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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน จัดท้าขึ นเพ่ือน้าเสนอผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย
และระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ในพื นที่ลุ่มน ้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  

รายงานฉบับนี  ประกอบด้วยผลการติดตามระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
จ้านวน 3 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครยะลา  และระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 10 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองสะเดา 
เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง 
เทศบาลเมืองนราธิวาส และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รวมทั งแผนการฟื้นฟูและปรับปรุงระบบ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ขอขอบคุณทุกเทศบาลข้างต้น ซึ่งเป็นผู้ด้าเนินการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและน้าส้ารวจพื นที่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการฟื้นฟูและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ รวมทั งเสริมสร้างความ
พร้อมให้ท้องถิ่นสามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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                                             ผู้อ้านวยการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  
                                                            ตุลาคม  2559  
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ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญรูป ง 
สารบัญตาราง ช 
บทสรุปผู้บริหาร (1) 
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด 1-1 
 1.1 จังหวัดสงขลา 1-1 
 1.2 จังหวัดพัทลุง 1-5 
 1.3 จังหวัดปัตตานี 1-7 
 1.4 จังหวัดยะลา 1-8 
 1.5 จังหวัดนราธิวาส 1-10 
บทที่ 2 สถานการณ์น้ าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 2-1 
 2.1 จังหวัดสงขลา 2-1 
 2.2 จังหวัดพัทลุง 2-3 
 2.3 จังหวัดปัตตานี 2-5 
 2.4 จังหวัดยะลา 2-6 
 2.5 จังหวัดนราธิวาส 2-8 
บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน 3-1 
 3.1 จังหวัดสงขลา 3-1 
  3.1.1 เทศบาลนครสงขลา 3-1 
  3.1.2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 3-18 
 3.2 จังหวัดยะลา 3-30 
  3.2.1 เทศบาลนครยะลา 3-30 
บทที่ 4 ผลการติดตามและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 4-1 
 4.1 จังหวัดสงขลา 4-1 
  4.1.1 เทศบาลนครสงขลา 4-1 
  4.1.2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 4-16 
  4.1.3 เทศบาลเมืองบ้านพรุ 4-28 
  4.1.4 เทศบาลเมืองสะเดา 4-43 
 4.2 จังหวัดพัทลุง 4-58 
  4.2.1 เทศบาลเมืองพัทลุง 4-58 
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 หน้า 
  
 4.3 จังหวัดปัตตานี 4-74 
  4.3.1 เทศบาลเมืองปัตตานี 4-74 
 4.4 จังหวัดยะลา 4-89 
  4.4.1 เทศบาลนครยะลา 4-89 
  4.4.2 เทศบาลเมืองเบตง 4-105 
 4.5 จังหวัดนราธิวาส 4-118 
  4.5.1 เทศบาลเมืองนราธิวาส 4-118 
  4.5.2 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 4-132 
บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 5-1 
 5.1 จังหวัดสงขลา 5-1 
 5.2 จังหวัดพัทลุง 5-6 
 5.3 จังหวัดปัตตานี 5-7 
 5.4 จังหวัดยะลา 5-8 
 5.5 จังหวัดนราธิวาส 5-12 
 5.6 บทวิเคราะห์ในภาพรวม 5-14 
บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 6-1 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 6-1 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 6-1 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 3.1.1 ระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลนครสงขลา ผ-1 
 ภาคผนวก 3.1.2 ระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ผ-14 
 ภาคผนวก 4.1.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา ผ-17 
 ภาคผนวก 4.1.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ ผ-20 
 ภาคผนวก 4.1.3 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ผ-24 
 ภาคผนวก 4.1.4 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา ผ-25 
 ภาคผนวก 4.2.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง ผ-34 
 ภาคผนวก 4.3.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี ผ-43 
 ภาคผนวก 4.4.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา ผ-45 
 ภาคผนวก 4.4.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง ผ-53 
 ภาคผนวก 4.5.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส ผ-59 
 ภาคผนวก 4.5.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ผ-61 
คณะผู้จัดท า  
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1.1-1 แผนที่แสดงที่ตั ง ขอบเขตการปกครอง และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสงขลา 1-2 
1.2-1 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองของจังหวัดพัทลุง 1-6 
1.3-1 แผนที่แสดงขอบเขตและการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดปัตตานี 1-7 
1.4-1 แผนที่แสดงที่ตั งจังหวัดยะลา 1-9 
1.5-1 สภาพภูมิประเทศและของเขตของจังหวัดนราธิวาส 1-11 
3.1-1 แผนที่เขตเทศบาลนครสงขลา 3-2 
3.1-2 แผนผังแสดงเส้นทางบ าบัดน  าเสีย 3-11 
3.1-3 ผังบริเวณระบบบ าบัดน  าเสีย 3-11 
3.1-4 พื นที่บริการของระบบรวบรวมน  าเสียและระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลนครสงขลา 3-12 
3.1-5 ระบบบ าบัดน  าเสียของเทศบาลนครสงขลา 3-14 
3.1-6 แผนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 3-19 
3.1-7 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน  าเสีย 3-23 
3.1-8 แผนผังแสดงบ่อบ าบัดน  าเสีย 3-24 
3.1-9 ระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 3-24 
3.1-10 แผนผังการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 3-26 
3.2-1 แผนที่เทศบาลนครยะลา 3-31 
3.2-2 ที่ตั งระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลนครยะลา 3-35 
3.2-3 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน  าเสีย สถานีที่ 1/1 3-36 
3.2-4 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน  าเสีย สถานีที่ 2/1 3-36 
3.2-5 ระบบปรับปรุงคุณภาพน  าที่ 1 สถานีที่ 1/1 (วัดยะลาธรรมาราม) 3-37 
3.2-6 ระบบปรับปรุงคุณภาพน  าที่ 2 สถานีที่ 2/1 (บึงหลังโรงยาง) 3-38 
3.2-7 ระบบปรับปรุงคุณภาพน  าที่ 1 (สถานีที่ 1/1)  

ปิดระบบเนื่องจากเครื่องเติมอากาศและแผ่น HDPE ช ารุด 
3-39 

3.2-8 ระบบปรับปรุงคุณภาพน  าที่ 2 (สถานีที่ 2/1) 3-39 
3.2-9 การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน  าภาคสนาม 3-40 
4.1-1 แผนที่เขตเทศบาลนครสงขลา 4-2 
4.1-2 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 4-7 
4.1-3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 4-9 
4.1-4 การด าเนินงานในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 4-9 
4.1-5 ระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย 4-10 
4.1-6 ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าใต้ดิน 4-10 
4.1-7 แผนที่แสดงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 4-17 
4.1-8 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 4-21 
4.1-9 สภาพทั่วไปของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 4-22 
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4.1-10 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าใต้ดิน 4-23 
4.1-11 แผนที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ 4-30 
4.1-12 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 4-34 
4.1-13 แผนผังสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 4-35 
4.1-14 กลุ่มอาคารของระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 4-37 
4.1-15 สภาพทั่วไปของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 4-38 
4.1-16 ระบบรวบรวมและบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอยและบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน  าใต้ดิน 4-38 
4.1-17 แผนที่เขตเทศบาลเมืองสะเดาและท่ีตั งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 4-44 
4.1-18 แผนผังระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 4-48 
4.1-19 กลุ่มอาคารของระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 4-51 
4.1-20 สภาพโดยทั่วไปของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 4-52 
4.1-21 ระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย 4-52 
4.1-22 บ่อสังเกตการณ์ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าจากบ่อสังเกตการณ์ 4-53 
4.2-1 แผนที่แสดงเขตเทศบาลเมืองพัทลุงและที่ตั งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 4-61 
4.2-2 แผนผังระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 4-62 
4.2-3 กลุ่มอาคารปฏิบัติงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 4-65 
4.2-4 หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 4-66 
4.2-5 ระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอยและระบบติดตามตรวจสอบน  าใต้ดิน 4-66 
4.2-6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า 4-67 
4.2-7 การด าเนินงานคัดแยกขยะมูลฝอยที่ผ่านการฝังกลบแล้วไปแปรรูปเป็นเชื อเพลิง RDF 4-67 
4.3-1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 4-75 
4.3-2 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 4-80 
4.3-3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 4-82 
4.3-4 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 4-83 
4.3-5 ระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย 4-84 
4.4-1 แผนที่เทศบาลนครยะลา 4-90 
4.4-2 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 4-96 
4.4-3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 4-97 
4.4-4 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 4-98 
4.4-5 ระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย 4-98 
4.4-6 ระบบติดตามตรวจสอบน  าใต้ดิน 4-99 
4.4-7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าจากระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอยและระบบติดตาม

ตรวจสอบน  าใต้ดิน 
4-99 

4.4-8 การก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 4-100 
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4.4-9 แผนที่เทศบาลเมืองเบตง 4-106 
4.4-10 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 4-110 
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 (1) 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินสมรรถนะกำรเดินระบบ
บ ำบัดน  ำเสียและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยในพื นที่รับผิดชอบของส ำนักงำน (จังหวัดพัทลุง สงขลำ ปัตตำนี 
ยะลำ และนรำธิวำส) จ ำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชน จ ำนวน 3 แห่ง และระบบ
ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ ำนวน 10 แห่ง   

2.1 ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนและระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 

 2.1.1 ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนที่ได้รับงบประมำณ
ผ่ำนแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด จ ำนวน 3 แห่ง คือ ระบบบ ำบัดน  ำเสีย
เทศบำลนครสงขลำ ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ และระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครยะลำ สรุปได้ดังนี  
 (1) ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครสงขลำ 
 ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครสงขลำ เป็นระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งผสมบ่อเติมอำกำศ 
(Aerated Lagoon) วงเงินงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียประมำณ  520.681 
ล้ำนบำท ตั งอยู่ที่บ้ำนบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ต ำบลเกำะแต้ว อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ (เขตเทศบำลต ำบลเกำะแต้ว) 
พื นที่ 176 ไร่  ห่ำงจำกเทศบำลนครสงขลำประมำณ 7.5 กิโลเมตร   
 ระบบรวบรวมน  ำเสีย เป็นระบบท่อรวมน  ำเสียและน  ำฝน มีท่อรวบรวมน  ำเสียครอบคลุมพื นที่
ประมำณ 7.42 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมน  ำเสียในเขตเทศบำลเข้ำสู่ระบบบ ำบัดได้
ประมำณร้อยละ 80 ของพื นที่ทั งหมดของเทศบำล  
 ระบบบ ำบัดน  ำเสียที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ตำมที่ได้ออกแบบไว้สำมำรถรองรับน  ำเสียได้ 35,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน  เริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2549 ในปี 2557 มีน  ำเสียเข้ำระบบเฉลี่ย 7,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 95 ของปริมำณน  ำเสียที่รวบรวมเข้ำระบบ  
 จำกกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำเสียก่อนเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียและน  ำทิ งที่ผ่ำนกำรบ ำบัด
แล้ว พบว่ำ ในปี 2559 คุณภำพน  ำของระบบบ ำบัดน  ำเสียผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน  ำทิ งจำก
ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชน โดยสำมำรถลดค่ำควำมสกปรกของน  ำในรูป BOD ได้ร้อยละ 30 
 เทศบำลนครสงขลำได้จัดท ำข้อตกลงให้องค์กำรจัดกำรน  ำเสียบริหำรจัดกำรระบบ โดยมี
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 15 ปี (1 ตุลำคม 2554 - 30 กันยำยน 2569) ทั งนี เทศบำลฯ มีเทศบัญญัติและ
ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรบ ำบัดน  ำเสีย-น  ำทิ ง และค่ำใบอนุญำตให้ต่อท่อเชื่อมน  ำเสีย-น  ำทิ ง ในปี 
2559 มีกำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน  ำเสียจำกสถำนประกอบกำรต่ำงๆ ได้ครอบคลุมร้อยละ 81 ของสถำน
ประกอบกำรทั งหมดในเขตเทศบำลนครสงขลำ แต่ยังไม่มีกำรจัดเก็บจำกครัวเรือน โดยคำดว่ำจะด ำเนินกำร
จัดเก็บในปี 2563 
 ปัญหำของระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครสงขลำคือ ยังไม่สำมำรถระบำยน  ำเสียเข้ำระบบได้
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ กำรเสื่อมสภำพของอุปกรณ์ต่ำงๆ และประชำชนในพื นที่ยังขำดกำรรับรู้และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรบ ำบัดน  ำเสีย 
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครสงขลำ พบว่ำ 
อยู ่ในเกณฑ์พอใช ้ (ร้อยละ 79.1) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำร



 (2) 

ประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 63) และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ 75) 
ตำมล ำดับ 

  (2) ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ 
  ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ เป็นระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization 
Pond) ร่วมกับกำรใช้บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) วงเงินงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวม
และบ ำบัดน  ำเสียเป็นเงิน 1,867.357 ล้ำนบำท และงบประมำณในกำรก่อสร้ำงท่อรวบรวมน  ำเสียเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมำณ 2559 เป็นเงิน 114.774 ล้ำนบำท ตั งอยู่บริเวณต ำบลน  ำน้อยและต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ พื นทีป่ระมำณ 2,040 ไร่ ห่ำงจำกเทศบำลนครหำดใหญ่ประมำณ 13 กิโลเมตร   
  ระบบรวบรวมน  ำเสีย เป็นระบบท่อรวมน  ำเสียและน  ำฝน มีท่อรวบรวมน  ำเสียครอบคลุมพื นที่
ประมำณ 17 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมน  ำเสียในเขตเทศบำลเข้ำสู่ระบบบ ำบัดได้ร้อยละ 
80 ของพื นที่ทั งหมดของเทศบำล ทั งนี  เทศบำลนครหำดใหญ่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรก่อสร้ำงท่อ
รวบรวมน  ำเสียเพ่ิมเติมอีก 4 ตำรำงกิโลเมตรในปีงบประมำณ 2559 ท ำให้หำกก่อสร้ำงแล้วเสร็จจะสำมำรถ
รวบรวมน  ำเสียได้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของเขตเทศบำล 
  ระบบบ ำบัดน  ำเสียตำมที่ได้ออกแบบไว้สำมำรถรองรับน  ำเสียได้ 138,000 ลูกบำศก์เมตรต่อ
วัน  เริ่มเดินระบบเมื่อเดือนตุลำคม 2543 ปัจจุบันมีน  ำเสียเข้ำระบบประมำณ 36,820 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 
คิดเป็นปริมำณน  ำเสียเข้ำระบบฯ ประมำณร้อยละ 26 
 จำกกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำเสียก่อนเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียและน  ำทิ งที่ผ่ำนกำรบ ำบัด
แล้ว พบว่ำ ในปี 2559 คุณภำพน  ำของระบบบ ำบัดน  ำเสียผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน  ำทิ งจำก
ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชน โดยสำมำรถลดค่ำควำมสกปรกของน  ำในรูป BOD ได้ร้อยละ 94 
  เทศบำลนครหำดใหญ่ได้ว่ำจ้ำงบริษัท กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด ในกำรดูแลระบบ 
ในวงเงิน 6,340,000 บำทต่อปี ทั งนี  เทศบำลมีเทศบัญญัติและก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรบ ำบัด
น  ำเสีย-น  ำทิ ง และค่ำใบอนุญำตให้ต่อท่อเชื่อมน  ำเสีย-น  ำทิ ง ในปี 2559 มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัด
น  ำเสียจำกสถำนประกอบกำรและครัวเรือน  
  ปัญหำของระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ คือ ในกำรออกแบบระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
ได้ออกแบบโดยครอบคลุมพื นที่เทศบำลข้ำงเคียง แต่ปัจจุบันยังไม่มีกำรรวบรวมน  ำเสียจำกเทศบำลดังกล่ำว 
ท ำให้ปริมำณน  ำเสียเข้ำสู่ระบบน้อยกว่ำที่ออกแบบ ค่ำควำมสกปรกของน  ำเข้ำระบบน้อยกว่ำค่ำที่ออกแบบไว้
มำก ท ำให้กำรควบคุมคุณภำพน  ำเป็นไปค่อนข้ำงยำก 
  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ พบว่ำ 
อยู่ในเกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 77.8) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 27)  

  (3) ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครยะลำ 
  ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครยะลำ เป็นระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบกลุ่มอำคำร (Cluster 
Treatment) จ ำนวน 2 พื นที่ คือสถำนีที่ 1 ตั งอยู่บริเวณข้ำงสะพำนหน้ำวัดยะลำธรรมำรำม  มีพื นที่ประมำณ 
3 ไร่ เป็นระบบบ่อหรือสระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon) สำมำรถรองรับน  ำเสียได้ 4,600 ลูกบำศก์เมตรต่อ
วัน และสถำนีที ่2 ตั งอยู่บริเวณบึงหลังโรงยำง มีขนำดพื นที่ประมำณ 12.5 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization 
Pond) สำมำรถรองรับน  ำเสียได้ 3,200 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน วงเงินงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวม
และบ ำบัดน  ำเสีย 81.222 ล้ำนบำท และเริ่มเดินระบบ สถำนที่ 1 เมื่อปี 2551 และสถำนีที่ 2 เมื่อปี 2552  



 (3) 

  ระบบบ ำบัดน  ำเสียของเทศบำลทั ง 2 พื นที่ สำมำรถรองรับน  ำเสียได้ 7,800 ลูกบำศก์เมตรต่อ
วัน ซึ่งปัจจุบันระบบปรับปรุงคุณภำพน  ำสถำนีที่ 1 หยุดเดินระบบ เนื่องจำกเครื่องเดินอำกำศและแผ่น HDPE 
ที่รองพื นบ่อบ ำบัดช ำรุด โดยระบบปรับปรุงคุณภำพน  ำสถำนีที่ 2 รวบรวมน  ำเสียเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียได้ 
2,130 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 67 ของประสิทธิภำพกำรรองรับน  ำเสียของระบบปรับปรุงคุณภำพ
น  ำสถำนีที่ 2 
  จำกกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำเสียก่อนเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียและน  ำทิ งที่ผ่ำนกำรบ ำบัด
แล้ว พบว่ำ ระบบปรับปรุงคุณภำพน  ำที่ 1 หยุดเดินระบบชั่วครำว เนื่องจำกเครื่องเติมอำกำศเสียและแผ่น 
HDPE รองพื นบ่อช ำรุด จึงไม่ได้มีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำ ส่วนระบบปรับปรุงคุณภำพน  ำที่ 2 มีคุณภำพ
น  ำไม่ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน  ำทิ งจำกระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชน โดยไม่สำมำรถลดค่ำ
ควำมสกปรกของน  ำในรูป BOD  
  ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ เทศบำลนครยะลำมอบหมำยให้ส่วนช่ำงสุขำภิบำล ส ำนักกำรช่ำง 
รับผิดชอบเดินและดูแลระบบบ ำบัดน  ำเสีย ปัจจุบันเทศบำลฯ ยังไม่ได้มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน  ำเสีย 
เนื่องจำกระบบบ ำบัดน  ำเสียยังไม่ได้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดในเขตเทศบำล และยังไม่ได้มีกำรออกเทศบัญญัติ 
เรื่อง กำรรวบรวมและกำรบ ำบัดน  ำเสีย  
  ปัญหำของระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครยะลำ คือ ระบบปรับปรุงคุณภำพน  ำที่ 1 ซึ่งช ำรุด
ยังคงไม่ได้รับกำรซ่อมแซม ระบบปรับปรุงคุณภำพน  ำที่ 2 มีตะกอนสะสมในบ่อตกตะกอนมำก ท ำให้บ่อตื น
เขินเร็วกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรดูแลระบบบ ำบัดน  ำเสียโดยตรง
และประชำชนในพื นท่ียังไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรน  ำเสีย 
  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครยะลำทั งสอง
สถำนี พบว่ำ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงทั งสองสถำนี (ระบบปรับปรุงคุณภำพน  ำที่ 1 (สระเติมอำกำศ) ร้อยละ 
34.2 และระบบปรับปรุงคุณภำพน  ำที่ 2 (บ่อปรับเสถียร) ร้อยละ 43.7) โดยมีประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำก
ขึ นทุกประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในระบบบ ำบัดน  ำเสีย (ร้อยละ 28.5)  
ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ 32) ประเด็นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
(ร้อยละ 47) และประเด็นด้ำนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสีย (ร้อยละ 67) 
ตำมล ำดับ 

 2.1.2 ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
  จำกกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพระบบจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับ
งบประมำณผ่ำนแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และงบกองทุนสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 10 
แห่ง ได้แก่ 1) เทศบำลนครสงขลำ 2) เทศบำลนครหำดใหญ่ 3) เทศบำลเมืองสะเดำ 4) เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ 
5) เทศบำลเมืองพัทลุง 6) เทศบำลเมืองปัตตำนี 7) เทศบำลนครยะลำ 8) เทศบำลเมืองเบตง 9) เทศบำลเมือง
นรำธิวำส และ 10) เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก สรุปได้ดังนี  
  (1) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลนครสงขลำ 
 ระบบก ำจัดมูลฝอยเทศบำลนครสงขลำ ตั งอยู่ที่บ้ำนบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ต ำบลเกำะแต้ว อ ำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลำ เนื อท่ี 200  ไร่ ห่ำงจำกเขตเทศบำลประมำณ 7 กิโลเมตร ในปี 2539 ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขำภิบำล จ ำนวน 121.825 ล้ำน
บำท โดยเทศบำลนครสงขลำเริ่มด ำเนินกำรฝังกลบขยะมูลฝอยอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเมื่อเดือนพฤษภำคม 
2542  



 (4) 

 ในปี 2559 มีขยะมูลฝอยเข้ำก ำจัดในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลนครสงขลำ 
ประมำณ 186 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะของเทศบำลนครสงขลำประมำณ 78 ตัน/วัน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมำร่วมก ำจัด จ ำนวน 17 แห่ง คือ เทศบำลเมืองเขำรูปช้ำง เทศบำลต ำบลเกำะแต้ว เทศบำล
เมืองสิงหนคร เทศบำลต ำบลพะวง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะยอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งใหญ่ เทศบำล
ต ำบลน  ำน้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหวัง เทศบำลเมืองม่วงงำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลิ่งชัน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดขนุน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดจันทร์ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลักหนู เทศบำลต ำบลสทิงพระ และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลฉำง ประมำณ 104 ตันต่อวัน และของหน่วยงำนอ่ืนๆ อีกประมำณ 4 ตันต่อวัน ปัจจุบัน
ด ำเนินกำรฝังกลบในบ่อฝังกลบระยะท่ี 2 ชั นที่ 3 
 เทศบำลนครสงขลำไม่มีนโยบำยที่จะจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจำกบ้ำนเรือน
ประชำชนในพื นที ่แต่ได้มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจำกร้ำนค้ำและตลำดสด และได้มีกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอยจำกหน่วยงำนอื่นที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจั ด โดยมีอัตรำค่ำบริกำรก ำจัด
ขยะมูลฝอย 400 บำทต่อตัน ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอ่ืน และ 750 บำทต่อตัน 
ส ำหรับหน่วยงำนเอกชน 
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ ในบ่อสุดท้ำยไม่มีน  ำเข้ำ
ระบบ เนื่องจำกมีปริมำณน  ำน้อยมำก จึงไม่ได้มีกำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย  
และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ ำนวน 4 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อที่ถูกต้องตำม
มำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน  ำใต้ดินทั ง 4 บ่อ แต่บ่อด้ำนทิศใต้
และทิศตะวันตกมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำค่อนข้ำง 
 ปัญหำกำรด ำเนินงำนของระบบ พบว่ำ เทศบำลนครสงขลำมีขั นตอนกำรฝังกลบเพียงกำรเทกอง
ขยะมูลฝอยและเกลี่ยให้เสมอ มีกำรกลบด้วยดินเป็นครั งครำว ประกอบกับเครื่องจักรที่ใช้ในพื นที่มีสภำพช ำรุด 
ส่งผลให้กำรฝังกลบขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย รวมทั งไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั ง
จำกบ่อสังเกตกำรณ์และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย  
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลนครสงขลำ พบว่ำ อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 68.7) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อย
ละ 50) ประเด็นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 71) และประเด็นด้ำนควำม
ครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 73) ตำมล ำดับ 

  (2) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลนครหำดใหญ่ 
 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่ ตั งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต ำบลควนลัง อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ พื นที่ 135 ไร่ ห่ำงจำกเขตเทศบำล 12 กิโลเมตร โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติกำรเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงปีงบประมำณ 
2538-2541 จ ำนวน 110.04 ล้ำนบำท เพ่ือปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขำภิบำล 
 เทศบำลนครหำดใหญ่ได้ด ำเนินกำรฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขำภิบำล แต่หลังจำก
อุทกภัยเมื่อปี 2543 จึงเปลี่ยนเป็นกำรเทกองกลำงแจ้ง มีกำรเผำหรือฝังกลบแบบครั งครำว ปัจจุบันพื นที่ที่
ใช้ในกำรฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่เต็มพื นที่แล้ว เทศบำลได้ให้บริษัท  จีเด็ค จ ำกัด มำ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบเตำเผำขยะและแปรรูปเป็นพลังงำนไฟฟ้ำด้วยเทคนิค Energy Recovery 
Gasification (ERG) โดยมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 6.7 เมกกะวัตต์ ในปี 2559 มีขยะมูลฝอยเข้ำก ำจัดในสถำนที่



 (5) 

ก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่ ประมำณ 319 ตันต่อวัน  โดยเป็นขยะของเทศบำลนครหำดใหญ่ 
ประมำณ 222 ตันต่อวัน  จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทีน่ ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดประมำณ 91 ตันต่อ
วัน และจำกหน่วยงำนอ่ืนประมำณ 6 ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมำร่วมก ำจัด 13 
แห่ง คือ เทศบำลเมืองคลองแห เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนหำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำ
หม่อม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉลุง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งขมิ น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหรัง 
เทศบำลต ำบลคูเต่ำ เทศบำลต ำบลโคกม่วง เทศบำลต ำบลทุ่งลำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหลำ 
เทศบำลเมืองทุ่งต ำเสำ และเทศบำลเมืองควนลัง 
 เทศบำลนครหำดใหญ่ไม่มีนโยบำยที่จะจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขนและก ำจัดขยะมูลฝอย
จำกประชำชนในพื นท่ีจำกบ้ำนเรือนที่มีปริมำณขยะไม่เกิน 50 ลิตรต่อวัน แต่ได้จัดเก็บค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะ
มูลฝอยจำกหน่วยงำนอื่นที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัด โดยมีอัตรำค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 290 บำทต่อตัน 
และไม่คิดค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยจำกเทศบำลเมืองควนลัง เนื่องจำกเป็นที่ตั งของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย  
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ ปัจจุบันไม่มีกำรใช้งำน 
เนื่องจำกมีกำรถมบ่อเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ จึงไม่สำมำรถติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบบ ำบัด
น  ำชะขยะมูลฝอยได้ และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ ำนวน 1 บ่อ (อีก 4 
บ่อ ไม่สำมำรถใช้งำนได้) ซึ่งเป็นบ่อท่ีถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) พบว่ำ มีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน  ำใต้ดิน  
 ปัญหำกำรด ำเนินงำนของระบบ พบว่ำ ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่
ใช้พื นที่เต็มศักยภำพ ไม่สำมำรถรองรับขยะมูลฝอยได้อีก แต่เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยโดย
แปลงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำยังด ำเนินกำรไม่เต็มประสิทธิภำพ เทศบำลนครหำดใหญ่จึงจ ำเป็นต้องใช้ระบบฝังกลบ
ขยะมูลฝอยบ่อ A ชั่วครำว ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีอุปสรรคในกำรท ำงำน เนื่องจำกรถเก็บขนขยะมูลฝอยและ
เครื่องจักรไม่สำมำรถขึ นไปยังบ่อฝังกลบได้ ขยะมูลฝอยจึงถูกลมพัดปลิวออกนอกสถำนที่ก ำจัดและมีน  ำชะขยะ
มูลฝอยไหลออกจำกพื นที่เทกองสู่สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี ยังไม่มีระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย ท ำให้น  ำชะขยะ
มูลฝอยไหลออกนอกพื นที่ฝังกลบ และไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั งจำก
บ่อสังเกตกำรณ์และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย  
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่ พบว่ำ อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 54.4) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนควำมครบถ้วน
ของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 36) ประเด็นด้ำนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนใน
สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 44) และประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ 47) ตำมล ำดับ 

 (3) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ 
 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ ตั งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ต ำบลบ้ำนพรุ อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ พื นที่ประมำณ 107 ไร่ ห่ำงจำกเทศบำลประมำณ 12 กิโลเมตร ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขำภิบำลและจัดซื อเครื่องจักรต่ำงๆ จำกกองทุน
สิ่งแวดล้อม ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือลดและขจัดมลพิษอ ำเภอหำดใหญ่  กรมกำรปกครอง และส ำนักงำน
นโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม ประมำณ 79.41 ล้ำนบำท และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสงขลำ วงเงิน 27 ล้ำนบำท ในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 และระยะที่ 3  เทศบำล
เมืองบ้ำนพรุเริ่มด ำเนินกำรฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเมื่อเดือนกรกฎำคม 2542   
 ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ เทศบำลด ำเนินกำรเองโดยมอบหมำยให้กองช่ำงสุขำภิบำล
รับผิดชอบ   ในปี 2559 มีขยะมูลฝอยเข้ำก ำจัดในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ   



 (6) 

ประมำณ 108 ตันต่อวัน  โดยเป็นขยะของเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ ประมำณ 20 ตันต่อวัน และจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดประมำณ 88 ตันต่อวัน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่น ำขยะมำร่วมก ำจัด 9 แห่ง คือ เทศบำลเมืองคอหงส์ เทศบำลต ำบลพะตง เทศบำลต ำบลบ้ำนไร่ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพะตง เทศบำลต ำบลคลองแงะ เทศบำลต ำบลนำทวี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำชะมวง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปริก และองค์กำรบริหำรสวนต ำบลพังงำ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรฝังกลบในบ่อฝัง
กลบระยะที่ 3 ชั นที่ 1 
 เทศบำลเมืองบ้ำนพรุร่วมกับบริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ำกัด ด ำเนินกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงงำน
เผำขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ก ำลังผลิต 4.9 เมกกะวัตต์ โดยใช้เชื อเพลิงแปรรูปจำกขยะมูล
ฝอยเพ่ือจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยมีวิธีก ำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสำน ได้แก่ (1) กระบวนกำร
คัดแยกขยะมูลฝอยหรือกระบวนกำรผลิตเชื อเพลิง RDF (2) กระบวนกำรเผำไหม้ในเตำเผำและผลิตพลังงำน
ไฟฟ้ำ (3) กระบวนกำรหมักแบบชีวภำพหรือกระบวนกำรผลิตปุ๋ยเตรียมดิน และ (4) กระบวนกำรฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล ขณะนี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติร่วมทุน 
 เทศบำลเมืองบ้ำนพรุไม่มีนโยบำยจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขนและก ำจัดขยะมูลฝอยจำก
ประชำชนในพื นที่ แต่ได้จัดเก็บค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอยจำกหน่วยงำนอื่นที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดใน
อัตรำ 300 บำทต่อตัน ยกเว้นเทศบำลต ำบลบ้ำนไร่ซึ่งเป็นที่ตั งของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย คิดค่ำก ำจัดในอัตรำ
ตันละ 120 บำท 
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ ระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย
ไม่สำมำรถใช้งำนได้ เนื่องจำกระบบสูบน  ำชะขยะมูลฝอยช ำรุด จึงไม่สำมำรถติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพ
ของระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยได้ และไม่สำมำรถติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินจำกบ่อสังเกตกำรณ์ซึ่ง
เป็นบ่อท่ีไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) ได้ เนื่องจำกไม่มีน  ำใต้ดิน  
 ปัญหำกำรด ำเนินงำนของระบบ พบว่ำมีปัญหำในกำรฝังกลบในช่วงฤดูฝน เนื่องจำกเป็นกำร
ฝังกลบบนพื นที่หุบเขำลำดชัน ถนนภำยในสถำนที่ฝังกลบบำงส่วนเป็นถนนลูกรัง ท ำให้กำรเข้ำไปยังจุดฝังกลบ
ของทั งรถเก็บขนและเครื่องจักรด ำเนินงำนได้ยำก ส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่รอกำรบดอัดชุ่มไปด้วยน  ำฝน ท ำให้น  ำ
ชะขยะมูลฝอยมีปริมำณมำกขึ น จึงยำกในกำรบดอัดและอำจไหลล้นออกนอกพื นที่  อีกทั งระบบบ ำบัดน  ำชะ
ขยะมูลฝอยไม่สำมำรถบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่ องจำกระบบสูบน  ำชะขยะมูลฝอย
ช ำรุด น  ำชะขยะมูลฝอยจึงไม่ได้รับกำรบ ำบัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดิน
เป็นระบบที่ก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) และไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั งจำกบ่อสังเกตกำรณ์และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย  
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ พบว่ำ อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 73.7) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 50) ประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอย (ร้อยละ 72) และประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) ตำมล ำดับ 

 (4) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองสะเดำ 
 สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสะเดำ ตั งอยู่นอกเขตเทศบำล บริเวณถนนเลี่ยงเมือง
บ้ำนหน่ ำฮั ว ต ำบลสะเดำ อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ พื นที่ 96 ไร่ ห่ำงจำกเขตเทศบำลประมำณ 7 กิโลเมตร 
โดยได้รับงบประมำณจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมและส ำนักงำนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขำภิบำล ในวงเงินงบประมำณรวม 131.574 ล้ำนบำท 
โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยำยน 2552  และเริ่มใช้งำนเมื่อเดือนสิงหำคม 2553  



 (7) 

 ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ เทศบำลด ำเนินกำรเองโดยมอบหมำยให้กองช่ำงสุขำภิบำล
รับผิดชอบ ในปี 2559 มีขยะมูลฝอยเข้ำก ำจัดในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองสะเดำประมำณ 
63 ตันต่อวัน  โดยเป็นขยะของเทศบำลเมืองสะเดำประมำณ 17 ตันต่อวัน และของหน่วยงำนอ่ืนน ำมำก ำจัด
ประมำณ 46 ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมำร่วมก ำจัด 8 แห่ง คือ เทศบำลเมือง
ปำดังเบซำร์ เทศบำลต ำบลส ำนักขำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำมีเกียรติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโพธิ์  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำนักแต้ว เทศบำลต ำบลนำทวีนอก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองทรำย และ
เทศบำลต ำบลปำดัง ส่วนกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม เทศบำลเมืองสะเดำไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขนมูล
ฝอยจำกครัวเรือน แต่เก็บค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนเอกชน
ที่น ำขยะมูลฝอยมำก ำจัดในอัตรำ 500 บำทและ 1,200 บำทต่อตัน ตำมล ำดับ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรฝัง
กลบในบ่อฝังกลบระยะที่ 2 ชั นที่ 3 
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ ในบ่อบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย
บ่อสุดท้ำยก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน  ำสำธำรณะ ทุกพำรำมิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำน ยกเว้น ค่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ค่ำบีโอดี (BOD) ค่ำซีโอดี (COD) สำรแขวนลอยทั งหมด (TSS) และค่ำน  ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่ำเกินค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด ส่วนผลกำรทดสอบโลหะหนักจ ำนวน 8 พำรำมิเตอร์ 
พบว่ำมีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดทุกพำรำมิเตอร์ โดยระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยมีประสิทธิภำพในกำร
ลดค่ำควำมสกปรกในรูปบีโอดีร้อยละ 51 
 ปัญหำกำรด ำเนินงำนของระบบ พบว่ำ ระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินบำงบ่อช ำรุด 
และเป็นระบบท่ีก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) บ่อบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย
ไม่มีประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูล
ฝอย ทั งจำกบ่อสังเกตกำรณ์และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย และขำดกำรประชำสัมพันธ์ในกำรลด คัดแยก และน ำขยะมูลฝอย
กลับมำใช้ประโยชน์  
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสะเดำ พบว่ำ อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 68.7) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 36) ประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) 
และประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ 56) ตำมล ำดับ 

 (5) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองพัทลุง 
 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพัทลุง ตั งอยู่หมู่ที่ 6 ต ำบลล ำป ำ อ ำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง อยู่ในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำป ำ เนื อที่ 95 ไร่ ห่ำงจำกเขตเทศบำล 6.5 กิโลเมตร  ได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เพ่ือก่อสร้ำง
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิดด ำเนินงำนเมื่อเดือนสิงหำคม 2543 และในปี 
2555 เทศบำลใช้งบประมำณเงินกู้จำกธนำคำรออมสิน วงเงิน 23 ล้ำนบำท ในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอย
ระยะที่ 2 พื นที่ 25 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรฝังกลบหลุมฝังกลบระยะที่ 2 ชั นที่ 1 และชั นที่ 2 
 เทศบำลเมืองพัทลุงบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยโดยบุคลำกรของเทศบำล ในปี 
2559 มีขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพัทลุงเข้ำสู่ระบบประมำณ 24 ตันต่อวัน ส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีก 3 แห่ง คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนมะพร้ำว เทศบำลต ำบลท่ำแค่ และองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลล ำป ำ ไม่ได้มีกำรบันทึกข้อมูล เทศบำลเมืองพัทลุงก ำหนดค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจำกบ้ำนเรือน
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ในอัตรำ 10 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมทั งจำกบ้ำนเรือนและจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัด เนื่องจำกเป็นนโยบำยของผู้บริหำร 
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ น  ำในบ่อสุดท้ำยก่อนปล่อย
ออกสู่แหล่งน  ำสำธำรณะมีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำนฯ ในพำรำมิเตอร์บีโอดี (BOD) ค่ำซีโอดี (COD) ค่ำสำร
แขวนลอยทั งหมด (TSS) และค่ำน  ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และจำกกำรตรวจวัดค่ำโลหะหนักจ ำนวน 8 
พำรำมิเตอร์ พบว่ำมีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำนทุกพำรำมิเตอร์ ทั งนี  บ่อบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภำพใน
กำรลดค่ำควำมสกปรกในรูปบีโอดี  
 เทศบำลเมืองพัทลุงได้ท ำบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum Of Understanding : MOU) 
โครงกำรคัดแยกขยะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรฝังกลบแล้วไปแปรรูปเป็นเชื อเพลิง RDF ร่วมกับบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ 
เซอร์วิสเซส จ ำกัด ในกำรคัดแยกขยะส่วนที่เผำไหม้ได้เพ่ือน ำไปใช้เป็นเชื อเพลิงทดแทน (เชื อเพลิง RDF) เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎำคม 2557 เริ่มด ำเนินกำรคัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่เดือนสิงหำคม 2558 โดยมีระยะเวลำ
สัญญำในกำรด ำเนินงำน 3 ปี 
 ปัญหำกำรด ำเนินงำนของระบบ พบว่ำเครื่องจักรที่มีไม่เพียงพอกับปริมำณงำน ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร และระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินเป็นระบบที่มีกำร
ก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของ
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั งจำกบ่อสังเกตกำรณ์และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย และเนื่องจำกมีกำรคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรฝังกลบแล้วไปแปลงเป็นเชื อเพลิง RDF แต่ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว มีกำรน ำขยะมูล
ฝอยจำกหลุมฝังกลบบ่อท่ี 2 ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้ำระบบ และมีกำรเทกองขยะมูลฝอย ท ำให้มีน  ำชะขยะ
มูลฝอยไหลชะบริเวณพื นที่ดังกล่ำว โดยไม่มีกำรรวบรวมน  ำชะขยะมูลฝอยเข้ำระบบบ ำบัด นอกจำกนี  เทศบำล
เมืองพัทลุงยังขำดบุคลำกรผู้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ไม่มีนโยบำย
ในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัด 
และขำดกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย   
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพัทลุง พบว่ำ อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ (ร้อยละ 61.4) โดยมีประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น ทุกประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร (ร้อยละ 43) ประเด็นด้ำนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 67) 
ประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 67) ประเด็นด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 69) ประเด็นด้ำนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย (ร้อยละ 74) และประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) ตำมล ำดับ 

  (6) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองปัตตำนี 
  ระบบก ำจัดมูลฝอยเทศบำลเมืองปัตตำนี ตั งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ต ำบลหนองแรต อ ำเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตำนี พื นที่ 183 ไร่ ห่ำงจำกเขตเทศบำล 20 กิโลเมตร เทศบำลได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลักสุขำภิบำลระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จ ำนวน 127.46 ล้ำนบำท และงบประมำณของเทศบำลในกำร
ปรับปรุงระบบฯ จ ำนวน 17.954 ล้ำนบำท 
  ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ เทศบำลเมืองปัตตำนีด ำเนินกำรเอง ในปี 2559 เทศบำลเมือง
ปัตตำนีมีปริมำณขยะมูลฝอยเข้ำสู่ระบบประมำณ 73 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี
ประมำณ 35 ตันต่อวัน ขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดประมำณ 
36 ตันต่อวัน และขยะมูลฝอยจำกหน่วยงำนอ่ืนประมำณ 2 ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำ
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ร่วมก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลยะหริ่ง เทศบำลต ำบลบำงปู เทศบำลต ำบลบำนำ 
เทศบำลต ำบลรูสะมิแล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระหวะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองมำนิง เทศบำล
ต ำบลนำประดู่ เทศบำลต ำบลตอหลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปูยุด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำรำโหม และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตันหยงลูโล๊ะ เทศบำลเมืองปัตตำนีก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรเก็บ
ขนขยะมูลฝอยในพื นที่ในอัตรำ 20 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน และจัดเก็บค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอยจำก
หน่วยงำนอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัด โดยหน่วยงำนรำชกำรจัดเก็บในอัตรำ 150 บำทต่อตัน ส ำหรับ
หน่วยงำนเอกชนจัดเก็บในอัตรำ 300 บำทต่อตัน ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
ระยะที่ 2 บ่อท่ี 2 (บ่อที่ 1 ปิดกำรใช้งำน) 
  จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ น  ำในบ่อสุดท้ำยก่อนปล่อย
ออกสู่แหล่งน  ำสำธำรณะมีค่ำเกินค่ำมำตรฐำนฯ ในพำรำมิเตอร์บีโอดี (BOD) ค่ำซีโอดี (COD) ค่ำสำร
แขวนลอยทั งหมด (TSS) และค่ำน  ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และจำกกำรตรวจวัดโลหะหนักจ ำนวน 8 
พำรำมิเตอร์ พบว่ำ ทุกพำรำมิเตอร์มีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำน ทั งนี  ระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยไม่มี
ประสิทธิภำพในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูปบีโอดี 
  ปัญหำในกำรด ำเนินงำนของระบบ คือ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝังกลบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ไม่มีกำรเกลี่ย บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยรำยวัน ระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินเป็นระบบที่มี
กำรก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) และมีสภำพช ำรุด และบ่อบ ำบัดน  ำชะ
ขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถบ ำบัดน  ำเสียให้ได้มำตรฐำน นอกจำกนี ยังไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั งจำกบ่อสังเกตกำรณ์และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย และขำด
แคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย   
  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองปัตตำนี พบว่ำ อยู่ใน
เกณฑต์้องปรับปรุง (ร้อยละ56.4) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(ร้อยละ 35) ประเด็นด้ำนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 50)  ประเด็นด้ำน
ควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 51) และประเด็นด้ำนควำมคำบถ้วน
ของระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) ตำมล ำดับ 

 (7) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลนครยะลำ 
 ระบบก ำจัดมูลฝอยเทศบำลนครยะลำ ตั งอยู่ ณ หมู่ที่ 13 ต ำบลสะเตงนอก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดยะลำ พื นที่ 113 ไร่ ห่ำงจำกเขตเทศบำล 9.5 กิโลเมตร เทศบำลได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนสิ่งแวดล้อม เงินกู้ และเงินสมทบจำกเทศบำล รวม 139.799 ล้ำนบำท ในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะ
มูลฝอยระยะที่ 1 โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี 2547 และเริ่มใช้งำนเมื่อเดือนตุลำคม 2547  และได้รับ
งบประมำณจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะ
มูลฝอยระยะที่ 2 ในปีงบประมำณ 2558 วงเงินงบประมำณ 109.2 ล้ำนบำท มีระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง 3 ปี 
 ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ เทศบำลนครยะลำด ำเนินกำรเอง ในปี 2559 เทศบำลนครยะลำ
มีปริมำณขยะมูลฝอยเข้ำสู่ระบบประมำณ 189 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครยะลำประมำณ 130 
ตันต่อวัน และขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดประมำณ 59 ตันต่อ
วัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 36 แห่ง เทศบำลได้ก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในพื นที่ในอัตรำ 25 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ไม่มีกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียม และจัดเก็บค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอยจำกหน่วยงำนอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วม
ก ำจัด ในอัตรำ 500 บำทต่อตัน ปัจจุบันด ำเนินกำรฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ชั นที่ 5  
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 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ น  ำในบ่อสุดท้ำยก่อนปล่อยออก
สู่แหล่งน  ำสำธำรณะมีคุณภำพน  ำอยู่ในค่ำมำตรฐำนฯ ยกเว้นค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ค่ำบีโอดี (BOD) ค่ำซีโอดี 
(COD) ค่ำสำรแขวนลอยทั งหมด (TSS) และค่ำน  ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่ำเกินค่ำมำตรฐำน และจำก
กำรตรวจวัดโลหะหนักจ ำนวน 8 พำรำมิเตอร์ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำนทุกพำรำมิเตอร์ ระบบบ ำบัดน  ำชะ
ขยะมูลฝอยเทศบำลนครยะลำมีประสิทธิภำพในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูปบีโอดีร้อยละ 92 
 ปัญหำในกำรด ำเนินงำนของระบบ คือ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำกำรกลบทับด้วยดิน เป็น
เพียงกำรน ำขยะเข้ำมำเทกองในพื นที่ฝังกลบ เครื่องจักรที่ใช้ในพื นที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้กำรฝังกลบขยะมูล
ฝอยไม่มีประสิทธิภำพ ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั งจำกบ่อ
สังเกตกำรณ์และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย และหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มพื นที่ ท ำให้มีปัญหำในกำรน ำ
ขยะมูลฝอยขึ นไปฝังกลบ ซึ่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยและเครื่องจักรไม่สำมำรถขึ นไปด ำเนินกำรได้ นอกจำกนี  ยัง
ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย  
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลนครยะลำ พบว่ำ อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ (ร้อยละ 63.7) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ 
50) ประเด็นด้ำนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 56) ประเด็นด้ำนควำม
ครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 63) และประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของ
ระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) ตำมล ำดับ 

 (8) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองเบตง 
 ระบบก ำจัดมูลฝอยเทศบำลเมืองเบตง ตั งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ต ำบลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัด
ยะลำ พื นที่ 201 ไร่ ห่ำงจำกเขตเทศบำล 4 กิโลเมตร เทศบำลได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน
สิ่งแวดล้อม ภำยใต้แผนกำรใช้เงินกู้ JBIC 88.702 ล้ำนบำท ในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอย โดยเริ่มใช้
งำนเมื่อเดือนเมษำยน 2545 
 ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ เทศบำลเมืองเบตงด ำเนินกำรเอง ในปี 2559 เทศบำลเมืองเบตง
มีปริมำณขยะมูลฝอยเข้ำสู่ระบบประมำณ 60 ตันต่อวัน เป็นขยะในเขตเทศบำลเมืองเบตงประมำณ 48 ตันต่อวัน 
และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดประมำณ 12 ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนำะแมเรำะ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยะรม เทศบำลต ำบลธำรน  ำทิพย์ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอัยเยอร์เวง เทศบำล
เมืองเบตงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในพื นที่ในอัตรำ 20 บำทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน และก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ น ำขยะมูลฝอย
มำร่วมก ำจัดในอัตรำ 250 บำทต่อตัน แต่ไม่มีกำรจัดเก็บค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัด เนื่องจำกเป็นนโยบำยของผู้บริหำร  
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ ปัจจุบันหยุดเดินระบบ 
เนื่องจำกบ่อช ำรุด จึงไม่ได้มีกำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย  และผลกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ ำนวน 2 บ่อ บริเวณท้ำยน  ำ ซึ่งเป็นบ่อที่ไม่ถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) พบว่ำ ค่ำโลหะหนักมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน  ำใต้
ดินทั ง 2 บ่อ ยกเว้นค่ำอำร์เซนิค (As) ในบ่อที่ 2 มีค่ำเกินค่ำมำตรฐำน 
 ปัญหำในกำรด ำเนินงำนของระบบ คือ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำกำรกลบทับด้วยดิน 
เป็นเพียงกำรน ำขยะเข้ำมำเทกองในพื นที่ฝังกลบ เครื่องจักรที่ใช้ ในสถำนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยนอกจำกมี
จ ำนวนน้อยแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสภำพกำรใช้งำนมำนำน ท ำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยและเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
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บ ำรุงรักษำมำก ระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินเป็นระบบที่มีกำรก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของ
กรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) และผลกำรตรวจวัดคุณภำพน  ำใต้ดินไม่ผ่ำนมำตรฐำนคุณภำพน  ำใต้ดิน ระบบ
บ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยช ำรุด ไม่สำมำรถบ ำบัดน  ำเสียได้ ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัด
ขยะมูลฝอย ทั งจำกบ่อสังเกตกำรณ์และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย และขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำม
ช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย  
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองเบตง พบว่ำ อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ (ร้อยละ 62.6) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ 
47) ประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 59) ประเด็นด้ำน
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 67) ประเด็นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 71) และประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) 
ตำมล ำดับ 

 (9) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองนรำธิวำส 
 ระบบก ำจัดมูลฝอยเทศบำลเมืองนรำธิวำส ตั งอยู่หมู่ที่ 9 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนรำธิวำส ห่ำงจำกเทศบำล 16 กิโลเมตร ขนำดพื นที่รวม 142 -1-58 ไร่ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2543-
2545 ได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม วงเงิน 66.138 ล้ำนบำท ในกำรก่อสร้ำง
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย และในปี 2547 เทศบำลสมทบงบประมำณในกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ งำนอำคำร 
งำนทำง และปูแผ่น HDPE บ่อบ ำบัดน  ำเสีย ในวงเงิน 7.7249 ล้ำนบำท   
 ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ เทศบำลเมืองนรำธิวำสด ำเนินกำรเองโดยมอบหมำยให้กองช่ำง
สุขำภิบำลรับผิดชอบ ในปี 2559 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองนรำธิวำส รองรับปริมำณขยะมูลฝอย 
ประมำณ 44 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยจำกเทศบำลเมืองนรำธิวำสประมำณ 25 ตันต่อวัน จำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดประมำณ 18 ตันต่อวัน  และจำกหน่วยงำนอ่ืนประมำณ 
0.5 ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบำล
เมืองตำกใบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำภู  เทศบำลต ำบลกะลุวอเหนือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศำลำใหม่ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพร่อน เทศบำลเมืองนรำธิวำสมีกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรำ 30 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ไม่ได้มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรเก็บขนขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน ส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองนรำธิวำส
จัดเก็บจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เข้ำมำใช้สถำนที่ก ำจัดในอัตรำ 399 บำทต่อตัน ปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่ำงกำรฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบที่ 1 ชั นที่ 3 
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ ปัจจุบันหยุดเดินระบบ 
เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงซ่อมเครื่องสูบน  ำ จึงไม่ได้มีกำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำชะขยะมูล
ฝอย  และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ ำนวน 2 บ่อ บริเวณเหนือน  ำและ
ท้ำยน  ำ ซึ่งเป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) พบว่ำ ค่ำโลหะหนักมีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน  ำใต้ดินทั ง 2 บ่อ ยกเว้นในบ่อท้ำยน  ำมีค่ำแคดเมียม (Cd) เกินค่ำมำตรฐำน  
 ปัญหำในกำรด ำเนินงำนของระบบ คือ เครื่องจักรที่มีไม่เพียงพอกับปริมำณงำน ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินเป็นระบบที่มีกำรก่อสร้ำง
ไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน  ำตื น) ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน  ำใต้ดินไม่ผ่ำนมำตรฐำน
คุณภำพน  ำใต้ดิน และไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั งจำกบ่อสังเกตกำรณ์
และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย ขำดแคลนบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน รวมทั งวัสดุอุปกรณ์ในระบบบ ำบัดน  ำ
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ชะขยะมูลฝอยช ำรุด และไม่มีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่ำงๆ ตั งแต่แหล่งก ำเนิด เพ่ือให้กำรจัดเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดกำรใช้พื นที่ฝังกลบ 
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองนรำธิวำส พบว่ำ อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 66.7) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อย
ละ 50) ประเด็นด้ำนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 61)  ประเด็นด้ำนควำม
ครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 68) และประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของ
ระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) ตำมล ำดับ 

 (10) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก 
 ระบบก ำจัดมูลฝอยเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก ตั งอยู่ทีบ่้ำนโต๊ะลือเบ ต ำบลสุไหงโก-ลก อ ำเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส ขนำดพื นที่ประมำณ 56 ไร่ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2551 ได้รับงบประมำณจำก
โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด วงเงิน 95 ล้ำนบำท ในกำร
ก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎำคม 2556 และเริ่มใช้งำนในปี 
2557  
 ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลกด ำเนินกำรเก็บขนขยะมูลฝอยเอง 
แต่จ้ำงเหมำเอกชนในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยโดยกำรฝังกลบ ในปี 2559 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสุ
ไหงโก-ลก รองรับปริมำณขยะมูลฝอย ประมำณ 54 ตันต่อวัน เป็นมูลฝอยจำกเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประมำณ 29 ตันต่อวัน จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดประมำณ 19 ตันต่อ
วัน และจำกหน่วยงำนอ่ืนประมำณ 6 ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมก ำจัดขยะมูลฝอย 
จ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลปำเสมัส องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เกำะสะท้อน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมูโน๊ะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะลุรู องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำวะ 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำกอ เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลกมีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูล
ฝอยในอัตรำ 40 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะ เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก
จัดเก็บจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ เข้ำมำใช้สถำนที่ก ำจัดในอัตรำ 282 บำทต่อตัน ปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่ำงกำรฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อที่ 2 ชั นที่ 2 
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ น  ำในบ่อสุดท้ำยก่อน
ปล่อยออกสู ่แหล่งน  ำสำธำรณะมีค่ำเกินค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดในพำรำมิเตอร์ค่ำบีโอดี (BOD) ค่ำซีโอดี 
(COD) ค่ำสำรแขวนลอยทั งหมด (TSS)  และค่ำน  ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และจำกกำรตรวจวัด
โลหะหนักจ ำนวน 8 พำรำมิเตอร์ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำน ทั งนี บ่อบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยไม่มี
ประสิทธิภำพในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูปบีโอดี  
 ปัญหำในกำรด ำเนินงำนของระบบ คือ เครื่องจักรที่ใช้ในพื นที่มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้กำรฝังกลบ
ขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถบ ำบัด
น  ำเสียให้ได้มำตรฐำน ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั งจำกบ่อสังเกตกำรณ์
และระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย มีโลหะหนักปนเปื้อนในน  ำใต้ดิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบ่อท้ำยน  ำ และขำด
แคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย   
 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่ำ อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 67.3) โดยประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ น คือ ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อย
ละ 50) ประเด็นด้ำนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 67)  ประเด็นด้ำนควำม
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ครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 72) และประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของ
ระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) ตำมล ำดับ 

2.2 บทวิเครำะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 2.2.1 บทวิเครำะห์    
 จำกกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชน จ ำนวน 3 แห่ง 
ได้แก่ 1) ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครสงขลำ 2) ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ และ 3) ระบบ
บ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครยะลำ และระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ ำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบำลนคร
สงขลำ 2) เทศบำลนครหำดใหญ่ 3) เทศบำลเมืองสะเดำ 4) เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ 5) เทศบำลเมืองพัทลุง 
6) เทศบำลเมืองปัตตำนี 7) เทศบำลนครยะลำ 8) เทศบำลเมืองเบตง 9) เทศบำลเมืองนรำธิวำส และ 
10) เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก นั น วิเครำะห์ไดด้ังนี  
 (1) ระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
  (1.1) จำกกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบัดน  ำเสีย จ ำนวน 3 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่ำ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 2 แห่ง คือ เทศบำลนครสงขลำ (ร้อยละ 79.1) และเทศบำลนคร
หำดใหญ่ (ร้อยละ 77.8) และอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 1 แห่ง คือ เทศบำลนครยะลำ (ร้อยละ 34.2 และร้อย
ละ 43.7) โดยประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ นคือ ประเด็นด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 46) ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  (ร้อยละ 63) 
และประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในระบบบ ำบัดน  ำเสีย (ร้อยละ 72) ตำมล ำดับ 
 (1.2) ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมแบบ Central Treatment  (เทศบำลนคร
สงขลำ) ยังถูกจ ำกัดด้วยระบบรวบรวมน  ำเสีย เนื่องจำกกำรลงทุนในเบื องต้นเน้นที่กำรดักน  ำเสียจำกระบบ
ระบำยน  ำที่มีอยู่เดิมที่ประกอบด้วยท่อระบำยน  ำแบบเปิด หรือระบบท่อระบำยน  ำที่มิได้มีกำรบ ำรุงรักษำ ซึ่งมี
จุดต่อเชื่อมไม่มำก ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรรวบรวมน  ำเสียของระบบเหล่ำนี ต่ ำมำก ซึ่งนอกจำกจะท ำให้ระบบ
บ ำบัดน  ำเสียไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพแล้ว กำรรวบรวมน  ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภำพยัง
ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน  ำเสียในหลำยกรณี  เช่น ปริมำณควำมสกปรกของน  ำที่เข้ำระบบ
ต่ ำกว่ำที่ออกแบบไว้มำก ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของระบบไม่เป็นไปตำมที่ออกแบบไว้ 
 (1.3) กำรเลือกกำรจัดกำรน  ำเสียโดยกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบกลุ่มอำคำร/กลุ่ม
พื นที่ (Cluster) ซึ่งใช้ข้อมูลปริมำณน  ำเสียและคุณลักษณะน  ำเสียที่เกิดขึ นจริง  กรณีเทศบำลนครยะลำ เป็น
ทำงเลือกที่น่ำสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมแบบ  Central Treatment ที่ใช้
ข้อมูลจ ำนวนประชำกร/ปริมำณกำรใช้น  ำประปำ และคุณลักษณะน  ำเสียตำมทฤษฏี เป็นเกณฑ์กำรออกแบบ 
กำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบกลุ่มอำคำร/กลุ่มพื นที่มีค่ำลงทุนกำรก่อสร้ำง ค่ำด ำเนินงำน และ
บ ำรุงรักษำต่ ำ แต่ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดดีกว่ำทั งในเชิงปริมำณและคุณภำพ นอกจำกนี ยังใช้ที่ดินน้อย
กว่ำ จึงสำมำรถจัดหำที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นๆ อันเป็นกำรลดควำมขัดแย้งในกำรใช้พื นที่ดินใน
เขตท้องถิ่นอ่ืน หรือด ำเนินกำรในพื นที่สวนสำธำรณะหรือพื นที่สีเขียวที่ท้องถิ่นมีอยู่แล้วได้ และยังสำมำรถน ำน  ำ
ที่บ ำบัดแล้วกลับมำใช้ประโยชน์ได ้
 (1.4) สภำพของระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียและกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่พบปัญหำระบบ
ท่อรวบรวมช ำรุด เครื่องจักรไม่สำมำรถท ำงำนได้หรือเสียหำย/ช ำรุดบ่อย และเจ้ำหน้ำที่ขำดควำมช ำนำญใน
กำรท ำงำน หรือขำดทักษะและประสบกำรณ์ในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินงำน 
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 (1.5) เงินทุนเพ่ือด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำมำจำกงบประมำณของเทศบำลเป็นหลัก โดย
เทศบำลสำมำรถรับภำระค่ำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำทั งหมดด้วยรำยรับทั่วไปได้  และส่วนใหญ่ไม่มีนโยบำย
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน  ำเสียตำมหลัก Polluter Pay Principle   

 (2) ระบบจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 

  (2.1) จำกกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบระบบก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 10 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่
และเทศบำลเมืองปัตตำนี อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 54.4 และร้อยละ 56.4 ตำมล ำดับ) โดยประเด็นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ นคือ ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ 51) 
ประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของโครงสร้ำงพื นฐำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 64) ประเด็นด้ำนกำร
วำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 66) ประเด็นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 70) และประเด็นด้ำนควำมครบถ้วนของระบบสำธำรณูปโภค (ร้อยละ 75) 
ตำมล ำดับ 
  (2.2) ข้อจ ำกัดและปัจจัยที่ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภำพไม่
ดีเท่ำท่ีควร เนื่องจำกเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ เมื่อช ำรุด ไม่มีกำรจัดหำเครื่องจักรมำทดแทนของเดิมที่มีอำยุกำร
ใช้งำนนำน/มีสภำพช ำรุด/ต้องซ่อมแซมบ่อย  เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้/ควำมเข้ำใจ/ควำมช ำนำญในกำรจัดกำร
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยตำมหลักสุขำภิบำล ไม่มีกำรกลบทับขยะมูลฝอยรำยวัน ระบบบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอย
ไม่มีประสิทธิภำพ ระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำใต้ดินไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมทั งจำกระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
น  ำใตด้ินและบ่อบ ำบัดน  ำชะขยะมูลฝอยฝอย 
  (2.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรด ำ เนินกำรเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำ/เพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย   
 (2.4) ท้องถิ่นยังให้ควำมส ำคัญน้อยกับกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด โดยมี
แต่กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบ แต่ไม่มีโครงกำร/กิจกรรมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชำชนให้เกิดกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอย ตั งแต่ต้นทำง 
 (2.5) แนวโน้มของปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำสู่ระบบมำกขึ น ในขณะที่พื นที่ส ำหรับกำรก ำจัด
เหลือน้อย เนื่องจำกไม่มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทำง และส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ และถุงพลำสติก 
จึงต้องก ำจัดด้วยวิธีกำรฝังกลบอย่ำงเดียว เนื่องจำกกำรคัดแยกที่ปลำยทำง เพ่ือน ำไปก ำจัดให้เหมำะสมตำม
ประเภทของขยะท ำได้ยำก เพรำะขำดแคลนแรงงำนในกำรคัดแยก อีกทั งยำกต่อกำรจัดกำร และส่งผลกระทบ
หลำยด้ำน 
 (2.6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยแห่งไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูล
ฝอย หรือจัดเก็บได้น้อยกว่ำที่ควร ท ำให้รำยได้ในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมไม่ เพียงพอกับรำยจ่ำย แม้ว่ำจะมี
กำรจัดเก็บค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยจำกเอกชนและท้องถิ่นอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำก ำจัดในพื นที่ แต่รำยได้ดังกล่ำวยัง
ไม่สะท้อนถึงค่ำใช้จ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
  (2.7) ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ใช้งำนเต็มพื นที่ และเต็มประสิทธิภำพที่ออกแบบไว้ 
ประกอบกับนโยบำยรัฐบำลที่ต้องมีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงถูกหลักวิชำกำรและมีกำรปิดสถำนที่ก ำจัดขยะ
มูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชำกำรอ่ืนๆ ดังนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจำรณำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ก ำจัดขยะมูลฝอย โดยเทศบำลด ำเนินกำรเองหรือสนับสนุนให้เอกชนเข้ำมำร่วมด ำเนินกำร 
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 2.2.2 ข้อเสนอแนะ 
 (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 (1.1) ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
Roadmap กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 -
2564) เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและเกิดผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ทั งในด้ำนกำรก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำง
สะสมในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยในพื นท่ีวิกฤต กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยที่
เหมำะสม กำรวำงระเบียบมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย และกำรสร้ำงวินัยของ
คนในชำติมุ่งสู่กำรจัดกำรที่ยั่งยืน 
    (1.2) บังคับใช้กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและแบบกำรจัดเก็บสถิติและข้อมูลกำร
จดบันทึกรำยละเอียดและรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน  ำเสีย พ.ศ.2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูลและรำยงำนผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัด
น  ำเสียของตนเองอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้มีกำรติดตำมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของระบบบ ำบัดน  ำ
เสียอย่ำงต่อเนื่อง   
 (1.3) เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำร “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย” (Polluters Pay Principle : PPP)  
ซึ่งเป็นหลักกำรของควำมรับผิดชอบที่ให้ผู้ก่อมลพิษไม่ผลักภำระในกำรก ำจัดมลพิษที่เกิดจำกกิจกรรมของตน
ไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั น ทุกท้องถิ่นต้องมีกำรดูแลหรือจัดกำรน  ำเสียของตนเอง โดยพิจำรณำจำก
ผลลัพธ์หรือคุณภำพน  ำที่ระบำยทิ งออกสู่สิ่งแวดล้อม และควรเน้นที่ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม 
 (1.4) รณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม  มี
มำตรกำรจูงใจให้ควบคุมมลพิษ โดยใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์หรือกำรจัดสรรงบประมำณมำเป็นกลไกช่วย
สนับสนุนกำรจัดกำร 
 (2) ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 
 (2.1) เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สำมำรถเป็น

กลไกในกำรขับเคลื่อนให้คุณภำพสิ ่งแวดล้อมดีขึ นตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในแผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี  
  - ควรมีโครงกำรศึกษำและส ำรวจข้อมูลน  ำเสียและกำรจัดกำรในพื นที่ลุ่มน  ำวิกฤตเพ่ือ

กำรบริหำรจัดกำรและฟ้ืนฟูคุณภำพน  ำ เพ่ือให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) มำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
และสนับสนุน หรือเตรียมควำมพร้อมให้ท้องถิ่นในพื นที่ลุ่มน  ำวิกฤตในแต่ละภูมิภำค สร้ำงโครงกำรที่สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ของปัญหำ ทั งนี  เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนกำรจัดกำรน  ำเสีย  อีกทั งเกิดประสิทธิผล
อย่ำงแท้จริง แทนกำรให้แต่ละท้องถิ่นเสนอโครงกำรขึ นมำเอง ซึ่งยำกต่อกำรกลั่นกรองโครงกำรเพรำะข้อมูล
พื นฐำนในภำพรวมไม่เพียงพอส ำหรับกำรตัดสินใจ ทั งนี  ควรให้ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคเป็นผู้ด ำเนินกำร โดย
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม 
  - จำกกำรประเมินสมรรถนะระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบ central treatment พบปัญหำ

หลำยประกำรที่ท ำให้ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำเสียไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั น ควรเลือกกำรจัดกำรน  ำเสียแบบกลุ่ม
อำคำร/กลุ่มพื นที่ (cluster) และในกำรออกแบบก่อสร้ำงควรใช้ข้อมูลปริมำณน  ำเสียและคุณลักษณะน  ำเสียที่
เกิดขึ นจริง รวมทั ง safety factor ตำมหลักวิชำกำร แทนกำรใช้เกณฑ์ตำมหลักทฤษฎีที่ก ำหนด 
  - ทบทวนกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยแบบ cluster เนื่องจำกในปัจจุบัน

โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์เกิดขึ นได้ยำกมำก โดยเฉพำะในกำรจัดหำที่ดิน และกำรต่อต้ำน
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จำกประชำชน จึงจ ำเป็นต้องทบทวน โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบ ำบัดเบื องต้น ทั งนี  
เน้นให้มีกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ โดยต้องมีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทำงและแยก
จัดเก็บได้แล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของครัวเรือน 
 (2.2) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือกรมควบคุม

มลพิษ ควรมีกำรจัดอบรม  on the job training หลักสูตรกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบ
รำยละเอียดระบบก ำจัดขยะมูลฝอยและระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้ำหมำย 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถจัดท ำกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบ
รำยละเอียดฯ ได้เอง เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำมำรถผลักดันให้มีโครงกำรด้ำน
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำรจัดกำรน  ำเสียมำกขึ น     
 (2.3) กรมควบคุมมลพิษควรจัดท ำหลักสูตรกำรก ำหนดขอบเขตงำนจ้ำงและกำรก ำกับงำน

จ้ำงบ ำบัดน  ำเสีย  ให้กับเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจ้ำงเหมำเอกชนเดินระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
 (2.4) ควรมีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในกำรน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ

แปลงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ และควรให้เอกชนเข้ำมำร่วมลงทุน 
 (2.5) ควรพิจำรณำทำงเลือกในกำรจ้ำงบริษัทเอกชนในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร

ระบบ โดยในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยควรให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมำกขึ นจำก
เดิม ทั งในกำรเก็บขนและ/หรือกำรก ำจัดขยะมูลฝอย โดยอำจใช้รูปแบบเทศบำลลงทุนและให้เอกชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินกำร โดยวิธีกำรว่ำจ้ำง แล้วจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นกำรเหมำจ่ำยตำมปริมำณงำน หรือกำรให้สัมปทำน 
และเทศบำลมอบหมำยให้เอกชนมีสัมปทำนหรือมีสิทธิ์บริหำรด ำเนินกำรได้ ทั งนี เอกชนต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้
ท้องถิ่น หรืออำจให้เอกชนลงทุนและบริหำรจัดกำรเองเพ่ือไม่ให้มีปัญหำด้ำนงบประมำณ 
  (2.6) ควรก ำหนดมำตรกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้ำของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย

และระบบบ ำบัดน  ำเสียต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด เพ่ือป้องกัน/ลด
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ น เช่น ก ำหนดให้ระบบบ ำบัดน  ำเสียต้องด ำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน 
(MSMS 2008) เป็นต้น 
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บทท่ี 1 
ข้อมลูพื้นฐานรายจงัหวดั 

 
  ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 (จังหวัดสงขลำ) มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ  
ลุ่มน้ ำปัตตำนี  และลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณ 21,746 ตำรำงกิโลเมตร (คิดเป็น 4.18% ของพ้ืนที่ประเทศไทย)  มีประชำกร 3.92 
ล้ำนคน  (คิดเป็น 6.03% ของประชำกรทั้งประเทศ)  ประกอบด้วยเขตกำรปกครอง 5 จังหวัด 62 อ ำเภอ  
438 ต ำบล 3,265 หมู่บ้ำน และกำรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 5 แห่ง เทศบำล 146 
แห่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 334 แห่ง  โดยมีรำยละเอียดของข้อมูลพื้นฐำนรำยจังหวัด ดังนี้ 
 
1.1 จังหวัดสงขลา 
 1.1.1 ที่ตั้งและขนาด 

 จังหวัดสงขลำ  มีเนื้อท่ี  7,393.889  ตำรำงกิโลเมตร  เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของ
ภำคใต้ ทั้งศูนย์กลำงกำรค้ำ ธุรกิจห้ำงร้ำน ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง
จำกจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้ำน (มำเลเซีย สิงคโปร์)  รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำของภูมิภำค 
โดยมีสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำจ ำนวน 5 แห่ง  อีกทั้งในส่วนของเขตอ ำเภอหำดใหญ่ และอ ำเภอเมือง  
ได้ถูกประกำศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5  
(พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 10 กันยำยน 2535 และพ้ืนที่ 4 ต ำบลของอ ำเภอสะเดำ ได้แก่ ต ำบลสะเดำ ต ำบลปำดังเบซำร์ 
ต ำบลส ำนักขำม และต ำบลส ำนักแต้ว ถูกประกำศเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2558 

 1.1.2 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่ำวไทย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดยะลำ  จังหวัดปัตตำนี  รัฐเคดำห์  และ 
      รัฐเปอร์ลิสของประเทศมำเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง  และ  จังหวัดสตูล 

 1.1.3 เขตการปกครอง 
 จังหวัดสงขลำ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 16 อ ำเภอ 124 ต ำบล 980 หมู่บ้ำน มีเทศบำล
ทั้งหมด 48 แห่ง  เป็นเทศบำลนคร จ ำนวน 2 แห่ง คือ เทศบำลนครสงขลำและเทศบำลนครหำดใหญ่  
เทศบำลเมือง จ ำนวน 11 แห่ง และเทศบำลต ำบล 35 แห่ง และมีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 92 แห่ง 

 1.1.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 จังหวัดสงขลำมีประชำกรรวม 1,403,012 คน เป็นชำย จ ำนวน 684,320 คน และหญิง 
จ ำนวน 718,692 คน   
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 1.1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 กองส ำรวจดิน  กรมพัฒนำที่ดิน จ ำแนกดินในจังหวัดสงขลำได้จ ำนวน  95  ชุด  ส่วนใหญ่เป็น
ดินทรำย  ดินทรำยปนดินร่วนและดินเหนียวบำงส่วน  ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสงขลำจำกกำร
แปลภำพถ่ำยดำวเทียม LANDSAT-5TM (บันทึกข้อมูล ปี 2549) จ ำแนกประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 
  - พ้ืนที่ป่ำไม้ มีเนื้อที่ประมำณ 556,806 ไร่ ประกอบด้วยป่ำไม้ผลัดใบ ป่ำชำยเลนและป่ำบึง
หรือป่ำพรุ   
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมำณ 3,492,575 ไร่ ประกอบด้วย สวนยำงพำรำ ปำล์ม
น้ ำมัน นำข้ำว ไม้ยืนต้น ไม้ผลผสม และสถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
  - พ้ืนที่แหล่งน้ ำ มีเนื้อที่ประมำณ 21,668  ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่อ่ำงเก็บน้ ำ คลองระบำยน้ ำ 
ทะเลสำบ บึง และล ำคลอง 
  - พ้ืนที่ชุมชนและสถำนที่ส ำคัญ มีเนื ้อที่ประมำณ 192,625 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่
ชุมชน ที่อยู่อำศัย ตัวเมือง ย่ำนกำรค้ำ หมู่บ้ำน สถำนที่รำชกำร นิคมอุตสำหกรรม โรงงำนอุตสำหกรรม และ
สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  - พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ประมำณ 227,837 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้ำ
สลับไม้พุ่ม เหมืองแร่ เหมืองเก่ำ และบ่อขุด   

 1.1.6 แม่น้้าสายหลัก/รอง 
 แหล่งน้ ำผิวดินที่ส ำคัญในจังหวัดสงขลำ ได้แก่ 
  (1) ทะเลสำบสงขลำ  เป็นแหล่งน้ ำธรรมชำติที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพ้ืนที่ส่วนที่
เป็นพื้นน้ ำประมำณ 1,046.04 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสงขลำและพัทลุง แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ 
 - ทะเลน้อย อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง มีสภำพเป็นน้ ำจืด 
 - ทะเลสำบตอนบน (ทะเลหลวง) สภำพน้ ำส่วนใหญ่เป็นน้ ำจืดและกร่อยตำมช่วงฤดูกำล  
 - ทะเลสำบตอนกลำง (ทะเลสำบ) อยู่ถัดจำกทะเลหลวงลงมำ เป็นส่วนที่มีเกำะ
มำกมำย ที่ส ำคัญ คือ เกำะสี่ เกำะห้ำ (ที่เป็นสัมปทำนรังนกนำงแอ่น) เกำะหมำก และเกำะนำงค ำ เป็นต้น  
สภำพน้ ำส่วนใหญ่เป็นน้ ำกร่อย 
 - ทะเลสำบตอนล่ำง (ทะเลสำบสงขลำ) เป็นส่วนที่อยู่ตอนนอกสุด ที่เปิดออกสู่อ่ำว
ไทย สภำพน้ ำส่วนใหญ่เป็นน้ ำเค็ม 
  (2) คลองอู่ตะเภำ  ต้นน้ ำเกิดจำกเทือกเขำสันกำลำคีรี ในต ำบลส ำนักแต้ว อ ำเภอสะเดำ 
ไหลผ่ำนต ำบลต่ำงๆ ในอ ำเภอสะเดำและอ ำเภอหำดใหญ่ ลงสู่ทะเลสำบสงขลำที่คลองบำงกล่ ำ มีควำมยำว
ประมำณ 90 กิโลเมตร 
  (3) คลองวำด  มีต้นน้ ำจำกเทือกเขำบรรทัด ในอ ำเภอหำดใหญ่ ไหลไปลงคลองอู่ตะเภำ 
ควำมยำวประมำณ 37 กิโลเมตร 
  (4) คลองเทพำ  มีต้นน้ ำจำกเทือกเขำสันกำลำคีรี ไหลผ่ำนอ ำเภอสะบ้ำย้อย และอ ำเภอ
เทพำไปลงอ่ำวไทยที่ต ำบลเทพำ ควำมยำวประมำณ 80 กิโลเมตร 
  (5) คลองรัตภูมิ ต้นน้ ำเกิดจำกเทือกเขำบรรทัดและเขำหลวง กั้นเขตแดนระหว่ำงอ ำเภอรัตภูมิ
กับจังหวัดสตูล ไหลผ่ำนอ ำเภอรัตภูมิ อ ำเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสำบสงขลำที่บ้ำนปำกบำง ควำมยำวประมำณ 
45 กิโลเมตร 
  (6) คลองนำทวี ต้นน้ ำเกิดจำกเทือกเขำสันกำลำคีรี ผ่ำนอ ำเภอนำทวี อ ำเภอจะนะ ไหลลง
สู่อ่ำวไทยท่ีปำกบำงสะกอม ควำมยำวประมำณ 70 กิโลเมตร  
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 1.1.7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าและคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน 
 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 ได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ
ทะเลสำบสงขลำ (ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งจังหวัด ยกเว้น 4 อ ำเภอที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก)  
และล ำคลองสำขำ รวมทั้งล ำคลองสำขำต่ำงๆ ได้แก่ คลองอู่ตะเภำ  คลองสำขำคลองอู่ตะเภำ คลองพะวง 
และคลองส ำโรง รวมทั้งคลองเทพำ ซึ่งเป็นล ำน้ ำหลักของพ้ืนที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (พ้ืนที่ลุ่มน้ ำ
ครอบคลุมเขตอ ำเภอเทพำ นำทวี  จะนะ และสะบ้ำย้อย)  โดยผลกำรติดตำมคุณภำพน้ ำ สรุปได้ดังนี้ 
 (1) คุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา คุณภำพน้ ำในพื้นท่ีทะเลสำบสงขลำในส่วนของจังหวัดสงขลำ 
ซ่ึงมีจุดติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำ 9 สถำนี พบว่ำ ในปี 2558 คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 45 พอใช้ 
ร้อยละ 22 และเสื่อมโทรม ร้อยละ 33 บริเวณที่คุณภำพน้ ำเสื่อมโทรม คือ บริเวณปำกคลองต่ำงๆ ที่ไหลลงสู่
ทะเลสำบสงขลำ ได้แก่ ปำกคลองบ้ำนโรง ปำกคลองอู่ตะเภำ และปำกคลองส ำโรง จำกกำรตรวจวัดโลหะหนัก
พบว่ำพำรำมิเตอร์ที่เกินค่ำมำตรฐำนเล็กน้อย คือ ค่ำสำรหนู (As) โดยพบบริเวณปำกคลองอู่ตะเภำและปำก
คลองส ำโรง  
 (2) คุณภาพน้้าล้าคลองสาขาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  คุณภำพน้ ำในล ำคลองสำขำลุ่มน้ ำ
ทะเลสำบสงขลำในส่วนของจังหวัดสงขลำซึ่งมีจุดติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำจ ำนวน  11 สถำนี พบว่ำ
คุณภำพน้ ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ร้อยละ 64) โดยมีจุดตรวจวัดที่มีคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดี คือ 
บริเวณวัดห้วยหลำด (คลองรัตภูมิ) และปำกคลองปำกพล (ทะเลสำบสงขลำ) และคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
คือ สะพำนโยธำธิกำร ต ำบลบำงเหรียง และสะพำนคลองภูมี (คลองรัตภูมิ) จำกกำรตรวจวัดโลหะหนัก พบค่ำ
โครเมียม (Cr) เกินค่ำมำตรฐำนเล็กน้อยบริเวณสะพำนวัดคูเต่ำ สะพำนคลองภูมี ท่ำเทียบเรือประมงท่ำสะอ้ำน 
สะพำนคลองมหำกำร และสะพำนคลองระโนด และพบค่ำทองแดง (Cu) เกินค่ำมำตรฐำนบริเวณสะพำนวัดคู
เต่ำ และท่ำเทียบเรือประมงท่ำสะอ้ำน 
 (3) คุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา  จำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำคลองอู่ตะเภำในปี 2558 
จ ำนวน 14 จุดตรวจวัด พบว่ำ คุณภำพน้ ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์
ดี พอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 7 ร้อยละ 29 และร้อยละ 64 ตำมล ำดับ  
 (4) คุณภาพน้้าคลองพะวง ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำคลองพะวงในปี 2558 จ ำนวน 5 จุดตรวจวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจุดที่รองรับน้ ำทิ้งจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ริมคลองในพ้ืนที่ต ำบลพะวง อ ำเภอเมือง และต ำบลน้ ำน้อย อ ำเภอหำดใหญ่ ก่อนไหลลงสู่
ทะเลสำบสงขลำบริเวณปำกคลองพะวง พบว่ำคุณภำพน้ ำทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นจุดตรวจวัด
บริเวณท่ีไหลผ่ำนบริษัทสงขลำแคนนิ่ง จ ำกัด (มหำชน) มีคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
 (5) คุณภาพน้้าคลองส้าโรง ในปี 2558 คุณภำพน้ ำคลองส ำโรงซึ่งมีกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำจ ำนวน 5 จุดตรวจวัด ตั้งแต่ฝั่งทะเลอ่ำวไทยบริเวณสะพำนบ้ำนเก้ำเส้งถึงทะเลสำบสงขลำ บริเวณ
สวน 72 พรรษำ อ ำเภอเมือง พบว่ำคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 40 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มำก ร้อยละ 60  
 (6) คุณภาพน้้าคลองแห จำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำคลองแห ในปี 2558 จ ำนวน 8 
จุดตรวจวัด พบคุณภำพน้ ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ร้อยละ 75) และเสื่อมโทรมมำก (ร้อยละ 25) 
 (7) คุณภาพน้้าคลองเทพา  จำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำคลองเทพำ จ ำนวน 2 สถำนี 
คือ บริเวณบ้ำนคลองประดู่ และบริเวณบ้ำนเทพำ อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ ในปี 2558 พบว่ำคุณภำพน้ ำอยู่
ในเกณฑด์ีและพอใช้ในสัดส่วนเท่ำกัน คือ ร้อยละ 50  
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1.2 จังหวัดพัทลุง 

 1.2.1 ที่ตั้งและขนาด 
  จังหวัดพัทลุง  ตั้งอยู่บริเวณชำยฝั่งตะวันออกของแหลมมลำยู หรือ แหลมทอง (Golden 
Khersonese) หรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ (Songkhla Lake Basin)   มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมำณ  3,424.473 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่  

 1.2.2 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

และอ ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ ำเภอควนเนียง อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ   

    และอ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทะเลสำบสงขลำ ซึ่งเป็นน่ำนน้ ำติดต่อกับอ ำเภอสิงหนคร   

อ ำเภอสทิงพระ อ ำเภอกระแสสินธุ์ อ ำเภอระโนด  
จังหวัดสงขลำ และอ ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขำบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอ ำเภอทุ่งหว้ำ   
      จังหวัดสตูล และอ ำเภอปะเหลียน อ ำเภอย่ำนตำขำว  
       อ ำเภอนำโยง อ ำเภอเมือง อ ำเภอห้วยยอด   
      จังหวัดตรัง 

  1.2.3 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 11 อ ำเภอ 64 ต ำบล  670 หมู่บ้ำน  มีเทศบำล
ทั้งหมด 48 แห่ง แบ่งเป็น เทศบำลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบำลเมืองพัทลุง เทศบำลต ำบล จ ำนวน 47 แห่ง และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 25 แห่ง   

 1.2.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 จังหวัดพัทลุงมีประชำกรจ ำนวน 522,421 คน  เป็นชำย 255,190 คน และหญิง 267,231 คน   

 1.2.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ทรัพยำกรดินและที่ดินของจังหวัดพัทลุง  มีควำมแตกต่ำงกันตำมลักษณะของพื้นที่ เช่น พื้นที่
ชำยฝั ่งที ่น้ ำทะเลท่วมถึงมีล ักษณะเป็นดินเค็ม  ที ่รำบที ่น้ ำทะเลเคยท่วมถึงมีล ักษณะเป็นดินเปรี ้ยว 
นอกจำกนั้นเป็นพื้นที่ที่มีดินลักษณะหลำกหลำย เช่น ดินเหนียว ดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนปนทรำย ดินปน
ลูกรัง และดินทรำยจัด กำรใช้ประโยชน์ที ่ด ินส่วนใหญ่เป็นที ่ไม้ผลและไม้ยืนต้น รองลงมำคือ ที ่นอก
กำรเกษตร ที่นำ และที่ป่ำไม้ ตำมล ำดับ    

 1.2.6 แม่น้้าสายหลัก/รอง 
 จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำทั้งจังหวัด  โดยในส่วนของพ้ืนน้ ำทะเลสำบ
สงขลำที่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง  คือ ทะเลน้อย   ทะเลสำบตอนบน (ทะเลหลวง) ซึ่งเป็นที่อยู่ของโลมำอิรวดี  
ทะเลสำบตอนกลำง (ทะเลสำบ) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเกำะที่ส ำคัญ  คือ เกำะหมำก เกำะนำงค ำ  เกำะสี่ -เกำะห้ำ 
ที่เป็นเกำะสัมปทำนรังนกนำงแอ่น  ส่วนล ำน้ ำหลักที่ส ำคัญในลุ่มน้ ำ ได้แก่ คลองป่ำพะยอม  คลองท่ำแนะ  
คลองนำท่อม  คลองหลักสำมหรือคลองสะพำนหยี คลองท่ำเชียด คลองป่ำบอน คลองพรุพ้อ ซึ่งมีต้นก ำเนิดจำก
เทือกเขำบรรทัดทำงด้ำนตะวันตกของจังหวัด    
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 1.2.7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าและคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน 

(1) คุณภาพน้้าพื้นที่ทะเลสาบสงขลา  จำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำพ้ืนที่ทะเลสำบ
สงขลำในส่วนของจังหวัดพัทลุง  ได้แก่ ทะเลน้อย ทะเลสำบตอนบน  ทะเลสำบตอนกลำง จ ำนวน 6 สถำนี ใน
ปี 2558 พบว่ำ คุณภำพน้ ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ และ
เสื่อมโทรม ร้อยละ 33 ร้อยละ 17 และร้อยละ 50 ตำมล ำดับ โดยคุณภำพน้ ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีบริเวณกลำงทะเล
น้อย และแหลมจองถนน และจำกกำรตรวจวัดค่ำโลหะหนัก พบค่ำโครเมียมเกินค่ำมำตรฐำนบริเวณหมู่บ้ำน
ทะเลน้อยและคลองนำงเรียม  

(2) คุณภาพน้้าในล้าคลองสาขาหลัก  ได้แก่ คลองป่ำพะยอม คลองท่ำแนะ คลองนำท่อม  
คลองท่ำเชียด คลองป่ำบอน และคลองพรุพ้อ  จ ำนวน 19 สถำนี  ในปี 2558 พบว่ำคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ขึ้นไปร้อยละ 84 (คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้เท่ำกัน คือ ร้อยละ 42) ล ำคลองสำขำที่มีคุณภำพ
น้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ร้อยละ 16) คือ บ้ำนตลำดปำกคลอง และบ้ำนควนขนุน (คลองท่ำแนะ) และ
สะพำนปำกคลองป่ำบอน (คลองป่ำบอน) และจำกกำรตรวจวัดโลหะหนัก ไม่พบค่ำโลหะหนักเกินค่ำมำตรฐำน
ที่ก ำหนด  
 

 

รูปที่ 1.2-1 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองของจังหวัดพัทลุง 
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1.3 จังหวัดปัตตาน ี

 1.3.1 ที่ตั้งและขนาด 
 จังหวัดปัตตำนี  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย   มีพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
ประมำณ 1,940.35 ตำรำงกิโลเมตร   

 1.3.2 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ่ำวไทย 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ อ ำเภอเมือง อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ  
      และอ ำเภอบำเจำะ  จังหวัดนรำธิวำส 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ่ำวไทย 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ ำเภอเทพำ และอ ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ 

 1.3.3 เขตการปกครอง 
 จังหวัดปัตตำนี แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 12 อ ำเภอ 115 ต ำบล 642 หมู่บ้ำน  มีเทศบำล
ทั้งหมด 17 แห่ง  แบ่งเป็นเทศบำลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบำลเมืองปัตตำนี เทศบำลต ำบล 16 แห่ง  และมี
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 96 แห่ง 
 

 
 
 

รูปที ่1.3-1 แผนที่แสดงขอบเขตและการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดปัตตานี 
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 1.3.4 ข้อมูลด้านประชากร 
        จังหวัดปัตตำนีมีประชำกร จ ำนวน 692,643 คน  เป็นชำยจ ำนวน 343,053 คน และหญิง 
จ ำนวน 349,590 คน   

 1.3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดปัตตำนีเป็นจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งทะเล  มีแม่น้ ำสำยหลักไหลผ่ำนและเป็นทำงออกหรือปำก
แม่น้ ำ   ท ำให้ดินที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนีส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน้ ำ  
โดยเฉพำะจำกแม่น้ ำปัตตำนีและคลองยำมู  นอกจำกนี้ยังได้รับอิทธิพลจำกกำรทับถมของตะกอนดินที่เป็น
ทรำย อันเกิดจำกกำรพัดพำของน้ ำทะเล  ส่วนดินที่เกิดขึ้นกับที่  จะอยู่บริเวณที่ เป็นพ้ืนที่ภูเขำและที่ลำดชัน  
ดินในพ้ืนที่ที่เป็นที่รำบลุ่มจึงเหมำะแก่กำรเพำะปลูก  โดยเฉพำะกำรท ำนำในที่ลุ่ม  ส่วนที่ดอนก็สำมำรถปลูก
ไม้ผลและไม้ยืนต้นได้ดี กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดปัตตำนีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รองลงมำคือ 
พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ตำมล ำดับ 

 1.3.6 แม่น้้าสายหลัก/รอง 
จังหวัดปัตตำนี  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปัตตำนี  โดยมีล ำน้ ำหลักคือแม่น้ ำปัตตำนี  ซึ่งต้นน้ ำอยู่ใน

จังหวัดยะลำ  และท้ำยน้ ำไหลลงสู่อ่ำวไทยบริเวณอ่ำวปัตตำนี  และลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  โดยมีล ำน้ ำ
หลัก คือ แม่น้ ำสำยบุรี  ต้นน้ ำอยู่ในเขตจังหวัดนรำธิวำส  ไหลผ่ำนจังหวัดยะลำ และออกสู่อ่ำวไทยที่จังหวัด
ปัตตำนี 

 1.3.7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าและคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน 

  (1) คุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี  จำกกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำแม่น้ ำปัตตำนีในส่วนของจังหวัด
ปัตตำนี จ ำนวน 2 สถำนี พบว่ำ ในปี 2558 คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมเท่ำกันคือ ร้อยละ 50 
โดยคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ บริเวณบ้ำนอำเน๊ำะปูโล๊ะ อ ำเภอหนองจิก และคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมบริเวณปำกแม่น้ ำปัตตำนี อ ำเภอเมือง  

(2) คุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี จำกกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำแม่น้ ำสำยบุรี ในส่วนของจังหวัด
ปัตตำนี จ ำนวน 1 สถำนี บริเวณปำกแม่น้ ำสำยบุรี พบว่ำในปี 2558 คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

1.4 จังหวัดยะลา 

 1.4.1 ที่ตั้งและขนาด 
 จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในภำคใต้ที่ไม่มีอำณำ
เขตติดต่อกับทะเล มีเนื้อที่ประมำณ 4,521.078 ตำรำงกิโลเมตร  

 1.4.2 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อ ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ อ ำเภอโคกโพธิ์  

 อ ำเภอแม่ลำน อ ำเภอยะรัง อ ำเภอทุ่งยำงแดง และอ ำเภอกะพ้อ  
 จังหวัดปัตตำนี 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ รัฐเปรัค ประเทศมำเลเซีย 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอรือเสำะ อ ำเภอศรีสำคร 
    และอ ำเภอจะแนะ จังหวัดนรำธิวำส 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อ ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ และรัฐเปรัค ประเทศมำเลเซีย 
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รูปที่ 1.4-1   แผนที่แสดงท่ีตั้งจังหวัดยะลา 
 

 1.4.3 เขตการปกครอง 
 จังหวัดยะลำ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 10 อ ำเภอ 58 ต ำบล 380 หมู่บ้ำน  มีเทศบำล
ทั้งหมด 16 แห่ง  เป็นเทศบำลนคร 1 แห่ง คือ เทศบำลนครยะลำ เทศบำลเมือง 2 แห่ง คือ เทศบำลเมืองเบตง 
และเทศบำลเมืองสะเตงนอก และเทศบำลต ำบล 13 แห่ง มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 47 แห่ง 

 1.4.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 จังหวัดยะลำมีประชำกรจ ำนวน 516,785 คน เป็นชำยจ ำนวน 256,365 คน และหญิงจ ำนวน 
260,420  

 1.4.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดยะลำเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันสูงมำก  รองลงมำคือพ้ืนที่ที่เป็นดิน
เหนียวลึกมำก และพ้ืนที่ที่เป็นดินร่วนลึกมำก ตำมล ำดับ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นกำรใช้เพ่ือกำร
เกษตรกรรมและเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้   
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 1.4.6 แม่น้้าสายหลัก/รอง 
  จังหวัดยะลำ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปัตตำนี  โดยมีล ำน้ ำหลักคือแม่น้ ำปัตตำนี  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้ ำ  
และลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  โดยมีล ำน้ ำหลัก คือ แม่น้ ำสำยบุรี  ซึ่งเป็นตอนกลำงของล ำน้ ำ  ไหลผ่ำนอ ำเภอ
รำมัน  มีแหล่งชลประทำนขนำดใหญ่ที่สำมำรถกักเก็บน้ ำได้ 1,404 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 1 แห่ง คือ โครงกำร
เขื่อนบำงลำง ตั้งอยู่ที่ต ำบลบันนังสตำ อ ำเภอบันนังสตำ    

 1.4.7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าและคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน 
 (1) คุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี  จำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำแม่น้ ำปัตตำนีในพ้ืนที่
จังหวัดยะลำ ซึ่งมีจุดติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำจ ำนวน 3 สถำนี คือ บริเวณโรงสูบน้ ำแรงต่ ำ เทศบำลนคร
ยะลำ บริเวณบ้ำนบำเจำะ อ ำเภอบันนังสตำ และท้ำยเขื่อนบำงลำง อ ำเภอบันนังสตำ พบว่ำคุณภำพน้ ำในปี 
2558 อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 33 โดยบริเวณที่มีคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดี คือ บ้ำนบำเจำะ อ ำเภอบันนังสตำ 
และคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 67   
 (2) คุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี  จำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำของจุดติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำแม่น้ ำสำยบุรีในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ ซึ่งมีจุดติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำจ ำนวน 1 สถำนี คือ บริเวณ
หมู่ที่ 1 ต ำบลกำยูบอเกำะ อ ำเภอรำมัน พบว่ำ คุณภำพน้ ำในปี 2558 อยู่ในเกณฑดี์ 

1.5 จังหวัดนราธิวาส 
 1.5.1 ที่ตั้งและขนาด 
  จังหวัดนรำธิวำสเป็นจังหวัดชำยแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้ำนตะวันออกของแหลมมลำยู มีพ้ืนที่
ทั้งหมดของจังหวัด 4,475.43  ตำรำงกิโลเมตร 

 1.5.2 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดปัตตำนี 
ทิศใต้   ติดต่อกับ รัฐกลันตัน ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่ำวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดยะลำ 

 1.5.3 เขตการปกครอง 
 จังหวัดนรำธิวำส แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 13 อ ำเภอ 77 ต ำบล 593 หมู่บ้ำน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนรำธิวำสประกอบด้วยเทศบำลเมือง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองนรำธิวำส 
เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก และเทศบำลเมืองตำกใบ เทศบำลต ำบล 13 แห่ง  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 72 
แห่ง  

 1.5.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 จังหวัดนรำธิวำสมีประชำกรจ ำนวน 781,839 คน เป็นชำยจ ำนวน 386,959 คน และหญิง
จ ำนวน 394,880 คน   
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รูปที่ 1.5-1  สภาพภูมิประเทศและขอบเขตของจังหวัดนราธิวาส 
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 1.5.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนรำธิวำสส่วนใหญ่ใช้เพ่ือกำรเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.58 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมำคือ เป็นแหล่งน้ ำ (ร้อยละ 8.7) และที่อยู่อำศัย (ร้อยละ 7.97) ตำมล ำดับ   

 1.5.6 แม่น้้าสายหลัก/รอง 
จังหวัดนรำธิวำสมีแม่น้ ำสำยหลัก  4 สำย ได้แก่   

 (1) แม่น้ ำบำงนรำ รับน้ ำจำกคลองสุไหงปำดี คลองยะกัง และคลองตันหยงมัส ไหลผ่ำนพ้ืนที่
อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอสุไหงปำดี อ ำเภอระแงะ แล้วไหลสู่ทะเลที่อ ำเภอเมืองนรำธิวำส ควำมยำวประมำณ 60 
กิโลเมตร 
 (2) แม่น้ ำโก-ลก เป็นแม่น้ ำกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย ต้นน้ ำอยู่ใน
พ้ืนที่อ ำเภอแว้ง ไหลผ่ำนอ ำเภอสุไหงโก-ลก และไหลสู่อ่ำวไทยที่อ ำเภอตำกใบ ควำมยำวประมำณ 103 
กิโลเมตร 
 (3) แม่น้ ำสำยบุรี ต้นน้ ำเริ่มจำกอ ำเภอสุคิริน ไหลผ่ำนอ ำเภอจะแนะ อ ำเภอศรีสำคร อ ำเภอรือเสำะ 
จังหวัดนรำธิวำส และอ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ แล้วไหลลงสู่อ่ำ วไทยที่อ ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี 
ควำมยำวประมำณ 195 กิโลเมตร 
 (4) แม่น้ ำตำกใบ  เป็นแม่น้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ ำในทะเล ประกอบกับคลื่น
ได้ซัดทรำยเข้ำหำฝั่งท ำให้เกิดสันทรำย ส่วนภำยในยังลึกเป็นแนวยำว จึงเกิดเป็นแม่น้ ำควำมยำวประมำณ 14 
กิโลเมตร ตั้งอยู่ชำยฝั่งตะวันออกในท้องที่ต ำบลเจ๊ะเห ต ำบลศำลำใหม่ และไหลบรรจบแม่น้ ำโก-ลก ที่บ้ำนตำบำ 
ต ำบลเจ๊ะเห อ ำเภอตำกใบ 

 1.5.7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าและคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน 
 (1) คุณภาพน้้าแม่น้้าโก-ลก ด ำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำแม่น้ ำโก-ลกในพ้ืนที่จังหวัด
นรำธิวำส จ ำนวน 4 จุด พบว่ำ ในปี 2558 คุณภำพน้ ำแม่น้ ำโก-ลก อยู่ในเกณฑพ์อใช้ทุกสถำนี  

(2) คุณภาพน้้าแม่น้้าบางนรา  ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำแม่น้ ำบำงนรำ จ ำนวน 
2 สถำนี คือ บริเวณเทศบำลเมืองนรำธิวำส ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมือง และบริเวณบ้ำนปิเหล็ง อ ำเภอเจำะไอร้อง 
พบว่ำ ในปี 2558 คุณภำพน้ ำแม่น้ ำบำงนรำอยู่ในเกณฑดี์และพอใช้เท่ำกัน  

(3) คุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำแม่น้ ำสำยบุรีในจังหวัด
นรำธิวำส จ ำนวน 2 สถำนี คือ บริเวณโรงสูบน้ ำแรงต่ ำกำรประปำรือเสำะ บ้ำนท่ำเรือ อ.รือเสำะ และบริเวณ
เทศบำลต ำบลศรีสำคร อ.ศรีสำคร พบว่ำคุณภำพน้ ำในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้เท่ำกัน โดยคุณภำพน้ ำ
อยู่ในเกณฑ์ดบีริเวณสถำนีเทศบำลต ำบลศรีสำคร และคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้บริเวณสถำนีโรงสูบน้ ำแรง
ต่ ำกำรประปำรือเสำะ 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์น า้เสียและขยะมลูฝอยรายจังหวัด 

2.1 จังหวัดสงขลา 
 2.1.1 สถานการณ์น ้าเสีย 
 จังหวัดสงขลามีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมด 208,898 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเป็นน้้าเสียใน
เขตเทศบาลประมาณ 120,851 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลประมาณ 
88,047 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันสามารถรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบได้ประมาณ 43,820 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด และร้อยละ 36 ของปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล โดยมีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน จ้านวน 2 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
และเทศบาลนครสงขลา นอกจากนี้ ยังมีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่เป็นลักษณะน้าร่องส้าหรับชุมชนขนาดเล็กหรือ
เป็นลักษณะกลุ่มอาคาร จ้านวน 2 แห่ง แต่ปัจจุบันหยุดเดินระบบ คือ เทศบาลเมืองสะเดา อ้าเภอสะเดา 
และองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี อ้าเภอสทิงพระ โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2.1-1 

ตารางท่ี 2.1-1  ระบบบ้าบัดน ้าเสียในจังหวัดสงขลา      

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ขนาดพื นที่  
ความสามารถ 
ในการบ้าบัด  
(ลบ.ม./วัน) 

ประเภทของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

เทศบาลนครสงขลา 
 อ.เมือง   

176 ไร่ 35,000 ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)  

เทศบาลนครหาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่   

2,040 ไร่  
2 งาน 16 ตร.ว. 

