ืนที่คลองจาก รวมทั้งสิ้น 18.5 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที ่3.29 

ตารางที ่3.29 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมบริเวณ
พ้ืนที่คลองจาก องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 

ล้าดับที่ 
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2547 กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่ 

9.970 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
และก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
(ระยะที่ 1) 

2 2552 กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

8.530 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมกลุม่อาคาร 
(Cluster) แบบเติมอากาศที่มีตัวกลาง 

 
3.7.3 ระบบรวมรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

3.7.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง ตั้งอยู่  หมู่ที่ 2 ต าบล 

อ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่โซน 47N 0855399 0475513 (WGS84)  
เปิดด าเนินการเมื่อปี 2553 น้ าทิ้งระบายลงสู่คลองจากและไหลลงสู่หาดอ่าวนาง ดังภาพที ่3.71 
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ภาพที่ 3.71 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า (คลองจาก) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
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3.7.3.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม Combined Sewer มีความยาวทั้งหมด

ประมาณ 1,080 เมตร มีสถานีสูบน้ าเสียจ านวน 2 สถานี รายละเอียดในภาคผนวก ค ดังตารางที่ 3.30 
ครอบคลุมพ้ืนทีใ่ห้บริการ1.5 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 3 ของพ้ืนที่รับผิดชอบ) ดังภาพที ่3.72 

 
ภาพที่ 3.72 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย (คลองจาก)  

                          องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
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ตารางที ่3.30 สถานีสูบน้ าเสีย (คลองจาก) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 

รายชื่อ
สถาน ี

สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 
สูบน ้า/ที่ตั ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ หรือ

แรงม้า) 

อัตราสูบน ้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/

วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
LS1 บริเวณอ่าวนางซีฟูด๊ แบบจุ่ม 2   
LS2 บริเวณโค้งพระนางอินน ์ แบบจุ่ม 3  

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
 

3.7.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบแบบรวมกลุ่มอาคาร ไม่มีอาคารประกอบและระบบ

สาธารณูปโภค 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร ประกอบด้วย 
1. เครื่องสูบน้ า จ านวน  1  ชุด 
2. เครื่องเติมอากาศ จ านวน  2  ชุด 
3. บ่อตกตะกอน จ านวน  2  ชุด 

บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) มีจ านวน 2 บ่อ มีปริมาตร 48 ลบ.ม. กว้าง 6.4 เมตร 
ยาว 2.5 เมตร ลึก 34 เมตร บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีจ านวน 2 บ่อ แต่ละบ่อมีปริมาตร 
13.5 ลบ.ม. กว้าง 1.8 เมตร ยาว 2.5 เมตร ลึก 3 เมตร ซึ่งกระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียและ
แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3.73 และภาพที ่3.74 ตามล าดับ 
 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.73 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย (คลองจาก) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 

น ้าเสีย 
เข้าระบบ 

บ่อเติมอากาศ 1 

บ่อเติมอากาศ 2 

น ้าทิ ง 
ออกจากระบบ 

บ่อตกตะกอน1 

บ่อตกตะกอน2 
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ภาพที่ 3.74 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย (คลองจาก) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
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3.7.4 การติดตามตรวจสอบโครงการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

ของ อบต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการติดตามตรวจสอบดังนี้ 
3.7.4.1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ าเสีย พบว่า มีการ
อุดตันของตะกอนทรายภายในท่อรวบรวมน้ าเสียบริเวณสถานีสูบน้ าเสีย LS1 ส่งผลให้น้ าเสียไม่สามารถไหล
เข้าสถานีสูบน้ าเสียได้ เป็นเหตุให้มีน้ าเสียไหลลงสู่ทะเลโดยตรง 

3.7.4.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ไม่ทำงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ไม่มีการเปิดใช้งานอุปกรณ์ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ มีสาเหตุจากพ้ืนที่

บริเวณใกล้เคียงถูกพัฒนาเป็นสถานประกอบการเพ่ิมมากขึ้น และระบบบ าบัดฯ อยู่ปลายทางของสาย 
ส่งไฟฟ้า 

2) ผนังโครงสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพช ารุด และตัวกลางพลาสติก
เสื่อมสภาพ 

3.7.4.3 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ าเข้าและน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

3.7.4.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 
ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองจาก 

3.7.4.5 การบริหารจัดการ 
1) บุคลากร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียคือ กองช่างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอ่าวนาง โดย นายปิยวัชร  ชูเทพ ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

2) ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

ประจ าปี 2558 รวมทั้งสิ้น 120,981 บาท ดังตารางที ่3.31 
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ตารางท่ี 3.31 รายละเอียดค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง ในการเดินระบบบ าบัด  
ประจ าปี 2558 

เดือน 
ค่าน ้าไฟฟ้า

(บาท) 
ค่าน ้าประปา

(บาท) 
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

(บาท) 
ค่าสารเคมี 

(บาท) 
อื่นๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

มกราคม 7,123 - - - - - 
กุมภาพันธ ์ 15,879 - - - - - 
มีนาคม 5,311 - - - - - 
เมษายน 8,689 - - - - - 

พฤษภาคม 9,955 - - - - - 
มิถุนายน 4,615 - - - - - 
กรกฎาคม 5,741 - - - - - 
สิงหาคม 6,770 - - - - - 
กันยายน 8,106 - - - - - 
ตุลาคม 21,474 - - - - - 

พฤศจิกายน 17,407 - - - - - 
ธันวาคม 9,911 - - - - - 

** คลองจากในปี 2558 จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าอย่างเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้อง (ที่มา องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง) 

 
3.7.4.6 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บค่าบริการ 
3.7.4.7 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1) ด้านเทคนิคและวิชาการ 
(1) ระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีการเปิดใช้งาน เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
(2) ผนังโครงสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพช ารุด และตัวกลางพลาสติก

เสื่อมสภาพ 
(3) มีการอุดตันของตะกอนทรายของท่อรวบรวมน้ าเสียเนื่องจากเศษวัสดุก่อสร้าง

และการเปิดหน้าดินจากการก่อสร้างในพ้ืนที่ 
2) ด้านการบริหารจัดการ 

(1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.7.4.8 ข้อเสนอแนะ 

1) จัดหาอุปกรณ์ดูดทราย และบ ารุงรักษาชุดแยกทรายหยาบและทรายละเอียด 
ให้ท างานเต็มประสิทธิภาพ 

2) จัดสรรงบประมาณ เพ่ือซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถเปิดใช้งานได้ และ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง 

3) จ้างบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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3.7.5 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการระบบบ้าบัดน ้าเสีย (คลองจาก) (ถ่ายเมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2559) 

   

ป้ายรายละเอยีดโครงการ สถานีสูบบริเวณหาดอ่าวนาง 
ระบบบ าบดัน้ าเสียแบบรวม 

กลุ่มอาคาร 

   
สภาพคลองจากบริเวณก่อนน้ าไหล

ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ถังดักไขมันและถังเติมอากาศมีสภาพช ารุด 

มีลักษณะโก่งของขอบผนังด้านยาวท้ังด้านซ้าย-ขวา 

   

ด้านข้างระบบบ าบดัน้ าเสีย ลักษณะน้ าที่ไหลลงหาดอ่าวนาง บริเวณที่น้ าลงสู่ทะเล (ปากคลอกจาก) 
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3.8 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย (เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวนาง  
     จังหวัดกระบี่ 

3.8.1 ข้อมูลทั่วไป 
หมู่เกาะพีพี อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองกระบี่ 42 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะกลางทะเล ที่อยู่ในเขต

รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ ซึ่งประกอบด้วยเกาะ 6 เกาะ คือ เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ เกาะบิดะนอก และ
เกาะบิดะใน มีพ้ืนที่ประมาณ 10.25 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 หมู่ คือ หมู่ 7 บ้านเกาะพีพี และหมู่ 8 
บ้านแหลมตง ประชากรตามทะเบียนราษฎรในปี 2559 มีจ านวน 1 ,375 คน มีนักท่องเที่ยวจ านวน 
1,260,000 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง, 2559) ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย ตั้งอยู่เกาะพีพีดอน 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่เกาะพีพีดอน ได้แก่ โรงแรมและร้านค้า/ร้านนวด 
รายละเอียดดังตาราง 3.32 

ตารางท่ี 3.32 แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนเกาะพีพีดอน องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
ล้าดับที ่ แหล่งก้าเนิด จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด - 
2 โรงแรม 1,464 
3 โรงพยาบาล/คลินิค 4 
4 ร้านอาหาร 14 
5 โรงฆ่าสัตว ์ - 
6 หมู่บ้านจัดสรร - 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 1 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด - 
9 ห้างสรรพสินค้า - 
10 อื่นๆ (ร้านค้า/ร้านนวด) 222 

ที่มา : กองสาธารณสุข ส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง ,2559 

3.8.2 ความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง (เกาะพีพี) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการ

จัดการน้ าเสีย รวมทั้งสิ้น 52.8 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 3.33 
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ตารางที่ 3.33 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
                 เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 

ล้าดับที่ 
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

5.4 - ศึ ก ษ า ส า ร ว จ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
รายละเอียดระบบระบายน้ า ระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย งบประมาณ 
0.6 ล้านบาท 
- ซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสีย งบประมาณ 4.8 ล้านบาท 

2 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

11.15 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสียแบบบ่อผึ่ง(Stabilization Pond 
: SP) 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

4.8 ก่อสร้างและติดตั้งระบบกันซึม ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

4 2547 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก 27.95 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึง
ประดิษฐ ์(ในพื้นที่ระบบเดิม) 

5 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

3.5 ก่อสร้ างระบบบ าบัดน้ าเสี ยแบบ
ตะกอนเร่ ง (AS) เพื่อจะบ าบัดน้ า
เสียก่อนปล่อยลงสู่ระบบบึงประดิษฐ์ 

 
3.8.3 ระบบรวมรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

3.8.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
ระบบบ าบัดน้ าเสียเกาะพีพี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ โซน 47N 08553990475513 (WGS84) เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ.2539 น้ าทิ้ง
ระบายลงสู่ล ารางสาธารณะด้านข้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าและไหลสู่ทะเลบริเวณอ่าวโล๊ะดาลัม  ดังภาพที ่
3.75 
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ภาพที่ 3.75 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า (เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
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3.8.3.2 ระบบรวบรวมน ้าเสีย 
ระบบรวมรวมน้ าเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม Combined Sewer มีความยาวทั้งหมด

ประมาณ 110 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่เกาะพีพีดอน ดังภาพที่ 
3.76 

 
ภาพที่ 3.76 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย (เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
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3.8.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นระบบแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) รวมกับ 

บึงประดิษฐ์ (Wetland) บนพ้ืนที่ 5 ไร่ ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแบบบึงประดิษฐ์ (Wetland)ประกอบด้วย 
1.บ่อพักน้ าเสีย จ านวน 1  บ่อ 
2.บ่อเติมอากาศ จ านวน 2  บ่อ 
3.บ่อตกตะกอน 
4.บ่อเก็บตะกอน 

จ านวน 2  บ่อ 
จ านวน 1  บ่อ 

5.บึงประดิษฐ์ จ านวน 3  ชุด 

บ่อพักน้ าเสียมีปริมาตร 144 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 4 .เมตรยาว 6 เมตร ลึก 6 เมตร 
บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) แต่ละบ่อมีปริมาตร 128 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 4 เมตรยาว 8 เมตร ลึก 4 
เมตร บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) แต่ละบ่อมปีริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 
เมตรลึก 4 เมตร บ่อหมุนเวียนตะกอนมีปริมาตร 42 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 3.5 เมตร ลึก 6 
เมตร กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียและแผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่  3.77 และ 3.78 
ตามล าดับ 

ในส่วนระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ถนนภายในโครงการ ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 3.77 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย (เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 

น ้าเสีย 
เข้าระบบ 

บ่อพัก 
น ้าเสีย 

บ่อเติม 
อากาศ 1 

บ่อเติม 
อากาศ 2 

บึงประดิษฐ์ 1 

บึงประดิษฐ์2 
 

บึงประดิษฐ์3 
 

น ้าทิ ง 
ออกจาก
ระบบ 

บ่อเติม 
อากาศ 1 

บ่อเติม 
อากาศ 2 
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ภาพที่ 3.78 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย (เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 



 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

126 

3.8.4 การติดตามตรวจสอบโครงการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

ของ อบต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีผลดังนี้ 
3.8.4.1 การติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานระบบรวบรวมน้ าเสีย 

จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ าเสีย พบว่า  
มีการอุดตันของตะกอนทรายภายในท่อรวบรวมน้ าเสีย สาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาการก่อสร้างในพ้ืนที่  
และพบการอุดตันของไขมัน อาจเกิดจากร้านอาหารและสถานประกอบการไม่มีถังดักไขมันหรือไม่ดูแลรักษา
ถังดักไขมัน 

3.8.4.2 การติดตามตรวจสอบสถานภาพโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าระบบ

บ าบัดน้ าเสีย มีการใช้งานตามปกติ สถานภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียมีดังนี้ 
1) ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบตะกอนเร่งสูงกว่าค่าออกแบบ (ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ

จริง 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่าออกแบบ 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่งผลให้ระยะเวลากักเก็บน้ าเสีย (HRT) 
น้อยกว่าที่ออกแบบ 

2) Blower เติมอากาศช ารุดจ านวน 1 ตัว อาจส่งผลให้ค่า DO ในบ่อเติมอากาศ 
น้อยกว่าเกณฑก์ารออกแบบ (< 2 มก./ล.) 

3) ปั๊ม return sledge ช ารุดไม่สามารถสูบตะกอนกลับเข้าสู่ระบบฯได้ 
4) ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดก่อนระบายลงสู่ทะเล  

ท าให้ไม่สามารถบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของระบบบ าบัดเสียทั้งในส่วนของระบบตะกอนเร่งและบึงประดิษฐ์ 
3.8.4.3 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ไม่มีการบันทึกข้อมูลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียและไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าก่อนเข้าและหลังออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

3.8.4.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 
ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในล ารางสาธารณะที่รองรับน้ าทิ้ง 

3.8.4.5 การบริหารจัดการ 
1) บุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง โดยกองช่างได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนปีละ 240,000 บาท ให้กับกองทุนการจัดการน้ าเสียเกาะพีพี โดยมีนายสมหมาย จันทร์ทิน เป็น
ผู้จัดการบ่อบ าบัดน้ าเสียเกาะพีพี และมีพนักงานดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 2 คน 

2) ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุ งรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

ประจ าปี 2558 รวมทั้งสิ้น 855,696 บาท เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย 1,426.16 บาท/ลบ.ม.  
ดังตารางที ่3.34 
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ตารางท่ี 3.34 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียเกาะพีพี ประจ าปี 2558 

เดือน 
ค่าน ้าไฟฟ้า 

(บาท) 
ค่าน ้าประปา 

(บาท) 
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

(บาท) 
ค่าสารเคมี 

(บาท) 
อื่นๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

มกราคม 8,517 - 575 - 45,355 54,447 
กุมภาพันธ ์ 9,441 - 117 - 41,500 51,085 
มีนาคม - - - - - - 
เมษายน 11,319 - 973 - 41,500 53,692 

พฤษภาคม 10,517 - 5,502 360 41,500 57,879 
มิถุนายน - - - -   - 
กรกฎาคม 11,660 - 2,660 - 46,690 61,010 
สิงหาคม 9,640 - 3,990 - 41,800 55,430 
กันยายน - - - - - - 
ตุลาคม 10,503 - 5,360 369,786 55,700 441,349 

พฤศจิกายน 10,439 - 24,965 - 45,400 80,804 
ธันวาคม - - - - - - 

3.8.4.6 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง มีการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับอัตราการ

จัดเก็บค่าบริการและสามารถจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน 540,000 บาท/ปี ตารางที ่3.35 

ตารางท่ี 3.35 อัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย(เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
หน่วยงาน บาท/ลูกบาศก์เมตร (เดือน) 

ประชาชนท่ัวไป 75.00 
สถานประกอบการ 84.00 

อาคารพาณิชยกรรม (คูหา) 100.00 
อื่นๆ ร้านจ าหน่ายอาหาร 5.25 / ตร.ม. 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 

3.8.4.7 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสีย 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการน้ าเสีย โดยเปิด

โอกาสให้บุคคลภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้ามา
ศึกษาดูงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า (เกาะพีพี) และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
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3.8.4.8 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) ด้านเทคนิคและวิชาการ 

(1) ปั๊ม return sledge ช ารุดไม่สามารถสูบตะกอนกลับเข้าสู่ระบบได้ ท าให้ 
มีจุลินทรีย์ในระบบน้อย 

(2) Blower เติมอากาศช ารุด 1 ตัว ส่งผลต่อปริมาณการเติมอากาศไม่เพียงพอกับ
จุลินทรีย์ 

(3) ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ มีค่าสูงกว่าที่ออกแบบส่งผลให้ระยะเวลากักเก็บ 
น้ าเสีย (HRT) น้อยกว่าที่ออกแบบ 

(4) ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนและหลังการบ าบัดท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดได้ 

(5) การอุดตันของท่อรวบรวมเนื่องจากไขมัน และตะกอนดินจากการก่อสร้าง 
2) ด้านการบริหารจัดการ 

(1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.8.4.9 ข้อเสนอแนะ 

1) จัดสรรงบประมาณส าหรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 
2) ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนและหลังการบ าบัดอย่างสม่ าเสมอ 
3) ออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมเติม และปรับปรุงระบบ

บ าบัดน้ าเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้มากขึ้น 
4) รณรงค์และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย 
5) วางแผนบ ารุงรักษาระบบบ าบัด (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรร

เงินงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
6) จ้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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3.8.5 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการปรับปรุงคุณภาพน า้เกาะพีพี (ถ่ายเมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2559) 

   

ป้ายโครงการ ป้ายรายละเอยีดโครงการ บ่อรวบรวมน้ าเสีย 

   

ระบบบ าบดัแบบตะกอนเร่ง 

   

ระบบบึงประดิษฐ์ 

   
บ่อพักน้ าท้ิง (รูปหัวผีเสื้อ) ปลายท่อน้ าท้ิง ล ารางสาธารณะก่อนไหลลงทะเล 
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3.9 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
3.9.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลนครตรัง ได้การยกฐานะเป็นเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดตรัง
ประมาณ 50 เมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวนประชากรทั้งหมด 
60,325 คน แบ่งเป็น ชาย 28,135 คน หญิง 32,190 คน จ านวนบ้านเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
24,504 หลังคาเรือน (ท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง ส านักงานเทศบาลนครตรัง) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ดังภาพที่ 
3.79 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลบ้านโพธิ์ และต าบลนาตาล่วง 
ทิศใต ้  ติดต่อ ต าบลโคกหล่อ และต าบลบ้านควน 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลบ้านควน 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลนาตาล่วง 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ ร้านอาหาร และโรงแรม รายละเอียด
ดังตารางที ่3.36 

ตารางท่ี 3.36 แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
ล้าดับที ่ แหล่งก้าเนิด จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 4 
2 โรงแรม 18 
3 โรงพยาบาล 3 
4 ร้านอาหาร 204 
5 โรงฆ่าสัตว ์ 1 
6 หมู่บ้านจัดสรร - 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน - 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด - 
9 ห้างสรรพสินค้า 4 
10 คอนโดมิเนยีม 1 
11 อื่น ๆ - 

ที่มา : กองสาธารณสุข ส านกังานเทศบาลนครตรัง  , 2559 
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ภาพที่ 3.79 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลนครตรัง 
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3.9.2 ความเป็นมา 

เทศบาลนครตรัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการน้ าเสีย  รวมทั้งสิ้น 
490.1 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 3.37 

ตารางที ่3.37 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
เทศบาลนครตรัง 

ล้าดับที่ 
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2538 -2540 กรมโยธาธิการและผังเมือง 248.8 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 
1 

2 2545 - 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

241.3 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสีย ระยะที่ 2 

3.9.3 ระบบรวมรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
3.9.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครตรัง ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ถนนเลี่ยง
เมืองตรังหมายเลข 419 ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองจังหวัดตรัง พิกัดทางภูมิศาสตร์โซน 47N 0564646 
083576 (WGS84) เปิดด าเนินการเมื่อปี 2543 น้ าทิ้งระบายลงสู่คลองปอนด้านหน้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า
และไหลลงสู่แม่น้ าตรัง ดังภาพที่ 3.80 
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ภาพที่ 3.80 แสดงที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนครตรัง 
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3.9.3.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

ระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม Combined sewer มีความยาวทั้งหมด
ประมาณ13,570 เมตร มีอาคารดักน้ าเสียจ านวน 75 แห่ง สถานีสูบน้ าเสีย 5 สถานี รายละเอียด 
ในภาคผนวก ก ข และ ค ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 10.27 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่
รับผิดชอบ) ดังภาพที ่3.81 

 
ภาพที่ 3.81 แผนผังแนวท่อและพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 
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3.9.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) มีพ้ืนที่ 163 ไร่

ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 17,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ประกอบด้วย 
1) บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ปริมาตร 477,750 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 195 

เมตร ยาว 490 เมตร ลึก 5 เมตร มีเครื่องเติมอากาศใต้น้ าชนิด Submersible Aerator ขนาด 11 กิโลวัตต์ 
จ านวน 15 เครื่อง 

2) บ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) ประกอบด้วย 
(2.1) บ่อที่ 1 ปริมาตร 228,375 ลูกบาศก์เมตรกว้าง 175 เมตรยาว 290 เมตรลึก 4.5 

เมตร 
(2.2) บ่อที่ 2 ปริมาตร 166,500 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 100 เมตรยาว 370 เมตร ลึก 

4.5 เมตร 
    (2.3) บ่อที่ 3 ปริมาตร 182,817 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 183 เมตรยาว 222 เมตร ลึก 
4.5 เมตร 

กระบวนการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียและแผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่ 3.82 และ 
3.83 ตามล าดับ 

ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วย (1) อาคารส านักงาน 
(2) ห้อง ปฏิบัติการ (3) อาคารโรงสูบน้ า (4) อาคารป้อมยาม (5) อาคารจอดรถ (6) ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกว้าง 6 เมตร (7) รั้วลวดหนาม 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.82 กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 
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Polishing 
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ภาพที่ 3.83 แผนผังโรงบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 
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3.9.4 ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater System) รองรับค่าความ

สกปรก (BOD5) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบถังส าเร็จรูป ประกอบด้วยบ่อสูบ
น้ าเสีย บ่อเติมอากาศและบ่อตกตะกอน ขนาด กว้าง 3.0 เมตร ยาว 9.50 เมตร ลึก 3.0 เมตร  
ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 100 ลูกบาศก์เมตร/ชุด มีจ านวน 5 ชุด ดังนี้ 

1) บริเวณโรงเรียนดรุโณทัย จ านวน 2 ชุด รองรับน้ าเสียจากชุมชนโรงเรียนดรุโณทัยและ
บริเวณใกล้เคียง พิกัดท่ีตั้งที่โซน 47 N 0568456 0835170 (WGS84) 

2) บริเวณหลังสนามกีฬา รองรับน้ าเสียจากชุมชนสนามกีฬาและบริเวณใกล้เคียง พิกัด
ที่ตั้งทีโ่ซน 47 N 0568461 0834810 (WGS84) 

3) บริเวณสรรพากร รองรับน้ าเสียจากชุมชนสรรพากรและบริเวณใกล้เคียง พิกัดที่ตั้งที่
โซน 47N 0568581 0835045 (WGS84) 

4) บริเวณหมู่บ้านไทรทอง จ านวน 2 ชุด รองรับน้ าเสียจากหมู่บ้านไทรทอง (บริเวณคลอง
น้ าเจ็ด) พิกัดที่ตั้งทีโ่ซน 47 N 0567703 0833823 (WGS84) 

ปัจจุบันระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคารมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียค่อนข้าง
น้อยและมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านระบบเดือนละหนึ่งครั้ง ดังภาพที ่3.84 
 

  

บริเวณโรงเรียนดรุโณทัย 

  

บริเวณหลังสนามกีฬา บริเวณสรรพากร 
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บริเวณวัดตันตยาภิรม บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ 

ภาพที่ 3.84 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลนครตรัง 

3.9.5 การติดตามตรวจสอบโครงการ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และสอบถามข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่ของ ทน.ตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการติดตามตรวจสอบดังนี้ 
3.9.5.1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ าเสีย พบว่า 
1) สถานีสูบน้ าเสีย PS1 ลูกลอยช ารุด ส่งผลให้ปั๊มท างานตลอดเวลา 

แต่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม และพบน้ าเสียบางส่วนไหลลงสู่คลองห้วยยาง   
2) ในปี 2559 ได้ท าการย้ายสถานีสูบน้ าเสีย PS3 ไปอยู่อีกฝั่งของคลองห้วยยาง 

ซึ่งสถานีสูบน้ าเสียบริเวณนี้จะรับน้ าจากชุมชนค่อนข้างหนาแน่น และที่ผ่านมาพบน้ า เสียบางส่วน 
ไหลลงสู่คลองห้วยยาง 

3.9.5.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ยังคงมีการใช้งานตามปกติ สถานภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียมีดังนี้ 
1) Blower เติมอากาศช ารุด อาจส่งผลให้ค่า DO ในบ่อเติมอากาศน้อยกว่าเกณฑ์

การออกแบบในบางช่วงเวลา (<2 มก. /ล.) 
2) พบค่าความเป็นกรดด่างในบ่อ 3 และบ่อ 4 ค่อนข้างสูง (มีค่าอยู่ในช่วง 9-10) 
3) เกิด Algae Bloom ในบ่อ Polishing 
4) ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียน้อยกว่าระบบที่ออกแบบไว้ (ปริมาณ

น้ าเสียเข้าระบบ 10,173 ลบ.ม./วัน ค่าออกแบบ 17,700 ลบ.ม./วัน) 
3.9.5.3 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater System) 

จากการติดตามตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
แบบรวมกลุ่มอาคาร จ านวน 5 ชุด พบว่า มีการท างานปกติ และมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 
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3.9.5.4 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสระเติมอากาศ 
1) ในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดเฉลี่ย 4,500 ลบ.ม./วัน ซึ่ง 

ต่ ากว่าค่าออกแบบ หรือร้อยละ 25 ของค่าการออกแบบเท่านั้น (ค่าการออกแบบ 17,700 ลบ.ม./วัน) 
และมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดสูงสุด 6,098.50 ลบ.ม./วัน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดังภาพที่ 
3.85 

 
ภาพที่ 3.85 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 

2) ในปี พ.ศ. 2558 ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD5) ที่เข้าสู่ระบบบ าบัด  
มีค่าเฉลี่ย 19.54 มก./ล. ซึ่งต่ ากว่าค่าออกแบบ หรือร้อยละ 20 ของค่าการออกแบบเท่านั้น (ค่าการ
ออกแบบ 100 มก./ล.) โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 31.00 มก./ล. ในเดือนเมษายน 2558 และมีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 5.00 มก./ล. ในเดือนสิงหาคม 2558 ดังภาพที ่3.86 

 
ภาพที่ 3.86 ความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 
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3) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้งในปี พ.ศ. 2558 พบว่า เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด ยกเว้นความเป็นกรดและด่าง มีค่าเฉลี่ย 9.61 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดเล็กน้อย  
(ค่ามาตรฐานฯ 5-9) โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ความเป็นกรดและด่างในน้ าทิ้งของเทศบาล
นครตรัง มีค่าเกินมาตรฐานมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และเมื่อพิจารณา ความเป็นกรดและด่าง 
ในน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดพบว่ามีค่าสูงขึ้นค่อนข้างมาก (ความเป็นกรดและด่างในน้ าเสียที่เข้าระบบ
บ าบัดเฉลี่ย 7.90) ในส่วนของบีโอดีในน้ าทิ้ง มีค่าเฉลี่ย 5.00 มก./ล. สารแขวนลอย มีค่าเฉลี่ย 28.89 
มก./ล. นอกจากนั้นเทศบาลนครตรังยังได้ตรวจวิเคราะห์ออกซิเจนละลาย (DO) และซีโอดี (COD) ซึ่ง
ผลวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ย 7.37 และ 74.83 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจวิเคราะห์ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด ไนโตรเจน น้ ามันและไขมันในน้ าทิ้งด้วยเพ่ือให้การติดตามประสิทธิภาพของระบบบ าบัด
ครบถ้วนตามค่ามาตรฐานที่ก าหนด ดังภาพที่ 3.87 และภาพที่ 3.88 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์
น้ าทิ้งในภาคผนวก จ 

 
ภาพที่ 3.87 ค่าความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างน้ าทิ้ง เทศบาลนครตรัง 

 

 
ภาพที่ 3.88 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง เทศบาลนครตรัง 
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4) ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียดังภาพที ่3.89 
- ประสิทธิภาพในการลดบีโอดี เฉลี่ยร้อยละ 74.41 
- ประสิทธิภาพในการลดสารแขวนลอยของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสระ 

เติมอากาศของเทศบาลนครตรังพบว่ามีค่าค่อนข้างต่ า จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556 - 2558 พบว่ามีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 10 เท่านั้น อีกทั้งผลวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็น
ว่าค่าสารแขวนลอยในน้ าทิ้งมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานฯ และหากปริมาณสารแขวนลอยในน้ าเสีย 
เข้าระบบมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ อาจส่งผลให้น้ าทิ้งจากระบบบ าบัดมีค่าเกินมาตรฐานได้ ดังนั้น
จ าเป็นต้องหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 
ภาพที่ 3.89 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 

3.9.5.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 
ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในล ารางสาธารณะและคลองปอน 

3.9.5.6 การบริหารจัดการ 
1) บุคลากร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย คือ ส่วนการโยธา ฝ่ายช่าง
สุขาภิบาล ส านักการช่าง โดยมีโครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังภาพที่ 3.90 
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ภาพที่ 3.90 โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 
 

2) ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

ประจ าปี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,970,596.83 บาท เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย 437.91 บาท/ลบ.ม. 
ดังตารางที ่3.38 

ส้านักการช่าง 
นายไพโรจน์  ทองค า 

(ผู้อ านวยการ) 

ส่วนการโยธา 
นายยงยุทธ เบญจวรางกูล 
ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

  

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

งานควบคุมและตรวจสอบบ้าบัดน ้าเสีย 
นางจารุณี ฟองงาม 

นักวิชาการสุขาภิบาล ชก. 
  

พนักงานจ้าง 28 อัตรา 
- ภารกิจ 5 (ช่างยนต์ 3 บันทึกข้อมูล 2) 
- ทั่วไป 23 (ขับรถ5 ทั่วไป11 ยาม2 ดูด

โคลน4 ภารโรง 1) 
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ตารางที่ 3.38 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเทศบาลนครตรัง ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 
                 งบประมาณ 2558 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

ค่าน ้าประปา 
(บาท) 

ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์* 
(บาท) 

ค่าสารเคมี 
(บาท) 

อื่นๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

มกราคม 66,807.61 2,050.28 53,200.00 - - 122,057.89 
กุมภาพันธ ์ 68,700.74 2,003.95 197,152.00 1,000.00 - 268,856.69 
มีนาคม 91,336.03 2,398.08 32,635.00 2,996.00 - 129,365.11 
เมษายน 121,136.53 2,305.21 255,670.00 - - 379,111.74 

พฤษภาคม 83,718.26 2,119.78 - - - 85,838.04 
มิถุนายน 100,304.11 2,723.15 91,705.00 - - 194,732.26 
กรกฎาคม 81,253.39 2,351.65 - - - 83,605.04 
สิงหาคม 63,584.94 3,164.31 59,540.00 22,609.00 - 148,898.25 
กันยายน 60,245.47 3,837.66 - - - 64,083.13 
ตุลาคม 60,861.75 3,559.03 - - - 64,420.78 

พฤศจิกายน 87,211.87 10,742.53 185,005.00 - - 282,959.40 
ธันวาคม 67,966.51 2,281.99 76,420.00 - - 146,668.50 

หมายเหตุ* เป็นค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมเพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถได้เป็นปกติ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนหรือการจัดซ่ืออุปกรณ์
เครื่องจักรใหม่ 

หมายเหต ุ ค่าไฟฟา้น้อยกวา่ปกต ิเนื่องจากเครื่องเติมอากาศเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ทุกตัว 

 
3.9.5.7 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

เทศบาลนครตรัง อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บ
ค่าบริการและเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นบริการที่ให้แก่ประชาชน 

3.9.5.8 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เทศบาลนครตรัง ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการน้ าเสีย โดยเปิดให้มี

การศึกษาดูงานและการอบรมด้านการจัดการน้ าเสียแก่นักเรียนในเขตเทศบาลของภาครัฐและเอกชน 
ส าหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เทศบาลนครตรังได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น 
โครงการพัฒนาล าคลองหนองน้ าภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยการร่วมกันท าความสะอาด เก็บขยะ 
สิ่งปฏิกูล เศษวัสดุ กิ่งไม้ สิ่งกีดขวางการไหลของน้ า  ภายในล าคลองหนองน้ าในเขตเทศบาล โดย 
ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่อยู่ติดริมฝั่งคลอง 

3.9.5.9 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) ปริมาณน้ าเสียรวมที่เข้าระบบบ าบัดมีปริมาณน้อยกว่าค่าการออกแบบ

ค่อนข้างมาก หรือเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าการออกแบบเท่านั้น (ค่าการออกแบบ 17,700 ลบ.ม./วัน)  
2) ค่าบีโอดีในน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดมีค่าค่อนข้างต่ ากว่าค่าการออกแบบ

ค่อนข้างมากหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 ของค่าการออกแบบเท่านั้น (ค่าการออกแบบ 100 มก. /ล.) 
3) ผลวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดและด่างในน้ าทิ้ง มีค่าเกินมาตรฐานมาโดยตลอด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค่ามาตรฐานฯ 5-9) และค่าความเป็นกรดและด่างในน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดพบว่า
มีค่าสูงขึ้นค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเร่งด่วน 
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4) Blower เติมอากาศช ารุด ส่งผลต่อปริมาณการเติมอากาศไม่เพียงพอ 
5) เกิด Algae Bloom ในบ่อ Polishing ก่อนปล่อยน้ าออก 

3.9.5.10 ข้อเสนอแนะ 
1) เปลี่ยน Blower และก าหนดเวลาการส่งน้ าชะขยะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าให้

สอดคล้องกับการเปิดใช้ Blower  
2) ขยายพ้ืนที่การให้บริการระบบรวบรวมน้ าเสีย โดยเฉพาะบริเวณที่มี

แหล่งก าเนิดมลพิษค่อนข้างหนาแน่น 
3) วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรร

กันเงินงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 

3.9.6 สภาพทั่วไปของโครงการปรับปรุงคุณภาพน า้เทศบาลนครตรัง  
         (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559) 

  

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครตรัง ป้อมยาม 

  

 โรงรถ 

  

อาคารปฎิบัติการทางเคมี 
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เครื่องดักขยะ บ่อเติมอากาศ 

  

บ่อบ่ม 1 บ่อบ่ม 2 

  

บ่อบ่ม 3 คลองปอน 

 
 

ท่อน้ าทิ้งจากระบบบ าบัด ปลายท่อน้ าทิ้งที่ระบายลงสู่คลองปอน 
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4 บทท่ี 4  

ผลการติดตามและประเมินระบบก้าจัดขยะมลูฝอย 

 

4.1 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ได้รับประกาศเป็นเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547  ตั้งอยู่เลขที่ 52/1 
ถนนนริศร อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 12.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,850 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล คือ ต าบลตลาดเหนือ 4 ตารางกิโลเมตร และต าบลตลาดใหญ่ 8 ตาราง
กิโลเมตร แสดงดังภาพที่ 4.1 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวนประชากร
ทั้งหมด 79,086 คน แบ่งเป็น ชาย 36,850 คน หญิง 42,506 คน จ านวนครัวเรือนทั้งหมดเขต 26,118 
หลังคาเรือน ไม่ทราบจ านวนประชากรแฝง และมีจ านวนนักท่องเที่ยว 13,203,284 คน  
(ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

 
ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลนครภูเก็ต
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม 
ตลาดและห้างสรรพสินค้ารายละเอียด ดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
ล้าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 4 
2 โรงแรม 18 
3 โรงพยาบาล 3 
4 ร้านอาหาร 204 
5 โรงฆ่าสัตว ์ 1 
6 ห้างสรรพสินค้า 4 
7 คอนโดมิเนยีม 1 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต, มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต) 

4.1.2 ความเป็นมา 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการขยะ

มูลฝอย รวมวงเงินทั้งสิ้น 910.7 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต 

ล้าดับที ่
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

13.9 ด าเนินการจัดซ้ือภาชนะรองรับมูลฝอย 250 ใบ  
รถกวาดดูดฝุ่นและดูดท่อระบายน้ า 1 คัน รถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 1 คัน รถบรรทุก 1 คัน  

