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ค ำน ำ 
  

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535               
ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเป็น
กลไกในการแปลงแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดและท้องถิ่น โดย
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ ได้
สนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ต้ังแต่ปี พ .ศ.2537 เพื่อเป็นการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดท าและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จึงร่วมกับส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๓ ด าเนินการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอย ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ และน่าน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่ าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของชุมชน 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๓ ขอขอบคุณส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดในพื้นท่ีท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน และขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล และข้อคิดเห็นในการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งส านักงานฯ จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางในการผลักดันการ
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเป็นประโยชน์ใน
การปรับกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป 

 
 
 
                            ส่วนแผนส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 
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สำรบัญ 
 

 หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

สำรบัญรูป ง 

สำรบัญตำรำง ช 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 1 

บทที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนรำยจังหวัด  
 จังหวัดน่าน 11 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 14 

 จังหวัดพิษณุโลก 1๘ 

 จังหวัดพิจิตร 2๓ 

บทที่ 2  สถำนกำรณ์น้ ำเสียและขยะมูลฝอย  
 จังหวัดน่าน 2๙ 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓๐ 

 จังหวัดพิษณุโลก ๓๑ 

 จังหวัดพิจิตร ๓๒ 

บทที่ 3  ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน  
 เทศบาลเมืองน่าน ๓๕ 

 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๔๕ 

 เทศบาลนครพิษณุโลก 4๗ 

 เทศบาลต าบลบางระก า ๕๒ 

 เทศบาลต าบลวังทอง ๖๐ 

 เทศบาลเมืองพิจิตร ๖๕ 

 เทศบาลเมืองตะพานหิน ๗๓ 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

 หน้ำ 

บทที่ 4  ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบก ำจัดขยะมูลฝอย  
 เทศบาลเมืองน่าน ๘๑ 

 เทศบาลต าบลท่าวังผา ๙๕ 

 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๑ 

 เทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๒ 

 เทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๓ 

 เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๒ 

บทที่ 5  บทวิเครำะห์กำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรำยจังหวัด  
 การจัดการน้ าเสียชุมชน 1๔๓ 

                 1) จังหวัดน่าน  

                 2) จังหวัดอุตรดิตถ์  

                 3) จังหวัดพิษณุโลก  

                 4) จังหวัดพิจิตร  

 การจัดการน้ าเสียชุมชน 1๔๖ 

                 1) จังหวัดน่าน  

                 2) จังหวัดอุตรดิตถ์  

                 3) จังหวัดพิษณุโลก  

                 4) จังหวัดพิจิตร  

บทที่ 6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชนและขยะมูลฝอย  
 ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน 1๕๓ 

 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 1๕๔ 

 

คณะผู้จัดท ำ 
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สำรบัญรูป 
 

รูปที่   หน้ำ 

1-1  แผนท่ีจังหวัดน่าน 12 

1-2 แผนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 1๖ 

1-3 แผนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 1๙ 

1-4 แผนท่ีจังหวัดพิจิตร 2๕ 

3-1 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองน่าน 3๖ 

3-2 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน (รูปจาก Google Map) 3๙ 

3-3 ภาพแสดงระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน ๔๑ 

3-4 ภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน ๔3 

3-5 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๔๕ 

3-6 ภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4๗ 

3-7 แผนท่ีเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 4๘ 

3-8 รูปภาพแสดงระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก ๕๑ 

3-9 แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลบางระก า ๕๒ 

3-10 ท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า ๕๓ 

3-11 ผังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า ๕๕ 

3-12 รูปภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า ๕๕ 

3-13 แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลวังทอง ๖๐ 

3-14 ผังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลวังทอง ๖๒ 

3-15 ภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลวังทอง ๖๒ 

3-16 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ๖๕ 

3-17 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (รูปจาก Google Map) 6๙ 

3-18 บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร ๗๐ 

3-19 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ๗๓ 

3-20 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน (รูปจาก Google Map) ๗๖ 

3-21 ภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน 7๘ 



 
 

จ 

 

สำรบัญรูป (ต่อ) 
 

รูปที่   หน้ำ 

4-1 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ๘๒ 

4-2 แผนท่ีแสดงเขตเทศบาลเมืองน่าน ๘๓ 

4-3 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน ๘๖ 

4-4 ภาพบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ๘๘ 

4-5 ภาพเตาเผาขยะติดเช้ือ เทศบาลเมืองน่าน 8๙ 

4-6 ภาพระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน 8๙ 

4-7 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลท่าวังผา ๙๕ 

4-8 แผนท่ีเขตปกครองและพื้นท่ีเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลท่าวังผา ๙๖ 

4-9 ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิงเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF)   
และปุ๋ยอินทรีย์(เทคโนโลยีการบ าบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

9๙ 

4-10 บริเวณศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลต าบลท่าวังผา 9๙ 

4-11 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลต าบลท่าวังผา ๑๐๐ 

4-12 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๑ 

4-13 แผนภูมิองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๒ 

4-14 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๕ 

4-15 ภาพบริเวณระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๗ 

4-16 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๗ 

4-17 แผนท่ีเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๒ 

4-18 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๓ 

4-19 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๕ 

4-20 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๖ 

4-21 ขั้นตอนของเทคโนโลยีการบ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT) ของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๘ 

4-22 ระบบร่อนคัดแยกขั้นหลัง และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการ MBT ของเทศบาลนครพิษณุโลก 11๙ 

4-23 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๙ 

 



 
 

ฉ 

 

สำรบัญรูป (ต่อ) 
 

รูปที่   หน้ำ 

4-24 บริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 1๒๑ 

4-25 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๓ 

4-26 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๔ 

4-27 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๖ 

4-28 บริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๗ 

4-29 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย บริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๘ 

4-30 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค สถานีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 1๓๐ 

4-31 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๒ 

4-32 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๓ 

4-33 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๕ 

4-34 รูปภาพบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๗ 

4-35 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช 

 

สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำงท่ี   หน้ำ 

1-1 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดน่าน พ.ศ.2554–2558 1๓ 

1-2 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2554–2558 1๖ 

1-3 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2554–2558 ๒๐ 

1-4 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2554–2558 2๖ 

2-1 ระบบบ าบัดน้ าเสียในจังหวัดน่าน 2๙ 

2-2 ระบบบ าบัดน้ าเสียในจังหวัดพิษณุโลก ๓๑ 

2-3 ระบบบ าบัดน้ าเสียในจังหวัดพิจิตร ๓๒ 

3-1 การด าเนินการระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน 3๗ 

3-2 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองน่าน 3๙ 

3-3 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลเมืองน่าน ๔๐ 

3-4 รายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองน่าน ๔๐ 

3-5 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ๔๒ 

3-6 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ๔๒ 

3-7 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ๔๔ 

3-8 การด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก 4๙ 

3-9 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลต าบลบางระก า ๕๔ 

3-10 รายละเอียดสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลต าบลบางระก า ๕๔ 

3-11 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของเทศบาลต าบลบางระก า จุดท่ี 1          
ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข 

๕๖ 

3-12 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า        
จุดท่ี 1 ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข 

๕๗ 

3-13 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของเทศบาลต าบลบางระก า จุดท่ี 2 ชุมชนศรีสุนทร ๕๗ 

3-14 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า      
จุดท่ี 2 ชุมชนศรีสุนทร 

๕๘ 

3-15 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า ๕๙ 

3-16 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลต าบลวังทอง ๖๑ 



 
 

ซ 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำงที่   หน้ำ 

3-17 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลวังทอง ๖๓ 

3-18 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลวังทอง ๖๓ 

3-19 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลวังทอง ๖๔ 

3-20 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร 6๗ 

3-21 รายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองพิจิตร 6๘ 

3-22 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร 6๘ 

3-23 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองพิจิตร ๗๑ 

3-24 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร ๗๑ 

3-25 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร ๗๒ 

3-26 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองตะพานหิน ๗๗ 

3-27 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน ๗๗ 

3-28 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน 7๙ 

3-29 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน 7๙ 

3-30 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน ๘๐ 

4-1 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน ๘๔ 

4-2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองน่าน ๘๕ 

4-3 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ๘๗ 

4-4 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีเข้าร่วมโครงการ ๘๗ 

4-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าชะขยะมูลฝอย จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย   
เทศบาลเมืองน่าน       

๙๐ 

4-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย    
เทศบาลเมืองน่าน 

๙๑ 

4-7 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ๙๒ 

4-8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน  ๙๒ 

4-9 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีระบบก าจัดขยะมูลฝอยของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองน่าน ๙๓ 
 



 
 

ฌ 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำงที่   หน้ำ 

4-10 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ๙๔ 

4-11 เครื่องจักรในศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลต าบลท่าวังผา ๑๐๐ 

4-12 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๓ 

4-13 หน่วยงานท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๔ 

4-14 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๖ 

4-15 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐๖ 

4-16 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชะขยะมูลฝอย จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

๑๐๘ 

4-17 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล        
เมืองอุตรดิตถ์ 

10๙ 

4-18 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1๑๐ 

4-19 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1๑๑ 

4-20 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๓ 

4-21 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๔ 

4-22 รายละเอียดครุภัณฑ์/เครื่องจักร สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๖ 

4-23 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๗ 

4-24 รายละเอียดรถเช่า NGV เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๗ 

4-25 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าชะขยะ จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเทศบาล    
นครพิษณุโลก 

1๒๐ 

4-26 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 1๒๑ 

4-27 ผลการประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 1๒๒ 

4-28 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๕ 

4-29 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๖ 

4-30 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 1๒๖ 

4-31 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองพิจิตร 

12๙ 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำงที่   หน้ำ 

4-32 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 12๙ 

4-33 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 1๓๑ 

4-34 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๔ 

4-35 หน่วยงานท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๕ 

4-36 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๖ 

4-37 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 1๓๖ 

4-38 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าชะขยะ จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย          
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

1๓๘ 

4-39 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

13๙ 

4-40 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๔๐ 

4-41 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๔๑ 
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สำรบัญ 
 

 หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

สำรบัญรูป ง 

สำรบัญตำรำง ช 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 1 

บทที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนรำยจังหวัด  
 จังหวัดน่าน 11 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 14 

 จังหวัดพิษณุโลก 1๘ 

 จังหวัดพิจิตร 2๓ 

บทที่ 2  สถำนกำรณ์น้ ำเสียและขยะมูลฝอย  
 จังหวัดน่าน 2๙ 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓๐ 

 จังหวัดพิษณุโลก ๓๑ 

 จังหวัดพิจิตร ๓๒ 

บทที่ 3  ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน  
 เทศบาลเมืองน่าน ๓๕ 

 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๔๕ 

 เทศบาลนครพิษณุโลก 4๗ 

 เทศบาลต าบลบางระก า ๕๒ 

 เทศบาลต าบลวังทอง ๖๐ 

 เทศบาลเมืองพิจิตร ๖๕ 

 เทศบาลเมืองตะพานหิน ๗๓ 

 



 
 

ค 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

 หน้ำ 

บทที่ 4  ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบก ำจัดขยะมูลฝอย  
 เทศบาลเมืองน่าน ๘๑ 

 เทศบาลต าบลท่าวังผา ๙๕ 

 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๑ 

 เทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๒ 

 เทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๓ 

 เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๒ 

บทที่ 5  บทวิเครำะห์กำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรำยจังหวัด  
 การจัดการน้ าเสียชุมชน 1๔๓ 

                 1) จังหวัดน่าน  

                 2) จังหวัดอุตรดิตถ์  

                 3) จังหวัดพิษณุโลก  

                 4) จังหวัดพิจิตร  

 การจัดการน้ าเสียชุมชน 1๔๖ 

                 1) จังหวัดน่าน  

                 2) จังหวัดอุตรดิตถ์  

                 3) จังหวัดพิษณุโลก  

                 4) จังหวัดพิจิตร  

บทที่ 6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชนและขยะมูลฝอย  
 ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน 1๕๓ 

 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 1๕๔ 

 

คณะผู้จัดท ำ 

 

 

 



 
 

ง 
 

สำรบัญรูป 
 

รูปที่   หน้ำ 

1-1  แผนท่ีจังหวัดน่าน 12 

1-2 แผนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 1๖ 

1-3 แผนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 1๙ 

1-4 แผนท่ีจังหวัดพิจิตร 2๕ 

3-1 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองน่าน 3๖ 

3-2 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน (รูปจาก Google Map) 3๙ 

3-3 ภาพแสดงระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน ๔๑ 

3-4 ภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน ๔3 

3-5 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๔๕ 

3-6 ภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4๗ 

3-7 แผนท่ีเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 4๘ 

3-8 รูปภาพแสดงระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก ๕๑ 

3-9 แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลบางระก า ๕๒ 

3-10 ท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า ๕๓ 

3-11 ผังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า ๕๕ 

3-12 รูปภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า ๕๕ 

3-13 แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลวังทอง ๖๐ 

3-14 ผังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลวังทอง ๖๒ 

3-15 ภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลวังทอง ๖๒ 

3-16 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ๖๕ 

3-17 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (รูปจาก Google Map) 6๙ 

3-18 บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร ๗๐ 

3-19 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ๗๓ 

3-20 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน (รูปจาก Google Map) ๗๖ 

3-21 ภาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน 7๘ 



 
 

จ 

 

สำรบัญรูป (ต่อ) 
 

รูปที่   หน้ำ 

4-1 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ๘๒ 

4-2 แผนท่ีแสดงเขตเทศบาลเมืองน่าน ๘๓ 

4-3 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน ๘๖ 

4-4 ภาพบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ๘๘ 

4-5 ภาพเตาเผาขยะติดเช้ือ เทศบาลเมืองน่าน 8๙ 

4-6 ภาพระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน 8๙ 

4-7 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลท่าวังผา ๙๕ 

4-8 แผนท่ีเขตปกครองและพื้นท่ีเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลท่าวังผา ๙๖ 

4-9 ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิงเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF)   
และปุ๋ยอินทรีย์(เทคโนโลยีการบ าบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

9๙ 

4-10 บริเวณศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลต าบลท่าวังผา 9๙ 

4-11 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลต าบลท่าวังผา ๑๐๐ 

4-12 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๑ 

4-13 แผนภูมิองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๒ 

4-14 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๕ 

4-15 ภาพบริเวณระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๗ 

4-16 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๗ 

4-17 แผนท่ีเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๒ 

4-18 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๓ 

4-19 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๕ 

4-20 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๖ 

4-21 ขั้นตอนของเทคโนโลยีการบ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT) ของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๘ 

4-22 ระบบร่อนคัดแยกขั้นหลัง และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการ MBT ของเทศบาลนครพิษณุโลก 11๙ 

4-23 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๙ 

 



 
 

ฉ 

 

สำรบัญรูป (ต่อ) 
 

รูปที่   หน้ำ 

4-24 บริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 1๒๑ 

4-25 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๓ 

4-26 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๔ 

4-27 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๖ 

4-28 บริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๗ 

4-29 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย บริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๘ 

4-30 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค สถานีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 1๓๐ 

4-31 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๒ 

4-32 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๓ 

4-33 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๕ 

4-34 รูปภาพบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๗ 

4-35 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช 

 

สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำงท่ี   หน้ำ 

1-1 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดน่าน พ.ศ.2554–2558 1๓ 

1-2 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2554–2558 1๖ 

1-3 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2554–2558 ๒๐ 

1-4 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2554–2558 2๖ 

2-1 ระบบบ าบัดน้ าเสียในจังหวัดน่าน 2๙ 

2-2 ระบบบ าบัดน้ าเสียในจังหวัดพิษณุโลก ๓๑ 

2-3 ระบบบ าบัดน้ าเสียในจังหวัดพิจิตร ๓๒ 

3-1 การด าเนินการระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน 3๗ 

3-2 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองน่าน 3๙ 

3-3 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลเมืองน่าน ๔๐ 

3-4 รายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองน่าน ๔๐ 

3-5 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ๔๒ 

3-6 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ๔๒ 

3-7 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ๔๔ 

3-8 การด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก 4๙ 

3-9 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลต าบลบางระก า ๕๔ 

3-10 รายละเอียดสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลต าบลบางระก า ๕๔ 

3-11 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของเทศบาลต าบลบางระก า จุดท่ี 1          
ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข 

๕๖ 

3-12 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า        
จุดท่ี 1 ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข 

๕๗ 

3-13 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของเทศบาลต าบลบางระก า จุดท่ี 2 ชุมชนศรีสุนทร ๕๗ 

3-14 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า      
จุดท่ี 2 ชุมชนศรีสุนทร 

๕๘ 

3-15 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า ๕๙ 

3-16 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลต าบลวังทอง ๖๑ 



 
 

ซ 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำงที่   หน้ำ 

3-17 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลวังทอง ๖๓ 

3-18 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลวังทอง ๖๓ 

3-19 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลวังทอง ๖๔ 

3-20 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร 6๗ 

3-21 รายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองพิจิตร 6๘ 

3-22 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร 6๘ 

3-23 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองพิจิตร ๗๑ 

3-24 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร ๗๑ 

3-25 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร ๗๒ 

3-26 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองตะพานหิน ๗๗ 

3-27 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน ๗๗ 

3-28 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน 7๙ 

3-29 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน 7๙ 

3-30 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน ๘๐ 

4-1 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน ๘๔ 

4-2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองน่าน ๘๕ 

4-3 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ๘๗ 

4-4 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีเข้าร่วมโครงการ ๘๗ 

4-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าชะขยะมูลฝอย จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย   
เทศบาลเมืองน่าน       

๙๐ 

4-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย    
เทศบาลเมืองน่าน 

๙๑ 

4-7 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ๙๒ 

4-8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน  ๙๒ 

4-9 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีระบบก าจัดขยะมูลฝอยของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองน่าน ๙๓ 
 



 
 

ฌ 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำงที่   หน้ำ 

4-10 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ๙๔ 

4-11 เครื่องจักรในศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลต าบลท่าวังผา ๑๐๐ 

4-12 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๓ 

4-13 หน่วยงานท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๔ 

4-14 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐๖ 

4-15 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐๖ 

4-16 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชะขยะมูลฝอย จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

๑๐๘ 

4-17 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล        
เมืองอุตรดิตถ์ 

10๙ 

4-18 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1๑๐ 

4-19 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1๑๑ 

4-20 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๓ 

4-21 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๔ 

4-22 รายละเอียดครุภัณฑ์/เครื่องจักร สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๖ 

4-23 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๗ 

4-24 รายละเอียดรถเช่า NGV เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 1๑๗ 

4-25 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าชะขยะ จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเทศบาล    
นครพิษณุโลก 

1๒๐ 

4-26 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 1๒๑ 

4-27 ผลการประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 1๒๒ 

4-28 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๕ 

4-29 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร 1๒๖ 

4-30 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 1๒๖ 

4-31 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองพิจิตร 

12๙ 



 
 

ญ 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำงที่   หน้ำ 

4-32 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 12๙ 

4-33 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 1๓๑ 

4-34 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๔ 

4-35 หน่วยงานท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๕ 

4-36 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๓๖ 

4-37 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 1๓๖ 

4-38 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าชะขยะ จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย          
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

1๓๘ 

4-39 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

13๙ 

4-40 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๔๐ 

4-41 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 1๔๑ 

 

 



[ ๑ ] 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

๑. ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนและระบบก ำจัด           
ขยะมูลฝอย 
  ๑.๑ ระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 

 ปริมาณน้้าเสียชุมชนท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 
(จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร) มีท้ังส้ิน 662,319 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน จังหวัดท่ีมีปริมาณน้้าเสียชุมชนมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 243,480 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพิจิตร 153,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จังหวัดน่าน 135,224 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และจังหวัดอุตรดิตถ์ 129,655 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ท่ีมา :ค้านวณมาจากข้อมูลโครงการศึกษา
เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญการจัดการน้้าเสียชุมชน ส้านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม ,2538         
โดยประเมินจากจ้านวนประชากรคูณกับอัตราการเกิดน้้าเสียของชุมชนปีฐาน พ.ศ. 2555 ซึ่งเท่ากับ 
282 ลิตร/คน/วัน) 

 การจัดการน้้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลต้าบลและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กท่ียังไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน จะมีการระบายน้้าเสียท่ี 
ยังไม่ผ่านการบ้าบัดลงสู่ท่อระบายน้้าและไหลลงสู่แหล่งน้้าหรือส่ิงแวดล้อมโดยตรง ส่วนท่ีมีระบบบ้าบัดน้้า
เสียส่วนใหญ่จะเป็นแบบท่อรวม โดยมีการระบายน้้าเสียรวมกับน้้าฝน ระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนใหญ่จะมี
เฉพาะเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต้าบล โดยไม่มีในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล ระบบบ้าบัด
น้้าเสียรวมชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๓ มีจ้านวน ๗ แห่ง ได้แก่ เทศบาล
เมืองน่าน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (ระบบช้ารุด) เทศบาลนครพิษณุโลก (ยังไม่เปิดเดินระบบฯ) เทศบาล
ต้าบลวังทอง เทศบาลต้าบล  บางระก้า เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองตะพานหิน  

 ระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีมีอยู่แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่  
  1) ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบกลุ่มอาคาร รูปแบบถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปชนิดเติม

อากาศ จ้านวน ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลวังทอง เทศบาลต้าบลบางระก้า และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
  2) ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบสระเติมอากาศ จ้านวน ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองพิจิตร 
   3) ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อผ่ึง จ้านวน ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาล

เมืองตะพานหิน และเทศบาลนครพิษณุโลก 

 มีความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียได้ท้ังส้ิน ๕๖,๐๖๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
8.46 ของปริมาณน้้าเสียชุมชนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดในพื้นท่ีรับผิดชอบของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 ซึ่ง
น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้้าเสียชุมชนท่ีเกิดขึ้น และจากการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียแยกรายจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 



[ ๒ ] 
 

  ๑.  จังหวัดน่ำน 
  จังหวัดน่านมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 135,224 ลูกบาศก์เมตร แต่

สามารถรองรับน้้าเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียง ๘,๒๕๙ ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของปริมาณน้้า
เสียท่ีเกิดขึ้น ซึ่งผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ้านวน ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองน่าน พบว่า ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัด
น้้าเสียเทศบาลเมืองน่าน อยู่ในเกณฑ์ด ีดังนี้ 

 

๑) เทศบำลเมืองน่ำน  

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 19 

ร้อยละ 
87.3 

 ด ี 
     (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
     (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 

 (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 47 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 38 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 13 

รวม 134 117 
ผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี

  2.  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้้าเสียเกิดข้ึนประมาณวันละ ๑๒๙,๖๕๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง

ขณะนี้ระบบบ้าบัดน้้าเสียเพียงแห่งเดียวของจังหวัด คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
ได้รับความเสียหายท้ังหมด จากการเกิดน้้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้น้้าเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดระบาย
ลงสู่แหล่งน้้าผิวดินโดยตรง 

 3.  จังหวัดพิษณุโลก 
    จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณน้้าเสียเกิดข้ึนประมาณวันละ 243,480 ลูกบาศก์เมตร แต่

สามารถรองรับน้้าเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียง 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของปริมาณน้้า
เสียท่ีเกิดขึ้น ซึ่งผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ้านวน ๓ แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ 

1) เทศบำลนครพิษณุโลก 
   ปัจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลก ยังไม่สามารถด้าเนินการเดินระบบฯ เพื่อรวบรวม

และบ้าบัด    น้้าเสียได้ เนื่องจากการทดสอบระบบ พบว่า มีการรั่วไหลของน้้าเสียในระบบรวบรวมน้้าเสีย
ในส่วนท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบด้าเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันก้าลังซ่อมแซมแก้ไขความช้ารุด
บกพร่องเสียหายของระบบระบายน้้าและระบบบ้าบัดน้้าเสีย ท่ีบริเวณถนนมิตรภาพต้ังแต่ทางรถไฟไป
จนถึงคลองโคกช้าง ความยาว 4,206 เมตร ก้าหนดแล้วเสร็จในปี 2560 

 
 
 



[ ๓ ] 
 

๒) เทศบำลต ำบลบำงระก ำ 

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 16 

ร้อยละ  
76.56 

 ดี  
     (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
  (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 

 (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 46 37 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 34 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 11 

รวม 128 98 
ผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑพ์อใช้ 

  
  3)  เทศบำลต ำบลวังทอง 

 ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

๑. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 ๑๔ 

ร้อยละ 
๗๗.๓๔ 

 ดี  
    (>ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
  (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
     (< ร้อยละ 60) 

๒. ผลการประเมินด้านเทคนิค 46 ๓๙ 
๓. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 ๓๓ 
๔. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 ๑๓ 

รวม 128 ๙๙ 
ผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑพ์อใช้ 

  ๔.  จังหวัดพิจิตร 
   จังหวัดพิจิตร มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ ๑๕๓,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร แต่

สามารถรองรับน้้าเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียง ๑๙,๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๕ ของปริมาณ
น้้าเสียท่ีเกิดขึ้น ซึ่งผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ้านวน ๒ แห่ง ในจังหวัดพิจิตร มีดังนี้ 

๑) เทศบำลเมืองพิจิตร 

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 18 

ร้อยละ 
86.36 

 ด ี 
    (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
   (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 

 (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 50 45 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 39 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 12 

รวม 132 114 
ผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี



[ ๔ ] 
 

๒)  เทศบำลเมืองตะพำนหิน 

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 ๖ 

ร้อยละ  
๖๗.๙๑ 

 ดี  
   (> ร้อยละ 80) 
  พอใช้  
 (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
    (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 ๔๔ 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 ๓๔ 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 ๗ 

รวม 134 ๙๑ 
ผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑพ์อใช้ 

  ๑.๒ ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
 จากการส้ารวจขยะมูลฝอยของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๓ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๙) ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร พบว่า มีปริมาณขยะ
สะสมประมาณ ๓๘,๙๗๔ ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น จ้านวน ๘๕๘,๘๕๓ ตัน/ปี แต่มีปริมาณขยะท่ี
ก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง ๑๒๔,๗๑๘ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕ ของปริมาณขยะ     
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเหลืออีกจ้านวน ๗๓๔,๑๓๕ ตัน/ปี ถูกก้าจัดโดยการเทกอง  
ในบ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าและบางส่วนถูกน้าไปใช้ประโยชน์  

จังหวัด 
ปริมำณขยะสะสม 

 (ตัน) 
ปริมำณขยะท่ีเกิดขึ น  

(ตัน/ปี) 
ปริมำณขยะท่ีก ำจัดถูกต้อง  

(ตัน/ป)ี 
น่าน ๙,๒๕๒ ๑๖๖,๔๕๑ ๒๓,๖๗๐ 
พิจิตร ๑๘,๑๗๐ ๒๐๑,๒๙๑ ๒๓,๑๑๒ 

พิษณุโลก ๖,๘๑๗ ๓๒๖,๑๕๐ ๕๑,๖๑๒ 
อุตรดิตถ์ ๔,๗๓๕ ๑๖๔,๙๖๑ ๒๖,๓๒๔ 

รวม ๓๘,๙๗๔ ๘๕๘,๘๕๓ ๑๒๔,๗๑๘ 

 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส้านักงานส่ิงแวดล้อม 
ภาคท่ี 3 มีจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ังส้ิน ๓๘๑ แห่ง มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
จ้านวน ๑๖๗ แห่ง (ร้อยละ๔๓.๘) ท่ีเหลืออีก ๒๑๔ แห่ง (ร้อยละ ๕๖.๒) ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะ 
มูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตชนบทและมีปริมาณขยะมูลฝอยน้อย โดยมีรายละเอียดจ้าแนกราย
จังหวัด ดังนี้ 

 ๑. จังหวัดน่ำน 
  จังหวัดน่าน มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด ๔๕๖ ตัน/วัน หรือ ๑๖๖,๔๕๑ ตัน/ปี 

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน ๙๙ 
แห่ง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน ๔๕ แห่ง 
มีปริมาณ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๒๕๐.๗๙ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น



[ ๕ ] 
 

ท้ังจังหวัดน่าน พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัดท้ังส้ิน  ๑๒๐.๑๔ 
ตัน/วัน หรือ ๔๓,๘๕๑ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓ จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัด โดย
ขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้น้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้ ๖๔.๘๕ ตัน/วัน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๓.๙๘ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ
ของจังหวัดน่าน มีจ้านวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มี
ขยะมูลฝอยเข้าระบบประมาณ ๕๐-๖๐ ตัน/วัน และเทศบาลต้าบลท่าวังผา จัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน มีขยะมูลฝอยเข้าระบบประมาณ ๓-๕ ตัน/วัน ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท่ีเก็บขน
ได้อีก ๕๕.๒๙ ตัน/วัน จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น 
การเทกอง การเผากลางแจ้ง 

  ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะ
มูลฝอย มีจ้านวน ๕๔ แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๒๐๕.๒๔ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ 
ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัด โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากการส้ารวจ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่จะมีการด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในท่ีโล่ง ประกอบกับปริมาณขยะมี
น้อย 
   จากการส้ารวจและติดตามประเมินผลระบบก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งมีจ้านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลต้าบลท่าวังผา ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอค้าขอต้ังงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างระบบฯ และเทศบาลเมืองน่าน จากการประเมิน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ดังนี้ 

1) เทศบำลเมืองน่ำน 

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 20  
 

ร้อยละ 
85.29 

 ดี (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
    (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
     (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 48 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 30 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 18 

รวม 136 116 
สรุปผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี

 ๒.  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด ๔๕๒ ตัน/วัน หรือ ๑๖๔,๙๖๑ 

ตัน/ปี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล และองค์การบริหารส่วนต้าบล 
จ้านวน ๗๙ แห่ง) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
จ้านวน ๔๖ แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๒๙๓ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของปริมาณขยะ           
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไป
ก้าจัดท้ังส้ิน ๑๗๓ ตัน/วัน หรือ ๖๓,๑๙๗ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓ จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
ของท้ังจังหวัด โดยขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้ 



[ ๖ ] 
 

๗๒ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ี
ถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ้านวน ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นระบบฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท่ีเก็บขนได้อีก  ๑๐๑ ตัน/วัน จะถูก
น้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การเผากลางแจ้ง 

   ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะ
มูลฝอย จ้านวน ๓๓ แห่ง พบว่า มีปริมาณ ๑๕๙ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นทั้งจังหวัด โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากการส้ารวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะมีการด้าเนินการ
ก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในท่ีโล่ง ประกอบกับปริมาณขยะมีน้อย  

  จากการส้ารวจและติดตามประเมินผลระบบก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งมีจ้านวน ๑ แห่ง 
คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จากการประเมิน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ดังนี้ 
   

   1) เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ 

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 26  
 

ร้อยละ 
88.23 

 ดี (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
    (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
     (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 46 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 30 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 18 

รวม 136 120 
สรุปผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี

 ๓. จังหวัดพิษณุโลก 
   จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด ๘๙๓ .๕๖ ตัน/วัน หรือ              

๓๒๖,๑50 ตัน/ปี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วน
ต้าบล จ้านวน ๑๐๒ แห่ง)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะ         
มูลฝอย จ้านวน ๓๓ แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๔๖๕.๗๕ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๒ ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการด้าเนินการเก็บขน
เพื่อน้าไปก้าจัดท้ังส้ิน ๒๙๗.๙๔ ตัน/วัน หรือ ๑๐๘,๗๔๘.๑ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔ จากปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัด โดยขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้น้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ี
ถูกต้องได้ ๑๒๑.๑ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัด
ขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดพิษณุโลก มีจ้านวน ๓ แห่ง คือ เทศบาลนครพิษณุโลก 
ก้าจัดขยะมูลฝอยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) เทศบาลต้าบลบ้านใหม่ ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบ Controlled 
Dump และเทศบาลต้าบลนครไทย ก้าจัดขยะมูลฝอยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) ส้าหรับปริมาณขยะ      
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท่ีเก็บขนได้อีก ๑๗๖.๘๔ ตัน/วัน จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การเผากลางแจ้ง 



[ ๗ ] 
 

  ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะ
มูลฝอย จ้านวน ๖๙ แห่ง พบว่า มีปริมาณ ๔๒๗.๘๑ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๘ ของปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งจังหวัด โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากการส้ารวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะมีการ
ด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในท่ีโล่ง ประกอบกับปริมาณขยะมีน้อย  

  จากการส้ารวจและติดตามประเมินผลระบบก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งมีจ้านวน        
๑ แห่ง คือ เทศบาลนครพิษณุโลก จากการประเมิน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ดังนี้ 

 

๑) เทศบำลนครพิษณุโลก 

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 20  
 

ร้อยละ 
83.82 

 

 ดี (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
    (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
    (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 48 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 28 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 18 

รวม 136 114 
สรุปผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี

๔. จังหวัดพิจิตร 
 จังหวัดพิจิตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด ๕๕๑.๔๘ ตัน/วัน หรือ ๒๐๑,๒๙๐.๗ 

ตัน/ปี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 
๑๐๑ แห่ง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน ๔๓ 
แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๒๙๑.๐๙ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๘ ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดพิจิตร พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัดท้ังส้ิน 
๑๔๒.๗๗ ตัน/วัน หรือ ๕๒,๑๑๑.๐๕ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๙ จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
ของท้ังจังหวัด โดยขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้  
๖๓.๓๒ ตัน/วัน คิดเป็น  ร้อยละ ๔๔.๓๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูล
ฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดพิจิตร มีจ้านวน ๓ แห่ง คือ เทศบาลเมืองพิจิตร เป็นระบบฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบางมูลนาก เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และ
เทศบาลต้าบลท่าฬ่อ จัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump น้อยกว่า ๕๐ ตัน/วัน ส่วนเทศบาล
ต้าบลโพทะเลและองค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิ์ไทรงาม น้าขยะมูลฝอยไปก้าจัดร่วมกับเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท่ีเก็บขนได้อีก ๗๙.๔๕ ตัน/วัน         
จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การเผา
กลางแจ้ง 
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 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะ        
มูลฝอย จ้านวน ๕๘ แห่ง พบว่า มีปริมาณ ๒๖๐.๓๙ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๒ ของปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัด โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากการส้ารวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะมีการ
ด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในท่ีโล่ง ประกอบกับปริมาณขยะมีน้อย  

 จากการส้ารวจและติดตามประเมินผลระบบก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งมีจ้านวน ๒ แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลเมืองพิจิตรและเทศบาลเมืองบางมูลนาก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีท้ัง ๒ แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

๑) เทศบำลเมืองพิจิตร 

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 ๑๕  
 

ร้อยละ 
๘๕.๒๙ 

 

 ด ี 
    (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
     (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
     (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 ๕๒ 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 ๒๙ 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 ๒๐ 

รวม 136 ๑๑๖ 
สรุปผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี

  ๒) เทศบำลเมืองบำงมูลนำก 

ปัจจัยกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 ๑๙  
 

ร้อยละ  
๘๖.๐๓ 

 

 ด ี 
    (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
    (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
    (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 ๕๐ 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 ๒๙ 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 ๑๙ 

รวม 136 ๑๑๗ 
สรุปผลกำรประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี
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๒. บทวิเครำะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

    ๒.๑ ด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน 

1) ควรก้าหนดให้การจัดการน้้าเสียเป็นนโยบายท่ีส้าคัญท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด 
การก้าหนดพื้นท่ีเป้าหมายต้องชัดเจน พร้อมท้ังจัดท้าเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณท้ังในด้านการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งบประมาณส้าหรับการ
ก่อสร้างระบบ โดยพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณตามขนาดขององค์กรเพราะจากข้อมูล พบว่า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็กและไม่มีรายได้จะไม่สามารถด้าเนินการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดได้เอง ท้าให้ปัญหาน้้าเสียไม่ได้รับการแก้ไข 

 ๒) ควรก้าหนดนโยบายส่งเสริมการจัดการน้้าเสียท่ีต้นทาง โดยออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
ให้ประชาชนติดต้ังถังดักไขมัน ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับบ้านเรือน และการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัด     
น้้าเสีย ซึ่งควรเป็นนโยบายท่ีชัดเจนจากภาครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

๓) ควรท้าการวิเคราะห์ปัญหาน้้าเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีจ้ากัดและศึกษาความเป็นไปได้ท่ีเหมาะสมใน
การเลือกระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก เช่น ระบบบ้าบัดน้้ าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster 
Treatment Plant) ส้าหรับ ชุมชนขนาดเล็กหรือกลุ่มอาคารบ้านเรือนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก เพื่อลดการ
จัดสร้างระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย 

๔) ควรมีการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าเสีย โดยค้านึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับมลพิษทั้งระบบของพื้นท่ี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าของระบบมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการและควบคุมมลพิษในพื้นท่ีของตนเอง และควรมีการติดตามประเมินผลการใช้
งานและประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมท่ีมีการจัดสร้างไว้แล้วและปรับปรุงฟื้นฟูระบบฯ ขยาย
ระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย เพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้บริการและศักยภาพการรองรับน้้าเสียของระบบ 

๕) ควรให้แต่ละชุมชนมีการวางแผนการจัดการน้้าเสียของชุมชนเอง โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรท่ีให้ความรู้ งบประมาณบางส่วนในการจัดการน้้าเสีย 
กระจายอ้านาจในการตัดสินใจให้กับชุมชนในการดูแลจัดการน้้าเสีย 

๖) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมท้ัง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่วมกันตัดสินใจในการด้าเนินการจัดการน้้าเสีย ตลอดจน 
สร้างการมีส่วนร่วมด้าเนินการท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

  ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

1) ควรก้าหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายท่ีส้าคัญท้ังในระดับชาติและระดับ
จังหวัดและก้าหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ีชัดเจน พร้อมท้ังจัดท้าเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณท้ังในด้านการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงบประมาณส้าหรั บการ
ก่อสร้างระบบ โดยพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณตามขนาดขององค์กร เพราะจากข้อมูลพบว่า



[ ๑๐ ] 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็กและไม่มีรายได้จะไม่สามารถด้าเนินการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดได้เองท้าให้ปัญหาขยะมูลฝอยไม่ได้รับการแก้ไข 

2) ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตาม 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลส้าเร็จในการด้าเนินงาน ท้ังใน
ด้านการก้าจัดขยะ มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย การวางระเบียบมาตรการในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม
และยั่งยืน 

3) ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องมี
ระบบการบริหารจัดการท่ีดีและเป็นรูปธรรม มีการคัดแยก การน้ากลับมาใช้ใหม่ และการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นส้าคัญคือ การให้ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้
เอง ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ รวมท้ังต้อง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมุ่งสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน ระหว่ าง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4) ควรเร่งรัดให้เกิดการบังคับด้านการจัดเก็บค่าบริการก้าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งควรเป็น
นโยบายท่ีชัดเจนจากภาครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็น        
ผู้จ่าย 

5) การไม่ได้คัดแยกขยะมาต้ังแต่ต้นทางและเรื่องกล่ินเหม็นจากขยะเป็นปัญหาส้าคัญ 
ท่ีส่งผลให้ปริมาณขยะท่ีต้องน้าไปก้าจัดมีปริมาณมาก มีค่าความช้ืนสูง และสร้างความร้าคาญให้กับ
ชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบพื้นท่ีก้าจัดขยะ ดังนั้นหากสามารถคัดแยกขยะต้ังแต่แหล่งก้าเนิดก็จะสมารถแก้ไข
ปัญหาได้ แต่ท้ังนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในฐานะเป็นผู้สร้างและท้ิงขยะมูลฝอย รวมถึง
ควรมีนโยบายในการควบคุมการคัดแยกและการท้ิงขยะต้ังแต่ต้นทาง การเก็บขน จนถึงการแปรรูปขยะ
เป็นพลังงาน ซึ่งต้องเป็นนโยบายท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถน้าไปใช้ในการควบคุมการบริหารจัดการ
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6) ควรพิจารณาทางเลือกในการจ้างบริษัทเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยมากขึ้น ท้ังในด้านการเก็บขนและการก้าจัดขยะมูลฝอย  โดยอาจใช้รูปแบบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนและให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการ  โดยวิธีการว่าจ้างตาม
ปริมาณงาน หรือการให้สัมปทาน และมอบหมายให้เอกชนมีสิทธิบริหารจัดการได้ ท้ังนี้เอกชนต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้ท้องถิ่น หรืออาจให้เอกชนลงทุนและบริหารจัดการเองเพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านงบประมาณ 

7) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน        
รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่วมกันตัดสินใจในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมด้าเนินการท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

8) ควรสร้างระบบการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่องและมีเกณฑ์
ช้ีวัดประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดของจังหวัดเพื่อให้เกิดการผลักดันงบประมาณ
จากจังหวัดในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด 