138,000 ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือระบบ
บ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์ 
(Constructed Wetland) 

เทศบาลเมืองสะเดา  
 อ.สะเดา   

30 ตร.ว. 50 ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)  
(ปัจจุบันหยุดเดินระบบ) 

อบต.คลองรี อ.สทิงพระ  
  

1.2 ไร่ 50 ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)  
(ปัจจุบันหยุดเดินระบบ) 

   

 2.1.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา ในปี 2558 มีประมาณวันละ 1,611 ตัน 
โดยเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจากเทศบาลประมาณ 1,085 ตันต่อวัน และขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลประมาณ 526 ตัน/วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาที่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
มีจ้านวน 73 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้มีประมาณวันละ 681 ตัน มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 4 แห่ง คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา และ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณ 624 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสงขลา ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลืออีก 57 ตันต่อวัน มีการน้าไปก้าจัดอย่าง
ไม่ถูกหลักวิชาการ 
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ตารางท่ี 2.1-2   ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสงขลา ปี 2558 

อ้าเภอ เทศบาล 
ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย 

(คน) (ตัน/วัน) 
เมือง 1. ทน.สงขลา 66,074 124.9 

 2. ทต.เกาะแต้ว 11,255 11.5 
 3. ทม.เขารูปช้าง 39,429 45.3 
 4. ทต.พะวง 31,337 32.0 
หาดใหญ ่ 5. ทน.หาดใหญ่ 159,687 301.8 

 6. ทม.บ้านพรุ 24,024 27.6 

 7. ทม.คลองแห 34,923 40.2 
 8. ทม.ควนลัง 44,606 51.3 
 9. ทม.คอหงส์ 45,283 52.1 

 10. ทม.ทุ่งต้าเสา 16,344 18.8 
 11. ทต.พะตง 7,773 7.9 

12. ทต.บ้านไร่ 7,161 7.3 
 13. ทต.น้้าน้อย 13,847 14.1 
 14. ทต.คูเต่า 11,163 11.4 
สะเดา 15. ทม.สะเดา 21,313 24.5 

 16. ทม.ปาดังเบซาร์ 15,823 18.2 
 17. ทต.ปริก 6,467 6.6 
 18. ทต.ส้านักขาม 13,752 14.0 
 19. ทม.คลองแงะ 8,344 8.5 
 20. ทต.ปาดัง 9,605 9.8 
สิงหนคร 21. ทม.สิงหนคร 38,539 44.3 

 22. ทต.ชะแล้ 2,861 2.9 
 23. ทม.ม่วงงาม 11,957 13.8 
กระแสสินธุ ์ 24. ทต.กระแสสินธุ ์ 2,931 3.0 
 25. ทต.เชิงแส 2,873 2.9 
คลองหอยโข่ง 26. ทต.ทุ่งลาน 6,981 7.1 
 27. ทต.โคกม่วง 7,609 7.8 
ควนเนียง 28. ทต.ควนเนียง 4,213 4.3 

 29. ทต.บางเหรียง 9,309 9.5 
จะนะ 30. ทต.จะนะ 6,987 7.1 
 31. ทต.บ้านนา 9,351 9.5 
 32. ทต.นาทับ 13,120 13.4 
เทพา 33. ทต.เทพา 2,611 2.7 
 34. ทต.ล้าไพล 15,551 15.9 



 2-3  
 

อ้าเภอ เทศบาล 
ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย 

(คน) (ตัน/วัน) 
นาทว ี 35. ทต.นาทว ี 7,039 7.2 

 36. ทต.นาทวีนอก 10,009 10.2 
บางกล่้า 37. ทต.ท่าช้าง 20,895 21.3 
 38. ทต.บ้านหาร 3,722 3.8 
 39. ทต.บางกล่้า 3,720 3.8 
ระโนด 40. ทต.บ่อตรุ 11,602 11.8 
 41. ทต.ระโนด 4,940 5.0 
 42. ทต.ปากแตระ 6,015 6.1 
รัตภมู ิ 43. ทม.ก้าแพงเพชร 16,600 19.1 
 44. ทต.ก้าแพงเพชร 5,047 5.1 

 45. ทต.นาสีทอง 2,848 2.9 
 46. ทต.คูหาใต้ 11,968 12.2 
สทิงพระ 47. ทต.สทิงพระ 2,961 3.0 
สะบ้าย้อย 48. ทต.สะบ้าย้อย 1,475 1.5 

รวม 831,944 1,085.1 

หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากเทศบาลในจังหวัดสงขลา ปี 2558 จ้านวน 48 แห่ง  
    ปริมาณขยะมูลฝอยค้านวณจากอัตราการผลติขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้  
    เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรมัต่อคนต่อวัน  เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
    และเทศบาลต้าบล 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

2.2 จังหวัดพัทลุง 
2.2.1 สถานการณ์น ้าเสีย 

 จังหวัดพัทลุงมีปริมาณน้้าเสียเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 78,409 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเป็นน้้า
เสียในเขตเทศบาลประมาณ 46,749 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ประมาณ 31,660 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันไม่มีการรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบ เนื่องจากระบบบ้าบัดน้้า
เสีย 1 แห่งในพื้นที่เทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นระบบ Activated Sludge with Fixed film มีความสามารถ
ในการรองรับน้้าเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หยุดเดินระบบเนื่องจากระบบช้ารุด 

 2.2.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
 ในปี 2558 จังหวัดพัทลุงมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 515 ตันต่อวัน  เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
เขตเทศบาลประมาณ 322 ตันต่อวัน  และขยะมูลฝอยที่เกิดจากองค์การบริหารส่วนต้าบลประมาณ 193 ตันต่อวัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงที่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีจ้านวน 48 แห่ง ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่รวบรวมได้มีประมาณวันละ 176 ตัน มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 1 แห่ง 
คือ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง มีขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณ 24 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
5 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุง ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ที่เหลือ 152 ตัน
ต่อวัน มีการน้าไปก้าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ 
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ตารางท่ี 2.2-1 ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดพัทลุง ปี 2558 

อ้าเภอ เทศบาล 
ประชากร 

(คน) 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตัน/วัน) 
เมือง 1. ทม.พัทลุง 34,999 40.2 

 2. ทต.ท่าแค 7,737 7.9 
 3. ทต.โคกชะงาย 5,134 5.2 

 4. ทต.ร่มเมือง 5,242 5.3 
 5. ทต.ท่ามิหร้า 5,230 5.3 
 6. ทต.เขาเจียก 4,711 4.8 
 7. ทต.นาท่อม 4,776 4.9 
 8. ทต.นาโหนด 8,409 8.6 
 9. ทต.พญาขัน 5,907 6.0 
 10. ทต.ปรางหมู ่ 5,179 5.3 
เขาชัยสน 11. ทต.เขาชัยสน 3,653 3.7 

12. ทต.จองถนน 3,652 3.7 
13. ทต.โคกม่วง 10,349 10.6 

กงหรา 14. ทต.กงหรา 4,165 4.2 
 15. ทต.สมหวัง 4,639 4.7 
 16. ทต.คลอทรายขาว 6,620 6.8 
 17. ทต.ชะรัด 7,090 7.2 
ควนขนุน 18. ทต.ควนขนุน 2,123 2.2 

 19. ทต.บ้านสวน 5,222 5.3 
 20. ทต.นาขยาด 8,259 8.4 
 21. ทต.พนางตุง 10,031 10.2 
 22. ทต.มะกอกเหนือ 2,205 2.2 

 23. ทต.หนองพ้อ 6,353 6.5 
 24. ทต.โตนดด้วน 6,176 6.3 
 25. ทต.แหลมโตนด 4,939 5.0 
 26. ทต.ดอนทราย 5,592 5.7 
 27. ทต.แพรกหา 5,886 6.0 
 28. ทต.ทะเลน้อย 6,601 6.7 
ตะโหมด 29. ทต.เขาหัวช้าง 6,940 7.1 
 30. ทต.คลองใหญ ่ 6,497 6.6 
 31. ทต.ควนเสาธง 7,419 7.6 
 32. ทต.ตะโหมด 4,384 4.5 

 33. ทต.แม่ขรี 6,443 6.6 
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อ้าเภอ เทศบาล 
ประชากร 

(คน) 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตัน/วัน) 
บางแก้ว 34. ทต.ท่ามะเดื่อ 4,382 4.5 

 35. ทต.บางแก้ว 3,830 3.9 
ปากพะยูน 36. ทต.ปากพะยูน 3,589 3.7 

37. ทต.ดอนประดู ่ 6,431 6.6 
38. ทต.หารเทา 9,924 10.1 
39. ทต.อ่าวพะยูน 5,041 5.1 
40. ทต.เกาะนางค้า 5,662 5.8 
41. ทต.ดอนทราย 2,396 2.4 

ป่าบอน 42. ทต.ป่าบอน 4,059 4.1 

ป่าพะยอม 43. ทต.บ้านพร้าว 8,689 8.9 
44. ทต.ลานข่อย 8,386 8.6 

ศรีนครินทร ์ 45. ทต.ชุมพล 8,738 8.9 
 46. ทต.บ้านนา 7,565 7.7 
 47. ทต.อ่างทอง 4,373 4.5 
 48. ทต.ล้าสินธุ ์ 6,031 6.2 

รวม 311,658 322.3 

หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากเทศบาลในจังหวัดพัทลุง ปี 2558 จ้านวน 48 แห่ง  
    ปริมาณขยะมูลฝอยค้านวณจากอัตราการผลติขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้  
    เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรมัต่อคนต่อวัน  เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
    และเทศบาลต้าบล 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

2.3 จังหวัดปัตตานี 
 2.3.1 สถานการณ์น ้าเสีย 

  จังหวัดปัตตานีมีปริมาณน้้าเสียเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 104,103 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเป็น
น้้าเสียในเขตเทศบาลประมาณ 23,963 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ประมาณ 80,140 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันไม่มีการรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบ เนื่องจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ของจังหวัดปัตตานี มีจ้านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งได้รับการส่งมอบจากส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดปัตตานี แต่ไม่สามารถด้าเนินการได ้

 2.3.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
 ในปี 2558 จังหวัดปัตตานีมีปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ 660 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอย
จากเทศบาลประมาณ 197 ตันต่อวัน และจากองค์การบริหารส่วนต้าบลประมาณ 463 ตันต่อวัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานีที่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีจ้านวน 55 แห่ง  ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่รวบรวมได้มีประมาณวันละ 158 ตัน มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 1 แห่ง คือ 
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี มีขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณ 73 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
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11 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลืออีก 85 ตันต่อวัน  
มีการน้าไปก้าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ  

ตารางท่ี 2.3-1 ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปัตตานี ปี 2558 

อ้าเภอ เทศบาล 
ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย 

(คน) (ตัน/วัน) 
เมืองปัตตาน ี 1. ทม.ปัตตานี 44,824 51.5 

 2. ทต.รูสะมิแล 17,915 18.3 

 3. ทต.บานา 20,305 20.7 
โคกโพธ์ิ 4. ทต.โคกโพธ์ิ 3,420 3.5 

5. ทต.นาประดู ่ 3,291 3.4 
 6. ทต.มะกรูด 5,767 5.9 

ปานาเระ 7. ทต.ปะนาเระ 10,127 10.3 
 8. ทต.พ่อมิ่ง 3,197 3.3 
ยะรัง 9. ทต.ยะรัง 4,875 5.0 

ยะหริ่ง 10. ทต.ตันหยง 2,734 2.8 
11. ทต.บางปู 10,084 10.3 

12. ทต.ยะหริ่ง 6,435 6.6 
 13. ทต.ตอหลัง 2,904 3.0 

สายบุร ี 14. ทต.ตะลุบัน 14,267 16.4 
 15. ทต.เตราะบอน 10,041 10.2 
หนองจิก 16. ทต.บ่อทอง 14,543 14.8 

17. ทต.หนองจิก 6,316 6.4 
มายอ 18. ทต.มายอ 4,784 4.9 

รวม 185,829 197.3 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากเทศบาลในจังหวัดปตัตานี ปี 2558 จ้านวน 18 แห่ง  
    ปริมาณขยะมูลฝอยค้านวณจากอัตราการผลติขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้  
    เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรมัต่อคนต่อวัน  เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
    และเทศบาลต้าบล 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

2.4 จังหวัดยะลา 
2.4.1 สถานการณ์น ้าเสีย 

 จังหวัดยะลามีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณวันละ 77,630 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย
เป็นน้้าเสียในเขตเทศบาลประมาณ 28,348 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ประมาณวันละ 49,282 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้้าเสียเข้าระบบประมาณ 2,130 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 3 ของน้้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด และร้อยละ 8 ของน้้าเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล  โดยมีระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา โดยเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบกลุ่มอาคาร 
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จ้านวน 2 ระบบ คือ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 1 (สถานีที่ 1/1) ตั้งอยู่บริเวณข้างสะพานหน้าวัดยะลาธรรมา
ราม มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated  Lagoon) สามารถรองรับน้้าเสียได้ 4,600 ลูก
บากศ์เมตรต่อวัน ปัจจุบันหยุดเดินระบบ เนื่องจากระบบช้ารุด และระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 2 (สถานีที่ 
2/1) เป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ตั้งอยู่บริเวณบึงหลังโรงยาง มีพ้ืนที่ประมาณ 12.5 ไร่ 
สามารถรองรับน้้าเสียได้ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

 2.4.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดยะลา ในปี 2558 มีประมาณ 552 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะ
มูลฝอยจากเทศบาลประมาณ 253 ตันต่อวัน และขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนต้าบลประมาณ 299 ตัน
ต่อวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาที่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีจ้านวน 44 แห่ง ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้มีประมาณวันละ 265 ตัน มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 
2 แห่ง คือ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา และสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง มี
ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณ 249 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดยะลา ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ที่เหลือ 16 ตันต่อวัน มีการน้าไปก้าจัดอย่างไม่ถูกหลัก
วิชาการ  

ตารางท่ี 2.4-1  ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดยะลา ปี 2558 

อ้าเภอ เทศบาล 
ประชากร 

(คน) 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตัน/วัน) 
เมือง 1. ทน.ยะลา 61,209 115.7 

 2. ทม.สะเตงนอก 30,592 35.2 
 3. ทต.ล้าใหม่ 1,109 1.1 
 4. ทต.บุดี 10,872 11.1 
 5. ทต.ท่าสาป 7,649 7.8 
 6. ทต.ยุโป 6,908 7.0 
รามัน 7. ทต.โกตาบารู 5,498 5.6 
 8. ทต.กายูบอเกาะ 4,446 4.5 
 9. ทต.เมืองรามันห์ 5,115 5.2 
บันนังสตา 10. ทต.บันนังสตา 2,836 2.9 
 11. ทต.เขื่อนบางลาง 4,324 4.4 
เบตง 12. ทม.เบตง 26,641 30.6 

 13. ทต.ธารน้้าทิพย์ 4,432 4.5 
ยะหา 14. ทต.ยะหา 2,737 2.8 
 15. ทต.ปะแต 13,077 13.3 
ธารโต 16. ทต.คอกช้าง 1,541 1.6 

รวม 188,986 253.3 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากเทศบาลในจังหวัดยะลา ปี 2558 จ้านวน 16 แห่ง  
    ปริมาณขยะมูลฝอยค้านวณจากอัตราการผลติขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้  
    เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรมัต่อคนต่อวัน  เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
    และเทศบาลต้าบล 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
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2.5 จังหวัดนราธิวาส 
2.5.1 สถานการณ์น ้าเสีย   
 จังหวัดนราธิวาสมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 117,462 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย

เป็นน้้าเสียในเขตเทศบาลประมาณ 28,497 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ประมาณ 88,965 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันไม่มีการรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบ เนื่องจากไม่มีระบบบ้าบัดน้้า
เสียชุมชน  น้้าเสียส่วนใหญ่จึงถูกระบายลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 

 2.5.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาส ในปี 2558 มีประมาณวันละ 749 ตัน โดย
เป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลประมาณวันละ 224 ตัน และขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนต้าบลประมาณวัน
ละ 525 ตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาสที่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีจ้านวน 36 แห่ง 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้มีประมาณวันละ 156 ตัน มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
จ้านวน 2 แห่ง คือ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส และสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก มีขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณ 97 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดนราธิวาส ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ที่เหลือ 59 ตันต่อวัน มีการน้าไปก้าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ 

ตารางท่ี 2.5-1 ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส ปี 2558 
 

อ้าเภอ เทศบาล 
ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย 

(คน) (ตัน/วัน) 
เมือง 1. ทม.นราธิวาส 41,448 47.7 

 2. ทต.กะลุวอเหนือ 16,522 16.9 
ตากใบ 3. ทม.ตากใบ 19,107 22.0 

บาเจาะ 4. ทต.ต้นไทร 4,776 4.9 
5. ทต.บาเจาะ 9,416 9.6 

ยี่งอ 6. ทต.ยี่งอ 3,150 3.2 
ระแงะ 7. ทต.ตันหยงมัส 7,604 7.8 

8. ทต.มะรือโบตก 8,271 8.4 
รือเสาะ 9. ทต.รือเสาะ 7,672 7.8 
แว้ง 10. ทต.บูเก๊ะตา 4,764 4.9 

11. ทต.แว้ง 5,313 5.4 
ศรีสาคร 12. ทต.ศรสีาคร 4,895 5.0 
สุคิริน 13. ทต.สุคริิน 3,756 3.8 
สุไหงโก-ลก 14. ทม.สุไหงโก-ลก 42,063 48.4 

 15. ทต.ปาเสมัส 19,443 19.8 
สุไหงปาด ี 16. ทต.ปะลุร ู 8,302 8.5 

รวม 206,502 224.1 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส ปี 2558 จ้านวน 16 แห่ง  
    ปริมาณขยะมูลฝอยค้านวณจากอัตราการผลติขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้  
    เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรมัต่อคนต่อวัน  เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
    และเทศบาลต้าบล 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
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บทที่ 3   
ผลการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

 

3.1  จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสงขลามีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา ซึ่งได้รับ

ก า ร สนั บ สนุ น งบป ระม าณจ ากก รม โ ย ธ า ธิ ก า ร แล ะผั ง เ มื อ ง  แ ล ะ เ งิ น อุ ดหนุ น รั ฐ บ าล  จ า ก
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน สรุปได้ดังนี  

 3.1.1 เทศบาลนครสงขลา 
  (1) ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 

  (1.1) ที่ตั งและขนาด  
   เทศบาลนครสงขลา ตั งอยู่ในพื นที่ต้าบลบ่อยางทั งหมด มีลักษณะเป็นแหลมอยู่

ระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย มีพื นที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง  
ดังนี  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ปากทะเลสาบและอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

  (1.2)  ประชากร 
  เทศบาลนครสงขลา มีประชากรรวม 66,074 คน เป็นชาย 31,864 คน และหญิง 

34,210 คน มีจ้านวนบ้าน 26,993 หลัง  จ้านวนประชากรเฉลี่ย 2.4 คนต่อหลังคาเรือน  

  (1.3) แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน 
   แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา มีจ้านวน 968 แห่ง 

ประกอบด้วย ตลาด 5 แห่ง โรงแรม 22 แห่ง หอพัก/อพาร์ทเม้นท์/รีสอร์ท/เกสเฮาท์/คอร์ท/แมนชั่น 206 
แห่ง โรงพยาบาล 4 แห่ง ร้านอาหาร 627 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 2 แห่ง หน่วยงานราชการ 
50 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 6 แห่ง สถานประกอบการ (ล้างอัดฉีด ร้านสะดวกซื อ สถานบริการน ้ามัน
เชื อเพลิง) 26 แห่ง และโรงเรียน/สถาบันการศึกษา 19 แห่ง 
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รูปที่ 3.1-1  แผนทีเ่ขตเทศบาลนครสงขลา 
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  (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
  (2.1) ความเป็นมา 

 1) ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดที่กรมโยธาธิการศึกษาไว้
ครอบคลุมพื นที่เขตผังเมืองรวมสงขลา 33.08 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่เทศบาลนครสงขลา และ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยคาดว่าจะมีน ้าเสียเกิดขึ นในพื นที่ศึกษาประมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่
พื นที่เร่งด่วนที่ต้องก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย คือพื นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา  กรมโยธาธิการ
จึงได้ออกแบบรายละเอียดในพื นท่ีเร่งด่วนก่อน โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) และจัดเตรียม
แบบรายละเอียดการก่อสร้าง บนพื นที่ 176 ไร่ บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ บ้านบ่ออิฐ ต้าบลเกาะแต้ว อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 7.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื นที่ต่อเนื่องกับพื นที่ที่ใช้ในการก้าจัด
ขยะมูลฝอยรวมของเทศบาล โดยแยกเป็น 2 สัญญา ซึ่งกรมโยธาธิการได้ด้าเนินการประกวดราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา สัญญาที่ 1 (ระยะที่ 1) เมื่อปีงบประมาณ 
2538 ในวงเงินประมาณ 299.7 ล้านบาท ในการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 35,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนระบบรวบรวมน ้าเสียก่อสร้างเป็นบางส่วนในพื นที่บริการ 3.6 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมประชากรในพื นที่บริการประมาณร้อยละ 40 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2543 และ
เทศบาลนครสงขลาได้รับมอบระบบฯ จากกรมโยธาธิการ เพ่ือเดินระบบและบ้ารุงรักษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545   
 2) การรวบรวมน ้าเสียที่เหลือเข้าสู่ระบบ ตามสัญญาที่ 2 (ระยะที่ 2) ที่กรมโยธาธิการ 
ศึกษาไว้  เทศบาลนครสงขลาได้น้ามาทบทวนและขอสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2545 ด้าเนินการก่อสร้างในวงเงิน 220,981,060 บาท เป็น
งบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2545 – 2547) เพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียระยะที่ 2 เพ่ิมเติม 
ให้ครอบคลุมพื นที่เทศบาลนครสงขลาตามแผนการแก้ไขปัญหาน ้าเสียระยะเร่งด่วน (5 ปีแรก) แล้วเสร็จเมื่อปี 
2549 และเริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 7.42 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบาล ประชากรที่ได้รับบริการประมาณร้อยละ 90  
 3) ระบบรวบรวมน ้าเสียไมไ่ดค้รอบคลุมพื นที่เทศบาลทั งหมด  เนื่องจากพื นที่บริเวณ
ตอนเหนือเป็นพื นที่สีเขียว เช่น บริเวณแหลมสนอ่อน  และอีกพื นที่คือบริเวณชุมชนริมคลองส้าโรงตลอดสาย  
ซึ่งยังไม่มีการวางท่อรวบรวมน ้าเสีย โดยมีพื นที่รวม 1.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื นที่เทศบาล
นครสงขลา  

ตารางท่ี 3.1-1 งบประมาณการด้าเนินการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2538 กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย 

299.7 ก่อสร้างระบบระบายน ้า ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยี 
ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 
1) งานก่อสร้างระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสยี   
มีรายละเอียดดังนี  
 (1) ท่อและทางระบายน ้า  พื นที่ ถ.นครนอก ความยาวรวม  
617 เมตร 
 (2) ท่อรับน ้าเสีย ความยาวรวม 9.46 กิโลเมตร 
       - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 810 เมตร 
  - พื นที ่ถ.เลียบทางรถไฟ ความยาว 130 เมตร 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

  - พื นที ่ถ.รามวิถี ซอย 6 ความยาว 150 เมตร 
  - พื นที่ ถ.พัทลุง ความยาว 480 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาอิฐ ความยาว 520 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ความยาว 300 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.ไทรบุรี ความยาว 1,780 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.เก้าเส้ง ความยาว 690 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เก้าเส้ง ซอย 1 ความยาว 4,600 เมตร 
 (3) บ่อดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow, CSO) 
จ้านวน 3 แห่ง 
  - บริเวณหลังวัดโรงวาส (CSO8) 
  - บริเวณ ถ.นครนอก (บรเิวณแปดห้อง) (CSO10) 
  - บริเวณ ถ.เตาหลวง ด้านข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS2 
(CSO11) 
 (4) งานก่อสร้างสถานสีูบน ้าเสีย (Pump Station, PS)  
ประกอบด้วย 
  - สถานีสูบน ้าเสีย 3 สถานี  (PS2- PS4)                 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS2 ความยาว 600 เมตร 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS3 ความยาว 2,566 เมตร 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS4 ความยาว 1,130 เมตร 
  - ติดตั งเครื่องสูบน า้, รอกผ่อนแรงไฟฟ้า, เครื่องกวาด
ขยะอัตโนมตั ิ
  - ติดตั งระบบไฟฟ้า 
2) งานก่อสร้างอาคาร ประกอบดว้ย 
   (1) Control Building 
 (2) Flow Measurement Chamber 
 (3) Distribution Box 
 (4) Chlorine Contact Tank 
 (5) Chlorine House 
3)  งานก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ประกอบด้วย 
   (1) Oxidation Pond 
 (2) Aerated Lagoon 
 (3) Polishing Pond 
 (4) งานติดตั งเครื่องเติมอากาศ เครื่องวัดปริมาณน ้าเสีย
และ Motorized Gate 
 (5) ท่อระบายน ้าทิ งจากโรงบ้าบัดน ้าเสียถึงชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทย 
 (6) จัดหาอุปกรณส์้าหรับวเิคราะหน์ ้าและอุปกรณส์้าหรับ
ห้องซ่อมบ้ารุง 
 (7) ติดตั งงานไฟฟ้าและระบบควบคมุของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

2545 - 2547 ส้านักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม 

220.981 ก่อสร้างระบบระบายน ้า ระบบรวมรวมและบ้าบดัน ้าเสีย 
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

1) งานก่อสร้างระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสยี 
  (1) ท่อและรางระบายน ้า 
        - พื นที่ ถ.ชลาทัศน์ ความยาว 1,740 เมตร 
  - พื นที่ ถ.มิตรเมืองลุง ความยาว 800 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ซอย 2 ตลอดสาย 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ซอย 4 ตลอดสาย 
  - พื นท่ี ถ.แหลมสนอ่อน ความยาว 300 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ไทรงาม ความยาว 125 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.วิเชียรชม ความยาว 424 เมตร 
  - พื นที่ ถ.จะนะ ความยาว 90 เมตร 
  - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 280 เมตร 
 (2) ท่อรับน ้าเสีย ความยาวรวม 3.57 กิโลเมตร 
  - พื นที่ ถ.แหล่งพระราม ความยาว 600 เมตร 
  - พื นที่ ถ.รามวิถี ความยาว 540 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ความยาว 400 เมตร    
  - พื นที ่ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ความยาว 400 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.ท่าสะอ้าน ความยาว 570 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ไทรงาม ความยาว 120 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.วิเชียรชม ความยาว 560 เมตร 
  - พื นที่ ถ.จะนะ ความยาว 110 เมตร 
  - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 270 เมตร 
 (3) บ่อดักน ้าเสีย (CSO) จ้านวน 13 แห่ง 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระรามตดักบั ถ.ราชด้าเนิน (CSO1) 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระราม (หน้าวัดแหลมทราย) 
(CSO2) 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระรามตัดกบั ถ.ไทรงาม (CSO3) 
  - บริเวณ ถ.จะนะ (ปลาย ถ.จะนะ) (CSO4) 
  - บริเวณ ถ.รามวิถตีิดกับคลองขวาง (CSO6)  
  - บริเวณ ถ.รามวิถีติดกับคลองขวาง (CSO7) 
  - บริเวณ ถ.นครนอก (หลังป้ายเมอืง)  (CSO9) 
  - บริเวณ ถ.ไทรบุรี ซอย 11 ปากทางเข้าการเคหะ 
(CSO12) 
  - บริเวณ ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1 ตัดกับคลองสา้โรง 
(CSO13) 
  - บริเวณ ถ.ชลาทัศน์ดา้นข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS3 
(CSO14) 
  - บริเวณ ถ.ชลเจริญ (ปลายถนนชลเจรญิ) (CSO15) 
  - บริเวณ ถ.ไทรบุรี ตดักับคลองสา้โรง  (CSO16) 
  - บริเวณ ถ.เตาหลวงซอย 6 ตัดกบัถนนราษฎร์อุทิศ 2 
ซอย 5 (CSO17) 
 (4) งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสบูน ้าเสีย (PS) และติดตั ง
อุปกรณ ์ประกอบด้วย 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

  - สถานีสูบน ้าเสีย (PS1) 
  - สถานีสูบน ้าเสีย (PS5) 
  - ปรับปรุงสถานีสบูน ้าเสียเดมิ ท่าสะอ้าน 1 และ 2 
  - ติดตั งเครื่องสูบน า้เสยีในสถานสีบูน ้าเสีย PS 1-5 
และท่าสะอ้าน 1-2 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลนครสงขลามีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน ด้าเนินการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียในระยะแรก เทศบาลนครสงขลาได้จ้างเหมาบริษัทเอกชน เป็นผู้เดินระบบตั งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2546 และเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2549 เทศบาลนครสงขลาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการ
น ้าเสีย (อจน.)  เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียเข้ามามีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
เทศบาล และจัดให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตเทศบาลอย่างครบวงจร รวมทั งด้าเนินการปรับปรุง 
ฟ้ืนฟูระบบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด แต่ในระยะแรก อจน.หยุดการเดินระบบ
ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากขัดต่อภารกิจความรับผิดชอบ และเทศบาลนครสงขลาได้สรรหาผู้
รับจ้างเดินระบบใหม่ แต่ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการเนื่องจากปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน ้าเสียเข้า
ระบบช้ารุด และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลนครสงขลา ได้จัดท้าข้อตกลงให้ อจน. บริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอีกครั ง ระยะเวลาด้าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2569)  

  นอกจากนี เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลาเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครสงขลาได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีปลัดเทศบาลนครสงขลาเป็นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการประกอบด้วย 
ผู้ อ้านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ผู้ อ้านวยการส้านักการคลัง  ผู้ อ้านวยการฝ่ายบริหารจัดเก็บรายได้ 
ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสียภูมิภาค องค์การจัดการน ้าเสีย ผู้อ้านวยการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
และผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และมีผู้จัดการส้านักงานจัดการ
น ้าเสียสาขาสงขลา องค์การจัดการน ้าเสีย เป็นกรรมการและเลขานุการ  นอกจากนี ยังได้แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือกับประชาชน
ในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงเทศบัญญัติการให้บริการบ้าบัดน ้าเสีย 
3) คณะอนุกรรมการจัดท้าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย และด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
และ 4) คณะอนุกรรมกรรมการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานการบริหารและจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  

  ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย อจน. มีการจัดท้าระบบในการจัดเก็บข้อมูล 
โดยมีการมอบหมายบุคลากรที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ นอกจากนี ยังมีการรายงานผล
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ให้เทศบาลนครสงขลาทราบ ทุก 3 เดือน ผ่านตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติงานการบริหารและจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

  ในด้านงบประมาณเพ่ือด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลา 
ได้มอบสิทธิ์ให้ อจน. ด้าเนินการโดยใช้งบประมาณของ อจน. ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย ค่าฟ้ืนฟู
ระบบบ้าบัดน ้าเสียในปีแรกของโครงการ ค่าเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่าซ่อมแซมปรับปรุง
เครื่องจักร และ/หรือเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนที่ช้ารุดเสียหาย ทั งนี ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อรวบรวมน ้าเสีย  
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  นอกจากจะมอบหมายสิทธิ์ให้ อจน.บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแล้ว เทศบาลนคร
สงขลายังมีการก้าหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา ระยะที่ 3 เพ่ือรวบรวมน ้าเสียใน 3 พื นที่ คือ บริเวณริมคลองส้าโรง ถนนชลาทัศน์ 
และงานก่อสร้างอาคารดักน ้าเสียบริเวณคลองขวาง และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้เสนอของบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียดังกล่าว 

  ในด้านการรวมกลุ่มพื นที่การจัดการน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลาไม่ได้มีการจัดท้า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนในการน้าน ้าเสียมาร่วมบ้าบัด  

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
  1) ที่ตั ง ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา มีพื นที่ 176 ไร่ ตั งอยู่ในเขตพื นที่

เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว หมู่ที่ 8 (บ้านบ่ออิฐ)  ต้าบลเกาะแต้ว  อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ห่างจากเขต
เทศบาลนครสงขลาประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยเทศบาลนครสงขลาขอใช้ประโยชน์พื นที่สาธารณะ ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียเริ่มด้าเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 เมื่อปี 2538 และเริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545  และ
ระยะที่ 2 เมื่อปี 2547 เริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549  ระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 7.42 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบาล ประชากรที่ได้รับบริการประมาณร้อยละ 90 ทั งนี ระบบ
รวบรวมน ้าเสียไม่ได้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของเททศบาล เนื่องจากพื นที่บริเวณตอนเหนือเป็นพื นที่สี เขียว 
(บริเวณแหลมสนอ่อน) และอีกพื นที่คือบริเวณชุมชนริมคลองส้าโรง  ซึ่งยังไม่มีการวางท่อรวบรวมน ้าเสีย 

  2) สภาพแวดล้อมบริเวณพื นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ไม่มีแม่น ้าสายหลัก และแม่น ้าสายรอง แต่อยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย โดยมี ระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ประมาณ 1,500 เมตร 

  3) การรวบรวมน ้าเสีย 
 - ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลาเป็นระบบท่อรวม (Combined 

System) รวบรวมทั งน ้าฝนและน ้าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ยกเว้นชุมชนราษฎร์อุทิศ 1 และ
ชุมชนริมคลองส้าโรง โดยระบบรวบรวมน ้าเสียมีความยาวรวม 20,977 เมตร เป็นความยาวของระบบระบาย
น ้า 7,235  เมตร และความยาวท่อรับน ้าเสีย (Interceptor) 13,742 เมตร ปัจจุบันเทศบาลมีความสามารถใน
การรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียพื นที ่7.42 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นความสามารถในการรวบรวมน ้า
เสียในเขตเทศบาลเข้าสู่ระบบบ้าบัดได้ประมาณร้อยละ 80 ของพื นที่ทั งหมดของเทศบาล  

 - ท่อรับน ้าเสีย ความยาวรวม 3.57 กิโลเมตร โดยรับน ้าเสียในพื นที่เทศบาลนคร
สงขลา 9 แห่ง ดังนี  

บริเวณ ความยาว (เมตร) 
1) บริเวณถนนแหล่งพระราม 600 
2) บริเวณถนนรามวิถี 540 
3) บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ 1 400 
4) บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ 2 400 
5) บริเวณถนนท่าสะอ้าน 570 
6) บริเวณถนนไทรงาม 120 
7) บริเวณถนนวิเชียรชม 560 
8) บริเวณถนนจะนะ 110 
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9) บริเวณถนนนครนอก 270 
  

 - ระบบบ่อดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow : CSO) ท้าหน้าที่ดักน ้า
เสียที่ไหลผ่านท่อระบายน ้าก่อนเข้าสู่ท่อรวบรวมน ้าเสียหลัก ส้าหรับในช่วงหน้าฝน จะท้าหน้าที่ผันน ้าฝนส่วนเกิน
ที่ไหลปะปนมากับน ้าเสียระบายลงแหล่งน ้าสาธารณะ มีจ้านวน 16 แห่ง (ไม่มี CSO5) ดังตารางที่ 3.1-2 

ตารางท่ี 3.1-2 บ่อดักน ้าเสียของระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 

บ่อดักน ้าเสีย 
(CSO) 

ถนน บริเวณ 

CSO1 ถนนแหล่งพระราม ติดกับถนนราชด้าเนิน 
CSO2 ถนนแหล่งพระราม หน้าวัดแหลมทราย 
CSO3 ถนนแหล่งพระราม ตัดกับถนนไทรงาม 
CSO4 ถนนจะนะ ปลายถนนจะนะ 
CSO6 ถนนรามวิถี ติดกับคลองขวาง 
CSO7 ถนนรามวิถี ติดกับคลองขวาง 
CSO8 - หลังวัดโรงวาส 
CSO9 ถนนนครนอก หลังป้ายเมือง 
CSO10 ถนนนครนอก บริเวณแปดห้อง 
CSO11 ถนนเตาหลวง ด้านข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS2 
CSO12 ถนนไทรบุรี ซอย 11 ปากทางเข้าเคหะ 
CSO13 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1 ตัดกับคลองส้าโรง 
CSO14 ถนนชลาทัศน์ ด้านข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS3 
CSO15 ถนนชลเจริญ ปลายถนนชลเจริญ 
CSO16 ถนนไทรบุรี ตัดกับคลองส้าโรง 
CSO17 ถนนเตาหลวง เตาหลวงซอย 6 ตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 5 

 