2 2536-
2538 

งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

119.8 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
และก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
(บ่อฝังกลบบ่อที่ 1-3) 

3 2538-
2542 

งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมโยธาธกิาร กระทรวงมหาดไทย) 

788 ก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยแบบตะกรับ ขนาด 250 
ตัน/วัน 

4 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

12.2 ก่อสร้างคันดินกั้นน้ าชะมูลฝอย ชั้นที่ 2 เสริมท่อ
ระบายน้ าและท่อระบายแก๊ส ในพื้นที่จัดการมูล
ฝอยบริเวณคลองเกาะผี 

5 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
และสิ่งแวดล้อม (งบ Miyazawa) 

1.6 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

6 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (แผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

52 เพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
(บ่อฝังกลบ บ่อที ่4-5) 
(ผูกพันงบประมาณ ปี 2552-2553) 

7 2552 เอกชน 
(บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จ ากัด) 

994 ก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยแบบตะกรับ ขนาด 350 
ตัน/วัน จ านวน 2 ชุด (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2555) 

8 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

530 เพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอยขนาด 250 
ตัน/วัน (ผูกพันงบประมาณปี 2559-2561) 
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4.1.3 ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอย 
4.1.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1  
ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 284/2536 ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม 2536 ให้ใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี บริเวณท่ีเป็นป่าชายเลน เสื่อมโทรม 
เนื้อที่รวม 291-2-70 ไร่ มีอาณาเขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ โดยมีแผนผังการใช้ประโยชน์
พ้ืนที ่ดังภาพที ่4.2 และภาพที่ 4.3 ตามล าดับ 

 

ภาพที่ 4.2 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 
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ภาพที่ 4.3 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.1.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ให้บริการ

ก าจัดขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดภูเก็ต โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง และใช้บริการก าจั ดขยะ 
มูลฝอยจริงทุกแห่ง ดังภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 
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จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งรองรับการก าจัดขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของ
จังหวัดภูเก็ต ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานระหว่างวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) และการเผา (Incineration) เนื้อที่รวม 291-2-70 ไร่ ประกอบด้วย อาคารส านักงาน
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ก าจัดขยะระบบเตาเผา 46 ไร่ อาคารคัดแยกมูลฝอย 8 ไร่ พ้ืนที่ก าจัดขยะแบบ 
ฝังกลบ 120 ไร่ พ้ืนที่บ าบัดน้ าเสีย 33 ไร่ และพ้ืนที่ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ฉนวน 76 ไร่ 

1) ระบบก าจัดแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(1) บ่อฝังกลบ ออกแบบให้เป็นบ่อฝังกลบ 5 บ่อ พ้ืนที่ฝังกลบ 120 ไร่ 

ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย 750 ตัน/วัน โดยปี 2536-2538 ก่อสร้างบ่อที่ 1-3 และปี 2538-
2553 ก่อสร้างบ่อที่ 4-5 ปริมาตรรวมทั้งสิ้น 1,435,780 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณขยะรวม 988,348 ตัน 
ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ฝังกลบเต็มแล้วทุกบ่อ ในปีงบประมาณ 2552 ได้ด าเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
โดยการขุดรื้อขยะมูลฝอยในบ่อ และสร้างคันดินเสริมให้สูงขึ้นจากระดับผิวดินเดิมอีก 7.5 เมตร เพ่ือให้
สามารถใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยได้ และมีการป้องกันน้ าชะจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย โดยปูพ้ืนบ่อป้องกันการ
ซึมของน้ าชะขยะด้วยดินเหนียว 0.3 เมตร และปูทับด้วยแผ่นพลาสติก HDPE วางท่อรวบรวมน้ าชะมูลฝอย
ส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(2) ระบบระบายน้ าฝน ท าเป็นคูดินระบายน้ ารอบบ่อฝังกลบไหลรวมกับ 
น้ าชะมูลฝอย และสูบลงบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

2) ระบบก าจัดขยะโดยวิธีการเผา (Incineration) โรงเตาเผาขยะมูลฝอย ชุดที่ 1 (เตา 
A) เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2538 จ านวน 788 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเริ่มเดินระบบเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โรงเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต  
ชุดที่ 1 ประกอบด้วยอาคารเตาเผาขยะ อาคารประกอบต่างๆ ระบบฝังกลบขี้เถ้าเบา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับโรงงาน ภายในอาคารเตาเผาประกอบด้วย เตาเผา 1 ชุด (ออกแบบไว้ให้
สามารถติดตั้งได้อีก 1 ชุด) ประเภทตะกรับ โดยใช้เทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy Industry ซึ่งใช้เตาเผา
ของ Martin มีความสามารถในการเผามูลฝอยได้ 250 ตันต่อวัน เผาไหม้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ออกแบบ
ให้ท างานได้เป็นเวลาอย่างน้อย 7,008 ชั่วโมงต่อปี ระบบผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ ามีก าลังการผลิต 2.5  
เมกะวัตต์ แบบแรงดันย้อนกลับ ซึ่งเพียงพอส าหรับใช้ในโรงเผาขยะมูลฝอยทั้งหมด และมีไฟฟ้าส่วนเกิน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ สถานที่เก็บขยะซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะสะสมได้ 3,000 ตัน  
ในกรณีที่เตาเผาเสีย หรือปิดปรับปรุงระบบ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นระบบแห้งพร้อมเครื่องกรอง
ฝุ่นชนิดถุง (Bag Filter) ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบควบคุมกลิ่น และเสียง ซึ่งเพียงพอที่จะท าให้มลพิษต่างๆ 
ลดลงอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม เนื่องจากเตาเผาได้ถูกใช้งานอย่างหนัก 14 ปี ปัจจุบัน
ปิดรอการซ่อมแซมในปีงบประมาณ 2559 

3) ระบบก าจัดขยะโดยวิธีการเผา (Incineration) โรงเตาเผาขยะภูเก็ตชุดที่ 2 (เตาB 
และเตาC) เทศบาลฯ ได้ให้สัมปทานแก่บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จ ากัด โดยบริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างและ
บริหารจัดการโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2555 ปัจจุบันได้เดินระบบเต็มประสิทธิภาพแล้ว เป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Incineration) ลูกสูบ 
สามชั้น มีใบมีดตรงกลาง จ านวน 2 เตา ก าลังการเผา 350 ตัน/วัน/เตา สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ต 700 ตัน/วัน 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

152 

4) ระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผา ( Incineration) ในปี 2538 และ 
2543 เทศบาลฯได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด จ านวน 10.8 ล้านบาท จัดท าเตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 
2.5 ตัน/วัน แบบสองห้องเผาแบบ Fix grate รับก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการพยาบาล
ต่างๆ ในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข อนามัย คลินิก  เตาเผาขยะ 
ติดเชื้อช ารุดบ่อยครั้งจึงได้ปิดด าเนินการ ทั้งนี้ เทศบาลได้เสนอขอรับงบประมาณผ่านแผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ตปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 20 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะติดเชื้อ 
ประกอบด้วย เตาเผาขยะติดเชื้อ 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อปรับอุณหภูมิ 6 ล้อ  
1 คัน และห้องเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อปรับอุณหภูมิ ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วและ
ว่าจ้างบริษัท พอลลูชั่น แคร์ จ ากัด บริหารจัดการเตาเผาติดเชื้อ 

ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยเป็นระบบบ่อผ่ึง จ านวน 3 บ่อ พ้ืนที่ 33 ไร่ มีการปูพ้ืน
และขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติก HDPE ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก 3 เมตร เนื่องจากระบบ
บ าบัดน้ าชะมูลฝอยอยู่ติดป่าชายเลนและคลองเกาะผี เทศบาลฯ จึงสูบน้ าชะมูลฝอยจากบ่อสุดท้ายไป
บ าบัดต่อยังระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลนครภูเก็ต จากการตรวจประเมินพบว่าระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบบ่อผึ่งบ่อที่ 1 เกิดการหมักหมม มีก๊าซลอยขึ้นบริเวณผิวหน้าของบ่ออย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลฯ 
ก าลังวางแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของบ่อผึ่งดังกล่าว โดยวางแผนท าการขุดลอกตะกอนเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัด 

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) มีจ านวนทั้งหมด 4 บ่อ  
มีสภาพช ารุดทั้งหมด วัสดุเป็นท่อคอนกรีตไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ บางบ่อ 
สูญหายจากการฝังกลบ และบางบ่อใช้งานไม่ได ้ดังภาพที ่4.5 

 
ภาพที่ 4.5 โครงสร้างพ้ืนฐานและต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
               เทศบาลนครภูเก็ต 
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4.1.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.1.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลนครภูเก็ตด าเนินการเก็บขน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงกลางวัน เวลา 05.00-
12.00 น. และ 08.30-12.00 น. โดยรถเก็บขน 15 คัน และช่วงกลางคืน เวลา 19.00-02.00 น. โดย 
รถ เก็บขน จ านวน 5 คัน ซึ่งมีจ านวนเพียงพอส าหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยตกค้าง ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลฯ 
ประมาณ 130 ตัน/วัน รวบรวมขยะโดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งรวมกัน 
ทุกประเภท แบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 12 ใบ และ ถังขยะพลาสติก 
แยกประเภทเป็นขยะอินทรีย์ และขยะท่ัวไป ขนาด 120 ลิตร จ านวน 600 แบบถังพลาสติก และถังยาง
รถยนต์ ขนาด 240 ลิตร จ านวน 70 ใบ ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในเขตเทศบาลฯ และได้จ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาความสะอาด รายละเอียดเส้นทางเก็บขนดังภาพที ่4.6 

 
ภาพที่ 4.6 เส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต 
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บุคลากรในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดจ านวน 58 คน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่เก็บขนท้ายรถจ านวน 43 คน พนักงานขับรถจ านวน 15 คน ใช้รถในการด าเนินการเก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดจ านวน 15 คัน รายละเอียดดังตารางที ่4.3 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต 

ที ่ เลขทะเบียน รหัส (ทบ.) ยี่ห้อ/ล้อ 
ความจุ/
แรงม้า 

วัน/เดือน/ป ีที่
ซื อ 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

สถานภาพ
การใช้งาน 

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  
1 80-7562 183 อีซูซุ/6 10 ม3/190 5 ก.พ. 2551 2 ใช้งานได้ 
2 80-7869 - มิตซูบิชิ/6 11 ม3/190 11 ต.ค. 2551 2 ใช้งานได้ 
3 80-5249 153 มิตซูบิชิ/6 10 ม3/195 26 ก.ย. 2544 2 ใช้งานได้ 
4 80-5423 160 มิตซูบิชิ/6 10 ม3/195 9 เม.ย. 2545 2 ช ารุด 
5 80-8216 - อีซูซุ/6 10 ม3/200 18 ม.ค. 2553 2 ใช้งานได้ 
6 80-9429 - - 10 ม3/195 10 ม.ค.2557 2 ใช้งานได้ 
7 80-9759 - - 5 ม3/- 24 ก.ย. 2557 2 ใช้งานได้ 
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย   
8 80-4885 88 มิตซูบิชิ/6 5 ม3/160 16 พ.ย.2538 2 ใช้งานได้ 
9 80-4884 115 มิตซูบิชิ/6 7.65 ม3/160 16 ธ.ค.2539 2 ใช้งานได้ 
10 80-5785 164 ฟอร์ด/4 3.06 ม3 11 ก.ย.2546 2 ใช้งานได้ 
11 81-0034 - อีซูซุ/4 5 ม3 25 ส.ค. 58 2 ใช้งานได้ 
รถยกถังคอนเทนเนอร์ 
12 80-4888 143 โตโยต้า/6 3.06 ม3/120 28 ก.ย.2542 4-5 ใช้งานได้ 
13 80-8312 - อีซูซ ุ 4 ม3/130 16 ก.ค.2553 4-5 ใช้งานได้ 
รถบรรทุกหางเหย่ียว (ดั ม) 
14 80-4889 52 อีซูซุ/6 6 ม3/160 2 ต.ค. 2553 2 ช ารุด 
15 80-4914 141 มิตซูบิชิ/6 3.06 ม3/195 24 ก.ย. 2542 2 ใช้งานได้ 
รถบรรทุกดั ม 4 ล้อ 
16 80-4898 61 อีซูซุ/4 2.30 ม3/4 19 เม.ย. 2536 2 ใช้งานได้ 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2558 
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4.1.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ อาคารส านักงาน ป้อมยาม อาคารเครื่องชั่ง โรงล้าง

รถ รั้วลวดหนาม ถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร อยู่ในสภาพใช้งานปกติ เครื่องจักรส าหรับใช้ในงานก าจัดขยะ
มูลฝอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 

ตารางท่ี 4.4 รถและเครื่องจักรทีใ่ช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต 

ที ่
รายการเครื่องจักร 

หมายเลขครุภัณฑ์ ปีท่ีได้รับ สภาพการใช้งาน 
ประเภท ทะเบียนรถ ยี่ห้อ 

1 รถตักดินล้อยาง ต 0114 CAT รุ่น 916 018/34/008 2534 ใช้งานได้ 

2 รถตักหน้าขุดหลัง  ต.0136 CAT 018/37/0010 2537 ช ารุด (รอซ่อม) 

3 รถกระบะตรวจการณ์  กค 7219 TOYOTA 002/42/0033 2542 ใช้งานได้ 

4 รถกระบะตรวจการณ์  บธ 3292 NISSAN 006/53/0034 2553 ใช้งานได้ 

5 รถขุดไฮโดรลิค  ตค 138 JCB 018/54/0017 2554 ใช้งานได้ 

6 รถยนต์บรรทุกหางเหยี่ยว 6 ล้อ 80-8250 HINO 017/54/0032 2553 ใช้งานได้ 

7 รถดันขยะตีนเป็ด ตค 134 ซันซุ่ย 019/54/0009 2554 ไม่ได้ใช้งาน 

8 เครื่องตัดหญ้า - Honda 441/55/0212 2555 ใช้งานได้ 

9 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ต.164 CAT รุ่น D5 019/39/0006 2539 รอจ าหน่าย ปี 60 

10 รถบรรทุกฉีดจุลินทรีย์ 80-4913 ISUZU 011/40/0043 2540 จ าหน่าย ปี 59 

11 รถตักตีนตะขาบ  ต.155 CAT รุ่น 963 019/39/0007 2539 จ าหน่าย 

12 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  ต.154 CAT รุ่น D6 019/39/0008 2539 จ าหน่าย 

13 รถขุดดินไฮโดรลิค  ต.164 CAT รุ่น 320 018/39/0012 2539 จ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2559 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ น าขยะมูลฝอยมาก าจัด
จ านวน 21 แห่ง โดยมีหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ได้น า
ขยะมูลฝอยมาส่งก าจัดและอีกส่วนหนึ่งเป็นขยะสาธารณะ ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวมประมาณ 745 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 99 ของค่าที่ออกแบบไว้ (ความสามารถ  
ในการก าจัดขยะ 750 ตัน/วัน โดยประกอบด้วยแบบฝังกลบ 50 ตัน/วัน และเตาเผาชุดที่ 2 ขนาด 700 
ตัน/วัน) แบ่งเป็นขยะของเทศบาลฯ ประมาณ 130 ตัน/วัน มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ประมาณ 615 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 โดยขยะที่เข้าสู่ศูนย์ฯ จะใช้ระบบ
ก าจัดแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่งปัจจุบันใช้พ้ืนที่ฝังกลบเต็มแล้วทุกบ่อ 
และได้ด าเนินการขุดรื้อขยะมูลฝอยในบ่อที่ 2 โดยน าขยะขุดร่อนเข้าเตาเผาและจัดเตรียมบ่อเพ่ือ 
ให้สามารถใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยได้ 
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ตารางท่ี 4.5 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – 2559 

ล้าดับ หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งก้าจดั (ตัน/ปี) 

ขยะเฉลี่ย (ตัน/
วัน) 

% อัตรา
เพิ่ม/ลด 
ปี 58/59 2555 2556 2557 2558 2559 ปี 58 ปี 59 

หน่วยงานที่ร่วมลงนามและเอาขยะมาทิ ง 
1 ทน.ภูเก็ต 42,254.2 44,749.1 46,802.8 47,522.1 48,777.0 130.2 133.3 2.4 
2 ทม.ป่าตอง 37,537.4 41,398.8 43,144.9 45,883.3 47,811.6 125.7 130.6 3.9 
3 ทม.กะทู้ 12,232.6 13,399.4 14,143.5 15,338.5 16,215.0 42.0 44.3 5.4 
4 ทต.กะรน 13,048.1 12,418.5 15,035.8 15,403.5 17,515.5 42.2 47.9 13.4 
5 ทต.เชิงทะเล 2,504.3 2,685.7 2,837.7 3,068.8 3,080.9 8.4 8.4 0.1 

6 
ทต.เทพ
กระษัตรี 

2,533.9 2,662.1 2,825.3 2,892.5 3,092.8 7.9 8.5 6.6 

7 ทต.วิชิต 18,412.8 19,981.0 21,530.8 24,054.0 25,736.3 65.9 70.3 6.7 
8 ทต.รัษฎา 19,329.3 20,668.4 21,861.5 22,516.8 25,411.2 61.7 69.4 12.5 
9 ทต.ราไวย์ 9,582.2 10,906.4 11,626.5 12,250.8 13,413.0 33.6 36.6 9.2 
10 ทต.ฉลอง 10,685.8 12,024.2 12,794.8 13,968.7 15,051.4 38.3 41.1 7.5 
11 ทต.ศรีสุนทร 7,032.1 8,306.7 9,598.5 10,253.8 11,640.1 28.1 31.8 13.2 
12 ทต.ป่าคลอก 2,456.1 2,539.3 3,067.1 4,192.8 3,707.0 11.5 10.1 -11.8 
13 อบจ.ภูเก็ต 486.2 463.1 701.5 879.3 1,131.0 2.4 3.1 28.3 
14 อบต.กมลา 2,944.0 3,141.6 3,250.6 3,540.4 3,811.6 9.7 10.4 7.4 
15 อบต.เกาะแก้ว 3,877.3 4,153.3 4,325.1 4,458.2 4,908.2 12.2 13.4 9.8 
16 อบต.เชิงทะเล 4,453.7 4,652.9 5,361.6 5,574.0 5,815.4 15.3 15.9 4.0 

17 
อบต.เทพกะษัต
รี 

3,635.1 3,967.9 4,218.9 4,466.3 4,454.2 12.2 12.2 -0.5 

18 อบต.ไม้ขาว 2,536.3 2,763.6 2,697.9 3,439.0 3,688.9 9.4 10.1 7.0 
19 อบต.สาคู* 217.1 529.7 0.0 0.0 484.4 0.0 1.3 100 

หน่วยงานที่ไม่ได้ลงนามแต่น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 
20 เอกชน 23,120.0 29,462.7 26,341.5 31,040.3 33,266.3 85.0 90.9 6.9 
21 ขยะสาธารณะ 954.9 545.4 995.3 1,147.1 1,237.6 3.1 3.4 7.6 

รวม 219,833.4 241,419.8 253,161.5 271,890.1 290,249.4 744.8 793.0 6.5 
เฉลี่ย ตัน / วัน 602 661 694 745 793 745 793  

ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2559 

ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ าชะมูลฝอยจากโรงเตาเผาจะถูกรวบรวม
และน าไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดแบบ ABR ซึ่งมีทั้งหมด 2 หน่วยต่อแบบอนุกรม โดยน้ าที่ผ่านการบ าบัด
แล้วจากระบบ ABR ประมาณร้อยละ 70 ทางเทศบาลฯ จะส่งไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชม
ของเทศบาลนครภูเก็ต อีกร้อยละ 30 จะส่งไปยังบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอยแบบบ่อผึ่งก่อนส่งไปยังระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนของเทศบาลฯ เพ่ือท าการบ าบัดต่อไป ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยแบบ
บ่อผึ่งซึ่งรับน้ าชะมูลฝอยจากบ่อฝังกลบพบว่า น้ าชะมูลฝอยบ่อที่ 3 จะถูกส่งไปบ าบัดยังระบบบ าบัด 
น้ าเสียรวมชุมชน ส่วนบ่อท่ี 1 จะมีปัญหากลิ่นเหม็นและการหมัก เกิดแก๊สลอยขึ้นบริเวณผิวหน้าของบ่อ
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลฯ อยู่ระหว่างวางแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของบ่อผึ่ง
ดังกล่าว 

ส าหรับบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินพบว่า ยังไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กรมควบคุมมลพิษ และมีสภาพช ารุด จึงไมส่ามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินได้ 
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4.1.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ในปี 2558 เทศบาลนครภูเก็ต มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 25 ,844,136 บาท ค่าตอบแทน 4,344,417 บาท ค่าใช้สอย 
104,700,723.55 บาท ค่าวัสดุ 6,244,094 บาท ค่าสาธารณูปโภค 1,968,298 บาท เงินอุดหนุน 
2,228,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,329,668 บาท 

4.1.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลนครภูเก็ต มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและการก าจัด 

ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 123,811,318.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 

เทศบาลนครภูเก็ตจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามเทศบัญญัติ 
เรื่องการเก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ดังตารางที่ 4.6 และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะตั้งแต่ 
ปี 2557-2559 ดังตารางที ่4.7 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.6 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน 
วันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร ค่าเก็บขนและขนทุกๆ 20 
ลิตร 

30 

สถานประกอบการ 

วันหน่ึงเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 
ก. วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ข. วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ค่าเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

1,500 

การเก็บขนเป็นครั้งคราว 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

100 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2559 

ตารางที่ 4.7 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2557- 2559 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559  
รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
(บาท) 

4,868,742.00 5,417,857.00 5,696,374.80 6,104,983.00 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2559 
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2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 

เทศบาลนครภูเก็ต ได้ออกเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มาร่วมทิ้ง ในอัตรา 520 บาท/ตัน รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัด
ขยะมูลฝอยปี 2556 – 2559 ดังตารางที ่4.8 

ตารางท่ี 4.8 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2556 – มิถุนายน 2559 
ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 

2556 115,069,151.86 
2557 115,342,101.80 
2558 118,114,943.40 

2559  133,856,845.80 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต, 2559 

4.1.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลนครภูเก็ต รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะผ่านทางสื่อของเทศบาลฯ ได้แก่ ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ วารสารรัษฎานุสร ไฟวิ่ง เว็บไซต์ และ 
การประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการขยะเป็นประจ าทุกเดือน  อีกทั้ง 
ยังจัดท าโครงการต่างๆร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร โครงการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการคลองสวยน้ าใส ไม่ทิ้งขยะลงคลอง 
โครงการภูเก็ตมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ และ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงานศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตได้ 

4.1.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยแบบบ่อผึ่งมีกลิ่นเหม็นและเกิดก๊าซลอยขึ้นบริเวณผิวหน้า 

ของบ่ออย่างต่อเนื่อง 
2) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่เข้าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยใกล้เคียงกับศักยภาพการรองรับขยะมูลฝอยของเตาเผาที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

3) ขยะอินทรีย์ ซึ่งมีความชื้นค่อนข้างสูง มีการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์ไม่มากนัก 
เมื่อถูกน าไปเผา จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ลดลง 

4) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยถูกใช้งานเกือบเต็มพ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่มีพ้ืนที่ในการฝังกลบขยะ 
มูลฝอยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะน าไปเผา รวมทั้งการฝังกลบขี้เถ้าจากเตาเผา 

4.1.7 ข้อเสนอแนะ 
1) เทศบาลฯ ควรเร่งรัดการซ่อมโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดที่ 1 เพ่ือรองรับปริมาณขยะ 

มูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
2) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ ในการลด คัดแยก 

และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเข้าศูนย์ฯ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเตาเผา 
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3) เทศบาลฯ ควรวางแผนและเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพ่ือน าพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป 

4) เทศบาลฯ ควรด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินใหม่ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน 

4.1.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559) 

  
บ่อฝังกลบขยะ 

  
ระบบบ าบดัน้ าชะขยะแบบบ่อผึ่งบ่อที่ 1 น้ าชะมูลฝอย 

  

ระบบบ าบดัน้ าชะขยะแบบ ABR 
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อาคารเก็บของเสยีอันตราย 

  

เตาเผาขยะติดเชื้อ 

  

ที่พักรวมมูลฝอยตดิเช้ือ เถ้าจากขยะตดิเช้ือ 
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4.2 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
4.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองพังงาจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งเทศบาล พ.ศ. 2479 เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่ 6.75 
ตารางกิโลเมตร ดังภาพที่ 4.7 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวน 10 ,582 
คน จ านวนประชากรแฝง 2,000 คน/ปี จ านวนนักท่องเที่ยว 11,800 คน/ปี และจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 5,504 ครัวเรือน 

 
ภาพที่ 4.7แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลเมืองพังงา 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลเมืองพังงา รายละเอียดดังตารางที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพังงา 
ล้าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ้านวน  (แห่ง) 

1 ตลาด 3 
2 โรงแรม 8 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 17 
4 ร้านอาหาร (ตาม พรบ.สาธารณสขุ พ.ศ. 2535) 67 
5 โรงงานอุตสาหกรรม - 
6 หมู่บ้านจัดสรร 1 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 32 
8 ห้างสรรพสินค้า 2 

ที่มา : เทศบาลเมืองพังงา 

4.2.2 ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองพังงา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม (แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) เพ่ือด าเนินการจัดการขยะ 
มูลฝอย รวมวงเงินทั้งสิ้น 49.9064 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที ่4.10 

ตารางท่ี 4.10 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพังงา 
ล้าดับ

ที ่
ปีงบ 

ประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 1.5 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
2 2540 7.544 จัดซื้อที่ดินไม่น้อยกว่า 71 ไร่ 1 งาน 

4.375 จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 153 แรงม้า 1 คัน  
3 2541 3 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
4 2542 0.92 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย 12 ลูกบาศก์หลาจ านวน 1 คัน 

(เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 
1,200,000 บาท เทศบาลฯ สมทบ 280,000 บาท) 

5 2544 7.176 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ผูกพันงบประมาณปี 2544-2545 วงเงินรวม 
32.567 ล้านบาท) 6 2545 25.3914 

4.2.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
4.2.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา ตั้งอยู่บ้านในหงบ หมู่ที่ 3 ต าบล 
ตากแดด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่ 71-1-0 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ อยู่ห่าง
จากเขตเทศบาลฯ 15 กิโลเมตร ลักษณะพ้ืนที่เป็นราบเนินเขา มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวมเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ดังภาพที่ 4.8 และภาพที่ 4.9 ตามล าดับ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดกับ สวนยางพารา สวนปาล์ม 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ป่าชายแลน 
ทิศตะวันออก ติดกับ สวนยางพารา 
ทิศใต้   ติดกับ สวนปาล์ม 

 
ภาพที่ 4.8 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 
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ภาพที่ 4.9 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.2.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดย 

มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 20 แห่ง  
ดังภาพที่... 

 
ภาพที่ 4.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

166 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 71 ไร่ มีความสามารถ
ในการก าจัดขยะ 50 ตัน/วัน ออกแบบเป็นการด าเนินการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล แบบขุดร่องลึก  
ลงในดินจากระดับดินเดิม 7 เมตร จ านวน 3 บ่อ ฝังกลบจ านวน 2 ชั้น สูง 5.5 เมตร ไม่มีการปูพ้ืนบ่อ
ด้วยพลาสติกเพ่ือกันซึม ชั้นขยะมูลฝอยแต่ละชั้นมีการถมสูง 0 .5 เมตร บดอัดชั้นขยะและปิดทับด้วย 
ดินเหนียวที่ได้ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ไม่มีระบบท่อระบายก๊าซจากขยะมูลฝอย และไม่มีการ
วางท่อรวบรวมน้ าชะมูลฝอย เนื่องจากไม่มีในแบบแปลน มีเพียงระบบระบายน้ าฝนโดยสร้ างราง 
ดักน้ าฝนแบบท่อตัววี เป็นคอนกรีตขนาดกว้าง 1 เมตรออกแบบเป็นบ่อกักเก็บรวบรวมน้ าชะมูลฝอย
จ านวน 1 บ่อ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นบ่อดินเหนียวบดอัดเป็นวัสดุกันซึม
แทนแผ่นพลาสติก (HDPE) ซึ่งปล่อยน้ าชะมูลฝอยไหลจากบ่อฝังกลบไปบ่อกักเก็บน้ าตามแรงโน้มถ่วง 

โครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา ได้แก่ อาคาร
ส านักงาน บ้านพักคนงาน อาคารโรงจอดรถและล้างรถ ถังหอสูงน้ าใต้ดิน เครื่องชั่งน้ าหนัก  และ 
บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) มีจ านวนทั้งหมด 4 บ่อ ดังภาพที ่4.11 

 
ภาพที่ 4.11 โครงสร้างพื้นฐานและต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
                เทศบาลเมืองพังงา 
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4.2.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.2.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

การเก็บขนขยะมูลฝอย ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมครัวเรือนและพ้ืนที่ทั้งหมด 6.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนครัวเรือนและพ้ืนที่ทั้งหมด ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยตกค้าง ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 14 ตัน/วัน รวบรวมขยะโดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นแบบ
ถังเดี่ยวทิ้งรวมกันทุกประเภท แบบถังพลาสติกขนาด 180 ลิตร จ านวน 90 ใบ และขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 290 ใบ ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในเขตเทศบาลฯ ระยะทางการเก็บขน ไปยังสถานที่ทิ้งขยะ
ประมาณ 15 กิโลเมตร เทศบาลฯ แบ่งเขตในการเก็บขนขยะมูลฝอยออกเป็น 3 เขต ตามลักษณะที่ตั้ง
ของชุมชน รายละเอียดเส้นทางเก็บขนดังภาพที่ 4.12 

 
ภาพที่ 4.12 เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 
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บุคลากรในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดจ านวน 27 คน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่กวาดถนน 8 คน เจ้าหน้าที่เก็บขนท้ายรถ 13 คน พนักงานขับรถ 6 คน ใช้รถในการ
ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งหมด 14 คัน ซึ่งรถที่สามารถใช้งานเก็บขนขยะมูลฝอย 
มีจ านวน 2 คัน รายละเอียดดังตารางที ่4.11 

 

ตารางท่ี 4.11 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพังงา 

ที่ 
เลข 

ทะเบียน 

เครื่องยนต์ 
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีทีจัดซื อ 
การเก็บขน 
(เที่ยว/วัน) 

พนักงาน 
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทาง 
เก็บขน 

(กม./เที่ยว) 

ระยะเวลา 
เก็บขน 

(ชั่วโมง/เทีย่ว) 

สภาพ 
การใช้งาน 

รถบรรทุกขยะแบบอัดทา้ย 
1 80-3994 13 10 พ.ย. 49 2 3 42 8 ซ่อมบ่อย 
2 80-3504 13 2 พ.ย.47 1 3 40 8 ซ่อมบ่อย 
3 80-2876 5 7 ก.ย. 42 - - - - ช ารุด 
4 80-6162 12 11 มิ.ย. 58 1 3 67 8 ดี 
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 
5 80-3411 3 2 ต.ค. 46 - 2 - ตามภาระงาน ซ่อมบ่อย 
6 80-3605 3 8 ก.ค. 38 - 2 - ตามภาระงาน ซ่อมบ่อย 
7 80-6265 3.2 15 มี.ค. 59 - 2 - ตามภาระงาน ดี 
รถบรรทุกดั ม 6 ล้อ 
8 80-3304 6 ตัน 6 ม.ค. 46 - - - ตามภาระงาน ซ่อมบ่อย 
รถบรรทุกน ้า 
9 80-3303 6,000 6 ม.ค. 46 - - - ตามภาระงาน ซ่อมบ่อย 
10 80-3613 6,000 24 ส.ค. 38 - - - ตามภาระงาน ซ่อมบ่อย 
รถดูดสิ่งปฏิกูล 
11 80-4087 6 1 มี.ค. 49 - - - ตามภาระงาน ซ่อมบ่อย 
12 80-3602 4 9 พ.ย. 40 - - - ตามภาระงาน ซ่อมบ่อย 

13 
รถกวาดถนน 
แบบเดินตาม 2 คัน 

12 มี.ค. 50 - - - ตามภาระงาน ช ารุด 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2559 

4.2.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา อยู่ในสภาพ

ใช้งานได้ปกติ ยกเว้นป้อมยามที่ช ารุด เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน ส าหรับเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ 
สามารถใช้งานได้ทั้งหมดรายละเอียดเครื่องจักรส าหรับใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล 
เมืองพังงาดังตารางที ่4.12 
 

ตารางท่ี 4.12 รถและเครื่องจักรที่ใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพังงา 

ที ่ ประเภทรถ รุ่น แรงม้า เลขทะเบียน ปีที่ได้รับ 
การใช้งาน 

(ชั่วโมง/วัน) 
สภาพการ

ใช้งาน 
1 รถดันขยะตีนตะขาบ Catterpilla 120 ตค-2 พง. 15 ส.ค. 40 ตามภาระงาน ใช้งานได้ 
2 รถขุดไฮโดรลคิ โคมัทสุ พีซี 200 120 ตค-62 พง. 31 ก.ค. 45 ตามภาระงาน ใช้งานได้ 
3 รถกระบะตรวจการณ ์ อี ซูซุ  ดีแม็ก 120 กข-2131 พง. 8 ก.ค. 39 ตามภาระงาน ใช้งานได้ 
4 รถบรรทุกดิน ฮีโน 200 80-3304 พง. 6 ม.ค. 46 ตามภาระงาน ใช้งานได้ 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2559 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ น าขยะมูลฝอยมาก าจัด
จ านวน 13 แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามใช้บริการ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ได้น าขยะมาส่งก าจัดด้วย ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบ
ประมาณ 35 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 70 ของค่าที่ออกแบบไว้ (ความสามารถในการก าจัดขยะ 50  
ตัน/วัน) เป็นขยะของเทศบาลฯ ประมาณ 14 ตัน/วัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ ประมาณ 21 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.13 

ตารางท่ี 4.13 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 - มิถุนายน 2559 

ท่ี หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งกา้จัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย (ตัน/วนั) % อัตรา

เพ่ิม/ลด  
ปี 57/58 2555 2556 2557 2558 

2559 
(มิถุนายน) 

ปี 57 ปี 58 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนามและนา้ขยะมูลฝอยมาทิ ง 
1 ทม.พังงา 4,974 5,320 4,973 5,157 3,694 13.62 14.13 0.51 
2 ทต.กระโสม 737 783 856 829 609 2.34 2.28 -0.06 
3 อบต.ถ้ าน้ าพุด 1,215 1,442 1,477 1,383 1,133 4.04 3.79 -0.25 
4 อบต.นบปริง 707 780 802 719 496 2.19 1.97 -0.22 
5 อบต.เกาะปันหยี 135 152 225 148 80 0.61 0.41 0.2 
6 อบต.กระโสม 818 912 908 810 583 2.48 2.22 0.26 
7 อบต.บ่อแสน 706 763 813 674 458 2.22 1.85 0.37 
8 อบต.มะรุ่ย 486 489 533 427 316 1.46 1.17 0.29 
9 อบต.กะไหล 521 561 903 737 508 2.47 2.02 0.45 
10 อบต.ป่ากอ 281 277 272 308 280 0.74 0.85 0.11 
11 อบต.โคกเจริญ 181 204 271 240 174 0.74 0.66 0.08 
12 อบต.ตากแดด 513 775 766 688 468 2.09 1.89 0.02 
13 อบต.ถ้ า 459 477 533 407 276 1.46 1.12 0.34 
หน่วยงานท่ีไม่ได้ลงนามแต่นา้ขยะมูลฝอยมาทิ ง 
14 อบต.คึกคัก - - 813 - - 2.22 - - 
15 รพ.พังงา 12 8 3 1.5 0.46 0.01 0.01 - 
16 สาธารณสขุฯ 4 - 4 1 1.59 0.01 0.01 - 
17 รร.ดีบุกฯ 2 - 12 9 0.15 0.04 0.03 0.01 

รวม (ตัน/ป)ี 11,751 12,953 14,164 12,537 9,077.20    
เฉลีย่ (ตนั/วัน) 32.2 35.49 36.57 34.35 24.87 36.57 34.35  

* หมายเหตุ : หน่วยงานที่ร่วมลงนามแตไ่ม่ได้น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง ได้แก ่ทต.ทับปุด, อบต.สองแพรก, อบต.บางเหรียง,  
 อบต.ทุ่งคาโงก, อบต.ถ ้าทองหลาง,  อบต.ทับปุด และอบต.บางเตย 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2559 

การด าเนินการฝังกลบพบปริมาณขยะตกค้างสะสมเป็นจ านวนมาก ลักษณะมีการ
เทกองขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้าง และปิดทับไม่หมด 

ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ าชะมูลฝอยไม่ได้ถูกรวบรวมไปยังบ่อ 
กักเก็บน้ าชะมูลฝอยทั้งหมด มีน้ าชะมูลฝอยบางส่วนไหลลงสู่ป่าชายเลนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
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ส าหรับบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินพบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
กรมควบคุมมลพิษ และเทศบาลฯ ยังไม่ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจาก 
บ่อตรวจสอบฯ กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2553 
พบว่าจากการติดตามตรวจสอบท้ายน้ าบ่อที่ 1 พบว่า มีค่าความเข้มข้นของซีลิเนียมเกินมาตรฐาน
เล็กน้อย ส่วนบ่อติดตามตรวจสอบท้ายน้ าบ่อที่  2 มีค่าความเข้มข้นของนิกเกิลและแมงกานิส 
เกินค่ามาตรฐาน ไม่ได้ตรวจสอบวิเคราะห์น าในบ่อที่ 3 เนื่องจากไม่มีน้ า จากผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ ายังไม่สามารถสรุปได้ว่า การปนเปื้อนของโลหะหนักที่เกิดขึ้น มาจากการด าเนินการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย เนื่องจากบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจมีน้ าจากภายนอก 
ซึมผ่านลงไปได ้

4.2.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เทศบาลเมืองพังงา มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างคนขับรถ ค่าจ้างพนักงาน  
ท้ายรถ ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมแซมรถ (2) ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนเจ้าหน้าที่ และค่าไฟฟ้า รายละเอียดดังตารางที ่4.14 

ตารางท่ี 4.14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 

หมวดรายจ่าย (บาท) 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 - 2559 (มิถุนายน) 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ไม่มีข้อมลู 

ค่าจ้างคนขับรถ 430,920 
ค่าจ้างพนักงานท้ายรถ 1,017,900 
ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน 1,080,000 
น้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น 1,898,985 
ค่าซ่อมแซมรถ 432,780 
ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะมูลฝอย 
เงินเดือนเจ้าหน้าที ่ - 
ค่าแรงลูกจ้าง 1,364,294 
ค่าน้ า/ค่าไฟ 216,800 
ค่าดินกลบทับ - 

รวมค่าใช้จ่ายทั งสิ น 4,542,694 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2558 

4.2.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 
เทศบาลเมืองพังงาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประกาศ

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารการเก็บขนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนและสถานประกอบการณ์
ต่างๆ ดังตารางที่ 4.15 และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะตั้งแต่ปี 2557- มิถุนายน 2559  
ดังตารางที ่4.16 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน 
วันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร หรือวันหนึ่งเกิน 2 ลิตร ค่าเก็บขนและขน
ทุกๆ 20 ลิตร 

30 

สถานประกอบการ 

วันหน่ึงเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 
ก. วันหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ข. วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ค่าเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

2,000 

การเก็บขนเป็นครั้ง
คราว 

ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

2,000 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2559 

ตารางที ่4.16 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา ปี 2557- มิถุนายน 2559 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 
2559 

(มิถนุายน) 
จ านวนครัวเรือนท่ีใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) 5,399 5,458 5,531 
จ านวนครัวเรือนท่ีจ่ายค่าธรรมเนยีม (ครัวเรือน) 621 688 425 
รายได้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมลูฝอยจากครัวเรือน (บาท) 787,534 512,294  
รายได้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมลูฝอยจากสถานประกอบการ 
(บาท) 

81,120 90,240  

รายได้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมลูฝอยเป็นครั้งคราว (บาท)    
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2559 

2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 
เทศบาลเมืองพังงา ได้ออกระเบียบเทศบาลเมืองพังงา ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มาร่วมทิ้ง ในอัตรา 
0.60 บาท/กิโลกรัม หรือ 600 บาท/ตัน ซึ่งมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ ปี 2553 – 
มิถุนายน 2559 ดังตารางที่.4.17 

ตารางท่ี 4.17 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา ปี 2553 – มิถุนายน 2559 
ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 

2553 3,202,494 
2554 3,720,442 
2555 3,200,000 
2556 4,535,318 
2557 3,200,000 
2558 4,085,934 

2559 ณ เดือนมิถุนายน  2,983,260 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองพังงา, 2559 
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4.2.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

1) เทศบาลเมืองพังงา มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนท าการศึกษาออกแบบ
ระบบ และประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อนด าเนินการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในช่องทางเสียงตามสาย 
และวารสารของเทศบาลฯ 

2) ในปีพ.ศ. 2552 เทศบาลฯ รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในการจัดท าโครงการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอยในชุมชน โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการคัดแยะขยะ และการท าน้ าหมักชีวภาพ  
น าร่องในชุมชนบริรักษ์บ ารุง โดยด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังตารางที่ 4.18 

3) กิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ 

ตารางท่ี 4.18 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพังงา 

ปีงบประมาณ รูปแบบโครงการ/กิจกรรม หน่วยดา้เนนิการ แหล่งงบประมาณ 

2556 

โครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างย่ังยืนจังหวัดพังงา/
กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ลดคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พังงา 

ร่วมกับเทศบาลเมือง
พังงา 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พังงา 

กิจกรรมการปฏิบัติเพื่อการจัดการขยะรีไซเคิล 

2558 

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ภายใต้
กิจกรรมพังงา ร่วมด้วยช่ วยลดโลกร้อน วัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
จังหวัดพังงา ร่วมกับเทศบาลเมอืงพังงา 

โครงการสร้างภาคีการคัดแยกขยะและน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ กิจกรรมการท าแก๊สชีวภาพ จากขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 

เทศบาลเมอืงพังงา 

4.2.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) เครื่องจักรที่ใช้ด าเนินการฝังกลบไม่เพียงพอและช ารุดบ่อย เนื่องจากใช้งานหนัก 
2) ระบบเครื่องชั่งขยะมูลฝอยในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยขาดความทันสมัยและช ารุดบ่อย 
3) ระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยมีการอุดตัน ส่งผลให้น้ าชะมูลฝอยบางส่วนไหลลงสู่ 

ป่าชายเลนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
4) ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ ที่ จะใช้ 

ในการด าเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

173 

4.2.7 ข้อเสนอแนะ 
1) เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง และวางแผนการฝังกลบขยะ  

มูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเทขยะให้อยู่จุดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบดอัดและฝัง
กลบขยะมูลฝอย 

2) เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือให้ได้ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ถูกต้อง 

3) ในระยะยาว ควรวางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการปรับปรุง
ระบบการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

4.2.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559) 
 

  
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองพังงา อาคารเครื่องช่ังน้ าหนัก 

  
โรงจอดรถ การคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ 

  
กองขยะมูลฝอย 
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กองขยะมูลฝอย 

  
รถขุดไฮโดรลคิ รถดันขยะตีนตะขาบ 

  

บ่อตรวจสอบคณุภาพน้ าใต้ดิน 

  

บ่อกักเก็บน้ าชะมูลฝอย รางรวบรวมน้ าชะมูลฝอย 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

175 

  

ป่าชายเลนท่ีน้ าชะมลูฝอยไหลล้นออกไป ถนนรอบโครงการ 
 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

176 

4.3 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
4.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2480 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 3.019 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,887 ไร่ ดังภาพที่ 4.13 มีพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ UTM (E)425749 
(N)935377 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559 พบว่ามีประชากรทั้งหมด 8 ,774 คน ชาย 4,297 คน  
หญิง 4,477 คน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,622 หลังคาเรือน ปัจจุบันส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
ตั้งอยู่เลขท่ี 333 ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลตะก่ัวป่า อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

 
ภาพที่ 4.13 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้แก่ ร้านอาหาร รายละเอียด
ดังตาราง 4.19 

ตารางท่ี 4.19 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
ล้าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 3 
2 โรงแรม 4 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 4 
4 ร้านอาหาร 58 
5 โรงงานอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม - 
6 หมู่บ้านจัดสรร 1 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 7 
8 ห้างสรรพสินค้า 3 
9 โรงฆ่าสัตว ์ 1 
10 โรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษา 4 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า, สิงหาคม 2559 

4.3.2 ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการ

ขยะมูลฝอย รวมวงเงินทั้งสิ้น 101,949,000 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที ่4.20 

ตารางท่ี 4.20 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
ล้าดับ

ที ่
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  

และสิ่งแวดล้อม 
(แผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวดั) 

2.0 ด าเนินการออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

2 2544 1.50 จัดซื้ อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  
ความจุ 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน 

3 2548 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(มติคณะกรรมการกองทุนฯ 

ครั้งท่ี 5/2548) 

98.449 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (เงินกองทุนฯ 
78.442 ล้ านบาท และงบท้องถิ่ นสมทบ 
20.007 ล้านบาท) 

 

4.3.3 ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอย 
4.3.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีเนื้อที่ 217-3-36.5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 
152/52 หมู่ที่ 7 บ้านพรุเตียว ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM 
(E)425749 (N)981634 อยู่ห่างจากส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร สภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ราบ ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียว สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นสวนยางพารา สวนปาล์ม 
บ้านพักอาศัยและแหล่งน้ า ดังภาพที่ 4.14 และภาพที่ 4.15 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.14 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
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ภาพที่ 4.15 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.3.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดย 

มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนทั้งหมด 11 
แห่ง ดังภาพที ่4.16 

 
ภาพที่ 4.16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
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ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เมื่อปี 2551 ออกแบบให้รองรับขยะมูลฝอยได้ถึงปี 2571 โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประยงค์ศิลป์การโยธา  
เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ควบคุมงาน ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างระบบทั้งหมด 300 วัน (6 พฤศจิกายน 2550–26 พฤษภาคม 
2551) มีความสามารถในการก าจัดขยะมูลฝอย 50 ตัน/วัน ก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยก่อสร้างแบบกลบบนพ้ืนที่ (Area Method)  ระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอยแบบฝังกลบได้ออกแบบให้มีชั้นมูลฝอย 4 ชั้น ความสูงชั้นมูลฝอยฝังกลบบนพ้ืนที่สูง 3.00 เมตร 
ขนาดของเซลล์ที่ใช้ในการออกแบบมีขนาด 3 x 2-3 เมตร และก าหนดให้มีบ่อฝังกลบจ านวน 2 บ่อ 
พ้ืนที่ในส่วนบริเวณฝังกลบบ่อท่ี 1 จ านวน 21.78 ไร่ บ่อท่ี 2 จ านวน 29.074 ไร่ 

การบ าบัดน้ าชะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่ว ใช้ระบบบ าบัดแบบบ่อผึ่ง 
(Stabilization Pond) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 บ่อ ได้แก่ บ่อบ าบัดไร้อากาศ (Anaerobic Pond)  
บ่อบ าบัดกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond) บ่อบ่ม (Maturation Pond) และบ่อเก็บน้ า (Storage 
Pond) ต่อเรียงกันแบบอนุกรม โดยน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกน าไปใช้รดถนนเพ่ือป้องกันฝุ่น ใช้ดูแล
บ ารุงรักษาต้นไม้และต้นหญ้าที่บริเวณความลาดชันของคันดินที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบเพ่ือป้องกัน  
การชะล้างพังทลายของดิน 

โครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ประกอบด้วย 
อาคารป้อมยาม อาคารส านักงานตาชั่ง อาคารโรงซ่อมบ ารุง และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 
(Monitoring Well) มีจ านวนทั้งหมด 5 บ่อ ดังภาพที ่4.17 

 
ภาพที่ 4.17 โครงสร้างพ้ืนฐานและต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย  
                เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
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4.3.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.3.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองตะกั่วป่าให้บริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ทั้งหมด 3.019 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของเขตการปกครองของ ด าเนินการเก็บขนขยะ  
ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง เวลา 03.00-07.00 น. และไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยตกค้าง ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 6.5 ตัน/วัน รวบรวมขยะโดยจัดวางถังรองรับขยะ 
มูลฝอยเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งรวมกันทุกประเภท แบบถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จ านวน 120 ใบ และ
ขนาด 240 ลิตร จ านวน 135 ใบ ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในเขตเทศบาลฯ และด าเนินการเก็บขนขยะ
มูลฝอยโดยเทศบาลเอง รายละเอียดเส้นทางเก็บขนดังภาพที่ 4.18 

 
ภาพที่ 4.18 เส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
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เทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอยจ านวน 4 คัน ปัจจุบันใช้งานได้ปกติ และมีจ านวน
เพียงพอส าหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ โดยก าหนดแบ่งพ้ืนที่เก็บขนขยะ มูลฝอย ออกเป็น  
2 เขต คือ 

 เขต 1 ตลาดย่านยาว พ้ืนที่ตั้งแต่บริเวณตลาดย่านยาวและถนนราษฎร์บ ารุง  
ถึงสะพานโคกขนุน ประกอบด้วย 25 สายทาง รวมระยะทางประมาณ 
14,054 เมตร 

 เขต 2 ตลาดใหญ่ พ้ืนที่ตั้งแต่บริเวณถนนราษฎร์บ ารุง จากสะพานโคกขนุน 
ถึงพ้ืนที่ตลาดใหญ่ ประกอบด้วย 20 สายทาง รวมระยะทางประมาณ 9,160 
เมตร 

บุคลากรในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดจ านวน 13 คน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่เก็บขนท้ายรถจ านวน 10 คน พนักงานขับรถจ านวน 3 คน ใช้รถในการด าเนินการเก็บขนขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งหมดจ านวน 5 คัน รายละเอียดแสดงดังตารางที ่4.21 

ตารางท่ี 4.21 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 

ที ่ เลขทะเบียน 
เครื่องยนต์/

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีท่ีจัดซื อ 
พนักงานท้ายรถ 

(คน) 
การเก็บขน 
(เที่ยว/วัน) 

ระยะทางเก็บขน 
(กม./เที่ยว) 

ระยะเวลาเก็บขน 
(ชั่วโมง/เที่ยว) 

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
1 80-6204 10 2558 2 1 20 4 
2 80-2992 10 2543 2 1 30 4 
3 80-3114 10 2544 2 1 4 4 
4 80-6313 10 2559 2 1 4 4 
รถบรรทุกดั ม 6 ล้อ 
5 80-3025 15 ลบ.หลา 2526 2 1 - - 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า, 2559 

4.3.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สามารถ
สภาพใช้งานปกติ ส าหรับเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ สามารถใช้งานได้ จ านวน 4 คัน ได้แก่  
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ล้อยาง รถบรรทุกน้ า รถแบคโฮ และอุปกรณ์อ่ืนๆ รายละเอียด
แสดงในตารางที ่4.22 
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ตารางท่ี 4.22 รถและเครื่องจักรทีใ่ช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 

ที ่
รายการเครื่องจักร 

ทะเบียนครุภัณฑ์ ปีท่ีได้รับ 
การใช้งาน 
(ชั่วโมง/ 

วัน) 

สภาพ 
การใช้งาน ประเภท รุ่น แรงม้า 

1 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ SHANTUI 160 019-51-0004 2551 4 ซ่อมบ่อย 
2 รถแทรกเตอรลอยาง LIUGONG 80 018-51-0004 2551 3 ซ่อมบ่อย 
3 รถบรรทุกน้ า ISUZU - 006-49-0007 2549 6 ใชงานไดดี 
4 รถแบคโฮ Hyundai 263 019-56-0005 2556 3 ใชงานไดดี 
5 เครื่องสูบน้ าฝนชนิดเคลื่อนท่ีได้   055-51-0001-3 2551 3 ช ารุด 
6 เครื่องสูบน้ าเสีย   055-51-0003-4 2551 ตลอด ใชงานไดดี 
7 เครื่องชั่ง   098-51-0001 2551 6 ใชงานไดดี 
8 เครื่องสูบน้ าบาดาล   281-51-0006 2551 - ซอมบ่อย 
9 เครื่องปรับอากาศ   420-51-0007 2551 - ใชงานไดดี 
10 เครื่องคอมพิวเตอร์   416-51-0009 2551 6 ใชงานไดดี 
11 เครื่องสูบน้ า   055-56-0016 2556 ตลอด ใชงานไดดี 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า, 2559 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน น าขยะมูลฝอยส่งมาก าจัด 
จ านวน 12 แห่ง โดยมีหน่วยงานเอกชน ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ได้น าขยะ
มูลฝอยมาส่งก าจัดด้วย ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบประมาณ 42 ตัน/วัน คิดเป็น
ร้อยละ 84 ของค่าที่ออกแบบไว้ (ความสามารถในการก าจัดขยะ 50 ตัน/วัน) เป็นขยะของเทศบาลฯ 
ประมาณ 6.5 ตัน/วัน และจากหน่วยงานเอกชนอีกประมาณ 35.5 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที ่4.23 

ตารางท่ี 4.23 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – มิถุนายน 2559 

ท่ี หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งก้าจัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) % อัตรา

เพ่ิม/ลด 
ปี 57/58 2555 2556 2557 2558 2559 

(มิถุนายน) 
ปี 57 ปี 58 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนามและน้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 
1 ทม.ตะกั่วป่า 2268.79 2350.70 2592.11 2375.17 1912.46 7.10 6.51 -8.37 
2 ทต.บางนายส ี 2029.01 2480.14 2951.75 2777.32 2179.80 8.09 7.61 -5.91 
3 ทต.ท่านา 337.13 340.36 331.15 325.14 233.89 0.91 0.89 -1.81 
4 อบต.เหมาะ 265.90 303.96 287.39 261.20 230.10 0.79 0.72 -9.11 
5 อบต.บางไทร 521.62 568.69 548.91 542.90 439.88 1.50 1.49 -1.09 
6 อบต.โคกเคียน 489.44 564.71 561.25 556.75 414.10 1.54 1.53 -0.80 
7 อบต.คึกคกั 5325.46 6557.64 6678.35 7499.30 6147.77 18.30 20.55 12.29 
8 อบต.รมณีย์ 298.72 309.31 301.16 286.68 204.64 0.83 0.79 -4.81 
9 อบต.ท่านา 479.00 532.08 392.53 409.19 304.35 1.08 1.12 4.24 
10 อบต.เกาะคอเขา 189.85 207.22 154.26 148.04 140.51 0.42 0.41 -4.03 
11 อบต.เหล 34.52 28.35 526.38 196.44 219.26 1.44 0.54 -62.68 
หน่วยงานท่ีไม่ได้ร่วมลงนามแต่น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 
12 หน่วยงานเอกชน 18.92 8.52 15.93 27.19 28.18 0.04 0.07 70.68 

รวม (ตัน/ปี) 12,258.36 14,251.68 15,341.17 15,405.32 12,454.94   0.42 
เฉลี่ย (ตัน/วัน) 33.58 39.05 42.03 42.20 34.12 42.03 42.20 0.40 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองตะกัว่ป่า, 2559 
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การด าเนินการฝังกลบพบว่า มีการเทกองขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้าง
และปิดทับไม่หมด และมีต้นไม้ค่อนข้างหนาในบ่อฝังกลบ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งมีน้ าท่วมขัง 
ในบ่อค่อนข้างมาก ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ าชะมูลฝอยไม่ได้ถูกรวบรวมไปยังบ่อกักเก็บ
น้ าชะมูลฝอยทั้งหมด มีน้ าชะมูลฝอยบางส่วนไหลลงสู่ป่าชายเลนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ในส่วนของการบ าบัดน้ าชะล้างมูลฝอย เทศบาลเมืองป่าตองใช้ระบบบ าบัดแบบ
บ่อผึ่ง (Stabilization Pond) ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 บ่อ ได้แก่ บ่อบ าบัดไร้อากาศ (Anaerobic Pond) 
บ่อบ าบัดกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond) บ่อบ่ม (Maturation Pond) และบ่อเก็บน้ า (Storage 
Pond) ต่อเรียงกันแบบอนุกรม โดยน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกน าไปใช้รดถนนเพ่ือป้องกันฝุ่น ใช้ดูแล
บ ารุงรักษาต้นไม้และต้นหญ้าที่บริเวณความลาดชันของคันดินที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบเพ่ือป้องกัน  
การชะล้างพังทลายของดิน อย่างไรก็ตามจากการตรวจประเมินพบว่า  น้ าชะขยะจากบ่อฝังกลบ 
ไม่สามารถไหลลงสู่บ่อบ าบัดได้ สาเหตุอาจเกิดจากท่อระบายน้ าชะขยะเกิดการอุดตัน เทศบาลฯ จึงได้
ติดต้ังเครื่องสูบน้ าและท าร่องน้ าระบายน้ าจากหลุมฝังกลบลงบ่อบ าบัดโดยตรง 

ส าหรับผลตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจ านวน 4 บ่อ ได้แก่ เหนือน้ า 2 บ่อ และ
ท้ายน้ า 2 บ่อ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า
คุณภาพน้ าใต้ดินทั้ง 4 บ่อ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น สารหนู (As) ในบ่อเหนือน้ าบ่อที่ 2  
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน รายละเอียดในภาคผนวก ฉ 

4.3.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยบรรจุอยู่ในงบประมาณประจ าปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดเป้าหมาย 
และติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลฯ ได้วาง
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 10,974,300 บาท 

4.3.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ 

การก าจัดในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 6,323,796 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 

เทศบาลเมืองตะกั่วป่ าจัด เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ตามประกาศก าหนดก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารการเก็บขนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน และ
สถานประกอบการ ดังตารางที่ 4.24 และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะตั้งแต่ปี 2556 – 
มิถุนายน 2559 ดังตารางที่ 4.25 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลติร) 
อัตราค่าบริการ 
(บาท/เดอืน) 

ครัวเรือน 
วันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร ค่าเก็บขนและขนทกุๆ 
20 ลิตร 

20 

สถานประกอบการ 

วันหน่ึงเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 
ก. วันหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ข. วันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

ค่าเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศกเ์มตรหรือเศษของลกูบาศกเ์มตร 

500 
400 

การเก็บขนเป็นคร้ังคราว 
คร้ังหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนทกุๆ1 ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

150 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า, 2559 

ตารางท่ี 4.25 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ปี 2556 - มิถุนายน 2559 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 
2559 
(มิ.ย.) 

จ านวนครัวเรือนท่ีให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย(ครัวเรือน) 2,594 2,599 2,607 2,607 

จ านวนครัวเรือนท่ีจ่ายค่าธรรมเนียม (ครัวเรือน) 240 747 717 570 

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน (บาท) 182,460 226,840 172,080 136,800 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า, 2559 

2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้ออกระเบียบเทศบาลเมืองตะกั่วป่าว่าด้วยการก าจัด

ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2551 ก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มาร่วมทิ้ง ในอัตรา 0.60 บาท/กิโลกรัม หรือ 600 บาท/ตัน ซึ่ง 
มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ ปี 2556 – มิถุนายน 2559 ดังตารางที ่4.26 

ตารางท่ี 4.26 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ปี 2556 – มิถุนายน 2559 
ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 

2556 5,690,974 
2557 5,966,868 
2558 6,151,698 

2559 ณ เดือนมิถุนายน  5,598,601 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า, 2559 
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4.3.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลฯ มีการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนดังนี้ 
1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนภายใน 

เขตเทศบาลฯ จ านวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ โรงเรียน
เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า  

2) จัดโครงการอบรมให้ความรู้ อสม. ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน  
3) โครงการจัดหาถังขยะชนิดแยกประเภท เพื่อจัดวางในที่สาธารณะ/สถานศึกษา/สถานที่

ราชการ จ านวน 10 แห่ง รวม 80 ใบ 
4) โครงการจดัหาภาชนะที่รวบรวมขยะอันตราย เพ่ือจัดวาง ณ ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง (น าร่อง) 

4.3.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ช่วงฤดูฝนมีปัญหาน้ าท่วมขังบ่อฝังกลบขยะ และไม่สามารถด าเนินการฝังกลบขยะได้ 
2) ระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยมีการอุดตันและช ารุด ส่งผลให้น้ าชะมูลฝอยบางส่วนไม่ถูก

รวบรวมเข้าสู่บ่อบ าบัด และไหลลงสู่พ้ืนที่ว่างในบริเวณศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
3) มีน้ าทว่มขังในบ่อฝังกลบเป็นจ านวนมาก ในช่วงฤดูฝน ทางเทศบาลฯ ต้องเร่งการสูบน้ า

ออกอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เครื่องสูบน้ าช ารุดเสียหาย 
4) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 

4.3.7 ข้อเสนอแนะ 
เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง และวางแผนการฝังกลบยะมูลฝอย

เป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเทขยะให้อยู่ในจุดเดียวกันเพ่ือสะดวกในการบดอัดและฝังกลบขยะ 
4.3.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 

 

  

ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อาคารเครื่องช่ังน้ าหนัก 

  

บ่อขยะที่ฝังกลบแล้ว บ่อขยะที่ฝังกลบแล้ว 
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บ่อฝังกลบที่ยังไม่ใช้งาน เครื่องสูบน้ า 

  
บ่อบ าบัดไร้อากาศ (Anaerobic Pond) บ่อบ าบัดกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond) 

  
บ่อบ่ม (Maturation Pond) บ่อเก็บน้ า (Storage Pond) 

  
บ่อสังเกตการณ์น้ าใตด้ิน ล ารางสาธารณะข้างโครงการ 

  
ท่อน าน้ าชะขยะไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีข้างโครงการ น้ าชะขยะไหลออกแหล่งน้ าด้านขา้งโครงการ 
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4.4 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 
4.4.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลต าบลโคกกลอย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร ดังภาพ
ที่ 4.19 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 870 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดภูเก็ต 52 กิโลเมตร  
ห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา 37 กิโลเมตร ห่างที่ว่าการอ าเภอตะกั่วทุ่ง 25 กิโลเมตร ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวน 3,070 คน แบ่งเป็นประชากรชาย จ านวน 1,458 คน 
ประชากรหญิง จ านวน 1,612 คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,567 ครัวเรือน 

 
ภาพที่ 4.19 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลต าบลโคกกลอย 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโคกกลอย ได้แก่ ร้านอาหาร 
รายละเอียดดังตาราง 4.27 

ตารางท่ี 4.27 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลโคกกลอย 
ล้าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ้านวน  (แห่ง) 

1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 1 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร (ตาม พรบ.สาธารณสขุ พ.ศ. 2535) 24 
5 โรงงานอุตสาหกรรม 1 
6 หมู่บ้านจัดสรร - 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 3 
8 ห้างสรรพสินค้า 1 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย, สิงหาคม 2559 

4.4.2 ความเป็นมา 
เทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการ

ขยะมูลฝอย รวมวงเงินทั้งสิ้น 4.42 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที ่4.28 

ตารางท่ี 4.28 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโคกกลอย 

ล้าดับที ่
ปีงบ 

ประมาณ  
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2538 โครงการพัฒนาจังหวัด  
(กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทย) 

2.39 ก่อสร้างเตาเผาขยะ 

2 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

(Miyazawa) 

2.03 ปรับปรุงพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ (ขุดหลุม
ขยะ) สร้างบ่อพักน้ าพร้อมเครื่องสูบน้ า รถ
ตักขุดหน้าขุดหลัง 

 

4.4.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
4.4.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโคกกลอย ตั้งอยู่บ้านฝรั่ง ถนนต้นแซะ- 
ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่ 20 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์  
ของเทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาลฯ 8 กิโลเมตร พ้ืนที่โดยรอบเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์ม  
ดังภาพที4่.20 และภาพที่ 4.21 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.20 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโคกกลอย 
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ภาพที่ 4.21 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโคกกลอย และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.4.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดย 

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์จัดการขยะมูล จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
ต าบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางทอง และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอยู่ ดังภาพที ่4.22 

 
ภาพที่ 4.22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโคกกลอย 
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ในปี 2538 เทศบาลต าบลโคกกลอย มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผา  
แต่ประสบปัญหาการใช้งานจึงปิดการใช้งานเตาเผา และใช้วิธีก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเทกอง 
(Open Dumping) โดยใช้รถตักหน้าขุดหลัง เกลี่ยดันขยะลงในหลุมขยะ กว้าง 10 เมตร ยาว 50 เมตร 
และลึก 10 เมตร ต่อมาในปี 2558 ท าการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยการจ้างเหมาเอกชน 
ขุดหลุมฝังกลบขยะเพ่ิมเติมอีก 1 หลุม ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน ไม่มีระบบระบาย
น้ าฝน และบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอย  

โครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโคกกลอย ได้แก่ อาคาร
ส านักงาน และบ่อตากสิ่งปฏิกูล แสดงดังภาพที่ 4.23 

 
ภาพที่ 4.23 ต าแหน่งโครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโคกกลอย 

 

4.4.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.4.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลต าบลโคกกลอยให้บริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
พ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน) หมู่ที่ 2 (เต็มพ้ืนที่) หมู่ที่ 13 
(บางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนครัวเรือนและพ้ืนที่ทั้งหมด โดยด าเนินการเก็บขนขยะทุกวัน 
และไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยตกค้าง ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลฯ 
ประมาณ 5 ตัน/วัน รวบรวมขยะโดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นแบบถังเดียวทิ้งรวมกันทุกประเภท 
แบบถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 400 ใบ รายละเอียดเส้นทางเก็บขนดังภาพที ่4.24 
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ภาพที่ 4.24 เส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย 
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เทศบาลฯ ด าเนินงานเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการทั้งหมดจ านวน 9 คน ได้แก่ พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานเก็บขน
ท้ายรถ 3 คน และพนักงานกวาดถนน 5 คน ส่วนการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ จ านวน 4 คน ได้แก่ พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานกวาดถนน 3 คน ใช้รถในการด าเนินการ
เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งหมดจ านวน 1 คัน รายละเอียดดังตารางที ่4.29 

ตารางท่ี 4.29 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโคกกลอย 

เลขทะเบียน 
เครื่องยนต์/ความจ ุ

(ลบ.ม.) 
ปีที่จัดซื อ 

พนักงานท้ายรถ 
(คน) 

การเก็บขน 
(เที่ยว/วัน) 

ระยะทางเกบ็ขน 
(กม./เที่ยว) 

ระยะเวลาเกบ็ขน 
(ชั่วโมง/เทีย่ว) 

รถบรรทุกขยะแบบอัดทา้ย 

พง.80-3888 12 2548 3 1 40 8 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย, 2559 

4.4.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโคกกลอย ได้แก่ 
อาคารส านักงานช ารุดใช้งานไม่ได้ บ่อตากสิ่งปฏิกูลช ารุดบางส่วน ส าหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัด
ขยะมูลฝอย มีจ านวน 1 คัน ได้แก่ รถตักหน้าขุดหลัง ซึ่งช ารุดบ่อย รายละเอียดดังตารางที่ 4.30 

ตารางท่ี 4.30 รถและเครื่องจักรทีใ่ช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโคกกลอย 

ประเภท/ทะเบียนรถ รุ่น แรงม้า เลขทะเบียน ปีที่ได้รับ 
การใช้งาน 

(ชั่วโมง/วัน) 
สภาพการใช้งาน 

รถตักหน้าขุดหลัง Cat320 92 ตค 100 พง 2549 4 ช ารุดบ่อย 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย, 2559 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย น าขยะ
มูลฝอยมาส่งก าจัดทุกที่ ในปี 2558 มีปริมาณขยะประมาณรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยจ านวน 26 ตัน/วัน เป็นขยะ
ของเทศบาลฯ เฉลี่ยจ านวน 5 ตัน/วัน และขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เฉลี่ยจ านวน 21 
ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที ่4.31 

ตารางที ่4.31 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – มิถุนายน 2559 

ที ่ หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งก้าจัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย  (ตัน/

วัน) 
% อัตรา
เพ่ิม/ลด 

ปี 
57/58 

2555 2556 2557 2558 2559 
(มิถนุายน) 

ปี 57 ปี 58 

หน่วยงานที่ร่วมลงนามและน้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 
1 ทต.โคกกลอย 1,825 1,825 1,825 1,825 900 5 5 - 
2 อบต.โคกกลอย 3,650 3,650 3,650 3,650 1,800 10 10 - 
3 อบต.บางทอง - - 270 1,095 540 0.73 3 310 
4 อบต.ท่าอยู ่ - 270 1,095 1,095 540 3 3 - 
5 
 

อบต.ทุ่งมะพร้าว - - - 1,825 900 5 5 - 
รวม 

๑๙๓,๑๑๘.๔๓ 
 

5,475 5,745 6,840 9,490 4,680 28.73 26 39 
เฉลี่ย (ตัน/วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 15.73 18.73 26.00 12.82 18.73 26.00 39 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย, 2559 
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ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย ใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบประมาณวันละ 26 ตัน จะถูกเทกอง
กับพ้ืน และใช้รถตักหน้าขุดหลังเกลี่ยดันขยะลงในหลุมขยะ โดยไม่มีระบบระบายน้ าฝน ไม่มี 
บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) และบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอย 

4.4.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เทศบาลต าบลโคกกลอย มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่ง

ประกอบด้วย เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี 2557 - มีนาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 2,843,984 
บาท รายละเอียดดังตารางที่ 4.32 

ตารางท่ี 4.32 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย 

หมวดรายจ่าย (บาท) 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 (มนีาคม) 2559 (มิถุนายน) 
ค่าจ้างคนขบัรถ 145,800 72,900 

ไม่มีข้อมลู 

ค่าจ้างพนักงานท้ายรถ 356,640 178,320 
ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน 540,000 270,000 
น้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น 211,994 904,000 
ค่าซ่อมแซมรถ 90,520 73,810 

รวมค่าใช้จ่ายทั งสิ น 1,344,954 1,499,030 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย, 2559 

4.4.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลต าบลโคกกลอย มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ 

การก าจัดขยะมูลฝอยในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 863,440 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 

เทศบาลต าบลโคกกลอย จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตาม 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโคกกลอย ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารการเก็บขนขยะมูลฝอย
ทั่วไป ดังตารางที่ 4.33 และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะตั้งแต่ปี 2556 – มิถุนายน 2559  
ดังตารางที4่.34 

ตารางท่ี 4.33 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราค่าบริการ 

(บาท) 
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป
ประจ ารายเดือน 

ท่ีมีปริมาณ/วันหน่ึงเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  
ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร  

40 (ต่อเดือน) 

ท่ีมีปริมาณวันหน่ึงเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 2,000(ต่อเดือน) 
ท่ีมีปริมาณวันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  
ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  

2,000 (ต่อลบ. ซม.) 

ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอย
ท่ัวไปเป็นครั้งคราว 

ครั้งหน่ึงๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  150 (ต่อครั้ง) 
ครั้งหน่ึงๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  
ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  

150 (ต่อลบ. ซม.) 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย, 2559 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

198 

ตารางท่ี 4.34 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย ปี 2556 – มิถุนายน 
                     2559 

หมวดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 
2559 
(มิ.ย.) 