 
๑. จังหวัดน่าน 

   ๑)  ประวัติความเป็นมา 

    เมืองน่าน มีท่ีมาของช่ือปรากฏในต านานพระอันภาคว่า “นันทสุวรรณนคร” ในต านาน
เก่าๆ เรียก  เมืองน่านอีกค าหนึ่งว่า “กาวน่าน” ต่อมามีการเรียกช่ือเมืองน่านว่า “นันทบุรี” หรือ   
“นันทบุรีศรีนครน่าน” ท่ีมาของช่ือเมืองน่านมาจากช่ือแม่น้ าน่านอันเป็นท่ีต้ังของเมืองท่ีอยู่บนสองฟาก
ฝ่ังแม่น้ าน่าน ช่ือของเมืองน่านได้ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง เรียกว่าเมืองน่าน คือต้ังแต่
แรกตั้งเมืองใหม่ ณ ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าน่าน แม้จะมีการเรียกช่ือใหม่ว่า “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรี
ศรีนครน่าน” ซึ่งใช้กันในทางราชการในสมัยโบราณ และศุภอักษรนามนันทบุรี เป็นนามท่ีไพเราะและมี
ความหมายมงคลนามแต่  ก็มีหลายพยางค์และเรียกยากจึงกลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมว่า  
“เมืองน่าน” ตลอดจนถึงปัจจุบัน 

   ๒)  ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดน่าน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้ า ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ท่ีมีความ
สูง 600 - 1,200 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ทอดผ่านท่ัวจังหวัด คิดเป็นพื้นท่ีประมาณร้อยละ 40  
ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด พื้นท่ีโดยท่ัวไป มีสภาพเป็นลูกคล่ืนลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 85  
ของพื้นท่ีจังหวัด ในส่วนลูกคล่ืนลอนลาดตามลุ่มน้ า จะเป็นท่ีราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของ 
ลุ่มน้ าน่าน สา ว้า กอน สมุน ปัว ย่าง และแหง มีพื้นท่ีกว้างใหญ่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ท้ังยังมี
ประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีพื้นท่ีรวม
ท้ังส้ิน 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร  

   3)  ลักษณะภูมิอากาศ 

  จังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันของฤดูกาล โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาว
เย็นใน ฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอาความชุ่มช้ืนมาสู่ภูมิภาค ท าให้
ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือน
มีนาคมถงึเดือนเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้มีสภาพอากาศร้อน 
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  4)  อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดน่าน  
 ทิศเหนือ      ประกอบด้วย  อ.เชียงกลาง อ.ปัว มี อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระ

เกียรติ ท่ีมีพื้นท่ีติดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน-หงสา 
(สปป.ลาว)  

 ทิศตะวันออก ประกอบด้วย  อ.ภูเพียง อ.สันติสุข โดยมี อ.แม่จริม อ.เวียงสา พื้นท่ีติดต่อ
กับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว)     

 ทิศตะวันตก  ประกอบด้วย  อ.บ้านหลวง มีพื้ นท่ี ติดต่อกับ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา           
อ.ท่าวังผา มีพื้นท่ีติดกับ อ.ปง จ.พะเยา อ.สองแคว มีพื้นท่ี
ติดต่อกับ อ.เชียงค า จ.พะเยา 

 ทิศใต้  ประกอบด้วย  อ.นาน้อย อ .นาหมื่น  มีพื้ น ท่ี ติดต่อกับ  จ.อุตร ดิตถ์             
อ.นาน้อย มีพื้นท่ีติดต่อกับ จ.แพร่ อ.เวียงสา มีพื้นท่ีติดต่อ
กับ จ.แพร่ 

 

 
 

รูปที่ 1-1 แผนท่ีจังหวัดน่าน  
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 5) การปกครองและประชากร 

   จังหวัดน่านแบ่งการปกครองเป็น 15 อ าเภอ 99 ต าบล 890 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ได้แก่ 
อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอเวียงสา อ าเภอท าวังผา อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหมื่น อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอ 
สันติสุข อ าเภอปัว อ าเภอแม่จริม อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอสองแคว อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอบ้านหลวง 
อ าเภอภูเพียง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ การปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 
1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 80 แห่ง  

   จากข้อมูลของกรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 255๘ จังหวัดน่าน มีจ านวน
ประชากรท้ังส้ิน 479,518 คน เป็นเพศชาย 241,282 คน (ร้อยละ 50.32) และเป็นเพศหญิง 
238,236 คน (ร้อยละ 49.68)  

ตารางที่ ๑-๑ จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2554–2558 
เพศ  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558  
ชาย 240,465 240,868 240,652 240,785 241,282 
หญิง 236,147 236,805 237,260 237,479 238,236 
รวม 476,612 477,673 477,912 478,264 479,518 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 ๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1  ทรัพยากรป่าไม้ 
   จังหวัดน่าน มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง จากข้อมูลของกรมป่าไม้ พบว่าใน
ปี พ.ศ. 2519 จังหวัดน่านมีพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ท่ีอยู่ท้ังในและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้ังหมด 
5,280,625 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด พอถึงปี พ.ศ.2551 จังหวัดน่าน มีพื้นท่ี
ป่าไม้ 5,103,550 ไร่ หรือร้อยละ 71.18 โดยมีการจัดต้ังอุทยานแห่งชาติขึ้นครอบคลุมพื้นท่ีในเขต
ต้นน้ าล าธารซึ่งถือว่าเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ 7 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติ
แม่จริม อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติถ้ าสระเกิน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อุทยานแห่งชาติ
ขุนสถาน และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน กับวนอุทยานถ้ าผาตูบอีก 1 แห่ง จากการส ารวจข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้
ในจังหวัดน่านครั้งล่าสุดปี 2556 พบว่า มีพื้นท่ีป่าสงวน จ านวน 3,714,555.50 ไร่ และมีพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์ จ านวน 2,781,676.12 ไร่    
  6.2  ทรัพยากรแร่ธาตุ  
    ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดน่านได้ขอส ารวจแหล่งแร่ ดังนี้  

(1) แร่ทองแดง จ านวน 5 แปลง ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา  
(2) แร่แมงกานีส จ านวน 1 แปลง ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น ส าหรับแหล่งแร่

ท่ีส าคัญท่ี ส ารวจพบ ได้แก่ ลิกไนท์ พบในพื้นท่ี อ าเภอเชียงกลาง และอ าเภอปัว ดินขาว พบในพื้นท่ี 
อ าเภอเวียงสา และอ าเภอนาน้อย โครไมท์ โลโลไมท์ แมกนีไซด์ พบในพื้นท่ีอ าเภอท่าวังผา อ าเภอเชียง
กลางและอ าเภอปัว และฟอสเเฟต แคลไซด์ พบในพื้นท่ี อ าเภอเวียงสา  
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(3) ประทานบัตรแร่หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง จ านวน 2 แปลง ท่ี ต าบลผาสิงห์ 
อ าเภอเมือง และต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา  

 นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุท่ีน าสนใจคือเกลือสินเธาว์ ท่ีได้มีการท าบ่อเกลือท่ีอ าเภอบ่อเกลือ  

   6.3 ทรัพยากรน้้า   
      จากท่ีมีสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเขาและเทือกเขา จึงเป็นแหล่งก าเนิดของล าน้ า 
ต้นน้ าล าธารท่ีส าคัญๆ หลายสาย โดยมีแม่น้ าน่านเป็นล าน้ าสายหลัก ซึ่งมีต้นก าเนิดจากล าน้ าหลายสาย
ทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอ าเภอทุ่งช้าง ถึงอ าเภอบ่อเกลือ และไหลลงสู่ด้านใต้ผ่านพื้นท่ี อ าเภอ
เมือง อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอเชียงกลาง ลงสู่พื้นท่ีอ าเภอเวียงสา อ าเภอนาน้อย และ
ถึงอ าเภอนาหมื่น เข้าสู่เขื่อนสิริกิต์ิพื้นท่ี จังหวัดอุตรดิตถ์ ล าน้ าสายส าคัญต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิด         
ล าน้ าน่าน ได้แก่ แม่น้ าน่าน แม่น้ าสา แม่น้ าว้า แม่น้ าสมุน แม่น้ าแหง แม่น้ าปัว แม่น้ ายาว และแม่น้ า
กอน นอกจากนี้ ยังมีล าน้ าท่ีเป็น  ล าห้วยขนาดเล็กจ านวนมากแตกแขนงเป็นสาขาไหลรวมกันเป็นล าน้ า
สายหลัก ซึ่งจะไหลรวมกันเป็นแม่น้ าน่าน (ท่ีมา: ส่วนจัดการต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ 
พันธุ์พืช) 
    6.4 ทรัพยากรดิน  
   พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน เป็นพื้นท่ีมีความลาดชันสูงจึงมีอัตราการกัดเซาะ
พังทลายการชะล้างหน้าดินมาก การใช้ดินยังขาดประสิทธิภาพ ปัญหาการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต้องได้รับ
การแก้ไข ฉะนั้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในด้านการเกษตรและบทบาทของหมอดิน จึงได้รับความใส่
ใจเป็นอย่างยิ่ง 
 

2. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   1)  ประวัติความเป็นมา 

   สมัยก่อนการเดินทางและการขนส่งสินค้าเพื่อขึ้นมาค้าขายทางตอนเหนือ ใช้การเดินทาง
ทางน้ า และแม่น้ าท่ีสามารถให้เรือสินค้า ประเภทเรือส าเภาบรรทุกสินค้าขึ้นลงได้สะดวกมีเพียงแม่น้ า
น่าน โดยเดินทางจากกรุงเทพมหานครและกรุงศรีอยุธยาข้ึนมาจนถึงต าบลบางโพท่าอิฐ (ท่าอิด) จังหวัด
อุตรดิตถ ์เพราะเหนือแม่น้ าขึ้นไปมีสภาพตื้นเขิน และมีเกาะแก่งมาก ฉะนั้น ต าบลบางโพท่าอิฐ (ท่าอิด) 
จึงเป็นย่านการค้าท่ีส าคัญในสมัยก่อน เป็นท่ีรวมสินค้านานาชนิดท่ีพ่อค้าจากทางใต้และทางเหนือก็น า
สินค้ามาจ าหน่ายและแลกเปล่ียนกัน ในปี 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 
5) มีพระราชด าริเห็นว่า ต าบลนี้คงจะเจริญต่อไปภายหน้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังเป็น
เมืองขึ้นเรียกว่า เมืองอุตรดิตถ์ (หมายความถึงเมืองท่าทางเหนือ) แต่ยังทรงโปรดให้เป็นเมืองขึ้นกับเมือง
พิชัย ต่อมาในปี 2442 ให้ย้ายศาลากลางจากเมืองพิชัยไปต้ังท่ีเมืองอุตรดิตถ์ 

   2)  ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 ท่ีราบลุ่มแม่น้ าน่าน บริเวณสองฝ่ังของแม่น้ าน่าน และล าน้ าสาขาท่ีไหลมาบรรจบกับแม่น้ า
น่านสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม อยู่ในเขต อ าเภอตรอน อ าเภอพิชัย และบางส่วนของ อ าเภอ
ลับแล อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์และอ าเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพื้นท่ีท้ังหมด) 
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 ท่ีราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณท่ีอยู่ต่อเนื่องจากบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าทางด้าน
เหนือและ ด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยท่ีราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน คลอง
แม่พร่อง  แม่น้ าปาด ห้วยน้ าไคร้ และล าธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขต อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์อ าเภอลับแล อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า อ าเภอท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% 
ของพื้นท่ีท้ังหมด) 
 เขตภูเขาและท่ีสูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะ
เขต อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์อ าเภอลับแล อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า อ าเภอท่าปลา และ อ าเภอบ้านโคก 
(ประมาณ 60% ของพื้นท่ีท้ังหมด) 

   3) ลักษณะภูมิอากาศ 
   ภูมิอากาศของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นภูมิอากาศเขตฝนเมืองร้อน ซึ่งจะเป็นช่วงฝนกับช่วงแห้ง
แล้งแตกต่างกันชัดเจน ฝนท่ีตกในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนจะเริ่มตกใน
เดือนพฤษภาคม และจะชุกขึ้นในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้ 1) 
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และ 3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

    4) อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 

กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดกับ  จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
 ทิศใต้  ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
   ประชาชนลาวมีเขตชายแดนยาวประมาณ 135 กิโลเมตร 
   ทิศตะวันตก  ติดกับ  จังหวัดสุโขทัย 
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รูปที่ 1-2 แผนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    5) การปกครองและประชากร 

  จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพื้นท่ีเพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อ าเภอ 67 ต าบล 
613 หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอดังนี้ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์อ าเภอพิชัย อ าเภอตรอน อ าเภอลับแล อ าเภอท่า
ปลา อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก และอ าเภอทองแสนขัน การปกครองส่วนท้องถิ่นมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 25 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 53 แห่ง 

   จากข้อมูลของกรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ .ศ. 2558 พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มี
ประชากรท้ังส้ิน 459,768 คน เป็นเพศชาย 225,805 คน (ร้อยละ ๔๙.๑1) และเป็นเพศหญิง 
233,963 คน (ร้อยละ ๕๐.89)  

ตารางที่ ๑-2 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2554–2558 
เพศ  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558  
ชาย 227,307 227,281 226,897 226,251 225,805 
หญิง 233,733 234,013 234,098 234,149 233,963 
รวม 461,040 461,294 460,995 460,400 459,768 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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   6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
   ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นป่าผลัดใบ พบท่ีระดับความสูง 500–600 เมตร 

และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลปริมาณน้ าฝนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ป่าดงดิบประเภทดิบแล้ง และป่าแดง ซึ่งมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจท่ีพบมาก คือไม้สัก 
และไม้เบญจพรรณ พื้นท่ีป่าเดิมมีปกคลุมอยู่ในทุกอ าเภอ แต่พื้นท่ีป่าไม้ท่ีพบมาก คือ ในพื้นท่ี อ าเภอน้ า
ปาด อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก อ าเภอท่าปลา อ าเภอลับแล อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ อ าเภอทอง
แสนขัน ส่วนในเขต อ าเภอตรอน และอ าเภอพิชัย มีพื้นท่ีป่าอยู่ส่วนหนึ่ง 

   6.2 ทรัพยากรแร่ธาตุ  
    แร่ธาตุท่ีส าคัญได้แก่ แร่โลหะได้แก่ แร่โครไมต์ แร่ตะกั่ว แร่ทองแดง แร่เหล็ก และ
แมงกานีส แร่หลวง และแร่อโลหะ แร่ดินขาว แร่แบไรต์ แร่ยิบซั่ม แร่หินอ่อน แร่หินปูน  

   6.3 ทรัพยากรน้้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   ๑) แหล่งน้ าผิวดิน ท่ีส าคัญ คือ แม่น้ าน่าน น้ าปาด และล าน้ าสาขาของแม่น้ าท้ังสอง 
ซึ่งไหลจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ แม่น้ าน่านเป็นแหล่งน้ าผิวดินท่ีส าคัญท่ีสุดต่อการเกษตรและการบริโภค 
มปีริมาณน้ าไหลสม่ าเสมอตลอดปี เพราะมีเข่ือนสิริกิต์ิควบคุมการปล่อยน้ าในแม่น้ าน่านไหลผ่าน อ าเภอ
ท่าปลา อ าเภอฟากท่า และอ าเภอน้ าปาด แต่ในฤดูแล้งปริมาณน้ าจะลดลง ส่วนในล าคลองอื่นๆ จะมี 
น้ าในฤดูฝน เนื่องจากป่าไม้ล าธารถูกท าลายดังกล่าว บึงและหนองน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่มี เนื้อท่ีเกิน
กว่า 10 ไร่ มีประมาณ 10 แห่ง สามารถใช้ประโยชน์ท้ังการอุปโภค บริโภค และการประมง ได้แก่ บึ่ง
กะโล่ บึงมาย บึงหล่ม บึงช่อ บึงเบิก บึงยาว บึงพาด บึงกระดาน และหนองพระแล 
   ๒) น้ าชลประทาน ท่ีส าคัญ คือ เขื่อนสิริกิต์ิ ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ าน่าน 
โดยสร้างปิดกั้นแม่น้ าน่านท่ีบริเวณต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา เป็นเขื่อนดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
และเป็นเขื่อนอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน มีเนื้อท่ี
ประมาณ 284.8 ตารางกิโลเมตร เก็บน้ าได้สูงสุด 10,500 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 
2515 นอกจากนี้ยังมีแหล่งชลประทานในโครงการอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ขนาด
เล็ก และโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

   6.4 ทรัพยากรดิน  
    ศักยภาพของดินในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ ได้ดังนี้ 
   1) บริเวณท่ีเหมาะสมในการท านา แบ่งเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมมาก ได้แก่ บริเวณ
อ าเภอตรอน  และบางส่วนของอ าเภอพิชัย ส่วนบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง ได้แก่ พื้นท่ี
บางส่วนของอ าเภอลับแล 

   2) บริเวณท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ได้แก่ บริเวณอ าเภอพิชัยและบางส่วนของ
อ าเภอเมือง 
   3) บริเวณท่ีไม่เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ทั่วไป แต่เหมาะสมส าหรับเป็นพื้นท่ีส าหรับเป็น
ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์หรือปลูกป่า ได้แก่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ อ าเภอบ้านโคก อ าเภอฟากท่า อ าเภอน้ าปาด 
และบางส่วนของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์และอ าเภอลับแล 
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3. จังหวัดพิษณุโลก 
   ๑)  ประวัติความเป็นมา  

    เดิมเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม อยู่ห่างจากท่ีต้ังเมืองปัจจุบัน ลงไปทางทิศใต้ 
ประมาณ 5 กิโลเมตร เรียกว่า" เมืองสองแคว "เหตุท่ีเรียกเช่นนี้ เพราะต้ังอยู่ระหว่างแม่น้ าสองสาย คือ
แม่น้ าน่านกับแม่น้ าแควน้อยแต่ปัจจุบันแม่น้ าแควน้อยเปล่ียนทางเดิน ห่างออกจากตัวเมืองไปประมาณ 
10 กิโลเมตร ท่ีต้ังตัวเมืองเก่าในปัจจุบัน คือ บริเวณวัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลก ต่อมา
เมื่อประมาณพุทธศักราช 1900 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา(ลิไท) ได้โปรดให้ย้ายเมืองสองแคว มา
ต้ังอยู่ ณ บริเวณตัวเมืองในปัจจุบัน และยังคงเรียกกันติดปากว่า เมืองสองแคว เรื่อยมา 

   ๒)  ลักษณะภูมิประเทศ 

    จังหวัดพิษณุโลกมียุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ในด้านท่ีต้ัง  ซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว 
เนื่องจากมีส่วนท่ีเช่ือมต่อกับภาคกลางกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ           
เป็นจังหวัดท่ีมีลักษณะเช่ือมต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอินโดจีน โดยมีภูมิประเทศติดต่อกับ
เทือกเขาท่ีพาดจากภาคเหนือ เป็นท่ีกั้นแบ่งเขตกับแขวงไชยบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ตัวเมืองพิษณุโลกต้ังอยู่บนสองฝ่ังแม่น้ าน่าน ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตท่ีราบสูงและมี
ขอบเขตภูเขาสูง ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในท้องท่ีอ าเภอวังทอง อ าเภอวัดโบสถ์ 
อ าเภอชาติตระการ และอ าเภอเนินมะปราง ท้ังนี้เขตท่ีราบหุบเขานครไทย และท่ีราบหุบเขาชาติ
ตระการด้วย โดยท่ีหุบเขานครไทยเป็นท่ีราบดินตะกอนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีมีลักษณะเป็นแบบคุ้งกระทะ  
ส่วนท่ีราบหุบเขาชาติตระการ มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เส้ียว เป็นท่ีราบดินตะกอนท่ีอุดมสมบูรณ์
เช่นเดียวกัน พื้นท่ีตอนกลางทางใต้เป็นท่ีราบ และตอนใต้เป็นท่ีราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ าน่าน
และแม่น้ ายม เป็นย่านการเกษตรที่ส าคัญท่ีสุดของจังหวัด ซึ่งอยู่ในท้องท่ี อ าเภอบางระก า อ าเภอเมือง
พิษณุโลก อ าเภอพรหมพิราม และบางส่วนของอ าเภอวังทอง และอ าเภอเนินมะปราง ภูเขาสูงใน         
เขตจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ เขาช่องลม เขาอุโมงค์ เขาคันโซ้ง           
เขาสมอแครง และเขาฟ้า ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาต่อเนื่องจากตอนใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อเนื่อง
มาทางใต้ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นท่ีต้ังแต่อ าเภอชาติตระการ และอ าเภอนครไทย อ าเภอวังทอง 
และอ าเภอเนินมะปราง ลักษณะแบ่งแนวเขตจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ 

  3)  ลักษณะภูมิอากาศ 

    ลักษณะภูมิอากาศบริเวณจังหวัดพิษณุโลก มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
ก าลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ท าให้บริเวณเทือกเขา
และยอดดอยอากาศหนาว ทัศนวิสัย ๘-๑๐ กิโลเมตร ตอนเช้าลดลงเป็น ๕-๗ กิโลเมตร ลมตะวันออก 
เฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
   4)  อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดพิษณุโลก 

    จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นท่ีประมาณ 10,815.854  
ตารางกิโลเมตร หรือ 6.75 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
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  ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถแ์ละประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
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รูปที่ 1-3 แผนท่ีจังหวัดพิษณุโลก  
   5) การปกครองและประชากร 

   จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองเป็น 9 อ าเภอ 91 ต าบล 1,048 หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอ
เมือง อ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ อ าเภอบางระก า อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอพรหมพิราม 
อ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอวังทอง และอ าเภอเนินมะปราง การปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 29 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 81 แห่ง 

   จ านวนประชากรจังหวัดพิษณุโลก จากข้อมูลของกรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2558 พบว่า จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรท้ังส้ิน 863,404 คน เป็นเพศชาย 423,089 คน (ร้อยละ 
๔๙) และเป็นเพศหญิง 440,315 คน (ร้อยละ ๕1)  



[ ๒๐ ] 
 

ตารางที่ ๑-3 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2554–2558 
เพศ  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558  
ชาย 418,328    419,826    420,718    421,572    423,089 
หญิง 433,029    434,546    435,658    437,416    440,315 
รวม 851,357    854,372    856,376    858,988    863,404 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

   6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1  ทรัพยากรป่าไม้ 
   จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นท่ี 10,815.85 ตารางกิโลเมตร โดยในช่วงปี 2548 - 2552  
มีการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ดังนี้คือ ปี พ.ศ.2548 มีพื้นท่ีป่าไม้ 3,875.54 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 36.31 ของพื้นท่ีท้ังหมด ปี พ.ศ.2549 มีพื้นท่ีป่าไม้ลดลงเหลือ 3,820.79 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 35.33 และ ในปี พ.ศ.2552 มีพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มข้ึนคือ 3,927.04 ตารางกิโลเมตร      
คิดเป็นร้อยละ 36.30 ของพื้นท่ีท้ังหมด ลักษณะส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าดิบแล้ง ไม้ท่ีส าคัญ 
ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ฯล 
   พื้นที่ป่าอนุรักษ์  
   ตามกฎหมายของจังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกได้ดังนี้  
     1. อุทยานแห่งชาติ มีเนื้อท่ี 11,417 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตก            

ชาติตระการ 543 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 10,530 
ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 218 ตารางกิโลเมตร และอุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว 116 ตารางกิโลเมตร  

    2. พื้นท่ีเตรียมการอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ แก่งเจ็ดแคว เนื้อท่ี 216 ตาราง
กิโลเมตร  

    3. วนอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ เขาพนมทอง เนื้อที ่20 ตารางกิโลเมตร  
    4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ ภูเมี่ยงและภูทอง เนื้อที ่577 ตารางกิโลเมตร  
    5. พื้นท่ีเตรียมการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ ภูขัด เนื้อที ่240 ตารางกิโลเมตร  
    6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีเนื้อท่ี 131.84 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ เขาน้อย-เขาประดู่ 

เนื้อที ่129 ตารางกิโลเมตร และถ้ าผาท่าพล เนื้อที ่2.84 ตารางกิโลเมตร  
     7. สวนรุกขชาติ ได้แก่ สกุโณทยาน เนื้อที ่1.30 ตารางกิโลเมตร  
   พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่  
 1. ป่าลุ่มน้ าวังทองฝ่ังขวา มีเนื้อที ่548.8 ตารางกิโลเมตร  
  2. ป่าลุ่มน้ าวังทองฝ่ังซ้าย มีเนื้อที ่767 ตารางกิโลเมตร  
 3. ป่าสองฝ่ังล าน้ าแควน้อย มีเนื้อที ่519 ตารางกิโลเมตร  
 4. ป่าเขากระยาง มีเนื้อที ่531.2 ตารางกิโลเมตร 
 5. ป่าแม่น้ าเข็ก มีเนื้อที ่27.92 ตารางกิโลเมตร  
 6. ป่าสวนเบ่ียง มีเนื้อที ่242 ตารางกิโลเมตร  
 7. ป่าเนินเพิ่ม มีเนื้อที ่750 ตารางกิโลเมตร  
 8. ป่าดงตีนตก มีเนื้อที ่277.23 ตารางกิโลเมตร  
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 9. ป่าน้ าภาคและป่าล าน้ าแควน้อยฝ่ังซ้าย มีเนื้อที ่493.38 ตารางกิโลเมตร  
 10. ป่าน้ าภาคฝ่ังขวา มีเนื้อท่ี 447 ตารางกิโลเมตร  
 11. ป่าแดงและป่าชาติตระการ มีเนื้อที ่353.2 ตารางกิโลเมตร 
 12. ป่าโป่งแค มีเนื้อที ่48.2 ตารางกิโลเมตร  
 13. ป่าน้ าภาคน้อย มีเนื้อที ่78.75 ตารางกิโลเมตร  
 

  6.2 ทรัพยากรแร่ธาตุ  

   แร่ธาตุของจังหวัดพิษณุโลก มีการค้นพบแร่แดลไซต์ และไนโรไทต์ แต่ปริมาณไม่มาก      
หรือเพียงพอส าหรับการลงทุน ในปี 2541 มีเหมืองแร่ท่ีมีสัมปทานและเปิดท าการแล้ว 6 แห่ง คนงาน 
69 คน และมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมแร่ รวมเป็นเงิน 2,208,830.25 บาท  

   นอกจากนั้น ในเขตอ าเภอบางระก ามีการขุดทรายเพื่อน าไปใช้ท าการก่อสร้าง เช่น ถนน 
การก่อสร้าง และส่ิงก่อสร้าง รวมไปถึงเขตสัมปทานแร่น้ ามัน ของบริษัทไทยเชลล์ประเทศไทย                 
ได้สัมปทานแร่น้ ามันในเขตอ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งครอบคลุมเขตอ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลกด้วย 

  6.3 ทรัพยากรน้้า   

  แหล่งน้ าผิวดินของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ าหลัก คือ ลุ่มน้ ายม และลุ่มน้ า
น่าน โดยมีหนอง บึงและ คลองสายส าคัญๆ มากมายท่ีเกิดกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป ไหลรวมลงสู่ลุ่มน้ า
ท้ังสอง โดยมีแหล่งน้ าท่ีส าคัญ คือ แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง 868 สาย            
ซึ่งในจ านวนนี้มีท่ีใช้งานได้ในฤดูแล้ง 813 สาย มีหนอง บึง 415 แห่ง มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 17 
แห่ง และอื่นๆ 60  แห่ง ท่ีมีสภาพใช้ในฤดูแล้ง 56 แห่ง  

         แหล่งน้ าใต้ดินของจังหวัดพิษณุโลก ได้มาจากแหล่งน้ าในบริเวณท่ีมีหินเนื้อภูพานและหิน
เนื้อละเอียด ซึ่งพบได้ท่ัวไปในพื้นท่ีของจังหวัด โดยแหล่งน้ าใต้ดินท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของจังหวัด อยู่ใน
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าน่านและท่ีราบลุ่มแม่น้ ายม บริเวณท่ีเป็นหินเนื้อพรุน บริเวณนี้เป็นท่ีราบท่ีเกิดจาก
ตะกอนล าน้ าและตะกอนเชิงเขา  

              พื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก อาจแบ่งได้ตามความเหมาะสมในการพัฒนาชลประทานเป็น 3 
บริเวณ ได้แก่ บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ายมและมีน้ าน่านซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ บริเวณท่ีราบสูงๆ ต่ าๆ และท่ีราบระหว่างภูเขา และบริเวณ ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งไม่เหมาะสมแก่
การพัฒนาชลประทาน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้มีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพิษณุโลก โดยจัดต้ังขึ้นมา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปล่ียนเป็นโครงการชลประทานพิษณุโลก มีหน้าท่ีในการ
ด าเนินการ 2 ส่วน คือ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเข่ือนนเรศวร และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พลายชุมพล นอกจากนี้ยังมีโครงการเขื่อนระบายน้ าวัดตายม โครงการเขื่อนระบายน้ าวังน้ าใส และ
โครงการชลประทานขนาดเล็กครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัด ให้บริการน้ าท้ังเพื่อการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร โครงการชลประทานในจังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกได้เป็นโครงการ 3 ระดับ ดังนี้ 
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              1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
เข่ือนนเรศวร ต้ังอยู่ในอ าเภอพรหมพิรามและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล ต้ังอยู่ในอ าเภอ
เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการทดน้ า ส่งน้ าและระบบน้ า 
  2) โครงการชลประทานขนาดกลาง มีท้ังส้ิน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการประตู            
ระบายน้ าวัดตายม และทางระบายน้ าวังน้ าใส ซึ่งเป็นโครงการเก็บกักน้ าในล าคลองและทุ่งราบ 
 3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการขุดหนองน้ าและคลองธรรมชาติ มี
ท้ังส้ิน 79 โครงการ พื้นท่ีชลประทาน รวมกันท้ังส้ิน 154.16 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโครงการเหล่านี้ ส่วน
ใหญ่จัดท า  เพื่อการเกษตรกรรมโดยการใช้ประโยชน์ และดูแลโดยองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการใช้น้ าและการใช้น้ าและการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก 

 6.4 ทรัพยากรดิน   

 ลักษณะดิน โดยท่ัวไปในจังหวัดพิษณุโลก จ าแนกได้ดังนี ้ 

 1) ดินตะกอน เกิดจากอิทธิพลของน้ าพัดตะกอนมาทับถม ปรากฏอยู่บริเวณสองฝ่ังแม่น้ า
น่านและแม่น้ ายม เขตอ าเภอพรหมพิราม อ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอบางกระทุ่ม และอ าเภอบางระก า  

  2) ดินร่วนกึ่งปนทราย ปรากฏอยู่บริเวณตอนเหนือของ อ าเภอพรหมพิราม และทางทิศ
ตะวันออกของอ าเภอเมืองพิษณุโลก และอ าเภอบางกระทุ่ม  

 3) ดินลูกรังปน ปรากฏทางทิศตะวันออกของ อ าเภอพรหมพิราม ทางทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของ อ าเภอบางกระทุ่ม  

 4) ดินร่วนและดินทรายท่ีมีการระบายน้ าได้ดี ปรากฏอยู่ใน อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอวัง
ทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอบางกระทุ่ม และอ าเภอเนินมะปราง  

  5) ดินเหนียวและดินร่วนท่ีมีการระบายน้ าได้ดี เนื้อดินปนหยาบและมีเนื้อดินละเอียดหรือ
หยาบปานกลางอยู่ในช้ันดินล่าง ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ภายในเขตท่ีราบของหุบเขาทรัพย์ไพรวัลย์ อ าเภอ
วังทอง อ าเภอชาติตระการ อ าเภอนครไทย และตอนเหนือของ อ าเภอวัดโบสถ ์ 

 6) ดินท่ีมีหินปูนและเป็นดินต้ืน พบกระจายอยู่ในเขต อ าเภอชาติตระการ อ าเภอนครไทย 
และอ าเภอวังทอง  

 7) ดินท่ีเกิดตามท่ีสูงชัน เป็นดินต้ืนท่ีมีหินปูนอยู่มาก พบกระจายท่ัวไปตามเขตภูเขาสูง
และท่ีราบสูงในเขต อ าเภอชาติตระการ อ าเภอนครไทย อ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอวังทอง และ อ าเภอเนิน
มะปราง โดยเป็นหินท่ีมีป่าไม้ปกคลุม (รายงาน การศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
การและจัดความส าคัญการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก, 2539) 
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4. จังหวัดพิจิตร 
   1)  ประวัติความเป็นมา 

  จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย
เป็นราชธานี เช่ือกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง
เหนือฝ่ังแม่น้ าน่านในปี พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายช่ือ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและ
เมืองปากยม ดินแดนอันเป็นเขตจังหวัดพิจิตรอยู่ในท่ีราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือในดินแดนสุวรรณภูมิ
บริเวณนี้เป็นบริเวณท่ีล าน้ ายมและล าน้ าน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไป
ด้วยห้วย หนอง คลอง บึง พื้นดินจังหวัดพิจิตร เป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดิน
ตะกอนท่ีเกิดจาก  น้ าท่วมทับถมทุกปี มีปลาชุกชุม 
  ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปล่ียนการปกครองเป็นแบบ
จตุสดมภ์และแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมือง  เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี  มี
ความส าคัญทางทหารและการปกครองมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระ
ราชนิพนธ์ค ากลอนเรื่อง "ไกรทอง" โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งก าเนิดของเรื่องราว เนื่องจากเมืองพิจิตร 
เป็นเมืองท่ีมีแหล่งน้ ามากมายและมีจระเข้ชุกชุมนั่นเอง ในปี พ.ศ. 2435 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ได้น ารูปแบบการปกครองระบบ เทศภิบาลมาใช้และได้จัดต้ังมณฑลพิษณุโลก  เป็นมณฑลแรก
ประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร 

   2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
   จังหวัดพิจิตรมีสภาพพื้นท่ีเอื้ออ านวยต่อการเกษตร พื้นท่ีท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าอยู่สูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 30 เมตร ทางด้านตะวันออกมีความลาดเอียงไม่เกินร้อยละ 2 
ส่วนท่ีต่อเนื่องกับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นท่ีราบสูงความลาดเอียงร้อยละ 2-10 มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 
3 สาย ได้แก่ แม่น้ าน่าน แม่น้ ายม และแม่น้ าพิจิตร แบ่งพื้นท่ีตามสภาพภูมิประเทศ ออกเป็น 3 พื้นท่ี 
ดังนี้  

พื้นท่ีทางทิศตะวันออกของแม่น้ าน่าน เป็นท่ีราบแบบลูกฟูก มีความลาดเทจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยบริเวณท่ีติดแม่น้ าน่านจะมีพื้นท่ีค่อนข้างต่ า ส่วนพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างจาก
แม่น้ าน่านออกไปทางทิศทางตะวันออกจะมีลักษณะค่อนข้างสูง มีล าคลองธรรมชาติท่ีเกิดจากเทือกเขา
เพชรบูรณ์หลายสาย ซึ่งจะไหลผ่านพื้นท่ีนี้และไหลลงสู่แม่น้ าน่านในท่ีสุด พื้นท่ีดังกล่าวนี้ได้แก่บางส่วน
ของ อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอทับคล้อ อ าเภอตะพานหิน อ าเภอ
บางมูลนาก อ าเภอดงเจริญ มีพื้นท่ีการเกษตรประมาณ 1,092,801 ไร่  

พื้นท่ีราบลุ่มระหว่างแม่น้ าน่านและแม่น้ ายม พื้นท่ีนี้มีลักษณะเป็นลูกฟูกโดยมีลักษณะ
พื้นท่ีลาดเท จากทิศเหนือ ในเขตอ าเภอเมืองพิจิตร และอ าเภอสามง่าม แล้วค่อยๆ ลาดต่ าลงไปทางทิศ
ใต้ในเขตอ าเภอ     โพธิ์ประทับช้าง อ าเภอตะพานหิน อ าเภอโพทะเล และอ าเภอบางมูลนาก อีกท้ังยังมี
แม่น้ าพิจิตร (แม่น้ าน่านเดิม) ไหลผ่านระหว่างแม่น้ าท้ังสอง บริเวณนี้มีพื้นท่ีโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ ได้แก่ โครงการ    ส่งน้ าฯ พลายชุมพล โครงการส่งน้ าฯ ดงเศรษฐี และโครงการส่งน้ าฯ ท่าบัว 
รวมพื้นท่ีชลประทานประมาณ 371,973 ไร่  
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พื้นท่ีทางทิศตะวันตกของแม่น้ ายม พื้นท่ีส่วนนี้มีลักษณะลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งพื้นท่ีท่ีติดแม่น้ ายมจะเป็นพื้นท่ีลุ่มต่ าน้ าท่วมถึง ในฤดูน้ าหลากน้ าจากแม่น้ ายมเอ่อล้นตล่ิง
ท่วมพื้นท่ีลุ่มต่ าอยู่เสมอ พื้นท่ีส่วนนี้ประกอบด้วยพื้นท่ีเขต อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
อ าเภอสามง่าม อ าเภอบึงนาราง และอ าเภอโพทะเล มีพื้นท่ีการเกษตรประมาณ 883,039 ไร่ 

   3)  ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศ โดยท่ัวไปอากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว
จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตรจึงแบ่งเป็น 3 
ฤดูกาล  คือ 1) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์และ 3) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 

   4)  อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดพิจิตร 

     จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นท่ี 4,531.013 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,333 ไร่ มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ าน่าน แม่น้ ายม 
และแม่น้ าพิจิตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 350 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

  ด้านทิศเหนือ   ติดต่อกับ   จังหวัดพิษณุโลก  

 ด้านทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดเพชรบูรณ์  

 ด้านทิศใต้   ติดต่อกับ     จังหวัดนครสวรรค์  

    ด้านทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ 
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รูปที่ 1-4 แผนท่ีจังหวัดพิจิตร  

   5) การปกครองและประชากร 

  จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ 86 ต าบล 888 หมู่บ้าน ประกอบไป
ด้วยอ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอโพทะเล อ าเภอทับคล้อ อ าเภอ           
วังทรายพูน อ าเภอสามง่าม อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
และอ าเภอดงเจริญ การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง จ านวน 3 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน  25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
73 แห่ง 

 จากข้อมูลของกรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดพิจิตรมี
ประชากรท้ังส้ิน 545,957 คน เป็นเพศชาย 267,318 คน (ร้อยละ ๔8.96) และเป็นเพศหญิง 
278,639 คน  (ร้อยละ ๕๑.๐4)  
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ตารางที่ ๑-4 จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2554–2558 
เพศ  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558  
ชาย 269,338 269,192 268,787 268,100 267,318 
หญิง 280,350 280,203 280,068 279,443 278,639 
รวม 549,688 549,395 548,855 547,543 545,957 

ที่มา:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

   6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
    จากข้อมูลสถิติป่าไม้ของประเทศไทย พ .ศ. 2554 จังหวัดพิจิตรมีพื้น ท่ีป่าไม้ 
7,993.75 ไร่ หรือ 12.79 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.28 และตามเอกสารของกรมป่าไม้ท่ีได้
ประกาศให้มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพิจิตรมีพื้นท่ีรวมประมาณ 4,531.01 ตารางกิโลเมตร 
  1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองดง ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล มีพื้นท่ีประมาณ 885 
ไร่ (ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดต้ังเป็นวนอุทยานนครไชยบวร) 
  2) ป่าสงวนแห่งชาติเขาเจ็ดลูก-เขาตะพานนาค-เขาชะอม ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอ         
ทับคล้อ มีพื้นท่ีประมาณ 1,150 ไร่ 
  3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทราย-เขาพระ ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ มีพื้นท่ี
ประมาณ 1,875 ไร่ 

    6.2 ทรัพยากรแร่ธาตุ  
    แหล่งแร่ท่ีส าคัญของจังหวัดพิจิตร คือ แร่ยิบซั่ม ซึ่งมีมากท่ี ต าบลวังงิ้วใต้ อ าเภอดง
เจริญ เป็นแร่ยิปซั่มท่ีมีคุณภาพดี แร่มีสีขาวเนื้อหยาบ เปราะ มีผู้ด าเนินการขอสัมปทาน 2 ราย รวม 2 
แปลง เนื้อที่สัมปทานบัตร 437 ไร่ และมีการท าเหมืองแร่ทองค า โลหะทองค าปนเงิน 2 แห่ง ท่ีต าบล
หนองพระ อ าเภอวังทรายพูน และต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ  

  6.3 ทรัพยากรน้้า   
     จังหวัดพิจิตรมีแม่น้ าส าคัญ 3 สาย ได้แก่ 
   1) แม่น้ าน่าน มีต้นน้ าจากดอยภูแว ในทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ในเขต อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน แม่น้ าน่านไหลผ่านท่ีต้ังตัวจังหวัดพิจิตร อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมูลนาก และลงสู่
แม่น้ าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค์ 
   2) แม่น้ ายม มีต้นก าเนิดอยู่ในขุนยวม ทิวเขาผีปันน้ า ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอปง จังหวัด
พะเยา แม่น้ ายมไหลผ่านเข้าจังหวัดพิจิตร ท่ีอ าเภอสามง่าม อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง และอ าเภอโพทะเล 
โดยไหลไปบรรจบกับแม่น้ าน่านท่ีบ้านเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดพิจิตร   
   3) แม่น้ าพิจิตร  คือทางเดินเก่าของแม่น้ าน่าน ต้นน้ าของแม่น้ าพิจิตรนั้นไหลแยกจาก
แม่น้ าน่านท่ีบ้านวังกระด่ีทอง ในท้องท่ีอ าเภอเมืองพิจิตร มีทิศทางการไหลของน้ าอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ 
สภาพล าน้ าคดเค้ียว บางแห่งต้ืนเขิน เนื่องจากมีฝายกั้นน้ าไว้เป็นช่วงๆ เพื่อสูบน้ ามาท าสวนผลไม้ 
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   6.4 ทรัพยากรดิน  