 - สถานีสูบน ้าเสีย (Pumping Station : PS) จ้านวน 7 สถานี โดยมีเครื่องสูบน ้า
แบบจุ่ม เป็นสถานีสูบน ้าเสียแบบมีอาคาร 3 แห่ง และสถานีสูบน ้าเสียแบบไม่มีอาคาร 4 แห่ง  ดังตารางที ่3.1-3 

ตารางท่ี 3.1-3 สถานีสูบน ้าเสียของระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 
 

ชื่อสถานี บริเวณ 
ขนาด 

(กิโลวัตต์) 
PS1 บริเวณปลายคลองขวาง (ไม่มีอาคาร) 12.5 
PS2 บริเวณถนนเตาหลวง (มีอาคาร) 55 
PS3 บริเวณถนนเก้าเส้ง-ชลาทัศน์ (มีอาคาร) 80 
PS4 บริเวณทางเข้าโรงบ้าบัดน ้าเสีย (มีอาคาร) 135 
PS5 บริเวณหน้าส้านักงานป่าไม้ (ไม่มีอาคาร) 7.5 
PS6 บริเวณท่าสะอ้าน สวน 72 พรรษา (ไม่มีอาคาร) 4.2 
PS7 บริเวณท่าสะอ้าน (ไม่มีอาคาร) 4.2 
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  4) รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนคร
สงขลา สามารถรองรับน ้าเสียได้ 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นแบบบ่อผึ่งผสมบ่อเติมอากาศ ประกอบด้วย 
Distribution Chamber, Oxidation Pond, Aerated Lagoon, Polishing Pond, คลองวนเวียนกับอาคาร
เติมคลอรีน, สถานีสูบน ้าเวียนกลับ  และสถานีสูบน ้าเพื่อการเกษตร  ดังนี    

  - Distribution Chamber เป็นส่วนที่รับน ้าเสียจากปลายท่อส่งน ้าแรงดัน ที่ติดตั ง
เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Measurement) เพ่ือแบ่งน ้าก่อนเข้าระบบซึ่งมีจ้านวน 3 Line ที่บ่อ Oxidation 
Pond 

  - Oxidation Pond ขนาด 72*152*3.5 เมตร จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาดคอนกรีต พื น
ล่างดินเหนียวบดอัดแน่น เป็นส่วนแรกของระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยใช้แบคทีเรียเป็นตัวก้าจัดสารอินทรีย์ใน
น ้าทิ งด้วยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจนและเป็นการลดค่า BOD ได้อีกส่วนหนึ่ง   

  - Aerated Lagoon ขนาด 72*152*3.8 เมตร จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาดคอนกรีต พื น
ล่างดินเหนียวบดอัดแน่น น ้าที่ออกจาก Oxidation Pond จะไหลเข้าสู่ Aerated Lagoon เพ่ือเติมออกซิเจน
ให้น ้าเพ่ือปรับคุณภาพน ้าให้เหมาะสมก่อนไหลเข้าสู่ Polishing Pond และยังลดค่า BOD เพ่ิมเติมด้วย 

  - Polishing Pond  ขนาด 72*332*3.1 เมตร จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาด
คอนกรีต พื นล่างดินเหนียวบดอัดแน่น น ้าที่ผ่านมายังบ่อ Polishing Pond เพ่ือฆ่าเชื อโรคด้วยรังสีอุลตราไวโอเลต 
เพ่ือป้องกันเชื อโรคบางชนิดที่ต้องอาศัยแสงแดดเป็นตัวช่วยก้าจัด ก่อนปล่อยไปยังระบบคลอรีนต่อไป 

  - คลองวนเวียนและอาคารเติมคลอรีน น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะระบายออกสู่
ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งรับน ้าของระบบ โดยเติมสารคลอรีนฆ่าเชื อโรคก่อนปล่อยน ้าลงสู่ทะเล 

  - สถานีสูบน ้าเวียนกลับ  น ้าเสียก่อนที่จะผ่านไปบ่อ Aerated Lagoon  ที่ยังมี
ความสกปรกค่อนข้างสูง จะถูกสูบกลับมายังต้นบ่อ Oxidation Pond เพ่ือบ้าบัดน ้าเสียใหม่อีกครั งหนึ่ง 

  - สถานีสูบน ้าเพ่ือการเกษตร  น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะถูกระบายออกสู่ทะเล 
และถูกสูบขึ นถังเพ่ือจ่ายให้แก่เกษตรกรรอบพื นที่โครงการได้ใช้น ้าในช่วงหน้าแล้ง 
 5) ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครสงขลา
ถูกออกแบบให้สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบประมาณ 7,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งในปี 2559 น ้าเสีย
เข้าระบบเฉลี่ย 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 95 ของปริมาณน ้าเสียที่รวบรวมเข้าระบบ  
 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า
เสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียและน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว พบว่า ในปี 2559 คุณภาพน ้าของระบบบ้าบัด
น ้าเสีย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยสามารถลดค่าความสกปรกของ
น ้าในรูป BOD ได้ร้อยละ 30 ดังตารางที่ 3.1-2 ซึ่งน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วปล่อยลงสู่ทะเลอ่าวไทย และ
น้าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น รดน ้าต้นไม้  
 จากการส้ารวจอาคารและระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
พบว่า อาคารส้านักงาน ห้องปฏิบัติการ อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ รั ว ใช้งานได้ตามปกติ  พื นถนนภายใน
โครงการ เป็นพื นที่แอสฟัลท์ ความกว้าง 4 เมตร สามารถใช้งานได้ดี มีระบบการจัดการน ้าฝนและมีแนวกันชน 
(Buffer Zone)    
 องค์การจัดการน ้าเสียมีแผนการบ้ารุงรักษาระบบ โดยจัดท้าคู่มือการเดินระบบ
และบ้ารุงรักษาระบบทั งในเชิงป้องกันตามวาระหรือตามระยะเวลาที่ก้าหนด และด้าเนินการซ่อมบ้ารุง
เมื่อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระบบช้ารุด 
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ตารางท่ี 3.1-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา  

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน 

คุณภาพน ้า* น ้าเข้า น ้าออก 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 8.0 8.0 5.5-9.0 
ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร 27.4 19.2 20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร 15 9 30 
น ้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร 1.6 1.1 5.0 
ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus) มิลลิกรัมต่อลิตร 1.505 0.651 2.0 

 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก

ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

  (2.4) ด้านการบริหารจัดการระบบ 
 1) การเดินระบบ ในระยะแรก เทศบาลนครสงขลาได้จ้างเหมาบริษัทเอกชน 
เป็นผู้เดินระบบ และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 เทศบาลนครสงขลาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับองค์การ
จัดการน ้าเสีย (อจน.) เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียเข้ามามีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
เทศบาลฯ และจัดให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตเทศบาลเพ่ือให้เกิดการด้าเนินการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลาอย่างครบวงจร รวมทั งด้าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการก้าหนด แต่องค์การจัดการน ้าเสียหยุดการเดินระบบ
ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากขัดต่อภารกิจความรับผิดชอบ และเทศบาลนครสงขลาได้สรรหาผู้
รับจ้างเดินระบบใหม่ แต่ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการเนื่องจากปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน ้าเสียเข้า
ระบบช้ารุด  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลนครสงขลา ได้จัดท้าข้อตกลงให้องค์การ
จัดการน ้าเสีย (อจน.) บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอีกครั ง ระยะเวลาด้าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 
2554-30 กันยายน 2569) โดยมีรูปแบบการด้าเนินการ ดังนี  
  1) เทศบาลนครสงขลาต้องมอบสิทธิ/ภารกิจในการบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียของเทศบาลให้กับ อจน. เพ่ือด้าเนินการในระยะเวลา 15 ปี 

 2)  อจน. บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลาที่ได้รับ
มอบสิทธิมาด้วยค่าใช้จ่ายของ อจน. ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย ค่าฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในปีแรก
ของโครงการ ค่าเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักร และ/หรือ
เปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนที่ช้ารุดเสียหาย ทั งนี ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อรวบรวมน ้าเสีย 

 3)  อจน. ด้าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยเทศบาลนครสงขลาให้การสนับสนุนในการ
ปรับปรุงและประกาศเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียฉบับปรับปรุง และประสาน
ให้ความร่วมมือในการเร่งรัด ติดตาม ทวงถามหนี ค้างช้าระจากผู้ใช้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 4)  อจน. กับเทศบาลร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
เพ่ือความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 

 
 
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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รูปที่ 3.1-2 แผนผังแสดงเส้นทางบ้าบัดน ้าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1-3 ผังบริเวณระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 

 

 

ท่อระบายน ้า CSO บ่อสูบ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย อาคารเติมคลอรีน ทะเลอ่าวไทย 

ออกสู่ทะเล 

บ่อคลอรีน 

อาคาร 
แบ่งน ้า

เสีย 

บ่อปรับสภาพน ้า บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน 

สถานีสูบ
น ้าเสียเพือ่
การเกษตร 
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รูปที่ 3.1-4 พื นที่บริการของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 
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   2) ด้านบุคลากร องค์การจัดการน ้าเสียมีบุคลากรประจ้าส้านักงานที่ดูแลระบบ 12 
คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ (1 คน) วิศวกร (1 คน) นักวิทยาศาสตร์ (1 คน) พนักงานสารสนเทศ (1 คน) ช่าง
ไฟฟ้า (1 คน) คนงานดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย (3 คน) แม่บ้าน (1 คน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (3 
คน) 

   อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครสงขลายังได้มอบหมายให้ส่วนช่างสุขาภิบาล ส้านักการ
ช่าง รับผิดชอบดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ จ้านวน 2 คน คือ ผู้อ้านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ท้า
หน้าที่อ้านวยการ และนายช่างโยธา ท้าหน้าที่ ประสาน ก้ากับ  ดูแล  เพ่ือให้การด้าเนินการขององค์การ
จัดการน ้าเสียเป็นไปตามข้อก้าหนด  
   3) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนครสงขลาได้จัดท้าเทศบัญญัติ
เทศบาลนครสงขลา เรื่อง การจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย ค่าบริการน ้าทิ ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม มีผล
บังคับใช้ตั งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2558  (ภาคผนวก 3.1.1 -ก)  โดยด้าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติการให้บริการบ้าบัดน ้าเสีย และได้จัดท้าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย ประกอบด้วย 
หน่วยงานราชการ โรงแรม หอพัก สถานประกอบการ โรงเรียน/สถาบันการศึกษา โดยด้าเนินการภายใต้
คณะอนุกรรมการจัดท้าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย และด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2559    สามารถเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียจากโรงแรม สถานประกอบการ ตลาด และหอพัก อพาร์ทเม้น  
รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ และแมนชั่น ครอบคลุมร้อยละ 81 ของพื นที่ โดยจัดเก็บได้ประมาณ 1,119,406 บาท ส่วน
การจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียจากครัวเรือนจะด้าเนินการหลังจากออกเทศบัญญัติแล้ว 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะ
ด้าเนินการในปี 2563 โดยจัดเก็บให้ครอบคลุมทุกพื นที่ในเขตเทศบาล ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน ้า
เสียชุมชน ในปี 2559 อจน. มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งหมด 5,187,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี   

1. ค่าจ้างบุคลากร 1,122,000 บาท 
2. ค่าบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน 118,200 บาท 
3. ค่าสาธารณูปโภค 3,594,400 บาท 
4. ค่าวิเคราะห์คุณภาพน ้า 32,000 บาท 
5. ค่าวัสดุส้านักงานและอ่ืนๆ  320,400 บาท 

 (2.5) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เทศบาลนครสงขลาได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือกับ

ประชาชนในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งเทศบาลร่วมกับ อจน. ด้าเนินการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความร่วมมือกับประชาชนในการจัดเก็บค่าบริการน ้าเสียมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อจน. ได้ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือความร่วมมือ และความเต็มใจจ่ายค่าบ้าบัดน ้าเสีย และได้จัดท้า
แผนการประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “เมืองสองทะเล น ้าใส ชาวสงขลาร่วมมือ ร่วมใจ บ้าบัดน ้าเสีย” 
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณา รวมทั งร่วมกิจกรรม
ทางสังคมกับชุมชน 
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รปูท่ี 3.1-5 ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลา 

 

 (3) ผลการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
  ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครสงขลา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนน
ที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 79.1 มีรายละเอียดในการประเมินดังนี  
  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
   1) เทศบาลนครสงขลามีนโยบายการจัดการน ้าเสียจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน และมีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
   2) มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน ้าเสียในผังโครงสร้างของฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสีย มีการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย และมี
นโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
  (3.2) ด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
   1) มีอาคารส้านักงานส้าหรับใช้เป็นส้านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมดูแล
ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
   2) มีห้องปฏิบัติการส้าหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
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   3) มีอาคารป้อมยามและมีการจัดเวรยามเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย  
   4) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพื นที่และสามารถรองรับการด้าเนินการในระบบบ้าบัดน ้า
เสียได้อย่างเพียงพอ และมีแนวพื นที่กันชนรอบพื นที่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
  (3.3) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่มีประสบการณ์และ
ควบคุมก้ากับดูแลการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียอย่างสม่้าเสมอ 
   2) มีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานจัดการน ้าเสียที่มีประสบการณ์และมีการ
ควบคุมก้ากับดูแลงานการจัดการน ้าเสียอย่างสม่้าเสมอ  
   3) มีการตรวจวัดปริมาณน ้าเสียเข้าระบบรวบรวมน ้าเสีย และมีการบันทึกข้อมูล
อย่างสม่้าเสมอ โดยมีน ้าเสียรวบรวมเข้าระบบรวบรวมได้ร้อยละ 95 
   4) มีการตรวจวัดปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย และมีการบันทึกข้อมูล
อย่างสม่้าเสมอ โดยมีน ้าเสียรวบรวมเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียได้ร้อยละ 21.6  
   5) มีแผนในการเก็บตัวอย่างน ้าเพ่ือน้าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้า
เสีย และมีการปฏิบัติตามแผน โดยผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน  
   6) คุณภาพน ้าเสียบ่อสุดท้ายมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 8.0 ค่าบีโอดี เท่ากับ 
19.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งแขวนลอยทั งหมด เท่ากับ 9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน ้ามันและไขมัน เท่ากับ 
1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสฟอรัสทั งหมด เท่ากับ 0.651 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยไม่มีการตรวจวัดค่าไนโตรเจน
ทั งหมด ทั งนี ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลามีประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรกในรูป BOD ได้
ร้อยละ 30 
   7) เทศบาลนครสงขลามีการจัดท้าบันทึกข้อมูลรายละเอียดแสดงผลการท้างาน
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1  และมีการจัดท้าและส่งรายงานการบันทึกข้อมูลตามแบบ 
ทส.2 ไปยังส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา  
   8) มีการตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน ้าอย่างสม่้าเสมอ แต่มีการตรวจวัด
ความลึกของบ่อเป็นบางครั ง นอกจากนี ยังไม่มีแผนในการขุดลอกบ่อ 
   9) มีการบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์โดยรอบระบบบ้าบัดน ้าเสียบ้าง แต่ไม่สม่้าเสมอ  
   10) มีผู้ควบคุม/ดูแลระบบที่ผ่านการอบรมด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน 
   11) มีการจัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่ชัดเจน และ
มีการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่้าเสมอ  
  (3.4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบรวบรวมและบ้าบัด
น ้าเสีย มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียในชุมชน และมีการจัดตั งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้านการ
จัดการขยะน ้าเสียในชุมชน แต่การด้าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
   2) เทศบาลนครสงขลามีการจัดเก็บค่าบริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียจาก
ประชาชนและสถานประกอบการในพื นที่ได้ร้อยละ 81 ของพื นที่  
   3) ไม่มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด้าเนินการรวบรวมและบ้าบัดน ้า
เสีย โดยเมื่อมีเรื่องร้องเรียนได้มีการแก้ไขปัญหาเป็นคราวๆ ไป 
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ตารางท่ี 3.1-5 ผลการประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

18 17 

ร้อยละ 79.1 

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

2. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื นฐานในระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

15 14.5 

3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 69 51.5 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

15 9.5 

รวม 117 92.5 

  

  (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด้าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินโครงการ 
   1) ด้านเทคโนโลยี 

     1.1) ปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ท้าให้ไม่สามารถ
รวบรวมน ้าเสียเข้าระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบรวบรวมน ้าเสียยังไม่ครอบคลุมพื นที่ทั งหมด
ของเขตเทศบาล  
   1.2) ค่าความสกปรกของน ้าเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ท้าให้การ
ควบคุมคุณภาพน ้าเป็นไปค่อนข้างยาก 
   1.3) การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ มอเตอร์ เซนเซอร์ต่างๆ 
และระบบท่อรวบรวมบางช่วงช้ารุดบ่อย  
   1.4) ปริมาณขยะที่ปะปนมากับน ้าเสียมีจ้านวนมากท้าให้เกิดการอุดตัน
ของท่อระบายน ้า 

   2) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
   2.1) ประชาชนในพื นทีย่ังขาดการรับรู้ในเรื่องระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
   2.2) ประชาชนในพื นที่ใกล้ระบบฯ ส่วนใหญ่ปฏิเสธการน้าน ้าเสียที่ผ่านการ

บ้าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ 

   (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางเพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ได้รับทราบ

ความรู้เรื่องน ้าเสีย ความจ้าเป็นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล  
เพ่ือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

   2) เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก 
ดังนั นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เช่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว 
รวบรวมน ้าเสียในพื นที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลา  เพ่ือประหยัดงบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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   3) เทศบาลนครสงขลาควรรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบให้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของ
เทศบาล 

   4) ควรเตรียมความพร้อมให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้ทราบเรื่องการบ้าบัดน ้า
เสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสีย เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย
หลังจากออกเทศบัญญัติครบ 5 ปี 
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  3.1.2 เทศบาลนครหาดใหญ ่
  (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
   (1.1) ที่ตั้งและขนาด  
     เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 445 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีพ้ืนที่ 21 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ เทศบาลเมืองคลองแห 
 ทิศตะวันออก  ขนานกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407  
   (ทางไปอ าเภอเมืองสงขลา) 

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ คลองอีต่ าและคลองอู่ตะเภา 
               ทิศใต้ ติดต่อกับ ทางรถไฟไปสุไหงโก-ลก และคลองอู่ตะเภา 

  (1.2)  ประชากร 
  เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประชากรรวม 159,687 คน เป็นชาย 74,195 คน 

หญิง 85,492 คน จ านวนบ้าน  65,025  หลัง จ านวนประชากรเฉลี่ย 2.5 คนต่อหลังคาเรือน  

  (1.3) แหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชน 
   แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

ร้านอาหาร (1,600 แห่ง) สถานบริการ (239 แห่ง) โรงงานอุตสาหกรรม (167 แห่ง) โรงแรม (96 แห่ง) และ
โรงพยาบาล/สถานีอนามัย (7 แห่ง)  

  (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
  (2.1) ความเป็นมา 

 1 )  เทศบาลนครหาด ใหญ่ ได้ รั บ เ งิ น อุ ดหนุ นจากกองทุ นสิ่ ง แ วดล้ อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1,570.47 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 32.004 ล้านบาท และเงิน
สมทบจากเทศบาล 264.883 ล้านบาท  รวม 1,867.357 ล้านบาท เพ่ือด าเนินการออกแบบและก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ ในระหว่างปี 2536 - 2543 โดยเริ่มเดินระบบฯ อย่างเป็น
ทางการ เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลนครหาดใหญ่ ออกแบบให้สามารถรองรับน้ า
เสียได้ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2539-2559) ประมาณ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบรวบรวมน้ าเสีย
ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่  
 2) เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559 จ านวน 114,774,000 บาท โดยเป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 103,196,500 บาท เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท และเงินสมทบจากเทศบาล 11,477,500 บาท 
เพ่ือด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อีก 4 ตารางกิโลเมตร 
บริเวณฝั่งขวาของถนนราษฎร์ยินดี 
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รูปที่ 3.1-6 แผนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลนครหาดใหญ่มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน ด าเนินการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในระยะแรก 
ในปี 2543 เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้ว่าจ้างให้เอกชนด าเนินงานและดูแลรักษาระบบฯ ต่อมาในปี 2544 
เทศบาลฯ ด าเนินการเอง และปี 2545 - ปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างเอกชนดูแลระบบ ซึ่งปัจจุบัน
คือ บริษัท กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ในวงเงิน 6,340,000 บาทต่อปี และเทศบาลนครหาดใหญ่ได้
จัดท าบันทึกข้อตกลงให้องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) มาบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย มี
ระยะเวลาด าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2575) 

  นอกจากนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยมีการ
จัดตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
 ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย บริษัทที่ดูแลระบบมีการจัดท าระบบ
ในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีการมอบหมายบุคลากรที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
ยังมีการรายงานผลการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้เทศบาลหาดใหญ่ทราบทุกเดือน  
 ในด้านงบประมาณเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนคร
หาดใหญ่ว่าจ้างบริษัทเอกชนด าเนินการ โดยบริษัทเอกชนต้องด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อส่งน้ าแรงดัน ระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ด าเนินการปรับปรุง
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รักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งงานบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและการวิเคราะห์
คุณภาพน้ า 

ตารางท่ี 3.1-6 งบประมาณการด้าเนินการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่  

ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2536-2543 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินสมทบจากเทศบาล 
รวม 

1,570.47 
32.004 

264.883 
1,867.357 

1. ซื้อที่ดิน 2,040 ไร่ 2 งาน 216 ตารางวา 
2. ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสยี 
    2.1 ระบบท่อรวบรวมน้ าเสยี ประกอบด้วย 
 - ท่อรวบรวมน้ าเสยี มีความยาวท้ังสิ้น 24.5 กิโลเมตร 
 - สถานียกระดับน้ า (Lift station) 4 แห่ง 
 - สถานีสูบน้ าเสีย 1 แห่ง 
 - อาคารดักน้ าเสยี (Combined Sewer Overflow : 
CSO) 206 แห่ง 
    2.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย 
 - บ่อบ าบัดน้ าเสยีขั้นแรก (Primary Pond) หรือบ่อ
หมัก จ านวน 2 บ่อ 
 - บ่อบ่ม (Facultative Pond) จ านวน 2 บ่อ 
 - บ่อผึ่ง (Maturation Pond) จ านวน 2 บ่อ 
 - บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) จ านวน 5 บ่อ 
 - บ่อเก็บน้ าฉุกเฉิน (Emergency Pond)   

2559 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เงินสมทบจากเทศบาล 
รวม 

103.1965 
0.1 

11.4775 
114.774 

ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสยีพร้อมบอ่พักและอาคารดักน้ าเสีย 
ถนนราษฎร์ยินดี ความยาว 2,000 เมตร 

 นอกจากว่าจ้างให้บริษัทเอกชนบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว เทศบาลนคร
หาดใหญ่ยังมีการก าหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง และได้มีการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมน้ าเสีย เพ่ือให้ครอบคลุมบริเวณฝั่งขวาของถนนราษฎร์ยินดี อีก 4 ตารางกิโลเมตร โดยจะ
ด าเนินการก่อสร้างในปี 2559 แล้วเสร็จในปี 2561  
 ในด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการน้ าเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้มีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนในการน าน้ าเสียมาร่วมบ าบัด แต่ได้
ออกแบบระบบบ าบัดรองรับน้ าเสียในพ้ืนที่เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองคลองแหซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงแล้ว และเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการน้ าเสีย (ระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยเป็นการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ 
เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคลองแห ในการบูรณาการและประสานความร่วมมือร่วมกันในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโครงการ
จัดการน้ าเสียอย่างเป็นรูปธรรม (ภาคผนวก 3.1.2-ก) 
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 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
  1) ที่ตั้ง ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณต าบลน้ าน้อย และ

ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ 2,040 ไร่ 2 งาน 216 ตารางวา อยู่ห่างจากเทศบาลฯ ไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ด าเนินการจัดซื้อ ในวงเงิน 629.86 ล้านบาท โดยใช้
งบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณจากโครงการพัฒนาเมืองหลัก และงบประมาณ
สมทบจากเทศบาลนครหาดใหญ่ 

   2) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
มีคลอง ร.3 เป็นล าคลองสายหลัก และมีคลองขุด (คลองบางโหนด) เป็นล าคลองสายรองซึ่งติดกับระบบบ าบัด
น้ าเสีย นอกจากนี้ยังมีคลองซ่อน ซึ่งห่างจากระบบบ าบัดน้ าเสียประมาณ 500 เมตร  
 3) การรวบรวมน้้าเสีย ระบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระบบท่อ
รวม (Combined System) รวบรวมทั้งน้ าฝนและน้ าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระบบรวบรวม
น้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ ประกอบด้วย ท่อรวบรวม
น้ าเสียซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 24.5  กิโลเมตร ความยาวเส้นท่อแบ่งเป็น 3 line ประกอบด้วย line ที่ 1  ตั้งแต่ถนน
จันทร์วิโรจน์ถึงถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 line ที่ 2 ตั้งแต่ถนนศรีภูวนารถถึงนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 และ line ที่ 3 
ตั้งแต่ถนนรัถการถึงถนนลพบุรีราเมศวร์ (คลองแห) มีสถานียกระดับน้ า (Lift station) 4 แห่ง สถานีสูบน้ าเสีย 
1 แห่ง บริเวณถนนลพบุรีราเมศวร์ (คลองแห) และอาคารดักน้ าเสีย (Combined Sewer Overflow : CSO) 
206 แห่ง  
 4) รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการน้้าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) ร่วมกับการใช้บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) โดยอาศัยกลไก
การท างานของธรรมชาติช่วยในการปรับสภาพน้ าเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น จึงไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีขั้นสูง
และเครื่องจักรกลมากนัก ซึ่งท าให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ระบบฯ สามารถรองรับน้ าเสียได้ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic Pond) 
จ านวน 2 บ่อ ต่อเชื่อมแบบคู่ขนาน บ่อบ่ม (Facultative Pond) จ านวน 2 บ่อ ต่อเชื่อมแบบคู่ขนาน บ่อผึ่ง 
(Maturation Ponds) จ านวน 2 บ่อ ต่อขนานกัน และบึงประดิษฐ์ จ านวน 5 บ่อ แล้วจึงระบายสู่คลองขุด 
และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา การบ าบัดน้ าเสียมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  - การบ าบัดเบื้องต้น (Preliminary Treatment) เป็นการบ าบัดน้ าเสียทาง
กายภาพเพ่ือก าจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในรูปของของแข็งขนาดใหญ่หรือเศษขยะที่ปนเปื้อนมากับน้ าเสีย โดยติดตั้ง
ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ (Automatic Fine Screen) ที่สถานีแบ่งน้ าเสีย หรือ Head Work เพ่ือแยกขยะออก
จากน้ าเสียที่ส่งมาจากสถานีสูบน้ า (LS3A) ก่อนระบายสู่บ่อบ าบัดขั้นแรก (Primary Pond) ต่อไป 

  - บ่อบ าบัดน้ าเสียขั้นแรก (Primary Pond) หรือบ่อหมัก จ านวน 2 บ่อ 
ต่อเชื่อมแบบคู่ขนาน มีพ้ืนที่บ่อประมาณ 45 ไร่ และ 48 ไร่ เป็นบ่อบ าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic 
Pond) ท าหน้าที่ตกตะกอนของแข็งที่อยู่ในรูปตะกอนสารอินทรีย์และกรวดทรายออกจากน้ าเสีย และยัง
สามารถลดปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD - Biochemical Oxygen Demand) ได้บางส่วน บ่อหมักมีความลึก
ประมาณ 3.4 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
ในบ่อนี้ถือได้ว่าเป็นการบ าบัดขั้นแรก (Primary Treatment) หลังจากนั้นจะไหลเข้าสู่บ่อบ่ม (Facultative 
Pond) ต่อไป 

  - บ่อบ่ม (Facultative Pond) มีจ านวน 2 บ่อ ต่อขนานกัน มีพ้ืนที่ประมาณ 
138 ไร่ และ 171 ไร่ มีความลึกประมาณ 1.70-1.80 เมตร การบ าบัดน้ าเสียในบ่อบ่ม (Facultative Pond) 
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เกิดข้ึน 2 แบบภายในบ่อเดียวกัน คือ ส่วนชั้นบนซึ่งแสงอาทิตย์ส่องลงไปถึง มีการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้
ออกซิเจน ส่วนชั้นล่างของบ่อซึ่งแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึง เกิดการย่อยสลายตะกอนโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่ง
อาศัยการท างานร่วมกันระหว่างสาหร่ายและแบคทีเรียและเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายตามธรรมชาติ 

  - บ่อผึ่ง (Maturation Pond) จ านวน 2 บ่อ ต่อขนานกัน มีพ้ืนที่ประมาณ 78 
ไร่ และ 39 ไร่ มีความลึกประมาณ 1.30 - 1.40 เมตร ท าหน้าที่ปรับสภาพและคุณภาพน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
จากบ่อบ่ม (Facultative Pond) โดยช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ า และช่วยในการฆ่าเชื้อโรคจาก
แสงอาทิตย์ น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากบ่อบ่ม (Facultative Pond) และบ่อผึ่ง (Maturation Pond) เป็นการ
บ าบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) 

  - บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) จ านวน 5 บ่อ มีระดับความลึก
แตกต่างกันตั้งแต่ 0.7 - 1.40 เมตร มีพ้ืนที่บ่อประมาณ 587 ไร่ ประกอบด้วย  

 บ่อที่ 1 P1 ประมาณ 45 ไร่ และ P2 ประมาณ 48 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 
 บ่อท่ี 2 ประมาณ 74 ไร่ ลึก 1.4 เมตร 
 บ่อท่ี 3 ประมาณ 43 ไร่ ลึก 1.4 เมตร 
 บ่อท่ี 4 ประมาณ 134 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 
 บ่อท่ี 5 ประมาณ 123 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 

  น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดขั้นที่สองจากบ่อผึ่งจะไหลสู่บึงประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นการบ าบัด
ขั้นสูง (Advanced Treatment) เพ่ือปรับคุณภาพน้ าให้ดียิ่งขึ้น สามารถก าจัดได้ทั้งค่าความสกปรกในรูปแบบ
บีโอดี ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) รวมทั้งสามารถก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ าเสียได้โดย
อาศัยกระบวนการ Nitrification และ Dentrification ที่เกิดขึ้นภายในบึงประดิษฐ์ เนื่องจากมีการปลูกพืชต่าง
ชนิดไว้ในบึงประดิษฐ์แต่ละบ่อให้เหมาะสมกับการท างานของแต่ละบ่อ เช่น บัวหลวง ผักตบชวา เพ่ือช่วยใน
การลดค่าบีโอดี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และยังช่วยกรองสารแขวนลอยในน้ าเสียอีกด้วย 
  นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีบ่อเก็บน้ าฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาดความจุสูงสุด
ประมาณ 720,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือใช้กักเก็บน้ าเสียส ารองเอนกประสงค์  ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
และเก็บกักน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด แต่ยังไม่ได้มาตรฐานน้ าทิ้งที่ก าหนด รวมทั้งเป็นบ่อกักเก็บน้ าในกรณีที่มีการ
บ ารุงรักษาหรือขุดลอกตะกอนในบ่ออ่ืน 
 5) ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลนคร
หาดใหญ่ สามารถรองรับน้ าเสียได้ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบรวบรวมน้ าเสีย ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่เทศบาล ปัจจุบันสามารถรวบรวมน้ าเสียเข้าระบบประมาณ 
36,820 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ของระบบที่ออกแบบไว้ 
 ในส่วนของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และน้ า
ทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้เก็บตัวอย่างน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ า
ทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยสามารถลดค่าความสกปรกของน้ าในรูป BOD ได้ร้อยละ 94 ดัง
ตารางที่ 3.1-7 ซึ่งน้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแล้วปล่อยลงสู่คลองขุด (คลองบางโหนด) และน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
เช่น รดน้ าต้นไม้  
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ตารางท่ี 3.1-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่  

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน 

คุณภาพน้้า* น้้าเข้า น้้าออก 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 6.5 6.4 5.5-9.0 
ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร 157.3 10.1 20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร 43 8 30 
น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.0053 0.0002 5.0 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) มิลลิกรัมต่อลิตร 2.104 0.134 2.0 

 จากการส ารวจอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
พบว่าอาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม บ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารจอดรถ รั้วลวดหนาม ใช้งานได้ตามปกติ พื้น
ถนนภายในโครงการ เป็นพื้นคอนกรีต สามารถใช้งานได้ดี มีระบบการจัดการน้ าฝนและมีแนวกันชน 
(Buffer Zone) 4 ด้าน ส่วนอาคารห้องปฏิบัติการอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโดยการด าเนินงานของ อจน.  
 บริษัทเอกชนที่ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียได้จัดท าแผนการบ ารุงรักษา โดยจัดท าคู่มือ
การเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบทั้งในเชิงป้องกันตามวาระหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด และด าเนินการซ่อม
บ ารุงเมื่อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระบบช ารุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-7  แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้้าเสีย 
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รูปที่ 3.1-8  แผนผังแสดงบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 

 

  

  

รูปที่ 3.1-9 ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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  (2.4) ด้านการบริหารจัดการระบบ 
 1) การเดินระบบ ระยะแรกของการเดินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ในปี 

2543 เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างให้เอกชนด าเนินงานและดูแลรักษาระบบฯ  ต่อมาในปี 2544 
เทศบาลด าเนินการเอง และปี 2545 - ปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างเอกชนดูแลระบบ ซึ่ง
ปัจจุบันคือ บริษัท กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ในวงเงิน 6,340,000 บาทต่อปี และเมื่อคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสียเฉลี่ยประมาณ 0.66 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่มี
นโยบายให้องค์การจัดการน้ าเสียเข้ามาบริหารจัดการระบบ โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) ในการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระยะเวลาด าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2575) โดยมีรูปแบบการ
ด าเนินการดังนี้ 

  - เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องมอบสิทธิ์/ภารกิจในการบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียของเทศบาลให้กับ อจน. เพื่อด าเนินการในระยะเวลา 15 ปี 

  - อจน. บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่
ได้รับมอบสิทธิ์มาด้วยค่าใช้จ่ายของ อจน. ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย ค่าฟ้ืนฟูระบบบ าบัด
น้ าเสียในปีแรกของโครงการ ค่าเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ค่าซ่อมแซมปรับปรุง
เครื่องจักร และ/หรือเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนที่ช ารุดเสียหาย ทั้งนี้ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อ
รวบรวมน้ าเสีย และในปีที่ 2 จนสิ้นสุดโครงการ เทศบาลนครหาดใหญ่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับ อจน. เป็นจ านวนเงินปีละ 10,490,000 บาท และเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

  - บริหารจัดการ ตลอดจนซ่อมแซมปรับปรุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียให้
สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ตามมาตรฐาน โดยในการด าเนินงาน อจน. จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณซ่อม
ปรับปรุงบ ารุงรักษา บริหาร และจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขหรือ
ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 

  - ร่วมกันจัดท าแผนบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเต็มรูปแบบ
เพ่ือวางรากฐานและด าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียหรือค่าธรรมเนียมน้ าเสียอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ 

  - อจน. กับเทศบาลร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
เพ่ือความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

  - ให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
เทศบาล ประกอบด้วย กรรมการไม่เกิน 7 คน ได้แก่ ผู้แทนเทศบาล ผู้แทน อจน. ฝ่ายละ 3 คน และ
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 คน 

 นอกจากนี้เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ระบบการจัดการน้ าเสียชุมชน  
(MSMS 2008)” ของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองระบบแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2556 แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการด าเนินการทวนสอบระบบจากผู้ประเมิน 
   2) ด้านบุคลากร ผู้บริหารจัดการระบบ (บริษัท กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด) มีบุคลากรประจ าที่ดูแลระบบรวม 38 คน ประกอบด้วย หัวหน้างานเดินระบบ (1 คน) 
นักวิทยาศาสตร์ (1 คน) หัวหน้างานดูแลท าความสะอาด CSO (1 คน)  เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 คน) ช่าง
ไฟฟ้า/เครื่องยนต์ (5 คน) และคนงาน (29 คน) 
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รูปที่ 3.1-10 แผนผังการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 

 
   อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครหาดใหญ่ยังได้มอบหมายให้ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ
ส่วนช่างสุขาภิบาล ท าหน้าที่อ านวยการ และวิศวกร 2 คน ท าหน้าที่ประสาน ก ากับ  ดูแล เพ่ือให้การ
ด าเนินการของบริษัท เป็นไปตามข้อก าหนด  
 3) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้น า
หลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle) มาใช้ โดยก าหนดเทศบัญญัติเกี่ยวกับ
อัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียส าหรับที่พักอาศัย 2 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ยกเว้น
ค่าบริการแก่บ้านพักอาศัยที่ใช้น้ าไม่เกิน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) และสถานประกอบการ 3.50 - 
4.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร โดยได้วางแผนที่จะจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ตั้งแต่ปี 2544 แต่
เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2543 เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องประสบกับสภาวะน้ าท่วมอย่างรุนแรง 
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประชาชน เทศบาลจึงได้ชะลอการจัดเก็บค่าบริการบ าบัด
น้ าเสียออกไป ส าหรับในปี 2559 เทศบาลนครหาดใหญ่เก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียได้ 
6,251,292.96 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  เทศบาลได้ว่าจ้างเอกชนดูแลระบบ ในวงเงิน 
6,340,000 บาทต่อปี 
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 (2.5) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เทศบาลหาดใหญ่  มีการประชาสัมพันธ์ผ่ านเว็บไซต์ของเทศบาล 

(www.hatyaicity.go.th) และวารสารของเทศบาล (กุญชรสาร) 

ตารางที่ 3.1-8 อัตราค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

ประเภทผู้ใช้บริการ อัตราค่าบริการ 

 น้ าท้ิงที่มีค่า BOD ไม่เกิน  20  มิลลิกรัม/ลิตร 0.60 บาท/ลบ.ม. 
แหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่มีค่า  BOD  <  200 มิลลิกรัม/ลิตร  

 บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป  ที่มีปรมิาณน้ าเสียเกิน  20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 2.00 บาท/ลบ.ม. 
1. อาคารชุด ขนาด <100/100-499/≥500 ห้องนอน 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
2. โรงแรม ขนาด <60/60-199/≥200 ห้อง 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
3. สถานพยาบาล ขนาด <10/10-29/≥30 เตียง 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
4. สถานศึกษา ขนาด 5,000- <25,000/≥25,000 ตารางเมตร 3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
5. อาคารส านักงาน ขนาด 5,000- <10,000/≥10,000- <55,000/≥55,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
6. ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ขนาด <5,000/5,000- <25,000/≥25,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
7. ตลาด ขนาด <500/500- <1,000/≥1,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
8. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ขนาด <100/≥100- <500/≥500 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
9. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ าเสยี <30/30- <100/≥100 ลกูบาศก์เมตร/วัน 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
10. อื่น ๆ 3.50 บาท/ลบ.ม. 

แหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่มีค่า BOD  200-500  มิลลิกรัม/ลิตร  

 ทุกประเภท 4.50 บาท/ลบ.ม. 
แหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่มีค่า  BOD>500 มิลลิกรัม/ลิตร  

 ต้องมีการบ าบัดเบื้องต้นก่อนปล่อยเข้าสูร่ะบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาล  
 

หมายเหตุ : ส าหรับบา้นเรือนประชาชนท่ัวไป หากมีปริมาณน้ าเสียไม่เกิน 20 ลกูบาศก์เมตร/เดือน   
              จะได้รับการยกเว้นไมเ่ก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสยี 

 (3) ผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนนที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 
  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
   1) เทศบาลนครหาดใหญ่มีนโยบายการจัดการน้ าเสียจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน และมีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ าเสียในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหาร
อย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าเสีย มีการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และมีนโยบาย/
แผนงานในการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

http://www.hatyaicity.go.th/
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  (3.2) ด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมดูแล
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
   2) มีห้องปฏิบัติการส าหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแต่ไม่ได้มีการใช้งาน 
   3) มีอาคารป้อมยามและมีการจัดเวรยามเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย  
   4) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในระบบบ าบัดน้ า
เสียได้อย่างเพียงพอ และมีแนวพ้ืนที่กันชนรอบพ้ืนที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  (3.3) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียที่มีประสบการณ์และ
ควบคุมก ากับดูแลการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียอย่างสม่ าเสมอ 
   2) มีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานจัดการน้ าเสียที่มีประสบการณ์และมีการ
ควบคุมก ากับดูแลงานการจัดการน้ าเสียอย่างสม่ าเสมอ  
   3) มีการตรวจวัดปริมาณน้ าเสียเข้าระบบรวบรวมน้ าเสีย และมีการบันทึกข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีน้ าเสียรวบรวมเข้าระบบรวบรวมได้ร้อยละ 80 
   4) มีการตรวจวัดปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และมีการบันทึกข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีน้ าเสียรวบรวมเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียได้ร้อยละ 26.6  
   5) มีแผนในการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือน าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ า
เสีย และมีการปฏิบัติตามแผน โดยผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
   6) คุณภาพน้ าเสียบ่อสุดท้ายมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.4 ค่าบีโอดี เท่ากับ 
10.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน เท่ากับ 
0.0002 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด เท่ากับ 0.134 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยไม่มีการตรวจวัดค่า
ไนโตรเจนทั้งหมด ทั้งนี้ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครสงขลามีประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรกในรูป 
BOD ได้ร้อยละ 94 
   7) เทศบาลนครหาดใหญ่มีการจัดท าบันทึกข้อมูลรายละเอียดแสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และมีการจัดท าและส่งรายงานการบันทึกข้อมูลตาม
แบบ ทส.2 ไปยังส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาทุกเดือน  
   8) มีการตรวจสอบการท างานของเครื่องสูบน้ าอย่างสม่ าเสมอ แต่มีการตรวจวัด
ความลึกของบ่อเป็นบางครั้ง นอกจากนี้ยังไม่มีแผนในการขุดลอกบ่อ 
   9) มีการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์โดยรอบระบบบ าบัดน้ าเสียบ้าง แต่ไม่สม่ าเสมอ  
   10) มีผู้ควบคุม/ดูแลระบบที่ผ่านการอบรมด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน 
   11) มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียที่ชัดเจน และ
มีการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ าเสมอ  
  (3.4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสีย และจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ าเสียในชุมชนค่อนข้างน้อย โดยไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร
ด้านการจัดการน้ าเสียในชุมชน  
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   2) เทศบาลนครหาดใหญ่มีการจัดเก็บค่าบริการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียจาก
ประชาชนและสถานประกอบการในพ้ืนที่ได้ร้อยละ 99.5 ของพ้ืนที่  
   3) ไม่มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสีย โดยเมื่อมีเรื่องร้องเรียนได้มีการแก้ไขปัญหาเป็นคราวๆ ไป 

ตารางท่ี 3.1-9 ผลการประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

18 17 

ร้อยละ 77.8 

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

2. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

15 13.5 

3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 69 56.5 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

15 4 

รวม 117 91 

 
  (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด้าเนิน
โครงการ/การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินโครงการ 
   1) ด้านเทคโนโลยี 

     1.1) ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ และท่อรวบรวมน้ าเสีย
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดของเขตเทศบาล  
   1.2)  ค่าความสกปรกของน้ าเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ท าให้การ
ควบคุมคุณภาพน้ าเป็นไปค่อนข้างยาก 
   1.3) เนื่องจากระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นแบบรวม (Combine System) ซึ่งรับ
ทั้งน้ าฝนและน้ าเสีย  ท าให้ในช่วงฤดูฝนซึ่งน้ ามาก ค่าปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ าที่เข้าระบบบ าบัด
น้ าเสียจึงค่อนข้างต่ า ท าให้เป็นปัญหาต่อการบ าบัดน้ าเสีย  
  2) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
    ประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย และ
สถานประกอบการขนาดใหญ่บางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย  

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสีย สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ อีกจ านวนมาก 
ดังนั้นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  เช่น เทศบาลเมืองคอหงส์และเทศบาลเมืองคลองแห 
รวบรวมน้ าเสียในพ้ืนที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งในการศึกษาออกแบบได้
รวมพ้ืนที่ดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว เพ่ือประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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3.2 จังหวัดยะลา 
 จังหวัดยะลามีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครยะลา ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ สรุปได้ดังนี   

 3.2.1 เทศบาลนครยะลา   
  (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
  (1.1) ที่ตั้งและขนาด  
   เทศบาลนครยะลา ตั งอยู่ที่ต้าบลสะเตง อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นพื นที่บริเวณ
ตอนเหนือของจังหวัดยะลา มีพื นที่ 19 ตารางกิโลเมตร อยู่บนพื นที่ราบลุ่มริมแม่น ้าปัตตานี มีอาณาเขตติดต่อ
กับพื นที่ใกล้เคียง ดังนี  
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ้าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และต้าบลยุโป  
     อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่าน 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต้าบลบุดี อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต้าบลท่าสาป อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
     โดยมีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่าน 

  (1.2) ประชากร 
   เทศบาลนครยะลา มีประชากรรวม 61,209 คน เป็นชาย 28,963 คน และหญิง 

32,246 คน มีจ้านวนบ้าน 25,898 หลัง  จ้านวนประชากรเฉลี่ย 2.4 คนต่อหลังคาเรือน  

  (1.3) แหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชน 
   แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา มีจ้านวน 67 แห่ง ประกอบด้วย 

ตลาด 3 แห่ง โรงแรม 6 แห่ง โรงพยาบาล 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน 54 แห่ง และ
ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง 

   (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
 (2.1) ความเป็นมา 

 เทศบาลนครยะลา ได้ว่าจ้างบริษัทเอนไวโรแมเนจเม้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 
ศึกษาแผนพัฒนาระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาล ซึ่งศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2539 และ
มีการจ้างส้ารวจและออกแบบระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียในเขตเทศบาลนครยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2545 โดยในการออกแบบ เทศบาลนครยะลาใช้แนวคิดการบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร  (Cluster 
Wastewater Treatment)  และเลือกใช้พื นที่ที่มีอยู่แล้วในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย และเพ่ือให้
ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย จึงเลือกใช้ท่อรวบรวมน ้าเสียที่มีอยู่เดิม ในการ
รวบรวมน ้าเสียไปยังสถานีบ้าบัดจุดต่างๆ และมีการก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียเพ่ิมในบางจุดเท่านั น โดยแบ่ง
พื นที่รับน ้าเป็น 3 โซน และมีสถานีปรับปรุงคุณภาพน ้า 7  สถานี ดังนี  
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 - โซนที่ 1 น ้าจากแหล่งชุมชนระบายลงสู่คลองรัชตะ  โดยผ่านคูดินสาธารณะเลียบ
ทางรถไฟและไหลไปยังบึงแบเมาะ  และระบายลงสู่แม่น ้าปัตตานีที่สถานีสูบน ้า  C ต่อไป ซึ่งมีสถานีปรับปรุง
คุณภาพน ้า 2 แห่ง คือ สถานีที ่1/1 (บริเวณสะพานหน้าวัดยะลาธรรมาราม) และสถานีที ่1/2 (บริเวณหมู่บ้าน
จารู) 

      - โซนที่ 2 ระบายลงสู่คลองตาย และไหลไปยังสถานีสูบน ้า B ก่อนระบายลงสู่
แม่น ้าปัตตานี ซึ่งมีสถานีปรับปรุงคุณภาพน ้า 4 แห่ง คือ สถานีที่ 2/1 (บริเวณบึงหลังโรงยาง) สถานีที่ 2/2 
(บริเวณคลองตาย ด้านถนนภูมาชีพ) สถานีที่ 2/3 (บริเวณคลองตาย ด้านถนนยิ มจินดา) และสถานีที่ 2/4 
(บริเวณตลาดเมืองใหม่) 

 - โซนที่ 3 น ้าจากแหล่งชุมชนระบายลงสู่พรุบาโกยและระบายออกสู่คลองอุเทน  น้า
น ้าไปยังสถานีสูบน ้า A และลงสู่แม่น ้าปัตตานี ซึ่งมีสถานีปรับปรุงคุณภาพน ้า 1 แห่ง  คือ สถานีที่ 3 (บริเวณ
สถานีสูบน ้า A) 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2-1 แผนที่เทศบาลนครยะลา 
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 ในปีงบประมาณ 2550 เทศบาลนครยะลา ได้มีการด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัด
น ้าเสีย จ้านวน 2 สถานี คือ สถานีที่ 1/1 และสถานีที่ 2/1 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2551   
โดยมีบริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จ้ากัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2548 วงเงิน 73,100,160 บาท และเทศบาลสมทบจ้านวน 
8,122,240 บาท รวมเป็นงบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้าง 81,222,400  บาท 

ตารางท่ี 3.2-1 งบประมาณการด้าเนินการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา  

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

2548 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั) 

81.222  สถานีที่ 1/1 
1. ก่อสร้างระบบปรับปรุงคณุภาพน ้า 1 แห่ง 
2. ก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียขนาด 2.50  X 1.50 เมตร  
ความยาว 320 เมตร 
3. ก่อสร้างคลองส่งน ้าท่ีผ่านการบ้าบัด ขนาดกว้าง  7.00  
เมตร ความยาว 395 เมตร 
4. อาคารควบคุมระบบ 
สถานีที่ 2/1 
1. ก่อสร้างระบบปรับปรุงคณุภาพน ้า 1 แห่ง 
2. ก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 เมตร  ความยาว 320 เมตร 
3. ก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียขนาด 1.50 X 1.50 เมตร  
ความยาว 865 เมตร 
4. ก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสีย 
    - ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  ความยาว 670 เมตร 
    - ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร  ความยาว 1,025 เมตร 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลนครยะลามีนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ด้าเนินการภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  เทศบาลนครยะลา มีการก้าหนด
ผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน แต่ไม่มีการแต่งตั งคณะกรรมการ/คณะท้างาน
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน และมีระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน โดยมี
รูปแบบการรายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน  

  ในด้านงบประมาณเพ่ือด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนคร
ยะลามีการก้าหนดเป้าหมายครอบคลุม ติดตามผล เพ่ือหาข้อผิดพลาด มีการประเมินผลและควบคุมการใช้
งบประมาณ และจัดตั งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน ้าเสียชุมชน แต่ไม่มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ในการจัดเก็บค่าบริการจัดการน ้าเสียชุมชน 

  ในด้านการรวมกลุ่มพื นที่การจัดการน ้าเสีย เทศบาลนครยะลา ไม่ได้มีการจัดท้า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนในการน้าน ้าเสียมาร่วมบ้าบัด  
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 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
  1) ที่ตั้ง  
   - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 (สถานีที่ 1/1) ตั งอยู่บริเวณข้างสะพานหน้าวัด

ยะลาธรรมาราม ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4082 มีพื นที่ 3 ไร่ ระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 2.45 
ตารางกิโลเมตร โดยเทศบาลนครยะลาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เริ่มด้าเนินการเดินระบบครั งแรกเมื่อปี 
2551  

   - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 (สถานีที่ 2/1) ตั งอยู่บริเวณบึงหลังโรงยาง                    
มีพื นที่ 12.5 ไร่ ระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 1.45 ตารางกิโลเมตร ดังรูปที่ 3.2-2 โดยเทศบาลนคร
ยะลาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เริ่มด้าเนินการเดินระบบครั งแรกเมื่อปี 2552  

 2) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ทั ง 2 สถานี มีแม่น ้าปัตตานีเป็นแม่น ้าสายหลัก 

 3) การรวบรวมน้้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลนครยะลา เป็นระบบ
ท่อรวม (Combined System) รวบรวมน ้าเสียจากชุมชนบริเวณถนนอาคารสงเคราะห์ ถึงถนนสิโรรส 4 คิดเป็นพื นที่
รับน ้าเสีย 2.45 ตารางกิโลเมตร เข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 เพียงระบบเดียว เนื่องจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน ้าที่ 1 ช้ารุด ไม่สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบได้ โดยน ้าเสียรวบรวมเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า
ที่ 2 ได้ 2,130 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 67 ของประสิทธิภาพการรองรับน ้าเสียของระบบปรับปรุง
คุณภาพน ้าที่ 2  

  - ท่อรับน ้าเสียของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 ความยาวรวม 285 เมตร และ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 ความยาวรวม 1,964 เมตร 

  - ระบบบ่อดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow : CSO) ท้าหน้าที่ดักน ้า
เสียที่ไหลผ่านท่อระบายน ้าก่อนเข้าสู่ท่อรวบรวมน ้าเสียหลัก ส้าหรับในช่วงหน้าฝน จะท้าหน้าที่ผันน ้าฝนส่วนเกิน
ที่ไหลปะปนมากับน ้าเสียระบายลงแหล่งน ้าสาธารณะ โดยมีที่ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 จ้านวน 1 แห่ง คือ 
บริเวณโรงแรมแกรนด์พาเลซ ถนนเฉลิมชัย  

  - สถานีสูบน ้าเสีย (Pumping Station : PS) มีสถานีสูบน ้าเสียที่ระบบปรับปรุง
คุณภาพน ้าที่ 1 จ้านวน 1 สถานี ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 ไม่มีสถานีสูบน ้าเสีย  

ตารางท่ี 3.2-2 ชนิดและความยาวท่อรวบรวมน้้าเสีย 

ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้า 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ ความยาวท่อ (เมตร) 

ระบบท่ี 1 ทางหลวงหมายเลข 4082 รางระบายน า้ 0.7 เมตร 285 
ระบบท่ี 2 เฉลิมชัย บล๊อก 1.5 x 1.5 เมตร 877 

 เฉลิมชัย ท่อกลมเล็ก 0.8 เมตร 1,087 

 4) รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการน้้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนคร
ยะลาเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment)  จ้านวน 2 ระบบ   คือ   

 - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 (สถานีที่ 1/1 บริเวณหน้าวัดยะลาธรรมาราม) 
เป็นระบบสระเติมอากาศ  (Aerated  Lagoon) สามารถรองรับน ้าเสียได้ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บ้าบัด
น ้าเสียที่รวบรวมจากชุมชนบริเวณถนนอาคารสงเคราะห์ ถึงถนนสิโรรส 4 น ้าเสียถูกส่งทางคลองระบายน ้า
ขนาดกว้าง 7 เมตร และถูกสูบเข้าสู่บ่อสูบ จากนั นเข้าสู ่บ่อบ้าบัดน ้าเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated 
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Lagoon) บ่อที่ 1 ซึ่งมีเครื่องสูบน ้า 6 ตัว และมีเครื่องเติมอากาศ 6 ตัว จากนั นน ้าเสียเข้าสู่ระบบสระเติม
อากาศ  (Aerated Lagoon) บ่อที่ 2 ซึ่งมีเครื่องสูบน ้า 2 ตัว และเครื่องเติมอากาศ 2 ตัว น ้าที่ผ่านการบ้าบัด
แล้วจะถูกปล่อยออกด้านข้างของระบบ โดยมีบ่อพักน ้าขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร และออก
สู่คลองระบายน ้า ก่อนปล่อยสู่แม่น ้าปัตตานี ดังรูปที่ 3.2-3 แต่ปัจจุบันไม่ได้เดินระบบเนื่องจากเครื่องเติม
อากาศและแผ่น HDPE ที่รองพื นบ่อช้ารุด 

 - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 (สถานีที่ 2/1 บริเวณบึงหลังโรงยาง) มีขนาด
พื นที่ประมาณ 12.5 ไร่ สามารถรองรับน ้าเสียได้ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นระบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) โดยบ้าบัดน ้าเสียที่รวบรวมจากชุมชนบริเวณถนนภูมาชีพ ถึงถนนสิโรรส 14 น ้าเสีย
เข้าสู่บ่อตกตะกอน จากนั นน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดจากบ่อตกตะกอนจะเข้าสู่บ่อผึ่ง โดย gravity และไปยังบ่อ
พักน ้า เพ่ือปล่อยสู่แม่น ้าปัตตานี ดังรูปที่ 3.2-4 
  5) ประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

  5.1) ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่  1 ปัจจุบันหยุดเดินระบบชั่วคราวตั งแต่เดือน
เมษายน 2556  เนื่องจากเครื่องเติมอากาศเสียและแผ่น HDPE รองพื นบ่อช้ารุด 

  5.2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร เริ่ม
เดินระบบเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ปัจจุบันยังคงเดินระบบ ในส่วนของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ งก่อน
ระบายออกสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม
ของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ในพารามิเตอร์
ความสกปรกของน ้าในรูป BOD โดยไม่สามารถลดค่าความสกปรกของน ้าในรูป BOD ได้ ดังตารางที่ 3.2-3 

  จากการส้ารวจอาคารและระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย พบว่า 
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 มีอาคารส้านักงานที่ทรุดโทรม เนื่องจากไม่ได้มีการใช้งาน ถนนภายในโครงการ
เป็นถนนคอนกรีต กว้าง 6 เมตร  ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 ไม่มีอาคารและระบบสาธารณูปโภค ถนน
ภายในโครงการเป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร  

ตารางท่ี 3.2-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา  
                  (ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 2) 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน 

คุณภาพน้้า* น้้าเข้า น้้าออก 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 8.2 8.53 5.5-9.0 
ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร 26 40 20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร 20 44 30 
น ้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร 47 7.6 5.0 
ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus) มิลลิกรัมต่อลิตร 2.025 2.235 2.0 

 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก

ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 
  

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3


3-35 
 

            

 
รูปที่  3.2-2   ที่ตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา 
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รูปที่ 3.2-3 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้้าเสีย สถานีที่ 1/1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2-4 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้้าเสีย สถานีที่ 2/1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บ่อสูบ 
สระเติมอากาศ 

บ่อที่ 1 
น้้าเสียจากชุมชน 

สระเติมอากาศ 
บ่อที่ 2 

คลองระบายน้้า 

 
 
 
 
 
 

น้้าเสียจากชุมชน บ่อตกตะกอน บ่อผึ่ง บ่อพักน้้า 

แม่น้้าปัตตานี 
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รูปที่ 3.2-5  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 1 สถานีที ่1/1 (วัดยะลาธรรมาราม) 
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รูปที่ 3.2-6  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 2 สถานีที ่2/1 (บึงหลังโรงยาง)
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รูปที่ 3.2-7  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า้ที่ 1 (สถานีที่ 1/1)   
ปิดระบบเนื่องจากเครื่องเติมอากาศและแผ่น HDPE ช้ารุด 

 

  

  

รูปที่ 3.2-8  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า้ที่ 2  (สถานีที่ 2/1)  
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รูปที่ 3.2-9  การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้้าภาคสนาม  

 (2.4) ด้านการบริหารจัดการระบบ 
                    1) การเดินระบบ เทศบาลนครยะลาบริหารจัดการระบบเอง โดยมอบหมายให้

ส่วนช่างสุขาภิบาลรับผิดชอบด้าเนินการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
 2) ด้านบุคลากร เทศบาลนครยะลามีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย ดังนี  ระบบ

ปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 จ้านวน 2 คน และยามรักษาความปลอดภัย 3 คน  และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 
2 จ้านวน 1 คน 

 3) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ในการท้าประชาพิจารณ์ โครงการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าใครเป็นผู้ก่อ
ปัญหา ผู้นั นเป็นผู้จ่าย และต้องท้าให้รอบคอบ อย่าให้เกิดภาระหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน แต่ไม่มี
ผู้เสนอรูปแบบในการจัดเก็บ  เทศบาลจึงยังไม่ได้มีการออกเทศบัญญัติ เรื่อง การรวบรวมและการบ้าบัดน ้าเสีย 
และปัจจุบันเทศบาลยังไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียแต่อย่างใด เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสียยัง
ไม่ได้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดในเขตเทศบาล เทศบาลนครยะลามีแผนการด้าเนินการศึกษาเพ่ือออกเทศบัญญัติ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสียในปี 2560  

 (2.5) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เทศบาลนครยะลามีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนในรูปแบบของ

เสียงตามสายและมีกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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 (3) ผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
 ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครยะลา ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 และระบบปรับปรุง
คุณภาพน ้าที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงทั งสองระบบ โดยมีร้อยละของคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 34.2 และ
ร้อยละ 43.7 ตามล้าดับ มีรายละเอียดในการประเมินดังนี  

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
   1) เทศบาลนครยะลามีนโยบายการจัดการน ้าเสียจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน แต่ไม่มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
   2) มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน ้าเสียในผังโครงสร้างของฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสีย มีการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย และมีนโยบาย/
แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย แต่ไม่มีการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

  (3.2) ด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
   1) มีอาคารส้านักงานส้าหรับใช้เป็นส้านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมดูแลระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียในระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 ไม่มีอาคารส้านักงาน 
   2) ไม่มีห้องปฏิบัติการส้าหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
   3) ไม่มีอาคารป้อมยามและไม่มีการจัดเวรยามเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
   4) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพื นที่ แต่มีสภาพช้ารุด ท้าให้ไม่สามารถรองรับการด้าเนินการ
ในระบบบ้าบัดน ้าเสียได้อย่างเพียงพอ แต่มีแนวพื นที่กันชนรอบพื นที่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

  (3.3) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่มีประสบการณ์ แต่ไม่มีการ
ควบคุมก้ากับดูแลการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียอย่างสม่้าเสมอ 
   2) มีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานจัดการน ้าเสียที่มีประสบการณ์  
   3) ไม่มีการตรวจวัดปริมาณน ้าเสียเข้าระบบรวบรวมน ้าเสียของระบบปรับปรุง
คุณภาพน ้าทั งสองระบบ 
   4) มีการตรวจวัดปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย และมีการบันทึกข้อมูลอย่าง
สม่้าเสมอ โดยมีน ้าเสียรวบรวมเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียได้ร้อยละ 67  
   5) ไม่มีแผนในการเก็บตัวอย่างน ้าเพ่ือน้าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้า
เสีย โดยผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน  
   6) คุณภาพน ้าเสียบ่อสุดท้ายของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 มีค่าความเป็นกรด-
ด่าง เท่ากับ 8.53 ค่าบีโอดี เท่ากับ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งแขวนลอยทั งหมด เท่ากับ 44 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน ้ามันและไขมัน เท่ากับ 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสฟอรัสทั งหมด เท่ากับ 2.235 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยไม่มีการตรวจวัดค่าไนโตรเจนทั งหมด ทั งนี ระบบบ้าบัดน ้าเสี ยระบบที่ 2 เทศบาลนครยะลาไม่ มี
ประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรกในรูป BOD  
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   7) เทศบาลนครยะลามีการจัดท้าบันทึกข้อมูลรายละเอียดแสดงผลการท้างานของ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1  ทุกวัน และมีการจัดท้าและส่งรายงานการบันทึกข้อมูลตาม
แบบ ทส.2 ไปยังส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาทุกเดือน  
   8) ไมม่ีการตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน ้า ไม่มีการตรวจวัดความลึกของบ่อ 
มีแผนในการขุดลอกบ่อ แต่ไม่มีการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่้าเสมอ 
   9) มีการบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์โดยรอบระบบบ้าบัดน ้าเสียบ้าง แต่ไม่สม่้าเสมอ  
   10) มีผู้ควบคุม/ดูแลระบบที่ผ่านการอบรมด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน 
   11) มีการจัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย แต่ไม่มีการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างสม่้าเสมอ  

  (3.4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบรวบรวมและบ้าบัด
น ้าเสีย มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียในชุมชน แต่ไม่มีการจัดตั งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้านการ
จัดการน ้าเสียในชุมชน  
   2) เทศบาลนครยะลาไม่มีการจัดเก็บค่าบริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียจาก
ประชาชนและสถานประกอบการในพื นที่  
   3) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด้าเนินการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย  

ตารางท่ี 3.2-4 ผลการประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา  
                  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 1 (สระเติมอากาศ) 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

18 12 

ร้อยละ 34.2 

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

2. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื นฐานในระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

15 4.5 

3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 66 15.5 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

15 7 

รวม 114 39 

 (4) ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด้าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินโครงการ  
  1) ด้านเทคโนโลยี            

  - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 1/1 ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากเครื่องเติม
อากาศและแผ่น HDPE ช้ารุด 

  - ระดับน ้าของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 2/1 ใกล้เคียงกับแม่น ้าปัตตานี 
ซึ่งรองรับน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว ท้าให้มีปัญหาการระบายน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว  หากน ้าในแม่น ้าปัตตานี  มี
ระดับสูงกว่า  
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  - ในระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 2/1 มีตะกอนสะสมในบ่อตกตะกอนมาก 
ท้าให้บ่อตื นเขินเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้  

  2) ด้านบุคลากร     
  เทศบาลนครยะลามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านระบบบ้าบัดน ้าเสีย แต่

เป็นความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว หากมีการโอนย้าย อาจท้าให้การบริหารจัดการระบบมีปัญหาได้ 
  3) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

  ประชาชนในพื นที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย จึงไม่มีความเข้าใจ
เหตุผลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสีย 

ตารางท่ี 3.2-5 ผลการประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา  
                  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 2 (บ่อปรับเสถียร) 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

18 12 

ร้อยละ 43.7 

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

2. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื นฐานในระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

15 4 

3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 63 25.5 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

15 7 

รวม 111 48.5 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี            

  - ควรเร่งด้าเนินการซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศและแผ่น HDPE รวมทั ง
เครื่องจักรอ่ืนๆ ของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 1/1 ซึ่งปิดระบบมาระยะหนึ่ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  - ควรติดตั งเครื่องวัดอัตราการไหลของน ้าเสียเพ่ือให้ทราบปริมาณน ้าเสียที่เข้า
ระบบฯ      

  - หากต้องมีการเปลี่ยนเครื่องเติมอากาศ อาจเปลี่ยนแปลงขนาดก้าลังของ
เครื่องจักร เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า  

 - ควรปรับแก้ไขให้ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 2/1 สามารถระบายน ้าลงสู่
แม่น ้าปัตตานีได ้เนื่องจากระดับน ้าของระบบฯ ใกล้เคียงกับแม่น ้าปัตตานี ซึ่งรองรับน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว ท้า
ให้มีปัญหาการระบายน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว หากระดับน ้าในแม่น ้าปัตตานีมีระดับสูงกว่า   

  2) ด้านงบประมาณ 
  - ควรจัดเตรียมร่างแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียเนื่องจาก

รายได้ของโครงการมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน ้าเสียจากประชาชน โดยอัตราที่จัดเก็บ
ควรพิจารณาจากอัตราการบ้าบัดน ้าเสียที่คุ้มทุนในกรณีต่างๆ ทุกกรณี รวมทั งก้าหนดอัตราที่จัดเก็บตามความ
พอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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  - เทศบาลควรจัดท้าบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการน ้าเสีย เพ่ือให้ทราบถึง
ต้นทุนที่แท้จริงในการบ้าบัดน ้าเสีย 

   3) ด้านบุคลากร 
   - ควรเพ่ิมบุคลากรส้ารอง เพ่ือการควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย หาก

บุคลากรหลักติดภารกิจอ่ืน   
   - จัดการอบรมหรือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้า

เสียชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนช่างสุขาภิบาล  

  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  - ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ได้รับความรู้

เรื่องน ้าเสีย  และทราบผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
  - ควรเตรียมความพร้อม ที่จะให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียครอบคลุมทุกพื นที่ในเขต

เทศบาล โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 

  - ควรมีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
และเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสีย วิธีการอาจจัดเก็บโดย 1) แยกเก็บเป็นค่าน ้าเสียออกมา
ให้ชัดเจน หรือ 2) เก็บรวมกับค่าน ้าประปา หรือ 3) เก็บรวมกับค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรืออ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม  
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บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

4.1 จังหวัดสงขลา 
 จังหวัดสงขลามีระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขาภิบาลทั้งหมด 4 แห่ง เป็นระบบฯ ที่ได้รับ
งบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 3 แห่ง และ        
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม/กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 แห่ง ซึ่งผลการติดตามระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนมีรายละเอียดได้ดังนี ้

 4.1.1 เทศบาลนครสงขลา  
  (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

  (1.1) ที่ตั้งและขนาด  
   เทศบาลนครสงขลา ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ่อยางทั้งหมด มีลักษณะเป็นแหลมอยู่

ระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย มีพ้ืนที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ปากทะเลสาบและอ่าวไทย 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา 

ทิศใต้  ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

  (1.2) ประชากร   
  เทศบาลนครสงขลา มีประชากรจ านวน  66,074 คน เป็นชาย 31,864 คน และ

หญิง 34,210 คน มีจ านวนบ้าน 26,993 หลัง จ านวนประชากรเฉลี่ย 2.5 คนต่อหลังคาเรือน  

 (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จากการส ารวจองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร

สงขลา เมื่อเดือนมิถุนายน 2558  พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร รองลงมาคือ 
พลาสติก แก้ว และใบไม้/กิ่งไม้ ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. เศษอาหาร 60 
2. พลาสติก 25 
3. แก้ว 5 
4. ใบไม้/กิ่งไม้ 4 
5. กระดาษ 2 
6. โฟม/เศษวัสดุก่อสร้าง 2 
7. โลหะ 1 
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รูปที่ 4.1-1  แผนที่เขตเทศบาลนครสงขลา 
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 (1.4) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
  เทศบาลนครสงขลามีแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยจ านวน 707 แห่ง โดยแหล่งก าเนิดที่