จ านวนครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย(ครัวเรือน) 1,463 1,529 1,567 1,603 

จ านวนครัวเรือนที่จา่ยค่าธรรมเนียม (ครัวเรือน) - - - - 

รายได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน (บาท) - - - - 

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการ (บาท) 24,000 24,000 24,000 12,000 

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนขยะมูลฝอยจากตลาดสด (บาท) 36,000 36,000 36,000 18,000 

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (บาท) 9,600 9,600 9,600 4,800 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย, 2559 

2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 
เทศบาลต าบลโคกกลอย ก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมทิ้งแบบเหมาจ่ายปีละ 200 ,000 บาท/ปี ดัง
ตารางที ่4.35 

ตารางท่ี 4.35 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโคกกลอย ปี 2556 – มิถุนายน 2559 
ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 

2556 851,110 
2557 773,055 
2558 793,840 

2559 ณ เดือนมิถุนายน 244,340 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย, 2559 

4.4.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลต าบลโคกกลอยมีการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์  และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ดังนี้ 
1) กิจกรรมคลองสวยน้ าใส 
2) กิจกรรมแยกขยะในส านักงานเทศบาลต าบลโคกกลอย 
3) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะปี 2559 
4) กิจกรรมลด ละ เลิก การใช้กล่อมโฟม 
5) กิจกรรมแยกขยะอันตราย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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4.4.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) จ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ มี เพียงรถ 

ตักหน้าขุดหลัง 1 คัน มีอายุการใช้งาน 11 ปี ซึ่งช ารุดบ่อย เนื่องจากใช้งานหนัก 
2) เทศบาลฯ ยังไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่มีระบบระบายน้ าฝน 

ไม่มีบ่อตรวจคุณภาพน้ าใต้ดิน และบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
3) ไม่มีเครื่องชั่งขยะมูลฝอย  
4) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

4.4.7 ข้อเสนอแนะ 
1) เทศบาลฯ ควรเร่งจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องจักร เพ่ือฝังกลบ 

ขยะตกค้างสะสม 
2) เทศบาลฯ ควรวางแผนของบประมาณในการปรับปรุงศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาล 

4.4.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 

  

ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลโคกกลอย เตาเผาขยะที่ช ารดุ 

  
บ่อฝังกลบ 1 บ่อฝังกลบ 1 

  

บ่อฝังกลบ 2 บ่อฝังกลบ 2 
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บ่อฝังกลบ 3 บ่อฝังกลบ 3 

  

บ่อฝังกลบ 3 พื้นที่รอบบ่อฝังกลบ 

  

บ่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล บ่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล 
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4.5 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่
4.5.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองกระบี่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล มีชุมชน 14 ชุมชน ได้แก่ ต าบลกระบี่ใหญ่ และต าบลปากน้ า  
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 19 ตารางกิโลเมตร ดังภาพที่ 4.25 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 
2558 จ านวน 31,378 คนแบ่งเป็นประชากรชาย จ านวน 14,678 คน ประชากรหญิง จ านวน 16,700 
คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด16 ,274 ครัวเรือน ปัจจุบันส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่  
ณ เลขที่ 292 ถนนมหาราช ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM 
(E)489746 (N) 893645 

 
ภาพที่ 4.25 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลเมืองกระบี่ 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้แก่ สถานประกอบการและ
ร้านอาหาร รายละเอียดดังตารางที ่4.36 

ตารางท่ี 4.36 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
ล้าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 6 
2 โรงแรม 45 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 3 
4 ร้านอาหาร 150 
5 โรงงานอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม ไม่ม ี
6 ธนาคาร 21 
7 ห้างสรรพสินค้า 5 
8 สถานประกอบการ 500 
9 โรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษา 13 
10 ศาสนสถาน 10 
11 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 10 
12 สวนสาธารณะ 5 
13 ท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลา 1 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่, มิถุนายน 2559 

4.5.2 ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอน

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในช่วงปี  2539-2548  
รวมวงเงินทั้งสิ้น 199.668 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 4.37 

ตารางท่ี 4.37 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่ 
ล้าดับ

ที่ 
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อม  

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

24 จัดซ้ือที่ดินทิ้งขยะไม่น้อยกว่า 200 ไร่ บริเวณ อบต.
ทับปริก (งบประมาณแผ่นดิน 18 ล้านบาท และ
เทศบาล 6 ล้านบาท และได้จัดซ้ือที่ดิน จ านวน 251 
ไร)่ 

2 2538-2540 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมโยธาธกิาร, กระทรวงมหาดไทย) 

70 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
และก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย บ่อที่ 1 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม  

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

4.598 - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 190 แรงม้า จ านวน 1 
คัน งบประมาณ 1.8  ล้านบาท 
- จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์ ขนาด 115 
แรงม้า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 1.898 ล้านบาท 
- จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 115 แรงม้า จ านวน 1 
คัน งบประมาณ 0.9 ล้านบาท 

4 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม  

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

1.07 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 
คัน 
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ล้าดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

5 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม  

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

100 - ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 
(ผูกพันงบประมาณปี 2548-2550) รายการที่ได้รับ
การสนับสนุน  
- ก่อสร้างบ่อขยะ จ านวน 1 บ่อ จ านวนเงิน 24.698 
ล้านบาท 
- สถานีขนถ่าย สถานีอ่าวลึก จ านวนเงิน 37.626 ล้าน
บาท 
- สถานีขนถ่าย สถานีคลองท่อม จ านวนเงิน 37.626 
ล้านบาท 

4.5.3 ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอย 
4.5.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านทับไม้ ต าบล 
ไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM (E)563484 (N) 823135 อยู่ห่างจาก
ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร เป็นที่ดินที่เทศบาลฯ ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินซื้อเมื่อปี 2536 มีเนื้อที่ 251 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงเนินเขาติดภูเขาหิน ลักษณะดินในพ้ืนที่
เป็นดินเหนียวแดง สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พ้ืนที่โดยรอบเป็นสวนยางพารา  
สวนปาล์ม บ้านพักอาศัยและแหล่งน้ า โดยมีแผนผังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่  ดังภาพที่ 4.26 และภาพที่ 
4.27 ตามล าดับ มอีาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ติดกับสวนยางพารา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ติดกับภูเขาหิน 
ทิศตะวันออก ติดกับ ติดกับสวนยางพารา  
ทิศใต้  ติดกับ ติดกับสวนสาธารณะและสวนยางพารา 
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ภาพที่ 4.26 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ 
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ภาพที่ 4.27 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.5.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดย 

มีหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนทั้งหมด 
38 แห่ง  ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 17 แห่ง หน่วยงานราชการจ านวน 3 แห่ง 
และหน่วยงานภาคเอกชน โรงแรมต่างๆ ที่อยู่ข้างเคียงจ านวน 18 แห่ง ดังภาพที ่4.28 

 
ภาพที่ 4.28 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ 
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ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ มีความสามารถในการรองรับปริมาณ
ขยะ 50 ตัน/วัน เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2541 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือจัดท าระบบ
ก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยบ่อฝังกลบปูทับบ่อด้วย
พลาสติกเพ่ือกันซึม กลบด้วยดินหนา 30 เซนติเมตร และกลบทับด้วยทรายอีกชั้นหนึ่ง พ้ืนบ่อมีลักษณะ
ลาดชัน เพ่ือให้น้ าเสียจากระบบก าจัดมูลฝอยมารวมกันก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย 

การบ าบัดน้ าชะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ ใช้ระบบบ าบัดแบบบ่อผ่ึง 
(Stabilization Pond) มีทั้งหมด 3 บ่อ ต่อเรียงกันแบบอนุกรม อาศัยการบ าบัดโดยการระเหยและพ้ืนที่
ชุ่มน้ าตามธรรมชาติ 

โครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ได้แก่ อาคาร
ส านักงาน ป้อมยาม โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง อาคารเครื่องชั่ง โรงล้างรถ หอถังน้ าสูง บ้านพักคนงาน 
รั้วลวดหนาม ถนนดินแดงกว้าง 5 เมตร อาคารคัดแยก อาคารหมักสิ่งปฏิกูล อาคารเก็บปุ๋ย และ 
บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) จ านวนทั้งหมด 6 บ่อ ระดับความลึกประมาณ 9.20 
เมตร ดังภาพที ่4.29 

 
ภาพที่ 4.29 โครงสร้างพ้ืนฐานและต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
                 เทศบาลเมืองกระบี่ 
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4.5.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.5.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองกระบี่ ให้บริการเก็บขน และก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ทั้งหมด 19 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาลฯ โดยด าเนินการเก็บ
ขนขยะทุกวันในช่วงเวลา 00.00 - 08.00 น. และไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยตกค้าง 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 48 ตัน/วัน รวบรวมขยะโดยจัดวางถังรองรับ
ขยะมูลฝอยเป็นแบบถังเดียวทิ้งรวมกันทุกประเภท แบบถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรจ านวน 400 ใบ 
แบบคอนเทนเนอร์ขนาด 8,000 ลิตรจ านวน 3 ใบ ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในเขตเทศบาล ระยะ
ทางการเก็บขนจากเขตเทศบาลฯ ไปยังสถานที่ท้ิงขยะประมาณ 11 กิโลเมตร เทศบาลฯ แบ่งเขตในการ
เก็บขนขยะมูลฝอยออกเป็น 5 เขต ตามลักษณะที่ตั้งของชุมชน และตลาดสด รายละเอียดเส้นทาง 
เก็บขน ดังภาพที ่4.30 

 
ภาพที่ 4.30 เส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ 
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บุคลากรในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดจ านวน 27 คน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่เก็บขนท้ายรถจ านวน 21 คน พนักงานขับรถจ านวน 6 คน ใช้รถในการด าเนินการเก็บขนขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งหมดจ านวน 6 คัน รายละเอียดดังตารางที ่4.38 

ตารางท่ี 4.38 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่ 

ที่ เลขทะเบียน 
เครื่องยนต์/

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่จัดซื อ 
พนักงานท้ายรถ 

(คน) 
การเก็บขน 
(เที่ยว/วัน) 

ระยะทางเกบ็ขน 
(กม./เที่ยว) 

ระยะเวลาเกบ็ขน 
(ชั่วโมง/เทีย่ว) 

รถบรรทุกขยะแบบอัดทา้ย 
1 80-9839 10 2559 3 2 - 11 
2 80-9840 10 2559 3 2 - 11 
3 80-9722 10 2559 3 2 - 11 
4 80-9723 10 2559 3 2 - 11 
5 80-9724 10 2559 3 2 - 11 
รถคอนเทรนเนอร์ 
6 80-3794 8 2541 1 2 - 6.5 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่, มิถุนายน 2559 

4.5.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
สภาพโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ อยู่ในสภาพ

ใช้งานปกติ ยกเว้น อาคารคัดแยก อาคารหมักสิ่งปฏิกูล อาคารเก็บปุ๋ย 
ส าหรับเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ สามารถใช้งานได้จ านวน 2 คัน ได้แก่  

รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ และรถแทรกเตอร์ตักล้อยาง ส่วนรถแทรกเตอร์ และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
ส าหรับไถดินกลบดินอยู่ในสภาพช ารุด รายละเอียดในตารางที่ 4.39 

ตารางท่ี 4.39 รถและเครื่องจักรทีใ่ช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่ 

ที ่
รายการเคร่ืองจักร ทะเบียน 

ครุภัณฑ์ 
ปีที่ได้รับ 

การใช้งาน 
(ชั่วโมง/ วัน) 

สภาพการ
ใช้งาน ประเภท รุ่น แรงม้า 

1 รถขุดไฮโดรลคิตีนตะขาบ (แบคโฮ) Cat320 118 ตค-10 2540 6 ใช้งานได้ 
2 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ Cat D6H 185 ตค-11 2540 6 ช ารุด 

3 รถแทรกเตอร ์ D50S 175 ต-0006 2523 6 ช ารุด 
4 รถบรรทุกดิน 10 ล้อ HINO 240 80-3917 2523 10 เที่ยว/วัน ใช้งานได้ 
5 รถบรรทุกดิน 10 ล้อ HINO 168 น-0323 2543 10 เที่ยว/วัน ใช้งานได้ 

6 รถแทรกเตอร์ตักล้อยาง - 180 ตค-214 2543 6 ใช้งานได้ 
7 รถจักรยานยนต์  - 125 กรก-376 2549 16 ใช้งานได้ 

8 เครื่องตัดหญ้า MAKITA 2.2 411 - 13 ใช้งานได้ 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่, มิถุนายน 2559 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงแรม
ต่างๆ น าขยะมูลฝอยส่งมาก าจัดจ านวน 38 แห่ง โดยมีหน่วยงานภาคเอกชน และโรงแรมต่างๆ  
อีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ได้น าขยะมูลฝอยมาส่งก าจัดบ้าง 
เป็นครั้งคราว ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบประมาณ 157 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
314 ของค่าที่ออกแบบไว้ (ความสามารถในการก าจัดขยะ 50 ตัน/วัน) แบ่งเป็นขยะของเทศบาลฯ 
ประมาณ 48 ตัน/วัน มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ ประมาณ 109 ตัน/วัน 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.40 ส่งผลให้มีปริมาณขยะตกค้างสะสมเป็นจ านวนมาก ลักษณะเทกอง 
ของขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้าง โดยปิดทับไม่หมด 

ตารางที ่4.40 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – มิถุนายน 2559 

ล้าดับ หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งก้าจัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) % อัตรา

เพ่ิม/ลด ปี 
57/58 2555 2556 2557 2558 2559 

(มิถุนายน) ปี 57 ปี 58 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนามและน้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 

1 ทม.กระบี ่ 16,674.65 17,043.28 17,392.84 17,582.79 8,255.41 47.65 48.17 1.09 
2 ทต.กระบีน่้อย 2,359.44 2,685.84 2815.21 2,818.47 1,448.10 7.71 7.72 0.13 
3 ทต.เหนือคลอง 2,242.00 2,096.15 2,142.80 2,187.51 1,011.37 5.87 5.99 2.04 
4 อบต.อ่าวนาง 12,805.16 13,979.08 15,239.26 16,868.16 9,439.56 41.75 46.21 10.68 
5 อบต.เขาคราม 770.68 781.49 779.57 793.97 375.76 2.14 2.18 1.87 
6 อบต.ไสไทย 3,115.90 3,592.54 3,895.99 4,212.64 2,212.42 10.67 11.54 8.15 
7 อบต.หนองทะเล 2,075.16 2,371.76 2,570.01 2,608.89 1,450.00 7.04 7.15 1.56 
8 อบต.ทับปรกิ 888.41 949.85 1,097.52 1,230.77 570.60 3.01 3.37 11.96 
9 อบต.เขาทอง 339.79 336.31 380.68 471.89 249.00 1.04 1.29 24.04 
10 อบต.คลองเขม้า 626.71 650.23 572.17 645.70 326.40 1.57 1.77 12.74 
11 อบต.คลองหิน 587.70 560.27 543.69 570.61 267.74 1.49 1.56 4.70 
12 อบต.เหนอืคลอง 1,125.49 1,271.61 1,496.28 1,664.50 881.68 4.10 4.56 11.22 
13 อบต.ปกาสัย 731.34 785.54 722.67 698.95 306.27 1.98 1.91 -3.54 
14 อบต.โคกยาง 482.55 441.41 506.52 383.10 202.72 1.39 1.05 -24.46 
15 อบต.เขาใหญ ่ 251.49 272.10 267.37 298.80 135.85 0.73 0.82 12.33 

16 
อบต.อ่าวลึก
เหนือ 0.00 470.67 536.90 585.29 289.71 1.47 1.60 8.84 

17 
อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา 
- หมู่เกาะพีพ ี

165.59 193.99 149.76 190.74 126.47 0.41 0.52 26.83 

18 
อุทยานแห่งชาต ิ
เขาพนมเบญจา 11.94 10.93 10.59 10.97 5.92 0.03 0.03 0.00 

19 แขวงการทาง 7.73 0.00 0.00 10.15 9.43 - 0.03 0.00 
20 ชมรมไรเ่ลย์ 0.00 664.91 763.44 905.03 425.00 2.09 2.48 18.66 

21 
หจก.กระบี ่
เมทัลเวริ์ด 19.14 20.00 16.95 23.07 11.45 0.05 0.06 20.00 

22 บริษัท วังกระบี ่
จ ากัด 29.81 8.47 7.41 8.65 3.32 0.02 0.02 0.00 

23 วัดถ้ าเสอื 140.90 129.08 112.11 113.48 71.92 0.31 0.31 0.00 

24 

บริษัทMBK 
โฮเต็ล แอนด์ รี
สอรท์  (เชอรา
ตัน) 

258.45 254.45 285.21 329.29 172.26 0.78 0.90 15.38 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

211 

ตารางที ่4.40 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – มิถุนายน 2559 (ต่อ) 

ล้าดับ หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งก้าจัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) % อัตรา

เพ่ิม/ลด 
ปี 57/58 2555 2556 2557 2558 2559 

(มิถุนายน) ปี 57 ปี 58 

25 
โรงแรมเซ็นทรัล 
กระบี่ เบย์ 
 รีสอร์ท จ ากัด 

357.11 428.77 383.48 423.94 230.83 1.05 1.16 10.48 

26 
โรงแรมรายาวด ี 
พรีเมียร ์รีสอรท์ 128.03 146.34 235.31 284.10 155.73 0.64 0.78 21.88 

27 
นาคามันดา  
รีสอร์ท   
แอนด์ สปา 

77.67 48.12 47.70 64.26 56.15 0.13 0.18 38.46 

28 บริษัท อ่าวนาง 
พลาซ่า จ ากัด 

28.61 21.79 13.59 22.44 17.10 0.04 0.06 50.00 

29 
บริษัท วู๊ดเวอร์ค 
ครีเอชั่น 

12.84 44.51 32.26 5.21 
0.00 

 
0.09 0.01 

-88.89 

30 บริษัท วู๊ดเวิรด์ 
 ไซโต้ะจ ากัด 5.29 18.03 6.44 0.00 0.00 

 
0.02 0.01 

-50.00 

31 บริษัท อ่าวนาง
วิลล์ จ ากัด 

0.00 43.62 8.12 20.01 12.83 0.02 0.05 150.00 

32 The Last bar  36.39 41.24 39.86 30.41 18.59 0.11 0.08 -27.27 

33 ร้านโกหยาว  
รับซ้ือของเกา่ 51.92 68.00 85.76 54.64 36.56 0.23 0.15 -34.78 

34 อ่าวนาง ออคิต  
รีสอร์ท 10.38 6.04 0.24 18.69 23.88 0.00 0.05 0.00 

35 ร้านวงษ์พาณชิย์ 
จ ากัด 39.74 26.15 25.96 29.02 11.20 0.07 0.08 14.29 

36 

Mercuer 
Hotel  
Krabi 
Deevana 

5.00 7.15 11.37 13.61 0.00 0.03 0.04 

33.33 

37 บจก.บุหงาธาน ี
(หอพัก) 1.60 49.75 67.20 50.45 1.97 0.18 0.14 -22.22 

หน่วยงานท่ีไม่ได้ลงนามแต่น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 

38 
หน่วยงานอืน่ๆ  
ที่น ามาก าจดั 
เป็นครั้งคราว 

46,788.34 50,806.09 53,819.67 1,102.48 620.03 1.53 3.01 96.73 

รวม 46,788.34 50,806.09 53,819.67 57,332.68 29,433.23    
เฉลี่ย ตัน / วัน 127.84 139.19 147.45 157.08 80.64 147.45 157.08 9.37 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่, มิถุนายน 2559 

ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า ระบบท่อรวบรวมน้ าชะมูลฝอยช ารุด 
น้ าชะมูลฝอยจะไหลลงรางระบายน้ ารอบบ่อขยะและมารวมกันที่บ่อพัก ก่อนสูบไปยังบ่อบ าบัดน้ าชะ  
มูลฝอย ซึ่งมีน้ าชะมูลฝอยเต็มทุกบ่อ และบริเวณขอบบ่อมีวัชพืชและต้นไม้ใหญ่ข้ึนปกคลุมหนาแน่น 

ส าหรับบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินพบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกรมควบคุมมลพิษ และจากบ่อติดตามตรวจสอบจ านวน 6 บ่อ ปัจจุบันพบเพียงบ่อที่ 1 เท่านั้น และ
ไม่มีน้ าในบ่อดังกล่าว จึงไม่สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินได้ 
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4.5.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เทศบาลเมืองกระบี่ มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย 

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 4,224,718.29 บาท รายละเอียดดัง
ตารางที ่4.41 

ตารางท่ี 4.41 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ 

หมวด/ประเภท 
ค่าใช้จ่าย ปี 2558 

(ต.ค. 57 – พ.ค. 58) 
ค่าใช้จ่าย ปี 2559 

(ต.ค. 58 – พ.ค. 59) 
งบบุคลากร 

เงินเดือนพนักงาน 183,160.00 131,340.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 296,160.00 173,000.00 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - 8,000.00 

รวม 479,320.00 312,340.00 
งบด้าเนินการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 353,750.00 174,650.00 
รวม 353,750.00 174,650.00 

หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 153,232.09 94,876.56 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 141,254.00 - 

ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม 132,310.00 670,870.00 
รวม 426,796.09 765,746.56 

หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุส านักงาน 24,047.00 5,457.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 14,638.00 12,714.00 
วัสดุกอ่สร้าง 79,840.00 35,000.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 146,625.00 171,780.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,604,707.20 930,482.10 
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 78,400.00 67,600.00 
วัสดุการเกษตร 1,595.00 - 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 3,200.00 - 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 4,300.00 - 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 7,500.00 9,930.00 

รวม 2,964,825.20 1,232,963.10 
รวมค่าใช้จ่ายทั งหมด  4,224,718.29  2,485,699.66 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่, 2559 
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4.5.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลเมืองกระบี่  มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ 

การก าจัดในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 7,666,801.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 

เทศบาลเมืองกระบี่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประกาศ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารการเก็บขนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนและสถานประกอบการณ์
ต่างๆ ดังตารางที่ 4.42 และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะตั้งแต่ปี 2556- มิถุนายน 2559  
ดังตารางที ่4.43 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.42 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน 
วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร  
ค่าเก็บขนและขนทุกๆ 20 ลิตร 

20 

สถานประกอบการ 

   ก. วันหน่ึงเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 
   ข. วันหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
   ค. วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

30 

การเก็บขนเป็นครั้งคราว 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

150 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่, 2559 

ตารางท่ี 4.43 รายไดค้่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ ปี 2556-มิถุนายน 
                 2559 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 
2559 
(มิ.ย.) 

จ านวนครัวเรือนท่ีให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) 15,210 15,785 16,274 16,397 

จ านวนครัวเรือนท่ีจ่ายค่าธรรมเนียม (ครัวเรือน) 784 2,080 1,925 1,932 

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน (บาท) 188,290 991,200 911,236 951,770 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่, 2559 

2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ก าหนดเทศบัญญัติเรื่องการเก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย ก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่มาร่วมทิ้ง ในอัตรา 0.47 บาท/กิโลกรัม หรือ 470 บาท/ตัน ซึ่งมีรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยปี 2553- มิถุนายน 2559 ดังตารางที ่4.44 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

214 

ตารางท่ี 4.44 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ ปี 2553 – มิถุนายน 2559 
ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 

2553 4,363,366.00 
2554 4,929,777.98 
2555 5,074,495.80 
2556 5,532,526.62 
2557 6,344,277.76 
2558 6,755,565.50 

2559 ณ เดือนมิถุนายน  4,231,259.00 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่, มิถุนายน 2559 

 

4.5.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลเมืองกระบี่ มีการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ดังนี้ 
1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ประชาชน 
2) กิจกรรมขยะแลกไข่ เป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นโดยให้ประชาชนน าขยะรีไซเคิลมาแลกกับไข่ไก ่
3) กิจกรรมการเดินรณรงค์ ลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
4) โครงการถนนปลอดถังขยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนและเสริมสร้าง

ความสามัคคีความรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันของประชาชน สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ในชุมชนและปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
สุขภาพที่ดีโดยเทศบาลเมืองกระบี่ได้ประกาศถนนปลอดถังขยะจากเดิม 10 สาย เพ่ิมขึ้นอีก 36 สาย  
ทั่วทุกชุมชน ทั้ง 11 ชุมชนครอบคลุมถนน 2 สายหลัก คือ ถนนมหาราช ระยะทาง 2 กิโลเมตร และ
ถนนอุตรกิจ ระยะทาง 1 กิโลเมตร มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้น าขยะใส่ถุงด าแล้วผูกปากถุงให้มิดชิด
วางไว้ที่หน้าบ้านของตนเองเพ่ือรอรถมาเก็บขนและเทศบาลเมืองกระบี่จะจัดรถบริการเก็บขนขยะ 
จากบ้านเรือนช่วงเวลา 00.00-00.00 น. 

5) นโยบายลดจ านวนวันให้บริการเก็บขยะ โดยปรับความถี่ในการให้บริการเก็บขนขยะ 
จากการให้บริการทุกวันเป็นให้บริการวันเว้นวัน เพ่ือให้บ้านเรือนลดการทิ้งขยะอินทรีย์  ซึ่งมีการ 
เน่าเหม็นง่าย 

6) กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล  
เมืองกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีรายได้จากกิจกรรมดังกล่าว
รวมทั้งผู้ประกอบการคัดแยกขยะรีไซเคิลขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามารับซื้อขยะรีไซเคิล 

7) การขอรับบริจาควัสดุอลูมิเนียมตามโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม เพ่ือจัดท าขาเทียม
พระราชทาน 
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กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคดัแยกขยะมลูฝอย 

  
กิจกรรมขยะแลกไข ่

  
กิจกรรมการเดินรณรงค์ ลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม ่

  
กิจกรรมการเดินรณรงค์ ลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม ่
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โครงการถนนปลอดขยะ 

  

การท าปุ๋ยหมักจากเปลือกมะนาว 

   

ถังรับชิ้นส่วนอะลูมเินียม 

ภาพที่ 4.31 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
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4.5.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) เครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและที่ ช ารุดบ่อย 

เนื่องจากใช้งานหนัก 
2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัดเกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสม 
3) ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ 
4) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 

4.5.7 ข้อเสนอแนะ 
1) เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง โดยพิจารณาเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม เพ่ือลดปัญหากลิ่นเหม็น และการปลิวของขยะออกนอกพ้ืนที่ 
2) เทศบาลฯ ควรด าเนินการปรับปรุงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน ซึ่งบางบ่อสูญหาย

จากการฝังกลบที่ผ่านมา โดยปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษเพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนจากน้ าชะขยะมูลฝอยของสถานที่ฝังกลบสู่แหล่งน้ าใต้ดิน
ต่อไป 

4.5.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ 
 

  
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองกระบี ่ บ่อฝังกลบขยะ 

  
บ่อฝังกลบขยะ บ่อฝังกลบขยะที่ยังไม่ได้ใช้งาน 

  
ขยะมูลฝอยที่เทกองข้างถนนในศูนย์ ขยะมูลฝอยที่เทกองข้างถนนในศูนย์ 
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ขยะมูลฝอยที่เทกองเนื่องจากฝังกลบไม่ทัน น้ าชะขยะจากขยะทีเ่ทกองไว้ 

  
บ่อสูบน้ าชะขยะ น้ าชะขยะไหลตามข้างถนน 

  
บ่อน้ าชะขยะ 1 บ่อน้ าชะขยะ 3 

  

บ่อสังเกตการณ์น้ าใตด้ิน บ่อรับสิ่งปฏิกลู 
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4.6 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
4.6.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลนครตรัง ได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรัง โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
11 พฤศจิกายน 2542 อยู่ในเขตพ้ืนที่ของต าบลทับเที่ยง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร  
ดังภาพที่ 4.32 ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 50 เมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 
2558 จ านวนทั้งหมด 60,325 คน แบ่งเป็นชาย 28,135 คน หญิง 32,190 คน จ านวนบ้านเรือนทั้งหมด 
24,504 หลังคาเรือน ปัจจุบันส านักงานเทศบาลนครตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 
ภาพที่ 4.32 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลนครตรัง 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลนครตรัง ได้แก่ ร้านอาหาร รายละเอียด 
ดังตารางที ่4.45 

ตารางท่ี 4.45 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครตรัง 
ล้าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 4 
2 โรงแรม 16 
3 โรงพยาบาล 3 
4 ร้านอาหาร 325 
5 โรงงาน 18 
6 ห้างสรรพสินค้า 4 

ท่ีมา : ส านักงานเทศบาลนครตรัง, 2559 

4.6.2 ความเป็นมา 
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด)  
เพ่ือด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย รวมวงเงินทั้งสิ้น 92.703 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 4.46 

ตารางท่ี 4.46 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง 

ล้าดับที ่
ปีงบ 

ประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2538 2.11 ศึกษาความเหมาะสมระบบก าจัดขยะมลูฝอย 
2 2539 8.9 - ออกแบบรายละเอียด เพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ณ ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งแจ้ง 

ต.บางรัก อ.เมือง ใช้งบประมาณ 2.5 ล้านบาท 
- จัดซ้ือรถตักล้อยางขนาด 150 แรงม้าจ านวน 1 คัน รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบขนาด 120 
แรงม้า จ านวน 1 คัน และรถบรรทุกขนาด 190 แรงม้าจ านวน 1 คัน งบประมาณรวม 6.4 ล้าน
บาท 

3 2540 1.499 ก่อสร้างถังหมักสิ่งปฏิกูล ณ ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแจ้ง ต.บางรัก อ.เมือง 

4 2541 1.79 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 195 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

5 2544 55.99 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ผูกพันงบประมาณปี 2544-2545 รวมวงเงิน 78.404 ล้าน
บาท) 6 2545 22.414 

4.6.3 ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอย 
4.6.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ตั้งอยู่บริเวณถนนตรัง-สิเกา บ้านทุ่งแจ้ง 
ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 119 ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุ ห่างจากเขต
เทศบาลฯ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีแหล่งน้ าสาธารณะ
อยู่ห่างจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยประมาณ 1 กิโลเมตร ได้แก่ แม่น้ าตรัง ใช้ประโยชน์ในการ
เกษตรกรรม ผลิตน้ าประปา และมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 1 ชุมชน คือ 
ชุมชนบางรัก โดยมีแผนผังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ดังภาพที่ 4.33 และภาพที่ 4.34 ตามล าดับ มีอาณา
เขตติดต่อดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดกับ สนามกีฬา 
ทิศตะวันตก  ติดกับ บ้านพักอาศัย 
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านพักอาศัย 
ทิศใต ้  ติดกับ พ้ืนทีก่ารเกษตร 

 
ภาพที่ 4.33 แสดงที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง 
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ภาพที่ 4.34 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.6.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยมีหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนทั้งหมด 16 แห่ง ดังภาพ
ที่ 4.35 

 
ภาพที่ 4.35 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง 
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ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรังมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ 
40 ตัน/วัน เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 2546 และตามแผนสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้จนถึงปี 2566 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือจัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) รูปแบบของบ่อไม่ได้ขุดลงดิน แต่สร้างเป็นพ้ืนที่ฉนวนรอบบ่อ ประกอบด้วย  
การก่อสร้างคันดินให้สูงขึ้น 6 เมตร ป้องกันน้ าท่วม มีการปูพ้ืนบ่อกันซึมด้วยแผ่นพลาสติก HDPE มีการ
วางท่อรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นท่อพลาสติก PVC และปิดทับวัสดุกันซึมด้วยทราย 

การบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ใช้ระบบบ าบัดแบบบ่อผึ่ง มีทั้งหมด 3 บ่อ ต่อเรียง
กันแบบอนุกรมมีขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 45-60 เมตร และปูพ้ืนด้วยแผ่นพลาสติก HDPE ลึก 5 เมตร 

โครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารเครื่อง
ชั่ง อาคารผลิตปุ๋ยหมัก โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง อาคารป้อมยาม และบ้านพักคนงาน ดังภาพที่ 4.36 

 

ภาพที่ 4.36 โครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง 
 

4.6.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.6.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลนครตรัง ด าเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย โดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100 เทศบาลฯ ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน และไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะ 
มูลฝอยตกค้าง ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 60 ตัน/วัน ประเภทถัง
พลาสติกขนาด 200 ลิตร จ านวน 400 ใบ คอนเทรนเนอร์ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการ ระยะทางการเก็บขนจากเขตเทศบาลฯ ไปยังสถานที่ทิ้งขยะประมาณ 3.5 กิโลเมตร 
รายละเอียดเส้นทางเก็บขนดังภาพที ่4.37 
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ภาพที่ 4.37 เส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง 
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บุคลากรในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดจ านวน 68 คน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่เก็บขนท้ายรถจ านวน 51 คน พนักงานขับรถจ านวน 17 คน ใช้รถในการด าเนินการเก็บขน
ขยะมูลฝอยทั้งหมดจ านวน 17 คัน รายละเอียดดังตารางที ่4.47 

ตารางท่ี 4.47 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง 

ที ่
เลข

ทะเบียน 

เคร่ืองยนต์/
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

แรงม้า 
ปีที่

จัดซื อ 

พนักงานท้าย
รถ 

(คน) 

การเก็บ
ขน 

(เท่ียว/
วัน) 

ระยะทางเก็บ
ขน 

(กม./วัน) 

สภาพ 
การใช้
งาน 

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
1 80-4717  195 2541 4 1 30 ใช้งานได 
2 80-6409  200 2548 4 1 50 ใช้งานได 
3 80-8898  130 2555 4 2 41 ใช้งานได 
4 80-6804  200 2549 4 1 46 ใช้งานได 
5 80-4794 12 170 2543 4 1 30 ใช้งานได 
6 80-7967 12  2553 4 1 41 ใช้งานได 
7 80-7968 4 150 2553 4 1 46 ใช้งานได 
8 80-5608  195 2546 4 2 40 ใช้งานได 
9 80-4794 12 170 2543 4 1 35 ใช้งานได 
10 80-4994  115 2544 4 1 37 ใช้งานได 
11 80-5994 10 195 2547 4 1 35 ใช้งานได 
12 80-8899 6 130 2555 4 1 30 ใช้งานได 
13 80-8900 6 130 2555 4 1 30 ใช้งานได 
รถบรรทุกขยะแบบเทท้าย 
14 80-4692 10 115 2539 4 1 30  ใช้งานได 
15 80-4658 10 88 2536 4 1 46  ใช้งานได 
16 80-6413 4 220 2548 4 1  ใช้งานได 
รถคอนเทนเนอร 
17 80-9759 4 130 2556 4 4  ใช้งานได 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครตรัง, 2559 

4.6.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย อาทิเช่น อาคารส านักงาน  
โรงจอดรถ/โรงซ่อมบ ารุง เครื่องชั่ง บ้านพัก ระบบระบายน้ าฝน ระบบบ าบัดน้ าชะขยะ รั้วรอบพ้ืนที่ 
ถนนในพ้ืนที่ พ้ืนที่ฉนวน ระบบสาธารณูปโภค ป้อมยาม ป้ายชื่อสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ในสภาพ  
ใช้งานได้ ยกเว้น บ่อระบายแก๊ส และบ่อหมักสิ่งปฏิกูลอยู่ในสภาพช ารุด ส าหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการ 
ฝังกลบขยะมูลฝอย มีทั้งหมด 3 คัน อยู่ในสภาพใช้งานได้ 1 คัน ได้แก่ รถตักดินล้อยาง และอยู่ในสภาพ
ช ารุด 2 คัน ได้แก่ รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รายละเอียดดังตารางที่ 4.48 
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ตารางท่ี 4.48 รถและเครื่องจักรทีใ่ช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง 
ที ่ ประเภท เลขทะเบียน ปีที่จัดซื อ 
1 รถขุดไฮโดรลคิตีนตะขาบ ต - 0674 17 ก.พ. 40 
2 รถตักดินลอยาง ต - 0678 3 มี.ค. 40 
3 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ตค - 109 4 ก.ย. 44 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครตรัง, 2559 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชนน าขยะ
มูลฝอยส่งมาก าจัด จ านวน 18 แห่ง โดยมีหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามใช้บริการ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ได้น าขยะมูลฝอยมาส่งก าจัดด้วย ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อ 
ฝังกลบประมาณ 62 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 155 ของค่าที่ออกแบบไว้ (ความสามารถในการก าจัดขยะ 
40 ตัน/วัน) เป็นขยะของเทศบาลฯ ประมาณ 60 ตัน/วัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ประมาณ 2 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 4.49 ส่งผลให้มีปริมาณขยะตกค้างสะสม
เป็นจ านวนมาก ลักษณะเทกองของขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้าง โดยปิดทับไม่หมด นอกจากนี้ 
การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาคัดแยกขยะภายในศูนย์ฯ ยังไม่ได้จัดท าทะเบียนและไม่ได้จดบันทึก
รายได้และปริมาณขยะจากการคัดแยกขยะ 

ตารางที ่4.49 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – 2559 

ท่ี หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งก้าจัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) % อัตรา

เพ่ิม/ลด 
ปี 57/58 2555 2556 2557 2558 2559 ปี 57 ปี 58 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนามและน้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 

1 ทน. ตรัง 21,954.67 20,605.18 1,564.11 21,129.59 21,129.59 4.30 57.89 53.59 
2 ทต. นาโยงเหนอื 97.71 104.43 90.45 1,163.40 1,168.29 0.25 3.19 2.94 
3 ทต. โคกหลอ 289.13 320.81 330.66 3,710.32 3,710.32 0.91 10.17 9.26 
4 ทต. นาตาลวง 101.77 103.91 104.08 1,191.97 1,157.05 0.29 3.27 2.98 
5 
 

อบต. ควนธาน ี 51.38 53.92 52.98 727.78 714.15 0.15 20.00 1.85 
6 อบต. บางรกั 61.50 58.33 47.42 835.71 874.34 0.13 2.29 2.16 
7 อบต. ควนปริง 112.45 127.14 117.12 1,647.19 1,805.84 0.32 4.51 4.19 
8 อบต. บางดวน 50.90 51.64 45.05 299.21 328.82 0.12 0.82 0.70 
9 อบต. นาขาวเสีย 48.94 53.15 42.49 437.40 460.08 0.12 1.20 1.08 
10 อบต. นาโยงใต้ 60.83 41.62 38.24 423.15 417.30 0.10 1.16 1.06 
11 อบต. นาโยงเหนอื 47.04 60.29 57.68 573.86 605.16 0.16 1.60 1.44 
12 อบต. หนองตรดุ 0.09 0.08 21.04 2,275.79 364.49 0.06 6.24 6.18 
13 อบต. นาทามใต ้ 44.68 47.91 45.48 915.55 586.43 0.12 2.51 2.39 
14 อบต. บานโพธิ ์ 55.52 85.82 90.16 1,151.35 1,268.29 0.25 3.15 2.90 
15 อบต. บานควน 19.62 53.76 45.50 690.23 683.79 0.12 1.90 1.78 
16 อบต. นาบินหลา - 4.69 31.09 469.02 423.58 0.09 1.30 1.21 

หน่วยงานท่ีไม่ได้ร่วมลงนามแต่น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 
17
ค 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 6.34 4.87 1.26 55.60 382.64 0.15 0.20 0.05 
18 เอกชนต่างๆ 15.67 7.17 5.63 173.51 227.44 0.02 0.50 0.48 