  จากการส ารวจดินของกรมพัฒนาท่ีดินพอสรุปลักษณะดินท่ีพบใน 4 ลักษณะ คือ 

 ๑) ท่ีราบลุ่มแม่น้ า เกิดจากการทับถมของตะกอนจากล าน้ าน่านและแม่น้ ายม 

  ๒) เนินตะกอนรูปพัด เกิดจากกระแสน้ าไหลลงมาจากเขาพัดเอาตะกอนต่างๆ มาด้วย
เมื่อไหลผ่านท่ีราบความเร็วการไหลก็ลดลง จึงท าให้มีการตกตะกอนในลักษณะรูปร่างคล้าย พัดพบมาก
ทางด้านตะวันออกของจังหวัด มีความสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ าเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และผลไม้ 

  ๓) พื้นท่ีเหลือค้างจากการกัดกร่อน ซึ่งเป็นขบวนการปรับพื้นท่ีของสภาพพื้นท่ี ลูกคล่ืน
มีความลาดชัน 2-8% เป็นดินท่ีเกิดจากหินเป็นแอนดีไวท์ หินควอทไซด์ และหินดาน ลักษณะดินมีการ
ระบายน้ าดี 

  ๔) ภูเขา มีลักษณะเป็นภูเขาโดดของหินแอนดีไซท์ สภาพพื้นท่ีมีความลาดชัน 35% 
พื้นท่ีไม่เหมาะแก่การเกษตร 
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บทที่ ๒ 
สถานการณ์น ้าเสียและขยะมูลฝอย 

 
1. จังหวัดน่าน 
 ๑) สถานการณ์น ้าเสีย 

 จังหวัดน่าน มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 135 ,224 ลูกบาศก์เมตร (ท่ีมา : 
ค้านวณมาจากข้อมูลโครงการศึกษาเพื่อจัดล้าดับความส้าคัญการจัดการน้้าเสียชุมชน ส้านักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม, ๒๕๓๘ ประเมินจากจ้านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 255๘ 
จ้านวน 479,518 คน  คูณกับอัตราการเกิดน้้าเสียของชุมชนปีฐาน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเท่ากับ ๒๘๒ ลิตร/
คน/วัน) แต่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนท่ีสามารถรองรับน้้าเสียได้เพียงวันละ 8,259 ลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของปริมาณน้้าเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด โดยมีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน จ้านวน             
๑ แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองน่าน ต้ังอยู่ ณ ชุมชนพวงพะยอม ถนนผากอง ต้าบล 
ในเวียง อ้าเออเมือง จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2-1   

ตารางที่ 2-1 ระบบบ้าบัดน้้าเสียในจังหวัดน่าน 
องคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
ขนาดพื นที ่

ความสามารถในการบ้าบดั 
(ลบ.ม./วัน) 

ประเภทของระบบ 
บ้าบดัน ้าเสยี 

เทศบาลเมืองน่าน 111 ไร ่ 8,259 ระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization Pond) 

  ๒) สถานการณ์ขยะมูลฝอย 

 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดน่าน (ข้อมูลวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)              
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด ๔๕๖.03 ตัน/วัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านท่ี
มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยมีจ้านวน ๔๕ แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น       
๒50.79 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 5๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดน่าน ปริมาณขยะ            
มูลฝอยท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัดท้ังส้ิน ๑๒๐.๑๔ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓ จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัดน่าน โดยขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยัง
สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้ ๖๔.๘๕ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๘ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดน่าน มีจ้านวน ๒ แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองน่าน จัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาอิบาล (Sanitary Landfill) มีขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ ๕๐-๖๐ ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมก้าจัด จ้านวน 
๑๗ แห่ง และเทศบาลต้าบลท่าวังผา มีการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาอิบาล (Sanitary Landfill) มีขยะมูลฝอย เข้าระบบ ๓-๕ ตัน/วัน ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมก้าจัด ส้าหรับปริมาณขยะ มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท่ีเก็บขนได้อีก ๕๕.๒๙ ตัน/วัน จะถูก
น้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การเผากลางแจ้ง 
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ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ชุมชนมีจ้านวน ๕๔ แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๒๐๕.๒๔ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ 
ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งจังหวัดน่าน ซึ่งมีการน้าไปก้าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ 

๒. จังหวัดอุตรดติถ ์
 1) สถานการณ์น ้าเสีย  

 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ ๑๒๙, ๖๕๕ ลูกบาศก์เมตร (ท่ีมา: 
ค้านวณมาจากข้อมูลโครงการศึกษาเพื่อจัดล้าดับความส้าคัญการจัดการน้้าเสียชุมชน ส้านักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม, ๒๕๓๘ ประเมินจากจ้านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
จ้านวน 459,768 คน คูณกับอัตราการเกิดน้้าเสียของชุมชนปีฐาน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเท่ากับ ๒๘๒ ลิตร/
คน/วัน) ซึ่งขณะนี้ระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากได้รับความเสียหายจากน้้าท่วม
ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้น้้าเสียท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดถูกระบายลงสู่แหล่งน้้าผิวดินโดยตรง 

 2) สถานการณ์ขยะมูลฝอย 

 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้อมูลวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)           
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด 451.95 ตัน/วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด้าเนินงาน 
การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 46 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 293 ตัน/วัน คิดเป็น
ร้อยละ 65 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัด พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการ
ด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัดท้ังส้ิน 173 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 38.3 จากปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานท่ี
ก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้ 72 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 42 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ 
โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ้านวน 1 แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาอิบาล มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัด จ้านวน 15 แห่ง ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้อีก 101 ตัน/วัน 
คิดเป็นร้อยละ 58 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูล
ฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การเผากลางแจ้ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 33 แห่ง 
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 159 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการน้าไปก้าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ 
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3. จังหวัดพิษณุโลก  

 1) สถานการณ์น ้าเสีย   
 จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 243,480 ลูกบาศก์เมตร (ท่ีมา: 

ค้านวณมาจากข้อมูลโครงการศึกษาเพื่อจัดล้าดับความส้าคัญการจัดการน้้าเสียชุมชน ส้านักงานนโยบาย
และแผนส่ิงแวดล้อม, ๒๕๓๘ ประเมินจากจ้านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จ้านวน 
863,404 คน คูณกับอัตราการเกิดน้้าเสียของชุมชนปีฐาน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเท่ากับ ๒๘๒ ลิตร/คน/วัน) 
แต่สามารถรองรับน้้าเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียง 320 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของปริมาณ      
น้้าเสียท่ีเกิดขึ้น (ไม่รวมระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งปัจจุบันยังไม่เดินระบบฯ) โดย  
มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน จ้านวน 3 แห่ง รายละเอียดดังตารางท่ี 2-๒ 

ตารางที่ 2-2 ระบบบ้าบัดน้้าเสียในจังหวัดพิษณุโลก 
องคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
ที่ตั ง 

ความสามารถ 
ในการบ้าบดั 

ประเภทของ 
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก  

พื้นท่ีสาธารณประโยชน์หนองอีเฒ่า  
หมู่ท่ี 6 ต้าบลวังพิกุล อ้าเออวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

28,000 
ลบ.ม./วัน 

ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization 
Pond) ยังไม่เปิดเดินระบบฯ 

เทศบาลต้าบล      
บางระก้า 

หมู่ท่ี ๗ ถนนเทศบาลซอย ๙ ต้าบล
บางระก้า อ้าเออบางระก้า จังหวัด
พิษณุโลก มีจ้านวน 2 จุด คือ  
1) บริเวณชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ 
ชุมชนแสวงสุข  
๒) บริเวณชุมชนศรีสุนทร 

๒๔๐ 
ลบ.ม./วัน 

แบบกลุ่มอาคาร ระบบถังบ้าบัด
แบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ 
รูปแบบถังส้าเร็จรูปชนิดเติม
อากาศ 

เทศบาลต้าบล   
วังทอง 

บริเวณตลาดสดเทศบาล 1                
ต้าบลวังทอง อ้าเออวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

80 
ลบ.ม./วัน 

แบบกลุ่มอาคาร ระบบถังบ้าบัด
แบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ 
รูปแบบถังส้าเร็จรูปชนิดเติม
อากาศ 

 2) สถานการณ์ขยะมูลฝอย 

 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก (ข้อมูลวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด ๘๙๓.๕๖ ตัน/วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
ด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน ๓๓ แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๔๖๕.๗๕ 
ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๒ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัดท้ังส้ิน ๒๙๗.๙๔ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔ 
จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัดพิษณุโลก โดยขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัด
ยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้ ๑๒๑.๑ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖ ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดพิษณุโลก มีจ้านวน ๓ 
แห่ง คือ ๑) เทศบาลนครพิษณุโลก จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยน้าเทคโนโลยีการบ้าบัดขยะ
ระบบเชิงกล–ชีวอาพ (MBT) มาใช้ก่อนน้าไปฝังกลบมีขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบประมาณวันละ 100 ตัน 
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๒) เทศบาลต้าบลบ้านใหม่ จัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump มีขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ
ประมาณวันละ ๑.๑ ตัน และ ๓) เทศบาลต้าบลนครไทย จัดการขยะมูลฝอยระบบเชิงกล-ชีวอาพ (MBT) 
มีขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบประมาณวันละ ๘ ตัน ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท่ีเก็บขนได้อีก 
๑๗๖.๘๔ ตัน/วัน จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเท
กอง การเผากลางแจ้ง ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน ๖๙ แห่ง พบว่า มีปริมาณ ๔๒๗.๘๑ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๘ ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดพิษณุโลก มีการน้าไปก้าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ  
 

4. จังหวัดพิจิตร 
  1) สถานการณ์น ้าเสีย 

 จังหวัดพิจิตรมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้น ประมาณ ๑๕๓,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน (ท่ีมา: 
ค้านวณมาจากข้อมูลโครงการศึกษาเพื่อจัดล้าดับความส้าคัญการจัดการน้้าเสียชุมชน ส้านักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม, ๒๕๓๘ ประเมินจากจ้านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
จ้านวน 545,957 คน คูณกับอัตราการเกิดน้้าเสียของชุมชนปีฐาน พ .ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเท่ากับ ๒๘๒           
ลิตร/คน/วัน)แต่สามารถรองรับน้้าเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียง ๑๙,๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๔๕ ของปริมาณน้้าเสียท่ีเกิดขึ้น โดยมีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน จ้านวน ๒ แห่ง รายละเอียด  
ดังตารางท่ี 2-๓ 

ตารางที ่2-3 ระบบบ้าบัดน้้าเสียในจังหวัดพิจิตร 
องคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
ที่ตั ง 

ความสามารถ 
ในการบ้าบดั 

ประเภทของ 
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 

เทศบาลเมืองพิจิตร ต้าบลคลองคะเชนทร์        
อ้าเออเมือง จังหวัดพิจิตร  

๑๒,๐๐๐  
ลบ.ม./วัน 

ระบบบ่อเติมอากาศ 
(Aerated lagoon) 

เทศบาลเมืองตะพานหิน หมู่ท่ี ๔ ต้าบลงิ้วราย อ้าเออ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  

๗,๑๖๔  
ลบ.ม./วัน 

ระบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) 

   2) สถานการณ์ขยะมูลฝอย 

  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตร (ข้อมูลวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด ๕๕๑.๔๘ ตัน/วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
ด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน ๔๓ แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ๒๙๑.๐๙ 
ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๘ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดพิจิตร พบว่า มีปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัดท้ังส้ิน ๑๔๒.๗๗ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๙ จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัดพิจิตร โดยขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยัง
สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย   ท่ีถูกต้องได้ ๖๓.๓๒ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๕ ของปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีเก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดพิจิตร มีจ้านวน ๓ แห่ง  
คือ ๑) เทศบาลเมืองพิจิตร จัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาอิบาล มีขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบก้าจัด 
๓๒.๒๕ ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัด จ้านวน ๑ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต้าบล
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ท่าหลวง ๒) เทศบาลเมืองบางมูลนาก จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาอิบาล มีขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่
ระบบก้าจัด ๒๓.๕๗ ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัด จ้านวน ๑๒ แห่ง และ                  
๓) เทศบาลต้าบลท่าฬ่อ มีการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump น้อยกว่า ๕๐           
ตัน/วัน มีขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบก้าจัด ๓ ตัน/วัน  ส่วนเทศบาลต้าบลโพทะเล ปริมาณขยะมูลฝอย         
๒ ตัน/วัน และองค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิ์ไทรงาม ปริมาณขยะมูลฝอย ๒.๕ ตัน/วัน น้าไปก้าจัดร่วมกับ
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท่ีเก็บขนได้อีก ๗๙.๔๕ 
ตัน/วัน จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย   ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การ
เผากลางแจ้ง 

 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ชุมชน จ้านวน ๕๘ แห่ง พบว่า มีปริมาณ ๒๖๐.๓๙ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๒ ของปริมาณขยะ    
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งจังหวัด มีการน้าไปก้าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ 
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บทที่ ๓ 
ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชมุชน 

๑. เทศบาลเมืองน่าน 
 ๑) ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 
  ๑.๑ ที่ตั งและขนาด 
  เทศบาลเมืองน่าน ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๑๔/๑๐ ถนนมหายศ ต าบลในเวียง อ าเออเมือง 
จังหวัดน่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเอทเทศบาลเมือง มีพื้นท่ีครอบคลุม ๒ ต าบล 
คือ ต าบลในเวียงท้ังต าบล (๒๘ ชุมชน) และบางส่วนของต าบลผาสิงห์ (๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวนหอม 
หมู่ ๓ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๘ และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ ๙) มีพื้นท่ี ๗.๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๗๕๐ ไร่         
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ อ าเออเมืองน่าน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว อ าเอออูเพียง 

    ทิศใต้    ติดต่อกับ    เทศบาลต าบลดู่ใต้ อ าเออเมืองน่าน 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลม่วงต๊ึด อ าเอออูเพียง โดยมีแม่น้ าน่านเป็นแนว
แบ่งเขต 

   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ และ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยสถาน อ าเออเมืองน่าน    

  ๑.๒ ประชากร 
  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองน่าน มี ๒๐,๕๑๔ คน แยกเป็นเพศชาย ๑๐,๒๕๐ 
คน เพศหญิง ๑๐,๒๖๔ คน จ านวนครัวเรือน ๑๐,๔๒๖ ครัวเรือน (ท่ีมา : เทศบาลเมืองน่าน, ธันวาคม 
๒๕๕๘) 
  ๑.๓ แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน   
   น้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ    
จ านวน ๑๐,๔๒๖ ครัวเรือน ร้านอาหาร จ านวน ๓๕๗ แห่ง หอพัก จ านวน ๑๕๑ แห่ง โรงพยาบาล 
จ านวน ๑ แห่ง ตลาด จ านวน ๖ แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน ๒๕ แห่ง โรงแรม จ านวน ๑๓ 
แห่ง ห้างสรรพสินค้า จ านวน ๑ แห่ง และอื่นๆ จ านวน ๑๔ แห่ง (ท่ีมา : เทศบาลเมืองน่าน, มิถุนายน 
๒๕๕๙) 
 ๒) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

  ๒.๑ ความเป็นมา 
  ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โครงการถ่ายโอนอายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๔ รวมวงเงินท้ังส้ิน ๕๑๘.๙๘๒    
ล้านบาท แยกเป็นค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน ๓.๙๕๐ ล้านบาท และค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๕๑๕.๐๓๒ ล้านบาท 
เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ รายละเอียดดังตารางท่ี ๓-๑ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%28%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%29
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99


[ ๓๖ ] 
 

 

 

รูปที่ 3-1 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองน่าน 



 
 

[ ๓๗ ] 
 

ตารางที่ ๓-๑ การด าเนินการระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน 
ปีงบประมาณ 

พ .ศ.  
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
)ล้านบาท)  

รายละเอียดโครงการ 

๒๕๓๘ งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณอาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๙๕๐ การศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และระบบบ าบัดน้ าเสีย 

๒๕๔๐ งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณอาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓.๔๘๗ 
 

ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสีย 

๒๕๔๑ งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณอาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐๕.๘๙
๔ 

ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสีย 

๒๕๔๒ งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณอาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๕๓.๖๓
๙ 
 

ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสีย 

๒๕๔๓ งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณอาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๕๔.๑๗
๔ 
 

ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสีย 

๒๕๔๔ งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณอาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

๘๗.๘๓๘ 
 

ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสีย 

๒๕๕๐ งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน 

๗.๐๐๐ การดูดล้างท่อรวบรวมน้ าเสีย 
เน่ืองจากได้รับความเสียหายจาก 
อาวะน้ าท่วม 

๒๕๕๘ งบประมาณจากกองทุนสิง่แวดล้อม  
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๓.๘๘๐ 
 

- งานดูดดินโคลนตะกอนทราย ฉีดล้างท่อ
ระบายน้ า ท่อรวบรวมน้ าและบ่อสูบน้ า
เสีย โดยว่าจ้าง บริษัท มาริโอ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ 
- จดัซื้อเครื่องสูบน้ าเสียพร้อมตดิตัง้   
งานตดิตั้งตูค้วบคุมเครื่องสูบน้ าเสีย
พร้อมอุปกรณ์ งานตดิตั้งระบบท่อสูบ 
น้ าเสีย โดยมีเครื่องสูบน้ า ๑๗ เครื่อง  
ติดตั้งชดุควบคุมฯ ๖ ตู้ ตดิตัง้ระบบท่อ
สูบน้ าเสีย ๖ สถานี โดยว่าจ้างบริษัท
โฟกัส เทค จ ากัด เปน็ผู้ด าเนนิการ 

ที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, ๒๕๕๙ 



[ ๓๘ ] 
 

   ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ครอบคลุมพื้นท่ี ให้บริการ
จัดการน้ าเสีย ๕.๔ ตารางกิโลเมตร ในพื้นท่ีการปกครองรวม ๗.๖ ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นการบริการ
เชิงพื้นท่ีร้อยละ ๗๑ ของพื้นท่ีเขตปกครอง) ส่วนพื้นท่ีการปกครองอีก ๒.๒ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ี
บางส่วนของต าบลผาสิงห ์ ได้แก่ บ้านสวนหอม หมู่ ๓ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๘ และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ ๙ 
ได้เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตามการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองน่านในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งพื้นท่ีชุมชน
ดังกล่าวยังไม่มีระบบระบายน้ าและระบบรวบรวมน้ าเสียท่ีได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง เทศบาลเมืองน่านจึง
ได้ด าเนินโครงการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และประมาณการระบบระบายน้ า ระบบรวบรวมน้ าเสียใน
พื้นท่ีบ้านสวนหอม หมู่ ๓ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๘ และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ ๙ พร้อมศึกษาความเหมาะสม
การก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัด  น้ าเสียครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง ๒๘ ชุมชน และ ๓ หมู่บ้าน ของเทศบาล
เมืองน่าน เนื่องจากเงื่อนไขของกองทุนส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อม ต้อง
เสนออัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียท่ีได้รับความเห็นชอบจากสอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อน าส่งให้กรมควบคุมมลพิษ 
พิจารณาน าเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
อัตราค่าบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้ันตอนของมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณอาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และต้องจัดท าประกาศท้องถิ่นในการจัดเก็บ
ค่าบริการในการบ าบัดน้ าเสีย ให้สอาท้องถิ่นเห็นชอบในหลักการจัดเก็บค่าบริการ และให้สอาท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่เริ่มใช้ระบบ  

  เทศบาลเมืองน่าน ได้ด าเนินการศึกษาทัศนคติของประชาชนโดยวิธี สัมอาษณ์
แบบสอบถามรายบุคคลในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และการศึกษาทัศนคติของประชาชนโดย
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันจันทร์ท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองน่าน    ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจ านวน ๓๕๖ คน สนับสนุนโครงการ
ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๓ ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด และประชาชนไม่คัดค้านท่ีจะ
ให้มีโครงการก่อสร้างและเก็บค่าดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง ๒๘ ชุมชนและ ๓ 
หมู่บ้าน ของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการโครงการฯ  

 ๒.๒ ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองน่านมีนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายของหน่วยงานและสามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  
  ด้านการจัดองค์กรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ มีการจัดต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการน้ าเสียและมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  ด้านระบบข้อมูล มีระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูลการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการน้ าเสียชุมชน และมีการจัดท ารายงานติดตามประเมินผลเสนอผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ  
  ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสียชุมชน 
ด้านการรวมกลุ่มพื้นท่ีการจัดการน้ าเสีย ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบัน อื่นๆ เข้าร่วมในการ
จัดการน้ าเสีย 
 
 



 
 

[ ๓๙ ] 
 

  ๒.๓ ข้อมูลด้านเทคนิค  
  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ต้ังอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองน่าน 

ณ ชุมชนพวงพะยอม ถนนผากอง ต าบลในเวียง อ าเออเมือง จังหวัดน่าน มีพื้นท่ีประมาณ ๑๑๑ ไร่  
 

 
 

รูปที่ ๓-2 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน (รูปจาก: Google Map) 

   )๑) ระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชน  
    เป็นระบบท่อระบายรวม (Combined sewer) ซึ่งใช้ท่อระบายน้ าฝนและน้ าเสีย
ร่วมกัน โดยจะต้องสร้างท่อดักน้ าเสีย (Interceptor) เป็นระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ าเสียให้ไหลไปตามท่อ
รวมไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียมีความสามารถในการรองรับน้ าเสีย ๘,๒๕๙ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบรวบรวมน้ าเสียประมาณวันละ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งระบบรวมรวมน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านจะมีท้ังหมด ๔ เส้นทาง แสดงดังตารางท่ี ๓-๒ 

ตารางที่ ๓-๒ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองน่าน 

ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ 

)นิ ว) 
ความยาวท่อ 

)เมตร) 
จุดเริ่มต้น 
)ถนน) 

จุดสิ นสุด 
)ถนน) 

สายท่าลี่ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ⌀ ๐.๖-๑.๐ ๒,๐๕๐ สุมนเทวราช อริยวงค์ 

อริยวงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ⌀ ๐.๔-๑.๐  ๑,๐๐๐ มหาพรหม เจ้าฟ้า 
มหาวงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ⌀ ๐.๔-๑.๕ ๒,๔๗๕ ข้าหลวง อนันตวรฤทธิเดช 
มหาพรหม คอนกรีตเสริมเหล็ก  ⌀ ๐.๖-๑.๐ ๑,๓๕๐ ผากอง รอบเมืองด้านทิศตะวันตก 
ที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, ๒๕๕๙ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองน่าน 



[ ๔๐ ] 
 

 

  สถานีสูบน ้าเสีย  

  เป็นระบบการสูบน้ าเสียเพื่อให้น้ าเสียสามารถระบายตามแรงโน้มถ่วงของโลก ไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียได้ แสดงดังตารางท่ี ๓-๓ 

ตารางท่ี ๓-๓ รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลเมืองน่าน 
รายช่ือ
สถานี 

สถานท่ีตั ง 
ชนิด 

เคร่ืองสูบน ้า 
ขนาด 

อัตรา 
สูบน ้าเสีย 

ระยะทางจากสถานี 
สูบน ้าเสียถึงระบบฯ  

PS-๑ ถ.วรวิชัย (ด้านข้างร้านอาหารเรือนแก้ว) จุ่มใต้น้ า ๑๑ KW ๗๐ ลติร/วนิาที ๓.๕ กิโลเมตร 

PS-๒ ถ.มะโน (ใต้สะพานพัฒนาอาคเหนือ) จุ่มใต้น้ า ๓๕ KW ๓๗๐ ลิตร/วินาที ๑ กิโลเมตร 

PS-๓ ถ.มหาวงค ์(ทางเข้าโรงแรมฟ้าธนนิ) จุ่มใต้น้ า ๑๑ KW ๗๐ ลติร/วนิาที ๒ กิโลเมตร 
PS-๔ สี่แยกปางค า จุ่มใต้น้ า ๑๑ KW ๗๐ ลติร/วนิาที ๒ กิโลเมตร 

PS-๕ ถ.อริยวงค ์(บ้านพวงพยอม) จุ่มใต้น้ า ๓๕ KW ๓๗๐ ลิตร/วินาที ๑๐๐ เมตร 

PS-TP ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุ่มใต้น้ า ๑๒ KW ๑๐๐ ลิตร/วินาที ๘ เมตร 
ที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, ๒๕๕๙ 
 

 บ่อดักน ้าเสีย )Combined Sewer Overflow: CSO)  

 เป็นโครงสร้างท่ีต่อเช่ือมระหว่างท่อระบายน้ าและท่อดักน้ าเสียเพื่อรวบรวมน้ าเสียไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบายน้ าเสียปนน้ าฝนส่วนเกินให้ไหลล้นออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แสดง         
ดังตารางท่ี ๓-๔ 
ตารางที่ ๓-๔ รายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองน่าน 

บ่อดักน ้าเสีย )CSO) ถนนท่ีตั ง ต้าแหน่งท่ีตั ง 
CSO ๑ ถนนวรนคร ค่ายสุริยพงษ์ 
CSO ๒ ถนนวรวิชัย ร้านอาหารเรือนแก้ว 
CSO ๓ ถนนราษฎร์อ านวย โรงเรียนสมัคคีวิทยา 
CSO ๔ ถนนรังษีเกษม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 
CSO ๕ ถนนเปรมปรีดา วัดดอนแก้ว 
CSO ๖ ถนนค ายอด ศูนย์ อสม.หมู่บ้าน 
CSO ๗ ถนนหน่อค า โรงเรียนสตรศีรนี่าน 
CSO ๘ ถนนมหาวงค ์ ส านักงานป่าไมจ้ังหวดัน่าน 
CSO ๙ ถนนมหาวงค ์ ส านักงานป่าไมจ้ังหวดัน่าน 

CSO ๑๐ ถนนข้าหลวง ศูนย์ อสม.หมู่บ้าน 
CSO ๑๑ ถนนผากอง ร้านอาหารรีแลค 
CSO ๑๒ ถนนอริยวงค ์ วัดพวงพยอม 
CSO ๑๓ ถนนเจ้าฟ้า วัดพวงพยอม 
CSO ๑๔ ถนนรอบเมืองตะวนัตก วัดศรีพันต้น 
CSO ๑๕ ถนนอนนัตวรฤทธิเดช วิทยาลัยเทคนคิน่าน 
CSO ๑๖ ถนนอนนัตวรฤทธิเดช       วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

ที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, ๒๕๕๙ 



 
 

[ ๔๑ ] 
 

  )๒) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
   ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน เป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 

Pond) เป็นวิธีการบ าบัดน้ าเสียแบบชีวอาพท่ีอาศัยธรรมชาติในการบ าบัดสารอินทรีย์ในน้ าเสีย โดยอาศัย
การเก็บกักน้ าเสียไว้ในบ่อเปิดหรือสระน้ าขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ตาม
ธรรมชาติ ท าให้  ส่ิงสกปรกถูกท าลายไป ซึ่งแบ่งตามลักษณะการท างานได้ดังนี้ 
   ๑. บ่อแฟคัลเททีฟ )Facultative Pond)  
    เป็นการบ าบัดน้ าเสียโดยจุลินทรีย์แขวนลอยชนิดต้องการออกซิเจนซึ่งอยู่ใน
ส่วนบนของบ่อเป็นตัวหลักในการบ าบัดน้ าเสีย โดยได้รับออกซิเจนจากการละลายของออกซิเจนบนผิวน้ า
โดยตรงและการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายเซลล์เดียว มีจ านวน ๑ บ่อ บ่อมีความกว้าง ๑๗๓ เมตร ความ
ยาว ๓๘๕ เมตร มีความลึกระดับผิวน้ า ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรความจุน้ าเสีย ๑๖๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
     ๒. บ่อบ่ม )Maturation Pond)  
      มีสอาพเป็นแอโรบิคตลอดท้ังบ่อ จึงมีความลึกไม่มากและแสงแดดส่องถึงก้น
บ่อ ใช้รองรับน้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว เพื่อฟอกน้ าท้ิงให้มีคุณอาพน้ าดีขึ้นและอาศัยแสงแดดฆ่าเช้ือ
โรคหรือจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนมากับน้ าท้ิง มีจ านวน ๑ บ่อ โดยบ่อมีความกว้าง ๒๒๐ เมตร ความยาว 
๒๖๔ เมตร มีความลึกระดับผิวน้ า ๑.๕๐ เมตร ปริมาตรความจุน้ าเสีย ๘๗,๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร  
    ๓. บ่อสัมผัสคลอรีน )Chlorine Contact Tank)  
     มีจ านวน ๑ บ่อ โดยบ่อมีความกว้าง ๑๔.๕ เมตร ความยาว ๒๔ เมตร ความ
ลึก ๒.๗ เมตร และมีปริมาตรความจุน้ าเสีย ๙,๓๙๖ ลูกบาศก์เมตร    

         
                           บ่อแฟคัลเททีฟ                                            บ่อบ่ม            

 
                                                   บ่อสัมผัสคลอรีน 
 

รูปที่ ๓-3 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน  



[ ๔๒ ] 
 

  (๓) การติดตามตรวจสอบ 
    จากการติดตามประเมินผลประสิทธิอาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลเมืองน่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๓ ครั้ง ท าการตรวจวิเคราะห์คุณอาพ               
น้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว พบว่า คุณอาพน้ าของระบบบ าบัด            
น้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ดังตารางท่ี ๓-๕ 

ตารางท่ี ๓-๕ แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณอาพน้ าของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน  

พารามิเตอร ์
ค่า 

มาตรฐาน  

ผลการตรวจวิเคราะห ์

๓ ก.พ. ๒๕๕๙ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ 

น้ าเข้า น้ าออก น้ าเข้า น้ าออก น้ าเข้า น้ าออก 

1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5 - 9.0 7.8 8.1 8.0 8.2 6.3 6.5 
2.บีโอดี (มก./ล.) 20 มก./ล. 63.7 5.8 26.4 3.2 30.5 3.5 
3.ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) 50 มก./ล. 81 42 86 33 26 30 
4.น้ ามันและไขมัน (มก./ล.) 5 มก./ล. 0.5 0.3 0.9 0.4 0.7 0.3 
5.ไนโตรเจนทั้งหมด (มก./ล.) 20 มก./ล. 13.9 4.5 10.0 7.5 2.6 3.2 
6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มก./ล.) 2 มก./ล. 3.40 0.61 2.08 1.38 0.47 0.48 
7.ตะกอนหนัก (มก./ล.) - 0.3 0.0 1.5 0.0 0.0 3.0 
8.ซีโอดี (มก./ล.) - 206.7 188.1 101.8 58.8 51.6 48.4 
9.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(MPN/100 มล.) - 

>160,000 7,000 160,000 790 >160,000 20 

10. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(MPN/100 มล.) - 

>160,000 330 160,000 130 28,000 0 

    จากผลการตรวจวัดคุณอาพน้ าของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองน่าน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๓ ครั้ง ได้มีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนและหลังผ่านการบ าบัดของ       
แต่ละพารามิเตอร์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณอาพน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ได้แก่         
บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ ามันและไขมัน ฟอสฟอรัสท้ังหมด และไนโตรเจนท้ังหมด เพื่อประเมิน
ประสิทธิอาพด้านเทคนิคท่ีพิจารณาจากร้อยละการบ าบัดคุณอาพน้ า ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากค่ามาตรฐาน
คุณอาพน้ ามีผลการประเมินประสิทธิอาพการบ าบัดน้ าเสีย ดังตารางท่ี ๓-๖ 

ตารางที่ ๓-๖ ประสิทธิอาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน 

พารามิเตอร์ 
ประสิทธิภาพในการบ้าบัด (ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
๓ ก.พ. ๒๕๕๙ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ 

บีโอดี 90.89 87.88 88.52 89.1 
ของแข็งแขวนลอย 48.15 61.63 -15.38 31.5 
น้ ามันและไขมัน 40.00 55.56 57.14 50.9 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด 82.06 33.65 -2.13 37.9 
ไนโตรเจนท้ังหมด 67.63 25.00 -23.08 23.2 



 
 

[ ๔๓ ] 
 

  บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน มีอาคารประกอบและระบบ
สาธารณูปโอค ได้แก่ อาคารส านักงาน ห้องปฏิบัติการ (ไม่ใช้งาน) บ้านพักเจ้าหน้าท่ี อาคารป้อมยาม 
อาคารจอดรถ ถนนอายในโครงการเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร ล้อมรอบตัว
โครงการด้วยรั้วลวดหนาม และรั้วเหล็กบริเวณแนวถนนทางเข้าระบบฯ ระบบจัดการน้ าฝนเป็นราง
ระบายน้ า มีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวกันชน จ านวน ๔ แนว และ ๔ ด้าน  

 

    
 

 

    
 
 

   
 

รูปที่ 3-4 อาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองน่าน 
 
 
 



[ ๔๔ ] 
 

  2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน ท าการเดินระบบเอง โดยมีกองช่างสุขาอิบาลเป็น
ผู้ดูแลระบบ ยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน และยังไม่เก็บค่าบริการ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน แต่อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
 

           2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน จะมีรูปแบบและ
ความถี่ของการประชาสัมพันธ์ คือ การออกหน่วยเทศบาลพบประชาชน และการเสนอส่ือทางสถานี
วิทยุของผู้บริหาร และยังมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน ในรูปของ
การแนะน าและก าหนดให้มีการเช่ือมท่อน้ าเสียจากอาคารลงสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาลเมือง
น่าน และแนะน าและก าหนดให้มีการติดต้ังบ่อดักไขมัน เนื่องจากทางเทศบาลเมืองน่านได้มีการเข้าถึง
ชุมชนคอยรับฟังแก้ไขและให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าเสีย จึงไม่มีปัญหาร้องเรียนจากชุมชน 

 (3) ผลการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
   จากการประเมินระบบจัดการน้ าเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร อายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ          
การจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด พบว่า ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาล           
เมืองน่าน อยู่ในเกณฑ์ด ีโดยมีร้อยละของคะแนนท่ีได้คิดเป็นร้อยละ 87.3 มีรายละเอียดในการประเมิน
ดังตารางท่ี 3-7 

ตารางที่ 3-7 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองน่าน 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 19 

ร้อยละ 
87.3 

 ด ี 
     (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
     (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 

 (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 47 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 38 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 13 

รวม 134 117 
ร้อยละของคะแนน = 117 x 100 /134 =87.3 

อยู่ในเกณฑ์ด ี
ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 



 
 

[ ๔๕ ] 
 

๒.  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์
 ๑) ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ที่ตั งและขนาด  
 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต้ังอยู่ท่ีริมฝ่ังด้านตะวันตกของแม่น้ าน่าน ในเขตอ าเออเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาอิบาลอุตรดิตถ์        
เป็นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีพื้นท่ี ๒.๐๓ ตารางกิโลเมตร ส านักงานเทศบาลครั้งแรกเป็นอาคารไม้ช้ัน
เดียวอยู่ด้านข้างโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ย้ายมาอยู่ ท่ี เลขท่ี ๑ ถ.ประชานิมิตร 
ต าบลท่าอิฐ อ าเออเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นท่ีต้ังปัจจุบัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขต
เพิ่มข้ึน เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ ครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบ ๑๓.๔๙ ตารางกิโลเมตร อยู่ในต าบล
ท่าอิฐท้ังหมด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดกับ  เทศบาลต าบลท่าเสา อ าเออเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
ทิศตะวันออก  ติดกับ  เทศบาลต าบลบ้านเกาะ อ าเออเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้   ติดกับ  แม่น้ าน่าน 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  เทศบาลต าบลท่าเสา อ าเออเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
รูปที่ 3-5 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  



[ ๔๖ ] 
 

 ๑.๒ จ้านวนประชากร 

  ประชากรในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีจ านวน ๓๔,๐๕๗ คน เป็นเพศชาย ๑๕,๘๒๔ 
คน เพศหญิง ๑๘,๒๓๓ คน จ านวนครัวเรือน ๑๔,๒๕๐ ครัวเรือน (ท่ีมา: ส านักปลัดเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ,์ เมษายน ๒๕๕๙) 

 ๑.๓ แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน 

  น้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขต
เทศบาล จ านวน ๑๔,๒๕๐ ครัวเรือน ร้านอาหาร จ านวน ๑๗๘ แห่ง โรงแรม จ านวน ๔๙ แห่ง ตลาด 
จ านวน ๗ แห่ง โรงงาน จ านวน ๒๒ แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน ๑๑ แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 
จ านวน ๑๘ แห่ง ห้างสรรพสินค้า จ านวน ๒ แห่ง และโรงพยาบาล จ านวน ๑ แห่ง (ท่ีมา: เทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์, มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 ๒) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

  ๒.๑ ความเป็นมา 

   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โครงการถ่ายโอนอายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อม
ในระดับจังหวัดในปี พ.ศ.2537 เป็นเงิน 1,317,000 บาท เป็นค่าศึกษาความเหมาะสมระบบบ าบัด
น้ าเสีย ต่อมา ปี พ.ศ.2552 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม โครงการถ่ายโอนอายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
เป็นเงินจ านวน 4,452,000 บาท เป็นก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแบ่งกลุ่มอาคาร เริ่มเปิดเดิน
ระบบในเดือนพฤศจิกายน 2552  

   ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียนั้นเป็นระบบถังบ าบัดแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic 
and Aeration Filter) เป็นถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปขนาด 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีจ านวน 2 จุด 
โดย  จุดท่ี 1 ต้ังอยู่บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ าน่านหลังลานพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 และจุดท่ี 2 
ต้ังอยู่บริเวณสวนสาธารณะเกษมราษฎร์ ต าบลท่าอิฐ อ าเออเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งท้ัง 2 จุดอยู่ห่าง
กันประมาณ 300 เมตร ได้รับการออกแบบให้ฝังถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 2 ถัง ฝังอยู่ใต้ดิน (จุดละ ๒ 
ถัง) สามารถรองรับน้ าเสียเต็มศักยอาพของระบบฯ ได้ ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด รวมท้ังส้ิน
ประมาณ ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน เครื่องจักรกลในระบบบ าบัดน้ าเสียมี 1 ประเอท คือ เครื่องเติม
อากาศ Air Blower จ านวน 2 ชุด ก าลัง 0.75 กิโลวัตต์ ส่วนการรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ า
เสียท้ัง 2 จุด นั้น เป็นการใช้ระบบท่อรวบรวมและระบายน้ าเดิมท่ีมีอยู่  ซึ่งเป็นระบบท่อรวม 
(Combine System)  

  ปัจจุบันระบบบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ไม่เปิดเดินระบบฯ เนื่องจาก ในปี 
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับผลกระทบจากอาวะอุทกอัยน้ าท่วม ระบบฯ ได้รับความเสียหายท้ังหมด ไม่สามารถ
ใช้งานได้  



 
 

[ ๔๗ ] 
 

        

               รูปที่ 3-6 อาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
 

๓. เทศบาลนครพษิณุโลก 
  ๑) ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 

 ๑.๑ ที่ตั งและขนาด  

 เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ในเขตอ าเออ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นท่ี 18.26 ตารางกิโลเมตร ลักษณะอูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม
แม่น้ า มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ท าให้แบ่งเขตเทศบาลออกเป็นสองฝ่ัง ได้แก่ 
ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าน่าน มีพื้นท่ี 13.05 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งประกอบธุรกิจ 
ศูนย์กลางคมนาคมและศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารและบริการ ส่วนฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าน่าน มีพื้นท่ี 
5.21 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยของประชาชน สถานท่ีราชการ และสถานศึกษา 
มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ คือ  

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลหัวรอ และเทศบาลเมืองอรัญญิก  
 ทิศใต้    ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลท่าทอง และองค์การบริหารส่วนต าบลวัด
จันทร์ 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เทศบาลเมืองอรัญญิก 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลท่าทอง และเทศบาลต าบลบ้านคลอง 

 ๑.๒ ประชากร 
  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีจ านวน 71,328 คน แยกเป็นเพศชาย 
32,751 คน และเพศหญิง 38,577 คน (ท่ีมา : เทศบาลนครพิษณุโลก, ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


[ ๔๘ ] 
 

 

 
รูปที่ 3-7 แผนท่ีเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

 
 2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
  2.1 ความเปน็มา 
   โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองพิษณุโลก             
(ในขณะนั้น) มีการด าเนินงานต้ังแต่ปี พ  .ศ . 2536 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งด าเนินการศึกษาออกแบบโดย            
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนาเมืองหลัก กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าน่าน และพื้นท่ี
ใกล้เคียงรอบนอกเขตเทศบาลฯ ใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างท้ังหมดเป็นเงิน 626.035 ล้าน
บาท (งบประมาณอาจมีความแตกต่างจากตารางท่ี ๓-๘ เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนรายละเอียด
งบประมาณการก่อสร้าง)รายละเอียดดังตารางท่ี ๓-๘ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

[ ๔๙ ] 
 

ตารางที่ ๓-๘ การด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก  
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
)ล้านบาท)  

รายละเอียดโครงการ 

2536 งบพัฒนาเมืองหลัก  
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

- ด าเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดการ
จัดการน้ าเสียในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพิษณุโลก 
(ในขณะนั้น) ฝั่งตะวันออก โดยว่าจ้าง บริษัท   
ไทยซีดีไอ จ ากัด ร่วมกับ บริษัท ซีสเต็ม เอ็นจิ- 
เนียริ่ง จ ากัด บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จ ากัด 
และบริษัท แอตแลนติค เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด รับจ้างศึกษาออกแบบ 