มีจ านวนมากที่สุดคือ ร้านอาหาร รองลงมาคือ โรงแรม หน่วยงานราชการ/เอกชน และห้างสรรพสินค้า 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.1-2 

ตารางท่ี 4.1-2 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ านวน (แห่ง) 
1. ร้านอาหาร 627 
2. โรงแรม 44 
3. หน่วยราชการ/เอกชน 17 
4. ห้างสรรพสินค้า 6 
5. ตลาด 5 
6. โรงพยาบาล 4 
7. โรงงาน 2 
8. หมู่บ้านจัดสรร 2 

 (2)  รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
 (2.1) ความเป็นมา  
   เทศบาลนครสงขลามีการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2528-2531 โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยจ านวน 20 ล้านบาท เพ่ือจัดหาพ้ืนที่และจัดการขยะมูลฝอย
แบบเทกอง ก่อสร้างโดยบริษัทราชาอุตสาหกรรม จ ากัด และในปี 2539  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 1.3 ล้านบาท  
เพ่ือออกแบบรายละเอียดระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยว่าจ้างบริษัทสยาม เทค กรุ๊ป 
จ ากัด ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี 2540   
   ในปี 2540-2543 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ านวน 47.1 ล้านบาท ก่อสร้างระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 พร้อมระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยและระบบระบาย
ก๊าซ บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพใต้ดินจ านวน 3 บ่อ จัดซื้อเครื่องจักรกลในการก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 7 คัน 
ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 28 บ่อ   
   ปี 2545 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ านวน 14.725  ล้านบาท ก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยธรรมชาติจาก
ขยะมูลฝอย  
   ปี 2551-2552 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (งบกระจายอ านาจ หมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จ านวน 60 ล้านบาท ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 และจัดซื้อเครื่องจักรกล จ านวน 3 คัน 
รวมวงเงินทั้งสิ้น 167 ล้านบาท ดังตารางที่ 4.1-3  
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ตารางท่ี 4.1-3 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2528-2531 กระทรวงมหาดไทย 20 จัดหาพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ ท าถนนทางเข้า สร้าง
อาคารช่ังน้ าหนักและจัดหาเครื่องจักร เป็นการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบเทกอง 

2539 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

1.3    ออกแบบรายละเอียดระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยว่าจ้างบริษัทสยาม เทค 
กรุ๊ป จ ากัด ศึกษาแล้วเสร็จปี 2540 

2540-2543 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

47.1 - ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล บ่อที่ 1 ขนาดเนื้อท่ี 16 ไร่ พร้อมระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเนื้อที่ 20 ไร่ 
- จัดซื้อเครื่องจักรกลในการก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 7 คัน 
- ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล บ่อที่ 2 ขนาดเนื้อที่ 55 ไร่ พร้อมระบบ
รวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยและระบบระบายก๊าซ และ
บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 บ่อ 
- ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่ งปฏิกูลขนาดความจุ 6 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 28 บ่อ 

2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

14.725 ก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยธรรมชาติจากขยะมูลฝอย 
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 58 เมตร และบ่อหมักปุ๋ย
ชีวภาพ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 14 บ่อ 

2551-2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด (งบกระจายอ านาจ หมวด
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

60 - ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 พ้ืนท่ี 
30 ไร่ จัดซื้อเครื่องจักรกลจ านวน 3 คัน 
     - รถแทรกเตอร์ 1 คัน 
     - รถบรรทุกดิน 1 คัน 
     - รถบรรทุกน้ า 1 คัน 
- ปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูล 

   
 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย   
  เทศบาลนครสงขลาให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยซึ่งได้ก าหนดให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ใน 7 นโยบายหลักของเทศบาล (นโยบาย:
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ใหม่ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า) โดยด าเนินโครงการต่างๆ 
เช่น รณรงค์ลดโลกร้อนเมืองปลอดขยะ มีธนาคารขยะทุกชุมชน  นครสงขลาสะอาด สะดวก สบาย และ
เทศบาลนครสงขลามีนโยบายน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลาได้จัดตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

  การด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ และมีรูปแบบการรายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน  โดยเทศบาล 
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นครสงขลามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการก าหนดเป้าหมายในการ
ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง  

  ด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 6 แห่ง ในปี 2559 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงทุกแห่งน าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 6 แห่ง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงแต่น าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 12 แห่ง ดังตารางที่ 4.1-4 

ตารางท่ี 4.1-4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลนครสงขลา 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) ทน.สงขลา (2) ทม.สิงหนคร (3) ทม.
เขารูปช้าง (4) ทต.พะวง (5) ทต.เกาะแต้ว 
และ (6) อบต.เกาะยอ 

ทน.สงขลา พ.ย. 48 ทน.สงขลา 77.53 
ทม.สิงหนคร 14.63 
ทม.เขารูปช้าง 36.99 
ทต.พะวง 22.3 
ทต.เกาะแต้ว 5.54 
อบต.เกาะยอ 3.57 
ทต.น้ าน้อย 4.7 
อบต.ทุ่งใหญ่ 1.5 
อบต.ทุ่งหวัง 2.08 
ทม.ม่วงงาม 3.69 
อบต.ตลิ่งชัน 1.2 
อบต.วัดขนุน 2.18 
อบต.ท่าข้าม 1.43 
อบต.วัดจันทร์ 1.05 
อบต.ประกอบ 0.91 
อบต.ปลักหน ู 0.51 
ทต.สทิงพระ 1.12 
อบต.ฉาง 0.71 
หน่วยงานราชการ 1.32 
หน่วยงานเอกชน 2.98 

รวม 185.94 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลาตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนสงขลา -จะนะ (ติด

ทะเล) ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากเทศบาล 7 กิโลเมตร ห่างจากถนนสายหลัก 0.5 
กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่รวม 200 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่เทศบาลขอใช้จากสภาต าบลเกาะแต้ว (ในขณะ
นั้น) สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ บริเวณโดยรอบมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
โดยห่างจากชุมชนที่ใกล้ที่สุดคือชุมชนบ่ออิฐและชุมชนสามกอง เป็นระยะทาง  3 กิโลเมตร มีครัวเรือนจ านวน 
250 ครัวเรือน แหล่งน้ าสาธารณะที่ใกล้พ้ืนที่โครงการ คือ คลองสามกอง โดยมีระยะห่างจากพ้ืนที่ประมาณ 1,000 
เมตร     
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 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครสงขลา
ด าเนินการเก็บขนโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรถในการเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 39 คัน เป็น
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายจ านวน 17 คัน รถคอนเทนเนอร์ จ านวน 4 คัน รถบรรทุกเทท้ายจ านวน 3 คัน 
รถบรรทุกเปิดฝาข้าง จ านวน 1 คัน และรถปิคอัพ จ านวน 3 คัน รถบรรทุกขยะติดเชื้อ จ านวน 1 คัน รถดูดสิ่ง
ปฏิกูล จ านวน 3 คัน รถบรรทุกเฉพาะกิจ จ านวน 2 คัน รถบรรทุกกิ่งไม้ จ านวน 1 คัน และรถมอเตอร์ไซค์ 3 
ล้อ จ านวน 4 คัน (ภาคผนวก 4.1.1-ก) ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ
ทั้งหมด  และมีรถบรรทุกขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาร่วมก าจัดจ านวน 36 คัน (ภาคผนวก 
4.1.1- ข) โดยเทศบาลนครสงขลามีครุภัณฑ์/เครื่องจักรที่ใช้งานในระบบ ประกอบด้วย รถขุดไฮโดรลิกส์  รถ
ตักล้อยาง รถบรรทุกดัมพ์ 6 ล้อ รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ รถแทรกเตอร์ เครื่องพ่นยาแมลงวัน และเครื่องสูบน้ า
เคลื่อนที่ (ภาคผนวก 4.1.1-ค) 

 2) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลาได้ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
จ านวน 3 บ่อ คือ (1) บ่อที่ 1 เป็นแบบ Trench Method มีการออกแบบไว้จ านวน 4 ชั้น แบ่งเป็นต่ ากว่า
ระดับผิวดิน จ านวน 2 ชั้นๆ ละ 2 เมตร สูงกว่าระดับผิวดิน จ านวน 2 ชั้นๆ ละ 2 เมตร สามารถรวบรวม
ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 128,000 ลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันปิดด าเนินการแล้วเนื่องจากรองรับขยะมูลฝอยเต็ม
พ้ืนที่ (2) บ่อที่ 2 เป็นแบบ Trench Method มีการออกแบบไว้จ านวน 4 ชั้น แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผิวดิน 
จ านวน 2 ชั้นๆ ละ 2 เมตร สูงกว่าระดับผิวดิน จ านวน 2 ชั้นๆ ละ 2 เมตร สามารถรวบรวมปริมาณขยะมูลฝอย
รวมทั้งสิ้น 640,000 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยไว้ 20 ปี ปัจจุบันฝังกลบขยะมูล
ฝอยในบ่อฝังกลบบ่อที่ 2 ชั้นที่ 3 และ (3) บ่อที่ 3 เตรียมไว้รองรับกรณีขยะมูลฝอยมากกว่าปกติ ในกรณีเกิดวาต
ภัย เทศบาลนครสงขลารองรับขยะมูลฝอยจากในเขตเทศบาล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมก าจัด
ขยะมูลฝอยจ านวน 17 แห่ง และหน่วยงานอื่นจ านวน 11 แห่ง รบัปริมาณขยะมูลฝอยประมาณวันละ 186 ตัน
ต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครสงขลาประมาณ 78 ตันต่อวัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ประมาณ 104 ตันต่อวัน และของหน่วยงานอื่นประมาณ 4 ตันต่อวัน   

 มีระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย จ านวน 4 บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic 
Pond) จ านวน 2 บ่อ บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จ านวน 1 บ่อ และบ่อบ่ม (Maturation Pond) จ านวน 1 บ่อ 
ทุกบ่อมีการใช้งานตามปกติ แต่ในบ่อสุดท้ายไม่มีน้ าเข้าระบบ เนื่องจากมีปริมาณน้ าน้อยมาก จึงไม่ได้มีการ
ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

 มีระบบควบคุมก๊าซ จ านวน 70 จุด มีระบบตรวจสอบก๊าซ จ านวน 70 จุด สามารถ
ใช้งานได้ มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 4 บ่อ เป็นบ่อที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ สามารถใช้งานได้ทุกบ่อ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ใต้ดินโดยการทดสอบ
โลหะหนักจ านวน 8 พารามิเตอร์ ทั้ง 4 บ่อ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
ทั้ง 4 บ่อ แตบ่่อด้านทิศใต้และทิศตะวันตกมีค่าการน าไฟฟ้าค่อนข้างสูง (ภาคผนวก 4.1.1-ง) 

 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลามีระบบการจัดการน้ าฝนโดยรอบ
โครงการ แต่ยังมีปัญหาน้ าชะจากหลุมฝังกลบไหลลงบริเวณคูระบายน้ าฝนด้านข้าง เนื่องจากระบบรวบรวมน้ าชะ
ขยะมูลฝอยไม่สามารถใช้งานได้ และมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) เป็นต้นยูคาลิปตัส ความสูงประมาณ 8 เมตร 
จ านวน 4 แนว ทั้ง 4 ด้านของโครงการ 
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รูปท่ี 4.1-2 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
 

ตารางท่ี 4.1-5 การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย  - บ่อที่ 1 มีเนื้อท่ี 16 ไร่ เป็นแบบ Trench Method มีการออกแบบไว้จ านวน 4 ช้ัน 

แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผิวดิน จ านวน 2 ช้ันๆ ละ 2 เมตร สูงกว่าระดบัผิวดิน จ านวน 2 
ช้ันๆ ละ 2 เมตร สามารถรวบรวมปริมาณขยะมลูฝอยรวมทั้งสิ้น 128,000 ลูกบาศก์
เมตร  ปัจจบุันปิดด าเนินการแล้ว 
- บ่อที่ 2 เนื้อที่ 55 ไร่ เป็นแบบ Trench Method มีการออกแบบไว้จ านวน 4 ช้ัน 
แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผิวดิน จ านวน 2 ช้ันๆ ละ 2 เมตร สูงกว่าระดบัผิวดิน จ านวน 2 
ช้ันๆ ละ 2 เมตร สามารถรวบรวมปริมาณขยะมลูฝอยรวมทั้งสิ้น 640,000 ลูกบาศก์
เมตร ปัจจุบันใช้งานฝังกลบขยะมลูฝอยช้ันท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 75 ของพื้นที่  
- บ่อที่ 3 มีเนื้อที่ 30 ไร่ (รวมคันบ่อ) ใช้งานในช่วงวิกฤติหน้ามรสุมและเกิดพายุดีเปรสช่ัน 
ปัจจุบันหยุดใช้งาน 

ส่วนอาคารสถานที ่ - ป้ายสถานที่ก าจัดขยะ  อยู่ในสภาพดี  
- อาคารป้อมยาม อาคารส านักงาน และอาคารช่ังน้ าหนัก อยู่ในสภาพดี   
- อาคารโรงจอดรถเครื่องจักรกล  และโรงซ่อมบ ารุง มสีภาพทรุดโทรม 
- โรงล้างรถ  สภาพพื้นผิวช ารุด มีเศษดิน และขยะมูลฝอย 
- บ้านพักคนงาน  อยู่ในสภาพทรุดโทรม 
- ถนนภายในบริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอย เป็นถนนแอสฟัสท์ติก ความกว้าง 8 เมตร 
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องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง จ านวน 4 บ่อ ประกอบด้วย 

- บ่อหมัก (Anaerobic Pond) 2 บ่อ (1) บ่อที่ 1 มีขนาดกว้าง 49 เมตร ยาว 80 เมตร 
ลึก 5 เมตร (จากขอบดิน) มีปริมาณน้ าเล็กน้อย น้ ามีสีด าคล้ า ไม่มีกลิ่นเหม็น  พบขยะ
ประเภทถุงพลาสติกรอบๆ บ่อ (2) บ่อที่ 2 ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 96 เมตร ลึก 5 เมตร  
มีปริมาณน้ าเล็กน้อย สภาพน้ าเป็นสีเขียว ไม่มีกลิ่น 
- บ่อผึ่ง (Facultative Pond) กว้าง 71 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 4 เมตร  มีปริมาณน้ าเล็กน้อย 
สภาพน้ าเป็นสีเขียว  
- บ่อบ่ม (Maturation Pond)  ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 106 เมตร ลึก 3.50 เมตร ไม่
มีน้ าชะขยะมูลฝอยในบ่อ   HDPE  สามารถใช้งานได้ปกติ 
มีการใช้งานทุกบ่อ แต่บ่อสุดท้ายไม่มีน้ าเข้าระบบ เนื่องจากปริมาณน้ าชะขยะมีน้อย 

ระบบติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจ านวน 4 บ่อ เป็นบ่อที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ มีสภาพปกติ สามารถใช้งานได้ทุกบ่อ 

 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
           เทศบาลนครสงขลามีบุคลากรที่ด าเนินการในการเก็บขนขยะมูลฝอยเพียงพอกับ

ปริมาณงาน โดยไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง ส าหรับบุคลากรด้านการก าจัดขยะมูลฝอยมีบุคลากรของเทศบาลนคร
สงขลาเป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแลความเรียบร้อย มีผู้ปฏิบัติการจ านวน 16 คน ประกอบด้วย หัวหน้าชุดท างาน 
(ลูกจ้างประจ า) จ านวน 2 คน พนักงานขับเครื่องจักร จ านวน 5 คน พนักงานทั่วไปจ านวน 3 คน และ
พนักงานประจ าบ่อหมักสิ่งปฏิกูลและโรงงานผลิตปุ๋ยธรรมชาติ จ านวน 6 คน 

  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา ด าเนินการเก็บขนโดยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และมีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะตามบ้านเรือน โดยเน้นให้มีความร่วมมือ
ของประชาชนในการแยกขยะที่ต้นทาง ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยโดยส านักการช่างสุขาภิบาล มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับหน่วยงานราชการในอัตรา 400 บาทต่อตัน และหน่วยงานเอกชน 
750 บาทต่อตัน  

  เทศบาลนครสงขลามีปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
คือ เครื่องจักรช ารุดและซ่อมบ่อย  

 (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
      เทศบาลนครสงขลามีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบการ

จัดรายการวิทยุชุมชน การจัดอบรมสัมมนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยผ่านกิจกรรม
ธนาคารขยะในชุมชน และเข้าร่วมการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้างเรื้อรังและน้ าขยะไหลเรี่ยราดบนถนน และปัญหาน้ าชะขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะ 
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รูปที่ 4.1-3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 

 

  

  

รูปที่ 4.1-4 การด าเนินงานในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
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รูปที่ 4.1-5 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

 

  

  

รูปที่ 4.1-6 ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 
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 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนน
ที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 68.7 มีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบาลนครสงขลามีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มีเทศ
บัญญัติการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนและสถานประกอบการ 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และมีนโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ฝังกลบของเทศบาลนครสงขลา 
จ านวน 17 แห่ง 

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) มีการควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละ
ระยะ โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   2) มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พ้ืนที่หน้างานก าจัดขยะมูลฝอยได้  แต่อาจมีปัญหา
บ้างในช่วงหน้าฝน เนื่องจากถนนทางเข้าหน้างานเป็นถนนลูกรัง 
   3) มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีการติดป้ายประกาศเวลาเข้า -
ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาคารส านักงานอยู่ในสภาพทรุดโทรมและมีการใช้งาน และมีบ้านพักเวรยามส าหรับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือใช้ตรวจตราความปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ในยามวิกาล แต่มีสภาพทรุดโทรม 
   2) มีอาคารและเครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการบันทึก
สถิติจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งมี
สภาพทรุดโทรม มีทางเข้า-ออกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้า-ออกพ้ืนที่ ซึ่ง
รถสามารถวิ่งสวนทางกันได้ แต่อาจมีปัญหาการฝังกลบขยะมูลฝอยในหน้าฝน เนื่องจากถนนทางเข้า-ออกเป็น
ถนนลูกรัง 
   4) มีลานล้างรถขยะมูลฝอย ซึ่งมีสภาพช ารุด มีอุปกรณ์ในการฉีดล้างรถเก็บขน
ขยะมูลฝอย มีขยะมูลฝอยตกค้างบริเวณลานล้างรถ และไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากการล้างรถ 
   5) ในการก่อสร้างระบบ มีการก่อสร้างระบบกันซึมภายในบ่อฝังกลบ มีรั้ว
ล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) มีระบบระบายน้ าฝน  
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   6) มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ท าให้น้ าชะขยะมูล
ฝอยไม่เข้าสู่ระบบ อาจเนื่องมาจากท่อรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยอุดตัน และปั๊มสูบน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด จึง
ไม่ได้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
   7) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 4 บ่อ โดยเป็นบ่อที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ มีสภาพดีและสามารถใช้งานได้ โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
ใต้ดิน ทั้ง 4 บ่อ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ลงวันที่  31 สิงหาคม 2543 ทุกบ่อ แต่ในบ่อทิศใต้และทิศ
ตะวันตกมีค่าการน าไฟฟ้าค่อนข้างสูง 
   8) มีเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 
   9) มีระบบรวบรวม ระบบระบายก๊าซ และระบบควบคุมก๊าซจากบ่อฝังกลบที่
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และมีระบบประปาส าหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ   
   2) มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ  Real-time ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบการณ์และควบคุมก ากับ
ดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสบการณ์ โดยมีการควบคุมก ากับดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ 
   2) มีการเกลี่ยขยะมูลฝอย การบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยรายวัน แต่ยังมีขยะ
มูลฝอยปลิวออกจากบริเวณฝังกลบบ้าง 
   3) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ไม่มีมาตรการ
ในการควบคุมผู้คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ
มูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   4) ไมม่ีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย และมาตรการในการป้องกันเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น ทัศนะอุจาด และแมลงวัน  
   5) ไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้นน าไป
จัดการอย่างถูกต้อง 
   6) ไม่มีมาตรการในการห้ามจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย  และไม่มี
มาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   7) มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ แต่ไม่ได้มีการ
ด าเนินงานตามแผน นอกจากนี้ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละวัน 
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   8) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเวรยามดูแลความปลอดภัยของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย  
  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แต่ไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
   2) เทศบาลนครสงขลาไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยและ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน แต่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
สถานประกอบการในพ้ืนที่  
   3) มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ แต่ไม่มีการแยก
ประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลามีการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของเทศบาล และไม่มีการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   4) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครสงขลาได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยตกค้างและน้ าชะขยะมูลฝอยไหลเรี่ยราดบนถนน และปัญหาน้ าชะขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

ตารางท่ี 4.1-6 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

21 19.5 

ร้อยละ 68.7 

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

2 .  ผลการประ เมินด้ านการวางแผนการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

9 7 

3. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

57 41.5 

4. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค 

12 9 

5. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 51 25.5 
6. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 15 

รวม 171 117.5 
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 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 

  1) ด้านเทคโนโลยี 
   1.1) การด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา เป็นการเทกอง

และบดอัดกลบด้วยดินเป็นครั้งคราว 
   1.2) ปริมาณน้ าชะขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบน้อยมาก  อาจมีการอุดตันของท่อที่ฝัง

ไว้ในหลุมฝังกลบและปั๊มสูบน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด และไม่มีการถางแต่งบริเวณรอบบ่อ ซึ่งปกคลุมไปด้วย
ต้นไม้ 

   1.3) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งจาก
บ่อสังเกตการณ์ และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

   1.4) เครื่องจักรที่ใช้ในพ้ืนที่มีสภาพทรุดโทรม ส่งผลให้การฝังกลบขยะมูลฝอย
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และในการซ่อมแซมเครื่องจักรจะต้องใช้งบประมาณสูง 

 2) ด้านงบประมาณ 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่ารายรับ เนื่องจากนโยบาย

ยกเว้นจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบ้านเรือน 
    3) ด้านบุคลากร 
  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูล

ฝอย รวมถึงขาดแคลนช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักร 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
    1) ด้านเทคโนโลยี 
  1.1) ควรมีการควบคุมการฝังกลบให้ถูกหลักวิชาการ โดยควรมีการบดอัดและ

ฝังกลบขยะมูลฝอยทุกวัน ซึ่งก่อนการบดอัด ควรมีการเกลี่ยขยะมูลฝอยให้เป็นชั้นบางๆ ไม่ควรกองหนาๆ แล้ว
บดอัดเพราะจะท าให้ขยะมูลฝอยถูกบดอัดเฉพาะผิวหน้า ท าให้สูญเสียพ้ืนที่การฝังกลบ  

  1.2) ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย โดยการขุดลอกน าขยะที่ตกค้าง
ออก และสูบน้ าเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย และควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและ
คุณภาพน้ าระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง  

   2) ด้านงบประมาณ 
 ควรทบทวนนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน 
หรือควรปรับวิธีการรณรงค์ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้ได้ผลเป็นรูปธรรมเพ่ือลด
ต้นทุนในการบริหารจัดการ และควรมีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน 

  3) ด้านบุคลากร 
 3.1) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน พร้อมฝึกอบรมบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยในเรื่องการดูแลระบบ และวางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสม
กับเครื่องจักร 

  3.2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย 
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    4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
         4.1) เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งชุมชน และ

ผู้ประกอบการค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาล ขอความร่วมมือใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
โครงการต่างๆ ของเทศบาล 

 4.2) ควรให้ความส าคัญในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้มากข้ึน 
                        5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

             5.1) ควรให้ความส าคัญด้านการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

  5.2) ควรมีการทบทวนการจัดท า MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น า
ขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย คัดแยกของเสียอันตราย และ
ขยะติดเชื้อไม่ให้ปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งวางแผนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันใน
ลักษณะศูนย์รวม โดยมีการจัดสรรงบประมาณ และใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ร่วมกันและเพ่ือเป็นการน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 5.3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งในบ่อบ าบัด
น้ าชะขยะมูลฝอยและน้ าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 
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 4.1.2 เทศบาลนครหาดใหญ่  
 (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
  (1.1) ที่ตั้งและขนาด  
    ตั้งอยู่ที่เลขที่ 445 ถนนเพชรเกษม อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำมีพ้ืนที่ 21 
ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบำลเมืองคลองแห 
  ทิศตะวันออก  ขนำนกับ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 407 (ทำงไปอ ำเภอเมืองสงขลำ) 

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ คลองอีต่ ำและคลองอู่ตะเภำ 
                 ทิศใต ้          ติดต่อกับ ทำงรถไฟไปสุไหงโก-ลก และคลองอู่ตะเภำ 

 (1.2) ประชากร  
  เทศบำลนครหำดใหญ่ มีประชำกรรวม 159,687 คน เป็นชำย 74,195 คน หญิง 

85,492 คน จ ำนวนบ้ำน  65,025 หลัง จ ำนวนประชำกรเฉลี่ย 2.5 คนต่อหลังคำเรือน นอกจำกนี้ในเขตเทศบำล
นครหำดใหญ่มีประชำกรแฝงประมำณ 30,000 คนต่อปี 

  (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จำกกำรส ำรวจองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบำลนคร

หำดใหญ่ ในปี 2557 พบว่ำ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอำหำร รองลงมำคือ พลำสติก แก้ว 
และกระดำษ ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 4.1-7 และจำกกำรส ำรวจแหล่งก ำเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนคร
หำดใหญ่ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 พบว่ำ แหล่งก ำเนิดขยะมูลฝอยที่ส ำคัญ คือ ร้ำนอำหำร รองลงมำคือ 
โรงแรม หน่วยงำนรำชกำร และตลำด ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 4.1-8 

ตารางท่ี 4.1-7 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. เศษอำหำร 48.15 
2. พลำสติก 14.64 
3. แก้ว 8.21 
4. กระดำษ 6.09 
5. โลหะ 0.96 
8. อื่นๆ  21.95 

ตารางท่ี 4.1-8 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ านวน (แห่ง) 
1. ร้ำนอำหำร 290 
2. โรงแรม 93 
3. หน่วยงำนรำชกำร 23 
4. ตลำด 9 
5. ห้ำงสรรพสินค้ำ 8 
6. โรงพยำบำล 6 
7. สถำนศึกษำ 3 
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รูปที่ 4.1-7 แผนที่แสดงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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 (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
             (2.1) ความเป็นมา 

 เดิมเทศบำลนครหำดใหญ่ก ำจัดขยะมูลฝอยโดยกำรเทกองกลำงแจ้ง เผำและ
ฝังกลบบ้ำงเป็นครั้งครำว ในปี 2537-2538 เทศบำลนครหำดใหญ่ได้รับงบประมำณจำกกระทรวงมหำดไทย
จ ำนวน 27.05 ล้ำนบำทเพ่ือปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย ในช่วงปี 2538-2541 ได้รับงบประมำณเป็นเงิน
อุดหนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมตำมแผนปฏิบัติกำรเพ่ือควบคุม ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ ำนวน 
110.04 ล้ำนบำท เพ่ือปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย ดังตำรำงที่ 4.1-9 แต่สำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุง
พ้ืนที่ได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น (ประมำณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) โดยพ้ืนที่ส่วนที่เหลือเทศบำลได้ตั้ง
งบประมำณเพ่ือน ำมำปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเอง โดยเทศบำลได้ก่อสร้ำงหลุมฝังกลบขยะใหม่ 1 หลุม
และปรับปรุงหลุมเดิม 2 หลุมขนำด 45 ไร่ และ 30 ไร่        

ตารางท่ี 4.1-9 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2537-2538 กระทรวงมหำดไทย 27.05 ปรับปรุงสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยและ
ก่อสร้ำงหลมุฝังกลบในพื้นที่ ม.3 ต.ควนลัง 
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

2538-2540 กองทุนสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

63.04 

2539-2541 กองทุนสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

47 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบำลนครหำดใหญ่มีนโยบำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอยจำกฝ่ำยบริหำรและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบำยของหน่วยงำน โดยมีกำรจัดตั้งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบไว้ชัดเจน  

  เทศบำลนครหำดใหญ่มีกำรจัดท ำระบบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
และมีกำรสรุปรำยงำนผลข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยต่อผู้บริหำรเป็นระยะๆ โดยเทศบำลนคร
หำดใหญ่มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

  ในด้ำนกำรรวมกลุ่มพ้ืนที่กำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่ มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงำนอ่ืนที่จัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ ำนวน 6 แห่ง ในปี 2559 มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดท ำบันทึกข้อตกลงน ำขยะมูลฝอยมำก ำจัด จ ำนวน 6 แห่ง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ร่วมจัดท ำบันทึกข้อตกลงน ำขยะมูลฝอยมำก ำจัด จ ำนวน 8 แห่ง  ดังตำรำงที่ 4.1-10 โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอ่ืนได้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในกำรน ำขยะมูลฝอยไป
ก ำจัด ณ โรงงำนแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ  
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ตารางท่ี 4.1-10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลนครหาดใหญ่ 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) ทน.หำดใหญ่ (2) ทม.คลอง
แห (3) ทต.ท่ำช้ำง (4) ทต.บ้ำน
หำร (5) อบต.ฉลุง และ (6) อบต.
นำหม่อม 

ทน.หำดใหญ่ พ.ย. 48 ทน.หำดใหญ่ 222.2 
ทม.คลองแห 30.79 
ทต.ท่ำช้ำง 9.7 
ทต.บำ้นหำร 1.01 
อบต.ฉลุง 1.79 
อบต.นำหม่อม 3.93 
อบต.ทุ่งขมิ้น 1.61 
อบต.คลองหรัง 0.42 
ทต.คูเต่ำ 3.73 
ทต.โคกม่วง 1.32 
ทต.ทุ่งลำน 1.12 
อบต.คลองหลำ 0.88 
ทม.ทุ่งต ำเสำ 3.57 
ทม.ควนลัง 30.74 
หน่วยงำนอื่น 6.5 

รวม 319.31 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 สถำนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต ำบลควนลัง 

อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ มีพ้ืนที่ประมำณ 135 ไร่ ซึ่งเทศบำลนครหำดใหญ่จัดซื้อที่ดินเมื่อปี 2518 
ห่ำงจำกเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ 12 กิโลเมตร ตำมถนนสนำมบินพำณิชย์ โดยอยู่ ในเขตพ้ืนที่กำรปกครอง
ของเทศบำลเมืองควนลัง โดยมีรำยละเอียดของระบบก ำจัดดังแสดงในตำรำงที่ 4.1-11  

 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหลำยๆ ปัจจัย 
โดยในปี 2540 หลังจำกได้รับงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขำภิบำลจึงมี
กำรฝังกลบแบบถูกหลักสุขำภิบำล และหลังจำกอุทกภัยเมื่อปี 2543 จึงเปลี่ยนเป็นกำรเทกองกลำงแจ้ง มี
กำรเผำหรือฝังกลบเป็นครั้งครำว ปัจจุบันพ้ืนที่ที่ใช้ในกำรฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่เต็ม
พ้ืนที่แล้ว เทศบำลได้ให้บริษัทเอกชนมำด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบเตำเผำขยะและแปรรูปเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ
ด้วยเทคนิค  Energy Recovery Gasification (ERG) 
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ตารางท่ี 4.1-11 การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ระบบฝังกลบเป็นบ่อดินจ ำนวน 3 บ่อ เนื้อที่รวม 100 ไร่ แบ่งเป็น พ้ืนท่ี A ขนำด 2 ไร่ พื้นที่ B 

ขนำด 45 ไร่ และพื้นที ่C ขนำด 30 ไร่ ด ำเนินกำรฝังกลบจ ำนวน 5 ช้ัน ควำมสูงรวมประมำณ 30 
เมตร ปจัจุบันมีกำรฝังกลบเต็มศักยภำพของพื้นที่ 

กลุ่มอำคำร - ป้ำยสถำนที่ก ำจัดขยะ  อยู่ในสภำพดี  
- ไม่มีอำคำรป้อมยำมและอำคำรซ่อมบ ำรุง  
- ถนนภำยในโครงกำรมีควำมกว้ำงประมำณ 6 เมตร 
- ไม่มีพื้นที่แนวกันชน โดยมีรั้วลวดหนำมกั้นขอบเขตบริเวณโครงกำร 

ระบบบ ำบัดน้ ำชะ 
ขยะมูลฝอย 

ระบบบ ำบดัน้ ำชะขยะมูลฝอยมี  2 บ่อ คือ บ่อหมักและบ่อผึ่ง แต่ปจัจุบันไดม้ีกำรถมบ่อ 
เพื่อก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ จึงไม่มรีะบบบ ำบดัน้ ำชะขยะมูลฝอย 

ระบบติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำใต้ดิน 

มีจ ำนวน 5 บ่อ  เป็นบ่อท่ีถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ สำมำรถใช้งำนได้ 1 บ่อ  

 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมำณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้ำก ำจัด ณ สถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่ มีประมำณวันละ 319 โดยเป็นขยะของเทศบำลนครหำดใหญ่
ประมำณวันละ 222 ตัน จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนประมำณวันละ 91 ตัน และจำกหน่วยงำนอ่ืน
ประมำณวันละ 6 ตัน เทศบำลนครหำดใหญ่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้ำย จ ำนวน 32 คัน และรถบรรทุก
ขยะแบบเปิดข้ำง-เทท้ำย จ ำนวน 15 คัน รถคอนเทนเนอร์ จ ำนวน 16 คัน รถบรรทุกขยะอินทรีย์ จ ำนวน 1 
คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จ ำนวน 12 คัน (ภำคผนวก 4.1.2-ก) และมีเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ จ ำนวน 
7 คัน (ภำคผนวก 4.1.2-ข) เทศบำลนครหำดใหญ่มีกำรเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยแบ่งกำรเก็บขนเป็น 2 
แบบ คือ 1) เทศบำลเก็บขนเองโดยใช้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่ ในพ้ืนที่เขต 1 เขต 2 
และเขต 3 บำงส่วน และ 2) เทศบำลนครหำดใหญ่จ้ำงบริษัทซุ่นเฮง จ ำกัด ในกำรด ำเนินกำรเก็บขนขยะมูล
ฝอยในเขต 3 บำงส่วน และเขต 4 โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมูลฝอย
มำร่วมก ำจัดประมำณวันละ 22 คัน (ภำคผนวก 4.1.2-ค) 
 2) ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่
ปิดกำรใช้งำน เนื่องจำกขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่ โดยมีจ ำนวน 3 บ่อ คือ บ่อ A B และ C ด ำเนินกำรฝังกลบ
จ ำนวน 5 ชั้น ควำมสูงรวมประมำณ 30 เมตร ปัจจุบันฝังกลบเต็มพ้ืนที่ทั้ง 3 บ่อ แต่ใช้ก ำจัดขยะมูลฝอย
ชั่วครำวที่บ่อ A เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยส่วนเกินจำกโรงงำนแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
 ระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอยมี 2 บ่อ คือ บ่อหมักและบ่อผึ่ง ปัจจุบันไม่ได้มีกำรใช้
งำน เนื่องจำกมีกำรถมบ่อเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ จึงไม่สำมำรถติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบ
บ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอยได้ 
 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่ไม่มีระบบควบคุมก๊ำซและระบบ
ตรวจสอบก๊ำซ โดยมีระบบติดตำมตรวจสอบน้ ำใต้ดิน (บ่อสังเกตกำรณ์) จ ำนวน 5 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อที่ถูกต้องตำม
มำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ สำมำรถใช้งำนได้ 1 บ่อ ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 ได้ด ำเนินกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพน้ ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์ด้ำนทิศใต้น้ ำ โดยกำรตรวจวัดโลหะหนักจ ำนวน 8 พำรำมิเตอร์ พบว่ำ 
คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำใต้ดิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.
2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพน้ ำใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2543 (ภำคผนวก 4.1.2-ง) โดยมีระบบจัดกำรน้ ำฝนเป็นรำงดิน
โดยรอบโครงกำร มีรั้วลวดหนำมกั้นขอบเขตของโครงกำร แต่ไม่มีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone)  
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รูปที ่4.1-8 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ฝัง
กล