รวม 
1๙3,11๘.๔3 

 

23,018 21,785 22,730 37,870.63 36,370.60 7.66 103.90 96.24 
เฉลี่ย (ตัน/วัน) 

132.1๙ 
 

63.06 59.68 62.28 103.76 99.50 0.02 0.30 0.28 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 
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ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า สภาพบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอยอยู่ใน
สภาพปกติ น้ าในบ่อมีสีด า และน้ าชะมูลฝอยในบ่อสุดท้ายจะถูกส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน
ของเทศบาลฯ เพ่ือท าการบ าบัดต่อไป 

ไม่พบบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากถูกขยะมูลฝอย
กลบทับทั้งหมด จึงไม่สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินได้ 

4.6.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เทศบาลนครตรัง มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย 

ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าจ้างพนักงานท้ายรถ ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันหล่อลื่น และค่าซ่อมแซมรถในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 13,036,276.65 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 
4.50 

ตารางท่ี 4.50 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง 

หมวดรายจ่าย (บาท) 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 - 2559 (มิถนุายน) 
ค่าจ้างคนขับรถ 214,280 

ไม่มีข้อมลู 

ค่าจ้างพนักงานท้ายรถ 422,350 
ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน 6,979,821.65 
น้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น 3,746,829.80 
ค่าซ่อมแซมรถ 1,672,995.20 

รวม 13,036,276.65 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 

4.6.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลนครตรัง มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและการก าจัด 

ในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 10,021,036 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 

เทศบาลนครตรัง จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครตรัง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการ
บริหารการเก็บขนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน และสถานประกอบการณ์ต่างๆ  ดังตารางที่ 4.51 และ 
มีรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะตั้งแต่ปี 2554- มิถุนายน 2559 ดังตารางที ่4.52 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.51 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) 
อัตราค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน 
วันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร  
ค่าเก็บขนและขนทุกๆ 20 ลิตร 

8 

สถานประกอบการ/อาคาร
พาณิชย ์

วันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร หรือวันหน่ึงเกิน 2 ลิตร  
ค่าเก็บขนและขนทุกๆ 20 ลิตร 

12 

การเก็บขนเป็นครั้งคราว 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

150 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครตรัง, 2559 
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ตารางที ่4.52 รายไดค้่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง ปี 2557- มิถุนายน 2559 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 - 2559 (มิถุนายน) 
จ านวนครัวเรือนท่ีให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย(ครัวเรือน) 7,500 

ไม่มีข้อมลู จ านวนครัวเรือนท่ีจ่ายค่าธรรมเนยีม (ครัวเรือน) 7,000 
รายได้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมลูฝอยจากครัวเรือน (บาท) 56,000 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 

2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 

 เทศบาลนครตรัง ก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ
มูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มาร่วมทิ้ง ในอัตรา 0.50 บาท/กิโลกรัม หรือ 500 
บาท/ตัน ซึ่งมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ ปี 2556 – มิถุนายน 2559 ดังตารางที่ 
4.53 

ตารางท่ี 4.53 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง ปี 2556 – มิถุนายน 2559 
ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 

2556 10,133,389 
2557 9,965,036 

2558 - 2559 ณ เดือนมิถุนายน ไม่มีข้อมลู 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครตรัง, 2558 

 

4.6.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลนครตรัง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะในรูปแบบของแผ่นพับ และการจัดโครงการและกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก และส่งเสริมฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในวันส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้ด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าจากขยะมูลฝอย ได้แก่ กิจกรรม
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมและอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูงาน 

4.6.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) เครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและช ารุดบ่อย 
2) ปริมาณขยะที่ส่งก าจัดเกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
3) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 
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4.6.7 ข้อเสนอแนะ 
1) เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างและวางแผนการฝังกลบขยะ  

มูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเทขยะให้อยู่ในจุดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบดอัดและ  
ฝังกลบขยะ 

2) เทศบาลฯควรด าเนินการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน 

3) ในระยะยาว ควรวางแผนขอรับงบสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการปรับปรุงระบบ
จัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

4.6.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559) 

  
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลนครตรัง บ่อฝังกลบขยะ 

  
ประชาชนเข้ามาคดัแยกขยะ ฝูงวัวเข้ามาหาอาหารในกองขยะ 

  
ขยะมูลฝอยที่เทกองข้างถนนในศูนย์ โรงจอดรถ/โรงซ่อมบ ารุง 
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รถตักล้อยาง รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 

  
บ่อน้ าชะมูลฝอยบ่อท่ี 1 บ่อน้ าชะมูลฝอยบ่อท่ี 2 

 
บ่อน้ าชะมูลฝอยบ่อท่ี 3 

 

4.7 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง 
4.7.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองกันตัง ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 
40ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538 ปี มีพ้ืนที่ปกครอง 
3.04 ตารางกิโลเมตรภาพที่ 4.38 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ ธันวาคม 2558 จ านวนประชากร
ทั้งหมด 12,432 คน แบ่งเป็น ชาย 6,097 คน หญิง 6,335 คน จ านวนครัวเรือน 4,919 ครัวเรือน 
ปัจจุบันส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง ตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนนตรังคภูมิ ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง 
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ภาพที่ 4.39 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองเทศบาลเมืองกันตัง 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกันตัง ได้แก่ หน่วยงานราชการและ
เอกชน รายละเอียดดังตารางที่ 4.54 

ตารางท่ี 4.54 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกันตัง 
ล้าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 1 
3 โรงพยาบาล 1 
4 รานอาหาร 3 
5 โรงงาน 2 
6 หมบูานจัดสรร 1 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 55 
8 ห้างสรรพสินค้า 2 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2559 

4.7.2 ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) รวมวงเงิน
ทัง้สิ้น 52.7582 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 4.55 

ตารางที ่4.55 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกันตัง 
ล้าดับ

ที ่
ปีงบ 

ประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 3 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
2 2543 9.94 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ผูกพันงบประมาณ ปี 2543 -2545 วงเงินรวม 

48.2582 ล้านบาท) 
3 2544 17.404 - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายความจุ 10 ลบ.ม. 1 คัน งบประมาณ 1.5 

ล้านบาท 
- ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ผูกพันงบประมาณ ปี 2543 -2545 วงเงินรวม 
48.2582 ล้านบาท) 

4 2545 22.4142 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ผูกพันงบประมาณ ปี 2543 -2545 วงเงินรวม 
48.2582 ล้านบาท) 

 
4.7.3 ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอย 

4.7.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง ตั้งอยู่หมู่ที ่4 ต าบลคลองชีล้อม อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากส านักงานเทศบาลเมืองกันตังเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ของกรมที่ดิน เนื้อที่รวม 102-1-98.6 ไร่ เป็นพ้ืนที่ราบ ลักษณะเป็นดินเหนียวและ
ดินลูกรัง สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีชุมชนจ านวน 7 หลังคาเรือน พักอาศัย
ระยะห่างประมาณ 0.6 กิโลเมตร จากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีแผนผังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และ
อาณาเขตติดต่อโดยรอบติดต่อกับพ้ืนที่ว่างเปล่า ดังภาพที ่4.39 และภาพที่ 4.40 ตามล าดับ 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

234 

 
ภาพที่ 4.40 แสดงที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง 
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ภาพที่ 4.41 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.7.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยมีหน่วยงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 14 แห่ง ดังภาพที่ 4.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง 
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ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเป็นแบบการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล  
(Sanitary Landfill) ความสามารถในการก าจัดขยะ 50 ตัน/วัน บ่อฝังกลบมีการปูพ้ืนบ่อป้องกันซึมด้วยดิน
เหนียวบดอัด 0.20 เมตร แต่ละชั้นมีการถม สูง 2 เมตร พ้ืนที่ฝังกลบ 88 ไร่ ตามแผนจะสามารถรองรับขยะ
มูลฝอยได้จนถึงปี 2560 

ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยเป็นแบบบ่อผึ่ง จ านวน 1 บ่อ มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 
160 เมตร และลึก 3 เมตร 

โครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง ประกอบด้วย 
อาคารส านักงาน โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง อาคารเครื่องชั่ง โรงล้างรถ หอถังน้ าสูง รั้วลวดหนาม ถนน
ดินแดงกว้าง 5 เมตร อาคารหมักสิ่งปฏิกูล ป้อมยาม บ้านพักคนงาน และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 
(Monitoring Well) มีจ านวนทั้งหมด 4 บ่อ ระดับความลึกประมาณ 8-10 เมตร ดังภาพที ่4.42 

 
ภาพที่ 4.43 โครงสร้างพ้ืนฐานและต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
                เทศบาลเมืองกันตัง 
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4.7.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.7.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองกันตัง ด าเนินการเก็บขนขยะทุกวัน เวลา 01.00-12.00 น. ระบบ
การเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่และจ านวนครัวเรือนเกือบทั้งหมด คิดเป็นประสิทธิภาพ
ในการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่และครัวเรือนร้อยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถ
จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 8-10 ตัน/วัน รายละเอียดเส้นทางเก็บขน ดังภาพที่ 4.43 และ
เทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้จ านวน 5 คันรายละเอียดดังตารางที ่4.56 

 
ภาพที่ 4.44 เส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง 
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ตารางท่ี 4.56 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกันตัง 

ที ่
เลข

ทะเบียน 

เคร่ืองยนต์/
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่
จัดซื อ 

พนักงาน 
ท้ายรถ 
(คน) 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

ระยะทาง 
เก็บขน 

(กม./เท่ียว) 

ระยะเวลา 
เก็บขน 
(ชั่วโมง/
เท่ียว) 

สภาพการ 
ใช้งาน 

รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างอเนกประสงค์  
1 80-4870 9.12 2544 3 1 20 2 ใช้งานปกต ิ
2 80-4871 11.4 2544 3 1 20 2 ใช้งานปกต ิ

3 80-4873 9.12 2544 4 1 20 2 
เสีย/รอซ่อม/

จ าหน่าย 
รถกะบะเลก็แบบเปิดข้างอเนกประสงค์  
4 80-9497 4 2558 2 1 20 2 ใช้งานปกต ิ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  

5 81-0911 10 2559 3 1 20  
รถใหม ่

(1 ธันวาคม 59) 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2559 

4.7.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง ได้แก่ 

อาคารส านักงาน โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง อาคารส านักงานเครื่องชั่ง ลานล้างรถขยะ หอถังน้ าสูง รั้ว
ลวดหนาม ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร อยู่ในสภาพใช้งานปกติ อาคารหมักสิ่งปฏิกูลไม่ได้ใช้งาน เครื่องจักร
ที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย มีทั้งหมด 3 คัน อยู่ในสภาพใช้งานได้ 2 คัน ได้แก่ รถขุดตักตีนตะขาบ 
และอยู่ในสภาพช ารุดและรอซ่อมแซม/จ าหน่าย 1 คัน ได้แก่ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รายละเอียดดัง 
ตารางที ่4.57 

ตารางท่ี 4.57 รถและเครื่องจักรทีใ่ช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง 

ที ่
รายการเครื่องจักร 

ทะเบียนครุภัณฑ์ ปีท่ีได้รับ 
การใช้งาน  
(ชั่วโมง/ 

วัน) 

สภาพ 
การใช้งาน ประเภท รุ่น แรงม้า 

1 
รถขุดตักตีนตะขาบ 

KOMATSU  
แบบ PC 200-6 6 สูบ 132 

018-44-0006 
ต.ค. 99 2544 10 ใช้งานปกติ 

2 KOMATSU  
แบบ PC 200-6 

6 สูบ 132 
018-44-0007 

ต.ค. 100 
2544 10 ใช้งานปกติ 

3 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
KOMATSU  
รุ่น D41P-6 

6 สูบ 
019-44-0001 

ต.ค. 111 
2544 เสีย/รอซ่อมแซม/จ าหน่าย 

4 เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ - - - 2558 4 ใช้งานปกติ 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2559 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชนน าขยะมูลฝอยส่งมาก าจัด 
จ านวน 16 แห่ง โดยมีหน่วยงานเอกชน ซึ่งไม่ได้ลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ได้น าขยะ 
มูลฝอยมาส่งก าจัดด้วย ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบประมาณ 35 ตัน/วัน คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของค่าที่ออกแบบไว้ (ความสามารถในการก าจัดขยะ 50 ตัน/วัน) เป็นขยะของเทศบาลฯ 
ประมาณ 8-10 ตัน/วัน และมาจากหน่วยงานอ่ืนๆ ประมาณ 20-22 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 
4.58 ซึ่งไม่พบปริมาณขยะตกค้างสะสม และสามารถกลบทับได้หมด โดยพ้ืนที่ที่ปิดทับเรียบร้อยแล้ว
พบว่า ต้นไม้ข้ึนปกคลุมหนาแน่น 

ตารางท่ี 4.58 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555 – กันยายน 2559 

ที ่ หน่วยงาน 

ปริมาณขยะที่ส่งก้าจัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) % 
อัตรา

เพิ่ม/ลด 
ปี 

57/58 

2555 2556 2557 2558 
2559 

(กันยายน) 
ปี 57 ปี 58 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนามและน้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 
1 ทม.กันตัง 3,696 3,377.76 3,471.26 3255.11 3345.21 9.51 8.92 0.59 
2 ทต.ท่าพญา 382.18 419.53 463.79 321.06 407.360 - - - 
3 ทต.ทุ่งกระบือ 613.54 722.82 622.62 509.52 694.24 1.27 0.88 -0.39 
4 อบต.ในควน 519.72 582.32 493.84 343.507 439.51 1.71 1.40 -0.31 
5 อบต.แหลมสอม 515.84 546.02 569.94 316.365 402.00 1.35 0.94 -0.41 
6 อบต.บ่อน้ าร้อน 557.88 639.36 671.86 407.91 535.57 1.56 0.87 -0.69 
7 อบต.หนองบ่อ 446.46 446.53 442.83 226.695 200.82 1.84 1.12 -0.72 
8 อบต.ทุ่งค่าย 556.93 591.19 582.55 360.54 476.74 1.21 0.62 -0.59 
9 อบต.กันตังใต้ 338.19 339.43 419.12 255.09 365.86 1.60 0.99 -0.61 
10 อบต.วังวน - - - 235.26 281.66 1.15 0.70 -0.45 
11 อบต.บางเป้า - - - 204.92 759.20 - 0.64 0.64 
12 อบต.ทุ่งยาว - - - - 160.30 - 0.56 0.56 
13 อบต.บางหมาก - - - - 199.22 - 0.55 - 
14 อบต.คลองชีล้อม - - - - 595.20 - 163.07 - 
หน่วยงานท่ีไม่ได้ลงนามแต่น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 

15 
บ.อุตสาหกรรม 
ห้องเย็นกันตัง 

382.35 272.41 309.24 121.79 70.395 0.85 0.33 0.51 

16 บ.กันตังซ๊ฟู๊ด - -   70.395 - - - 
รวม(ตัน/ปี) 8,510.52 8,552.47 8,049.09 6557.77 67928.48    

เฉลี่ย (ตัน/วัน) 23.32 23.43 22.05 17.97 186.11 22.05 17.97 0.01 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2559 
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ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า สภาพบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอยอยู่ใน
สภาพปกติ น้ าในบ่อมีลักษณะใส โดยน้ าชะมูลฝอยจะถูกรวบรวมผ่านรางระบายดินรอบพื้นท่ีฝังกลบ 

ส าหรับบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินพบว่า ทั้ ง 4 บ่อ ไม่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ และเทศบาลฯ มีแผนการตรวจติดตามคุณภาพน้ าใต้ดินปีละ 
1 ครั้ง โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ได้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าในบ่อติดตามฯ จ านวน 3 บ่อ 
ได้แก่ บ่อที่ 1, 2 และ 4 และบ่อน้ าบาดาลจ านวน 1 บ่อ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าโลหะหนักเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ยกเว้น บ่อที่ 4 พบว่า ค่าตะกั่วเกินมาตรฐานที่ก าหนด รายละเอียด 
ในภาคผนวก ฉ 

4.7.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เทศบาลเมืองกันตัง มีค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ค่าใช้จ่ายในการเก็บขน 

ขยะมูลฝอย (2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.59 และ
จะต้องช าระค่ารักษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อมจ านวน 600,000 
บาทต่อปี 

ตารางท่ี 4.59 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง 

หมวดรายจ่าย (บาท) 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 (กันยายน) 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ค่าจ้างคนขับรถ  642,840 

ไม่มีข้อมลู 

ค่าจ้างพนักงานท้ายรถ  1,683,720 
ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน  1,836,000 
น้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น  689,815.65 
ค่าซ่อมแซมรถ  140,976.42 
อื่นๆ  332,263.6 

รวม (บาท) 5,325,615.67 
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการฝังกลบขยะมลูฝอย 
เงินเดือนเจ้าหน้าที่  277,920 294,270 333,060 
ค่าแรงลูกจ้าง  192,240 354,000 360,000 
น้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น  451,586.40 451,584 421,286.40 
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก  400,021.90 454,715 254,280.2 
ค่าไฟฟ้า  35,363.2 67,632 36,266.57 
เงินเพิ่มเตมิพนักงาน/จ้างเหมาบรกิาร  131,760 - 120,000 
ค่าตอบแทนนอกเวลา  22,680 22,6800 29,580 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  - - 52,830 
ค่าวัสดุก่อสร้าง,ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง,วัสดุอื่นๆ  109,670 101,403 65,295.14 

รวม (บาท) 1,621,241.50 1,746,283 1,672,598 
ค่ารักษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 600,000 600,000 600,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั งหมด (บาท) 7,546,857.17 2,346,283 2,272,598 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2559 
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4.7.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

เทศบาลเมืองกันตัง มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ 
การก าจัดในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 4,056,285 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 
เทศบาลเมืองกันตัง ได้ก าหนดเทศบัญญัติ เรื่องการเก็บขน และก าจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ ปี 2557 จ านวน 671 ,700 บาท 
รายละเอียดดังตารางที ่4.60 

ตารางที่ 4.60 รายไดค้่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง ปี 2557-มิถุนายน 2559 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 - 2559 (กันยายน) 
จ านวนครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) 3,000 

ไม่มีข้อมูล 

จ านวนครัวเรือนที่จ่ายค่าธรรมเนียม (ครัวเรือน) - 
รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน (บาท) 604,180 
รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากตลาดเอกชน (บาท) 60,000 
รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากโรงแรม 1 แห่ง 
(บาท) 

720 

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากโรงเรียน  2 แห่ง 
(บาท) 

1,800 

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากโรงงาน (บาท) 5,000 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2559 

2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 
เทศบาลเมืองกันตัง ได้ก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด

ขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มาร่วมทิ้ง 750 บาท/ตัน ซึ่งมีรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะปี 2556 - มิถุนายน 2559 ตารางที่ 4.61 

ตารางท่ี 4.61 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง ปี 2553 – มิถุนายน 2559 
ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 

2556 2,587,445.00 
2557 2,132,235.00 
2558 3,384,585.00 

2559 ณ เดือนมิถุนายน  3,797,452.50 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง, 2559 
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4.7.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลเมืองกันตัง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะผ่านทางสื่อของเทศบาลฯ ป้ายไวนิล และการประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลประจ าเดือน 

4.7.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี เสื่อมโทรมและต้องซ่อมบ่อยครั้ง  
2) ค่าตะกัว่ในบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบ่อที่ 4 เกินมาตรฐานที่ก าหนด 

4.7.7 ข้อเสนอแนะ 
1) ในปี 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยส่งก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า

ค่าท่ีออกแบบไว้ เทศบาลฯ ควรจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมและควรมีแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
2) ท าการเก็บตัวอย่างน้ าในบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบ่อที่ 4 ซ้ า และ 

หาสาเหตุการปนเปื้อนของตะกั่ว 
4.7.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559) 

 

  
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองกันตัง อาคารจอดรถ 

  
บ่อฝังกลบขยะ ขยะมูลฝอยที่เทกองเนื่องจากยังไม่ฝังกลบ 

  
บ่อฝังกลบขยะ บ่อฝังกลบขยะ 
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บ่อสังเกตการณ์น้ าใตด้ิน บ่อสังเกตการณ์น้ าใตด้ิน 
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4.8 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
4.8.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองสตูล ถูกยกฐานะขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 1.196 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2513 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสตูล เพ่ือให้โอนท้องที่หมู่ที่ 1 , 2 และ 3 ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง
บางส่วนเข้ามารวมเป็นเขตเทศบาล รวมเนื้อที่ 6.8 ตารางกิโลเมตร ดังภาพที่ 4.44 ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวนประชากรทั้งหมด 23 ,861 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 
11,607 คน ประชากรหญิง 12,254 คน และจ านวนครัวเรือน 9,681 ครัวเรือน ปัจจุบัน ส านักงาน
เทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่เลขท่ี 9 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล 

 
ภาพที่ 4.45 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลเมืองสตูล 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสตูล ได้แก่ ร้านอาหาร รายละเอียด
ดังตารางที ่4.62 

ตารางท่ี 4.62 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสตูล 
ล้าดับที ่ กจิกรรมหลกั จ้านวน  (แห่ง) 

1 ตลาด 1 
2 โรงแรม 4 
3 สถานบริการสาธารณสุข 11 
4 รานอาหาร 96 
5 โรงงาน 4 
6 หมบูานจัดสรร ไม่มีข้อมลู 
7 หนวยงานราชการ/เอกชน 24 
8 สถานศึกษา 22 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2559 

4.8.2 ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการขยะมูล

ฝอย รวมวงเงินทั้งสิ้น 83,891,000 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที ่4.63 

ตารางท่ี 4.63 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสตูล 
ล้าดับ

ที่ 
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 เทศบาลเมืองสตูล 3.24 จัดซื้อที่ดิน  
2 2539 กองทุนสิ่งแวดล้อม 5.15 - ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบก าจัดขยะ

มูลฝอย งบประมาณ 2 ล้านบาท 
- จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 160 แรงม้า 
จ านวน 2 คัน งบประมาณ 3.15 ล้านบาท 

3 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม  
(แผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

3 ออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอย บนพื้นที่ 
หมู่ที่ 5 ต าบลเจ๊ะบิลัง พื้นที่ 56 ไร่ 

4 2541 2.415 - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย 90 แรงม้า ความจุ 4 ลบ.หลา 
จ านวน 1 คัน 
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ 120 แรงม้า 
พร้อมตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 6 ใบ ความจุ 4 ลบ.หลา จ านวน 
1 คัน 

5 2544 8.27 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ผูกพันงบประมาณ ปี 2544-
2545 วงเงินรวม 37.225 ล้านบาท) 

6 2545 35.155 - ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 28.955 ล้านบาท 
(ผูกพันงบประมาณปี 2544-2545 วงเงินรวม 37.225 ล้าน
บาท) 
- ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทางเข้า โครงการ 
งบประมาณ 2.5 ล้านบาท 
- จัดซ้ือรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จ านวน 
1 คัน งบประมาณ 3.7 ล้านบาท 

7 2551-2553  26.661 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย และจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม 
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4.8.3 ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอย 
4.8.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่บริเวณบ้านกาลันยีตัน หมู่ที่ 5 
ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจ๊ะบีลัง พิกั ดที่ตั้ง UTM 
(E)611841 (N)739807 อยู่ห่างจากส านักงานเทศบาลเมืองสตูลเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร เป็นที่ดิน  
ที่เทศบาลฯ ได้จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2537 มีเนื้อที่ทั้งหมด 65-2-63 ไร่ เป็นพ้ืนที่ดอนลักษณะเป็นดินลูกรัง 
พ้ืนที่โดยรอบเป็นสวนยางพารา สวนปาล์ม และมีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านด้านทิศใต้และทิศตะวันตก 
โดยมีแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ และอาณาเขตติดต่อ ดังภาพที่ 4.45 และภาพที่ 4.46 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 4.46 แสดงที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล 
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ภาพที่ 4.47 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.8.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์จัดการขยะมูลจ านวนทั้งหมด 17 แห่ง ดังภาพที่ 4.47 

 
ภาพที่ 4.48 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลเทศบาลเมืองสตูล 
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ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 65–2-63 ไร่ 
ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ 50 ตัน/วัน เปิดด าเนินการเม่ือปี 2545 ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเพ่ือจัดท าระบบก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
ออกแบบให้เป็นบ่อฝังกลบ 4 บ่อ สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ถึงป ี2565 

ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย เป็นแบบบ่อผึ่งปูพ้ืนด้วยแผ่นพลาสติก HDPE จ านวน 
4 บ่อ มีท่อรวบรวมน้ าชะขยะและไหลมารวมที่บ่อพักแล้วสูบส่งไปบ่อบ าบัดที่ 1, 2, 3 และ4 

โครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล ได้แก่ อาคาร
ส านักงาน โรงจอดรถ อาคารเครื่องชั่ง บ้านพักคนงาน ร้ัวลวดหนาม ถนนลาดยางและดินแดงกว้าง 5 
เมตร บ้านพักหัวหน้า อาคารหมักสิ่งปฏิกูล หอถังน้ าสูง สถานที่ล้างรถ และบ่อตรวจสอบคุณภาพ 
น้ าใต้ดิน (Monitoring Well) มีจ านวนทั้งหมด 1 บ่อ ดังภาพท่ี 4.48 

 
ภาพที่ 4.49 โครงสร้างพ้ืนฐานและต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย  
                เทศบาลเมืองสตูล 
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4.8.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.8.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองสตูลให้บริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ทั้งหมด 6.8 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล และให้บริการก าจัด
ขยะมูลฝอยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมืองสตูล อ าเภอควนโดน รวมจ านวน 12 แห่ง 
ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก เวลาประมาณ 02.00 – 06.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 
14.00 – 18.00 น. และไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยตกค้าง ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้
ในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 10 ตัน/วัน รวบรวมขยะโดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นแบบถังเดียว 
ทิ้งรวมกันทุกประเภท ขนาด 240 ลิตร จ านวน 500 ใบ และคอนเทนเนอร์กลมสีฟ้า 200 ลิตร จ านวน 
4 ใบ ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในเขตเทศบาลฯ ระยะทางการเก็บขนไปยังสถานที่ทิ้งขยะประมาณ 17 
กิโลเมตร 

บุคลากรในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดจ านวน 47 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
เก็บขนท้ายรถจ านวน 16 คน พนักงานขับรถจ านวน 8 คน และพนักงานกวาดขยะ 23 คน ใช้รถในการ
ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งหมดจ านวน 8 คัน รายละเอียดดังตารางที ่4.64 

ตารางท่ี 4.64 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสตูล 

ที ่
เลข

ทะเบียน 

เคร่ืองยนต์/
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่จัดซื อ 
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

ระยะทางเก็บขน 
(กม./เท่ียว) 

ระยะเวลาเก็บขน 
(ชั่วโมง/เที่ยว) 

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
1 80-1749 10 2539 4 2 20 4 
2 80-1747 10 2539 4 2 20 4 
3 80-2288 10 2548 4 2 20 4 
4 80-2038 10 2546 3 2 20 4 
5 80-2834 6 2552 3 1 25 4 
รถคอนเทนเนอร์ 
6 80-1759 4 2541 2 2 - 4 
รถกะบะแบบเทท้าย 
7 80-1750 4 ลบ.หลา 2541 4 1 10 4 
8 80-2039 4 ลบ.หลา 2546 3 2 20 4 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2559 

4.8.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
สภาพโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล ได้แก่ อาคาร

ส านักงาน โรงจอดรถ อาคารเครื่องชั่ง บ้านพักคนงาน รั้วลวดหนาม ถนนลาดยางและดินแดงกว้าง 5 
เมตร อยู่ในสภาพใช้งานปกติ ส าหรับบ้านพักหัวหน้า อาคารหมักสิ่งปฏิกูล หอถังน้ าสูง สถานที่ล้างรถ 
ช ารุดไม่ได้ใช้งาน ส าหรับเครื่องจักรส าหรับใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล 
รายละเอียดดังตารางที ่4.65 
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ตารางท่ี 4.65 รถและเครื่องจักรทีใ่ช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสตูล 

ที ่
รายการเคร่ืองจักร 

ปีที่ได้รับ 
การใช้งาน 
(ชั่วโมง/ 

วัน) 
สภาพการใช้งาน 

ประเภท แรงม้า 

1 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 135 ตุลาคม 2552 - ใช้งานได้ 

2 รถบรรทุกเททาย 6 ล้อ - มิถุนายน 2545 - ใช้งานได้ 

3 รถตักดินตีนตะขาบ/รถขดุตีนตะขาบ 215 เมษายน 2545 - ช ารุด (จ าหนายป 2558) 

4 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 125 เมษายน 2545 - ใช้งานได้ 

5 เครื่องช่ังน้ าหนัก 40 ตัน - 2545 - ใช้งานได้ 

6 เครื่องสูบน้ าระบายน้ า 10 กุมภาพันธ์ 2540 - ช ารุด 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2559 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และ
โรงแรมต่างๆ น าขยะมูลฝอยส่งมาก าจัด จ านวน 13 แห่ง โดยมีหน่วยงานซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามใช้บริการ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ได้น าขยะมูลฝอยมาส่งก าจัดด้วย ในปี 2557 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อ 
ฝังกลบประมาณ 26 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 52 ของค่าที่ออกแบบไว้ (ความสามารถในการก าจัดขยะ 
50 ตัน/วัน) เป็นขยะของเทศบาลฯ ประมาณ 10 ตัน/วัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นๆ ประมาณ 16 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที ่4.66 

ตารางที ่4.66 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างปี 2555-2558 

ท่ี หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งกา้จัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย (ตัน/วนั) % 

อัตรา
เพ่ิม/ลด 

ปี 
57/58 

2555 2556 2557 2558 
2559 
(ม.ิย.) 

ปี 57 ปี 58 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนามและนา้ขยะมูลฝอยมาทิ ง 
1 ทม. สตูล 6,085.65 6,086.13 6177.20 

ไม่มีข้อมูล 

2 ทต. เจ๊ะบิลัง 445.88 436.50 413.63 
3 ทต. ควนโดน 628.16 595.25 607.44 
4 อบต. เจะบิลัง 579.13 530.44 527.84 
5 
 

อบต. บานควน 584.85 524.62 431.76 
6 อบต. เกตรี 337.52 330.12 191.69 
7 อบต. ยานซ่ือ 409.87 392.03 391.73 
8 อบต. ควนโดน 140.44 117.69 126.67 
9 อบต. ควนขัน 301.14 242.96 278.53 
10 อบต. ควนสะตอ 77.90 118.72 115.32 
11 อบต. ตันหยงโป - - 92.45 
12 อบต. วังประจัน - - 86.34 
หน่วยงานท่ีไม่ได้ลงนามแต่นา้ขยะมูลฝอยมาทิ ง 
13 อบต.ฉลุง ไม่มีข้อมูล 

รวม 
๑๙๓,๑๑๘.๔๓ 

 

9,590.54 9,590.54 9,590.54      
เฉลีย่ (ตนั/วัน) 

๑๓๒.๑๙ 
 

26.2755 26.2755 26.2755  26    
* หมายเหต ุ: หน่วยงานท่ีร่วมลงนามแต่ไม่ได้น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง ได้แก่ ทต. คลองขุด, อบต. ทุ่งนุ้ย, อบต. ควนโพธ์ิ,  

 อบต. ต้ามะลัง และอบต. ปูย ู
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2559 
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การด าเนินการฝังกลบบริเวณพ้ืนที่บ่อที่ 1 และ 2 เต็มแล้ว และกลบทับด้วยดิน
บางส่วน (ปริมาตรขยะ 63,000 ลูกบาศก์เมตร) และเริ่มใช้บ่อที่ 3 ประมาณร้อยละ 30 (ปริมาตรบ่อ 
60,000 ลูกบาศก์เมตร) ส่วนบ่อที่ 4 ยังไม่ได้ใช้งาน มีต้นไม้ใหญ่  และหญ้าขึ้น (ปริมาตรบ่อ 60,000 
ลูกบาศก์เมตร) ระบบตรวจสอบและควบคุมก๊าซไม่สามารถใช้งานได้ 

ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า เครื่องสูบน้ าเสียบริเวณบ่อพักอยู่ใน 
สภาพช ารุด น้ าชะมูลฝอยจะไหลตามแรงโน้มถ่วงไปยังบ่อที่ 1, 2, 3 และ 4 บริเวณขอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
มีวัชพืชและต้นไม้ใหญ่ข้ึนปกคลุมหนาแน่น 

ส าหรับบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินพบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรม 
ควบคุมมลพษิ 

4.8.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เทศบาลเมืองสตูล มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย 

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 8,973,356.60 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 4.67 

ตารางท่ี 4.67 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล 

หมวดรายจ่าย (บาท) 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 (มิถุนายน) 
ค่าจ้างคนขับรถ 

5,560,320 

ไม่มีข้อมลู 

ค่าจ้างพนักงานท้ายรถ 
ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน 
น้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น 1,640,140.60 
ค่าซ่อมแซมรถ 1,495,462 
อื่นๆ  277,434 

รวม 8,973,356.60 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2559 

4.8.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 
เทศบาลเมืองสตูลจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามเทศบัญญัติ เรื่อง

การเก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ดังตารางที่ 4.68 และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะตั้งแต่ปี 2554-
มิถุนายน 2559 ดังตารางที่ 4.69 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.68 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล 

ประเภท ขนาด 
อัตราค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

ครัวเรือน - 20 
รานคา - 40 
โรงแรม ไมเกิน 50 หอง 500 

มากกวา่ 50 หอง 800 
หอพัก ไม่เกิน 10 ห้อง 200 

10-20 ห้อง 300 
มากกว่า 20 ห้อง 400 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2559 

ตารางที ่4.69 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล ปี 2556-มิถุนายน 2559 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 - 2559 (มิ.ย.) 