2539 งบประมาณอายใต้แผนปฏบิัติการ
เพื่อการจัดการคุณอาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจงัหวดั  
จากกระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

24.050 
(38.936) 

งบประมาณทั้งหมด 38.936 ล้านบาท แบ่งเป็น
ส่วนของการจัดการน้ าเสีย 24.05 ล้านบาท   คือ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ความยาว 1,430 เมตร  
4.1 ล้านบาท (ถนนมิตรอาพ) รถดูดและฉีดท่อ
ระบายน้ า 6.8 ล้านบาท รถกวาดและดูดฝุ่น 
10.4 ล้านบาท เครื่องสูบน้ าติดตั้งบนรถเทเลอร์ 
2.75 ล้านบาท 

2540   เนื่องจาก มีปัญหาในการขอรับการสนับสนุน
และการจัดสรรงบประมาณ กรมโยธาธิการและ
เทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้มีการแบ่งส่วนกัน
ด าเนินการ ดังนี้ 
     - กรมโยธาธิการ รับผิดชอบในส่วนของท่อ
ระบายน้ าเสียและท่อรวบรวมน้ าเสียหลักในเขต
เทศบาลบางส่วน บริเวณถนนมิตรอาพถึงคลอง
โคกช้างและท่อรวบรวมน้ าเสียจากคลองโคกชา้ง
ไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียรวมระยะทางประมาณ 
๑๑ กิโลเมตร รวมท้ังระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณ
หนองอีเฒ่า อยู่ท่ี ต าบลวังพิกุล อ าเออวังทอง 
พ้ืนท่ี ๒๙๐ ไร่ 
     - เทศบาลนครพิษณุโลก รับผิดชอบในส่วน
ของท่อระบายน้ าเสียและท่อรวบรวมน้ าเสียใน
เขตเทศบาลฯ ในส่วนท่ีเหลือ รวมความยาว
ท้ังหมดประมาณ ๑๕,๕๖๓ เมตร โดยมีการขอ
ปรับแบบรายละเอียดการก่อสร้างใหม่ เพ่ือให้
เหมาะสมกับสอาพการรวบรวมและระบายน้ า
ในเขตเทศบาลฯ 

2541 กระทรวงมหาดไทย 379.500 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสียจากบริเวณนอกเขต  
เทศบาลฯ ไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย ระยะทาง
ประมาณ 11 กิโลเมตร  และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
บริเวณหนองอีเฒ่า อยู่ที่  ต.วังพิกุล อ.วังทอง 
พื้นที่  290 ไร่  โดยว่าจ้าง บริ ษัท ไทย-ซี ดีไอ 
จ ากัด และ บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เป็นผู้ รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง (ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๔๖) 
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ตารางที่ ๓-๘ การด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก (ต่อ) 
ปีงบประมาณ 

พ .ศ.  
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
)ล้านบาท)  

รายละเอียดโครงการ 

2541 งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณอาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

42.153 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสียในเขตเทศบาลฯ 
บางส่วน (สผ.ก าลังตรวจเช็คเอกสารความ
ถูกต้องในการจัดสรรงบประมาณอีกครั้ ง 
เน่ืองจากไม่มีเอกสารการท าสัญญาในส่วนของ
เทศบาลฯ) 

2544 งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณอาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

5.000 ด าเนินการศึกษา ส ารวจและออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสียฝั่งตะวันตก โดยว่าจ้าง บริษัท 
สยาม-เทค กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้รับจ้างศึกษา
ออกแบบฯ (ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๕)  

2545 งบประมาณอายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณอาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

170.100 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสียในเขตเทศบาลฯ    
(ส่วนที่เหลือต่อเน่ืองจากกรมโยธาธิการ) 
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี 
    ปีท่ี ๑ ( ๒๕๔๕) วงเงนิ 34,020,000 บาท 
    ปีท่ี ๒ ( ๒๕๔๖) วงเงนิ 68,040,000 บาท 
    ปีท่ี ๓ ( ๒๕๔๗) วงเงนิ 68,040,000 บาท 
(ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕ ๔๗  โ ด ย มี ก า ร ท า สั ญ ญ า น้ อ ย ก ว่ า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน ๑ ล้าน
บาท) 

2555-
2560 

งบประมาณกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

51.00 ซ่อมแซมแก้ไขความช ารุดบกพร่องเสียหาย
ของระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย ที่
บริเวณถนนมิตรอาพ ต้ังแต่ทางรถไฟ ไปจนถึง
คลอง โคกช้าง  ความยาว 4 ,206 เมตร 
ก าหนดแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2560 

 
   ปัจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลก ยังไม่สามารถด าเนินการเดินระบบฯ เพื่อรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียได้ เนื่องจากการทดสอบระบบพบว่าเกิดการรั่วไหลของน้ าเสียในระบบรวบรวมน้ าเสียใน
ส่วนท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ.2555 ส าหรับเป็นค่าซ่อมแซมระบบระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนคร
พิษณุโลก จากแผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตงานด้านช่างท่ีให้บริการ 
กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน เป็นเงินท้ังส้ิน 51 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมแก้ไข
ความช ารุดบกพร่องเสียหายของระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่ีบริเวณถนนมิตรอาพต้ังแต่
ทางรถไฟไปจนถึงคลองโคกช้าง ความยาว 4,206 เมตร ก าหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2560 
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    ในส่วนของการบริการจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียนั้น เทศบาลนครพิษณุโลก         
ได้ก าหนดให้ส่วนช่างสุขาอิบาล ส านักการช่าง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการดูแลและรักษา
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในส่วนท่ีเทศบาลฯ ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมท้ังจะรับผิดชอบดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยหากได้รับการส่งมอบระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียจากกรมโยธาธิการและผัง
เมืองต่อไป  

  ๒.๒ ข้อมูลด้านเทคนิค  

 )๑) ระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชน  
    ระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นระบบท่อระบายรวม (Combined sewer) โดยมีความ
ยาวของระบบท่อท้ังหมดประมาณ 26,563 เมตร จ านวนสถานีสูบน้ าเสีย 6 แห่ง จ านวนอาคารดัก 
น้ าเสีย 8 แห่ง มีพื้นท่ีให้บริการประมาณ 59.5 ตารางกิโลเมตร 

       )๒) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
    ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก ต้ังอยู่ พื้นท่ีสาธารณประโยชน์หนองอี
เฒ่า หมู่ ท่ี  6 ต าบลวังพิกุล อ าเออวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นระบบบ่อผ่ึง 
(Stabilization Pond) สามารถรองรับน้ าเสียได้ประมาณ 28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันยังไม่มี
น้ าเสียเข้าสู่ระบบฯ 
 

 

   
 
 

     

รูปที่ 3-8  อาพแสดงระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก  
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๔. เทศบาลต้าบลบางระก้า 
 1)  ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 
 1.1 ที่ตั งและขนาด 
 เทศบาลต าบลบางระก า เปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาอิบาล เป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันท่ี 
๒๕ พฤษอาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาอิบาลเป็นเทศบาลต าบล พ.ศ.
๒๕๔๒ มีพื้นท่ี 3.1 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีระหว่างฝ่ังขวาของแม่น้ ายมกับทางหลวงจังหวัด 
หมายเลข 1065 บริเวณหมู่ท่ี 7 ต าบลบางระก า อ าเออบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวทางหลวง
ต้ังแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ ายมไปบรรจบกับทางแยกไป อ าเออลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ระยะทางห่างจากพิษณุโลกถึงเทศบาลต าบลบางระก า 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   แม่น้ ายมตอนบน ต าบลบางระก า อ าเออบางระก า 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ   บ้านไร่กลาง ต าบลบางระก า อ าเออบางระก า 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   แม่น้ ายมตอนล่าง ต าบลบางระก า อ าเออบางระก า 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   บ้านหนองเขาควาย ต าบลบางระก า อ าเออบางระก า 

 
รูปที่ ๓-9  แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลบางระก า 

 
 1.2 ประชากร 
  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางระก า มีจ านวน 4,572 คน และมีจ านวน
ครัวเรือน 1,916 ครัวเรือน (ท่ีมา : เทศบาลต าบลบางระก า, พ.ศ.๒๕๕๘) 
 

 1.3 แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน 
  น้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางระก า มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขต
เทศบาล จ านวน 1,916 ครัวเรือน ร้านอาหาร จ านวน 28 แห่ง ตลาด จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาล 
จ านวน 1 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 8 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร จ านวน 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 
จ านวน 1 แห่ง และหอพัก จ านวน 1 แห่ง (ท่ีมา : เทศบาลต าบลบางระก า, เมษายน พ.ศ.2557) 
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 2) รายละเอียดโครงการและสภาพปัจจุบัน 
 2.1 ความเป็นมา 
   ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครอง 
โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด หมวดงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๐) และเงินสมทบจากเทศบาลฯ จ านวน 
๖๐๒,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐) รวมวงเงินท้ังส้ิน ๖,๐๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง ๒๒๐ วัน) และเริ่มเดินระบบฯ เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยระบบฯ ต้ังอยู่ในพื้นท่ีกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลบางระก า บริเวณหมู่ ๗ 
ถ.เทศบาลซอย ๙ ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร 
รูปแบบถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมจ านวน 3 ถัง รองรับปริมาณน้ า
เสียชุมชนเข้าสู่ระบบรวม ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีจ านวน 2 จุด คือ บริเวณชุมชนวัดสุนทร
ประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข จ านวน 2 ถัง และบริเวณชุมชนศรีสุนทร จ านวน 1 ถัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๓-10  ท่ีต้ังระบบบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า 

บริเวณจุดรบัน ้าเสีย 

บริเวณชุมชน 

วัดสุนทรประดิษฐ์ 

ชุมชนแสวงสุข 

บริเวณจุดรบัน ้าเสีย
บริเวณชุมชนศรีสุนทร 
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 2.2 ข้อมูลด้านนโยบาย 
    เทศบาลต าบลบางระก า มีนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น         
ส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนงาน มาตรการ 
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง  
    ด้านการจัดอง ค์กรและบุคลากร ท่ีรับ ผิดชอบ ไม่มีการ จัด ต้ังคณะท างาน /
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดูแล  
    ด้านระบบข้อมูล มีการจัดท าระบบข้อมูล (ด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) 
และมีการจัดท าสรุปรายงานด้านการบริหารจัดการเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ  
    ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย และ
ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้ารวมกลุ่มในการจัดการน้ าเสีย 

 2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค  

  )๑)  ระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชน   
     ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางระก า ใช้ระบบท่อรวบรวม
และท่อระบายน้ าเดิม ซึ่งเป็นระบบท่อรวม มีความสามารถในการรองรับน้ าเสีย ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน ปัจจุบันมีน้ าเสียเข้าระบบรวบรวม ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
ความสามารถในการรองรับท่ีออกแบบไว้ รายละเอียดดังตารางท่ี ๓-๙ 

ตารางที่ ๓-๙ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลต าบลบางระก า 
ถนน ชนิดท่อ ความยาวท่อ)เมตร) 

ซอย ๑๑ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐๐ 
ซอย ๒๖ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒๕ 
ซอย ๒๗ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓๓ 
ซอย ๓๑ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๖๘ 

ที่มา: เทศบาลต าบลบางระก า, 2559 

    สถานีสูบน ้าเสีย  
 เป็นระบบการสูบน้ าเสียเพื่อให้น้ าเสียให้สามารถระบายตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปยัง

ระบบบ าบัดน้ าเสียได้ รายละเอียดดังตารางท่ี ๓-๑๐ 

ตารางที่ ๓-๑๐ รายละเอียดสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลต าบลบางระก า 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั ง 
ขนาด 

)กิโลวัตต์) 
อัตราสูบน ้าเสีย 

)ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 
สถานีบ าบัดน้ าเสีย  

(จุดท่ี ๑) 
สวนสาธารณะหนองกล่ า 

0.25 kw  
(2 เครื่อง) 

๐.๑ 

สถานีบ าบัดน้ าเสีย  
(จุดท่ี ๒) 

ศาลแดง 
0.25 kw  
(2 เครื่อง) 

๐.๑ 

ที่มา: เทศบาลต าบลบางระก า, 2559 
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  )๒) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
    เทศบาลต าบลบางระก า เลือกใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นถังบ าบัดแบบเกรอะ-
กรองเติมอากาศ (Septic and Aeration Filter) โดยเป็นรูปแบบถังส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ซึ่ง
ปรับปรุงและปรับใช้จากต้นแบบระบบบ าบัดน้ าเสียของกรมควบคุมมลพิษ มีขนาดของถังบ าบัดท่ี
สามารถรองรับการบ าบัดน้ าเสียได้ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 ถัง ในจ านวน 2 จุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๓-11 ผังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า 

 

    
 

รูปที่ ๓-12 รูปอาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลบางระก า    

บ่อดักน ้ำเสีย บ่อสูบน ้ำเสีย 

ส่วน
ปรับ 

สภำพ 

ส่วนเติม 
อำกำศ 

ส่วนเก็บ 
ตะกอน 

ส่วนตก 
ตะกอน 
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   )3) การติดตามตรวจสอบ 

  จากการติดตามประเมินผลประสิทธิอาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลต าบลบางระก า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง พบว่า  

  จุดที่ 1 ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข  
  คุณอาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ า
ท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  ลงวันท่ี 7 
เมษายน 2553 ยกเว้น ค่าบีโอดี และค่าฟอสฟอรัสท้ังหมด ท่ีมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และพบค่าโค
ลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าค่อนข้างสูง ดังตารางท่ี ๓-๑๑ 

ตารางท่ี ๓-๑๑  แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณอาพน้ าของเทศบาลต าบลบางระก า จุดท่ี 1            
ชุมชนวัดสุนทร ประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข 

พารามิเตอร์ 
ค่า

มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

24 มีนาคม 2559 26 กรกฎาคม 2559 

น้ าเข้า น้ าออก น้ าเข้า น้ าออก 

1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5 - 9.0 7.4 7.3 6.6 6.6 

2.บีโอดี (มก./ล.) 20 มก./ล. 30.3 27.6 16.9 17.0 
3.ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) 30 มก./ล. 22 26 20 27 

4.น้ ามันและไขมัน (มก./ล.) 5 มก./ล. 0.5 0.3 1.0 0.2 

5.ไนโตรเจนทั้งหมด (มก./ล.) 20 มก./ล. 13.6 12.7 - - 
6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มก./ล.) 2 มก./ล. 3.12 3.28 2.79 2.86 

7.ตะกอนหนัก (มก./ล.) - 0.0 0.0 0.0 0.1 
8.ซีโอดี (มก./ล.) - 86.9 105.9 38.6 27.1 

9.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(MPN/100 มล.) 

- 
>160,000 >160,000 >160,000 >160,000 

10.ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(MPN/100 มล.) 

- 
>160,000 >160,000 >160,000 >160,000 

 

จากผลการตรวจวัดคุณอาพน้ าระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลบางระก า จุดท่ี 1 
ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง ได้มีการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียก่อนและหลังผ่านการบ าบัดของแต่ละพารามิเตอร์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณอาพน้ าท้ิง             
จากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ได้แก่ บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ ามันและไขมัน ฟอสฟอรัส 
ท้ังหมด และไนโตรเจนท้ังหมด เพื่อประเมินประสิทธิอาพด้านเทคนิคท่ีพิจารณาจากร้อยละการบ าบัด
คุณอาพน้ า ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากค่ามาตรฐานคุณอาพน้ า มีผลการประเมินประสิทธิอาพการบ าบัดน้ าเสีย 
ดังตารางท่ี ๓-๑๒ 
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ตารางที่ ๓-๑๒  ประสิทธิอาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า              
จุดท่ี 1 ชุมชนวัดสุนทร ประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข 

พารามิเตอร์ 
ประสิทธิภาพในการบ้าบัด (ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
24 มี.ค. 2559 26 ก.ค.2559 

บีโอดี 8.91 -0.59 4.16 
ของแข็งแขวนลอย -18.18 -35 -26.59 
น้ ามันและไขมัน 40 80 60 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด -5.12 -2.51 -3.8 
ไนโตรเจนท้ังหมด 6.62 - 6.62 

  
  จุดที่ 2 ชุมชนศรีสุนทร   
  คุณอาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  ลงวันท่ี                  
7 เมษายน 2553 ยกเว้น ค่าบีโอดี ค่าของแข็งแขวนลอย และค่าฟอสฟอรัสท้ังหมด มีค่าสูงเกิน          
เกณฑ์มาตรฐาน และพบค่า  โคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าค่อนข้างสูง                 
ดังตารางท่ี ๓-๑3 

ตารางท่ี ๓-๑๓  แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณอาพน้ าของเทศบาลต าบลบางระก า จุดท่ี 2                  
ชุมชนศรีสุนทร  

พารามิเตอร์ 
ค่า

มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

24 มีนาคม 2559 26 กรกฎาคม 2559 

น้ าเข้า น้ าออก น้ าเข้า น้ าออก 

1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5 - 9.0 7.3 7.3 6.6 6.8 
2.บีโอดี (มก./ล.) 20 มก./ล. 43.2 29.3 23.1 12.4 

3.ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) 30 มก./ล. 70 63 40 29 

4.น้ ามันและไขมัน (มก./ล.) 5 มก./ล. 0.6 0.6 0.9 0.4 
5.ไนโตรเจนทั้งหมด (มก./ล.) 20 มก./ล. 13.3 12.3 - - 

6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มก./ล.) 2 มก./ล. 3.22 3.16 3.50 2.80 
7.ตะกอนหนัก (มก./ล.) - 0.2 0.1 0.5 0.2 

8.ซีโอดี (มก./ล.) - 136.3 78.2 53.8 20.7 

9.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(MPN/100 มล.) 

- >160,000 >160,000 >160,000 43,000 

10.ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(MPN/100 มล.) 

- >160,000 >160,000 4,700 1,700 
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จากผลการตรวจวัดคุณอาพน้ าระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลบางระก า จุดท่ี 2 
ชุมชนศรีสุนทร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง ได้มีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนและ           
หลังผ่านการบ าบัดของแต่ละพารามิเตอร์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณอาพน้ าท้ิงจากระบบบ าบัด               
น้ าเสียรวมของชุมชน ได้แก่ บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ ามันและไขมัน ฟอสฟอรัสท้ังหมด และ
ไนโตรเจนท้ังหมด เพื่อประเมินประสิทธิอาพด้านเทคนิคท่ีพิจารณาจากร้อยละการบ าบัดคุณอาพน้ า       
ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากค่ามาตรฐานคุณอาพน้ า  มีผลการประเมินประสิทธิอาพการบ าบัดน้ าเสีย                   
ดังตารางท่ี ๓-๑๔ 

ตารางที่ ๓-๑๔ ประสิทธิอาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า           
จุดท่ี 2 ชุมชนศรีสุนทร 

พารามิเตอร ์
ประสิทธิภาพในการบ้าบัด (ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
24 มี.ค. 2559 26 ก.ค.2559 

บีโอดี 32.17 46.32 39.24 
ของแข็งแขวนลอย 10 27.5 18.75 
น้ ามันและไขมัน 0 55.55 27.78 

ฟอสฟอรสัท้ังหมด 1.86 20 10.93 
ไนโตรเจนท้ังหมด 7.52 - 7.52 

 2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
   เทศบาลต าบลบางระก าท าการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียเอง โดยยังไม่มีข้อบัญญัติใน

เรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน และไม่เก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ตลอดจนไม่มีข้อมูล
และแผนการด าเนินการศึกษาเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน มีค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินการเป็นค่าไฟฟ้า ปีละ 155,000 บาท มีปัญหาในการด าเนินงาน เรื่องประสิทธิอาพของระบบ
ไม่ดี ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และเครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย 

            2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนของเทศบาลต าบลบางระก ามีรูปแบบ
และความถ่ีของการประชาสัมพันธ์ คือ เสียงตามสาย และการออกเทศบาลเคล่ือนท่ี ไม่มีกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน มีปัญหาร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี ประเด็น
ปลาตายในช่วงเดือนมีนาคม 2558 มีการแก้ไขปัญหา คือ แจ้งประมงตรวจสอบ และเติมออกซิเจนใน
บริเวณหนองกล่ า ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการปล่อยน้ าท้ิงหลังการบ าบัดลงไป 

    2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
  ปัญหาด้านบุคลากร มีการย้ายสับเปล่ียนบ่อย ท าให้ขาดความเช่ือมต่อของงาน 
เอกสารคู่มือการดูแลระบบสูญหาย กรณีเกิดข้อขัดข้องของเครื่องมือในระบบบ าบัดน้ าเสีย จะท าได้
เพียงการบ ารุงรักษาเบื้องต้น ข้อเสนอแนะควรจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันๆ ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ และมีการตรวจวัดคุณอาพน้ าของระบบฯ เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิอาพของการด าเนินงาน 
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 3)  ผลการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
   จากการประเมินระบบจัดการน้ าเสียชุมชน อายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณอาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด พบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมี   
ร้อยละของคะแนนท่ีได้คิดเป็นร้อยละ 76.56 มีรายละเอียดในการประเมินดังตารางท่ี ๓-๑๕ 

ตารางที่ ๓-๑๕ ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางระก า 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 16 

ร้อยละ  
76.56 

 ดี  
     (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
  (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 

 (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 46 37 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 34 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 11 

รวม 128 98 
ร้อยละของคะแนน = 98 x 100 /128 =76.56 

อยู่ในเกณฑพ์อใช้ 
ผลการประเมิน 
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๕.  เทศบาลต้าบลวังทอง 
 ๑)  ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 
 1.1 ที่ตั งและขนาด 
 เทศบาลต าบลวังทองต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอ าเออวังทอง ได้รับการจัดต้ังเป็น
เทศบาลต าบลวังทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าท่ี 1 เล่ม 
116 ตอนท่ี 9 ก. ลงวันท่ี 24 กุมอาพันธ์ 2542 โดยยกฐานะจากสุขาอิบาลวังทอง ขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบลวังทอง ครอบคลุมพื้นท่ี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านวังทอง (ไม่เต็มส่วน) หมู่ท่ี 2 บ้านตาล
โปร่ง และหมู่ 3 บ้านน้ าด้วน มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 1.77 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดกับ
พื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง, หมู่ท่ี 13 บ้านน้ าเงิน  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง, หมู่ท่ี 14 บ้านหนองบอน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   แม่น้ าวังทอง 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง, หมู่ท่ี 1 ต าบลวังทอง       
     (นอกเขตเทศบาลต าบลวังทอง) และหมู่ท่ี 14 บ้านบางสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-13  แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลวังทอง 
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 1.2 ประชากร 
  เทศบาลต าบลวังทอง มีประชากรจ านวน 4,628 คน และจ านวนครัวเรือน 1,614 
ครัวเรือน (ท่ีมา : เทศบาลต าบลวังทอง ,2557)  
 1.3 แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน 
  น้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลต าบลวังทอง มาจากครัวเรือนในเขตเทศบาล จ านวน 
1,614 ครัวเรือน ร้านอาหาร จ านวน 20 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 8 แห่ง โรงเรียน 
จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร จ านวน 2 แห่ง ตลาด จ านวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ จ านวน 1 แห่ง และ
หอพัก จ านวน 1 แห่ง (ท่ีมา :เทศบาลต าบลวังทอง, มิถุนายน ๒๕๕๙)  

 ๒)  รายละเอียดโครงการและสภาพปัจจุบัน 
  2.1 ความเป็นมา 

   ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลวังทอง ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนอายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2552 รวมวงเงินท้ังส้ิน 1,509,000 บาท เปิดเดินระบบฯ  
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 

 

  ๒.2 ข้อมูลด้านนโยบาย 
   เทศบาลต าบลวังทองมีนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็ น       
ส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ไม่มีการจัดต้ัง
คณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันใน
การมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย และ         
ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เข้ารวมกลุ่มในการจัดการน้ าเสีย 
  2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค  
   ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลวังทอง ต้ังอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล 1               
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการจัดการน้ าเสีย 0.5 ตารางกิโลเมตร ในพื้นท่ี
การปกครองรวม 1.77 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นการบริการเชิงพื้นท่ีร้อยละ 28.25 ของพื้นท่ีเขตการ
ปกครอง 
  )1) ระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชน  
     ใช้ระบบท่อรวบรวมและท่อระบายน้ าเดิม ซึ่งเป็นระบบท่อรวม (Combine 
System) รองรับปริมาณน้ าเสียชุมชนเข้าสู่ระบบ 8.23 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.29 ของความสามารถในการรองรับท่ีออกแบบไว้ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบรวมรวมน้ าเสีย
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลวังทอง แสดงดังตารางท่ี ๓-๑๖ 

ตารางที่ ๓-๑๖ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลต าบลวังทอง 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ )เมตร) ความยาวท่อ )เมตร) 
มิตรสัมพันธ์ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.6-1.0 325 

ที่มา: เทศบาลต าบลวังทอง, 2559 
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    )๒) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
    เทศบาลต าบลวังทอง เลือกใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นถังบ าบัดแบบเกรอะ-กรอง      
เติมอากาศ (Septic and Aeration Filter) รูปแบบถังส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ซึ่งปรับปรุงและปรับใช้
จากต้นแบบระบบบ าบัดน้ าเสียของกรมควบคุมมลพิษ มีขนาดของถังบ าบัดท่ีสามารถรองรับการบ าบัด
น้ าเสียได้ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3-14  ผังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลวังทอง 
 
 

     

รูปที่ 3-15  อาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลต าบลวังทอง 

บ่อดักน ้ำเสีย บ่อสูบน ้ำเสีย 

ส่วน
ปรับ 

สภำพ 

ส่วนเติม 
อำกำศ 

ส่วนเก็บ 
ตะกอน 

ส่วนตก 
ตะกอน 



 
 

[ ๖๓ ] 
 

  )3) การติดตามตรวจสอบ  
   จากการติดตามประเมินผลประสิทธิอาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลต าบลวังทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง พบว่า คุณอาพน้ าระบบบ าบัด           
น้ าเสียหลังการบ าบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ดังตารางท่ี ๓-๑๗ 

ตารางท่ี ๓-๑๗ แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณอาพน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลวังทอง 

พารามิเตอร์ 
ค่า

มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
23 มีนาคม 2559 26 กรกฎาคม 2559 

น้ าเข้า น้ าออก น้ าเข้า น้ าออก 
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 7.6 7.7 6.6 6.6 
2. บีโอดี (มก./ล.) 20 มก./ล. 21.6 1.1 11.4 1.1 
3. ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) 30 มก./ล. 32 2.2 8.6 13 
4.น้ ามันและไขมัน (มก./ล.) 5 มก./ล. 1.4 0.2 1.3 0.4 
5. ไนโตรเจนทั้งหมด (มก./ล.) 20 มก./ล. 48.9 1.9 - - 
6. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มก./ล.) 2 มก./ล. 5.22 0.82 3.64 1.10 
7. ตะกอนหนัก (มก./ล.) - 0.1 0.0 0.1 0.0 
8. ซีโอดี (มก./ล.) - 140 45.8 76.5 53.8 
9. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(MPN/100 มล.) 

- >160,000 3,200 2,400 1,400 

10. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(MPN/100 มล.) 

- 4,800 40 940 490 

  จากผลการตรวจวัดคุณอาพน้ าระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลวังทอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง ได้มีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนและหลังผ่านการบ าบัดของ 
แต่ละพารามิเตอร์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณอาพน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ได้แก่       
บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ ามันและไขมัน ฟอสฟอรัสท้ังหมด และไนโตรเจนท้ังหมด เพื่อประเมิน
ประสิทธิอาพด้านเทคนิคท่ีพิจารณาจากร้อยละการบ าบัดคุณอาพน้ า ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากค่ามาตรฐาน
คุณอาพน้ า มีผลการประเมินประสิทธิอาพการบ าบัดน้ าเสีย ดังตารางท่ี ๓-๑๘ 

ตารางที่ ๓-๑๘ ประสิทธิอาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลวังทอง 

พารามิเตอร ์
ประสิทธิภาพในการบ้าบัด (ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
23 มีนาคม 2559 26 กรกฎาคม 2559 

บีโอดี 94.9 90.3 92.6 
ของแข็งแขวนลอย 93.1 -51.16 21 
น้ ามันและไขมัน 85.7 69.2 77.45 

ฟอสฟอรสัท้ังหมด 84.3 69.8 77.05 
ไนโตรเจนท้ังหมด 96.1 - 96.1 
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  2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

  เทศบาลต าบลวังทอง ด าเนินการในเรื่องการเดินระบบเอง ไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องการ
เก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน และไม่เก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ตลอดจนไม่ มีข้อมูลและ
แผนการด าเนินการศึกษาเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน มีปัญหาในการด าเนินการเรื่อง
ประสิทธิอาพของระบบ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และระบบท่อรวบรวมน้ าเสียไม่มีประสิทธิอาพ 

            2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนของเทศบาลต าบลวังทอง มีรูปแบบ
ของการประชาสัมพันธ์ คือ ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร/หอกระจายข่าว ให้กับประชาชนในพื้นท่ี มี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน โดยจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด
แม่น้ าวังทอง กิจกรรมรณรงค์รักษาคุณอาพน้ าแม่น้ าวังทอง และกิจกรรมจัดท าฝายชะลอน้ า เนื่องจาก
ทางเทศบาลฯ ได้มีการเข้าถึงชุมชน คอยรับฟังแก้ไข และให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าเสีย จึงไม่มีปัญหา
ร้องเรียนจากชุมชน 

 3)  ผลการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
  จากการประเมินระบบจัดการน้ าเสียชุมชน อายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณอาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด พบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลวังทอง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมี
ร้อยละของคะแนนท่ีได้คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๔ มีรายละเอียดในการประเมินดังตารางท่ี ๓-๑๙ 

ตารางที่ ๓-๑9 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลวังทอง 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

๑. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 ๑๔ 

ร้อยละ 
๗๗.๓๔ 

 ดี  
    (>ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
  (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
     (< ร้อยละ 60) 

๒. ผลการประเมินด้านเทคนิค 46 ๓๙ 
๓. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 ๓๓ 
๔. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 ๑๓ 

รวม 128 ๙๙ 
ร้อยละของคะแนน = 99 x 100 /128 = 77.34 

อยู่ในเกณฑพ์อใช้ 
ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

[ ๖๕ ] 
 

๖.  เทศบาลเมืองพิจิตร 
  1) ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 
 1.1 ที่ตั งและขนาด 
 เทศบาลเมืองพิจิตร ต้ังอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น้ าน่านท้ังสองด้าน ในท้องท่ีอ าเออเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร พื้นท่ีเขตเทศบาลมี 7510.625 ไร่ หรือ 12.017 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ต าบลปากทาง อ าเออเมืองพิจิตร 
   ทิศใต้    ติดต่อกับ   ต าบลท่าหลวง อ าเออเมืองพิจิตร 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ต าบลปากทางและต าบลท่าหลวง อ าเออเมืองพิจิตร 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต าบลคลองคะเชนทร์ อ าเออเมืองพิจิตร 
 

 

รูปที่ 3-16  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
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 1.2  ประชากร 
   จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีจ านวน 22,067 คน และมีจ านวน
ครัวเรือน 12,292 ครัวเรือน (ท่ีมา : เทศบาลเมืองพิจิตร, ๒๕๕๙) 

 1.3  แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน   
    น้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขตเทศบาล
จ านวน 12,292 ครัวเรือน หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 286 แห่ง ร้านอาหาร จ านวน 179 
แห่ง ตลาด จ านวน 6 แห่ง โรงแรม จ านวน 7 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร จ านวน 6 แห่ง โรงพยาบาล 
จ านวน 4 แห่ง หอพัก จ านวน 23 แห่ง ห้างสรรพสินค้า จ านวน 2 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ จ านวน       
1 แห่ง (ท่ีมา : เทศบาลเมืองพิจิตร, ๒๕๕๙) 

 2)  รายละเอียดโครงการและสภาพปัจจุบัน 
 2.1 ความเป็นมา 

     ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม            
โยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2538 จ านวน 180 ล้านบาท และงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนอายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 
494,000 บาท โดยได้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองพิจิตรเป็นผู้รับผิดชอบและบ ารุงรักษาต้ังแต่ปี พ .ศ.
2540 เป็นต้นมา  

 2.2 ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองพิจิตร มีนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายหน่วยงาน ไม่มีการจัดต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย แต่
ใช้      ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล ในส่วนนโยบายด้านการ
จัดการงบประมาณได้มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิอาพระบบ และไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆเข้ารวมกลุ่มในการจัดการน้ าเสีย 

 ๒.๓ ข้อมูลด้านเทคนิค 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร อยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมือง

พิจิตร แต่อยู่นอกเขตเทศบาลฯ โดยต้ังอยู่ท่ี ต าบลคลองคะเชนทร์ อ าเออเมือง จังหวัดพิจิตร มีพื้นท่ี
จ านวน 43 ไร่ 1 งาน ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการจัดการน้ าเสีย 10 ตารางกิโลเมตร ในพื้นท่ีการ
ปกครองรวม 12.017 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นการบริการเชิงพื้นท่ีร้อยละ 83.2 ของพื้นท่ีเขตปกครอง  

)๑) ระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชน  
  ใช้ระบบท่อระบายรวม เป็นระบบท่ีใช้ท่อระบายน้ าฝนและน้ าเสียร่วมกัน โดย

จะต้องสร้างท่อดักน้ าเสีย (Interceptor) เป็นระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ าเสียให้ไหลไปตามท่อรวมไปยังบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย มีความสามารถ ในการรองรับน้ าเสีย 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ าเสียเข้าระบบ
รวบรวม 4,000-5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดดังตารางท่ี ๓-20 
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ตารางที่ ๓-20 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองพิจิตร 
ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ )นิ ว) ความยาวท่อ )เมตร) 

ถนนบุษบาตอนใต้ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๒ ๒๗๕ 

ซอยเปิ้ล คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๒ ๑๒๕ 
ถนนปากทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๒๐๐ 
ซอยพระอุทิศ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๑๒๕ 
ซอยพระธรรมญา คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๑๕๐ 
ซอยหม้อน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๓๕๐ 
ซอยลิ้นจี่ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๑๕๐ 
ซอยแซบตาเหลิม คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๑๗๕ 
ถนนราษฎร์เกษมอุทิศ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๔๐๐ 
ถนนหน้าสถานีต ารวจ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๕๒๕ 
ถนนเจริญผล คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๑๗๕ 
ถนนพรรณเชษฐ ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๑๕๐ 
ถนนจันทร์สว่าง คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๒๕๐ 
ซอย ข้าง สปจ.เก่า คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๗๕ 
ถนนบุษบา ซอย ๕ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๑๗๕ 
ถนนบุษบา ซอย ๖ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๓๐๐ 
ซอยเลือดทหาร คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๑๒๕ 
ถนนพลายงาม คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๖๐๐ 
ซอยพ่อวาย คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๒๕๐ 
ซอยช้างไฟฟ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๖๕๐ 
ซอยพลายงาม ๑ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๒๕๐ 
ถนนราษฏร์วิถี คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๘๐๐ 
ถนนมหาราชพัฒนา คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕.๗๕ ๓๗๕ 
ซอยมหาราชพัฒนา ซอย ๑ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕.๗๕ ๒๗๕ 
ซอยคาบบุญมา คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕.๗๕ ๑๐๐ 
ถนนบุษบาตอนใต้หน้าบ้านหมอเลี้ยง คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕.๗๕ ๓๕๐ 
ซอยสุเหร่าแขก คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕.๗๕ ๑๐๐ 
ซอยอนงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕.๗๕ ๑๒๕ 
ซอยพ่อละม่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕.๗๕ ๑๒๕ 
ซอยรักส ารวจ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕.๗๕ ๑๕๐ 
ถนนพิจิตร- ก าแพงเพชร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๗๒๕ 
ถนนประชาอุทิศ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๑,๕๕๐ 
ถนนนวธานี คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๖๒๕ 
ถนนแยกไฟแดงนครแพร่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๗๕ 
ถนนหน้าตวงเพชรเก่า คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๑๗๕ 
ถนนบุษบาตอนเหนือ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๑,๔๗๕ 
ถนนศรีมาลา คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๒,๖๕๐ 
ซอยตลาดสดพิจิตรธานี คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๑๒๕ 
ถนนธิตะจารี คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๒๗๕ 
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ตารางที่ ๓-20 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองพิจิตร (ต่อ) 
ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ )นิ ว) ความยาวท่อ )เมตร) 

ถนนเจริญศรี คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๗๕๐ 
ถนนบุษบาซอย ๔ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๑๗๕ 
ซอยเรือนจ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๒๐๐ 
ถนนบึงสีไฟ(หน้าบึง) คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๓๒๕ 
ถนนรอบบึง (ไปเมืองเก่า) คอนกรีตเสริมเหล็ก 23.62 275 
ถนนข้างบึงสีไฟ (ไปกรมชล) คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๓.๖๒ ๑,๐๐๐ 
ถ.บุษบา ซอย ๓–ซอยพระพิจิตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๑.๕ ๕๗๕ 
ถนนบุษบา ซอย ๑–ถ.ศรีมาลา ซอย ๑ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๙.๓๗ ๔๕๐ 
ซอยบ้านหมอเลี้ยง คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๙.๓๗ ๓๒๕ 
บ่อบ าบัด-ถนนเลี่ยงเมือง-สะพานข้ามแม่น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๙.๓๗ ๓,๐๐๐ 
วัดท่าหลวง คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๙.๓๗ ๓๐๐ 
ถนนสระหลวง คอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๗.๒๔ ๓,๖๐๐ 
ถนนพิจิตร – ตะพานหิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๗.๒๔ ๙๐๐ 
ถนนบึงสีไฟ บล็อกท่อขนาด ๒ ม.* ๒ ม. - ๑,๖๐๐ 
ถนนพิจิตร-ดงชะพลู คอนกรีตเสริมเหล็ก 15.75 85 
ถนนพระพิจิตรซอย 5 คอนกรีตเสริมเหล็ก 23.62 100 
ต่อจากโครงการเดิม-คลองท่าหลวง คอนกรีตเสริมเหล็ก 23.62 410 

ที่มา : เทศบาลเมืองพิจิตร, 2559 

 บ่อดักน ้าเสีย )Combined Sewer Overflow: CSO) เป็นโครงสร้างท่ีต่อเช่ือมระหว่าง     
ท่อระบายน้ าและท่อดักน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียและระบายน้ าเสียปนน้ าฝน
ส่วนเกินให้ไหลล้นออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ โดยน้ าล้นนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณอาพน้ าใน
แหล่งรองรับหรือต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าท้ิงบ่อดักน้ าเสีย (CSO) รายละเอียดดังตารางท่ี ๓-๒1 

ตารางที่ ๓-๒1 รายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองพิจิตร 
บ่อดักน ้าเสีย )CSO) ถนนที่ตั ง ต้าแหน่งที่ตั ง 

CSO 1 ถนนพระพิจิตร หน้าศาลจังหวัดหลังเก่า 
CSO 2 ถนนบุษบาตอนเหนือ ใกล้ศาลเจ้า 

ที่มา : เทศบาลเมืองพิจิตร, 2559 

  สถานีสูบน ้าเสีย เป็นระบบการสูบน้ าเสียเพื่อให้น้ าเสียสามารถระบายตามแรงโน้มถ่วง
ของโลก ไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียได้ รายละเอียดดังตารางท่ี ๓-๒2 

ตารางที่ ๓-๒2 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 

สูบน ้า 
ขนาด 

)แรงม้า) 

ระยะทางของสถานี 
สูบน ้าเสียสุดท้ายถึง 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย )กม.) 
สถานีสูบน้ าบ่อ A ถนนพระพิจิตร  ปั๊มน้ า ๕๐ แรงม้า 

๒.๗ กม. 
สถานีสูบน้ าบ่อ B ถนนบุษบาตอนเหนือ ปั๊มน้ า ๑๕ แรงม้า 

ที่มา : เทศบาลเมืองพิจิตร, 2559  
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   )๒) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
     เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon) ความสามารถใน

การรองรับน้ าเสียท่ีออกแบบไว้ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณน้ าเสียชุมชนเข้าสู่
ระบบประมาณวันละ 5,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของท่ีออกแบบไว้ โดยระบบฯ 
อาศัยการเติมออกซิเจน จากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ท่ีติดต้ังแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ 
เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ าให้มีปริมาณเพียงพอส าหรับจุลินทรีย์สามารถน าไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น้ าเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ท าให้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ
สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิอาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ าเสียในรูปของค่า           
บีโอดี ได้ร้อยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการท างานของจุลินทรีย์อายใต้สอาวะท่ีมีออกซิเจน (Aerobic) 
โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะท าหน้าเพิ่มออกซิเจนในน้ าแล้วยังท าให้เกิดการกวนผสมของน้ าใน
บ่อด้วย มีองค์ประกอบของระบบ ได้แก่  

 1) บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) เครื่องเติมอากาศเป็นการเติมอากาศบนผิวน้ า 
ชนิดมอเตอร์ปั่นน้ า ขนาด ๓๕ แรงม้า จ านวน ๑๐ เครื่อง (ไม่ใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างซ่อมแซม)   
บ่อมีความลึก ๓ เมตร ปริมาตรรวม ๒๔, ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

 2) บ่อบ่ม (Maturation Pond) มีความลึก ๓ เมตร ปริมาตรรวม ๒๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
 

 
รูปที่ 3-17 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (รูปจาก: Google Map) 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร 
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   บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร มีอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโอค 
ได้แก่ อาคารส านักงาน ห้องปฏิบัติการ และบ้านพักเจ้าหน้าท่ี (ไม่ได้ใช้งาน) ส่วนถนนอายในโครงการ
เป็นถนนราดยางมะตอย ความกว้าง 6 เมตร ล้อมรอบตัวโครงการด้วยรั้วลวดหนาม ระบบจัดการน้ าฝน
เป็นท่อระบายน้ า และมีการปลูกไม้ยืนต้น ความสูงเฉล่ีย 10 เมตร เป็นแนวกันชน 
 

    
 

 

      
 
 

    
 

รูปที่ 3-18  บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร 
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 )3)  การติดตามตรวจสอบ  
  จากการติดตามประเมินผลประสิทธิอาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลเมืองพิจิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง พบว่า คุณอาพน้ าหลังการบ าบัดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ดังตารางท่ี 3-23 

ตารางท่ี 3-23 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณอาพน้ า จากระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองพิจิตร 

พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
22 มีนาคม 2559 27 กรกฎาคม 2559 

น้ าเข้า น้ าออก น้ าเข้า น้ าออก 

1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 6.6 6.6 7.8 7.2 
2.บีโอดี (มก./ล.) 20 มก./ล. 7.7 0.5 6.0 0.8 
3.ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) 50 มก./ล. 14 14 39 26 
4.น้ ามันและไขมัน (มก./ล.) 5 มก./ล. 2.7 1.3 0.6 0.3 
5.ไนโตรเจนทั้งหมด (มก./ล.) 20 มก./ล. 7.6 2.0 - - 
6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มก./ล.) 2 มก./ล. 1.82 0.22 2.25 0.28 
7.ตะกอนหนัก (มก./ล.) - 0.1 0.0 0.0 0.0 
8.ซีโอดี (มก./ล.) - 86.5 45.4 22.7 18.7 
9.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(MPN/100 มล.) 