จ านวนครัวเรือนท่ีใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) - 

ไม่มีข้อมลู จ านวนครัวเรือนท่ีจ่ายค่าธรรมเนยีม (ครัวเรือน) - 

รายได้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมลูฝอยจากครัวเรือน (บาท) 557,730 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2559 

2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 
เทศบาลเมืองสตูล ได้ก าหนดอัตราค่าบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด

ขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมทิ้ง 500 บาท/ตัน ซึ่งมีรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ ในปี 2557–มิถุนายน 2559 ดังตารางที่ 4.70 
 

ตารางท่ี 4.70 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสตูล ปี 2557–มิถุนายน 2559 
 

ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 
2557 1,563,650 
2558 

ไม่มีข้อมลู 
2559 ณ เดือนมิถุนายน  

ที่มา : ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล, 2559 

4.8.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

เทศบาลเมืองสตูล รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ และการประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในคราว
การประชุมสภาเทศบาลฯ อีกทั้งยังด าเนินโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการขยะ 
มูลฝอย ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในชุมชนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดเพ่ือจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4 กิจกรรม ได้แก่ 
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 สนับสนุนกิจกรมพหุภาคี คือ จัดอบรมตัวแทนชุมชน 20 ชุมชนๆ ละ 5 คน 
ส ารวจเก็บข้อมูลปัญหาของชุมชน จัดท าแผนปฏิบัติการ รวบรวมปัญหาและ
แนวทางแก้ไข เข้าร่วมประชุมพหุภาคีระดับภาคและประเทศ 

 รณรงค์รักษาความสะอาด ตามคูคลอง ท่อระบายน้ า และถนนสายต่างๆ 4 
ครั้ง 

 จัดการขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย คือ กิจกรรมสร้างความรู้ และส่งเสริมการ
คัดแยกขยะในโรงเรียน 4 แห่ง และชุมชน 20 ชุมชน 

 กิจกรรมเมืองในป่า คือ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน และป่าชุมชน 
2) โครงการรักษ์ตลาดสด เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดสด รักษาความ

สะอาด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงาน เพ่ือตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลมีความสะอาด  
มีความเป็นระเบียบ ปราศจากปัญหาการเกิดโรค และกลิ่นรบกวน 

3) โครงการถนนปลอดถัง เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับถนนจ านวน 2 
สาย คือ ถนนยาตราสวัสดี และถนนหัตถกรรมศึกษา 

4.8.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) จ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถ

ฝังกลับขยะมูลฝอยได้หมดในแต่ละวัน ส่งผลให้มีขยะตกค้าง เศษขยะมูลฝอยกระจัดกระจายไปตาม
แรงลม 

2) เครื่องสูบน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด 
3) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะ 

มูลฝอย 
4.8.7 ข้อเสนอแนะ 

1) เทศบาลฯ ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าชะขยะมูล
ฝอย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เทศบาลฯ ควรวางแผนการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเทขยะ
ให้อยู่ในจุดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบดอัดและฝังกลบขยะ 

4.8.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559) 
 

  
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองสตูล บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 3 
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บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 3 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 3 

  
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 4 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 4 

  

บ่อรวบรวมน้ าชะมลูฝอย บ่อรวบรวมน้ าชะมลูฝอย 

  
บ่อบ าบัดน้ าชะมลูฝอยแบบบ่อผึ่ง บ่อบ าบัดน้ าชะมลูฝอยแบบบ่อผึ่ง 
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บ่อบ าบัดน้ าชะมลูฝอยแบบบ่อผึ่ง บ่อบ าบัดน้ าชะมลูฝอยแบบบ่อผึ่ง 

  

บ่อบ าบัดน้ าชะมลูฝอยแบบบ่อผึ่ง บ่อตรวจสอบคณุภาพน้ าใต้ดิน 
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4.9 ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลก้าแพง จังหวัดสตลู 
4.9.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลต าบลก าแพง ได้รับการประกาศให้เป็น “เทศบาลต าบลก าแพง” เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542 โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 2.61 ตารางกิโลเมตร ดังภาพที่ 4.49 ประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2558 จ านวน 5 ,023 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 2,422 คน หญิง จ านวน 
2,601 คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 2,678 ครัวเรือน มีประชากรแฝง 5,000 คน 

 
ภาพที่ 4.50 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลต าบลก าแพง 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลก าแพง ได้แก่  ร้านอาหาร 
รายละเอียดดังตารางที ่4.71 

ตารางที ่4.71 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลก าแพง 
ล้าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ้านวน  (แห่ง) 

1 ตลาด 1 
2 โรงแรม 2 
3 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - 
4 ร้านอาหาร 60 
5 โรงงานอุตสาหกรรม - 
6 หมู่บ้านจัดสรร 2 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 6 
8 ห้างสรรพสินค้า - 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง, 2558 

4.9.2 ความเป็นมา 
เทศบาลต าบลก าแพง จังหวัดสตูล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการ 

ขยะมูลฝอย รวมวงเงินทั้งสิ้น 199.30 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที ่4.72 

ตารางท่ี 4.72 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองก าแพง 
ล้าดับ

ที ่
ปีงบ 

ประมาณ  
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2551 - - ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอย  

2 2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  

(แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด) 

199.3 ก่อสร้างศูนย์ก าจดัขยะมลูฝอยแบบครบ
วงจรระยะที่ 1 (ผูกพันงบประมาณ ปี 
2556-2558) ประกอบด้วยบ่อฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล (Sanitary 
Landfill) ระบบคัดแยกมูลฝอย ระบบ
หมักมูลฝอยท าปุ๋ย ระบบบ าบดัน้ าชะมูล
ฝอย 

4.9.3 ระบบการก้าจัดขยะมูลฝอย 
4.9.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (ระยะที่ 1) เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งอยู่
บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านนาพญา ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล มีขนาดพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้น 77 ไร่ 1 
งาน ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลก าแพง อยู่ห่างจากเทศบาลฯ เป็นระยะทาง 7.8 กิโลเมตร  
มีสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นสวนยางพารา ทางเข้าติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 (ละงู-ฉลุง) 
ดังภาพที ่4.50 และภาพท่ี 4.51 ตามล าดับ 
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ทิศเหนือ  ติดกับ สวนยางพารา 
ทิศตะวันตก  ติดกับ สวนยางพาราและล าห้วยสาธารณะ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 (ละงู-ฉลุง) 
ทิศใต ้  ติดกับ ถนนทางหลวงชนบท สต.3003 (เมือง-ห้วยวังใหญ่) 

 
ภาพที่ 4.51 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลก าแพง 
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ภาพที่ 4.52 ที่ตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลก าแพง และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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4.9.3.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลก าแพง จังหวัดสตูล จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยมี

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนทั้งหมด 13 
แห่ง ดังภาพที ่4.52 

 
ภาพที่ 4.53 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลก าแพง 
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ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลก าแพง ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร (ระยะที่ 1) มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ 
80 ตัน/วัน ประกอบด้วยบ่อฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ านวน 1 บ่อ พ้ืนที่ 
ฝังกลบ 9 ไร่ ขนาดบ่อกว้าง 115 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 5 เมตร ปริมาตร 86 ,250 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ถึงปี 2568 รองรับการใช้งาน 10 ปี นอกจากนี้ มีระบบคัดแยกมูลฝอย 
ขนาด 40 ตัน/วัน ระบบหมักมูลฝอยท าปุ๋ย ขนาด 70 ตัน/วัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย เป็นแบบบ่อผึ่งปูพ้ืนด้วยแผ่นพลาสติก HDPE จ านวน 
4 บ่อ มีท่อรวบรวมน้ าชะขยะและไหลมารวมที่บ่อพักแล้วสูบส่งไปบ่อบ าบัด 

โครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลก าแพง ได้แก่ อาคาร
ส านักงาน โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง ป้อมยาม อาคารเคร่ืองชั่ง โรงปุ๋ยหมัก อาคารคัดแยกขยะและ 
บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) มีจ านวนทั้งหมด 9 บ่อ ความลึกประมาณ 5 เมตร 
ดังภาพที ่4.53 

 
ภาพที่ 4.54 แสดงต าแหน่งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและโครงสร้างพ้ืนฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย  
                  เทศบาลต าบลก าแพง 
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4.9.4 การติดตามประเมินโครงการ 
4.9.4.1 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลต าบลก าแพง ด าเนินการเก็บขนขยะทุกวัน มีรถเก็บขนมูลฝอยจ านวน 3 
คัน โดยด าเนินการเก็บขนขยะทุกวันในช่วงเวลา 19.00 - 23.00 น. จ านวน 2 คัน และเวลา 15.00 - 
22.00 น. จ านวน 1 คัน ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยตกค้าง ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ
ได้ในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 5 ตัน/วัน รวบรวมขยะโดยจัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นแบบถังเดียว
ทิ้งรวมกันทุกประเภท แบบถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 445 ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในเขต
เทศบาล ระยะทางการเก็บขนจากเขตเทศบาลฯ ไปยังสถานที่ท้ิงขยะประมาณ 7.8 กิโลเมตร 

บุคลากรในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดจ านวน 12 คน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่เก็บขนท้ายรถจ านวน 9 คน พนักงานขับรถจ านวน 3 คน ใช้รถในการด าเนินการเก็บขนขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งหมดจ านวน 3 คัน รายละเอียดดังตารางที ่4.73 

ตารางท่ี 4.73 จ านวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลก าแพง 

ที ่
เลข

ทะเบียน 

เคร่ืองยนต์/
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่จัดซื อ 
พนักงานท้าย

รถ 
(คน) 

การเก็บ
ขน 

(เท่ียว/
วัน) 

ระยะทางเก็บ
ขน 

(กม./เท่ียว) 

ระยะเวลาเก็บ
ขน 

(ชั่วโมง/เที่ยว) 

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
1 80-3861 6 2559 3 1 22 4 
2 80-2937 10 2553 3 1 22 4 
3 80-2055 8 2547 3 1 20 7 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง, 2559 

4.9.4.2 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
สภาพโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลก าแพง อาทิเช่น 

อาคารส านักงาน ป้อมยาม โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง อาคารเครื่องชั่ง โรงล้างรถ หอถังน้ าสูง รั้วลวด
หนาม ถนน อยู่ในสภาพใช้งานปกติ นอกจากนี้ ระบบคัดแยกมูลฝอยและระบบหมักมูลฝอยท าปุ๋ยมีการ
ใช้งานปกติ ระบบระบายน้ าฝน ท าเป็นคูดินระบายน้ ารอบบ่อฝังกลบไหลรวมบ่อพักน้ าชะมูลฝอยและ
สูบลงบ่อบ าบัดน้ าเสีย รายละเอียดเครื่องจักรส าหรับใช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบล
ก าแพงดังตารางที ่4.74 

ตารางท่ี 4.74 รถและเครื่องจักรทีใ่ช้งานในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลก าแพง 

ที ่
รายการเครื่องจักร ทะเบียน 

ครุภัณฑ์ 
ปีท่ีได้รับ 

การใช้งาน 
(ชั่วโมง/ วัน) 

สภาพ 
การใช้งาน ประเภท รุ่น แรงม้า 

1 เครื่องเปิดถุงขยะ HS 30kW 100-58-0001 2558 4 ดี 
2 สายพานล าเลียงขยะ ตัวท่ี 1 BC 3 kW 101-58-0001 2558 4 ดี 
3 สายพานล าเลียงขยะ ตัวท่ี 2   101-58-0002 2558 4 ดี 
4 สายพานล าเลียงขยะ ตัวท่ี 3   101-58-0003 2558 4 ดี 
5 สายพานล าเลียงขยะ ตัวท่ี 4 MIDF225S-4P 3.7kW 101-58-0004 2558 4 ดี 
6 สายพานล าเลียงขยะ ตัวท่ี 5   101-58-0005 2558 4 ดี 
7 สายพานคัดแยกขยะ ตัวท่ี 1   102-58-0001 2558 4 ดี 
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ที ่
รายการเครื่องจักร ทะเบียน 

ครุภัณฑ์ 
ปีท่ีได้รับ 

การใช้งาน 
(ชั่วโมง/ วัน) 

สภาพ 
การใช้งาน ประเภท รุ่น แรงม้า 

8 สายพานคัดแยกขยะ ตัวท่ี 2   102-58-0002 2558 4 ดี 
9 เครื่องคัดแยกขยะแบบอุโมงค์ STS200 45kW 103-58-0001 2558 4 ดี 
10 ชุดควบคุมไฟฟ้าอุปกรณ์ระบบคัดแยกมูลฝอย 108-58-0001 2558 4 ดี 
11 เครื่องย่อยขยะอินทรีย ์ HS 15kW 104-58-0001 2558 4 ดี 
12 เครื่องร่อนปุ๋ยหมัก TS1200 30kW 106-58-0001 2558 3 ดี 
13 เครื่องเย็บปากถุง   107-58-0001 2558  ดี 
14 ชุดควบคุมไฟฟ้าอุปกรณ์ระบบหมักมูลฝอยท าปุ๋ย 108-58-0002 2558  ดี 
15 เครื่องสูบน้ าเสีย 1   055-58-0020 2558  ดี 
16 เครื่องสูบน้ าเสีย 2   055-58-0021 2558  ดี 
17 เครื่องสูบน้ าประปา 1   055-58-0022 2558  ดี 
18 เครื่องสูบน้ าประปา 2   055-58-0023 2558  ดี 
19 เครื่องชั่งน้ าหนัก 1,000 กก.   291-58-0001 2558  ดี 
20 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ   019-58-0001 2558  ดี 
21 รถบรรทุกดิน 6 ล้อ 1   017-58-0001 2558  ดี 
22 รถบรรทุกดิน 6 ล้อ 2   017-58-0002 2558  ดี 
23 รถเข็นขยะรีไซเคิล 1   023-58-0029 2558  ดี 
24 รถเข็นขยะรีไซเคิล 2   023-58-0043 2558  ดี 
25 รถตักหน้าขุดหลัง   108-57-0001 2557  ดี 
26 รถขุดตีนตะขาบ  148 108-57-0002 2557  ดี 
27 รถตักขยะล้อยาง   108-57-0003 2557  ดี 
28 เครื่องฉีดน้ าแรงสูบแบบเคลื่อนท่ี 291-58-0005 2558  ดี 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง, 2559 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน น าขยะมูลฝอยส่งมาก าจัดจ านวน 
12 แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอย ได้น าขยะมาขยะมูลฝอยมาส่งก าจัดด้วยในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบ
ประมาณ 24 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 30 ของค่าที่ออกแบบไว้ (ความสามารถในการก าจัดขยะ 80 ตัน/
วัน) เป็นขยะของเทศบาลฯ ประมาณ 5 ตัน/วัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ประมาณ 19 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที ่4.75 
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ตารางที ่4.75 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ระหว่างกันยายน-ธันวาคม 2558–เมษายน 2559 

ที ่ หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งก้าจัด (ตัน/ปี) ขยะเฉลี่ย  (ตัน/วัน) % อัตรา 

เพิ่ม/ลด 
ปี 58/59 

2558 
(กันยายน-ธันวาคม) 

2559 
(เมษายน) 

ปี 58 ปี 59 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนามและน้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 
1 ทต.ก าแพง 570 556 4.67 4.60 -1.65 
2 อบต.ละงู 590 505 4.84 4.17 -13.70 
3 อบต.ก าแพง 445 390 3.65 3.22 -11.64 
4 อบต.เขาขาว 135 115 1.11 0.95 -14.11 
5 
 

อบต.ป่าแก่บ่อหิน 85 60 0.70 0.50 -28.83 
6 อบต.นาทอน 55 45 0.45 0.37 -17.51 
7 อบต.น้ าผุด 35 65 0.29 0.54 87.25 
8 อบต.อุใดเจริญ 16 15 0.13 0.12 -5.48 

หน่วยงานท่ีไม่ได้ลงนามแต่น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง 
9 อบต.เกาะสาหร่าย 940 1,155 7.70 9.55 23.89 
10 หจก.มีนาเจริญวัสดุก่อสร้าง 5 5 0.04 0.04 0.83 
11 บริษัทละงูค้าวัสดุ 4.5 - 0.04 0.00 -100.00 
12 ประชาชนท่ัวไป 13 10 0.11 0.08 -22.44 

รวม 
๑๙๓,๑๑๘.๔๓ 

 

2,893.5 2,921.0    
เฉลี่ย (ตัน/วัน) 

๑๓๒.๑๙ 
 

23.72 24.14 23.72 24.14 -8.62 
* หมายเหตุ: หน่วยงานท่ีร่วมลงนามแต่ไม่ได้น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง ได้แก่ อบต. ทุ่งบุหลัน, อบต. ทุ่งหว้า, อบต. ปากน ้า, 
                 อบต. แป-ระ, อบต. ปาล์มพัฒนา 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง, 2559 

การด าเนินการฝังกลบพบว่า มีการเทกองขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบกระจายเป็น
บริเวณกว้างและปิดทับไม่หมด 

ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ าชะมูลฝอยและน้ าฝนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ 
บ่อบ าบัด และปัจจุบันมีปริมาณน้ าชะมูลฝอยเต็ม 

ส าหรับบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
กรมควบคุมมลพิษ โดยในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลฯ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 
4 บ่อ ได้แก่ บ่อที่ 3, 4, 6 และ7 โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท าการตรวจวิเคราะห์ผล ซึ่งผล
การติดตามตรวจสอบพบว่า สารตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ทั้ง 4 บ่อ ส่วนปริมาณสารหนู
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่เนื่องจากขีดต่ าสุดของเครื่องมืออยู่ที่ 0.018 mg/l 
ในขณะที่มาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกิน 0.01 mg/l ส าหรับโลหะชนิดอ่ืนๆ สารอินทรีย์ระเหยง่าย  
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสารพิษอ่ืนๆ ยังไม่มีการตรวจวัด 

4.9.4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เทศบาลต าบลก าแพง มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย 

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม ตั้งแต่เริ่มเปิด
ด าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อกันยายน 2558 - เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 2,520,595.62 บาท 
รายละเอียดดังตารางที ่4.76 
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ตารางท่ี 4.76 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลก าแพง 

หมวดรายจ่าย (บาท) 
ปีงบประมาณ 

2558  
(กันยายน - ธันวาคม) 

2559  
(มกราคม - เมษายน) 

เงินเดือนพนักงานธุรการ 36,000.00 36,000.00 
เงินเดือนพนักงานบัญช ี 36,000.00 36,000.00 
เงินเดือนพนักงานขับรถ 168,000.00 168,000.00 
จ้างเหมาบริการคดัแยกขยะ 680,400.00 680,400.00 
ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย 36,000.00 36,000.00 
ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม 11,870.60 28,100.00 
ค่าน้ ามัน 155,954.70 94,442.30 
ค่าไฟฟ้า 148,543.29 159,084.73 
ค่าวัสดสุ านักงาน 3,500.00 1,000.00 
ค่าครุภณัฑ ์ 5,300.00 - 

รวมค่าใช้จ่ายทั งหมด 1,281,568.59 1,239,027.03 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง, 2559 

4.9.4.4 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขน 
เทศบาลต าบลก าแพงจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามอัตรา

ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนและสถานประกอบการณ์ต่างๆ ดังตารางที่ 4.77 

ตารางท่ี 4.77 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลก าแพง 

ประเภท ปริมาณขยะ (ลิตร) อัตราค่าบริการ (บาท/เดือน) 
ครัวเรือน 2 20 
สถานประกอบการ 5 40 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง, 2559 

2) ค่าธรรมเนียมก าจัด 
เทศบาลต าบลก าแพงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง

เทศบาลต าบลก าแพง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 14 แห่ง โดยเห็นชอบตกลงที่จะจ่าย 
ค่าก าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลต าบลก าแพงในราคาตันละ 450 
บาท รายได้จากค่าธรรมเนียมก าจัดตั้งแต่ศูนย์ฯ เริ่มเปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อกันยายน 
2558 - เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 1,857,988.15 บาท รายละเอียดดังตารางที ่4.78 

ตารางท่ี 4.78 รายได้ค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต าบลก าแพงตั้งแต่กันยายน 2558-เมษายน 2559 
ปีงบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดมูลฝอย (บาท) 

2558 (กันยายน - ธันวาคม) 910,247.64 

2559 (มกราคม - เมษายน) 947,740.51 
ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง, 2559 
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4.9.5 ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลต าบลก าแพง ด าเนินโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการขยะ 

มูลฝอย ดังนี้ 
1) โครงการชุมชนปลอดขยะมูลฝอย Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน 

ณ ชุมชนประชาบ ารุง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานการจัดการขยะแบบครบวงจร 

2) กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน
ราชการ และเอกชน และมีจัดท าสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชั่วคราว 

4.9.6 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
ถนนรอบบ่อฝังกลบเป็นถนนดินแดง ในฤดูแล้งจะมีฝุ่น ฤดูฝนจะเปียกและเต็มไปด้วยโคลน 

4.9.7 ข้อเสนอแนะ 
1) เทศบาลฯ ควรวางแผนการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเทขยะ

ให้อยู่ในจุดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบดอัดและฝังกลบยะ 
2) ควรผลักดันให้หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดส่งขยะ

มูลฝอยมาก าจัดที่ศูนย์ฯ เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์ฯ ยังน้อยกว่าค่าท่ีออกแบบไว้มาก 

4.9.8 สภาพปัจจุบันของพื นที่โครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559) 

  
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลก าแพง เครื่องช่ังน้ าหนัก 

  

การป้อนขยะเข้าเครื่องคัดแยก เครื่องคัดแยกขยะ 
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กระบวนการคดัแยกขยะ กระบวนการคดัแยกขยะ 

  

เครื่องย่อยอินทรีย ์ การตั้งกองปุ๋ยหมัก 

  

เครื่องร่อนปุ๋ยหมัก การตั้งกองปุ๋ยหมัก 

  
บ่อฝังกลบ บ่อฝังกลบ 
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บ่อบ าบัดน้ าเสียแบบผึ่ง บ่อสังเกตการณ์น้ าใตด้ิน 

 
 



 

 

5 บทท่ี 5 

สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 การจัดการน ้าเสีย 
จากการติดตามและประเมินผลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต (5 จังหวัด) จ านวน 9 แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลต าบลกะรน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง (2 ระบบ)  
จังหวัดกระบี่ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง  

ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  
มีการใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นระบบบ าบัดน้ าเสียคลองจาก ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งอยู่ในสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

5.1.1 เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ได้ว่าจ้างบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและบ าบัด

น้ าเสียตามสัญญาปีต่อปี โดยระบบรวบรวมน้ าเสียมีปัญหาการอุดตันของตะกอนทราย ส าหรับระบบ
บ าบัดน้ าเสีย พบว่า ในปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเฉลี่ยที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับร้อยละ 80.56 เมื่อ
เทียบกับค่าการออกแบบ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียเข้าและน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียเป็น
ประจ า โดยผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และประสิทธิภาพของระบบ
บ าบัดน้ าเสียในการลดบีโอดีและสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 97.73 และ 98.53 ตามล าดับ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 น้ าทะเลเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพ เกิดสนิมกัดกร่อน ส่งผลให้

ประสิทธิภาพของระบบฯ ลดลง 
 อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานที่มากกว่า 10 ปี 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดหาอุปกรณ์ดูดทราย และบ ารุงรักษาชุดแยกทรายหยาบและทรายละเอียดให้

ท างานเต็มประสิทธิภาพ 
 วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
5.1.2 เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

ได้ว่าจ้างบริษัท ขวัญรวี จ ากัด ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียตามสัญญาปี 
ต่อปี ได้ยกเลิกการใช้สถานีสูบน้ าเสีย PS12 ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ในปี 2558 ปริมาณน้ า
เสียเฉลี่ยที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับร้อยละ 68.82 เมื่อเทียบกับค่าการออกแบบ มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเสียเข้าและน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า โดยผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียในการลดบีโอดีและสาร
แขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 88.45 และ 85.16 ตามล าดับ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 เกิดตะกอนลอยบริเวณบ่อตกตะกอน 
 เกิดการสะพรั่งของสาหร่ายในบ่อตะกอน 
 เครื่องจักรบางส่วนช ารุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบฯ ลดลง 

ข้อเสนอแนะ 
 ประเมินการสูบตะกอนทิ้งเพ่ือให้ค่าอายุตะกอน (Sludge age) มีค่าเหมาะสมต่อ

ระบบฯ 
 วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยวางแผนกัน

เงินงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ  
 แยกสิ่งปฏิกูลออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อลดปริมาณธาตุอาหารในน้ าทิ้ง  

5.1.3 เทศบาลต้าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต 
ได้ว่าจ้างบริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จ ากัด ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย

ตามสัญญาปีต่อปี โดยระบบรวบรวมน้ าเสียมีปัญหาการอุดตันของตะกอนทราย และสถานีสูบน้ าเสีย 
PS1 (บริเวณหนองหาน) มีน้ าทะเลท่วมถึง ส่งผลให้มีน้ าทะเลบางส่วนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ในปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเฉลี่ยที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียสูงกว่าค่าออกแบบ มี
การตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียเข้าและน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า โดยผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียในการลดบีโอดี
และสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 84.16 และ 77.52 ตามล าดับ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบสูงกว่าค่าออกแบบ ส่งผลให้ HRT น้อยกว่าค่าออกแบบ 
 ระบบกระจายน้ าของ trickling filter ช ารุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบ

ลดลง 
 เกิดตะกอนลอยบริเวณบ่อตกตะกอน 
 Blower เติมอากาศช ารุดจ านวน 1 ตัว ส่งผลต่อออกซิเจนในบ่อเติมอากาศ 
 น้ าทะเลเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพ เกิดสนิมกัดกร่อน โดยเฉพาะ

การเสื่อมสภาพของปั้มสูบ 
 การอุดตันของตะกอนทรายของท่อรวบรวมเนื่องจากเศษวัสดุก่อสร้างและการ

เปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างโครงการในพ้ืนที่เทศบาลฯ 
ข้อเสนอแนะ 

 ออกแบบก่อสร้างระบบเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงระบบฯ ให้สามารถรองรับปริมาณ
น้ าเสียได้มากขึ้น (เทศบาลต าบลกะรน อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบปรับปรุง
ระบบบ าบัดน้ าเสียในเฟสที่ 1 ให้สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 
10,000 ลบ.ม. ต่อวัน) 

 ซ่อมแซมระบบกระจายน้ าเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
 ประเมินการสูบตะกอนทิ้ง เพ่ือให้ค่าอายุตะกอน (Sludge age) เหมาะสมต่อ

ระบบฯ 
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 เปลี่ยนหรือซ่อมแซม Blower ที่ช ารุด 
 ติดตั้ง Flap gate ในจุดที่มีการปนเปื้อนของน้ าทะเลเข้าสู่ระบบ ก าหนดเวลาสูบ

น้ าให้สัมพันธ์กับตารางน้ าข้ึน/น้ าลง  
 ติดตามตรวจสอบการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
 จัดหาอุปกรณ์ดูดทราย และบ ารุงรักษาชุดแยกทรายหยาบและทรายละเอียดให้

ท างานเต็มประสิทธิภาพ 
 วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรรเงิน

งบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
5.1.4 เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

ได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์อีส เอเชีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียตามสัญญาปีต่อปี ในปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเฉลี่ยที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียสูงกว่าค่าออกแบบ 
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดีที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียค่อนข้างต่ ากว่าที่ออกแบบไว้มาก โดยช่วงเดือนที่มี
ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบมากที่สุดเป็นช่วงฤดูฝน แสดงให้เห็นว่าน้ าเสียส่วนใหญ่ที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในช่วงดังกล่าวเป็นน้ าฝน จากการตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียเข้าและน้ าทิ้งออกจากระบบซึ่งมีการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด และ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียในการลดบีโอดีและสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 70.80 และ 57.01 
ตามล าดับ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพการบ าบัดร้อยละ 70 ซึ่งต่ ากว่าค่าที่ออกแบบ 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณสารอินทรีย์ในระบบมีน้อย 
 เครื่องจักรบางส่วนช ารุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบฯ ลดลง   
 เทศบาลฯ ยังไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้

ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลฯในการด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสีย 

ข้อเสนอแนะ 
 เติมสิ่งปฏิกูลเพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารของจุลินทรีย์  ตรวจสอบการท างานของระบบ

รวบรวมน้ าเสีย ได้แก่ แนวท่อ อาคารดักน้ าเสีย สถานีสูบน้ าเสีย หรือเชื่อมต่อท่อ
รวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น โดยเน้นแหล่งก าเนิดที่มีความสกปรกสูง 
เช่น โครงการที่พักอาศัยอาคารชุด 

 วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 



 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

274 

5.1.5 องค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนทั้งสองแห่ง (หาดสุรินทร์และหาดบางเทา) อยู่

ระหว่างการก่อสร้างและมีความล่าช้ากว่าที่ก าหนด เนื่องจากมีปริมาณงานที่ขอปรับเพ่ิมจ านวน 13 
รายการ และปริมาณงานที่ขอปรับลด จ านวน 4 รายการ รวมทั้งไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างระบบ
รวมรวมน้ าเสีย ได้แก่ บริเวณซอยอนามัยซึ่งมีการคัดค้านจากประชาชนบางกลุ่ม รอการอนุญาตใช้พ้ืนที่
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4025 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และรอการอนุญาตใช้
พ้ืนที่บริเวณอ่าวบางเทาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 อนุมัติให้ปรับเพ่ิม -ลดงาน และขยายเวลาด าเนิน
โครงการออกไปอีก 480 วัน (สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) และจากการลงพ้ืนที่พบว่า 
งานในส่วนการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งสองแห่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เปิดใช้งานระบบฯ 
เนื่องจากงานก่อสร้างระบบรวมรวมน้ าเสียบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถตรวจรับงานได้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 โครงการล่าช้ากว่าก าหนดค่อนข้างมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ถูกปล่อยน้ าและแช่อยู่ในน้ าเป็นเวลานาน เกิดเป็นสนิม
และช ารุดได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ ก่อนที่จะเปิดการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ควรเร่งรัด

ก าหนดการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียให้เร็วที่สุด 
5.1.6 เทศบาลเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 

ได้มอบหมายให้ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขากระบี่ องค์การจัดการน้ าเสีย ควบคุมดูแล
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ในปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเฉลี่ยที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับร้อยละ 
50.83 เมื่อเทียบกับค่าการออกแบบ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียเข้าและน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัด
น้ าเสียเป็นประจ า โดยผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ าเสียในการลดบีโอดีและสารแขวนลอย เฉลี่ยร้อยละ 93.91 และ 66.50 ตามล าดับ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 น้ าทะเลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องจักรเสื่อมสภาพ

โดยเฉพาะการเสื่อมสภาพของปั้มสูบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบฯ ลดลง 
 การใช้พ้ืนที่ของระบบบ าบัดเพ่ือการตกปลา ผลจากการใช้เหยื่อหรืออาหารปลา 

ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง 
 เครื่องจักรบางส่วนช ารุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดลดลง 

ข้อเสนอแนะ 
 ติดตั้ง Flap gate หรือซ่อมแซมปากเป็ดในจุดที่มีการปนเปื้อนของน้ าทะเลเข้าสู่

ระบบรวบรวม 
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 ควรงดการใช้เหยื่อหรืออาหารปลา ในกิจกรรมการตกปลา โดยอาจสนับสนุนให้
ใช้เหยื่อปลอมแทน 

 วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (PreventiveMaintenancePlan) โดยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 

5.1.7 องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 
(1) คลองจาก 

ได้มอบหมายกองช่าง ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย โดยระบบรวมรวบ
น้ าเสียมีการอุดตันของตะกอนทรายบริเวณสถานีสูบน้ าเสีย LS1 ส่งผลให้น้ าเสียไหลลงสู่ทะเลโดยตรง 
ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีการเปิดใช้งานเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ นอกจากนี้พบวา
โครงสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพช ารุด และตัวกลางพลาสติกเสื่อมสภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีการเปิดใช้งาน เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
 ผนังโครงสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพช ารุด และตัวกลางพลาสติก

เสื่อมสภาพ 
 มีการอุดตันของตะกอนทรายของท่อรวบรวมน้ าเสียเนื่องจากเศษวัสดุก่อสร้าง

และการเปิดหน้าดินจากการก่อสร้างในพ้ืนที่ 
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดหาอุปกรณ์ดูดทราย และบ ารุงรักษาชุดแยกทรายหยาบและทรายละเอียดให้

ท างานเต็มประสิทธิภาพ 
 จัดสรรงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถเปิดใช้งานได้ และ

บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง 
 จ้างบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(2) เกาะพีพี 
ได้มอบหมายให้นายสมหมาย จันทร์ทิน ควบคุมดูแลระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

โดยระบบรวบรวมน้ าเสียมีการอุดตันของตะกอนทรายและไขมัน ในปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเฉลี่ยที่เข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียสูงกว่าค่าออกแบบ ในส่วนของการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียพบว่า ไม่มีการบันทึกข้อมูล
การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียและไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 ปั๊ม return sledge ช ารุดไม่สามารถสูบตะกอนกลับเข้าสู่ระบบได้ ท าให้มี

จุลินทรีย์ในระบบน้อย 
 Blower เติมอากาศช ารุด 1 ตัว ส่งผลต่อปริมาณการเติมอากาศไม่เพียงพอกับ

จุลินทรีย์ 
 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ มีค่าสูงกว่าที่ออกแบบส่งผลให้ระยะเวลากักเก็บน้ าเสีย 

(HRT) น้อยกว่าที่ออกแบบ 
 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนและหลังการบ าบัดท าให้ไม่สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดได้ 
 การอุดตันของท่อรวบรวมเนื่องจากไขมัน และตะกอนดินจากการก่อสร้าง 
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดสรรงบประมาณส าหรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีช ารุด 
 ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนและหลังการบ าบัดอย่างสม่ าเสมอ 
 ออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมเติม และปรับปรุงระบบ

บ าบัดน้ าเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้มากข้ึน 
 รณรงค์และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย 
 วางแผนบ ารุงรักษาระบบบ าบัด (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรร

เงินงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
 จ้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5.1.8 เทศบาลนครตรัง 
ได้มอบหมายให้ ส่วนการโยธา ฝ่ายช่างสุขาภิบาล และส านักการช่าง ควบคุมดูแลระบบ

รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ในปี 2558 ปริมาณน้ าเสียเฉลี่ยที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียเท่ากับร้อยละ 
25.42 เมื่อเทียบกับค่าการออกแบบ การตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียเข้าและน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ า
เสียเป็นประจ า โดยผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียในการลดบีโอดีเฉลี่ยร้อยละ 74.41 ส าหรับประสิทธิภาพในการลดสารแขวนลอย
ค่อนข้างต่ า อยู่ในช่วงร้อยละ 2-10 เท่านั้น ส่งผลให้ค่าสารแขวนลอยในน้ าทิ้งค่อนสูงและมีค่าใกล้เคียง
กับค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการ 
 ปริมาณน้ า เสียรวมที่ เข้าระบบบ าบัดมีปริมาณน้อยกว่าค่าการออกแบบ

ค่อนข้างมาก หรือเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าการออกแบบ (ค่าการออกแบบ 
17,700 ลบ.ม./วัน) 

 ค่าบีโอดีในน้ าเสียที่ เข้าระบบบ าบัดมีค่าค่อนข้างต่ ากว่าค่าการออกแบบ
ค่อนข้างมากหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 ของค่าการออกแบบเท่านั้น (ค่าการ
ออกแบบ 100 มก./ล.) 

 ผลวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดและด่างในน้ าทิ้ง มีค่าเกินมาตรฐานมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค่ามาตรฐานฯ 5-9) และค่าความเป็นกรดและด่างในน้ าเสีย
ที่เข้าระบบบ าบัดพบว่ามีค่าสูงขึ้นค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์หาสาเหตุ 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยางเร่งด่วน 

 Blower เติมอากาศช ารุด ส่งผลต่อปริมาณการเติมอากาศไม่เพียงพอ 
 เกิด Algae Bloom ในบ่อ Polishing ก่อนปล่อยน้ าออก 

ข้อเสนอแนะ 
 เปลี่ยน Blower และก าหนดเวลาการส่งน้ าชะขยะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าให้

สอดคล้องกับการเปิดใช้ Blower 
 ขยายพ้ืนที่การให้บริการระบบรวบรวมน้ าเสีย โดยเฉพาะบริเวณที่มีแหล่งก าเนิด

มลพิษค่อนข้างหนาแน่น 
 วางแผนบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive Maintenance Plan) โดยจัดสรรกัน

เงินงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่หมดสภาพ 
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5.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
5.2.1 เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ตมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งรองรับการ
ก าจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานระหว่างวิธีฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและการเผา สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด ส าหรับพ้ืนที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอยใช้เต็มแล้วทุกบ่อ ในส่วนโรงเตาเผามูลฝอยที่ใช้งานใน
ปัจจุบันเป็นเตาเผาชุดที่ 2 (เตา B และเตา C) โดยให้สัมปทานแก่บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จ ากัด ลงทุน
ก่อสร้างและบริหารจัดการ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่เตาเผาคิดเป็นร้อยละ 99 ของค่าการออกแบบ 
โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 19 
แห่ง และทุกหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน าขยะมูลฝอย
มาก าจัดจ านวน 21 แห่ง มีหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ได้ร่วมลงนามแต่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งจ านวน 2 
แห่ง โดยมีค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอยในอัตรา 520 บาทต่อตัน ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ า
ชะมูลฝอยจากโรงเตาเผาจะถูกรวบรวมและน าไปบ าบัดด้วยระบบบ าบัดแบบ ABR โดยน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดร้อยละ 70 จะส่งไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต และอีกร้อยละ 
30 จะส่งไปยังบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอยแบบบ่อผึ่งซึ่งมีทั้งหมด 3 บ่อ ก่อนจะน้ าเสียจากบ่อผึ่งที่ 3 ส่งไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมฯ ส าหรับบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กรมควบคุมมลพิษ และยังไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน เนื่องจากบ่อติดตามฯ ได้สูญหาย
จากการฝังกลบ 

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยแบบบ่อผึ่งมีกลิ่นเหม็นและเกิดก๊าซลอยขึ้นบริเวณ

ผิวหน้าของบ่ออย่างต่อเนื่อง 
 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมมกขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะมูล

ฝอยมี่เข้าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยใกล้เคียงกับศักยภาพการรองรับขยะมูลฝอยของ
เตาเผาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

 ขยะอินทรีย์ ซึ่งมีความชื้นค่อนข้างสูง มีการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์ไม่มาก
นัก เมื่อถูกน าไปเผา จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ลดลง 

 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยถูกใช้งานเกือบเต็มพ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่มีพ้ืนที่ในการฝังกลขยะ
มูลฝอยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะน าไปเผา รวมทั้งการฝังกลบขี้เถ้าจากเตาเผา 

ข้อเสนอแนะ 
 เทศบาลฯ ควรเร่งรัดการซ่อมโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุดที่ 1 เพ่ือรองรับปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ ในการลด 

คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเข้า
ศูนย์ฯ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเตาเผา 

 เทศบาลฯ ควรวางแผนและเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพ่ือน าพ้ืนที่กลับมาใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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 เทศบาลฯ ควรด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน
ใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

5.2.2 เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม

ครัวเรือนและพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ใช้พ้ืนที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอยไปแล้วร้อยละ 80 ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบคิดเป็นร้อยละ 70 ของค่าการออกแบบ โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามการ
แบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 20 แห่ง แต่มีหน่วยงานที่ ร่วมลงนาม
น าขยะมูลฝอยมาก าจัดเพียง 13 แห่ง โดยมีค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอยในอัตรา 600 บาทต่อตัน ส าหรับ
การด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมเป็นจ านวนมาก โดยมีการเทกองขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้างและปิดทับไม่หมด ในส่วน
การบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ าชะมูลฝอยไม่ได้ถูกรวบรวมไปยังบ่อกักเก็บน้ าชะมูลฝอยทั้งหมด มีน้ า
ชะมูลฝอยบางส่วนไหลลงสู่ป่าชายเลนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส าหรับบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 
พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ และเทศบาลฯ ยังไม่ได้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 เครื่องจักรที่ใช้ด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและช ารุดบ่อย เนื่องจาก

ใช้งานหนัก 
 ระบบเครื่องชั่งขยะมูลฝอยในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยขาดความทันสมัยและช ารุด

บ่อย 
 ระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยมีการอุดตัน ส่งผลให้น้ าชะมูลฝอยบางส่วนไหลลงสู่

ป่าชายเลนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ 

 ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ที่จะ
ใช้ในการด าเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ และก าจัดขยะมูลฝอย 
ที่ถูกวิธี 

ข้อเสนอแนะ 
 เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง และวางแผนการฝังกลบ

ขยะมูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเทขยะให้อยู่จุดเดียวกัน เพ่ือความ
สะดวกในการบดอัดและฝังกลบขยะ 

 เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือให้ได้ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ถูกต้อง 

 ในระยะยาว ควรวางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ
ปรับปรุงระบบการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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5.2.3 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ใช้พ้ืนที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอยไปแล้วร้อยละ 60 ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบคิดเป็นร้อยละ 84 ของค่าการออกแบบ โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามการแบ่งกลุ่ม
พ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 11 แห่ง และทุกหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้น า
ขยะมูลฝอยมาก าจัด ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน าขยะมูลฝอยมาก าจัดจ านวน 12 แห่ง มีหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ไม่ได้ร่วมลงนามแต่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งจ านวน 1 แห่ง โดยมีค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอยใน
อัตรา 600 บาทต่อตัน ส าหรับการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล 
มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมีการเทกองขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้าง
และปิดทับไม่หมด ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ าชะมูลฝอยไม่สามารถไหลลงสู่บ่อบ าบัดได้  
สาเหตุอาจเกิดจากท่อระบายน้ าชะมูลฝอยเกิดการอุดตัน และพบน้ าชะมูลฝอยบางส่วนไหลลงสู่ป่าชาย
เลนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส าหรับบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรม
ควบคุมมลพิษ มีทั้งหมด 4 บ่อ และจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 
พบว่าคุณภาพน้ าใต้ดินทั้ง 4 บ่อ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น สารหนู (As) ในบ่อเหนือน้ าบ่อ
ที่ 2 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน 

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 ช่วงฤดูฝนมีปัญหาน้ าท่วมขังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย และไม่สามารถด าเนินการฝัง

กลบได ้
 ระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยมีการอุดตันและช ารุด ส่งผลให้น้ าชะมูลฝอยบางส่วน

ไม่ถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อบ าบัด และไหลลงสู่พ้ืนที่ว่างในบริเวณศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

 มีน้ าท่วมขังในบ่อฝังกลบเป็นจ านวนมาก ในช่วงฤดูฝน ทางเทศบาลฯ ต้องเร่งการ
สูบน้ าออกอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เครื่องสูบน้ าช ารุดเสียหาย 

 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย 
ที่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 
 เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง และวางแผนการฝังกลบ

ยะมูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเทขยะให้อยู่ในจุดเดียวกันเพ่ือสะดวก
ในการบดอัดและฝังกลบขยะ 

5.2.4 เทศบาลต้าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโคกกลอย สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

ครอบคลุมครัวเรือนและพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบประมาณวันละ 
26 ตัน โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 
5 แห่ง และทุกหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด โดยมีค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอยใน
อัตรา 200,000 บาทต่อปี ส าหรับการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาล ใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเทกองกับพ้ืน โดยไม่มีระบบระบายน้ าฝน ไม่มีบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน และบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอย 
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ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 จ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ มี เพียงรถ

ตักหน้าขุดหลัง 1 คัน อายุการใช้งาน 11 ปี ช ารุดบ่อย เนื่องจากใช้งานหนัก 
 เทศบาลฯ ยังไม่มีระบบด าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่มีระบบระบาย

น้ าฝน ไม่มีบ่อตรวจคุณภาพน้ าใต้ดิน และบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
 ไม่มีเครื่องชั่งขยะมูลฝอย  
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล 
ข้อเสนอแนะ 

 เทศบาลฯ ควรเร่งจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องจักร เพ่ือฝัง
กลบขยะตกค้างสะสม 

 เทศบาลฯ ควรวางแผนของบประมาณในการปรับปรุงศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

5.2.5 เทศบาลเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม

พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบมากกว่าค่าที่ออกแบบไว้ค่อนข้างมาก มี
ขยะสะสมลักษณะเทกองเป็นบริเวณกว้างและค่อนข้างสูง โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่
เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 38 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน าขยะมูลฝอยมา
ก าจัดจ านวน 38 แห่ง เป็นหน่วยงานที่ร่วมลงนามน าขยะมูลฝอยมาก าจัดจ านวน 37 แห่ง และ
หน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ได้ร่วมลงนามแต่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งจ านวน 1 แห่งโดยมีค่าธรรมเนียมก าจัด
มูลฝอยในอัตรา 470 บาทต่อตัน ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า ระบบท่อรวบรวมน้ าชะมูลฝอย
ช ารุด น้ าชะมูลฝอยจะไหลลงรางระบายน้ ารอบบ่อขยะและมารวมกันที่บ่อพักก่อนสูบไปยังบ่อบ าบัดน้ า
ชะมูลฝอย ซึ่งมีน้ าชะมูลฝอยเต็มทุกบ่อ และบริเวณขอบบ่อมีวัชพืชและต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่น 
ส าหรับบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ โดย
ปัจจุบันพบเพียงบ่อเดียวจากจ านวนทั้งหมด 6 บ่อ และขณะตรวจประเมินไม่มีน้ าในบ่อ จึงไม่สามารถ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินได้ 

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 เครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและที่ช ารุดบ่อย 

เนื่องจากใช้งานหนัก 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัดเกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสม 
 ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่  
 ขาดบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
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ข้อเสนอแนะ 
 เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง โดยพิจารณเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เพ่ือลดปัญหากลิ่นเหม็น และการปลิวของขยะออกนอกพ้ืนที่ 
 เทศบาลฯ ควรด าเนินการปรับปรุงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน ซึ่งบางบ่อสูญ

หายจากการฝังกลบที่ผ่านมา โดยปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรม
ควบคุมมลพิษเพ่ือการติดตามตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนจาก
น้ าชะขยะมูลฝอยของสถานที่ฝังกลบสู่แหล่งน้ าใต้ดินต่อไป 

5.2.6 เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม

พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบสูงกว่าค่าการออกแบบ โดยมีหน่วยงาน
ร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 16 แห่ง และทุก
หน่วยงานที่ร่วมลงนามได้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน าขยะมูลฝอยมาก าจัด
จ านวน 18 แห่ง มีหน่วยงาน ภาคเอกชนที่ไม่ได้ร่วมลงนามแต่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งจ านวน 2 แห่ง โดยมี
ค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอยในอัตรา 500 บาทต่อตัน ส าหรับการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า 
ยังไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมีการเทกองขยะ
มูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้างและปิดทับไม่หมด ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ าชะมูลฝอย
ในบ่อมีลักษณะสีด าคล้ า และน้ าชะมูลฝอยในบ่อสุดท้ายจะถูกส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนของ
เทศบาลนครตรังเพ่ือท าการบ าบัดต่อไป ส าหรับบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน ปรากฏว่าตรวจไม่พบ
ทั้งนี้อาจถูกขยะมูลฝอยกลบทับแล้วทั้งหมด 

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 เครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและช ารุดบ่อย 
 ปริมาณขยะที่ส่งก าจัดเกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสม 
 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย 

ที่ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ 

 เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างและวางแผนการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเทขยะให้อยู่ในจุดเดียวกัน เพ่ือความ
สะดวกในการบดอัดและฝังกลบขยะ 

 เทศบาลฯควรด าเนินการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินใหม่ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้
ดิน 

 ในระยะยาว ควรวางแผนขอรับงบสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ
ปรับปรุงระบบจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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5.2.7 เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม

ครัวเรือนและพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบคิดเป็นร้อยละ 70 ของค่า
การออกแบบ โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 14 แห่ง และทุกหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน า
ขยะมูลฝอยมาก าจัดจ านวน 16 แห่ง มีหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ได้ร่วมลงนามแต่น าขยะมูลฝอยมาทิ้ง
จ านวน 2 แห่ง โดยมีค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอยในอัตรา 750 บาทต่อตัน ส าหรับการด าเนินการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ไม่พบขยะมูลฝอยตกค้าง เทศบาลฯ สามารถปิดทับขยะมูลฝอยได้หมด โดยพ้ืนที่ที่ปิดทับ
เรียบร้อยแล้วพบต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่น ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า น้ าในบ่อบ าบัดน้ าชะ
มูลฝอยมีลักษณะใส โดยน้ าชะมูลฝอยจะถูกรวบรวมผ่านรางระบายดินรอบพ้ืนที่ฝังกลบ ส าหรับบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ โดยเทศบาลฯ 
ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ได้ท า
การเก็บตัวอย่างน้ าในบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 บ่อ และบ่อน้ าบาดาล จ านวน 1 
บ่อ ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าโลหะหนักมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ยกเว้น บ่อ
สังเกตการณ์บ่อที่ 4 พบค่าตะกั่วเกินมาตรฐานที่ก าหนด 

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี เสื่อมโทรมและต้องซ่อมบ่อยครั้ง  
 ค่าตะกั่วในบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบ่อที่ 4 เกินมาตรฐานที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
 ในปี 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยส่งก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ิมสูงขึ้น

มากกว่าค่าที่ออกแบบไว้ เทศบาลฯ ควรจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมและควรมี
แผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

 ท าการเก็บตัวอย่างน้ าในบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบ่อที่ 4 ซ้ า และหา
สาเหตุการปนเปื้อนของตะกั่ว 

5.2.8 เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม

ครัวเรือนและพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ใช้พ้ืนที่บ่อที่ 1-2 เต็มและกลบทับด้วยดินบางส่วน และเริ่มใช้บ่อ
ที่ 3 ประมาณร้อยละ 30 ส่วนบ่อที่ 4 ยังไม่ได้ใช้งาน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบคิดเป็นร้อย
ละ 52 ของค่าการออกแบบ โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 17 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน าขยะมูลฝอยมาก าจัดจ านวน 13 แห่ง 
เป็นหน่วยงานที่ร่วมลงนามน าขยะมูลฝอยมาก าจัดจ านวน 12 แห่ง และหน่วยงานที่ไม่ได้ร่วมลงนามแต่
น าขยะมูลฝอยมาทิ้งจ านวน 1 แห่ง โดยมีค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอยในอัตรา 500 บาทต่อตัน ส าหรับ
การด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมบริเวณปากบ่อและไม่มีการปิดทับในบ่อ ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า เครื่องสูบน้ าเสีย
บริเวณบ่อพักอยู่ในสภาพช ารุด น้ าชะมูลฝอยจะไหลตามแรงโน้มถ่วงไปยังบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอย 
ส าหรับบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ และ
เทศบาลฯ ยังไม่ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 
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ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 จ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ท าให้ไม่

สามารถฝังกลับขยะมูลฝอยได้หมดในแต่ละวัน ส่งผลให้มีขยะตกค้าง เศษขยะมูล
ฝอยกระจัดกระจายไปตามแรงลม 

 เครื่องสูบน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด 
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการบริหารจัดการศูนย์ก าจัด

ขยะมูลฝอย 
ข้อเสนอแนะ 

 เทศบาลฯ ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า 
ชะขยะมูลฝอย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เทศบาลฯ ควรวางแผนการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุม 
รถเทขยะให้อยู่ในจุดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบดอัดและฝังกลบขยะ 

5.2.9 เทศบาลต้าบลก้าแพง 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลก าแพงเพ่ิงเปิดด าเนินการเมื่อกันยายน 2558 

สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝัง
กลบคิดเป็นร้อยละ 24 ของค่าการออกแบบ โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับ
การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 13 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน าขยะมูลฝอยมาก าจัด
จ านวน 12 แห่ง เป็นหน่วยงานที่ร่วมลงนามน าขยะมูลฝอยมาก าจัดจ านวน 8 แห่ง และหน่วยงาน 
ภาคเอกชนที่ไม่ได้ร่วมลงนามแต่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งจ านวน 4 แห่ง โดยมีค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอยใน
อัตรา 450 บาทต่อตัน ส าหรับการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ยังไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล  
มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในบ่อโดยไม่ได้ท าการปิดทับ ในส่วนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยพบว่า  
น้ าชะมูลฝอยได้ถูกรวบรวมไปยังบ่อกักเก็บน้ าชะมูลฝอยและมีปริมาณเต็มบ่อ ส าหรับบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ และในปี 2558 เทศบาลฯ  
ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 4 บ่อ  
(จากทั้งหมด 9 บ่อ) และพบค่าตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ส าหรับพารามิเตอร์อ่ืนๆ ตาม
มาตรฐานไม่มีการตรวจวัด 

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 ถนนรอบบ่อฝังกลบเป็นถนนดินแดง ในฤดูแล้งจะมีฝุ่น ฤดูฝนจะเปียกและเต็มไป

ด้วยโคลน 
ข้อเสนอแนะ 

 เทศบาลฯ ควรวางแผนการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นลักษณะเฟส และควบคุมรถเท
ขยะให้อยู่ในจุดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบดอัดและฝังกลบยะ 

 เทศบาลฯ ควรผลักดันให้หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดส่ง
ขยะมูลฝอยมาก าจัดที่ศูนย์ฯ เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์ฯ ยังน้อยกว่าค่า 
ที่ออกแบบไว้มาก 
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ตารางสรุปผลการตรวจประเมินศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื นที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 

ล้าดับ 
ศูนย์ก้าจัดขยะ

มูลฝอย 

ปริมาณขยะ 
ที่ออกแบบ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะที่เข้าจริง 
(ตัน/วัน) 

การร่วมลงนาม MOU 
หน่วยงาน 

ที่ไม่ร่วมลงนาม 
แต่น้าขยะมาทิ ง 

ผลการประเมิน MOU 
ทั งหมด 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนาม 

ปี 2558 ปี 2559 
ทิ งขยะ
มูลฝอย 

ไม่ทิ งขยะ
มูลฝอย 

1 
เทศบาลนคร

ภูเก็ต 
750 745 793 19 19 - 2 

- ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ใกล้เคียงกับ
ศักยภาพการรองรับของเตาเผาท่ีใช้งานนปัจจุบัน 
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยถูกใช้งานเกือบเต็มพื้นท่ี 

2 
เทศบาลเมือง

พังงา 
50 34.35 

24.87 
ณ เดือน
มิถุนายน 

20 13 7 4 

- ขยะมูลฝอยถูกเทกองเป็นบริเวณกว้างและปิดทับไม่หมด ท า
ให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นจ านวนมาก 
- ระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยอุดตัน ส่งผลให้น้ าชะมูลฝอย
บางส่วน ไหลลงสู่ป่าชายเลนในบริเวณใกล้เคียง  

3 
เทศบาลเมือง

ตะกั่วป่า 
50 42.20 

34.12 
ณ เดือน
มิถุนายน 

11 11 - 1 

- ขยะมูลฝอยถูกเทกองเป็นบริเวณกว้างและปิดทับไม่หมด ท า
ให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
- ระบบรวมรวมน้ าชะมูลฝอยอุดตัน ส่งผลให้น้ าชะมูลฝอย
บางส่วนไม่ถูกรวบรวมเข้าระบบฯ และไหลลงพื้นท่ีว่างในศูนย์ฯ 
เกิดน้ าท่วมขัง 
- มีน้ าท่วมขังในบ่อท่ีใช้งานแล้ว และยังไม่ได้ใช้งาน เป็น
จ านวนมากในฤดูฝน 

4 
เทศบาลต าบล

โคกกลอย 
x 26 

12.82 
ณ เดือน
มิถุนายน 

5 5 - - 
- วิธีฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
- ไม่มีระบบระบายน้ าฝน ไม่มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 
และไม่มีบ่อบ าบัดน้ าชะมูลฝอย 

5 
เทศบาลเมือง

กระบี่ 
50 157.08 

80.64 ณ 
เดือนมิถุนายน 

38 37 1 1 
- ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัดในศูนย์ฯ เกินกว่าค่าท่ี
ออกแบบไว้มาก ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ลักษณะ
ขยะมูลฝอยถูกเทกองเป็นบริเวณกว้าง และปิดทับไม่หมด 
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ตารางสรุปผลการตรวจประเมินศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื นที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต (ต่อ) 

ล้าดับ 
ศูนย์ก้าจัดขยะ

มูลฝอย 

ปริมาณขยะ 
ที่ออกแบบ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะที่เข้าจริง 
(ตัน/วัน) 

การร่วมลงนาม MOU 
หน่วยงาน 

ที่ไม่ร่วมลงนาม 
แต่น้าขยะมาทิ ง 

ผลการประเมิน MOU 
ทั งหมด 

หน่วยงานท่ีร่วมลงนาม 

ปี 2558 ปี 2559 
ทิ งขยะมูล

ฝอย 
ไม่ทิ งขยะมูล

ฝอย 

6 
เทศบาลนคร

ตรัง 
40 62 x 16 16 - 2 

- ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัดในศูนย์ฯ เกินกว่าค่าท่ี
ออกแบบไว้มาก ส่งผลให้ เกิดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ลักษณะขยะมูลฝอยถูกเทกองเป็นบริเวณกว้าง และปิดทับไม่
หมด 

7 
เทศบาลเมือง

กันตัง 
50 17.97 

186.11 
ณ เดือน
กันยายน 

14 14 - 2 

- ไม่พบว่ามีขยะมูลฝอยตกค้างสะสม และสามารถกลบทับได้
หมด 
- บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และพบว่าในบ่อติดตามฯ บ่อ
ท่ี 4 มีค่าตะกั่วเกินมาตรฐานท่ีก าหนด 

8 
เทศบาลเมือง

สตูล 
50 x 

26 
ณ เดือน
มิถุนายน 

17 12 5 1 

- ไม่สามารถฝังกลบขยะมูลฝอยได้หมดในแต่ละวัน เน่ืองจาก
เครื่องจักรไม่เพียงพอในการด าเนินการ ส่งผลให้มีขยะมูลฝอย
ตกค้าง และกระจัดกระจายไปตามแรงลม 
- เครื่องสูบน้ าชะมูลฝอยช ารุด ส่งผลให้น้ าชะมูลฝอยไหลตาม
แรงโน้มถ่วงไปยังบ่อฝังกลบท่ี 1,2,3 และ 4 

9 
เทศบาลต าบล

ก าแพง 
80 23.72 

24.14 
ณ เดือน
เมษายน 

13 8 5 4 

- ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัดในศูนย์ฯ น้อยกว่าค่าท่ี
ออกแบบไว้มาก เน่ืองจากหน่วยงานท่ีร่วมลงนาม MOU ไม่ส่ง
ขยะมูลฝอยมาก าจัดในศูนย์ฯ 
- มีการเทกองขยะมูลฝอยกระจายเป็นบริเวณกว้าง และปิดทับ
ไม่หมด 
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แผนภาพแสดงศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื นที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 
ปริมาณขยะท่ีออกแบบ 50 ตัน/วัน 

ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 42.20 ตัน/วัน 
หน่วยงานที่ทิ งจริง 12 แห่ง 

ลงนาม MOU 11 แห่ง ทิ งทุกแห่ง 
ไม่ลงนาม MOU 1 แห่ง 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพังงา 
ปริมาณขยะท่ีออกแบบ 50 ตัน/วัน 

ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 34.35 ตัน/วัน 
หน่วยงานที่ทิ งจริง 17 แห่ง 

ลงนาม MOU 20 แห่ง ทิ ง 13 แห่ง 
ไม่ลงนาม MOU 4 แห่ง 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลโคกกลอย 
ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 26 ตัน/วัน 

หน่วยงานที่ทิ งจริง 5 แห่ง 
ลงนาม MOU 5 แห่ง ทิ งทุกแห่ง 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 
ปริมาณขยะท่ีออกแบบ 750 ตัน/วัน 
ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 745 ตัน/วัน 

หน่วยงานที่ทิ งจริง 21 แห่ง 
ลงนาม MOU 19 แห่ง ทิ งทุกแห่ง 

ไม่ลงนาม MOU 2 แห่ง 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล 
ปริมาณขยะท่ีออกแบบ 50 ตัน/วัน 
* ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 26 ตัน/วัน 

หน่วยงานที่ทิ งจริง 13 แห่ง 
ลงนาม MOU 17 แห่ง ทิ ง 12 แห่ง 

ไม่ลงนาม MOU 1 แห่ง 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี ่
ปริมาณขยะท่ีออกแบบ 50 ตัน/วัน 

ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 157.08 ตัน/วัน 
หน่วยงานที่ทิ งจริง 38 แห่ง 

ลงนาม MOU 38 แห่ง ทิ ง 37 แห่ง 
ไม่ลงนาม MOU 1 แห่ง 

 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง 
ปริมาณขยะท่ีออกแบบ 40 ตัน/วัน 
ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 62 ตัน/วัน 

หน่วยงานที่ทิ งจริง 18 แห่ง 
ลงนาม MOU 16 แห่ง ทิ งทุกแห่ง 

ไม่ลงนาม MOU 2 แห่ง 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง 
ปริมาณขยะท่ีออกแบบ 50 ตัน/วัน 

ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 17.97 ตัน/วัน 
หน่วยงานที่ทิ งจริง 16 แห่ง 

ลงนาม MOU 14 แห่ง ทิ งทุกแห่ง 
ไม่ลงนาม MOU 2 แห่ง 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลก้าแพง 
ปริมาณขยะท่ีออกแบบ 80 ตัน/วัน 

ปริมาณขยะท่ีเข้าจริง 23.72 ตัน/วัน 
หน่วยงานที่ทิ งจริง 12 แห่ง 

ลงนาม MOU 13 แห่ง ทิ ง 8 แห่ง 
ไม่ลงนาม MOU 4 แห่ง 

หมายเหตุ : ปริมาณขยะที่เข้าจริงเฉลี่ยปี 2558 
* ปริมาณขยะของเทศบาลเมืองสตูลที่เข้าจริงเฉลี่ย 
ณ เดือนมิถุนายน ปี 2559  
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บทท่ี 6 
 

งานสนับสนุนทางวิชาการในการจัดท้าแผนปฏบิัติการเพื่อการจัดการคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้มในระดับจังหวัด 

 

6.1 การสนับสนุนการจัดท้าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด 

1. วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดพังงา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น. ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ าปี งบประมาณ 2559 ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง เทศบาลเมืองกันตัง ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองกันตัง ผลการประชุมมีมติให้เทศบาลเมืองกันตัง ด าเนินการดังนี้ 

1) เตรียมความพร้อมเสนอโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองกันตัง เพ่ือจัดซื้อเครื่องจักรกล 

2) ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังสนับสนุนคู่มือการจัดท า
ข้อเสนอโครงการตามมาตรา 23(4) โครงการจัดการขยะต้นทาง งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท  

3. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง และเทศบาลนครตรัง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร
เทศบาลนครตรัง ผลการประชุมมีมติให้เทศบาลนครตรังเตรียมความพร้อมเสนอโครงการดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครตรัง เพ่ือก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยครบวงจร 

2) โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตราย เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์รวบรวมของ
เสียอันตรายระดับจังหวัด โดยขอให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังประสาน
ความชัดเจนของการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 

3) โครงการจัดการขยะต้นทาง งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท 
4. ตรวจสอบและเสนอแนะการจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเสนอโครงการ ได้แก่ เทศบาลเมือง
ป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เทศบาลเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 
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6.2 การพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
1. วันที่ 2 มีนาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมอ่าวลึก 
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพ่ือรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดกระบี่ และเตรียมความพร้อมโครงการที่จะเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 

2. วันที่ 27 เมษายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 
ศาลากลางจังหวัดพังงา เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดพังงา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาความพร้อมของแผนงาน/โครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 

3. วันที่ 29 เมษายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม  
หยงหลิง ศาลากลางจังหวัดตรัง เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาความพร้อมของแผนงาน/โครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 

4. วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาความพร้อมของแผนงาน/โครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 

5. วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมอ่าว
ลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดกระบี่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาความพร้อมของแผนงาน/โครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 

6. วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการมลพิษ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินโครงการ ความเป็นไปได้ทาง
เทคนิควิชาการ และประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบพ้ืนที่
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลนครตรัง ณ เทศบาลนครตรัง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

8. วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
มลพิษ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 แผนงาน/โครงการที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2561 ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) มีจ านวนทั้งสิ้น 
6 โครงการ รวมเป็นงบประมาณ 1,145.2472 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบบ าบัด สิ่งปฏิกูล
และระบบก าจัดกากตะกอนจุลินทรีย์เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 80.5 ล้านบาท 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและระบบรวบรวมน้ าเสียกะหลิมเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ 94.7 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ 35 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียองค์การบริหารส่วนต าบล
กมลา จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 110 ล้านบาท โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ 22.25 ล้านบาท และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยครบวงจรเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 802.797152 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม โครงการข้างต้นทั้งหมดไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานและ/หรือขาดรายละเอียดของเอกสารโครงการ 
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บทท่ี 7 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 

 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 

160,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามตารางที ่7.1 

ตารางท่ี 7.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

หมวดค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

๑. งานสนับสนุนทางวิชาการในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่  
55,599.-  

๒. งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและ
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่  
48,289.- 

๓. งานส ารวจติดตามและประเมินผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 50,000.- 

๔. ค่าใช้สอยซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน 6,103.- 

รวม 160,000.- 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลนครภูเก็ต 

ล้าดับที ่ ถนน 
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 

(เมตร) 
ความยาวท่อ 

(เมตร) 
จ้านวน 

Main Hold (บ่อ) 
1 พังงา-เยาวราช 1.20 414 2 

2 ดีบุก 0.80 30 6 

3 บางกอก (หยี่เต้งคอมเพล็กซ์) 0.60 367 14 

4 เทพกษัตรีย-์สุทัศน์ ซอย 2 1.00 102 7 

5 เทพกษัตรีย ์ 0.80 300 6 

6 พังงา (ธนาคารกรุงเทพ ฯ) 1.00 525 11 

7 พังงา (บางกอก) 0.60 300 14 

8 บางกอก (โรงแรมภูเกต็การ์เด้น) 1.00 170 6 

9 บางกอก (พูนผล) 1.00 300 4 

10 พูนผล 0.80 300 4 

11 พูนผล-รัตนโกสินทร ์ 1.20 519 8 

12 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 0.60 200 3 

13 ด ารง 1.50 1150 15 

14 ทุ่งคา 0.60 210 6 

15 สุทัศน์ ซอย 2 0.60 21 2 

16 ดีบุก (หลังการไฟฟ้า) 0.60 81 3 

17 ถลาง 0.60 96 3 

18 พังงา (องค์การโทรศัพท์) 0.60 17 2 

19 ภูเก็ต 1.00 50 3 

20 รัษฏา 0.60 102 4 

21 รัตนโกสินทร์ 200 ปี-ตะกั่วป่า 0.60 54 5 

22 รัตนโกสินทร์ 200 ปี-ตลิ่งชัน 1.50 572 12 

23 บางกอก (ชุปเปอร์มาเก็ต) 1.50 30 3 

24 ปฏิพัทธ์ (บัวหลวงค๊อฟฟี่ช้อป) 0.60 367 6 

25 ระนอง 0.60 507 8 

26 ภูธร 0.60 108 6 

27 ปฏิพัทธ์ (อลูมิเนียม) 0.60 68 7 

28 กระ (ตลาดเกษตร) 0.60 201 4 

29 กระ-อ๋องซิมผ่าย 1.00 325 8 

30 อ๋องซิมผ่าย 1.00 195 4 

31 อ๋องซิมผ่าย-วีระพงษ์หงส์หยก 1.00 475 6 

32 วีระพงษ์หงส์หยก-พังงา 1.00 250 4 

33 พังงา (HONDA) 1.00 200 3 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลนครภูเก็ต (ต่อ) 

ล้าดับที ่ ถนน 
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 

(เมตร( 
ความยาวท่อ 

(เมตร( 
จ้านวน 

Main Hold (บ่อ( 
34 พังงา -มนตรี  0.60 600 8 
35 ดิลกอุทิศ ซอย 2 0.60 200 6 
36 พังงา -เยาวราช  0.60 76 3 

ที่มา : เทศบาลนครภูเก็ต 
 
ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลต าบลกะรน 

ล้าดับที ่ ถนน 
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 

(เมตร) 
ความยาวท่อ 

(เมตร) 
จ้านวน 

Main Hold (บ่อ) 
1 ปฎัก 

- สถานีสูบน้ าเสีย Ps-1 สถาน ี
  ปรับปรุงคุณภาพน้ า 

0.56 (HDPE) 636 - 

2 กะรน 

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

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

0.80 (ศสล.) 618 8 

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

- CSO-11 ร้านไดโนปาร์ค 0.50 (ศสล.) 332 11 
3 กะตะ 

- ร้านไดโนปาร์ค- สถานีสูบ CP-2 0.335 (HDPE) 440 - 

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

(รางเดิม)    
- แยกถนนเกศขวัญ – แยกถนนโคก
โตนด 

0.40 (ศสล.) 625 13 

4 หลวงพ่อฉ้วน    
- แยกถนนกะรน-ปฎัก-บริเวณโรงแรม
โอลดส์ 

0.40 (ศสล.) 62 4 

5 เกศขวัญ 0.40 (ศสล.) 103 6 
6 โคกโตนด 

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

- สถานีสูบ CP-0 - สถานีสูบ CP-1 0.16 (HDPE) 120 - 
ที่มา : เทศบาลต าบลกะรน 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ 

ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ 

)นิ ว(  
ความยาวท่อ

)เมตร(  
จุดเร่ิมต้น 

)กิโลเมตรที่/พิกัด(  
จุดสิ นสุด 

)กิโลเมตรที่/พิกัด(  
อุตรกิจ )ทางซ้าย(  ค.ส.ล. 0.6 320 กม.0+303 กม.0+615 
อุตรกิจ )ทางขวา(  ค.ส.ล. 0.6 320 กม.0+300 กม.0+642 
วรรณพฤกษ์ )ทางซ้าย(  ค.ส.ล. 0.8 156 กม.0+004 กม.0+161 
เจ้าฟ้า )ทางขวา(  ค.ส.ล. 0.6 535 กม.0+000 กม.0+538 
เจ้าฟ้า )ทางขวา(  ค.ส.ล. 1.0 190 กม.0+547 กม.0+737 
เจ้าฟ้า )ทางซ้าย(  ค.ส.ล. 0.6 470 กม.0+262 กม.0+735 
สโมสร )ทางซ้าย(  ค.ส.ล. 0.6 140 กม.0+008 กม.0+150 
ซอยข้างศาลากลาง ค.ส.ล. 1.0 90 กม.0+091 กม.0+000 
ร่วมใจ )ทางซ้าย(  ค.ส.ล. 1.0 120 กม.0+007 กม.0+130 
ร่วมจิต -ร่วมใจ  ค.ส.ล. 1.0 180 กม.0+011 กม.0+200 
มหาราช ซอย 9 ค.ส.ล. 1.0 270 กม.0+000 กม.0+278 
มหาราช ซอย 9/1  ค.ส.ล. 0.6 30 กม.0+031.79 กม.0+069.29 
มหาราช ค.ส.ล. 0.8 650 กม.4+250 กม.4+906 
หลวงพ่อ ค.ส.ล. 1.0 200 กม.0+022 กม.0+226 
เหมทานนท์ )ทางซ้าย(  ค.ส.ล. 0.6 489 กม.0+002 กม.0+491 
เหมทานนท์ )ทางขวา(  ค.ส.ล. 0.6 489 กม.0+002 กม.0+491 
ที่มา : เทศบาลเมืองกระบี ่

 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลนครตรัง 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ )เมตร(  ความยาวท่อ )เมตร(  
ถนนเลี่ยงเมืองตรัง ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 1.20 600 
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4046 ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 1.20 1,400 
ถนนท่ากลาง ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 1.00 1,094 
ถนนห้วยยอด ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.80 493 
ถนนแยกห้วยยอด ท่อส่งน้ าเสียด้วยแรงดัน ชนิด

เสรมิใยแก้ว(GRP) 
0.40 264 

ถนนแยกซอยห้วยยอด ค .ส.ล.ปากระฆัง  สวมแหวนยาง 0.60 52 
ท่อส่งน้ าเสียด้วยแรงดัน ชนิด
เสรมิใยแก้ว(GRP) 

0.40 52 

แยกถนนห้วยยอด ค .ส.ล.ปากระฆัง  สวมแหวนยาง 0.60 943 
แยกถนนเพลินพิทักษ์ ค .ส.ล.ปากระฆัง  สวมแหวนยาง 0.60 281 
ถนนเพลินพิทักษ์ ท่อส่งน้ าเสียด้วยแรงดัน ชนิด

เสรมิใยแก้ว(GRP) 
- 244 

คลองห้วยยาง ตอน 2 ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.30 1,333 
ถนนสังขวิทย ์ ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.30 154 
ถนนพัทลุง ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.20 490 
ถนนเพลินพิทักษ์ ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.40 430 

ค.ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง 0.60 820 
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ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 
ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ )เมตร(  ความยาวท่อ )เมตร(  

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

เลียบคลองน้ าเจ็ด ค .ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง  0.40 883.75 
ค .ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง  0.60 1,763.75 

ถนนคลองน้ าเจ็ด ค .ส.ล.ปากระฆัง สวมแหวนยาง  0.60 210 
ที่มา : เทศบาลนครตรัง 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลจ้านวนบ่อดักน ้าเสีย (CSO) 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลนครภูเก็ต 
ล้าดับ ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 

1 ถนนเทพกษัตรีย ์           
 - A 10-1 ตรงข้ามบรเิวณสะพาน       
 - A 10-2 หนา้เธียรสิน         
 - A8 บริเวณตึกอนุภาษ       
 - A9 บริเวณตึกอนุภาษ       
 - A10 กลางถนนจุดใหญ ่       

2 ถนนกระ           
 -C 1 ทางเข้าโรงแรมซลิเวอร ์       
 - C 2 ปากทางเข้าโรงเรยีนอาชีวะ       

3 ถนนบางกอก           
 - A 16 หน้าโรงแรมภูเกต็การ์เด้น       
 - A 17 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์       
 - A 18 ตรงข้าม  A 19       
 - A 19 ร้านประดับยนต ์       
 - B1 ตรงข้าม B2         
 - B2 ตรงข้ามทางเข้าอาคาร       
 - B3 หน้าอาคารหยีเ่ต้งข้างป้อมต ารวจ   
 - B4 ตรงข้าม B3         

4 ถนนพูนผล           
 - A 20 อาคารเซฟตีค้ัตท ์       
 - A 21 ตรงข้าม A20         

5 ถนนด ารงค ์           
 - A4 - 1 สะพานหน้าโรงเรยีนสตร ี       
 - A4 - 2 ตรงข้าม A4-1       
 - A4 - 3 ใกล้การประปา       
 - A4 - 4 ตรงข้าม A4-3       

6 ถนนทุ่งคา           
 - A5 - 1 ตรงข้าม A5-2 (ทางเข้าราชาประดับยนต์(   
 - A5 – 2 ร้าน ป. เจรญิยนต ์       

7 ถนนสุทัศน์ ซอย 2       
 - A6 - 1 หน้าโรงแรมสุขสบาย       

8 ถนนดีบุก           
 - A7 - 1 ตรงข้าม A7 - 2       
 - A7 -2 ร้านระย้า         
 - A7 - 3 ตลาดหลังการไฟฟ้า       

 - A7 - 4 ตรงข้าม A7 - 3    
9 ถนนถลาง     
 -A8 - 1 ตรงข้าม A 8 - 2    

ที่มา : เทศบาลนครภูเก็ต 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองป่าตอง 
ล้าดับ ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 

1 ถนนพระบารมี (CSO 1/2) ปากซอยพระบารมี 7 
2 ถนนประชานุเคราะห์ (CSO 5/2) สะพานข้ามคลองปากบาง 
3 ถนนนาใน (CSO 7) ถนนนาในคลองข้างร้านทอง 
4 ถนนนาใน (CSO 8) ถนนนาในซอยเกื้อทรัพย ์
5 ถนนนาใน (CSO 9) ถนนนาในริมคลองท่อสูง 
6 ถนนนาใน (CSO 9/2) ถนนนาในริมคลองท่อสูง 
7 ถนนนาใน (CSO 10/2) ถนนนาในตรงข้ามซอยเศวตาลยั 
8 ถนนนาใน (CSO 11) ถนนนาในริมคลองปากหลัก 
9 ถนนนาใน (CSO 10/2) ถนนนาในริมคลองปากหลัก 
10 ถนนพิศิษฐ์กรณี (CSO 12) ถนนพิศิษฐ์กรณีย์รมิคลองบางวัด 
11 ถนนพิศิษฐ์กรณี (CSO 13) ถนนพิศิษฐ์กรณีย์รมิคลองบางวัด 
12 ถนนพิศิษฐ์กรณี (CSO 14) ถนนพิศิษฐ์กรณีย์รมิคลองวังขี้อ้อน 
13 ถนนพระเมตตา (CSO 15 ก) ถนนซอยตันริมคลองปากหลัก 
14 ถนนพระเมตตา (CSO 15 ข) ถนนซอยตันริมคลองปากหลัก 
15 ถนนพระบารมี (CSO 16) ถนนซอยสาธารณะสุขป่าตอง 
16 ถนนเลียบคลองบางวัด (CSO 16/2) ถนนเลียบคลองบางวัด 
17 ถนนเลียบคลองบางวัด (CSO 17) ข้างสะพานคลองบางวัด 
18 ถนนพระบารมี (CSO 17/2) ถนนพระบารมซีอยหลักศิลา 
19 ถนนพระบารมี (CSO 18) ถนนพระบารม ี
20 ถนนพระบารมี (CSO 19) ถนนพระบารม ี
21 ถนนพระบารมี (CSO 20) ถนนพระบารมบีริเวณคลองบางต้นข้าว 
22 ถนนพระบารมี (CSO 21) ถนนพระบารมบีริเวณคลองบางต้นข้าว 
23 ถนนไสน้ าเย็น (CSO 22) ถนนไสน้ าเย็นริมคลองบางพรุเรียน 
24 ถนนไสน้ าเย็น (CSO 23) ถนนไสน้ าเย็นริมคลองบางพรุเรียน 
25 ถนนไสน้ าเย็น (CSO 24/1) ถนนไสน้ าเย็นตัดกับถนนผังเมืองสาย ก 
26 ถนนราชปาทานุสรณ์ (CSO 25) ถนนราชปาทานุสรณ์ตดักับถนนผงัเมืองสาย ก 
27 ถนนราชษฎ์อุทิศ 200 ปี (CSO 26) บริเวณหน้าโรงบ าบดัน้ าเสีย 
28 ถนนนาใน (CSO 26/2) ปลายถนนนาใน 
29 ถนนนาใน (CSO 27) ถนนซอยนาใน 2 ริมคลองท่อสูง  
30 ถนนไสน้ าเย็น (CSO 28) ถนนไสน้ าเย็นริมคลองบางพรุเรียน 

ที่มา : เทศบาลเมืองป่าตอง 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลต าบลกะรน 
ล้าดับ ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 

1 ถนนเกศขวัญ (CSO 7,8) ถนนเกศขวัญ 
2 โดมบังกะโล (CSO 9,9/1) โดมบังกะโล 
3 รวมเทพอินทร์ (CSO 11) รวมเทพอินทร ์
4 ถนนหลวงพ่อฉ้าน (CSO 14) ถนนพ่อฉ้าน 
5 ถนนกะรน (CSO 15) ถนนกะรน 
6 อาคาเดีย บีช รสีอร์ท (CSO 16) อาคาเดีย บีช รสีอร์ท 
7 หนองหาน (CSO 20) หนองหาน 

ที่มา : เทศบาลต าบลกะรน 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) บริเวณหาดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
ล้าดับ ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 

1  CSO1-1 ถนนหาดสรุินทร์ 2 
2 CSO1-2 ถนนหาดสรุินทร์ 1 
3 CSO1-3 ถนนหาดสรุินทร ์
4 CSO1-4 ถนนหาดสรุินทร ์
5 CSO1-5 ถนนหัวเตียว 
6 CSO1-6 ถนนอ่าวบางเทา 
7 CSO1-15 ทางหลวงหมายเลข 4025 
8 CSO1-16 ซอยอนามัย 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) บริเวณหาดบางเทา องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
ล้าดับ ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 

1 CSO1-7 ถนนอ่าวบางเทา 
2 CSO1-8 ถนนอ่าวบางเทา 
3 CSO1-9 ถนนทางเข้าโรงแรมรอยัลปาร์ค 
4 CSO1-17 ทางหลวงหมายเลข 4025 
5 CSO1-18 ถนนอ่าวบางเทา 
6 CSO1-19 ถนนข้ีทราย 
7 CSO3-1 ถนน รพช .3140 )ซ.อ่าวบางเทา 3(  
8 CSO3-2 ซอยบาลาย 
9 CSO3-3 ซอยอ่าวบางเทา 5 
10 CSO3-4 ถนน รพช .3132  

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
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ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) บริเวณบ้านป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
ล้าดับ ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 

1  CSO1-10 ซอยพัฒนา 2 
2 CSO1-11 ซอยเชิงทะเลพัฒนา 
3 CSO1-12 ซอยประชาอุทิศ 
4 CSO1-13 ทางหลวงหมายเลข 4025 
5 CSO1-14 ทางหลวงหมายเลข 4025 
6 CSO1-20 ทางหลวงหมายเลข 4025 
7 CSO1-21 ซอยข้างเทศบาลต าบลเชิงทะเล 
8 CSO1-22 ทางหลวงหมายเลข 4030 
9 CSO2-1 ถนน รพช  .ในลากูน่า  
10 CSO2-2 ถนน รพช  .ในลากูน่า  
11 CSO2-3 ถนนทางเข้าโรงแรมดุสิตลากูน่า 
12 CSO2-4 ถนนทางเข้าโรงแรมลากูน่าบีชคลบั 
13 CSO3-5 ทางหลวงหมายเลข 4025 
14 CSO3-6 ซอยพัฒนา 5 
15 CSO3-7 ทางหลวงหมายเลข 4030 
16 CSO3-8 ซอยสาธารณะ 3 
17 CSO3-9 ซอยมิตรภาพ 
18 CSO4-1 ทางหลวงหมายเลข 4030 
19 CSO4-2 ทางหลวงหมายเลข 4030 
20 CSO4-3 ถนน รพช  .ภก.4055  
21 CSO4-4 ซอยเสน่หโ์พธิ์ 2 
22 CSO4-5 ซอยพรุบัว 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
 
ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองกระบี่ 

ถนน ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 
ถนนมหาราช CSO 1 PS1 คลองท่าแดง 
ถนนอุตรกิจ CSO 2 PS2 แม่น้ ากระบี ่
ที่มา : เทศบาลเมืองกระบี ่
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ตารางที ่8 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลนครตรัง 

ถนน ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 
ถนนเพลินพิทักษ์ CSO 1  

CSO 2 สี่แยกโรงเรียนปญัญาวิทย ์
CSO 3  
CSO 4  

ถนนสังขวิทย ์ CSO 5  
CSO 7  
CSO 8 หัวสะพานสังขวิทย์ 

คลองห้วยยาง ตอน 2 CSO 9  
CSO 10  
CSO 11  
CSO 12 ตรงข้ามเจริญแมนช่ัน 

ถนนสังขวิทย์   CSO 13  
CSO 14 หลังหมู่บ้านเมืองตรังวิลเลจ 
CSO 15  
CSO 16  
CSO 17 ซอยชาญยุทธ 

ถนนควนคีรี )หลังจวน(  CSO 18  
 CSO 19  

CSO 20  
CSO 21  

ถนนอุดมลาภ ซอย 3 CSO 22  
CSO 23  

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

ถนนพัทลุง ซอย 3 
 

CSO 31  
CSO 32  
CSO 33  
CSO 34  
CSO 35  

ถนนห้วยยอด ซอย 6  CSO 36  
CSO 37  

ถนนวิเศษกุล ซอย 1   CSO 38  
CSO 39  
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ถนน ต้าแหน่ง CSO STRUCTURE จุดแสดงต้าแหน่ง CSO STRUCTURE 
ถนนวิเศษกุล CSO 40 หัวสะพานกนกภตัตาคาร 

CSO 41  
CSO 42  
CSO 43  
CSO 44  

ถนนราชด าเนิน CSO 45 ซอยสิริบรรณเก่า 
CSO 46  
CSO 47  
CSO 48  
CSO 49 หลังกมลการช่าง 
CSO 50 หลังโรงพยาบาลราชด าเนิน 

ถนนไทรงาม CSO 51  
CSO 52  
CSO 53  
CSO 54  

ถนน ห้วยยอด CSO 55 โรงพยาบาลตรังชาตะ 
CSO 56  
CSO 57  
CSO 58  

ถนน ท่ากลาง CSO 59 สมบูรณ์การไฟฟ้า 
CSO 60  
CSO 61  
CSO 62  
CSO 63  
CSO 64  
CSO 64  
CSO 65  

ถนนท่ากลาง ตอน 2 CSO 66 หลังร้าน ป .ยานยนต์  
CSO 67  

ถนนน้ าผุด CSO 68  
CSO 69  
CSO 70  
CSO 71  
CSO 72  

ถนนท่ากลาง CSO 73  
CSO 74  
CSO 75  

ที่มา : เทศบาลนครตรัง 
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ภาคผนวก ค  
ข้อมูลสถานีสูบน ้าเสีย และ / หรือ  

สถานียกระดบัน ้าเสีย 
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ าเสีย เทศบาลนครภูเก็ต 

รายชื่อ 
สถานสีูบ 

สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 
สูบน ้า/ที่ตั ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน ้า
เสีย(ลกูบาศก์
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
สวนหลวง หน้าประตูทางเข้า

สวนเฉลมิพระเกียรติ 
ร. 9 จ. ภูเก็ต 

ปั๊มสูบน้ าแบบแช่ 
(Submersible 

Pump) 

6.0 KW 175  
ลบ.ม./ชม. 

สถานีสูบน้ าเสีย
สุดท้าย อยู่ภายใน
ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

ศรีสุทัศน์ หน้าบริษัท  
โง้ย ขนส่ง ทางทะเล 
จ ากัด 

ปั๊มสูบน้ าแบบแช่ 
(Submersible 

Pump) 

6.0 KW 100  
ลบ .ม/.ชม.  

 
สะพานหิน ซ. กอไผ ่

 
ปั๊มสูบน้ าแบบแช่ 
(Submersible 

Pump) 

3.7 KW 177  
ลบ.ม./ชม. 

ที่มา : เทศบาลนครภูเก็ต 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ าเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง 

รายชื่อ 
สถานสีูบ 

สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 
สูบน ้า/ที่ตั ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน ้า
เสีย(ลกูบาศก์
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
PS3 หน้าพระพรหม     
PS10 หน้าบ้านอรุณพัฒน ์    
PS25 บริเวณ รพ.ป่าตอง    

ที่มา : เทศบาลเมืองป่าตอง 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ าเสีย เทศบาลต าบลกะรน 

รายชื่อ 
สถานสีูบ 

สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 

สูบน ้า/ที่ตั งระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน ้า
เสีย 

(ลูกบาศก์
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
PS1 ข้างหนองหาน  100 KW 900  ท างาน 9 ชม./วัน 
PS2 ถนนบางเงือก  15 KW 540  
CP1 ปากคลองโบ๊ทอินน ์  4.7 KW 98  
CP2 คลองสาธารณะข้าง

โรงแรมคลับเมด 
 30 KW 306 

CP3 ถนนเกศขวัญ  21 KW 65 
CP0 ร้านกะตะมามา่  3.7 KW  

ที่มา : เทศบาลต าบลกะรน 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/หรือสถานียกระดับน้ าเสีย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

รายชื่อ 
สถานสีูบ 

สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 

สูบน ้า/ที่ตั งระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน ้า
เสีย 

(ลูกบาศก์
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
หาดสรุินทร ์

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

หมายเลข 4025 
- 21.50 KW - - 

อ่าวบางเทา 
PS1-3 ถ.อ่าวบางเทา - 36.75 KW - - 
PS1-7 ถ.อ่าวบางเทา - 36.00 KW - - 
PS1-8 ซ.ขี้ทราย - 3.75 KW - - 

บ้านป่าสัก 
PS1-5 ทางหลวง

หมายเลข 4025 
- 51.75 KW - - 

PS1-9 ทางหลวง
หมายเลข 4030 

- 18.00 KW - - 

PS2-1 ถ .รพช.  
ในลากูน่า 

- 21.75 KW - - 

PS2-2 ถ .ทางเข้า
โรงแรมลากูน่า
บีชคลับ 

- 33.25 KW - - 

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

บ้านป่าสัก-บ้าน
โคกโตนด 

- 24.75 KW - - 

PS4-2 ซ.พรุบัว - 0.50 KW - - 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 

รายชื่อ 
สถานสีูบ 

สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 

สูบน ้า/ที่ตั งระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน ้าเสีย 
(ลูกบาศก์

เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(กิโลเมตร)  
PS1 228/1 ถ.มหาราช  

ต.ปากน้ า อ.เมือง  
จ.กระบี ่

ปั๊มชนิดSubmersible 
Pump ควบคุมด้วย 
PCL & SCADA 

24 (K.W.) 0.175 0.03 

PS1 ถ.อุตรกิจ ต.
ปากน้ า อ.เมือง  
จ.กระบี ่

ปั๊มชนิด Submersible 
Pump ควบคุมด้วย 
PCL & SCADA 

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

ที่มา : เทศบาลเมืองกระบี ่

ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/ หรือ สถานียกระดับน้ าเสีย   
              องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง (คลองจาก) 

รายชื่อ 
สถานสีูบ 

สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 
สูบน ้า/ที่ตั ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน ้า
เสีย 

(ลูกบาศก์
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
LS1 บริเวณอ่าวนางซีฟูด๊ แบบจุ่ม 2   
LS2 บริเวณโค้งพระนางอินน ์ แบบจุ่ม 3  
LS3 บริเวณคลองจาก แบบจุ่ม 3  

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลอา่วนาง 

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ าเสีย เทศบาลนครตรัง 

รายชื่อ 
สถานสีูบ 

สถานที่ตั ง 
ชนิดเครื่อง 

สูบน ้า/ที่ตั งระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ หรือ

แรงม้า) 

อัตราสูบน ้า
เสีย 

(ลูกบาศก์
เมตร/วินาที) 

ระยะทางของสถานี 
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
PS1 

)หน้าวัดกุฎยาราม(  
ถนนเพลิน
พิทักษ์ 

Submersible 
Pump EMU 

16 - 4 

PS2 
)สามแยกหมี ถนน

วิเศษกุล ซอย 1(  

ถนนวิเศษกุล 
ซอย 1 
 

Submersible 
Pump EMU 

21.5 - 3.5 

PS3 
)วัดตันตยาภิรม(  

ถนนท่ากลาง 
 

Kawamoto 3.7 - 2 

P4 
)อนุสาวรีย์(  

ถนนพัทลุง 
 

Kawamoto 7.5 - 5 

P5 
(หน้าวัดคลองน้ าเจ็ด) 

ถนนวัดคลอง
น้ าเจ็ด 
 

Submersible 
Pump Model 

100QW 

11 - 4.7 

โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ า 

ต าบลนาตาล่วง 
อ าเภอเมืองตรัง  

Submersible 
Pump EMU  

50 - - 

ที่มา : เทศบาลนครตรัง 
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ภาคผนวก ง  
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครภูเก็ต 

เดือน 
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ )ลบ.ม./วัน(  

ปี 2557 ปี 2558 
มกราคม 965,744 916,258 

กุมภาพันธ ์ 831,496 845,297 
มีนาคม  893,727 902,878 
เมษายน 940,269 848,369 

พฤษภาคม 972,104 843,922 
มิถุนายน 894,601 792,558 
กรกฎาคม 882,799 817,484 
สิงหาคม 929,936 843,644 
กันยายน 908,897 914,046 
ตุลาคม 881,707 860,010 

พฤศจิกายน 821,807 986,418 
ธันวาคม 828,505 974,664 

ที่มา : เทศบาลนครภูเก็ต 
 

ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองป่าตอง 

เดือน 

ปริมาณน ้าเข้าระบบ )ลบ.ม./วัน(  

2555 2556 2557 2558 2559 

มกราคม 16,853.35 13,319.74 12,710.00 16,266.13 19,732.26 
กุมภาพันธ ์ 15,447.21 15,035.50 13,409.29 13,577.96 20,905.79 
มีนาคม 10,782.00 15,630.68 10,616.00 13,995.29 24,425.74 
เมษายน 14,002.53 17,409.97 12,027.60 12,648.33 19,023.13 

พฤษภาคม 17,651.61 16,805.61 8,900.97 13,669.77 17,357.29 
มิถุนายน 20,320.93 13,833.87 9,204.33 12,415.90 21,866.47 
กรกฎาคม 23,099.48 12,084.26 10,421.13 16,075.35 21,920.97 
สิงหาคม 20,606.06 15,565.58 10,854.97 15,574.03 - 
กันยายน 25,851.73 23,413.77 14,332.30 16,664.80 - 
ตุลาคม 23,610.50 15,565.58 16,723.55 20,201.71 - 

พฤศจิกายน 15,102.43 17,268.50 17,797.43 21,028.67 - 
ธันวาคม 13,289.52 16,493.26 19,115.10 19,391.23 - 
เฉลี่ย 18,051.45 16,035.53 13,009.39 15,959.10 20,747.38 

ที่มา : เทศบาลนครภูเก็ต 
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ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองกะทู้ 

เดือน 
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ )ลบ.ม./วัน(  

ปี 2557 ปี 2558 
มกราคม 107,578 136,241 

กุมภาพันธ ์ 98,595 119,691 
มีนาคม  108,496 125,177 
เมษายน 110,097 145,238 

พฤษภาคม 130,404 199,820 
มิถุนายน 142,372 249,790 
กรกฎาคม 138,734 255,792 
สิงหาคม 200,184 412,623 
กันยายน 212,091 32,146 
ตุลาคม 77,285 127,376 

พฤศจิกายน 180,645 174,240 
ธันวาคม 133,098 163,684 

ที่มา : เทศบาลเมืองกะทู ้

ตารางท่ี 4 แสดงปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองกระบี่ 

เดือน 
ปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบ )ลบ.ม./เดือน(  

2557 2558 2559 
มกราคม - 19,278.90 188,653.50 

กุมภาพันธ ์ 45,158.40 171,971.10 175,448.10 
มีนาคม 53,852.40 189,711.90 187,920.90 
เมษายน 20,027.70 183,134.70 173,926.50 

พฤษภาคม 16,884.00 188,275.50 179.379.20 
มิถนุายน 71,958.60 183,078.00 176,008.30 
กรกฎาคม 182,907.60 190.146.60 - 
สิงหาคม 193,258.80 189,825.30 - 
กันยายน 191,463.30 184,230.90 - 
ตุลาคม 193,120.20 188,206.20 - 

พฤศจิกายน 181,767.60 175,020.30 - 
ธันวาคม 189,667.80 182,679.80 - 

ที่มา : เทศบาลเมืองกระบี ่
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ  
ผลการตรวจคุณภาพน ้า 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
ตารางท่ี 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าคลองปากบาง เทศบาลเมืองป่าตอง ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม 

ดัชนีชี วดั
คุณภาพ

น ้า 
(mg/l) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

DO - - - 3.60 4.20 2.80 3.00 2.50 2.90 1.80 3.50 3.60 2.10 3.40 3.00 
BOD 27.00 27.75 75.00 23.00 11.00 17.00 38.00 28.50 25.00 21.00 17.00 18.00 19.50 10.00 12.50 
TCB 

(MPN/10
0 ml) 

- - - 11,000.00 1,600.00 17,000.00 11,000.00 33,000.00 17,000.00 92,000.00 22,000.00 17,000.00 21,000.00 92,000.00 28,000.00 

SS 50.00 10.70 104.50 17.00 8.00 24.00 14.00 30.00 12.00 12.50 11.00 25.00 14.50 15.00 10.50 
TP 47.09 34.47 15.04 2.01 1.01 1.60 1.81 1.23 1.66 2.01 1.77 1.69 0.96 0.82 0.77 
TN 3.40 3.92 7.12 14.28 9.55 11.20 15.12 12.32 16.52 16.80 14.00 18.20 13.20 11.20 7.00 

 
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าคลองปากบาง เทศบาลเมืองป่าตอง ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 
ดัชนีชี วดั 
คุณภาพ

น ้า 
(mg/l) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

DO - - - 3.10 2.10 1.80 1.80 0.60 1.20 3.20 4.10 3.80 2.70 5.40 3.40 
BOD 29.00 15.00 36.00 30.50 26.50 39.50 27.00 19.00 21.00 17.00 9.00 12.00 26.50 12.00 17.00 
TCB 

(MPN/10
0 ml) 

- - - 13,000.00 920.00 92,000.00 1,700.00 34,000.00 47,000.00 35,000.00 28,000.00 28,000.00 3,500.00 9,200.00 16,000.00 

SS 1.00 0.50 1.00 10.00 9.00 6.50 9.00 13.50 23.50 12.00 12.00 17.50 14.50 7.00 6.50 
TP 38.24 34.73 40.23 2.80 3.53 4.37 0.81 1.02 1.17 0.72 0.50 0.51 0.28 0.57 0.62 
TN 17.36 13.72 14.00 21.00 13.16 23.24 8.40 5.35 7.00 10.92 2.24 4.76 20.72 9.80 7.28 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าคลองปากบาง เทศบาลเมืองป่าตอง ครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 
ดัชนีชี วดั 
คุณภาพ

น ้า 
(mg/l) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด 
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด 
ปล่อย 

DO - - - 1.80 3.50 2.10 0.80 2.00 1.40 5.80 6.20 6.40 - - - 
BOD 5.00 4.50 5.50 14.00 8.50 10.00 32.00 14.33 23.00 3.67 4.00 5.00 - - - 
TCB 

(MPN/10
0 ml) 

- - - 3,100.00 390.00 4,600.00 11,000.00 790.00 47,000.00 11,000.00 1,700.00 33,000.00 - - - 

SS 22.50 7.50 45.00 10.00 2.50 12.00 9.50 14.50 16.50 1.50 1.50 1.00 - - - 
TP 1.30 1.19 1.38 2.98 2.29 2.21 0.70 0.55 0.81 0.74 0.58 0.52 - - - 
TN 11.48 9.80 13.16 17.90 11.20 14.28 13.16 12.32 10.64 11.48 4.76 7.00 - - - 

 
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าคลองปากบาง เทศบาลเมืองป่าตอง ครั้งที่ 4 เดือน ธันวาคม 

ดัชนีชี วดั 
คุณภาพ

น ้า 
(mg/l) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุด
ปล่อย 

เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุดปล่อย 
เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุดปล่อย 
เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุดปล่อย 
เหนือจุด
ปล่อย 

ตรงจุด
ปล่อย 

ใต้จุดปล่อย 

DO - - - 4.60 5.20 6.10 4.80 5.60 5.10 5.40 5.60 5.30 - - - 
BOD 20.50 6.50 14.25 16.00 12.75 19.25 16.33 10.00 14.67 13.67 11.33 13.33 - - - 
TCB 

(MPN/10
0 ml) 

- - - 790.00 1,300.00 3,300.00 16,000.00 3,300.00 11,000.00 35,000.00 22,000.00 14,000.00 - - - 

SS 8.50 30.00 27.00 5.50 1.00 10.50 7.00 4.00 8.00 3.50 0.50 0.50 - - - 
TP 1.19 0.84 1.04 1.33 1.45 1.08 1.99 2.18 2.68 0.87 0.94 0.79 - - - 
TN 23.24 17.92 14.84 12.04 10.36 9.24 10.08 8.40 9.24 9.50 8.40 5.50 - - - 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ าหลังจากการบ าบัด โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองกระทู้ 

เดือน 
BOD กรด -ด่าง  ของแข็งแขวนลอย น ้ามันและไขมนั ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน 

น ้าออก 
2557 

น ้าออก 
2558 

น ้าออก 
2557 

น ้าออก 
2558 

น ้าออก 
2557 

น ้าออก 
2558 

น ้าออก 
2557 

น ้าออก 
2558 

น ้าออก 
2557 

น ้าออก 
2558 

น ้าออก 
2557 

น ้าออก 2558 

มกราคม 5.54 6.28 7.39 6.42 6.58 8.61 2.30 2.50 0.75 0.27 6.48 8.20 
กุมภาพันธ ์ 5.61 6.51 7.35 6.31 6.07 8.00       
มีนาคม 6.00 7.02 6.99 6.20 5.70 9.16 1.75 2.30 0.25 0.23 8.68 38.08 
เมษายน 5.59 8.29 6.95 6.10 6.98 11.12        

พฤษภาคม 6.06 6.10 6.69 6.17 7.74 11.87 1.50 2.40 0.66 0.38 20.72 22.96 
มิถุนายน 7.01 7.63 6.77 6.63 8.33 10.63       
กรกฎาคม 6.52 7.22 6.80 6.65 7.77 10.76 0.60 0.40 0.40 0.34 13.32 23.24 
สิงหาคม 7.64 2.97 6.87 6.69 10.00 12.90       
กันยายน 8.36 3.10 6.08 6.05 9.70 29.33 2.00 4.80 0.03 0.12 7.00 6.75 
ตุลาคม 5.52 5.52 6.87 6.44 11.13 13.81       

พฤศจิกายน 7.36 7.36 6.79 6.37 12.57 7.33 1.80 3.50 0.80 0.17 7.46 12.80 
ธันวาคม 6.91 6.91 6.49 6.47 8.42 6.65       

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
ตารางท่ี 6 สรุปรายงานคุณภาพน้ าภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครตรัง ประจ าปี 2558 

เดือน 
อาคารรับน ้าเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน 1 

pH Temp. SS COD BOD pH DO Temp. SS COD BOD pH DO Temp. COD BOD 

 
( C) mg/l mg/l mg/l 

 
mg/l ( C) mg/l mg/l mg/l 

 
mg/l ( C) mg/l mg/l 

ม.ค.-58 7.49 27.06 26.09 68.35 24.50 7.56 3.27 26.98 29.24 73.88 17.50 7.94 4.69 26.99 73.59 15.75 
ก.พ.-58 7.82 27.16 18.99 101.29 18.67 8.34 - 27.09 32.49 85.29 12.75 8.38 - 27.06 81.18 8.50 
มี.ค.-58 7.71 28.80 35.14 88.80 19.33 80.90 - 28.79 26.88 78.10 16.83 8.67 - 28.87 75.45 7.50 
เม.ย.-58 7.85 29.81 37.58 102.47 31.00 8.31 - 30.00 24.20 78.67 14.00 9.20 - 30.11 74.73 8.00 
พ.ค.-58 8.06 29.92 28.46 120.69 15.67 8.26 - 30.83 21.83 77.88 13.00 9.00 - 30.74 82.38 6.00 
มิ.ย.-58 7.72 29.13 34.74 80.69 26.50 8.14 - 29.92 20.83 75.81 22.75 8.58 - 29.90 76.25 13.50 
ก.ค.-58 7.66 28.52 23.52 105.69 28.00 7.88 - 29.16 20.23 77.29   8.25 - 29.37 72.21 7.30 
ส.ค.-58 7.68 28.62 13.58 61.60 5.00 8.22 - 29.65 18.05 72.33 10.00 8.69 - 29.69 60.60 5.00 
ก.ย.-58 7.75 28.28 29.49 67.06 5.67 8.32 - 29.28 20.20 70.12 9.53 8.73 - 29.27 67.18 5.30 
ต.ค.-58 8.22 28.45 24.51 112.50 22.00 8.59 - 28.87 18.60 87.43 16.00 9.22 - 28.97 85.07 6.75 
พ.ย.-58 8.33 27.52 23.39 101.88 16.67 8.81 - 27.50 24.78 90.53 12.77 9.30 - 27.93 86.03 15.43 
ธ.ค.-58 8.49 28.13 19.12 106.40 21.50 8.71 - 28.51 22.04 91.40 10.70 9.46 - 28.43 88.55 15.30 
Avg. 7.90 28.45 26.22 93.12 19.54 14.34 3.27 28.88 23.28 79.89 14.17 8.79 4.69 28.94 76.94 9.53 

 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 

ตารางท่ี 7 สรุปรายงานคุณภาพน้ าภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครตรัง ประจ าปี 2558 (ต่อ) 

เดือน 
บ่อตกตะกอน 2 บ่อสุดท้าย 

pH DO Temp. COD BOD pH DO Temp. SS COD BOD 

 
mg/l ( C) mg/l mg/l 

 
mg/l ( C) mg/l mg/l mg/l 

ม.ค.-58 8.50 5.06 27.12 64.88 7.75 8.61 7.37 27.07 32.84 73.24 5.50 
ก.พ.-58 8.87 - 27.22 78.71 6.25 8.93 - 27.14 31.53 77.88 4.10 
มี.ค.-58 9.84 - 29.03 78.90 8.83 9.75 - 28.85 33.82 81.70 5.43 
เม.ย.-58 9.91 - 30.11 76.40 5.00 9.58 - 30.09 30.53 74.40 3.50 
พ.ค.-58 9.85 - 30.69 78.56 9.00 9.80 - 30.54 30.38 76.38 4.77 
มิ.ย.-58 9.44 - 29.81 68.00 11.00 9.55 - 29.73 32.08 72.00 6.00 
ก.ค.-58 8.79 - 29.37 69.64 7.00 8.84 - 29.19 24.33 71.43 6.20 
ส.ค.-58 9.44 - 29.79 61.67 5.00 9.52 - 29.69 18.19 62.67 3.50 
ก.ย.-58 9.58 - 29.19 69.82 4.90 9.93 - 29.08 22.27 66.24 4.80 
ต.ค.-58 9.90 - 28.46 80.93 5.30 10.09 - 22.83 22.66 80.29 6.80 
พ.ย.-58 10.04 - 27.95 81.53 6.77 10.23 - 27.79 29.64 81.53 4.80 
ธ.ค.-58 10.39 - 28.48 83.75 8.30 10.52 - 28.47 38.36 80.20 4.60 
Avg. 9.55 5.06 28.94 74.40 7.09 9.61 7.37 28.37 28.89 74.83 5.00 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 

ตารางท่ี 8 สรุปรายงานคุณภาพน้ าเฉพาะจุด (Cluster) เทศบาลนครตรัง ประจ าปี 2558 

 
 

เดือน สรรพากร ดรุโณทัย หลังสนามกีฬา ไททองฝ่ังขวา 

  pH Temp. SS COD BOD pH Temp. SS COD BOD pH Temp. SS COD BOD pH Temp. SS COD BOD 

    ( C) mg/l mg/l mg/l   ( C) mg/l mg/l mg/l   ( C) mg/l mg/l mg/l   ( C) mg/l mg/l mg/l 

ก.พ.-58                                         

น้ าเข้า 7.31 27.20 175.60 44.00 10.00 7.36 27.00 27.60 95.00 7.70 6.91 27.80 74.00 80.00 11.00 7.50 26.00 49.60 60.00 8.00 

น้ าออก 7.08 27.50 10.00 51.00 2.80 7.29 27.20 16.40 116.00 3.00 6.88 27.60 17.60 95.00 3.60 7.30 26.10 22.00 73.00 2.80 

พ.ค.-58                                         
น้ าเข้า 7.42 28.80 21.20 70.00 13.30 7.13 28.50 19.20 62.00 9.00 6.94 28.20 12.40 16.00 2.30 7.20 28.20 112.00 85.00 20.00 

น้ าออก 6.69 29.80 3.60 39.00 6.40 7.02 28.50 23.20 31.00 5.00 6.78 28.80 6.40 23.00 5.40 6.70 28.80 37.20 93.00 7.50 

มิ.ย.-58                                         

น้ าเข้า 7.41 30.00 28.80 35.00 13.30 6.85 30.00 17.60 35.00 3.00 7.27 29.00 14.40 42.00 8.70 6.50 30.30 237.60 136.00 14.50 

น้ าออก 7.20 30.10 14.00 35.00 6.50 7.38 30.50 34.40 49.00 2.60 7.23 30.00 35.60 49.00 7.00 6.80 30.00 14.80 113.00 6.30 

ธ.ค.-58                                         
น้ าเข้า 8.02 28.20 30.40 144.00 12.00 7.73 27.80 13.60 48.00 6.70 7.86 27.80 14.80 123.00 11.70 7.83 27.80 53.60 233.00 22.50 

น้ าออก 7.93 28.20 13.20 89.00 5.60 7.76 27.80 4.60 25.00 2.00 7.94 28.20 14.00 96.00 7.60 7.70 27.80 36.80 99.00 9.50 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ใต้ดิน 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
ตารางท่ี 1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เมื่อ เดือน สิงหาคม 2558 

ล้าดับที ่ จุดเก็บตัวอย่าง 
พารามิเตอร์ (มก./ล) 

ทองแดง
(Cu) 

แมงกานิส 
(Mn) 

สังกะส ี
(Zn) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

สารหนู 
(As) 

ปรอท 
(Hg) 

แคดเมียม 
(Cd) 

นิกเกิล 
(Ni) 

ซีลีเนียม 
(Se) 

1 บ่อเหนือน้ าบ่อที่ 1 <0.001 0.041 ± 0.0003 <0.003 <0.013 <0.037 <0.001 <0.001 <0.003 <0.047 

2 บ่อเหนือน้ าบ่อที่ 2 <0.001 <0.168 ± 0.0014 <0.003 <0.013 0.063 ± 0.0053 <0.001 <0.001 <0.003 <0.047 
3 บ่อท้ายน้ าบ่อที่ 1 <0.001 <0.001 <0.003 <0.013 <0.037 <0.001 <0.001 <0.003 <0.047 
4 บ่อท้ายน้ าบ่อที่ 2 <0.001 <0.001 <0.003 <0.013 <0.037 <0.001 <0.001 <0.003 <0.047 

ค่ามาตรฐาน (มก./ล)* ≤ 1.0 ≤ 0.5 ≤ 5 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.001 ≤ 0.003 ≤ 0.02 ≤ 0.01 
หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน  
 

ตารางท่ี 2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน เทศบาลเมืองกันตัง เมื่อ เดือน สิงหาคม 2558 

ล้าดับที ่ จุดเก็บตัวอย่าง 
พารามิเตอร์ (มก./ล) 

สภาพตัวอย่าง ทองแดง
(Cu) 

แมงกานิส 
(Mn) 

สังกะส ี
(Zn) 

นิกเกิล 
(Ni) 

โครเมียม 
(Cr) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

สารหนู 
(As) 

ปรอท 
(Hg) 

แคดเมียม 
(Cd) 

ซีลีเนียม 
(Se) 

1 บ่อติดตามบ่อท่ี 1 < 0.015 0.26 <0.10 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.03 < 0.001 < 0.001 <0.03 น้ าใส 

2 บ่อติดตามบ่อท่ี 2 < 0.015 0.68 <0.10 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.03 < 0.001 < 0.001 <0.03 น้ าใส 
3 บ่อบาดาล < 0.015 0.24 <0.10 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.03  < 0.001 < 0.001 <0.03 น้ าใส 
4 บ่อติดตามบ่อท่ี 4 < 0.015 0.11 <0.10 < 0.01 0.018 0.016 < 0.03 < 0.001 < 0.001 <0.03 น้ ามีตะกอน 

ค่ามาตรฐาน (มก./ล)* ≤ 1.0 ≤ 0.5 ≤ 5 ≤ 0.02 ≤ 0.05 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.001 ≤ 0.003 ≤ 0.01  

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน  



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช 
เทศบัญญัติเทศบาล 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง 

เรื่อง การควบคุมและการจัดเกบ็คา่ธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย 
พ.ศ. 2544 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกะทู ้
เรื่อง การควบคุมและการจัดเกบ็คา่ธรรมเนียม 

บ้าบดัน ้าเสียรวม พ.ศ. 2557 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลกะรน  
เรื่อง การก้าหนดอัตราค่าบริการบา้บัดน ้าเสียของ 

ระบบน า้เสียรวม เทศบาลต้าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2549 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี ่
เรื่อง การจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย ค่าบริการน ้าทิ ง  

และค่าใบอนญุาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. 2557 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

 
 



 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจ้าปี 2559 

คณะผู้จัดท้า 
 

 
ที่ปรึกษา 

นางสาวพรศร ี สุทธนารักษ ์  ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 

คณะติดตามและประเมินระบบ 
 นางสาวสิริพร ตันบุตร   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
 นางสาวปริเมษ  เจริญนพคณุ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

 นายอนุชิต  รัตนพันธ ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

 นายดิษฐนันท ์ เส็นฤทธ์ิ   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 นางสาวพนิดา เอ่งฉ้วน   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

 นายนิธิกร สงวนแก้ว   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

ออกแบบ 
นายนิธิกร สงวนแก้ว   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
นางสาวประภา เพชรวิบูลย ์  นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์ครั้งท่ี 1 (มกราคม 2560)  
จ านวน   25   เล่ม  
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
189/193 หมู่ 1  ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ต าบลวิชิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 
โทรศัพท์ 0-7621-9329,0-7621-9415 โทรสาร 0-7621-9603 
เว็บไซต์ : www.reo15.net     E-mail: reo15.org@mnre.mail.go.th 

 