- ≥160,000 940 4,700 3,500 

10.ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(MPN/100 มล.) 

- ≥160,000 80 3,500 490 

จากผลการตรวจวัดคุณอาพน้ าระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองพิ จิตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง ได้มีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนและหลังผ่านการบ าบัดของ
แต่ละพารามิเตอร์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณอาพน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  ได้แก่ 
บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ ามันและไขมัน ฟอสฟอรัสท้ังหมด และไนโตรเจนท้ังหมด เพื่อประเมิน
ประสิทธิอาพด้านเทคนิคท่ีพิจารณาจากร้อยละการบ าบัดคุณอาพน้ า ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากค่ามาตรฐาน
คุณอาพน้ า มีผลการประเมินประสิทธิอาพการบ าบัดน้ าเสีย ดังตารางท่ี 3-24 

ตารางที่ 3-24 ประสิทธิอาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร 

พารามิเตอร ์
ประสิทธิภาพในการบ้าบัด (ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
22 มีนาคม 2559 27 กรกฎาคม 2559 

บีโอดี 93.5 86.67 90.08 
ของแข็งแขวนลอย 0.00 33.33 16.67 
น้ ามันและไขมัน 51.85 50.00 50.92 

ฟอสฟอรสัท้ังหมด 87.91 87.55 87.73 
ไนโตรเจนท้ังหมด 73.68 - 73.68 
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 2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
     การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียทางเทศบาลเมืองพิจิตร ได้เป็นฝ่ายด าเนินการใน

เรื่องการเดินระบบเอง ทางเทศบาลฯ ยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
และไม่เก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน แต่มีการศึกษาเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชนไว้
แล้ว มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน 2,887,140 บาท/ปี มีปัญหาในการด าเนินงาน ใน
เรื่องขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และเครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย 

           2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองพิจิตร จะมีรูปแบบ
และความถี่ของการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ าเสีย
ชุมชน คือมีการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านน้ าเสียชุมชน โดยท่ีผ่านมายังไม่มีปัญหา
ร้องเรียน 

 3) ผลการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
  จากการประเมินระบบจัดการน้ าเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ อายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  พบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร อยู่ใน
เกณฑ์ด ีโดยมีร้อยละของคะแนนท่ีได้คิดเป็นร้อยละ 86.36 มีรายละเอียดในการประเมินดังตารางท่ี 
3-25 

ตารางที่ 3-25 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 18 

ร้อยละ 
86.36 

 ด ี 
    (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
   (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 

 (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 50 45 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 39 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 12 

รวม 132 114 
ร้อยละของคะแนน = 114 x 100 /132 = 86.36 

อยู่ในเกณฑ์ด ี
ผลการประเมิน 
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๗.  เทศบาลเมืองตะพานหนิ 
 1)  ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 
 1.1 ที่ตั งและขนาด 
  เทศบาลเมืองตะพานหิน ต้ังอยู่ เลขท่ี 14 ถนนหนุมาน ต าบลตะพานหิน อ าเออ          
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพื้นท่ี 5.2023 ตารางกิโลเมตร ลักษณะอูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม 
ประกอบด้วยแม่น้ าน่าน และล าคลอง หนองบึง อยู่จ านวนมาก ส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณรอบๆ เขต
เทศบาล ส่วนบริเวณใจกลางเมือง  มีประชาชนต้ังบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น มีสอาพเป็นสังคม
เมือง อาชีพประชาชนในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและนักธุรกิจ โดยอายในเขตเทศบาลมีชุมชนย่อย
จ านวน 16 ชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย อ าเออตะพานหิน  
   ทิศใต้     ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย อ าเออตะพานหิน  
  ทิศตะวันออก  ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพะยอม อ าเออตะพานหิน  
   ทิศตะวันตก   ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเออตะพานหิน  
 

 

รูปที่ 3-19  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน  
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  1.2 ประชากร 
 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน มีจ านวน 14,832 คน และครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีจ านวน 6,068 ครัวเรือน (ท่ีมา : เทศบาลเมืองตะพานหิน, 2559) 

 1.3 แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน   
   น้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขต
เทศบาล จ านวน 6,068 ครัวเรือน ร้านอาหาร จ านวน 31 แห่ง ตลาด จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาล 
จ านวน 1 แห่ง โรงแรม จ านวน 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ จ านวน 1 แห่ง และห้างสรรพสินค้า จ านวน 1 
แห่ง (ท่ีมา : เทศบาลเมืองตะพานหิน, 2559) 

 2) รายละเอียดโครงการและสภาพปัจจุบัน 

 2.1 ความเป็นมา 

  เทศบาลเมืองตะพานหิน ได้ด าเนินการจัดการน้ าเสีย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เพื่อศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 4,500,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.
2540 บนพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 ต าบลงิ้วราย อ าเออตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จ านวน 60 ไร่ 3 งาน 17 
ตารางวา และมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นท่ีจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วรายด้วยแล้ว 

  เทศบาลเมืองตะพานหิน ได้รับงบกระจายอ านาจและส่งเสริมประสิทธิอาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยได้รับ
เงินอุดหนุนจ านวน 111,083,400 บาท เทศบาลเมืองตะพานหินสมทบ 12,342,600 บาท รวม
เป็นเงินท้ังส้ิน 123,426,000 บาท แยกเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยท าการว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรคอนสตรัคช่ัน เป็นผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง มีมูลค่าการ
ก่อสร้างท้ังส้ิน 119,831,000 บาท เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2549 และส้ินสุดสัญญา
อายใน วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 รวมระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 700 วัน แต่เมื่อวันท่ี 10 
เมษายน 2551 ได้มีการท าบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ครั้งท่ี 4 โดยให้แก้ไขมูลค่าการก่อสร้าง
ท้ังส้ินเป็น 119,496,926.32 บาท และผู้รับจ้างได้รับการขยายสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 
2 ครั้ง ครั้งละ 180 วัน รวม 360 วัน รวมระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง (ใหม่) 1,060 บาท ซึ่งวัน
ส้ินสุดสัญญาอายในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 และว่าจ้างบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จ ากัด เป็น
บริษัทท่ีปรึกษา ท าหน้าท่ีด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว จ านวน 3,595,000 บาท เริ่มต้ังแต่
วันท่ี 4 ธันวาคม 2549 ส้ินสุดสัญญาอายใน วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 รวมระยะเวลาควบคุมงาน 
708 วัน แต่เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551 ได้มีการท าบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างท่ีปรึกษาควบคุม
งาน โดยให้ขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปอีกจนถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 รวมระยะเวลา
ควบคุมงาน (ใหม)่ 1,068 บาท 

 

 

 



 
 

[ ๗๕ ] 
 

  ๒.๒ ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองตะพานหิน มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร ไม่
มีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนโดยผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ ไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีท าไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ไม่มีการจัดต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้างของ
หน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เข้ารวมกลุ่ม
ในการจัดการน้ าเสีย 
 

 2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค  
 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน ต้ังอยู่นอกเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 
๔ ต าบลงิ้วราย อ าเออตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (มีหนังสือยินยอมการให้ใช้พื้นท่ีจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วราย) มีขนาดพื้นท่ีท้ังหมด จ านวน ๖๐ ไร่ ๓ งาน ๑๗ ตารางวา ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ
จัดการน้ าเสีย ๔.๐๗๓๑ ตารางกิโลเมตร ในพื้นท่ีการปกครองรวม ๕.๒๐๒๓ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
การบริการเชิงพื้นท่ีร้อยละ ๗๘.๒๙ ของพื้นท่ีเขตปกครอง 



[ ๗๖ ] 
 

 
รูปที่ ๓-20 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน (รูปจาก Google map) 

 

)๑) ระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชน  
   เป็นระบบท่อระบายรวม เป็นระบบท่ีใช้ท่อระบายน้ าฝนและน้ าเสียร่วมกัน โดย
จะต้องสร้างท่อดักน้ าเสียเป็นระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ าเสียให้ไหลไปตามท่อรวมไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองตะพานหิน มีความสามารถในการรองรับน้ าเสีย ๗,๑๖๔ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ข้อมูลเดือนเมษายน 2559 มีน้ าเสียเข้าระบบรวบรวม ๑,๐0๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ซึ่งหลังจากน้ าเสียท่ีไหลมาตามแนวระบายน้ าในถนนแต่ละสายผ่านเข้าสู่อาคารดักน้ าเสีย (SOD) 
แล้วน้ าเสียจะไหลเข้าสู่แนวท่อรวบรวมน้ าเสียของถนนแต่ละสาย จนท้ายสุดจะรวมกันท่ีสถานีสูบน้ าเสีย
เพื่อสูบส่งไปยังระบบบ าบัด   น้ าเสีย แนวท่อรวบรวมน้ าเสียของเทศบาลเมืองตะพานหินท่ีได้ก่อสร้าง
ครอบคลุมพื้นท่ีรับน้ าเสีย แสดงดังตารางท่ี ๓-26 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน 



 
 

[ ๗๗ ] 
 

ตารางที่ 3-26 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองตะพานหิน 

ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ  
)เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
)ถนน) 

จุดสิ นสุด 
)ถนน) 

ถนนริมน่านตะวันออก
ตอนเหนือ 

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๐.๔ 
อาคารดักน้ าเสีย 
(SOD๑) 

ริมน่านซอย ๑ 

ถนนริมน่านตะวันออก
ตอนใต้ 

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๐.๔ 
อาคารดักน้ าเสีย 
(SOD๔/๑) 

ริมน่านซอย ๑ 

ถนนริมน่านซอย ๑ 
คอนกรีตเสริม

เหล็ก 
๐.๔, ๐.๖ ริมน่านซอย ๑ หัวมุมโรงเรียนหัวเฉียว 

ถนนแดงทองดี-โกสินทร์ 
๒๐๐ ปี 

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๐.๖, ๐.๘ หัวมุมโรงเรียนหัวเฉียว สี่แยกถนนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 

ถนนชุมสาย 
คอนกรีตเสริม

เหล็ก 
๐.๖ ปากทางถนนร่มเกล้า สี่แยกถนนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 

ถนนสันติพลาราม 
คอนกรีตเสริม

เหล็ก 
๐.๖ 

ปากทางเข้าถนน
สันติพลาราม 

หน้าวัดสันติพลาราม 

ถนนหนุมาน 
คอนกรีตเสริม

เหล็ก 
๐.๘ สี่แยกถนนหนุมาน สี่แยกท่าเรือ 

ที่มา : เทศบาลเมืองตะพานหิน, 2559 

  สถานีสูบน ้าเสีย  

  เมื่อรวบรวมน้ าเสียมาตามแนวท่อรวบรวมน้ าเสีย ซึ่งไหลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกจนถึง
ระดับหนึ่ง ซึ่งแนวท่อดังกล่าวมีความลึกมาก การบ ารุงรักษาท าได้ยาก จ าเป็นจะต้องมีสถานีสูบน้ าเสีย 
เพื่อให ้ น้ าเสียสามารถระบาย ไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียได้ ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมือง
ตะพานหินมีสถานีสูบน้ าเสียหรือสถานียกระดับน้ าเสีย แสดงดังตารางท่ี ๓-27 

ตารางที่ ๓-27 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน 
รายชื่อ
สถานี 

สถานที่ตั ง 
ชนิดเคร่ือง 

สูบน ้า 
ขนาด 

)กิโลวัตต์) 
ระยะทางของสถานีสูบน ้าเสียสุดท้าย

ถึงระบบบ้าบัดน ้าเสีย )กิโลเมตร) 
PS1 หน้าวัดสันติพลาราม แบบจุ่ม ๗.๒๔ กิโลวัตต์ ๓ ชุด 

ประมาณ ๒ กม. 
PS2 สี่แยกท่าเรือฯ แบบจุ่ม ๒๘.๗ กิโลวัตต์ ๓ ชุด 

ที่มา : เทศบาลเมืองตะพานหิน, 2559 

 )๒) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับ

เสถียร (Stabilization Pond) เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีอาศัยธรรมชาติในการบ าบัดสารอินทรีย์ในน้ าเสีย 
เพื่อปรับปรุงคุณอาพน้ าท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อม เป็นระบบท่ีมีค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต่ า 
วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ควบคุมระบบไม่ต้องมีความรู้สูง แต่ต้องใช้พื้นท่ีก่อสร้างมากจึงเป็น
ระบบท่ีเหมาะกับชุมชนท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอและราคาไม่แพง แบ่งตามลักษณะการท างานได้ดังนี้ 

 
 



[ ๗๘ ] 
 

  1. บ่อแฟคัลเททีฟ )Facultative Pond)  
    บ าบัดน้ าเสียโดยจุลินทรีย์ เพื่อลดความสกปรกในรูปอินทรีย์สารของน้ าเสียท่ีเริ่ม

เข้าสู่ระบบ มีจ านวน ๑ บ่อ โดยบ่อมีความลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรความจุน้ าเสีย ๑๔๐,๓๔๓ ลูกบาศก์
เมตร  

  2. บ่อบ่ม )Maturation Pond)  
    มีสอาพเป็นแอโรบิคตลอดท้ังบ่อ จึงมีความลึกไม่มากและแสงแดดส่องถึงก้นบ่อ ใช้

รองรับน้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว เพื่อฟอกน้ าท้ิงให้มีคุณอาพน้ าดีขึ้น และอาศัยแสงแดดฆ่าเช้ือโรค       
หรือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ าท้ิง มีจ านวน ๒ บ่อ  โดยบ่อท่ี ๑ มีความลึก ๓ เมตร และมีปริมาตรความจุ
น้ าเสีย ๓๕,๑๓๔.๙๘ ลูกบาศก์เมตร และบ่อท่ี ๒ มีความลึก ๓ เมตร และมีปริมาตรความจุน้ าเสีย ๔๓,๙๑๗ 
ลูกบาศก์เมตร 

   บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน มีอาคารประกอบและระบบ
สาธารณูปโอค ได้แก่ อาคารส านักงาน ห้องปฏิบัติการ (ไม่ได้ใช้งาน) ส่วนถนนอายในโครงการเป็นถนน
คอนกรีต ความกว้าง 5 เมตร ล้อมรอบตัวโครงการด้วยรั้วลวดหนาม  

 

     
 

          

 รูปที่ 3-21  อาพบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน 

 



 
 

[ ๗๙ ] 
 

 )3)  การติดตามตรวจสอบ  
  จากการติดตามประเมินผลประสิทธิอาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของ

เทศบาลเมืองตะพานหิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง พบว่า คุณอาพน้ าหลังการบ าบัด
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ดังตารางท่ี 3-28 

ตารางท่ี 3-28  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณอาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน 

พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

22 มีนาคม 2559 27 กรกฎาคม 2559 
น้ าเข้า น้ าออก น้ าเข้า น้ าออก 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 6.7 6.8 7.1 7.4 
2. บีโอดี (มก./ล.) 20 มก./ล. 7.8 0.5 8.1 0.7 
3. ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) 50 มก./ล. 13 27 42 26 
4.น้ ามันและไขมัน (มก./ล.) 5 มก./ล. 0.9 0.4 0.8 0.5 
5. ไนโตรเจนทั้งหมด (มก./ล.) 20 มก./ล. 6.6 2.4 - - 
6. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มก./ล.) 2 มก./ล. 2.09 0.26 1.76 0.28 
7. ตะกอนหนัก (มก./ล.) - 0.0 0.0 0.1 0.1 
8. ซีโอดี (มก./ล.) - 37.0 36.8 27.4 26.6 
9. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(MPN/100 มล.) 

- ≥160,000 160,000 160,000 92,000 

10. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(MPN/100 มล.) 

- >160,000 9,200 28,000 4,700 

  จากผลการตรวจวัดคุณอาพน้ าระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 ครั้ง ได้มีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนและหลังผ่านการบ าบัดของ
แต่ละพารามิเตอร์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณอาพน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  ได้แก่ 
บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ ามันและไขมัน ฟอสฟอรัสท้ังหมด และไนโตรเจนท้ังหมด เพื่อประเมิน
ประสิทธิอาพด้านเทคนิคท่ีพิจารณาจากร้อยละการบ าบัดคุณอาพน้ า ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากค่ามาตรฐาน
คุณอาพน้ า มีผลการประเมินประสิทธิอาพการบ าบัดน้ าเสีย ดังตารางท่ี 3-29 

ตารางที่ 3-29 ประสิทธิอาพในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน 

พารามิเตอร์ 
ประสิทธิภาพในการบ้าบัด (ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
22 มีนาคม 2559 27 กรกฎาคม 2559 

บีโอดี 93.59 91.36 92.47 
ของแข็งแขวนลอย -107.69 38.09 -34.8 
น้ ามันและไขมัน 55.55 37.50 46.52 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด 87.56 84.09 85.82 
ไนโตรเจนท้ังหมด 63.64 - 63.64 



[ ๘๐ ] 
 

  2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียทางเทศบาลเมืองตะพานหิน ได้เป็นฝ่าย

ด าเนินการในเรื่องการเดินระบบเอง ทางเทศบาลเมืองตะพานหินยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องการเก็บ
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน และไม่เก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ตลอดจนยังไม่มีข้อมูลและ
แผนการด าเนินการศึกษาเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน แต่มีปัญหาในการด าเนินการ 
ในเรื่องขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และเครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย  

           2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เทศบาลเมืองตะพานหิน ไม่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน และไม่มี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน  

   2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
  เทศบาลเมืองตะพานหินยังไม่มีส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดูแล บ ารุงรักษา ระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียโดยตรง ประกอบกับบุคลากรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ และยังขาดความ รู้ 
ทักษะ ความช านาญ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

 3)  ผลการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
  จากการประเมินระบบจัดการน้ าเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร อายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณอาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด พบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน           
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนนท่ีได้คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๑ มีรายละเอียดในการประเมิน         
ดังตารางท่ี 3-30 

ตารางที่ 3-30 ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ์ 

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 ๖ 

ร้อยละ  
๖๗.๙๑ 

 ดี  
   (> ร้อยละ 80) 
  พอใช้  
 (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
    (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 ๔๔ 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 ๓๔ 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 ๗ 

รวม 134 ๙๑ 
ร้อยละของคะแนน = 91 x 100 /134 = 67.91 

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ผลการประเมิน 
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บทที่ ๔ 

ผลการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

๑.  เทศบาลเมืองน่าน 
 ๑) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

  ๑.๑ ที่ต้ังและขนาด 

  เทศบาลเมืองน่าน ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๑๔/๑๐ ถนนมหายศ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นท่ีครอบคลุม ๒ ต าบล 
คือ ต าบลในเวียงท้ังต าบล (๒๘ ชุมชน) และบางส่วนของต าบลผาสิงห์ (๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวนหอม 
หมู่ ๓ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๘ และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ ๙) มีพื้นท่ี ๗.๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๗๕๐ ไร่         
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 

    ทิศใต้    ติดต่อกับ    เทศบาลต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 

   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงต๊ึด อ าเภอภูเพียง โดยมแีม่น้ าน่านเป็นแนวแบ่งเขต 

   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน    

  ๑.๒ ประชากร 

  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองน่าน มี ๒๐,๕๑๔ คน แยกเป็นเพศชาย ๑๐,๒๕๐ 
คน เพศหญิง ๑๐,๒๖๔ คน จ านวนครัวเรือน ๑๐,๔๒๖ ครัวเรือน (ท่ีมา : เทศบาลเมืองน่าน, ธันวาคม 
๒๕๕๘) 

  ๑.๓ องค์ประกอบขยะมูลฝอย  

 จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน 
พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล (ข้อมูลเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%28%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%29
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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รูปที่ ๔-๑ แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน  
 

 ๑.4 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  

  ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองน่าน มีแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยมาจากครัวเรือนในเขต
เทศบาล จ านวน ๑๐,๔๒๖ ครัวเรือน ร้านอาหาร จ านวน ๓๕๗ แห่ง หอพัก จ านวน ๑๕๑ แห่ง โรงพยาบาล 
จ านวน ๑ แห่ง ตลาด จ านวน ๖ แห่ง ห้างสรรพสินค้า จ านวน ๑ แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 
๒๕ แห่ง โรงแรม จ านวน ๑๓ แห่ง และอื่นๆ จ านวน ๑๔ แห่ง (ท่ีมา : เทศบาลเมืองน่าน, มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบไม้/กิ่งไม้ 
33% 

เศษอาหาร 
28% 

พลาสติก 
10% 

กระดาษ 
9% 

โลหะ 
9% 

ผ้า 
7% 

แก้ว  
2% 

อื่นๆ 
2% 
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รูปท่ี ๔-2  แผนท่ีแสดงเขตเทศบาลเมืองน่าน 
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 ๒)  รายละเอียดของโครงการ 

 ๒.๑ ความเป็นมา   
  เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ในปี พ.ศ.2541 เพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย รวมวงเงินท้ังส้ิน ๘๗.๕๕๕ ล้านบาท เริ่มใช้งาน
ระบบเมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2543 และในปี พ.ศ.2556 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 2 
วงเงินท้ังส้ิน 81.240 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางท่ี ๔-1 
ตารางที่ ๔-1 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
 วงเงิน  

  (ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2539 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

3.000 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2541 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

87.555 
 

ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย เริ่มก่อสร้างวันที่ 
20 ส.ค.2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 2 ก.พ. 
2543 โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภฤกษ์วรกุล เป็น
ผู้รับผิดชอบการก่อสรา้งทั้งหมด  

๒๕๔๘ เทศบาลเมืองน่าน ๑๙.๐๐ ปรับปรุงก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย ระยะที่ 1   
ชั้นที่ ๒ 

๒๕๕๐ เทศบาลเมืองน่าน ๑๘.๐๐ ปรับปรุงก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย ระยะที่ 1   
ชั้นที่ ๓ 

2552 เทศบาลเมืองน่าน 13.970 ปรับปรุงก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย ระยะที่ 1   
ชั้นที่ 4 

๒๕๕๒ เทศบาลเมืองน่าน ๑.๐๐ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย ระยะที่ ๒ 

2554 เทศบาลเมืองน่าน 15.290 ปรับปรุงก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย ระยะที่ 1   
ชั้นที่ 5 

๒๕๕๖ งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
ในระดับจังหวัด จากส านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

81.240 
 

ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ ๑ บ่อ โรงคัดแยกขยะมูล
ฝอย ๑ โรง พร้อมเครื่องคัดแยก โรงหมักปุ๋ยพร้อม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ๑ โรง พร้อมครุภัณฑ์ 
ได้แก่ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ๑ คัน รถขุด
ตีนตะขาบ ๑ คัน รถบรรทุกเทท้าย ๑ คัน รถตัก
หน้าขุดหลัง ๑ คัน และเครื่องสูบน้ าเสีย ๒ เครื่อง 
โดย บริษัท ส.ศิริชัย สยามวัสดุ มีระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง ต้ังแต่วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ 
ก.ย. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๕๔๐ วัน (และได้ขอ
ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 150 วัน ถึง
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕8) 



[ ๘๕ ] 
 

 ๒.๒ ข้อมูลด้านนโยบาย 
 เทศบาลเมืองน่าน ให้ความส าคัญกับการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ได้ก าหนดไว้ในนโยบายหลักของเทศบาลเมืองน่านด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
คุณภาพ โดยสนับสนุนการจัดการระบบก าจัดขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้วยโครงการหน้าบ้านสะอาดน่ามอง ไม่มีการจัดต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท า
ระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบและปรับปรุงระบบ
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเพื่อ
เก็บเป็นข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 

 การด าเนินนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่านนั้น ได้มีการ
ด าเนินงานตามกรอบนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม คือ ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการท้ิงขยะ
ครอบคลุมทุกครัวเรือนและเป็นธรรมตามปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ส่วนการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยนั้น 
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีน าขยะ
มาก าจัดร่วม (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ซึ่งเป็นท่ีต้ังโครงการ) ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมือง
น่านได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะในอัตรา 1,๒00 บาท/ตัน หรือ กิโลกรัมละ 1.๒0 บาท 
ส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยนั้น เทศบาลเมืองน่านได้มีเทศบัญญัติ เรื่ อง การ
เก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา  15 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
  

 ด้านการรวมกลุ่มพื้นท่ีการจัดการขยะมูลฝอย มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ จ านวน ๑๗ แห่ง ดังตารางท่ี ๔-2 

ตารางที่ ๔-2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองน่าน 

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบันและส่วนอื่นๆ 
ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด 

เทศบาลเมืองน่าน 25-30 ตัน/วัน 
เทศบาลต าบลเวียงสา เทศบาลต าบลเชียงกลาง เทศบาลต าบลปัว      
เทศบาลต าบลดู่ใต้ เทศบาลต าบลกองควาย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าปั้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลถืมตอง องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงต๊ึด   
องค์การบริหารส่วนต าบลเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์   
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน้าว องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน   
องค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 

 
 

25-30 ตัน/วัน 

ที่มา : เทศบาลเมืองน่าน, 2559 
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 ๒.๓ ข้อมูลด้านเทคนิค 

   ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน เป็นท่ีดินท่ีเทศบาลเมืองน่านจัดซื้อเองเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีพื้นท่ีประมาณ ๖๐ ไร่ ต้ังอยู่ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง บ้านห้วยส้มป่อย ต าบลผาสิงห์ อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองน่านประมาณ ๕ กิโลเมตร ท้ังนี้ บริเวณพื้นท่ี
โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีล าห้วยส้มป่อย อยู่ห่างจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยประมาณ 10 เมตร  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-3  แผนท่ีแสดงท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน  

  (๑)  การเก็บขนขยะมูลฝอย  
   เทศบาลเมืองน่านด าเนินการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน            
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมแบบถังรวมซึ่งเทศบาลจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้บริการในชุมชนเขต
เทศบาล ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่านท่ีเก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ สถานท่ีก าจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลเมืองน่าน มีประมาณวันละ ๒๕-๓๐ ตัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นท่ีน ามาท้ิงร่วมอีกประมาณ ๒๕-๓๐ ตันต่อวัน ส าหรับรถเก็บขนมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองน่าน และรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ          
มีรายละเอียดดังตารางท่ี ๔-3 และ ๔-4 

สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 



[ ๘๗ ] 
 

ตารางที่ ๔-3 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน 

ประเภทรถ ทะเบียนรถ 
วัน/เดือน/ปี      

ที่ได้มา 
ชื่อผู้ขับข่ี สภาพรถ 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 1 บธ 1439 27เม.ย.2554 นายประพันธ์ แก้วก๋าค า ดี 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 2 80-8250 27เม.ย.2554 นายกระด่ิงทอง ไชยโภชน์ ดีพอใช้ 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 5 บธ 1270 26 ก.ย. 2539 นายยุทธการ อินพรม ช ารุด 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 6 80-4254 9 ม.ีค.2543 นายอดิศักด์ิ อัศวรัตนากร ช ารุด 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 7 80-4255 9 ม.ีค.2543 นายประทิน อินพรม ช ารุด 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 8 80-5523 1 ม.ีค.2548 นายธงชัย การินทร์ ดีพอใช้ 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 9 80-6177 3 ส.ค.2549 นายสมโภช มูลสติ ดีพอใช้ 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 10 80-9612 17 ก.ย.2556 นายวินัย แดนปัน ดี 

รถเก็บขนขยะอันตราย ม.0716 8 ก.ย.2536 นายภาสกรณ์ สงคราม ช ารุด 
รถเก็บขนกิ่งไม้ 1 80-5508 14 ก.พ.2548 นายสมศักด์ิ สุนันตา ดีพอใช้ 

รถเก็บขนกิ่งไม้ 2 81-0342 3 เม.ย.2558 นายเฉลิม อาจประดิษฐ์ ดี 
รถรับส่งเอกสาร 1 กค 4520 29 ธ.ค.2553 นายธีรยุทธ สุทธะ ดี 

รถรับส่งเอกสาร 2 บท 6184 13 ต.ค.2557 นายกิตติชัย อุทัย ดี 
ที่มา : เทศบาลเมืองน่าน, กรกฎาคม 2559 

ตารางที่ ๔-4 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ประเภทรถ 
ขนาด 
ความจุ  

ปีที่จัดซื้อ 
จ านวน

เที่ยวการ
เก็บขน  

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ  

ระยะทางในการเก็บ
ขนต่อเที่ยว ไม่รวม
ระยะทางไปที่ทิ้งขยะ  

ระยะเวลา 
เก็บขน 
ต่อเที่ยว  

รถยนต์ขยะ แบบ
เปิดข้างเทท้าย  

4 ลบ.หลา 27 เม.ย. 54 2 เท่ียว 2 คน 18 ก.ม. 2.30 ชม. 

รถบรรทุกอัดท้าย  10 ลบ.ม. 27 เม.ย. 54 1 เท่ียว 2 คน 18 ก.ม. 5 ชม. 

รถบรรทุกอัดท้าย 4 ลบ.หลา 26 ก.ย. 39 2 เท่ียว 2 คน 20 ก.ม. 2 ชม. 

รถบรรทุกอัดท้าย 15 ลบ.หลา 9 มี.ค. 43 1 เท่ียว 2 คน 13 ก.ม. 4.30 ชม. 

รถบรรทุกอัดท้าย 15 ลบ.หลา 9 มี.ค. 43 1 เท่ียว 2 คน 17 ก.ม. 4.30 ชม. 

รถบรรทุกอัดท้าย 12 ลบ.ม. 1 มี.ค. 48 1 เท่ียว 2 คน 16 ก.ม. 5 ชม. 

รถบรรทุกอัดท้าย 10 ลบ.ม. 3 ส.ค. 49 1 เท่ียว 2 คน 16 ก.ม. 4.30 ชม. 

รถบรรทุกอัดท้าย 10 ลบ.ม. 17 ก.ย. 56 1 เท่ียว 2 คน 20 ก.ม. 4.30 ชม. 
ที่มา : เทศบาลเมืองน่าน, กรกฎาคม 2559 
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   (๒) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
    การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล (Sanitary landfill) มีจ านวนบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจ านวน ๒ บ่อ เปิดใช้งานจ านวน ๑ บ่อ 
เมื่อปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ ๕๐-๖๐ ตันต่อวัน 
ใช้วิธีฝังกลบแบบพื้นราบ (Area Method) เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับดินเดิม โดยไม่มีการขุดดินท า
การบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อนแล้วค่อยบดอัดทับในช้ันถัดขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามท่ี
ก าหนด ลักษณะบ่อฝังกลบรองวัสดุกันซึมเพื่อรองรับน้ าชะขยะมูลฝอย โดยมีค่าตามท่ีออกแบบไว้  
จ านวน ๖ ช้ัน ปัจจุบันได้มีการด าเนินการไปแล้ว จ านวน ๕ ช้ัน ในแต่ละช้ันมีความสูง 3 เมตร ปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมท่ีก าจัดได้ ท้ังส้ิน ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปริมาณขยะท่ีต้องก าจัดท่ีได้
ออกแบบไว้ท่ี ๑๑๐,๖๐๕ ลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้น มีการน าเอาเทคโนโลยีการคัดแยกขยะโดยใช้
เครื่องจักรคัดแยก จ านวน 1 เครื่อง ความสามารถในการคัดแยกขยะมูลฝอย 60 ตันต่อวัน และการ
หมักท าปุ๋ย โดยมีเครื่องจักรท่ีใช้ในการหมัก ได้แก่ เครื่องสับ/บดย่อย เครื่องร่อนปุ๋ย เครื่องอัดเม็ด 
เครื่องเป่าอากาศ และเครื่องบรรจุถุง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาเอกชนเข้าด าเนินการ 

 

    
 

     
 

    

รูปท่ี 4-4  ภาพบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน 
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  นอกจากมีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้ว เทศบาล
เมืองน่านยังได้มีเตาเผาขยะติดเช้ือ เป็นแบบเผาไหม้ความร้อนสูง ๒ ห้องเผา เพื่อบริการก าจัดขยะ        
ติดเช้ือให้กับโรงพยาบาลในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ได้แก่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลสันติสุข โรงพยาบาล
ท่าวังผา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลบ่อเกลือ โรงพยาบาลเชียงกลาง โรงพยาบาล  
ทุ่งช้าง โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลบ้านหลวง โรงพยาบาลสองแคว โรงพยาบาลนาน้อย 
โรงพยาบาลภูเพียง โรงพยาบาลแม่จริม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลนาหมื่น            
ซึ่งเทศบาลเมืองน่านคิดค่าบริการในการก าจัดขยะติดเช้ือท่ีกิโลกรัมละ ๑๒ บาท  
 
 

    

   

รูปท่ี ๔-5 รูปภาพเตาเผาขยะติดเช้ือ เทศบาลเมืองน่าน 
 

 

  ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน เป็น
ระบบบ่อผ่ึง จ านวน ๑ บ่อ ขนาด ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีประมาณ ๗ ไร่ ดังรูปท่ี 4-6 
 

 

รูปที่ ๔-6  ภาพระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน 



[ ๙๐ ] 
 

 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 ท าการเก็บตัวอย่างน้ าชะขยะมูลฝอยจากระบบบ าบัด          
น้ าชะขยะมูลฝอยของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน  เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 3 มกราคม 2539 ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ค่าบีโอดี ค่าสารแขวนลอยท้ังหมด ค่าซีโอดี และค่าทีดีเอส มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากไม่มี
การระบายน้ าท้ิงออกนอกพื้นท่ีจึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และจากการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก 
จ านวน ๙ พารามิเตอร์ พบว่า มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน ดังตารางท่ี ๔-5 

ตารางที่ ๔-5  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าชะขยะมูลฝอย จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย    
เทศบาลเมืองน่าน       

พารามิเตอร์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพน้ า 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  - 9.1 5.5-9.0 
สี  แพลตทินัมโคบอลท์ 1,750 - 
ค่าบีโอดี  มิลลิกรัมต่อลิตร  97.0 ไม่เกิน 20 
ค่าซีโอดี   มิลลิกรัมต่อลิตร  1,487.4 ไม่เกิน 120 
สารแขวนลอยทั้งหมด  มิลลิกรัมต่อลิตร  4,570 ไม่เกิน 50 
ค่าทีดีเอส (TDS)  มิลลิกรัมต่อลิตร  5,235 ไม่เกิน 3,000 
ฟอสฟอรัสรวม มิลลิกรัมต่อลิตร  5.85 - 
ซัลเฟต  มิลลิกรัมต่อลิตร  300.0 - 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร  1,675.5 - 
แอมโมเนีย มิลลิกรัมต่อลิตร  25.8 - 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร  0.68 - 
โลหะหนัก 
สังกะสี (Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 5.0 
สารหนู (As)  มิลลิกรัมต่อลิตร  <0.050 ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร  0.02 ไม่เกิน 2.0 
โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อลิตร  0.094 ไม่เกิน 0.25 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni)  มิลลิกรัมต่อลิตร  0.042 ไม่เกิน 1.0 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  0.47 ไม่เกิน 5.0 
เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมต่อลิตร 17.33 - 

 

 



[ ๙๑ ] 
 

  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ไม่มีระบบควบคุมก๊าซและระบบตรวจสอบก๊าซ  
แต่มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 4 บ่อ สามารถใช้งานได้ทุกบ่อ โดย
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 ได้ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ เมื่อวันท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ พบว่า พารามิเตอร์โลหะหนักส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ลงวันท่ี 
31 สิงหาคม 2543 ยกเว้น โลหะหนักตะกั่วและโลหะหนักแมงกานีส ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐาน รายละเอียด
ดังตารางท่ี ๔-6 

ตารางที่ ๔-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย    
เทศบาลเมืองน่าน 

พารามิเตอร์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพน้ า 
สีหรือกล่ิน  - สีน้ าตาล ไม่มีกล่ิน ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  - ๖.๖ 5.5-9.0 
ความขุ่น NTU ๘๒๙.๐ - 
ของแข็งท้ังหมด มิลลิกรัมต่อลิตร  ๑,๒๗๔ - 
ความกระด้าง มิลลิกรัมต่อลิตร ๔๙๘.๐ - 
ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร ๑๗๕.๖ - 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ๗๓.๖ - 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑๐ - 
ซีโอดี มิลลิกรัมต่อลิตร ๗๔.๔ - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/๑๐๐ ml ๔,๘๐๐ - 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/๑๐๐ ml ๔,๐๐๐ - 
โลหะหนัก 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 0.003 
โครเมี่ยม (Cr) มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๒๑ ไม่เกิน ๐.๐๕ 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๖ ไม่เกิน ๑.๐ 
ตะก่ัว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๗๖ ไม่เกิน ๐.๐๑ 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๑.๙๘ ไม่เกิน 0.5 
สังกะสี (Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๑๙ ไม่เกิน 5 
สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <๐.๐๕๐ ไม่เกิน ๐.๐๑ 
เหล็ก (Fe)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๔๖.๙๐ - 

 

 

 



[ ๙๒ ] 
 

 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฯ ท่ียังใช้การได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นรถชนิด
ต่างๆ ท่ีใช้งานนอกเหนือจากรถท่ีใช้ในการเก็บขยะมูลฝอย (ตารางท่ี ๔-7) นอกจากนั้น เป็นอาคาร
ประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ และอาคาร
ซ่อมบ ารุง มีระบบจัดการน้ าฝนเป็นรางดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ส่วนถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีต ความกว้าง ๖-๘ เมตร ล้อมรอบตัวโครงการด้วยรั้วคอนกรีต
ตลอดแนว โดยมีต้นไม้ท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติ ความสูงเฉล่ีย 3-6 เมตร เป็นแนวกันชน  

ตารางท่ี ๔-7  เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน 

ล าดับ ประเภท ทะเบียนรถ 
ขนาด 

(แรงม้า) 
ปีที่ได้มา สภาพ 

1 รถแทรกเตอร์ ต ๐๖๐๑ ๑๓๗ ๑๑ ก.ย.๒๕๓๙ ใช้งานได้ 
2 รถแทรกเตอร์ ตค ๕๘ ๑๓๗ ๙ มี.ค.๒๕๔๓ ใช้งานได้ 
3 รถแบคโฮ ตค ๕๗ ๑๒๘ ๙ มี.ค.๒๕๔๓ ใช้งานได้ 
4 รถบรรทุก ๖ ล้อ ๘๐-๔๒๕๖  ๕ ลบ.ม. ๙ มี.ค.๒๕๔๓ ใช้งานได้ 
5 รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ๘๐-๐๓๗๐ ๒๔๐ ๑๐ เม.ย.๒๕๔๘ ใช้งานได้ 
6 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ตค ๒๓๖๖ ๒๐๕ ๑๐ เม.ย.๒๕๔๘ ใช้งานได้ 
7 รถขุดหน้าตักหลัง ตค ๒๓๖๗ ๙๐ ๑๐ เม.ย.๒๕๔๘ ใช้งานได้ 
8 รถขุดตีนตะขาบ ตค ๒๓๖๘ ๑๖๔ ๑๐ เม.ย.๒๕๔๘ ใช้งานได้ 

ที่มา : เทศบาลเมืองน่าน, ๒๕๕๙ 
 

  ๒.๔ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

   เทศบาลเมืองน่าน มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน      
๑,๑๕๔,๒๔๐ บาท/ปี และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน ๘,๑๘๑,๔๑๕ บาท/ปี    
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) แต่เทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๓,๓๘๒,๖๘๘.๒๐ บาท/ปี รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี ๔-8 

ตารางท่ี ๔-8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน  

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท/ปี) 
๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑๗๒,๐๒๖.๐๐ 
๒ ค่าจ้างเหมาแรงงาน/ค่าจ้างต่างๆ ๑,๘๐๒,๘๘๑.๘๙ 
๓ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ๒๓,๙๗๗.๙๐ 
๔ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๓๒๙,๒๒๔.๐๐ 
๕ ค่าวัสดุต่างๆ ๙๒,๓๘๔.๒๕ 
๖ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๗๑๘,๔๐๓.๒๐ 
๗ ค่าไฟฟ้า ๒๔๓,๗๙๐.๙๖ 

รวม ๓,๓๘๒,๖๘๘.๒๐ 
ที่มา : เทศบาลเมืองน่าน, ๒๕๕๙  



[ ๙๓ ] 
 

  การด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย รับผิดชอบโดยกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองน่าน         
มีจ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ดังตารางท่ี ๔-9  

ตารางท่ี ๔-9 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีระบบก าจัดขยะมูลฝอยของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองน่าน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 
๑ นายสมศักด์ิ     เช้ือหมอ ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล 
๒ นายชัยเล็ก      ไชยช่อฟ้า นายช่างโยธาช านาญงาน 
๓ นายเสวต        นันต๊ะวงค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๔ นายฝน          เพิ่มเติม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๕ นายอ านาจ     บุญเรือง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๖ นายจ าลอง      ยอดหงษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๗ นายกิตติศักด์ิ    ดีพรมกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๘ นายอดุลย์       จันทนะ พนักงานจ้างเหมา 
๙ นายประเสริฐ   ระลึก พนักงานจ้างเหมา 
๑๐ นายพิภพ        พุทธบัวถา พนักงานจ้างเหมา 
๑๑ นายประภาส    สอนใจ พนักงานจ้างเหมา 
๑๒ นางสุดาวรรณ  ทะนะมา พนักงานจ้างเหมา 
๑๓ นายประวิน     ระลึก พนักงานจ้างเหมา 
๑๔ นายบุญคง       ไชยโภชน์ พนักงานจ้างเหมา 
๑๕ นายชวน         ชัยวงค์ พนักงานจ้างเหมา 

ที่มา : เทศบาลเมืองน่าน, ๒๕๕๙  

   ๒.๕ ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
            การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลเมืองน่านนั้น ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง               
มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยให้แต่ละชุมชนภายในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลด าเนินการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย มีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การจัดต้ังธนาคารขยะ ใน
ชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาล ปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

  ๒.๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
  เทศบาลเมืองน่านด าเนินงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ระบบฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล ซึ่งไม่มีความซับซ้อนของการใช้เทคโนโลยี ปัญหาจึงมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นปัญหา
เรื่องเครื่องจักรกลท่ีใช้ในการฝังกลบเกิดการช ารุดเสียหายบ่อย เนื่องจากมีการใช้งานมานานหลายปี 
ปัญหาส าคัญของการด าเนินงานระบบอีกอย่างหนึ่ง คือ ระยะเวลาในการใช้งานระบบ เนื่องจากใน
การศึกษาออกแบบได้คาดการณ์ส าหรับใช้ฝังกลบขยะเฉพาะขยะของเทศบาลเมืองน่านและขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีบ่อขยะของเทศบาลต้ังอยู่ ซึ่งปริมาณขยะท้ังสองแห่ง
รวมกันไม่เกินวันละ 30 ตัน แต่ปัจจุบันได้ด าเนินการแบบศูนย์จัดการขยะของจังหวัดท่ีมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ น าขยะมาก าจัดร่วมอีกประมาณ ๒๕-๓๐ ตัน/วัน ซึ่งมากกว่า
ท่ีออกแบบไว้กว่าเท่าตัว ส่งผลให้อายุการใช้งานของระบบส้ันลงมาก  
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 ๓)  ผลการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย  

   จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน พบว่า 
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีร้อยละของคะแนนท่ีได้ คิดเป็นร้อยละ 85.29 โดยมีรายละเอียดในการประเมิน    
ดังตารางท่ี 4-10 

ตารางที ่๔-๑0 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 20  
 

ร้อยละ 
85.29 

 ด ี 
    (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
    (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 

(< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 48 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 30 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 18 

รวม 136 116 

ร้อยละของคะแนน = 116 x 100 / 136  = 85.29 
อยู่ในเกณฑ์ด ี

สรุปผลการประเมิน 
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๒.  เทศบาลต าบลท่าวังผา 
 (๑) ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ที่ต้ังและขนาด  
 เทศบาลต าบลท่าวังผา ต้ังอยู่บริเวณสองฟากถนนสายน่าน -ทุ่งช้าง ต้ังแต่หลัก
กิโลเมตรที่ 40-45 ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลท่าวังผาท้ังหมด โดยห่างจากจังหวัดน่าน 42 กิโลเมตร และ
ห่างจากกรุงเทพมหานคร 710 กิโลเมตร ท่ีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางท่ี 234.70 เมตร         
มีพื้นท่ีประมาณ 30.50 ตารางกิโลเมตรหรือ 19,062.50 ไร่ และมีหมู่บ้านในเขตปกครอง              
7 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนชัย หมู่ท่ี 1 บ้านท่าวังผา หมู่ท่ี 2 บ้านอาฮาม หมู่ท่ี 3 บ้านสบยาว หมู่ท่ี 4 บ้าน
วังว้า หมู่ท่ี 5 บ้านท่าวังผาสอง หมู่ท่ี 6 และบ้านท่าวังผาสาม หมู่ท่ี 7 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

 ทิศเหนือ  ติดกับ  ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา และต าบลเจดีย์ชัย  

     อ าเภอปัว 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา และต าบลป่าคา  
     อ าเภอท่าวังผา 
 ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา และต าบลริม อ าเภอท่าวังผา 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา และต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา 

 ๑.๒ ประชากร  
  เทศบาลต าบลท่าวังผา มีประชากรจ านวน 5,๕๑7 คน และมีครัวเรือนจ านวน 
2,501 ครัวเรือน (ท่ีมา : เทศบาลต าบลท่าวังผา, 2558) 

 ๑.๓ องค์ประกอบขยะมูลฝอย  
  จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลท่าวั งผา พบว่ า 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล (ท่ีมา : เทศบาล
ต าบลท่าวังผา, กรกฎาคม 2559) 

 

                                                   

รูปที่ 4-7  แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลท่าวังผา  

ใบไม/้กิ่งไม้ 
6% 

เศษอาหาร 
48% 

พลาสติก 
8% 

กระดาษ 
5% 

โลหะ 
2% 

ผ้า 
12% 

เศษผัก/ผลไม้ 
9% 

ขวดแก้ว 
3% 

เศษแก้ว/     
เศษกระจก 

7% 
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              ๑.4 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
  ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลท่าวังผา มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขต

เทศบาล จ านวน 2,501 หลังคาเรือน หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 5 แห่ง โรงพยาบาล จ านวน 
1 แห่ง และตลาด จ านวน 2 แห่ง (ท่ีมา : เทศบาลต าบลท่าวังผา, กรกฎาคม 2559) 

 

 
รูปที่ 4-8  แผนท่ีเขตปกครองและพื้นท่ีเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลท่าวังผา 
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 ๒)  รายละเอียดของโครงการ 
 ๒.๑ ความเป็นมา  
  ศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลต าบลท่าวังผา ต้ังอยู่เลขท่ี 555 บ้าน        
ท่าวังผา 2 หมูท่ี่ 6 ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีพื้นท่ีประมาณ 100 ไร่ (ก่อสร้างเมื่อ
เดือนมกราคม 2554 แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2555) โดยกู้เงินจากธนาคารออมสิน รวมเป็นเงิน 
33,856,614 บาท ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อท่ีดิน ค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ และค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ โดยศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน มี
การก าจัดขยะแบบ 3 R คือ การรีไซเคิล การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณขยะ และระบบการ
จัดการขยะโรงบ าบัดขยะอินทรีย์ โดยใช้กระบวนการบ าบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 
พร้อมเครื่องสับขยะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น มาบริหารจัดการขยะและการน าขยะไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าท่ีสุด ดูแลระบบฯ โดยเทศบาลต าบลท่าวังผา ท้ังนี้ บริเวณ
พื้นท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีล าห้วยร่องถ่อ อยู่ห่างจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยประมาณ 300 
เมตร และมีชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 3 ชุมชน 

  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม  
๒๕๕๗ ให้เทศบาลต าบลท่าวังผาเป็นองค์กรน าร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
Model S ในการก าจัดขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะของรัฐบาล ซึ่งเทศบาลต าบลท่าวังผา
ได้จัดท าโครงการพื้นท่ีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเทศบาลต าบลท่าวังผา เพื่อขอการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับ
จังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF)          
และปุย๋อินทรีย์ ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าวังผา เพื่อรองรับขยะปริมาณ 20 ตัน/วัน  

 โครงการนี้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการบ าบัดขยะมูลฝอยทางกลและชีวภาพของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Mechanical and Biological Treatment : SUT MBT) เพื่อเป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะสมส าหรับใช้จัดการขยะ โดยอาศัยหลักการหมักในสภาวะใช้อากาศ ท าให้ขยะ
เสถียรภายในระยะเวลาอันส้ัน (15-30 วัน) โดยไม่มีกล่ินเหม็นเน่าเหมือนกับการเทกอง และยังใช้พื้นท่ี
น้อย นอกจากนี้ กระบวนการบ าบัดด้วยวิธีนี้ยั งได้ผลพลอยได้เป็นสารปรับปรุงดิน และเช้ือเพลิงขยะ 
(RDF) ท าให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะและสามารถน ามาผลิตเป็นพลังงานเป็นการสร้างรายได้คืนให้กับ
องค์กรต่อไป  

 เทศบาลต าบลท่าวังผา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 60,856,042 
บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างระบบฯ วงเงิน 10,934,000 
บาท ท้ังนี้เทศบาลต าบลท่าวังผาไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างภายในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2559 ซึ่ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะได้เสนอขอต้ังงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป 
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 ๒.๒ ข้อมูลด้านนโยบาย 
    เทศบาลต าบลท่าวังผามีการจัดต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ชัดเจน มีการจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบและปรับปรุงระบบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  จัดท าสรุป
รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูล และรายงานต่อผู้บริหาร
เป็นระยะๆ ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย         
และมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ นโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น มีอัตราการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย โดยคิดค่าให้บริการส าหรับสถานประกอบการ ลูกบาศก์เมตรละ 
๕๐-200 บาท นโยบายด้านการรวมพื้นท่ีการจัดการขยะมูลฝอย ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 
สถาบันอื่นๆ เข้าร่วม 

 ๒.๓ ข้อมูลด้านเทคนิค 

  (1)  การเก็บขนขยะมูลฝอย  
    เทศบาลต าบลท่าวังผาด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน มีปริมาณขยะ         
มูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ ศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลต าบลท่าวังผา ประมาณ 
วันละ 3.5 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประสิทธิภาพการก าจัดท่ีออกแบบไว้  

   (๒)  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  โครงการพื้นท่ีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเทศบาลต าบลท่าวังผา

น าองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะชุมชน ท่ีมองทุกมิติ ท้ังด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ส่ิงแวดล้อม โดยเทคโนโลยีการจัดการขยะท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาขึ้น เพื่อจัดการกับ
ขยะชุมชนและในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เป็นรูปแบบของการจัดการขยะใน
ระดับชุมชนแบบครบวงจรโดยน ามาผลิตพลังงานทดแทนและได้อินทรียวัตถุเป็นสารปรับปรุงดิน           
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรท่ีพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี คือ เทคโนโลยีการบ าบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT, Mechanical and 
Biological Waste Treatment) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถปรับเสถียรภาพของขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูในแนวต้ัง (Vertical Agitators) ซึ่งเป็น
การพลิกกลับกองด้วยเทคนิคเชิงกล จะท าให้กองขยะท่ีอยู่ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้มาก
ขึ้น อาศัยขบวนการทางชีววิทยาของแบคทีเรียในการย่อยสลายอินทรียวัตถุท่ีมีอยู่ในขยะมูลฝอย ด้วย
แอโรบิคแบคทีเรีย (Aerobic Bacteria) ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสมในด้านความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณ
ออกซิเจน รวมท้ังสัดส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน จะท าให้สามารถลดระยะเวลาในการหมัก
เหลือเพียง 1 เดือน ระบบกลับกองด้วยเทคนิคเชิงกลนี้ ท าให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้
ดีขึ้น และยังป้องกันการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนทางด้านล่างของกองขยะท่ีก่อให้เกิดกล่ินเหม็น 
ซึ่งคุณสมบัติของขยะท่ีผ่านกรรมวิธี การบ าบัดโดยวิธี MBT จะมีน้ าหนักลดลงประมาณร้อยละ 53 
และมีความช้ืนเฉล่ียท่ีร้อยละ 20 โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ท่ีเหลือจะเป็นขยะจ าพวกพลาสติก ซึ่งมี
ความเหมาะสมท่ีจะน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF) และท่ีเหลือเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมี
ปริมาณคาร์บอนสูง สามารถน าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ 

 



[ ๙๙ ] 
 

 
รูปท่ี 4-9 ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ 
(เทคโนโลยีการบ าบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
 

 

 
 
 

  
 
 

  

รูปท่ี 4-10 บริเวณศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลต าบลท่าวังผา 

 

                                 

              
            
   

         
    

             

             

                /    
        

                
(RDF)

        
   

       
      

          

        

             



[ ๑๐๐ ] 
 

 ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ภายในศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลต าบลท่าวังผา  
เป็นระบบบ่อผ่ึง ขนาดพื้นท่ี 1 ไร่ จ านวน 4 บ่อ ดังนี้   

  ๑) บ่อไร้อากาศ 1  ขนาดบ่อ กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 3 เมตร  
  2) บ่อไร้อากาศ 2  ขนาดบ่อ กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 3 เมตร  
  3) บ่อกึ่งไร้อากาศ 1  ขนาดบ่อ กว้าง 12 เมตร ยาว 27 เมตร ลึก 2 เมตร  
  4) บ่อกึ่งไร้อากาศ 2  ขนาดบ่อ กว้าง 12 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 2 เมตร  
 

 
รูปที่ 4-11 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลต าบลท่าวังผา 

 

   ศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลต าบลท่าวังผา ไม่มีระบบควบคุมก๊าซ ไม่มี
ระบบตรวจสอบก๊าซ ไม่มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) และไม่มีระบบจัดการ
น้ าฝน เครื่องจักรและครุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นรถชนิดต่างๆ ท่ีใช้งาน (ตารางท่ี 4-11) นอกจากนั้นเป็น
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส านักงาน และอาคารป้อมยาม ส่วนถนนภายใน
โครงการเป็นถนนลูกรัง ความกว้าง 6 เมตร และถนนคอนกรีต ความกว้าง ๘ เมตร  

ตารางท่ี ๔-๑1  เครื่องจักรในศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลต าบลท่าวังผา 
ล าดับ ประเภท ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 รถขุดตีนตะขาบ ตค 338 2555 ปกติ 
2 รถอีแต๋น - 2555 เก่า 
3 รถตักหน้าขุดหลัง ตค 122 - ช ารุด 
4 รถจักรยานยนต์ - 2555 ปกติ 

ที่มา : เทศบาลต าบลท่าวังผา, 2559 

  ๒.๔ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  การด าเนินงานในศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลต าบลท่าวังผา มี
บุคลากรประจ าระบบ จ านวน 2 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1 คน และ นักวิชาการ
เกษตร 1 คน มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน ๑๕3,400 บาท/ปี และรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด 7,600 บาท/ปี มีปัญหาในการด าเนินงานเรื่องประสิทธิภาพของระบบ 
ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และเครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย 



[ ๑๐๑ ] 
 

๓.  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์
 ๑)  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ที่ต้ังและขนาด  
 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต้ังอยู่ท่ีริมฝ่ังด้านตะวันตกของแม่น้ าน่าน ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอุตรดิตถ์ เป็น
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีพื้นท่ี ๒.๐๓ ตารางกิโลเมตร ส านักงานเทศบาลครั้งแรกเป็นอาคารไม้ช้ันเดียว
อยู่ด้านข้างโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ย้ายมาอยู่ท่ี เลขท่ี ๑ ถนนประชานิมิตร ต าบล
ท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นท่ีต้ังปัจจุบัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขต
เพิ่มข้ึน เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ ครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบ ๑๓.๔๙ ตารางกิโลเมตร อยู่ในต าบล
ท่าอิฐท้ังหมด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดกับ  เทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  เทศบาลต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้   ติดกับ  แม่น้ าน่าน 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  เทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 
รูปที่ 4-12  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
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 ๑.๒ จ านวนประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีจ านวน ๓๔,๐๕๗ คน แบ่งเป็นเพศชาย   
๑๕,๘๒๔ คน เพศหญิง ๑๘,๒๓๓ คน จ านวนครัวเรือน ๑๔,๒๕๐ ครัวเรือน (ท่ีมา : ส านักปลัดเทศบาล 
เมืองอุตรดิตถ,์ เมษายน ๒๕๕๙) 

 ๑.๓ องค์ประกอบขยะมูลฝอย  
  จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล รองลงมาเป็นขยะย่อยสลายได้ (ข้อมูลปี 
พ.ศ.2557) 

 
รูปที่ 4-13  แผนภูมิองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  

 ๑.4 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
  ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขตเทศบาล 
จ านวน ๑๔,๒๕๐ ครัวเรือน ร้านอาหาร ๑๗๘ แห่ง โรงแรม ๔๙ แห่ง โรงงาน ๒๒ แห่ง ห้างสรรพสินค้า       
๒ แห่ง ตลาด ๗ แห่ง หมู่บ้านจัดสรร ๑๘ แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน ๑๑ แห่ง และโรงพยาบาล         
๑ แห่ง (ท่ีมา: เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 ๒)  รายละเอียดของโครงการ 
 ๒.๑ ความเป็นมา 
   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี พ .ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๖ แบ่งเป็นงบประมาณในการศึกษาและออกแบบระบบ 
จ านวน ๔.๓๑๙ ล้านบาท และงบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน ๘๑.๗๕๐ 
ล้านบาท (งบประมาณอาจมีความแตกต่างจากตารางท่ี ๔-๑2 เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนรายละเอียด
งบประมาณการก่อสร้าง) ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4-12  

พลาสติก 
๔๙.๒๘ 

เศษอาหาร 
๓๑.๑๔% 

ใบไม/้กิ่งไม้ 
๑๐.๓๕% 

    อื่นๆ  
     ๕.๑๙% 

ผ้า  
  ๑.๔๖% กระดาษ 

๑.๒๙% 

แก้ว ๑.๐๑% 

โลหะ ๐.๒๘% 
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ตารางที่ ๔-๑2 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2537 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

1.319 ศึกษาความเหมาะสมระบบ
บ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัด
ขยะ 

2539 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3.000 ออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

2540 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3.800 ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย     
(ถนนทางเข้าระบบก าจัดขยะ) 

6.199 เพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัด
มูลฝอย โดย 

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
- จัดซื้อรถแทรกเตอร์  
- จัดซื้อถังรองรับขยะ 

2544 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

16.350 ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย 

2545 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

32.700 ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย 

2546 งบกระจายอ านาจ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

28.610 
เทศบาลฯ 

สมทบ 
4.085 

ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย 

 ๒.๒ ข้อมูลด้านนโยบาย 
  นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ภายใต้กรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ใน 2 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนา 
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และแนวทางการ
พัฒนา บ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากนั้นแล้ว การจัดการพื้นท่ีฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในระยะท่ี ๒ เทศบาลยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การว่าจ้างท่ีปรึกษาในการศึกษาออกแบบก่อสร้างระยะท่ี 2 และคาดว่าจะสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างระบบผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  



[ ๑๐๔ ] 
 

 ด้านการจัดองค์กรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ มีการจัดต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดท าระบบข้อมูลท้ังด้านเทคนิค บุคลากร
และงบประมาณ มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลและมีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ มีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ โดยมี
รูปแบบการรายงานข้อมูลท่ีชัดเจนและเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลภายในหน่วยงาน มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ และมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 

 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้ออกระเบียบเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย ในอัตรา ๓๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน 
ส่วนการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยนั้น สถานประกอบการ เก็บค่าธรรมเนียม ในอัตรา ๘๐๐ บาท/เดือน 
และอาคารพานิชยกรรม เก็บค่าธรรมเนียม ในอัตรา ๓๐๐ บาท/เดือน นอกจากนี้ ยังมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันและน าขยะมูลฝอยมาก าจัด  รวมท้ังส้ิน 14 แห่ง โดยมีการ
จัดเก็บค่าก าจัดขยะ ตันละ ๓๐๐ บาท รายละเอียดดังตารางท่ี ๔-๑3 

ตารางที่ ๔-๑3 หน่วยงานท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปริมาณขยะท่ีน ามาก าจัด (ตัน/วัน) 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๓๕ ตัน/วัน 
เทศบาลต าบลบ้านเกาะ ๔.๕๐ 

๒๙.๑๘ ตัน/วัน 
 

เทศบาลต าบลหัวดง ๒.๕๐ 
เทศบาลต าบลร่วมจิต ๑.๑๓ 
เทศบาลต าบลผาจุก ๓.๘๐ 
เทศบาลต าบลตรอน ๐.๘๗ 

เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา ๒.๔๐ 
เทศบาลต าบลท่าสัก ๑.๑๘ 

เทศบาลต าบลหาดกรวด ๑.๐๔ 
เทศบาลต าบลงิ้วงาม ๔.๔๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพี้ ๑.๔๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง ๐.๒๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล ๑.๓๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนานกกก ๐.๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายหลวง ๓.๘๐ 

ที่มา: เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, 2559 

 

 



[ ๑๐๕ ] 
 

 ๒.๓ ข้อมูลด้านเทคนิค 
   สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ต้ังอยู่บ้านพระฝาง หมู่ท่ี ๓          
ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จัดซื้อเองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อท่ี ๑๑๒ ไร่ ห่าง
จากเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 20 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ ๖๐ ตันต่อวัน 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาลกองช่าง เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ท าหน้าท่ีดูแลระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ท้ังนี้ บริเวณ
พื้นท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่มีแหล่งน้ าสาธารณะ แต่มีชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง จ านวน ๑ ชุมชน 
รวม ๕ ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๔-14 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

 (1)  การเก็บขนขยะมูลฝอย 
     เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีพื้นท่ีในเขตเทศบาล ๑๓.๔๙ ตารางกิโลเมตร ด าเนินการ
เก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยมีการบริการเก็บขนมูลฝอยให้ประชาชนน าขยะ          
มูลฝอยมาท้ิงในภาชนะรองรับท่ีออกไปต้ังบริการให้ จ านวนประชากรท่ีได้รับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ร้อยละ ๑๐๐ ของการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯ 
และรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดดังตารางท่ี ๔-๑
4 และ ๔-๑5 
 

สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 



[ ๑๐๖ ] 
 

ตารางที่ ๔-๑4 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1 แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๐-๖๘๙๒ อต ๒๕๔๒ ดี 
2 แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๐-๖๗๐๙ อต ๒๕๔๒ ดี 
3 แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๐-๙๙๘๖ อต ๒๕๔๒ ดี 
4 แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๐-๕๓๐๗ อต ๒๕๔๒ ดี 
5 แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๐-๕๓๐๔ ๒๕๕๖ ดี 
6 แบบอัดท้าย ๖ ลบ.ม. ๘๐-๗๑๕๙ ๒๕๕๖ ดี 
7 แบบอัดท้าย ๖ ลบ.ม. ๘๐-๗๔๙๗ ๒๕๕๖ ดี 
8 แบบคอนเทนเนอร์ ๘ ลบ.ม. ๘๐-๖๙๗๘ ๒๕๕๖ ดี 

ที่มา : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ตารางที่ ๔-๑5 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ อปท./หน่วยงานอื่นๆ ประเภท ขนาด 
ระยะทางถึง
โครงการ 

(กม.) 

ปริมาณ     
ขยะมูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1 เทศบาลต าบลบ้านเกาะ แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๓๐ ๔.๕๐ 
2 เทศบาลต าบลผาจุก แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๑๕ ๓.๘๐ 
3 เทศบาลต าบลงิ้วงาม แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๓๐ ๔.๔๐ 
4 เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๒๐ ๒.๔๐ 
5 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๔๐ ๑.๓๐ 
6 องค์การบริหารส่วนต าบลฝายหลวง แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๓๕ ๓.๘๐ 
7 เทศบาลต าบลหัวดง แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๓๐ ๒.๕๐ 
8 องค์การบริหารส่วนต าบลนานกกก แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๔๕ ๐.๖๕ 
๙ เทศบาลต าบลตรอน แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๔๐ ๐.๘๗ 
๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๔๕ ๐.๒๐ 
๑๑ เทศบาลต าบล.ร่วมจิต แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๕๐ ๑.๑๓ 
๑๒ เทศบาลต าบลท่าสัก แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๖๐ ๑.๑๘ 
๑๓ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพี้ แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๓๐ ๑.๔๑ 
๑๔ เทศบาลต าบลหาดกรวด แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๓๐ ๑.๐๔ 

 ที่มา : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



[ ๑๐๗ ] 
 

     (๒) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ความสามารถในการ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ ๖๐ ตันต่อวัน มีจ านวนบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจ านวน ๑ บ่อ ใช้วิธีฝังกลบ
แบบขุดร่อง (Trench Method) เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับต่ ากว่าดินเดิม โดยท าการขุดดินลงไปให้ได้
ระดับตามท่ีก าหนด แล้วจึงเริ่มบดอัดมูลฝอยให้เป็นช้ันบางๆ ทับกันหนาขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามท่ี
ก าหนดของ  ขยะมูลฝอยบดอัดแต่ละช้ันและปิดทับด้วย daily cover โดยมีค่าตามท่ีออกแบบไว้ต่ ากว่า
ระดับผิวดิน ๘ ช้ัน ช้ันละ ๐.๕๐ เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน ๘ ช้ัน ช้ันละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณขยะ      
มูลฝอยรวมท้ังส้ิน ๑๗๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สถานภาพปัจจุบันเปิดด าเนินการ 
 

    
 

    
รูปที่ ๔-15  ภาพบริเวณระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยภายในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
เป็นระบบบ่อปรับเสถียร ขนาดพื้นท่ี ๕.๕๙ ไร่ จ านวน ๓ บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมักไร้อากาศ ขนาด 
๑๐,๗๔๐ ลูกบาศก์เมตร บ่อผ่ึง ขนาด ๑๑,๗๑๒ ลูกบาศก์เมตร และบ่อบ่ม ขนาด ๔,๔๑๖ ลูกบาศก์เมตร  
 

     
รูปที่ ๔-16 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 



[ ๑๐๘ ] 
 

 

 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 ท าการเก็บตัวอย่างน้ าชะขยะมูลฝอยจากระบบบ าบัดน้ า             
ชะขยะมูลฝอยของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2539) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ          
นิคมอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 3 มกราคม 2539 ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าสารแขวนลอยท้ังหมด 
ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี และค่าทีดีเอส  มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากไม่มีการระบายน้ าท้ิงออกนอก
พื้นท่ีจึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และจากการตรวจวัดโลหะหนักจ านวน ๙ พารามิเตอร์ พบว่ามี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี ๔-๑6 

ตารางที่ ๔-๑6  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชะขยะมูลฝอย จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คณุภาพน้ า น้ าชะขยะบ่อ ๑ น้ าชะขยะบ่อ ๒ 
ค่าความเปน็กรด-ด่าง  - ๙.๔ ๙.๘ 5.5-9.0 
สี  แพลตทินัมโคบอลท์ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ - 
ค่าบีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๑๐๕.๖ ๑๑๒.๘ ไม่เกิน 20 
ค่าซีโอด ี  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๑,๖๖๙.๙ ๑,๔๒๓.๐ ไม่เกิน 120 
สารแขวนลอย
ทั้งหมด  

มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๒,๗๗๘ ๑,๒๖๔ ไม่เกิน 50 

ค่าทีดเีอส (TDS)  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๗,๐๓๓ ๗,๓๕๔ ไม่เกิน 3,000 
ฟอสฟอรสัรวม มิลลิกรัมต่อลิตร  ๑๑.๓๙ ๑๑.๖๑ - 
ซัลเฟต  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๒๖๐.๙ ๒๓๑.๕ - 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร  ๒,๕๓๓.๒ ๒,๕๒๑.๒ - 
แอมโมเนีย มิลลิกรัมต่อลิตร  ๓๓.๐ ๙.๒ - 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๕๖ ๐.๑๙ - 
โลหะหนัก 
สังกะส ี(Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ND ไม่เกิน 5.0 
อาร์เซนิค (As)  มิลลิกรัมต่อลิตร  <0.05 <0.05 ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๑ ๐.๐๑ ไม่เกิน 2.0 
โครเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๖๓ ๐.๐๕๗ ไม่เกิน 0.25 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND <๐.๐๐๕ ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ND ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๘๕ ๐.๐๖๔ ไม่เกิน 1.0 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๒๙ ๑.๐๓ ไม่เกิน 5.0 
เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมต่อลิตร ๒.๘๔ ๓.๔๙ - 
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  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีระบบควบคุมก๊าซ จ านวน ๔ จุด และมี
ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน ๓ บ่อ สามารถใช้งานได้ทุกบ่อ ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๓ ได้ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2543 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าใต้ดิน รายละเอียดดังตารางท่ี ๔-17 

ตารางที่ ๔-17   ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย                
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐานคุณภาพน้ า 

สีหรือกลิ่น  - สีเหลือง ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
สี แพลตทินัมโคบอลท์ ๕๐ - 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  - ๗.๒ 5.5-9.0 
ความขุ่น NTU ๔๔.๐ - 
ของแข็งท้ังหมด มิลลิกรัมต่อลิตร  ๑๒๖ - 
ความกระด้าง มิลลิกรัมต่อลิตร ๓๑.๒ - 
ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร ๑๕.๖ - 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ๒.๘ - 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร ND - 
ซีโอดี มิลลิกรัมต่อลิตร ๑๕.๑ - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/๑๐๐ ml ๓๑๐ - 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/๑๐๐ ml ๐ - 
โลหะหนัก 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 0.003 
โครเมี่ยม (Cr) มิลลิกรัมต่อลิตร  <๐.๐๑๐ ไม่เกิน ๐.๐๕ 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๑ ไม่เกิน ๑.๐ 
ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน ๐.๐๑ 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  <๐.๑๐ ไม่เกิน 0.5 
สังกะส ี(Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 5 
สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ไม่เกิน ๐.๐๑ 
เหล็ก (Fe)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๑.๖๖ - 
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เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ท่ียังใช้การ
ได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นรถชนิดต่างๆ ท่ีใช้งาน (ตารางท่ี ๔-18) นอกจากนั้นเป็นอาคารประกอบ
และระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารซ่อมบ ารุง (มี/ไม่ได้ใช้งาน) 
และอาคารจอดรถ ส่วนถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ความกว้าง 6 เมตร 
ล้อมรอบตัวโครงการด้วยรั้วลวดหนามตลอดแนว โดยมีแนวกันชน (Buffer Zone) เป็นต้นไม้ ๑ แนว  

ตารางที่ ๔-18 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

ล าดับ ประเภท ขนาด  อายุการใช้งาน สภาพ 
1 รถแทรกเตอร์ D๕ ๑๒๑ HP ๑๕ ช ารุด 
2 รถแทรกเตอร์ D๓๗ E ๘๐ HP ๑๑ ช ารุด 
3 รถบรรทุกเทท้าย ๙ ลบ.ม. ๑๑ พอใช้ได้ 
4 รถขุดแบคโฮตีนตะขาบ  ๑๓๐ HP ๒๐ ช ารุด 
5 รถขุดแบคโฮตีนตะขาบ ๑๓๒ HP ๑๐ พอใช้ได้ 
6 รถอัดและกลบขยะ ๑๕๒ HP ๑๑ ช ารุด 
7 รถบรรทุกน้ า ๒๐๐ HP ๑๑ พอใช้ได้ 

ที่มา : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, ๒๕๕๙   

  ๒.๔ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

    การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นั้น อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ ๒ หน่วยงาน คือ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการ
สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ซึ่งจะ
รับผิดชอบด้านการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย รวมท้ังรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน และฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการด้าน
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และการจัดการคุณภาพน้ า ส าหรับบุคลากรประจ าระบบ มีจ านวน ๔ คน 
ประกอบด้วย  

    ๑) นายสัมภาษณ์  แก้วพูลปกรณ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
   ๒) นายณรงค์ แสวงรุจิธรรม         ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน  
    ๓) นายหลอด ขวัญมุข                ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ  
    ๔) นางอรษา ขวัญมุข                 ต าแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป 

   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีรายได้จากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็นรายได้
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน ๕,๙๗๔,๒๖๙ บาท/ปี และรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การก าจัด จ านวน ๙,๒๗๑,๗๖๕ บาท/ปี แต่เทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(เงินเดือน ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าบ ารุงรักษา) จ านวน ๙,๒๗๑,๗๖๕ บาท/ปี   
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  ๒.๕ ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ได้ส่งเสริมให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะจากต้นก าเนิดต้ังแต่ในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีทางเทศบาลต้องน าไปก าจัด 
โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมจัดต้ังธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียนเทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์ทางแผ่น
พับ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ซึ่งแสดงถึงการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
และเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังมีการจัดถังขยะส าหรับ  
คัดแยกขยะตามชุมชนท้ัง ๒๘ ชุมชน 

 ๒.๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เคยได้รับการร้องเรียนเมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2555 เรื่อง ผลกระทบจากบ่อบ าบัดน้ าเสียท่ีมีน้ าล้นออกสู่พื้นท่ีของประชาชนท่ีมีท่ีดิน
อยู่ติดกับพื้นท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยการปรับเพิ่มระดับคันบ่อ
บ าบัดน้ าเสียให้สูงขึ้นแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม ส่วนผลกระทบท่ียังพบเห็นอยู่บ้ าง 
ได้แก่ เรื่องกล่ินเหม็นและขยะปลิว แต่ยังไม่มีผลกระทบท่ีรุนแรงเนื่องจาก สถานท่ีก าจัดขยะต้ังอยู่ห่าง
จากพื้นท่ีชุมชน  
    ปัญหาท่ีส าคัญของการด าเนินโครงการในปัจจุบัน คือเครื่องจักรกลช ารุดบ่อย ใช้งาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องจักรส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี แต่ทางท้องถิ่นยังขาด
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกล จึงต้องการให้หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องจักรกลท่ีใช้ในระบบฯ เพิ่มเติม 

 ๓)  ผลการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
   จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
พบว่า อยู่ในเกณฑ์ด ีโดยมีร้อยละของคะแนนท่ีได้คิดเป็นร้อยละ 88.23 มีรายละเอียดในการประเมิน
ดังตารางท่ี 4-19 

ตารางที่ ๔-19 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 26  
 

ร้อยละ  
88.23 

 ด ี 
   (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
    (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
     (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 46 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 30 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 18 

รวม 136 120 
ร้อยละของคะแนน = ๑20 x ๑๐๐ / ๑๓๖  = 88.23 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี
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๔.  เทศบาลนครพิษณุโลก 
 ๑) ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป 
  ๑.๑ ที่ต้ังและขนาด  
  เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นท่ี 18.26 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม
แม่น้ า มีแม่น้ าไหลผ่านกลางเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ท าให้แบ่งเขตเทศบาลออกเป็นสองฝ่ัง ได้แก่ 
ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าน่าน มีพื้นท่ี 13.05 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งประกอบธุรกิจ 
ศูนย์กลางคมนาคม (ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน) และศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารและบริการ ส่วนฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น้ าน่าน มีพื้นท่ี 5.21 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยของประชาชน 
สถานท่ีราชการ และสถานศึกษา มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ คือ  

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลหัวรอ และเทศบาลเมืองอรัญญิก  
 ทิศใต้    ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลท่าทอง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
        วัดจันทร์ 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เทศบาลเมืองอรัญญิก 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลท่าทอง และเทศบาลต าบลบ้านคลอง 
 

 
รูปที่ 4-17  แผนท่ีเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


[ ๑๑๓ ] 
 

  ๑.๒ ประชากร 
   ประชากรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีจ านวน 71,328 คน เป็นเพศชาย 
32,751 คน และเพศหญิง 38,577 คน (ท่ีมา : เทศบาลนครพิษณุโลก, ๒๕๕๖) 
  1.3 องค์ประกอบขยะมูลฝอย  
  จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่ า 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ รองลงมาเป็นถุงพลาสติก ขยะรีไซเคิล และขยะ
ท่ัวไป ตามล าดับ(ข้อมูลปี พ.ศ.2556) 
 

 
           รูปที่ 4-18 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก  

 1.4 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
  จากข้อมูลส านักการคลัง/ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก มีแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยแสดงดังตารางท่ี 4-20 

ตารางที่ ๔-20 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
ล าดับที ่ กิจกรรมหลัก จ านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 6 
2 โรงแรม 53 
3 โรงพยาบาล 10 
4 ร้านอาหาร 60 
5 โรงฆ่าสัตว ์ 1 
6 หอพัก 221 
7 อาคารชุด 3 
8 สถานพยาบาลและคลินิก 229 
9 ปั๊มน้ ามัน 13 
10 โรงเรียน 14 
11 ห้างสรรพสินค้า 3 

ที่มา : ส านักการคลัง/ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครพิษณุโลก, กันยายน 2557 

ขยะอินทรีย์ 
51% 

ขยะรีไซเคิล 
16% 

ถุงพลาสติก 
21% 

ขยะทั่วไป 
12% 



[ ๑๑๔ ] 
 

 ๒)  รายละเอียดของโครงการ 
 ๒.๑ ความเป็นมา   
   ปี พ.ศ. 2541 กรมการปกครอง ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ
อย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล โดยเริ่มก่อสร้างระบบและเปิดด าเนินการฝังกลบมูลฝอย ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และเทศบาลนครพิษณุโลกได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน              
ดังตารางท่ี ๔-๒1 

ตารางที่ ๔-๒1  การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2539 งบพัฒนาเมืองหลัก  
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

------- ศึกษาออกแบบและก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะ 

2539 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ        
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จากกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

14.886 
(38.936) 

งบประมาณท้ังหมด 38.936 
ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของการ
จัดการขยะมูลฝอย 14.886 
ล้านบาท คือ 
     - รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ 

5.2 ล้านบาท 
     - รถขนขยะแบบอัดท้าย 

3.6 ล้านบาท 
     - รถขนขยะคอนเทนเนอร์ 

5.4 ล้านบาท 
     - ถังขยะขนาด 120 ลิตร 

686,400 บาท 
2542 งบมิยาซาวา 0.920 จัดซื้อรถเก็บขนขยะแบบเปิด

ข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน 
2544 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ        

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จากกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

34.336 ก่อสรา้งปรับปรุงระบบก าจัด
ขยะ (ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล) 

2551 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ    
เพื่อการจัดการคุณภาสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

53.926 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะ  
ระยะท่ี 2 

  
 
 
 



[ ๑๑๕ ] 
 

 ๒.๒ ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลนครพิษณุโลกมีนโยบายในการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย และมีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงาน มาตรการ 
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการก าหนดเป้าหมาย
เพื่อติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ  

  ในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลกมีการจัดท าระบบข้อมูลท้ังด้ าน
เทคนิคบุคลากรและงบประมาณ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแล
ระบบข้อมูล และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย    ต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ โดยมีรูปแบบการรายงานข้อมูลท่ีชัดเจนและเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูล
ภายในหน่วยงาน  

   เทศบาลนครพิษณุโลก มีการจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย ใน
อัตรา ๓๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขนถ่ายและค่าธรรมเนียมใน
การน าขยะมาก าจัดร่วม เนื่องจากไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นน าขยะมูลฝอยมาท้ิงร่วม นอกจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นท่ีเท่านั้น 

 ๒.๓ ข้อมูลด้านเทคนิค 
 สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก ต้ังอยู่บ้านบึงกอก ต.บึงกอก อ.บาง
ระก า จ.พิษณุโลก ท่ีดินส าหรับก าจัดขยะท่ีก าลังใช้ จ านวน ๒๒๔-๒-๓๙ ไร่ ห่างจากเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกไปยังจุดฝังกลบประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔-19  ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 



[ ๑๑๖ ] 
 

   (1) การเก็บขนขยะมูลฝอย 
     เทศบาลนครพิษณุโลกได้มีการพัฒนาเส้นทางเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและลดความซ้ าซ้อนของเส้นทาง โดยรถยนต์รวบรวมขยะมูลฝอยจะท าการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ จนเต็มคันรถแล้วน ามาถ่ายในสถานีขนถ่ ายขยะมูลฝอย
เทศบาลนครพิษณุโลก ต้ังอยู่ท่ีต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดพื้นท่ี ๓๐ ไร่ จัดซื้อ
โดยเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ งบประมาณการก่อสร้าง จ านวน ๔๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งได้เริ่มเปิดท าการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มีระยะทางห่างจากเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ประมาณ 15 กิโลเมตร เพื่อท าการขนส่งขยะคราวละมากๆ โดยรถตู้คอนเทรนเนอร์ซึ่งสามารถบรรจุ
ขยะได้ตู้คอนเทรนเนอร์ละ 12 ตัน โดยมีครุภัณฑ์/เครื่องจักรต่างๆ ภายในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(ตารางท่ี 4-22) น าขยะไปยังสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก ประมาณวันละ 7-8 
เท่ียว มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบขนถ่ายขยะมูลฝอย ประมาณวันละ ๑๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของประสิทธิภาพการก าจัดท่ีออกแบบไว้ สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
เทศบาลนครพิษณุโลก ภายในในรัศมี ๑ กิโลเมตร ห่างออกไปประมาณ ๘๐ เมตร มีคลองน้ าสาธารณะ 
และมีชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง จ านวน ๑ ชุมชน รวม ๑๕ ครัวเรือน 

ตารางที่ ๔-22 รายละเอียดครุภัณฑ์/เครื่องจักร สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 

 ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
๑ รถบรรทุกตู้ขยะ - พล ๘๑-๐๗๘๕ ๑๘ มี.ค.๒๕๔๕ ใช้งาน 
๒ รถบรรทุกตู้ขยะ - พล ๘๑-๐๗๘๖ ๑๘ มี.ค.๒๕๔๕ ช ารุด 
๓ รถบรรทุกตู้ขยะ - พล ๘๑-๐๗๘๗ ๑๘ มี.ค.๒๕๔๕ ใช้งาน 
๔ เครื่องอัดขยะ - - ๒๐ พ.ค.๒๕๔๔ ช ารุด 
๕ ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ - - ๒๐ พ.ค.๒๕๔๔ ใช้งาน 
๖ เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ๑๒ แรงม้า - ๒๐ ก.ย.๒๕๔๓ ใช้งาน 
๗ ตู้คอนเทนเนอร์ - - ๒๕ ก.ค.๒๕๕๗ ใช้งาน 
๘ เครื่องอัดขยะ - - ๔ พ.ย.๒๕๕๗ ใช้งาน 
๙ รถบรรทุกสิบล้อชนิดลากจูง

(NGV) 
- ๘๒-๒๙๒๔,  

๘๒-๒๙๒๕ 
๒๕ ก.พ.๒๕๕๗ ใช้งาน 

๑๐ รถตู้เย็นบรรทุกขยะ - พล ๘๑-๕๑๑๐ ๑๘ เม.ย.๒๕๕๐ ใช้งาน 
๑๑ รถดูดสิ่งปฏิกูล - พล ๘๑-๑๕๗๑ ๒๕ เม.ย.๒๕๓๗ ใช้งาน 

ที่มา : เทศบาลนครพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
รูปที่ ๔-20  สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 



[ ๑๑๗ ] 
 

    การจัดเก็บขยะมูลฝอย ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมตามความเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งมี
ด้วยกัน ๒ วิธี คือ แบบบ้านต่อบ้าน และแบบถังรวม โดยมีการช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงวิธีการและเวลาท่ีให้บริการเก็บรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้ประชาชนน าขยะมูลฝอยมาท้ิงให้ตรงกับ
เวลาจัดเก็บขยะของเทศบาลฯ โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มีรายละเอียดดังตาราง ๔-23 
และ ๔-24 (ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ตารางที่ 4-23 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก  
ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 

๑ แบบอัดท้าย ๑๑ ลบ.ม. ๘๑-๐๑๓๑ (อ๘) ๑๗ ม.ค.๒๕๔๐ ซ่อมบ่อย 
๒ ตู้คอนเทนเนอร์ ๘ ลบ.ม. ๘๑-๐๒๖๗ (ต๒) ๑๒ มี.ค.๒๕๔๐ ซ่อมบ่อย 
๓ ตู้คอนเทนเนอร์ ๘ ลบ.ม. ๘๑-๐๒๖๕ (ต๓) ๑๒ มี.ค.๒๕๔๐ ซ่อมบ่อย 
๔ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๖๘๘ (ญ๔) ๒๙ ก.ย.๒๕๓๖ ช ารุด 
๕ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๐๒๕๒ (ญ๑๐) ๒๘ ม.ค.๒๕๔๐ ซ่อมบ่อย 
๖ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๕๕๕๒ (ญ๑๕) ๒ ต.ค.๒๕๕๐ ซ่อมบ่อย 
๗ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๕๕๕๓ (ญ๑๖) ๒ ต.ค.๒๕๕๐ ซ่อมบ่อย 
๘ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๕๕๕๔ (ญ๑๗) ๒ ต.ค.๒๕๕๐ ซ่อมบ่อย 
๙ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๕๕๕๖ (ญ๑๘) ๒ ต.ค.๒๕๕๐ ซ่อมบ่อย 

๑๐ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๕๕๕๗ (ญ๑๙) ๒ ต.ค.๒๕๕๐ ซ่อมบ่อย 
๑๑ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๕๕๕๘ (ญ๒๐) ๒ ต.ค.๒๕๕๐ ซ่อมบ่อย 
๑๒ ปิคอัพเทท้าย ๒.๙๒ ลบ.ม. ๘๑-๓๘๕๕ (ล๖) ๒๘ ต.ค.๒๕๔๘ ซ่อมบ่อย 
๑๓ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๔๓๙๐ (ญ๑๓) ๑ มิ.ย.๒๕๔๙ ซ่อมบ่อย 
๑๔ เทท้ายธรรมดา ๖ ลบ.ม. ๘๒-๑๘๙๐ (ด๊ัมพ์๒) ๒๖ เม.ย.๒๕๓๙ ซ่อมบ่อย 
๑๕ ปิคอัพเทท้าย ๒.๙๒ ลบ.ม. ๘๑-๓๘๕๔ (ล๕) ๒๘ ต.ค.๒๕๔๘ ซ่อมบ่อย 
๑๖ เทท้ายธรรมดา ๘.๗๖ ลบ.ม. ๘๑-๐๒๕๕ (ก๕) ๒๔ ก.ย.๒๕๔๒ ซ่อมบ่อย 

๑๗ 
ปิคอัพเทท้าย  
(ส าหรับช่างใช้ซ่อม) 

๒.๙๒ ลบ.ม. ๘๑-๐๒๕๔ (ล๓) ๒๘ ก.ย.๒๕๓๘ ซ่อมบ่อย 

๑๘ บรรทุกน้ า ๖,๐๐๐ ลิตร ๘๑-๑๐๗๗ ๓๑ ก.ค.๒๕๔๕ ซ่อมบ่อย 
๑๙ เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๔๓๙๑ (ญ๑๔) ๑ มิ.ย.๒๕๔๙ ซ่อมบ่อย 
๒๐ แบบอัดท้าย ๑๑ ลบ.ม. ๘๑-๗๗๖๕ (อ๑) ๔ เม.ย.๒๕๓๙ ช ารุด 
๒๑ แบบอัดท้าย ๘ ลบ.ม. ๘๑-๐๒๖๓ (อ๔) ๔ เม.ย.๒๕๓๙ ช ารุด 
๒๒ แบบอัดท้าย ๑๑ ลบ.ม. ๘๑-๐๒๖๐ (อ๗) ๑๗ ม.ค.๒๕๔๐ ช ารุด 

ตารางที่ ๔-24 รายละเอียดรถเช่า NGV เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก  
ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 

1 เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๐๘๗ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๖ ดี 
2 เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๐๘๖ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๖ ดี 
3 เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๐๙๓ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๖ ดี 
4 เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๐๙๔ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๖ ดี 
5 เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๐๙๕ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๖ ดี 
6 เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๒๑๗ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๖ ดี 
7 เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๒๑๘ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๖ ดี 
8 เทท้ายธรรมดา ๑๐ ลบ.ม. ๘๒-๒๒๑๙ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๖ ดี 



[ ๑๑๘ ] 
 

  (2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครพิษณุโลก เดิมใช้วิธีการก าจัดขยะโดยเท

ขยะลงในบ่อแล้วใช้ดินฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยวิธีนี้เกิดปัญหาในเรื่อง
การจัดการน้ าเสียท่ีซึมลงไปสู่ท่อระบายน้ าได้ช้ามาก ท าให้เกิดกล่ินเหม็นจากน้ าชะขยะไปรบกวน
บริเวณชุมชนใกล้เคียง ประสบปัญหาในฤดูฝนเรื่องดินโคลนท าให้เครื่องจักรช ารุดเสียหาย และอายุการ
ใช้งานของบ่อก าจัดขยะส้ันลง เพราะต้องใช้ดินกลบขยะทุกวัน โดยไม่สามารถค านวณวันท่ีจะปิดบ่อได้
แน่นอน ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้เลิกใช้การก าจัดโดยวิธีนี้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔  

   จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลถึงอายุการใช้งาน
ของบ่อฝังกลบมีระยะเวลาส้ันลง พร้อมท้ังเกิดปัญหาต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแว ดล้อม 
เทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้น าเทคโนโลยีการบ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT, Mechanical 
and Biological Waste Treatment) มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะลดพื้นท่ีและลดปัญหาผลกระทบจากการ
ฝังกลบมูลฝอย โดยกระบวนการหลักๆ คือท าการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและส่ิงเจือปนขั้นต้นด้วยวิธีทางกล
ก่อนท่ีจะน ามาหมักวางกองแบบธรรมชาติเพื่อท าการยุบกองและย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอย 
ซึ่งมีผลพลอยได้หลังจากกระบวนการเสร็จส้ินแล้วคือพลาสติกท่ีมีค่าความร้อนสามารถน าไปใช้เป็น
เช้ือเพลิงพลังงานได้ 

   ขยะมูลฝอยท่ีถูกคลุกเคล้าให้เข้ากันจะถูกน าไปกองให้เกิดการหมักแบบใช้อากาศ 
แบบธรรมชาติ เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยฐานของกองหมักจะวางด้วยแผ่นไม้พาเลต มีช่องระบายอากาศ
เข้าสู่กองมูลฝอยหมัก ความสูงของกองมูลฝอยประมาณ 2.5 เมตรและมีฐานกว้าง 15 เมตร ซึ่งมีช่องว่าง
ระหว่างกองมูลฝอยเพื่อท าหน้าท่ีเป็นคลองส่งน้ าชะขยะ หลังจากท่ีท ากองมูลฝอยเรียบร้อยแล้วจะคลุม
กองด้วยกาบมะพร้าว มีความหนาประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อรักษาความช้ืนและอุณหภูมิภายในกอง
หมัก กล่าวคือวัสดุเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการหมักในระยะเวลา 9 เดือนนั้น สารอินทรีย์จากอาหารตาม
บ้านเรือนหรือตลาดสดจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุง
ดิน ซึ่งจะท าให้ลดปริมาณ    มูลฝอยได้ถึงร้อยละ 50 จากปริมาณเริ่มต้นก่อนเริ่มกระบวนการ 

 

 
 

 

รูปที่ 4-21 ขั้นตอนของเทคโนโลยีการบ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT)                         
ของเทศบาลนครพิษณุโลก 



[ ๑๑๙ ] 
 

  ขณะนี้ ทาง เทศบาลนครพิษณุโลกไ ด้มี การ ศึกษาทดลองร่ วมกับ  Ecosiam 
company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง มีการน าเอากองท่ีอายุครบ  9 เดือน
แล้ว มาร่อนเพื่อแยกเอาปุ๋ยหมักออก แต่ถือว่ามีการปนเป้ือนเพราะไม่ได้มีการคัดแยกขยะอันตรายออก
ต้ังแต่ระดับครัวเรือน จึงมีการปนเปื้อนต้ังแต่ต้นทาง ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นปุ๋ยหรือน าเข้ามาใช้
ในห่วงโซ่อาหาร จึงได้น ากลับไปใช้ในกระบวนการ MBT ใหม่อีก ส่วนท่ีเหลือซึ่งมีขนาดใหญ่จะเป็น        
เศษถุงพลาสติกและโฟมซึ่งจะแห้ง มีความช้ืนต่ าและให้ค่าความร้อนสูง ได้น าไปทดลองใช้เป็นเช้ือเพลิง
ในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ เบื้องต้นทางด้านเทคนิคไม่มีปัญหา ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนศึกษา
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเจรจาในเชิงธุรกิจต่อไป ซึ่งถ้าสามารถด าเนินการได้ก็จะสามารถ
พัฒนาไปสู่ Zero Landfill ต่อไป กล่าวคือแทบไม่ ต้องใช้หลุมฝังกลบขยะเลย ขยะท่ีผ่าน
กระบวนการ MBT แล้ว ก็จะส่งไปใช้เป็นเช้ือเพลิงเลย ก็จะลดปัญหาการไม่มีท่ีฝังกลบขยะและเป็นการ
ใช้ขยะมูลฝอยมาใช้เป็นพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต 

 

   

   
รูปที่ ๔-22 ระบบร่อนคัดแยกข้ันหลัง และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการ MBT  

ของเทศบาลนครพิษณุโลก 

 ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นระบบบ่อ
ผ่ึง จ านวน ๑ บ่อ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

          
รูปที่ ๔-23 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครพิษณุโลก 



[ ๑๒๐ ] 
 

  ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 ท าการเก็บตัวอย่างน้ าชะขยะมูลฝอยจากระบบบ าบัด  
น้ าชะขยะมูลฝอยของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ 
นิคมอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2539) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ        
นิคมอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 3  มกราคม 2539 ยกเว้น ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ค่าสารแขวนลอยท้ังหมด และ
ค่าทีดีเอส มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
พิษณุโลก ไม่ได้ระบายน้ าท้ิงออกนอกพื้นท่ีจึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และจากการตรวจวัดโลหะ
หนักจ านวน ๙ พารามิเตอร์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ รายละเอียดดังตารางท่ี ๔-25 

ตารางที่ ๔-25  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชะขยะ จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย                         
เทศบาลนครพิษณุโลก 

พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐานคุณภาพน้ า 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  - ๘.๔ 5.5-9.0 
สี  แพลตทินัมโคบอลท์ ๓,๐๐๐ - 
ค่าบีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๗๑.๐ ไม่เกิน 20 
ค่าซีโอด ี  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๑,๖๕๖ ไม่เกิน 120 
สารแขวนลอยทั้งหมด  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๑,๘๐๕ ไม่เกิน 50 
ค่าทีดเีอส (TDS)  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๗,๕๒๕ ไม่เกิน 3,000 
ฟอสฟอรสัรวม มิลลิกรัมต่อลิตร  ๑๐.๗๑ - 
ซัลเฟต  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๔๒๕.๘ - 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร  ๒,๔๒๑.๒ - 
แอมโมเนีย มิลลิกรัมต่อลิตร  ๗๖.๗ - 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๒๑ - 
โลหะหนัก 
สังกะส ี(Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 5.0 
อาร์เซนิค (As)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๑๓๐ ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๑ ไม่เกิน 2.0 
โครเมียมท้ังหมด มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๑๒๕ ไม่เกิน 0.25 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร  <๐.๐๐๕ ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๑๒๖ ไม่เกิน 1.0 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๒๙ ไม่เกิน 5.0 
เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมต่อลิตร ๑.๗๒ - 
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  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก ไม่มีระบบควบคุมก๊าซและระบบตรวจสอบ
ก๊าซ แต่มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) ส่วนระบบการจัดการน้ าฝนในโครงการ        
มีลักษณะเป็นบ่อรับน้ าฝน ส าหรับเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
พิษณุโลกท่ียังใช้การได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นรถชนิดต่างๆ ท่ีใช้งาน (ตารางท่ี ๔-26) นอกจากนั้น
เป็นอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม และอาคารซ่อม
บ ารุง ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีต ความกว้าง ๕ เมตร มีชนิดพันธุ์พืช ได้แก่ สะเดา มะขามเทศ 
มะม่วง พญาสัตบรรณ เป็นแนวกันชนรอบด้าน ความสูงเฉล่ีย ๑๐-๑๒ เมตร  

ตารางท่ี ๔-26 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก 

ล าดับ ประเภท 
ขนาด 

(แรงม้า) 
ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 รถบรรทุกด๊ัม - พล ๘๑-๐๔๓๖ ๒๒ พ.ค.๒๕๓๙ ใช้งาน 
2 รถขุดแบคโฮ - พล ต-๖๙๐๓ ๓๐ ม.ค.๒๕๓๙ ใช้งาน 
3 รถขุดแบคโฮ - พล ต-๗๐๕๑ ๑๗ ม.ค.๒๕๔๐ ใช้งาน 
4 รถขุดไฮโดรลิคแบบแขนยาวพิเศษ - พล ตค-๑๓๖๕ ๔ ก.ค.๒๕๔๙ ใช้งาน 
5 รถขุดไฮโดรลิคแบบมาตรฐาน - - ๔ ก.ค.๒๕๔๙ ใช้งาน 
6 รถยนต์ย่อยขยะ - พล น ๔๔๑๕ ๑๗ พ.ย.๒๕๔๔ ใช้งาน 
7 รถน้ า - พล ผ ๑๐๑๔ - ใช้งาน 
๘ รถปิคอัพ ตอนเดียว - - ๒๒ ม.ค.๒๕๓๙ ใช้งาน 
๙ เครื่องคัดแยกประเภทและขนาดวัสดุ - - ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๐ ใช้งาน 
๑๐ เครื่องโม่ขยะ ๕ ตัน - ๒๐ ม.ค.๒๕๔๙ ใช้งาน 
๑๑ รถเอนกประสงค์ ๑๑ - ๑๓ ม.ค.๒๕๓๙ ช ารุด 

ที่มา : เทศบาลนครพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
 

   
รูปที่ ๔-24  บริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 
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   ๒.๔ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
    เทศบาลนครพิษณุโลก แบ่งการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยออกเป็น 2 ส่วน 
คือ การด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส่วนการด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอย สังกัดการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โดยการด าเนินการก าจัดขยะ บุคลากรประจ าระบบ จ านวน 
๑๐ คน ประกอบด้วย พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก จ านวน ๔ คน คนงาน จ านวน ๒ คน พนักงาน 
ขับรถยนต์ จ านวน ๓ คน และวิศวกรสุขาภิบาลช านาญการ จ านวน ๑ คน โดยการเก็บขนขยะมีท้ัง          
ส่วนท่ีด าเนินการเองและจ้างเหมาเอกชน ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอย ด าเนินการโดยจ้างเหมาเอกชน          
(ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซนิคอี ๒๐๐๗) อัตราค่าจ้าง ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน  

 ๒.๕ ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
             เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ จัดประชุมประชาชนในพื้นท่ี และมีการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการจัดการขยะ ส่วนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย มีรูปแบบดังนี้ การคัดแยกขยะ การให้ชุมชนร่วมประเมินผลการ
ด าเนินงาน และให้ชุมชนเข้าร่วมในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ 

 ๓) ผลการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
 จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ

การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 
พบว่า อยู่ในเกณฑ์ด ีโดยมีร้อยละของคะแนนท่ีได้คิดเป็นร้อยละ 83.82 มีรายละเอียดในการประเมิน
ดังนี้ 

ตารางที ่๔-๒7 ผลการประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 

ปัจจัยการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้ อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 20  
 

ร้อยละ  
83.82 

 

 ด ี 
    (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
   (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง          

(< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 48 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 28 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 18 

รวม 136 114 
ร้อยละของคะแนน = ๑14 x ๑๐๐ / ๑๓๖  = 83.82 

ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี
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๕.  เทศบาลเมืองพิจติร 
 ๑)  ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป 
 ๑.๑ ที่ต้ังและขนาด  

 เทศบาลเมืองพิจิตร ต้ังอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น้ าน่านท้ังสองด้าน ในท้องท่ีอ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร พื้นท่ีเขตเทศบาลมี 7,510.625 ไร่ หรือ 12.017 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับพื้นท่ี
ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร  
              ทิศใต้           ติดต่อกับ ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร  
             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลปากทางและต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร  
             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต าบลคลองคะเชนทร์ อ าเภอเมืองพิจิตร  

 

 

รูปที่ 4-25  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
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  ๑.๒ ประชากร 
   จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีจ านวน 22,067 คน และมีจ านวน
ครัวเรือน 12,292 ครัวเรือน (ท่ีมา : เทศบาลเมืองพิจิตร, ๒๕๕๙)  

  ๑.๓ องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะเทศบาลเมืองพิจิตร พบว่า 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล รองลงมาเป็นขยะย่อยสลายได้ (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

                
รูปที่ 4-26  แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร  

  ๑.4 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย   
    ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขตเทศบาล
จ านวน 12,292 ครัวเรือน หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 286 แห่ง ร้านอาหาร จ านวน 179 
แห่ง ตลาด จ านวน 6 แห่ง โรงแรม จ านวน 7 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร จ านวน 6 แห่ง โรงพยาบาล 
จ านวน 4 แห่ง หอพัก จ านวน 23 แห่ง ห้างสรรพสินค้า จ านวน 2 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ จ านวน       
1 แห่ง (ท่ีมา : เทศบาลเมืองพิจิตร, ๒๕๕๙) 

 ๒) รายละเอียดของโครงการ 
 ๒.๑ ความเป็นมา   
    เทศบาลเมืองพิจิตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในปี พ.ศ.2539 จ านวน 3 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อท่ีดินส าหรับท าเป็นสถานี
ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 107 ไร่ 1 งาน ต้ังอยู่บริเวณบ้านบึงช้าง ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร ห่างจากเทศบาลเมืองพิจิตร ประมาณ 6.5 กิโลเมตร และให้ผ่านส านักงานจังหวัดพิจิตร จ านวน 
3 ล้านบาท เพื่อท าการจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบก าจัด 
ขยะมูลฝอย โดยบริษัท  วินาพิม เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้ท าการศึกษาและออกแบบการก่อสร้าง ต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2542 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 85,826,500 บาท จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยแยกเป็นค่าการก่อสร้างระบบจ านวน 
72,054,700 บาท และค่าจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ จ านวน 13,771,800 บาท (งบประมาณอาจมี
ความแตกต่างจากตารางท่ี ๔-28 เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดงบประมาณการก่อสร้าง) 

โลหะ 
16% 

เศษอาหาร 
14% 

พลาสติก 
14% 

กระดาษ 
13% 

แก้ว 
13% 

ขยะอันตราย 
12% 

ใบไม/้กิ่งไม้ 
10% 

ผ้า 
8% 
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ตารางที่ ๔-28  การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

3.0 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบจัดการมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 

2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

1.797 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 
12 ลูกบาศก์เมตร ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 
พร้อมติดต้ังเครื่องพ่นเคมีภัณฑ์ก าจัดแมลงน าโรค 

2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

0.890 รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 115 แรงม้า 
ความจุไม่น้อยกว่า 14  ลบ.หลา  

2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

0.623 รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 89  แรงม้า 
ความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.หลา 

2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2.600161 จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 107 ไร่ เป็นเงิน 2,887,068 บาท 
(เทศบาลสมทบ 10% เป็นเงิน 288,907 บาท) 

2542 งบประมาณกระจายอ านาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏบิัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

85.791 ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน 

2559 งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จากส านักงาน นโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10.534 ปรับปรุงประสิทธภิาพระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ จัดหาเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการฝังกลบ
ขยะและจัดหาเครื่องชั่งน้ าหนักขยะ (รถบรรทุก
ขยะ) 

 ๒.๒ ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองพิจิตร มีนโยบายในการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน โดยนโยบายดังกล่าวมีที่มาจาก นโยบายรัฐบาล/แผนแม่บทการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด ไม่มีการจัดต้ังคณะท างาน/
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล ด้านระบบข้อมูล มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดท าสรุป
รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล  ด้านงบประมาณ มีการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ  
    นโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น เทศบาลเมืองพิจิตรมีอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา 30 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูล
ฝอย โดยคิดค่าให้บริการส าหรับหน่วยงานราชการ ลูกบาศก์เมตรละ ๕๐ บาท หน่วยงานเอกชน ลูกบาศก์
เมตรละ ๑๐๐ บาท แต่ในปัจจุบัน เทศบาลเมืองพิจิตรยังไม่มีการด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ก าจัดขยะ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ซึ่งน าขยะมาท้ิงร่วมเพียงแห่งเดียวนั้น เป็นท่ีต้ัง
ของระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลฯ จึงให้น าขยะมาก าจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เทศบาล
เมืองพิจิตรได้เตรียมความพร้อมส าหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะท่ีจะมีหน่วยงานอื่นๆ         
น าขยะมาก าจัดร่วมต่อไป   



[ ๑๒๖ ] 
 

   ๒.๓ ข้อมูลด้านเทคนิค 
     สถานีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร ต้ังอยู่ ท่ีบ้านบึงช้าง ต.ท่าหลวง               
อ.เมือง จ.พิจิตร อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๖.5 กิโลเมตร โดยมีท่ีดินส าหรับท้ิง
ขยะมูลฝอย จ านวน ๑๐7 ไร่ 1 งาน สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีโครงการ ในรัศมี ๑ กิโลเมตร มีแหล่ง
น้ าสาธารณะ คือ หนองบึงช้าง ระยะห่างจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยประมาณ ๕๐๐ เมตร และมีชุมชน
ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน ๑ ชุมชน รวม ๖๘ ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ๔-27 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร  

 (1)  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
    ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร ด าเนินการโดยกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม ด าเนินการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน มีถังขยะรองรับขยะแบบถัง
เด่ียวท้ิงขยะรวมทุกประเภท มีรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร และมีรถเก็บขนมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ดังตารางท่ี ๔-29 และ 4-30 

ตารางที่ ๔-29 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร 
ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 

1 รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้าย ๑๒ ลบ.ม. ๘๐-๗๗๘๙ พิจิตร ๒๕๔๒ ใช้การได้ 
2 รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้าย ๑๓ ลบ.ม. ๘๑-๕๐๓๐ พิจิตร ๒๕๔๗ ใช้การได้ 
3 รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้าย ๑๒ ลบ.ม. ๘๑-๑๖๐๗ พิจิตร ๒๕๔๙ ใช้การได้ 
4 รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๕๔๙๒ พิจิตร ๒๕๕๖ ใช้การได้ 
5 รถเก็บขนขยะมูลฝอย ๒ ลบ.ม. ป-๑๔๕๑ พิจิตร ๒๕๓๙ ใช้การได้ 

ที่มา : เทศบาลเมืองพิจิตร, ๒๕๕9 

ตารางที่ ๔-30 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
ล าดับ อปท. ประเภท ขนาด ระยะทางถึงโครงการ ปริมาณขยะมูลฝอย  

1 อบต.ท่าหลวง แบบอัดท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๑๐ กิโลเมตร ๓ ตัน/วัน 
ที่มา : เทศบาลเมืองพิจิตร, ๒๕๕9 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
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     (2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) คือ การขุดหลุม

แล้วน าขยะมูลฝอยมาฝังแล้วบดอัดขยะให้แน่น จากนั้นกลบ บดอัดด้วยดิน ปิดหน้าขยะหนาประมาณ 
15-30 เซนติเมตร บริเวณก้นหลุมจะปูวัสดุกันน้ าเสียท่ีย่อยสลายจากขยะมูลฝอยซึมลงน้ าใต้ดิน มีท่อ
รวบรวมน้ าเสียจากขยะมูลฝอยมาบ าบัด และมีท่อปล่อยระบายก๊าซท่ีเกิดจากการย่อยสลายของขยะ        
มูลฝอย ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบฯ ได้แก่ การคัดแยกโดยคน และการหมักท าปุ๋ย ซึ่งเป็น
การหมักแบบใช้อากาศ มีเครื่องจักรท่ีใช้ในการหมัก ได้แก่ เครื่องสับ/บดย่อย และเครื่องอัดเม็ด  

    การฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร มีความสามารถในการรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยได้วันละประมาณ ๒3-๒7 ตัน มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจ านวน ๑ บ่อ ใช้วิธีฝังกลบ
แบบกลบบนพื้นท่ี (Area Method) ความหนาแน่นของมูลฝอยแบบอัด ประมาณ 800 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ความสูงของช้ันมูลฝอย 2.2 เมตร ประกอบด้วยความสูงของช้ันดินกลบทับ 0.30 เมตร 
ส าหรับช้ันระหว่างกลางส่วนท่ีเหลือเป็นความสูงของช้ันมูลฝอยท่ีบดอัดแล้ว โดยมีค่าตามท่ีออกแบบไว้
จ านวน ๓ ช้ัน ความสูงของแต่ละช้ัน ๒.๒ เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังส้ิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
แต่ในปัจจุบันมีการด าเนินการแล้วจ านวน ๔ ช้ัน ในแต่ละช้ันมีความสูง ๒ เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวม
ท่ีก าจัดได้ ท้ังส้ิน ๑๓๖,๘๙๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปริมาณขยะท่ีต้องก าจัดท่ีได้ออกแบบไว้  

 

 

      
 

      
 

      
รูปท่ี 4-28 บริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 
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  การจัดการน้ าชะขยะมูลฝอยภายในโครงการ มีระบบรวบรวมน้ าเสียจากพื้นท่ีฝังกลบมูล
ฝอย ซึ่งใช้ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียซึ่งวางไว้ใต้ช้ันมูลฝอย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปยังระบบบ าบัดน้ าชะ
ขยะมูลฝอยจากบริเวณก าจัดมูลฝอย ซึ่งเป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ประกอบ        
ไปด้วย บ่อหมักไร้อากาศ ขนาด 3,219 ลูกบาศก์เมตร บ่อผ่ึง ขนาด 3,690 ลูกบาศก์เมตร และบ่อ
สุดท้ายขนาด 3,500ลูกบาศก์เมตร  
 

   

   

รูปท่ี 4-29 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย บริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 
 

  สถานีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร มีระบบควบคุมก๊าซ จ านวน ๔ จุด และระบบ
ตรวจสอบก๊าซ จ านวน ๔ จุด ซึ่งก๊าซท่ีส าคัญท่ีจะเกิดขึ้นจากฝังกลบมูลฝอย คือ ก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถ
ติดไฟได้ ในการออกแบบบริเวณฝังกลบมีท่อระบายก๊าซขนาด 4 นิ้ว ระยะระหว่างท่อระบายก๊าซ 50 
เมตร ซึ่งเป็นท่อระบายแบบเจาะรู วางในแนวด่ิงหรือลักษณะอื่นตามสภาพพื้นท่ี เพื่อป้องกันปัญหา
อัคคีภัย มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน ๑ บ่อ ส่วนระบบการจัดการ
น้ าฝนในโครงการ ได้จัดให้มีการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ ารอบพื้นท่ีโครงการ เพื่อรองรับน้ าฝนท่ีตก
ในพื้นท่ีของสถานท่ีก าจัดแล้วระบายออกนอกพื้นท่ีโครงการ   

 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๓ ท าการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ เมื่อวันท่ี 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พบว่า พารามิเตอร์โลหะหนักส่วนใหญ่เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าใต้ดิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2543 ยกเว้น โลหะหนักแมงกานีส (Mn) ซึ่งมีค่าเกินค่า
มาตรฐานฯ ดังตารางท่ี ๔-31 
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ตารางที่ ๔-31  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองพิจิตร 

พารามิเตอร์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐานคุณภาพน้ า 
สีหรือกลิ่น  - สีเหลือง ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  - ๖.4 5.5-9.0 
ส ี แพลตตินัมโคบอลท์ 100 - 
ความขุ่น NTU 224.0 - 
ของแข็งทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร  ๑,930 - 
ความกระด้าง มิลลิกรัมต่อลิตร 371.3 - 
ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร 40.4 - 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร 728.8 - 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร 0.39 - 

ซีโอดี มิลลิกรัมต่อลิตร 10.4 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/๑๐๐ ml 17 - 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/๑๐๐ ml 0 - 
โลหะหนัก 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 0.003 
โครเมี่ยม (Cr) มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน ๐.๐๕ 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร  <0.01 ไม่เกิน ๑.๐ 
ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน ๐.๐๑ 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  5.48 ไม่เกิน 0.5 
สังกะส ี(Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ไม่เกิน 5 
สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <๐.๐๕๐ ไม่เกิน ๐.๐๑ 
เหล็ก (Fe)  มิลลิกรัมต่อลิตร  67.43 - 

 

  เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตรท่ียังใช้การได้
จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นรถชนิดต่างๆ ท่ีใช้งาน (ตารางท่ี ๔-32) นอกจากนั้นเป็นอาคารประกอบและ
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส านักงาน ส่วนถนนภายในโครงการเป็นถนนลูกรังล้อมรอบตัว
โครงการด้วยรั้วลวดหนามตลอดแนว โดยมีการปลูกไม้ยืนต้น ความสูงเฉล่ีย ๑๐ เมตร จ านวน ๒ แนว ๔ 
ด้าน เป็นแนวกันชน  

ตาราง ๔-32 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร 
ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ๑๓๒ แรงม้า ตค ๒๘๕ ๒๕๔๒ ใช้งานได้ 
2 รถดันดินแทรคเตอร์แบบตีนตะขาบ ๑๖๕ แรงม้า ตค ๒๘๔ ๒๕๔๒ ใช้งานได้ 
3 รถยนต์บรรทุกเทท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๐-๗๗๙๑ ๒๕๔๒ ใช้งานได้ 
4 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ 150 แรงม้า ตค 7353 2559 ใช้งานได้ 
5 รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 178 แรงม้า ตค 7371 2559 ใช้งานได้ 
6 เครื่องช่ังขยะ (รถบรรทุก) 50 ตัน - 2559 ใช้งานได้ 

ที่มา : เทศบาลเมืองพิจิตร, ๒๕๕9 
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รูปท่ี 4-30 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค สถานีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 

   2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
    การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมด าเนินงานด้านเก็บขนขยะมูลฝอย กองช่างสุขาภิบาลด าเนินงานด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 
โดยส่วนงานก าจัดขยะมูลฝอยมีบุคลากรประจ าระบบ จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย นายวิชัย พละทรัพย์ 
(พนักงานขับรถ) นายอนันต์ บัวศักด์ิ (พนักงานขับรถ) และนายทวิช ประสงค์เวช (พนักงานจ้างท่ัวไป)       
มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน จ านวน ๓69,๘6๐ บาท/ปี (ข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2558) แต่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย (เงินเดือน ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง               
ค่าบ ารุงรักษา) ประมาณปีละ 4,569,920 บาท ซึ่งมากกว่าค่าธรรมเนียมท่ีเก็บได้ ประสบปัญหาในการ
ด าเนินงาน เรื่องขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ 

  2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
            เทศบาลเมืองพิจิตร มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีรูปแบบท่ี
เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีจัดท าทุกปี ได้แก่ โครงการสร้างจิตส านึกในการท้ิงขยะ โครงการรณรงค์เก็บ
รวบรวมขยะอันตรายเพื่อการก าจัดท่ีดี โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อส่ิงแวดล้อม โครงการดูแลความ
สะอาดและสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยประชาชน และโครงการรณรงค์ส านักงานต้นแบบเพื่อการรักษา
ส่ิงแวดล้อม ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย มีรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ธนาคาร
ขยะชุมชนปากทาง ธนาคารชุมชนในสังกัดเทศบาล ๒๕ ชุมชน และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล              
๓ โรงเรียน 
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  2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    พื้นท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ คือ ปัญหาเรื่องกล่ินเหม็น มีแมลงวันรบกวน การปลิวของขยะมูลฝอย
ไปสู่พื้นท่ีการเกษตรรอบข้าง ส่งผลกระทบกับชุมชนท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียง แต่เทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานระบบก าจัดไม่ให้ส่งผลกระทบดังกล่าวแล้ว แต่ท่ีประสบปัญหามากคือ การจัดหา
ดินกลบทับขยะมูลฝอยท่ีนับวันจะหาได้ยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ต้องจัดหางบประมาณจาก
ส่วนอื่นมาเพิ่มเติมประจ าทุกปี นอกจากนั้น ปัญหาการช ารุดของเครื่องจักรกลท่ีมีอายุการใช้งานมานาน
กว่า 10 ปี ท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง 

 ๓)  ผลการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
   จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร พบว่า 
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีร้อยละของคะแนนท่ีได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๙ โดยมีรายละเอียดในการประเมิน
ดังนี้ 
ตารางที่ ๔-33  ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 

ปัจจัยการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้ อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 ๑๕  
 

ร้อยละ  
๘๕.๒๙ 

 

 ด ี 
    (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
   (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
    (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 ๕๒ 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 ๒๙ 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 ๒๐ 

รวม 136 ๑๑๖ 
ร้อยละของคะแนน = ๑16 x ๑๐๐ / ๑๓๖  = 85.29 

ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี
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๖.  เทศบาลเมืองบางมลูนาก 
 ๑)  ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป 
 ๑.๑ ที่ต้ังและขนาด  
  ต้ังอยู่ทิศเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 
องศาตะวันออก มีพื้นท่ีต้ังอยู่ริมสองฝ่ังแม่น้ าน่าน ในท้องท่ี ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เนื้อท่ี
รวมประมาณ 2.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 6 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนชูเชิดน่านใต้ ชุมชนชูเชิดน่านด้านเหนือ ชุมชนร่วมจิตบันดาล ชุนประเวศน์ใต้ ชุมชนวัดชัยมงคล 
และชุมชนประเวศน์เหนือประชากร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อ  เทศบาลต าบลหอไกร 
  ทิศใต้   ติดต่อ  เทศบาลต าบลหอไกร และเทศบาลต าบลเนินมะกอก 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ เทศบาลต าบลเนินมะกอก และองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ  เทศบาลต าบลหอไกร 
 

 

รูปท่ี 4-31  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
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 ๑.๒ ประชากร 
 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก มีจ านวน ๘,๖๖๙ คน และมีจ านวน

ครัวเรือนท้ังหมด ๓,๕๙๐ ครัวเรือน (ท่ีมา: เทศบาลเมืองบางมูลนาก, ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

  ๑.๓ องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
  จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูล
นาก พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล รองลงมาเป็นขยะย่อยสลายได้ 
(ท่ีมา: เทศบาลเมืองบางมูลนาก, ข้อมูล เดือนเมษายน ๒๕๕๙) 
 

              
รูปท่ี 4-32 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก  

 

  ๑.4 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
  ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก มีแหล่งก าเนิดมาจากครัวเรือนในเขต
เทศบาล จ านวน ๓,๕๙๐ ครัวเรือน ร้านอาหาร จ านวน 17 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 
13 แห่ง โรงแรม จ านวน 2 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร จ านวน 2 แห่ง โรงงาน จ านวน 2 แห่ง และตลาด 
จ านวน 1 แห่ง (ท่ีมา: เทศบาลเมืองบางมูลนาก, ข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2559) 

 ๒) รายละเอียดของโครงการ 
 ๒.๑ ความเป็นมา   
   เทศบาลเมืองบางมูลนาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541-2552 รวมวงเงินท้ังส้ิน 40 ล้านบาท (งบประมาณอาจมีความ
แตกต่างจากตารางท่ี ๔-34 เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดงบประมาณการก่อสร้าง) และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบอุดหนุนจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน ๑๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ระยะท่ี ๒ รายละเอียดดังตารางท่ี 4-34 

เศษอาหาร 
31% 

พลาสติก 
26% 

กระดาษ 
16% 

โลหะ 
11% 

แก้ว 
7% 

ผ้า 
6% 

ใบไม้/กิ่งไม้ 
3% 
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ตารางที ่๔-34 การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2541-2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3.0 ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail 
Design : DD) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ระยะที่ ๑ 

2551-2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

35.91 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
ระยะท่ี ๑ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
35,910,000 บาท เทศบาลฯ  
สมทบ 3,990,000 บาท 

๒๕๕๔ งบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ๒.๖ ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าพื้นท่ีระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

๒๕๕๘ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๑.๑๓๕ ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย   
ระยะที่ ๒  

  ๒.๒ ข้อมูลด้านนโยบาย 
  มีนโยบายในการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายหน่วยงาน มีท่ีมาจากแผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจาก
ฝ่ายบริหาร มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบแต่มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบจ ากัด มีการจัดท าระบบข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (เทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) มีการจัดท าสรุปรายงานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย  และมีการก าหนดเป้าหมายเพื่อติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ 

  นโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เทศบาลเมืองบางมูลนากได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง 
การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2554 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม ๒๕๔๔ เพื่อจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ
มูลฝอย ในอัตรา ๑๐-๒๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน ส าหรับท้องถิ่นท่ีน าขยะมาก าจัดร่วมนั้น เทศบาลเมือง
บางมูลนากได้ออกระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก เรื่อง การก าจัดมูลฝอย พ.ศ. 2553 เมื่อวันท่ี 12 
ตุลาคม 2553 เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมในการน ามูลฝอยมาก าจัด โดยก าหนดไว้ทีตั่นละ ๓๐๐ บาท 

   เทศบาลเมืองบางมูลนาก จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน ๑๖ แห่ง  และน ามาท้ิงจริง จ านวน ๑๒ แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบก าจัดจ านวน ๒๑-๒๒ ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางท่ี ๔-35 
 
 
 
 



[ ๑๓๕ ] 
 

ตารางที่ ๔-35  หน่วยงานท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย                             
      เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบนัและส่วนอืน่ๆ ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด (ตัน/วัน) 
เทศบาลเมืองบางมูลนาก  

 
 
 
 

๒๑-๒๒ 

เทศบาลต าบลหอไกร 
เทศบาลต าบลเนินมะกอก 

เทศบาลต าบลบางไผ่ 
เทศบาลต าบลทุ่งน้อย 

เทศบาลต าบลส านักขุนเณร 
เทศบาลต าบลโพธิ์ประทับช้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางลาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะนง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

 ที่มา : เทศบาลเมืองบางมูลนาก, ๒๕๕๙ 

  ๒.๓ ข้อมูลด้านเทคนิค 
     สถานีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก ต้ังอยู่ ท่ีบ้านวังส าโรง หมู่ท่ี ๓ 
ต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีพื้นท่ี ๑๔๑ ไร่ ๑ งาน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลฯ จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ.๒๕๔๔ ห่างจากเทศบาลเมืองบางมูลนากประมาณ            
๗ กิโลเมตร สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีโครงการ ในรัศมี ๑.๕ กิโลเมตร มีชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน ๑ ชุมชน รวม ๑๕ ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔-33 ท่ีต้ังเขตเทศบาลและสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก  



[ ๑๓๖ ] 
 

1) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย  
    เทศบาลเมืองบางมูลนาก ด าเนินการระบบเก็บขนขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นท่ีบริการเกือบท้ังหมด  โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน  มีถังขยะแบบถังเด่ียวรองรับขยะรวมทุก
ประเภท โดยสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 100 ของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด มีรถ
เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก จ านวน ๔ คัน และรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๙ คัน (รายละเอียดดังตารางท่ี ๔-๓6 และ ๔-๓7) 
ตารางที่ ๔-๓6 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 

๑ แบบเปิดข้างเทท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๒๗๔๓ พจ ๒๕๓๘ พอใช้ 
๒ แบบเปิดข้างเทท้าย ๑๐ ลบ.ม. ๘๑-๑๖๗๔ พจ ๒๕๕๐ ดี 
๓ แบบเปิดข้างเทท้าย ๔ ลบ.ม. บบ ๔๔๔๒ พจ ๒๕๕๘ ดี 
๔ แบบเปิดข้างเทท้าย ๔ ลบ.ม. บบ ๔๔๔๓ พจ ๒๕๓๖ ซ่อมแซมบ่อย 

ที่มา : เทศบาลเมืองบางมูลนาก, ๒๕๕๙ 

ตารางที่ ๔-๓7 รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ อปท. ประเภท ขนาด 
ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ
มูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

๑ เทศบาลต าบลหอไกร รถอัด ๑๒ ลบ.ม. ๖ ๒ 
๒ เทศบาลต าบลเนินมะกอก เปิดข้างเทท้าย ๑๒ ลบ.ม. ๕ ๒ 
๓ เทศบาลต าบลบางไผ่ รถอัด ๖ ลบ.ม. ๑๕ ๑.๒ 
๔ เทศบาลต าบลส านักขุนเณร รถอัด ๑๒ ลบ.ม. ๑๖ ๒ 
๕ เทศบาลต าบลทุ่งน้อย เปิดข้าง ๑๒ ลบ.ม. ๑๕ ๒ 
๖ เทศบาลต าบลบางคลาน รถอัด ๑๒ ลบ.ม. ๑๘ ๑.๘ 
๗ เทศบาลต าบลโพธิ์ประทับช้าง รถอัด ๑๕ ลบ.ม. ๕๐ ๒ 
๘ องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน รถอัด ๑๒ ลบ.ม. ๓๐ ๑.๕ 
๙ องค์การบริหารส่วนต าบลบางลาย รถอัด ๑๒ ลบ.ม. ๒๘ ๒ 

ที่มา : เทศบาลเมืองบางมูลนาก, ๒๕๕๙ 

     2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีบ่อฝังกลบขยะ         

มูลฝอยจ านวน ๓ บ่อ ใช้วิธีฝังกลบแบบกลบบนพื้นท่ี (Area Method) ประกอบด้วยความสูงของช้ันดิน
กลบทับ 0.30 เมตร ส าหรับช้ันระหว่างกลางส่วนท่ีเหลือเป็นความสูงของช้ันมูลฝอยท่ีบดอัดแล้ว โดยมี
ค่าตามท่ีออกแบบไว้จ านวน ๔ ช้ัน ความสูงของแต่ละช้ัน ๒.๕ เมตร มีการด าเนินการไปแล้วจ านวน         
๒ ช้ัน ในแต่ละช้ันมีความสูง ๒.๕ เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมที่ก าจัดได้ ท้ังส้ิน ๑๓,๐๒๕.๓๕๐ ตัน 



[ ๑๓๗ ] 
 

 

    

รูปท่ี 4-34 รูปภาพบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
 

 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก เป็น
ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) จ านวน ๓ บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมักไร้อากาศ ขนาด ๖,๑๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร บ่อผ่ึง ขนาด ๔,๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร และบ่อบ่ม ขนาด ๒,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

 
 

      
                บ่อสูบน้ าเสีย                           บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Pond) 
 

      
      บ่อผ่ึง (Facultative Pond)                          บ่อบ่ม (Maturation Pond) 
 

รูปท่ี ๔-35 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 



[ ๑๓๘ ] 
 

  ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๓ ท าการเก็บตัวอย่างน้ าชะขยะมูลฝอยจากระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในค่า
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมลง
วันท่ี 3 มกราคม 2539 ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ค่าสารแขวนลอยท้ังหมด และ      
ค่าทีดีเอส มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากไม่มีการระบายน้ าท้ิงออกนอกพื้นท่ีสาธารณะจึงไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และจากการตรวจวัดโลหะหนักจ านวน ๙ พารามิเตอร์ พบว่า มีค่าอยู่ในค่า
มาตรฐาน ดังตารางท่ี ๔-38  
ตารางที่ ๔-38  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าชะขยะ จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย          

เทศบาลเมืองบางมูลนาก  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน 
คณุภาพน้ า 

บ่อหมกัไรอ้ากาศ  
(บ่อแรก) 

บ่อบ่ม 
(บ่อสุดท้าย) 

ค่าความเปน็กรด-ด่าง  - ๙.๒ ๙.๕ 5.5-9.0 
ส ี แพลตทินัมโคบอลท์ ๑,๒๕๐ ๑๐๐ - 
ค่าบีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๖๒.๕ ๓๐.๘ ไม่เกิน 20 
ค่าซีโอด ี  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๑,๓๖๕.๐ ๙๙๖.๔ ไม่เกิน 120 
สารแขวนลอยทั้งหมด  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๕๓๐ ๑๓๒ ไม่เกิน 50 
ค่าทีดเีอส (TDS)  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ๖,๖๒๑ ๖,๓๓๒ ไม่เกิน 3,000 
ฟอสฟอรสัรวม มิลลิกรัมต่อลิตร  ๑๐.๒๑ ๓.๓๑ - 
ซัลเฟต  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๒๒๔.๒ ๓๘.๒ - 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร  ๒,๕๑๑.๒ ๒,๕๘๕.๒ - 
แอมโมเนีย มิลลิกรัมต่อลิตร  ๒๒.๖ ๒.๙ - 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๑๕ ND - 
โลหะหนัก 
สังกะส ี(Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ND ไม่เกิน 5.0 
สารหนู (As)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๑๒๒ ๐.๐๗๒ ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ND ไม่เกิน 2.0 
โครเมียมท้ังหมด มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๕๗ <๐.๐๑ ไม่เกิน 0.25 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๐๕ <๐.๐๐๕ ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๒๑ ND ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๕๐ ๐.๐๑๔ ไม่เกิน 1.0 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๒๐ <๐.๑๐ ไม่เกิน 5.0 
เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๔๕ ๐.๒๒ - 

 



[ ๑๓๙ ] 
 

 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก มีระบบควบคุมก๊าซและระบบตรวจสอบ
ก๊าซ จ านวน ๙ จุด และมีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน ๔ บ่อ จากการสุ่ม
เก็บตัวอย่าง จ านวน ๒ บ่อ เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พบว่า พารามิเตอร์โลหะหนักส่วนใหญ่เป็นไป
ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 20 
(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ   น้ าใต้ดิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2543 ยกเว้น ค่าโลหะหนักแมงกานีส 
ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐาน ดังตารางท่ี   ๔-39  
ตารางที่ ๔-39  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน 

คุณภาพน้ า บ่อ ๑ บ่อ ๒ 
สีหรือกล่ิน  - สีด า มีกล่ิน สีน้ าตาล ไม่มีกล่ิน ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  - ๖.๙ ๖.๙ 5.5-9.0 
สี แพลตตินัมโคบอลท์ ๒๕ ๒๐ - 
ความขุ่น NTU ๓,๔๐๓.๕ ๑,๖๒๔.๐ - 
ของแข็งท้ังหมด มิลลิกรัมต่อลิตร  ๓,๑๑๑ ๒,๔๖๙ - 
ความกระด้าง มิลลิกรัมต่อลิตร ๒๔๕.๒ ๒๖๑.๗ - 
ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร ๕๗๖.๐ ๔๔๑.๑ - 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ๑๓.๖ ๑๖.๐ - 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๔ ๐.๒๗ - 
ซีโอด ี มิลลิกรัมต่อลิตร ๓๗๔.๕ ๑๗.๙ - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN/๑๐๐ ml ๒,๕๐๐ ๑๗,๐๐๐ - 
ฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

MPN/๑๐๐ ml ๑,๕๐๐ ๑,๗๐๐ - 

โลหะหนัก 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ND ไม่เกิน 0.003 
โครเมี่ยม (Cr) มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๒๓ ND ไม่เกิน ๐.๐๕ 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๐๖ ๐.๐๑ ไม่เกิน ๑.๐ 
ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ND ND ไม่เกิน ๐.๐๑ 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๘๗ ๐.๕๕ ไม่เกิน 0.5 
สังกะสี (Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๐.๑๕ <๐.๑๐ ไม่เกิน 5 
สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <๐.๐๕๐ <๐.๐๕๐ ไม่เกิน ๐.๐๑ 
เหล็ก (Fe)  มิลลิกรัมต่อลิตร  ๔๒.๙๒ ๑.๘๘ - 



[ ๑๔๐ ] 
 

  เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนากท่ียังใช้           
การได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นรถชนิดต่างๆ ท่ีใช้งาน (ตารางท่ี ๔-40) นอกจากนั้นเป็นอาคาร
ประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ และอาคาร
ซ่อมบ ารุง ส่วนถนนภายในโครงการเป็นถนนลาดยาง ความกว้าง ๔ เมตร มีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก 
สะเดา ประดู่ ความสูงเฉล่ีย ๖-๘ เมตร รอบท้ัง ๔ ด้าน เป็นแนวกันชน (Buffer Zone)  

ตารางท่ี ๔-40 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 รถขุดตักไฮโดรลิค ๑๕๕ แรงม้า ๒๑๘๐ พจ ๒๕๕๒ ดี 
2 รถแทรคเตอร์ ๑๘๐ แรงม้า ๒๑๗๙ พจ ๒๕๕๒ ดี 
3 รถบรรทุก  ๖ ลบ.ม. ๘๑-๓๔๑๑ พจ ๒๕๕๒ ดี 
๔ รถบรรทุก  ๖ ลบ.ม. ๘๑-๓๔๐๘ พจ ๒๕๕๒ ดี 
๕ รถบรรทุกน้ า   ๖ ลบ.ม. ๘๑-๓๔๐๘ พจ ๒๕๕๒ ดี 
๖ รถแทรคเตอร์ (ไถนา) - ต ๒๒๔๓ ๒๕๓๖ ซ่อมแซมบ่อย 

 ที่มา : เทศบาลเมืองบางมูลนาก,๒๕๕๙ 
 

   ๒.๔ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
    การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม ดูแลระบบฯ มีบุคลากรประจ าระบบ จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ๑ คน พนักงานงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน และพนักงานขับรถ ๔ คน โดย
เทศบาลฯ ด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเอง  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีรายได้การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขน จ านวน ๑๘๑,๔๓๐ บาท และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด 
จ านวน ๑,๐๗๒,๕๗๔.๕๐ บาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (เงินเดือน ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง ค่าวัสดุ) จ านวน ๑,๖๒๓,๐๐๐ บาท มีปัญหาในการด าเนินการ เรื่องค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ และ
ค่าดินท่ีใช้ในการฝังกลบมีราคาแพง 

  ๒.๕ ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   เทศบาลเมืองบางมูลนากมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การแจกส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
และมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดท าโครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน และยังไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนใดจากการบริหารจัดการสถานท่ีฝั งกลบขยะ เนื่องจาก 
สถานท่ีก าจัดขยะต้ังอยู่ห่างจากพื้นท่ีชุมชน รวมท้ังเทศบาลมีการป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเป็น
อย่างดี 
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   2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    พื้นท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก ประสบปัญหาการจัดหาดินกลบทับ
ขยะมูลฝอยท่ีนับวันจะหาได้ยากและมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นภาระหน้าท่ีของทางท้องถิ่นท่ีต้อง
รับภาระเพิ่มมากขึ้นในการจัดหาดินมาฝังกลบขยะมูลฝอย จึงอยากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานส่วนกลางเพิ่มเติม เพื่อให้การด าเนินงานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในปัจจุบัน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ น าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วมกับเทศบาลเมืองบางมูล
นากเพิ่มขึ้นกว่าท่ีได้ออกแบบระบบไว้ ส่งผลให้อายุการใช้งานของระบบส้ันลงมาก และอาจไม่เพียงพอ
ในการรองรับขยะมูลฝอยในอนาคต ควรมีการสนับสนุนงบประมาณหรือส่งเสริมให้มีการแปรรูปขยะ
เป็นพลังงานต่อไป   

 ๓)  ผลการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
   จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ด ีโดยมีร้อยละของคะแนนท่ีได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๓ โดยมีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔-41 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 

ปัจจัยการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้ อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย  26 ๑๙  
 

ร้อยละ  
๘๖.๐๓ 

 

 ด ี 
    (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
   (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
     (< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 ๕๐ 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 36 ๒๙ 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

22 ๑๙ 

รวม 136 ๑๑๗ 
ร้อยละของคะแนน = ๑17 x ๑๐๐ / ๑๓๖  = 86.03   

ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ด ี
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์การจัดการน ้าเสยีชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
  

1. การจัดการน ้าเสียชุมชน 

 จังหวัดน่าน 
  จังหวัดน่าน มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 135,224 ลูกบาศก์เมตร แต่มีระบบ
บ้าบัดน้้าเสียชุมชนท่ีสามารถรับน้้าเสียเพื่อน้าไปบ้าบัดได้เพียง 8,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 6.1  ของปริมาณน้้าเสียท่ีเกิดขึ้น แต่จากข้อมูลปัจจุบันมีน้้าเสียเข้าระบบเพียง 5,000-6,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 3.7-4.4 นั่นแสดงว่าน้้าเสียท่ีเหลือท้ังหมดจะถูกระบายลงสู่แหล่ง 
น้้าผิวดิน ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ซึ่งมีเพียง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองน่าน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย  
    ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านให้ความส้าคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดการ

น้้าเสียชุมชน โดยมีการจัดต้ังคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้้าเสียและมีการก้าหนด
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้้าเสีย
ชุมชน  

2) ด้านเทคนิค  
    เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า 

สามารถบริหารจัดการได้ดี ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพน้้าเข้า -ออกระบบ พบว่า ระบบมี
ความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้้าในรูป BOD ได้มากกว่าร้อยละ 80  

3) ด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบาลเมืองน่าน ด้าเนินการเดินระบบเอง โดยมอบหมายให้กองช่างสุขาภิบาลเป็น

ผู้ดูแลระบบ ส้าหรับในเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย ยังไม่ด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน้้าเสีย ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้้าเสียยังเป็นภาระของเทศบาลฯ แต่ปัจจุบันอยู่
ระหว่างศึกษาเพื่อก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  มีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น การออกหน่วยเทศบาลพบประชาชน การ

เสนอส่ือทางสถานีวิทยุของผู้บริหาร จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการจัดการน้้าเสียชุมชนใน
รูปของการแนะน้าและก้าหนดให้มีการเช่ือมท่อน้้าเสียลงสู่ระบบรวบรวมน้้าเสีย และก้าหนดให้มีการ
ติดต้ังบ่อดักไขมัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบความรู้เรื่องน้้าเสีย ความจ้าเป็นในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาลฯ 

 
 



[ ๑๔๔ ] 
 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้้าเสียเกิดข้ึนประมาณวันละ 129,655 ลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้
ระบบบ้าบัดน้้าเสียเพียงแห่งเดียวของจังหวัด คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ช้ารุด 
เนื่องจากได้รับความเสียหายจากน้้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้น้้าเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดถูกระบายลง
สู่แหล่งน้้าผิวดินโดยตรง ดังนั้นจังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะต้องเข้ามาร่วมกันวางแผน
ป้องกันและลดผลกระทบท่ีเกิดจากระบายน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าโดยตรง 

  จังหวัดพิษณุโลก 
  จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 243,480 ลูกบาศก์เมตร แต่มีระบบ
บ้าบัดน้้าเสียชุมชนท่ีสามารถรับน้้าเสียเพื่อน้าไปบ้าบัดได้เพียง 28,320 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 11.63 ของปริมาณน้้าเสียท่ีเกิดขึ้น แต่จากข้อมูลปัจจุบันมีน้้าเสียเข้าระบบเพียง 248 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 0.1 นั่นแสดงว่าน้้าเสียท่ีเหลือท้ังหมดถูกระบายลงสู่แหล่งน้้าผิวดิน ท้ังนี้เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก มีจ้านวน  ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลวังทองและเทศบาลต้าบลบางระก้า พบว่า อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ส่วนเทศบาลนครพิษณุโลก ไม่ได้มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าเสีย เนื่องจากยัง
ไม่เปิดเดินระบบฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย  
  ในภาพรวมทั้ง 3 แห่ง ผู้บริหารให้ความส้าคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดการ

น้้าเสียพอสมควร แต่อาจประสบกับปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่งบางแห่งเป็นเทศบาลขนาดเล็กจึงท้าให้
การบริหารจัดการเกิดการล่าช้า เพราะงบประมาณถูกน้าไปใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีท่ีจ้าเป็น
เร่งด่วนมากกว่า 

2) ด้านเทคนิค  
  - เทศบาลนครพิษณุโลก ประสบปัญหายังไม่สามารถด้าเนินการเดินระบบฯ เพื่อ

รวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียได้ เนื่องจากการทดสอบระบบ พบว่า เกิดการรั่วไหลของน้้าเสียในระบบ
รวบรวมน้้าเสีย ปัจจุบันก้าลังซ่อมแซมแก้ไขความช้ารุดบกพร่องเสียหายของระบบระบายน้้าและระบบ
รวบรวมน้้าเสีย 

  - เทศบาลต้าบลวังทอง ระบบรวบรวมน้้าเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีบริการและพบ 
ปัญหาระบบท่อรวบรวมน้้าเสียไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรวบรวมน้้าเสียของระบบต้่า 
ซึ่งนอกจากจะท้าให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยังส่งผลถึงปริมาณ
ความสกปรกของน้้าเสียท่ีเข้าระบบต้่ากว่าท่ีออกแบบไว้มาก ในส่วนของการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย พบว่า มีความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้้าในรูป BOD ได้มากกว่า           
ร้อยละ 80 

  - เทศบาลต้าบลบางระก้า ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสีย พบว่า 
ระบบมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียค่อนข้างต้่า โดยมีความสามารถในการลดค่าความสกปรกของ         
น้้าในรูป BOD ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 และพบว่าระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัด            
ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
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  3) ด้านการบริหารจัดการ 
  การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียของท้ัง 3 แห่ง ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการ

บ้าบัดน้้าเสีย ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้้าเสียยังเป็นภาระของเทศบาลท้ัง 3 แห่ง ในส่วนของ
เทศบาลต้าบลวังทองและเทศบาลต้าบลบางระก้า มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเป็น
ผู้ด้าเนินการซึ่งยังขาดความรู้และทักษะด้านการจัดการน้้าเสียและการควบคุมระบบ นอกจากนี้ยัง
ประสบปัญหาในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ในการด้าเนินงานภายในระบบช้ารุดบ่อยครั้ง 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในภาพรวมท้ัง 3 แห่ง มีการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด้านการจัดการน้้าเสียค่อนข้างน้อย ในส่วนนี้ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและ
ประชาชนให้เกิดความตระหนักในด้านการจัดการน้้าเสียเพิ่มมากขึ้น  
 

 จังหวัดพิจิตร 
  จังหวัดพิจิตร มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 153,960 ลูกบาศก์เมตร แต่มีระบบ  
บ้าบัดน้้าเสียชุมชนท่ีสามารถรับน้้าเสียเพื่อน้าไปบ้าบัดได้เพียง 19,164 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 12.45 ของปริมาณน้้าเสียท่ีเกิดขึ้น แต่จากข้อมูลปัจจุบันมีน้้าเสียเข้าระบบเพียง 6,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 3.9 นั่นแสดงว่าน้้าเสียท่ีเหลือท้ังหมดจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้้าผิว
ดิน ท้ังนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีเพียง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพิจิตร อยู่ในเกณฑ์ดี และเทศบาลเมือง
ตะพานหิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  1) ด้านนโยบาย  
  - ผู้บริหารของเทศบาลเมืองพิจิตรให้ความส้าคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดการ

น้้าเสีย โดยใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล ในส่วนนโยบายด้าน
งบประมาณ ได้มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ  

  - เทศบาลเมืองตะพานหิน ยังไม่มีการจัดต้ังคณะท้างานหรือคณะกรรมการด้านการ
บริหารจัดการน้้าเสียท่ีชัดเจน แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล 
มีนโยบายและการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร ไม่มีการก้าหนดนโยบายท่ีชัดเจน ไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีท้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 

2) ด้านเทคนิค  
  ในภาพรวมท้ัง 2 แห่ง มีระบบรวบรวมน้้าเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีบริการ ท้าให้ปริมาณ

น้้าเสียเข้าระบบไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสียท้ัง 2 แห่ง 
พบว่า มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียได้ดี โดยมีความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้้าในรูป 
BOD ได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ยังประสบปัญหาด้านบุคลากรท้ังด้านองค์ความรู้ ความช้านาญเฉพาะด้าน 
และอัตราก้าลังท่ีมีไม่เพียงพอ 
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3) ด้านการบริหารจัดการ 
     การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียของท้ัง 2 แห่ง ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน้้าเสีย ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้้าเสียยังเป็นภาระของเทศบาล ปัจจุบันเทศบาลท้ัง 2 
แห่ง ด้าเนินการเดินระบบเอง โดยมอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการ ประสบปัญหาในเรื่อง
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการด้าเนินงานในระบบช้ารุดบ่อยและไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือ
บ้ารุงรักษา 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในภาพรวมท้ัง 2 แห่ง มีการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด้านการจัดการน้้าเสียค่อนข้างน้อย ในส่วนนี้ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและ
ประชาชนให้เกิดความตระหนักในด้านการจัดการน้้าเสียเพิ่มมากขึ้น 
 

22..  การจัดการขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอย  

  จังหวัดน่าน 

  จังหวัดน่านมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด 456.03 ตัน/วัน หรือ 166,450.88  
ตัน/ปี โดยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ้านวน 99 แห่ง) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน 
จ้านวน 45 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 
54 แห่ง  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน  
45 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 250.79 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมาณขยะมูลฝอย       
ท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดน่าน พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัด
ท้ังส้ิน 120.14 ตัน/วัน หรือ 43,851.47 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 จากปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัดน่าน โดยขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัด
ขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้ 64.85 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 53.98 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ี             
เก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจ้านวนท้ังส้ิน 2 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลเมืองน่านและเทศบาลต้าบลท่าวังผา ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้อีก 55.29 
ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 46.02 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ี
ก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การเผากลางแจ้ง 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 54 แห่ง 
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 205.24 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดน่าน โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นนี้จากการส้ารวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีการ
ด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและการเผาในท่ีโล่ง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นมีน้อย 
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  ท้ังนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมี
จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ในส่วนของเทศบาลต้าบลท่าวังผา             
อยู่ระหว่างเสนอค้าขอต้ังงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย  
   ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่าน ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดย 

ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท้าแผนงาน มาตรการ
และโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดเก็บข้อมูลท้ังด้านเทคนิค บุคลากรและ
งบประมาณไว้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการ
ก้าหนดเป้าหมายเพื่อติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ 

2) ด้านเทคนิค  
   ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล เป็นระบบท่ีดูแลค่อนข้างง่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  แต่
ปัจจุบันบ่อฝังกลบท่ีออกแบบไว้ใกล้เต็ม เทศบาลเมืองน่านอยู่ระหว่างด้าเนินการจ้างบริษัทเอกชนเข้า
มาด้าเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและในอนาคตอาจจะมีการน้าขยะไปผลิตเป็น
พลังงานต่อไป  

3) ด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบาลเมืองน่านมอบหมายให้กองช่างสุขาภิบาล ด้าเนินการเก็บขนและก้าจัดขยะ       

มูลฝอย ขณะนี้อยู่ระหว่างจ้าบริษัทเอกชนเข้ามาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและในอนาคต
อาจจะมีการน้าขยะไปผลิตเป็นพลังงานต่อไป 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เทศบาลเมืองน่าน มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการรณรงค์ให้

ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ชุมชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีการจัดต้ังธนาคารขยะท้ังในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ในเขตเทศบาล 
 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  จังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด 452 ตัน/วัน หรือ 164,961 ตัน/ปี 
โดยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 79 แห่ง) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 46 
แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 33 แห่ง  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน  
46 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 293 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 65 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นทั้งจังหวัดอุตรดิตถ ์พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัด
ท้ังส้ิน 173 ตัน/วัน หรือ 63,197 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ี
เกิดขึ้นของท้ังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัด
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ขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้ 72 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 42 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ โดย
สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจ้านวนท้ังส้ิน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้อีก 101 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 58 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น 
การเทกอง การเผากลางแจ้ง 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 33 แห่ง 
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 159 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นท้ังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นนี้จากการส้ารวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีการ
ด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและการเผาในท่ีโล่ง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นมีน้อย 

  ท้ังนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมี  
1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย  
  ผู้บริหารของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย มีการ

จัดต้ังคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและก้าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้
ชัดเจน   และมีผู้รับผิดชอบรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดท้า
แผนงาน มาตรการและโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดเก็บข้อมูลท้ังด้าน
เทคนิค บุคลากร และงบประมาณไว้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีการก้าหนดเป้าหมายเพื่อติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 

2) ด้านเทคนิค  
  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นระบบฝังกลบอย่างถูก

หลักสุขาภิบาล ซึ่งเป็นระบบท่ีดูแลค่อนข้างง่าย แต่พบปัญหาในเรื่องของการช้ารุดของครุภัณฑ์และ
เครื่องจักรหนักในระบบบ่อยครั้ง ในขณะท่ีเทศบาลฯ ยังขาดงบประมาณในการซ่อมแซมหรือจัดหาใหม่
ได้ทันตามเวลา ส่งผลให้การด้าเนินงานบางอย่างล่าช้า 
  3) ด้านการบริหารจัดการ 

   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มอบหมายให้กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบด้าน
การรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย รวมท้ังรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และ
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการด้านมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ในภาพรวมมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการรณรงค์ให้ความรู้

ในเรื่องการคัดแยกขยะพอสมควร ในรูปแบบเสียงตามสาย เอกสารแผ่นพับ การจัดต้ังธนาคารขยะรี
ไซเคิล ส้าหรับในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจะมีการ
ส่งเสริมให้ชุมชนด้าเนินกิจกรรมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง และจัดถังขยะส้าหรับคัดแยกขยะ 
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  จังหวัดพิษณุโลก 

  จังหวั ดพิษณุโลก มีปริมาณขยะมู ลฝอยเกิ ดขึ้น ท้ังหมด 893.56 ตัน /วัน  หรื อ 
326,149.57 ตัน/ปี โดยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลต้าบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 102 แห่ง) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการให้บริการเก็บขนขยะ         
มูลฝอยชุมชน จ้านวน 33 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ชุมชน จ้านวน 69 แห่ง  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน         
33 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น 465.75 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 52.12 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัด พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัด
ท้ังส้ิน 297.94 ตัน/วัน หรือ 108,748.1 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 33.34 จากปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัด โดยขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะ
มูลฝอยท่ีถูกต้องได้ 121.1 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 40.6 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ โดย
สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดพิษณุโลก มีจ้านวน 3 แห่ง คือ เทศบาล
นครพิษณุโลก เทศบาลต้าบลบ้านใหม่ และเทศบาลต้าบลนครไทย ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ี
เก็บขนได้อีก 176.84 ตัน/วัน  คิดเป็นร้อยละ 59.4 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ จะถูก
น้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การเผากลางแจ้ง 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 69 แห่ง 
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 427.81 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 47.88 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดพิษณุโลก โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นนี้จากการส้ารวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมี
การด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและการเผาในท่ีโล่ง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นมีน้อย 

  ท้ังนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมี 
1 แห่ง คือ เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย  
  ผู้บริหารของเทศบาลนครพิษณุโลก ให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย มีการ

จัดต้ังคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและก้าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้
ชัดเจน มีการจัดท้าแผนงาน มาตรการและโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และมี
ผู้รับผิดชอบรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดเก็บข้อมูลท้ังด้าน
เทคนิค บุคลากร และงบประมาณไว้อย่างต่อเนื่อง  

2) ด้านเทคนิค  
  ในการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ด้าเนินการพัฒนาเส้นทางการเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการและลดความซ้้าซ้อนของเส้นทาง โดยจะมีการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ แล้วน้ามาถ่ายในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก 
เพื่อท้าการขนส่งขยะมูลฝอยคราวละมากๆ ไปยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย ในส่วนระบบก้าจัดขยะ      
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มูลฝอย มีการน้าเอาเทคโนโลยีการบ้าบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT) มาใช้เพื่อลดพื้นท่ีและลด
ปัญหาผลกระทบจากการฝังกลบขยะมูลฝอย ปัจจุบัน จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โซนิคอี 2007 อัตรา
ค่าจ้าง 1,118,000 บาท/เดือน เป็นผู้ก้าจัดขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3) ด้านการบริหารจัดการ 
   ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก พบปัญหาในการด้าเนินการส่วนใหญ่

เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการท่ีมีไม่เพียงพอ ประกอบกับเทศบาลฯ ยังไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการก้าจัดขยะมูลฝอยได้ แต่ปัญหาท่ีส้าคัญในปัจจุบัน คือ การจัดหาท่ีก้าจัดขยะแห่งใหม่ 
แทนท่ีเดิมท่ีได้มีการท้าบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกกับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบึงกอก ให้ระยะเวลาในการน้าขยะมูลฝอยมาท้ิงได้ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560 เท่านั้น 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   เทศบาลนครพิษณุโลก มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

ในรูปแบบการจัดท้าส่ือส่ิงพิมพ์ จัดประชุมประชาชนในพื้นท่ีและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ส้าหรับในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจะมีการส่งเสริมให้ชุมชนด้าเนินกิจกรรมในการคัดแยกขยะ 

 

 จังหวัดพิจิตร 
  จังหวัดพิจิตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท้ังหมด 551.48 ตัน/วัน หรือ 201,290.72 
ตัน/ปี โดยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ้านวน 101 แห่ง) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน 
จ้านวน 43 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 
58 แห่ง  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 
43 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น 291.09 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 52.78 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัด พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไป
ก้าจัดท้ังส้ิน 142.77 ตัน/วัน หรือ 52,111.05 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 25.89 จากปริมาณขยะ       
มูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัดพิจิตร โดยขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยัง
สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องได้ 63.32 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 44.35 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเก็บขนได้ โดยสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดพิจิตร มีจ้านวน           
๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองบางมูลนาก และเทศบาลต้าบลท่าฬ่อ ส่วนเทศบาลต้าบล
โพทะเลและองค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิ์ ไทรงาม น้าขยะมูลฝอยไปก้าจัดร่วมกับเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้อีก 79.45 ตัน/วัน คิดเป็น
ร้อยละ 55.65 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย 
ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง การเผากลางแจ้ง 
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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 58 แห่ง 
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 260.39 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังจังหวัดพิจิตร โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นนี้จากการส้ารวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีการ
ด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและการเผาในท่ีโล่ง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
มีน้อย 
  ท้ังนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมี            
2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพิจิตรและเทศบาลเมืองบางมูลนาก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีท้ัง 2 แห่ง 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย  
  ผู้บริหารของเทศบาลเมืองพิจิตรและเทศบาลเมืองบางมูลนาก ให้ความส้าคัญกับการ

จัดการขยะมูลฝอย มีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
เทศบาล มีการจัดเก็บข้อมูลท้ังด้านเทคนิค บุคลากรและงบประมาณไว้อย่างต่อเนื่อง 

2) ด้านเทคนิค  
  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของท้ัง 2 พื้นท่ี เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เป็น

ระบบท่ีดูแลค่อนข้างง่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ 

 3) ด้านการบริหารจัดการ 
   เทศบาลเมืองพิจิตรและเทศบาลเมืองบางมูลนาก ด้าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและ

ก้าจัดขยะมูลฝอยเอง แต่ปัญหาท่ีพบในการด้าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการท่ีมีไม่เพียงพอและขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความช้านาญเฉพาะด้าน 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ในภาพรวมเทศบาลท้ัง 2 แห่ง มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและ

การรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยพอสมควร ส้าหรับในส่วนของการส่งเสริมการมี       
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจะมีการสนับสนุนกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะ 
การจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
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บทที่ บทที่ ๖๖  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย  

  
๑.  ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน 

1) ควรก้ำหนดให้กำรจัดกำรน้้ำเสียเป็นนโยบำยท่ีส้ำคัญท้ังในระดับชำติและระดับจังหวัด 
กำรก้ำหนดพื้นท่ีเป้ำหมำยต้องชัดเจน พร้อมท้ังจัดท้ำเป็นแผนยุทธศำสตร์เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณท้ังในด้ำนกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียด งบประมำณส้ำหรับกำร
ก่อสร้ำงระบบ โดยพิจำรณำให้กำรสนับสนุนงบประมำณตำมขนำดขององค์กรเพรำะจำกข้อมูล พบว่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนำดเล็กและไม่มีรำยได้จะไม่สำมำรถด้ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสม
และออกแบบรำยละเอียดได้เอง ท้ำให้ปัญหำน้้ำเสียไม่ได้รับกำรแก้ไข 

๒) ควรก้ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรจัดกำรน้้ำเสียท่ีต้นทำง โดยออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
ประชำชนติดต้ังถังดักไขมัน ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือน และกำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน้้ำเสีย 
ซึ่งควรเป็นนโยบำยท่ีชัดเจนจำกภำครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตำมหลักกำรผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่ำย 

๓) ควรท้ำกำรวิเครำะห์ปัญหำน้้ำเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
ประชำกร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีจ้ำกัดและศึกษำควำมเป็นไปได้ท่ีเหมำะสมใน
กำรเลือกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียขนำดเล็ก เช่น ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียแบบรวมกลุ่มอำคำร (Cluster 
Treatment Plant) ส้ำหรับ ชุมชนขนำดเล็กหรือกลุ่มอำคำรบ้ำนเรือนท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำก เพื่อลดกำร
จัดสร้ำงระบบท่อรวบรวมน้้ำเสีย 

๔) ควรมีกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย โดยค้ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถใน
กำรรองรับมลพิษท้ังระบบของพื้นท่ี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้ำของระบบมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกำรจัดกำรและควบคุมมลพิษในพื้นท่ีของตนเอง และควรมีกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้
งำนและประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมท่ีมีกำรจัดสร้ำงไว้แล้วและปรับปรุงฟื้นฟูระบบฯ ขยำย
ระบบท่อรวบรวมน้้ำเสีย เพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้บริกำรและศักยภำพกำรรองรับน้้ำเสียของระบบ 

๕) ควรให้แต่ละชุมชนมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรน้้ำเสียของชุมชนเอง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ควำมช่วยเหลือด้ำนบุคลำกรท่ีให้ควำมรู้ งบประมำณบำงส่วนในกำรจัดกำรน้้ำเสีย กระจำย
อ้ำนำจในกำรตัดสินใจให้กับชุมชนในกำรดูแลจัดกำรน้้ำเสีย 

๖) ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชำชน รวมท้ังกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและร่วมกันตัดสินใจในกำรด้ำเนินกำรจัดกำรน้้ำเสีย ตลอดจนสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมด้ำเนินกำรท้ังภำครัฐ เอกชนและประชำชน 
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๒.  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

1) ควรก้ำหนดให้กำรจัดกำรขยะมูลฝอยเป็นนโยบำยท่ีส้ำคัญท้ังในระดับชำติและระดับ
จังหวัดและก้ำหนดพื้นท่ีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน พร้อมท้ังจัดท้ำเป็นแผนยุทธศำสตร์เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณท้ังในด้ำนกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดงบประมำณส้ำหรับกำร
ก่อสร้ำงระบบ โดยพิจำรณำให้กำรสนับสนุนงบประมำณตำมขนำดขององค์กร เพรำะจำกข้อมูลพบว่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนำดเล็กและไม่มีรำยได้จะไม่สำมำรถด้ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสม
และออกแบบรำยละเอียดได้เองท้ำให้ปัญหำขยะมูลฝอยไม่ได้รับกำรแก้ไข 

2) ก้ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด้ำเนินกำรตำม Roadmap       
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องและเกิดผลส้ำเร็จในกำรด้ำเนินงำน ท้ังในด้ำนกำรก้ำจัด
ขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนท่ีก้ำจัดขยะมูลฝอย กำรวำงระเบียบมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรำย และกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสมและยั่งยืน 

3) ในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ต้องมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรท่ีดีและเป็นรูปธรรม ท้ังกำรคัดแยก กำรน้ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ และกำรจัดกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ ประเด็นส้ำคัญ คือ ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถบริหำรจัดกำรได้เอง 
กล่ำวคือ ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม มีควำมเป็นไปได้ท้ังในด้ำนเทคนิคและด้ำนเศรษฐศำสตร์ รวมท้ัง
ต้องมีควำมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรต้องมุ่งสู่กำรพัฒนำท่ีสมดุลและยั่งยืน 
ระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

4) กำรไม่ได้คัดแยกขยะมำต้ังแต่ต้นทำงและเรื่องกล่ินเหม็นจำกขยะก็เป็นปัญหำส้ำคัญท่ีส่งผล
ให้ปริมำณขยะท่ีต้องน้ำไปก้ำจัดมีปริมำณมำก ค่ำควำมช้ืนในขยะสูง และสร้ำงควำมร้ำคำญแก่ชุมชน      
ท่ีอำศัยอยู่โดยรอบพื้นท่ีท้ิงขยะ เรื่องควำมช้ืนของขยะจะมีผลโดยตรงกับค่ำควำมร้อนของเช้ือเพลิงและ
กระบวนกำรเผำไหม้ ดังนั้นหำกสำมำรถคัดแยกขยะต้ังแต่แหล่งก้ำเนิด จะสำมำรถลดปัญหำข้ำงต้นได้       
แต่ท้ังนี้ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกประชำชนในฐำนะเป็นผู้สร้ำงและท้ิงขยะมูลฝอย รวมถึงนโยบำยในกำร
ควบคุมกำรคัดแยกและกำรท้ิงขยะต้ังแต่ต้นทำง กำรเก็บขน จนถึงกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ซึ่งนโยบำย
ดังกล่ำวต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม และสำมำรถน้ำมำใช้ในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรขยะได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5) ควรเร่งรัดให้เกิดกำรบังคับด้ำนกำรจัดเก็บค่ำบริกำรก้ำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งควรเป็นนโยบำย
ท่ีชัดเจนจำกภำครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตำมหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย 

6) ควรพิจำรณำทำงเลือกในกำรจ้ำงบริษัทเอกชน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมำกขึ้น 
ท้ังในด้ำนกำรเก็บขนและกำรก้ำจัดขยะมูลฝอย โดยอำจใช้รูปแบบเทศบำลลงทุนและให้เอกชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด้ำเนินกำร โดยวิธีกำรว่ำจ้ำง แล้วจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นกำรเหมำจ่ำยตำมปริมำณงำน หรือกำร
ให้สัมปทำน และเทศบำลมอบหมำยให้เอกชนมีสิทธิบริหำรจัดกำรได้ ท้ังนี้ เอกชนต้องจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้ท้องถิ่น หรืออำจให้เอกชนลงทุนและบริหำรจัดกำรเองเพื่อไม่ให้มีปัญหำด้ำนงบประมำณ 

 

 



 
 

[ ๑๕๕ ] 
 

7) ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชำชน รวมท้ังกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและร่วมกันตัดสินใจในกำรด้ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตลอดจน
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำเนินกำรท้ังภำครัฐ เอกชนและประชำชน 

8) ควรสร้ำงระบบกำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพระบบอย่ำงต่อเนื่องและมีเกณฑ์ช้ีวัด
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพและเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดของจังหวัดเพื่อให้เกิดกำรผลักดันงบประมำณจำก
จังหวัดในกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  



 
 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 

 
ที่ปรึกษำ  นายถาวร  เพ็ชรบัว 

    ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 

 

บรรณำธิกำร นายอานนท์  ลาวัณยกุล  ผู้อ านวยการส่วนแผนส่ิงแวดล้อม 

    นายดุษิต  ประสิทธิ์เขตกิจ  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 

    นางสาวศุภจิตร ขุนจร  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ 

 

คณะผู้ส ำรวจและจัดท ำรำยงำน  

    นายดุษิต  ประสิทธิ์เขตกิจ  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 

    นางสาวศุภจิตร ขุนจร  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ 

    นางสาวสุรีย์รัตน์ ฟังนิยมอมตะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

จัดท ำโดย 
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   

 