บเ
ต็ม

พื้น
ที ่

(ร
ื้อร

่อน
มูล

ฝอ
ยเ

ดิม
) 



 4-22 

 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบำลนครหำดใหญ่มีบุคลำกรประจ ำระบบก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 15 คน 

ประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำย จ ำนวน 1 คน หัวหน้ำงำน จ ำนวน 1 คน และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ/ทั่วไป  
จ ำนวน 13 คน  

  เทศบำลนครหำดใหญ่ด ำเนินกำรเก็บขนขยะมูลฝอยเองและจ้ำงเหมำเอกชน โดย
จ้ำงเหมำห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดซุ่นเฮงก่อสร้ำงในกำรเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรำตันละ 1,075 บำท เทศบำลนคร
หำดใหญ่ไม่มีเทศบัญญัติกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและไม่มีกำรจัดเก็บค่ำก ำจัดขยะมูลฝอย
จำกครัวเรือนหรือสถำนประกอบกำร และคิดค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำ
ขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดในอัตรำ 290 บำทต่อตัน โดยไม่คิดค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยจำกเทศบำลเมืองควนลัง 
เนื่องจำกเป็นที่ตั้งของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 

  ในปี 2553 เทศบำลนครหำดใหญ่ ได้ลงนำมในสัญญำก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำร
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับ บริษัท จีเดค จ ำกัด ในกำรก ำจัดขยะโดยแปลงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำด้วยเทคนิค  
Energy Recovery Gasification (ERG) ในกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวทำงบริษัทรับผิดชอบงบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงและติดตั้งเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์หลัก โดยเทศบำลนครหำดใหญ่จะต้องส่งขยะมูลฝอยเข้ำโรงงำนและ
ช ำระค่ำก ำจัดให้กับบริษัทในอัตรำตันละ 290 บำท (สองร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) เป็นเวลำ 10 ปี หลังจำกปีที่ 11 ถึงปี
ที่ 25 จะทบทวนปรับปรุงอัตรำค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยทุกๆ 5 ปี โดยเทศบำลนครหำดใหญ่ได้รับค่ำเช่ำที่ดินจ ำนวน 
500,000 บำทต่อปี และผลตอบแทนของรำยได้ที่ได้จำกค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยจ ำนวนร้อยละ 10   

  

  

รูปที่ 4.1-9 สภาพทั่วไปของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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รูปที่ 4.1-10 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 

 (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบำลนครหำดใหญ่มีกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ผ่ำน

เอกสำรแผ่นพับและกำรศึกษำดูงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับฟังควำมคิดเห็นใน
กำรด ำเนินโครงกำรแปลงขยะเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ และกำรให้ตัวแทนภำคประชำชนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร 
ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เทศบำลนครหำดใหญ่ได้รับกำรร้องเรียนกรณีประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน
จำกกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยในประเด็นได้รับกลิ่นเหม็น และขยะปลิวออกนอก
พ้ืนที่  

 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง โดยมีร้อยละของ
คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 54.4 มีรำยละเอียดในกำรประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบำลนครหำดใหญ่มีนโยบำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอยจำกฝ่ำยบริหำรและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยของหน่วยงำน มีเทศบัญญัติในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มีเทศ
บัญญัติกำรจัดเก็บค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยจำกประชำชนและสถำนประกอบกำร 
   2) มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้ำงของฝ่ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน  
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   3) มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และมีกำร
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ และมีนโยบำย/แผนงำนในกำรปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
ก ำจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีกำรรวมกลุ่มและจัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน ำขยะมูลฝอยมำก ำจัด ณ สถำนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลนคร
หำดใหญ่ จ ำนวน 13 แห่ง 

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) ไม่มีกำรควบคุมขนำดและกำรวำงต ำแหน่งของหน้ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอยในแต่
ละระยะ มีเพียงกำรเทกองขยะมูลฝอย 
   2) มีถนนที่รถสำมำรถวิ่งเข้ำสู่พ้ืนที่หน้ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอยได้  แต่มีปัญหำกำร
ขนส่งขยะมูลฝอยในช่วงหน้ำฝน เนื่องจำกถนนในพื้นที่เป็นถนนลูกรัง และกองขยะสูง ท ำให้รถขึ้น-ลงได้ยำก 
   3) มีกำรก ำหนดเวลำเข้ำ-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถำนที่ก ำจัดขยะ
มูลฝอย และเป็นเวลำที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ แต่ไม่มีกำรติดป้ำยประกำศเวลำเข้ำ-ออก
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่ำงชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) ไมม่ีอำคำรส ำนักงำนส ำหรับใช้เป็นส ำนักงำนของเจ้ำหน้ำที่และผู้ควบคุมสถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอย และมีบ้ำนพักเวรยำมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือใช้ตรวจตรำควำมปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์
ต่ำงๆ ในยำมวิกำล แต่อยู่ในสภำพทรุดโทรม 
   2) มีอำคำรและเครื่องชั่งน้ ำหนักขยะมูลฝอยที่สำมำรถใช้งำนได้ และมีกำรบันทึก
สถิติจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) ไม่มีโรงจอดพักและซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่ำงที่ไม่ได้ใช้งำน มี
ทำงเข้ำ-ออกสถำนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สำมำรถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้ำ-ออกพ้ืนที่ ซึ่งรถสำมำรถวิ่งสวน
ทำงกันได ้แต่อำจมีปัญหำกำรขนส่งขยะในช่วงหน้ำฝน เนื่องจำกถนนในพื้นที่เป็นถนนลูกรัง 
   4) ไม่มีลำนล้ำงรถขยะมูลฝอย  
   5) ในกำรก่อสร้ำงระบบ มีกำรก่อสร้ำงระบบกันซึมภำยในบ่อฝังกลบ มีรั้วล้อมรอบ
บริเวณพ้ืนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย มีระบบระบำยน้ ำฝน แต่ไม่มีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone)  
   6) ไม่มีระบบรวบรวมน้ ำชะขยะมูลฝอย และไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอย จึง
ไม่ได้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำจำกบ่อบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอย  
   7) มีบ่อติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดิน จ ำนวน 5 บ่อ โดยเป็นบ่อที่ถูกต้องตำม
มำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ สำมำรถใช้งำนได้ 1 บ่อ โดยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดิน พบว่ำ 
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำใต้ดิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพน้ ำใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2543 
   8) มีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่สำมำรถใช้งำนได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำระบบ 
   9) ไม่มีระบบรวบรวม ระบบระบำยก๊ำซ ระบบควบคุมและตรวจสอบก๊ำซจำกบ่อฝัง
กลบ 
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  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้ำเข้ำถึงพ้ืนที่และสำมำรถรองรับกำรด ำเนินกำรในสถำนที่ก ำจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่ำงเพียงพอ และมีระบบประปำส ำหรับใช้ในพื้นที่อย่ำงเพียงพอ   
   2) มีสัญญำณโทรศัพท์มือถือที่สำมำรถติดต่อกับหน่วยงำนภำยนอกได้หำกมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ  Real-time ไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  
  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย และมีผู้ควบคุมดูแลงำนระดับ
หัวหน้ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอย แต่ไม่ได้มีกำรควบคุมก ำกับดูแลงำนก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   2) มีกำรเกลี่ยขยะมูลฝอย แต่ไม่มีกำรบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยรำยวัน มีขยะ
มูลฝอยปลิวออกจำกบริเวณฝังกลบบ้ำง 
   3) มีกำรก ำหนดและควบคุมเวลำเข้ำ-ออกสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย และมีกำร
ควบคุมควบคุมผู้คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย  
   4) ไมม่ีมำตรกำรป้องกันกำรปลิวของขยะมูลฝอย และมำตรกำรในกำรป้องกันเหตุ
ร ำคำญด้ำนกลิ่น ทัศนะอุจำด และแมลงวัน  
   5) ไม่มีแผนกำรเก็บตัวอย่ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม ไม่มีกำรรวบรวมก๊ำซที่เกิดขึ้น
น ำไปจัดกำรอย่ำงถูกต้อง 
   6) ไม่มีมำตรกำรในกำรห้ำมจัดกำรของเสียอันตรำย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ และไม่มีมำตรกำรป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอย แต่มีกำรใช้ประโยชน์จำกกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
   7) มีแผนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งำนในระบบ แต่ไม่ได้มีกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน นอกจำกนี้ เครื่องจักรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนยังมีไม่เพียงพอกับปริมำณงำนในแต่ละวัน 
   8) มีระบบรักษำควำมปลอดภัย โดยมีเวรยำมดูแลควำมปลอดภัยของสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอย  
  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับรำยละเอียดของระบบกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย มีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน และมีกำรจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน 
   2) เทศบำลนครหำดใหญ่ไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยและ
ค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอยจำกประชำชนและสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่  แต่มีกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยจำกสถำนประกอบกำร  
   3) มีกำรจัดเตรียมภำชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่ำงเพียงพอ แต่ไม่มีกำรแยก
ประเภทของภำชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบำลนครหำดใหญ่มีกำรเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของเทศบำล และไม่มีกำรตกค้ำงของขยะมูลฝอย 
   4) มีเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ทั้งนี้ 
เทศบำลนครหำดใหญ่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในเรื่องกลิ่นและขยะมูล
ฝอยปลิวออกนอกพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 4.1-12 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลกำรประเมินด้ำนนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย 

21 19.5 

ร้อยละ 54.4 

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

2 .  ผลกำรประ เมินด้ ำนกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนในสถำนท่ีก ำจัดขยะมูลฝอย 

9 4 

3. ผลกำรประเมินด้ำนควำมครบถ้วนของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในสถำนท่ีก ำจัดขยะมูลฝอย 

57 20.5 

4. ผลกำรประเมินด้ำนควำมครบถ้วนของระบบ
สำธำรณูปโภค 

12 9 

5. ผลกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 51 24 
6. ผลกำรประเมินด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

21 16 

รวม 171 93 

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
  1) ด้านเทคโนโลยี 
   1.1) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่ใช้พ้ืนที่เต็มศักยภำพ 
ไม่สำมำรถรองรับขยะมูลฝอยได้อีก แต่เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยโดยแปลงเป็นพลังงำน
ไฟฟ้ำยังด ำเนินกำรไม่เต็มประสิทธิภำพ เทศบำลนครหำดใหญ่จึงจ ำเป็นต้องใช้ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อ A 
ชั่วครำว ซ่ึงในช่วงฤดูฝนจะมีอุปสรรคในกำรท ำงำน เนื่องจำกถนนทำงขึ้นเป็นดินเหนียวและมีควำมลำดชันสูง 
รถเก็บขนขยะมูลฝอยและเครื่องจักรไม่สำมำรถขึ้นไปยังบ่อฝังกลบได้ ขยะมูลฝอยจึงถูกลมพัดปลิวออกนอก
สถำนที่ก ำจัดขยะ มีน้ ำชะขยะไหลออกจำกพ้ืนที ่
   1.2) ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั้งจำก
บ่อสังเกตกำรณ์ และระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอย 
   1.3) ไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอย ท ำให้น้ ำชะขยะมูลฝอยไหลออกนอก
พ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยสู่บริเวณท่ีลุ่มด้ำนข้ำงหลุมฝังกลบ 

  2) ด้านงบประมาณ 
   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยสูงกว่ำรำยรับ และรำยรับในกำร

บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยจำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมได้ลดน้อยลง โดยเฉพำะรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมเก็ บขน
ขยะมูลฝอย เนื่องจำกนโยบำยยกเว้นจัดเก็บค่ำธรรมเนียมจำกบ้ำนเรือน  

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี 

 1.1) ควรมีกำรรวบรวม/สูบน้ ำชะขยะมูลฝอยไปบ ำบัดโดยจัดท ำเป็นบ่อพักน้ ำ
เสียชั่วครำว หรือน ำไปบ ำบัดร่วมกับโครงกำรแปลงขยะเป็นพลังงำน  
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 1.2) ลดปริมำณน้ ำชะขยะมูลฝอยที่เกิดจำกกำรบดอัดขยะ ด้วยกำรใช้ดินไถ
กลบบำงๆ โดยไม่ต้องบดอัด หรืออำจใช้ปูนขำวโรยเพ่ือช่วยลดปัญหำด้ำนกลิ่น 

 1.3) ควรมีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดินอย่ำงต่อเนื่อง  
 1.4) ควรมีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยโดยกำรขุดร่อนขยะมูล

ฝอยเพ่ือน ำกลับมำใช้ประโยชน์ (Landfill Mining) 
 2) ด้านงบประมาณ 

 ควรทบทวนนโยบำยยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยจำกบ้ำนเรือน 
หรือควรปรับวิธีกำรรณรงค์ของประชำชนในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทำงให้ได้ผลเป็นรูปธรรมเพ่ือลด
ต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำร และควรมีกำรวำงแผนในกำรจัดสรรงบประมำณให้ชัดเจนในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย 

  3) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
   3.1) ควรเตรียมควำมพร้อมในกำรควบคุม ก ำกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่

ด ำเนินโครงกำรแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้ำน 
   3.2) ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณและวำงแผนกำรติดตำมประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำในบ่อสังเกตกำรณ์
อย่ำงต่อเนื่อง 

   3.3) ควรมีกำรทบทวนกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนและหน่วยงำนอ่ืนที่น ำขยะมูลฝอยมำก ำจัด ให้มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมำณขยะมูลฝอยที่ต้อง
ก ำจัด และแยกของเสียอันตรำยและมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

   3.4) เร่งรัดกำรด ำเนินงำนของโรงงำนแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนให้เต็ม
ประสิทธิภำพ เพ่ือปิดพื้นท่ีหลุมฝังกลบ หลุม A 
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 4.1.3 เทศบาลเมอืงบ้านพร ุ 
 (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 (1.1) ที่ตั้งและขนาด  
   เทศบาลเมืองบ้านพรุตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

มีพื้นที่  17.97 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหาดใหญ่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 
5 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเมืองสงขลาประมาณ 38 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลต าบลบ้านไร่  

       และเทศบาลต าบลทุ่งลาน  

 (1.2) ประชากร  
  เทศบาลเมืองบ้านพรุมีประชากรรวม 24,024 คน เป็นชาย 11,569 คน และหญิง 

12,455 คน มีจ านวนบ้าน 10,477 หลังคาเรือน และความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2.3 คนต่อหลังคาเรือน 

  (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จากการส ารวจองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาล

เมืองบ้านพรุ ในปี 2557 พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร รองลงมาคือ พลาสติก
และกระดาษ และใบไม้/กิ่งไม้ ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.1-13 และจากการส ารวจแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในปี 2557 พบว่า แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ คือ บริษัท/โรงงาน/ห้างหุ้นส่วน  
รองลงมาคือ ตลาด โรงเรียน และห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.1-14 

ตารางท่ี 4.1-13 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. เศษอาหาร 64.8 
2. พลาสติก 6.7 
3. กระดาษ 6.7 
4. ใบไม้/กิ่งไม้ 4.5 
5. โลหะ 2.2 
6. แก้ว 0.3 
7. ผ้า 0.2 
8. อื่นๆ  14.6 
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ตารางท่ี 4.1-14 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ านวน (แห่ง) 
1. บริษัท/โรงงาน/ห้างหุ้นส่วน 28 
2. ตลาด 5 
3. โรงเรียน 5 
4. ห้างสรรพสินค้า 4 
5. ธนาคาร 4 

 

 (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
             (2.1) ความเป็นมา 

           จากการที่อ าเภอหาดใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ท าให้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2539-2542 ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด พ.ศ.
2541-2548 และหน่วยงานอื่นๆ รวมวงเงินทั้งสิ้น 106.41 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 4.1-15 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองบ้านพรุมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน โดยมีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน แต่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบจ ากัด 

  เทศบาลเมืองบ้านพรุมีการจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูล   

  ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านพรุมีการจั ดท าสรุปรายงานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล โดยเทศบาลเมืองบ้านพรุมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผล
การใช้งบประมาณ  

  ในด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านพรุ มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 5 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 5 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่ได้ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 5 แห่ง ดังตารางที่ 4.1-16 
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รูปที ่4.1-11 แผนที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
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ตารางท่ี 4.1-15 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2539 กองทุนสิ่งแวดล้อม                
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลด
และขจัดมลพิษ อ าเภอ
หาดใหญ่ 

30 - จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย งบประมาณ 25 ล้านบาท 
- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ 5 ล้านบาท ศึกษาแล้วเสร็จปี 
2541 

2539 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               
กรมการปกครอง 

5.705 จัดซื้อเครื่องจักรในการเก็บขนขยะมูลฝอย ได้แก่ 
- รถดูดสิ่งปฏิกลู ความจุ 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 10 ลูกบาศก์หลา 
จ านวน 3 คัน  
- รถบรรทุกขยะแบบปิดท้าย ความจุ 4 ลูกบาศก์หลา 
จ านวน 2 คัน 

2541 ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

25.6 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ระยะที่ 1) จ านวน 1 หลุม 
และบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

2541 ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) 

2.955 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 130 แรงม้า 

2545 ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

15.15 ก่อสร้างและปรับปรุงโรงจอดรถเครื่องจักร อาคารส านักงาน 
และบ้านพัก ระบบไฟฟ้า อาคารช่ังน้ าหนักขยะมูลฝอย และ
ถนนเข้าโครงการ  

2548 อบจ.สงขลา 12 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ระยะที่ 2) 
2557 อบจ.สงขลา 15 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ระยะที่ 3) 
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ตารางท่ี 4.1-16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ  

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) ทม.บ้านพรุ  (2) ทม.คอหงส์ 
(3) ทต.พะตง (4) ทต.บ้านไร่ และ 
(5) อบต.พะตง 

ทม.บ้านพรุ ต.ค.-พ.ย. 48 ทม.บ้านพรุ 20 
ทม.คอหงส์ 50 
ทต.พะตง 7 
ทต.บ้านไร่ 5 
อบต.พะตง 2 
ทต.คลองแงะ 7.5 
ทต.นาทวี 6 
อบต.ท่าชะมวง 3 
อบต.ปริก 3.6 
อบต.พังลา 3.7 

รวม 107.8 
 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

เทศบาลในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 107  ไร่ 35 ตารางวา เป็นที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ อยู่ในเขตของพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านไร่ ห่างจากเทศบาล 8 กิโลเมตร ตามถนนกาญจนวนิช 
โดยมีทางแยกเข้าทางถนนฮกเต็กวิถีอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.1-12 โดยมีรายละเอียดของ
ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4.1-13 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุเปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
มาตั้งแต่ปี 2541 เริ่มด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2542  

ตารางท่ี 4.1-17 การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 1 และ 2 ปิดระบบ เนื่องจากเตม็พื้นท่ี ปัจจุบันใช้งานในหลุม

ฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 3 ช้ันท่ี 1   
กลุ่มอาคาร ป้อมยาม ส านักงาน อยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่มีการใช้งาน 

บ้านพัก อยู่ในสภาพทรุดโทรม 
โรงจอดรถ และอาคารเครื่องช่ัง อยู่ในสภาพดี 

ระบบบ าบดัน้ าชะขยะ
มูลฝอย 

ระบบบ าบดัน้ าเสียแบบ Stabilization Pond  พื้นที่รวมประมาณ 6 ไร่  ประกอบด้วย 3 บ่อ  
      - บ่อที่ 1 บ่อหมัก บ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศ มีพ้ืนท่ีบ่อ 5,466 ตารางเมตร  มีความลึก 
4.0 เมตร มีระยะเวลากักเก็บน้ า 25 วัน สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ 7,374.5 ลูกบาศก์เมตร 
      - บ่อที่ 2 บ่อผึ่ง บ าบัดน้ าเสียแบบก่ึงไร้อากาศ พ้ืนท่ีบ่อขนาด 1,792 ตารางเมตร  มคีวาม
ลึก 3 เมตร  มรีะยะเวลากักเก็บน้ า 7 วัน สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1,867.5 ลูกบาศก์เมตร 
      - บ่อที่ 3 บ่อบ่ม บ าบัดน้ าเสยีแบบใช้อากาศ พ้ืนท่ีบ่อขนาด 1,664 ตารางเมตร  มีความ
ลึก 1.5 เมตร สามารถรองรับปรมิาณน้ าเสียได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
      ปัจจุบันไม่มีการเดินระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเนื่องจากเครื่องสูบน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด  

ระบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

มีจ านวน 4 บ่อ  เป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น)  มสีภาพดี แต่
ไม่มีน้ าใต้ดิน  
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 เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับบริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการลงทุน

ก่อสร้างโรงงานเผาขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ก าลังผลิต 4.9 เมกกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงแปรรูป
จากขยะมูลฝอยเพ่ือจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
ได้แก่ (1) กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง  RDF (2) กระบวนการ
เผาไหม้ในเตาเผาและผลิตพลังงานไฟฟ้า (3) กระบวนการหมักแบบชีวภาพหรือกระบวนการผลิตปุ๋ยเตรียมดิน 
และ (4) กระบวนการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ 
 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีประมาณวันละ 108 ตัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
บ้านพรุประมาณวันละ 20 ตัน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงประมาณวันละ 88 ตัน 
เทศบาลเมืองบ้านพรุมีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ านวน 6 คัน 
และรถบรรทุกขยะแบบเปิด-ปิดข้าง จ านวน 1 คัน (ภาคผนวก 4.1.3-ก) และมีเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ 
จ านวน 4 คัน (ภาคผนวก 4.1.3-ค) 
 2) ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ
มีการใช้งานได้ตามปกติ มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ประมาณ 80 ตันต่อวัน โดยมี
จ านวน 2 บ่อ (1) บ่อที่ 1 เป็นแบบ Area Method ออกแบบไว้ 6 ชั้น มีความสูงชั้นละ 3 เมตร ปัจจุบันปิด
ระบบเนื่องจากเต็มพ้ืนที่ (2) บ่อที่ 2 เป็นแบบ Area Method ออกแบบไว้ 9 ชั้น มีความสูงชั้นละ 3 เมตร 
ปัจจุบันปิดระบบเนื่องจากเต็มพ้ืนที่ (3) บ่อที่ 3 เป็นแบบ Area Method เริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2558 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการฝังกลบในบ่อที่ 3 ชั้นที่ 1 
 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นระบบบ่อผึ่ง ประกอบด้วย (1) บ่อหมักแบบไร้
อากาศ จ านวน 1 บ่อ (2) บ่อผึ่งแบบไร้อากาศ  จ านวน 1 บ่อ และ (3) บ่อผึ่งแบบใช้อากาศ จ านวน 1 บ่อ ไม่
สามารถใช้งานเนื่องจากระบบสูบน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด จึงไม่สามารถติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยได้ 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุมีระบบควบคุมก๊าซประมาณ 10-20 
จุด แต่ไม่มีระบบตรวจสอบก๊าซ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 4 บ่อ  เป็น
บ่อที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) สามารถใช้งานได้แต่ไม่มีน้ าใต้ดิน จึงไม่
สามารถติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ได้ โดยมีระบบจัดการน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตโดยรอบ
โครงการ มีรั้วคอนกรีตกั้นบริเวณด้านหน้าโครงการ และมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) เป็นต้นยางพารา ความ
สูงประมาณ 20 เมตร ทั้ง 4 ด้าน 
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รูปที่ 4.1-12 สถานทีฝ่ังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
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รูปที่ 4.1-13 แผนผังสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

พืน้
ที่ฝั

งก
ลบ

ระ
ยะ

ที่ 
3 

ระ
ยะ

ที่ 
1 

ฝัง
กล

บ 
เต็

มพ
ื้นท

ี ่

ระ
ยะ

ที่ 
2 

ฝัง
กล

บ 
เต็

มพ
ื้นท

ี ่

ระ
ยะ

ที่ 
3 

อย
ู่ระ

หว
่าง

กา
รฝั

งก
ลบ

 
 



 4-36 

 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบาลเมืองบ้านพรุมีบุคลากรประจ าระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 7 คน 

ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 
จ านวน 1 คน พนักงานขับรถแบกโฮ จ านวน 1 คน พนักงานขับรถแทรกเตอร์ จ านวน 1 คน พนักงานขับรถ 6 
ล้อ จ านวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 คน  

  เทศบาลเมืองบ้านพรุด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดยไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน แต่มเีทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดขยะมูลฝอย และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่น า
ขยะมูลฝอยมาก าจัดในอัตรา 300 บาทต่อตัน ยกเว้นเทศบาลต าบลบ้านไร่ คิดค่าก าจัดในอัตรา 120 บาทต่อ
ตัน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของระบบ 

  เทศบาลเมืองบ้านพรุมีปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบไม่เพียงพอ  เครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
และการด าเนินงานของระบบไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการก าจัดขยะมูลฝอย 

 (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลเมืองบ้านพรุมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่

ผ่านเสียงตามสายของเทศบาล โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบ้านพรุยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนกรณี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินงานบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยแต่อย่างใด 

 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนน
ที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 73.7 มีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบาลเมืองบ้านพรุมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน ไม่มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและเทศ
บัญญัติการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนและสถานประกอบการ 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และมีนโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองบ้านพรุ จ านวน 
9 แห่ง  
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รูปที่ 4.1-14 กลุ่มอาคารของระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
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รูปที่ 4.1-15 สภาพทั่วไปของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

 

  

  

รูปที่ 4.1-16 ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยและบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ าใต้ดิน 

 



 4-39 

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) ไม่มีการควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่
ละระยะ  
   2) มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พ้ืนที่หน้างานก าจัดขยะมูลฝอยได้ แต่มีปัญหาบ้าง
ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากดินที่ใช้ท าถนนเป็นดินลูกรัง  
   3) มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีการติดป้ายประกาศเวลาเข้า-ออก
ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาคารส านักงานอยู่ในสภาพทรุดโทรมและไม่มีการใช้งาน และมีบ้านพักเวรยาม ซึ่งมี
สภาพทรุดโทรมส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้ตรวจตราความปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ในยามวิกาล  แต่ไม่มี
การใช้งาน 
   2) มีอาคารและเครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการบันทึก
สถิติจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน และมี
ทางเข้า-ออกสถานทีฝ่ังกลบขยะมูลฝอยที่สามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้า-ออกพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถวิ่งสวน
ทางกันได้ในฤดูฝน 
   4) มีลานล้างรถขยะมูลฝอย มีอุปกรณ์ในการฉีดล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มี
การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากการล้างรถ 
   5) ในการก่อสร้างระบบ มีการก่อสร้างระบบกันซึมภายในบ่อฝังกลบ มีรั้วกั้น
บริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย แต่ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน โดยมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) มีระบบระบายน้ าฝนแต่
ไม่รอบพื้นท่ี  
   6) มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 16 จึงไม่ได้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
   7) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 4 บ่อ โดยเป็นบ่อที่ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ไม่ได้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดิน เนื่องจากไม่มีน้ าใต้ดิน 
   8) มีเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่ เพียงพอและสามารถใช้
งานได้  
   9) มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ มีระบบควบคุมก๊าซ แต่ไม่มี
ระบบตรวจสอบก๊าซ 

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และมีระบบประปาส าหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ   
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   2) มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ Real-time ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบการณ์และควบคุมก ากับ
ดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานก าจัดขยะมู ลฝอยที่มี
ประสบการณ์ โดยมีการควบคุมก ากับดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ 
   2) มีการเกลี่ยขยะมูลฝอย บดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 
   3) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และมีการ
ควบคุมผู้คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัด และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   4) มีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย และมาตรการในการป้องกันเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น ทัศนะอุจาด และแมลงวัน  
   5) ไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้นแต่ไม่มี
การน าไปจัดการอย่างถูกต้อง 
   6) ไม่มีมาตรการในการห้ามจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ และไม่มีมาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย แต่มีการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปลงเป็นพลังงาน 
   7) มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ โดยมีการด าเนินงาน
ตามแผน โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละวัน 
   8) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเวรยามดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  
  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แต่ไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
   2) เทศบาลเมืองบ้านพรุไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยและ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน/สถานประกอบการในพ้ืนที่  
   3) มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ แต่ไม่มี การแยก
ประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านพรุมีการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของเทศบาล และไม่มีการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   4) ไม่มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองบ้านพรุยังไมไ่ด้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 



 4-41 

ตารางท่ี 4.1-18 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

21 18 

ร้อยละ 73.7 

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

2 .  ผลการประ เมินด้ านการวางแผนการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

9 8 

3. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

57 41 

4. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค 

12 9 

5. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 51 39.5 
6. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 10.5 

รวม 171 126 

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
  1) ด้านเทคโนโลยี 
   1.1) เทศบาลเมืองบ้านพรุประสบปัญหาการฝังกลบขยะมูลฝอยในฤดูฝน 
เนื่องจากเป็นการฝังกลบบนพ้ืนที่หุบเขาลาดชัน  ถนนภายในสถานที่ฝังกลบบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ท าให้การ
เข้าไปยังจุดฝังกลบของทั้งรถเก็บขนและเครื่องจักรด าเนินงานได้ยาก ส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่รอการบดอัดชุ่มไป
ด้วยน้ าฝน ท าให้น้ าชะขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน จึงยากในการบดอัดและอาจไหลล้นออกนอกพ้ืนที่ 
   1.2) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินเป็นระบบที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) 
   1.3) ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยไม่สามารถบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยได้ 
เนื่องจากระบบสูบน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด น้ าชะขยะมูลฝอยจึงไม่ได้รับการบ าบัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.4) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งจาก
บ่อสังเกตการณ์ และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

  2) ด้านงบประมาณ 
   เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ยังมากกว่ารายรับเนื่องจากเทศบาลไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี 

  1.1) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลาด
เอียง จึงควรใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน เช่น ใช้รถตีนตะขาบท างานบนพ้ืนที่ลาดชัน เนื่องจากรถ
ตีนตะขาบมีความสามารถสูงในการเกาะยึดพ้ืนที่ และในฤดูฝนควรจัดเตรียมไม้หรือแผ่นเหล็กไว้ส าหรับเป็น
สะพาน เพ่ือง่ายต่อการขนส่งขยะมูลฝอย และปรับพ้ืนที่เทกองให้ใกล้ทางเข้ามากที่สุด นอกจากนี้ควรติดตั้ง
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เครื่องสูบน้ าเสียชนิดใต้น้ า (Sewage Submersible Pump) บริเวณจุดรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยเข้าระบบ
บ าบัด เพื่อระบายน้ าฝนออกจากพ้ืนที่ฝังกลบ 

  1.2) ควรมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยให้สามารถ
ใช้งานได้ ขุดลอกตะกอนในระบบบ าบัดน้ าเสีย และเดินเครื่องเติมอากาศในบ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อสุดท้าย เพ่ือให้
มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย   

  1.3) ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ 

  1.4) ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและคุณภาพน้ าจากระบบ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

   2) ด้านบุคลากร 
            ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการดูแลระบบ และการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร  
  3) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

              3.1) ควรรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการลด คัดแยก และ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เพ่ือลดภาระการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น และ
เพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักว่าการจัดการขยะมูลฝอยจะต้องเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน 

  3.2) ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารตามสถานที่ต่างๆ ให้กับ
ชุมชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด รวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในแต่ละพ้ืนที่  

  4) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
   4.1) ควรขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมา

ก าจัดร่วม ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
และเน้นการคัดแยกขยะอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้ปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป 

   4.2) ควรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและการก าจัดขยะมูลฝอยจาก
บ้านเรือนและสถานประกอบการในพ้ืนที่ 

   4.3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในบ่อบ าบัด
น้ าชะขยะมูลฝอยและน้ าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

    



 4-43 

 4.1.4  เทศบาลเมอืงสะเดา   
 (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 (1.1) ที่ตั้งและขนาด   
   เทศบาลเมืองสะเดา ตั้งอยู่ที่ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  มีเนื้อที่

ทั้งหมดประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลปริก 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลส านักขาม  

 (1.2) ประชากร 
 เทศบาลเมืองสะเดามีประชากรจ านวน 21,313 คน เป็นชาย 10,411 คน และ

หญิง 10,902 คน มจี านวนบ้าน 8,235 หลัง และจ านวนประชากรเฉลี่ย 2.6 คนต่อหลังคาเรือน    

    (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   เทศบาลเมืองสะเดาไม่ได้ด าเนินการในการศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยที่เข้าสู่

ระบบก าจัดขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญของเทศบาลเมืองสะเดา ได้แก่ 
ร้านอาหาร รองลงมาคือ หมู่บ้านจัดสรรและหน่วยงานราชการ/เอกชน และโรงงาน ตามล าดับ ดังตารางที่ 
4.1-19 

ตารางท่ี 4.1-19 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสะเดา 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ านวน (แห่ง) 
1. ร้านอาหาร 20 
2. หมู่บ้านจัดสรร 4 
3. หน่วยงานราชการ/เอกชน 4 
4. โรงงาน 3 
5. โรงแรม 2 
6. โรงพยาบาล 2 
7. ห้างสรรพสินค้า 1 
8. ตลาด 1 
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รปูท่ี 4.1-17  แผนที่เขตเทศบาลเมืองสะเดาและท่ีตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 
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 (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
             (2.1) ความเป็นมา 

           ปี 2537 เทศบาลเมืองสะเดาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (ในขณะนั้น) เพ่ือด าเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของระบบจัดการขยะมูลฝอย 
โดยว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล แคร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ในวงเงิน 2,500,000 บาท บนเนื้อที่ 96 ไร่ 
บ้านหน่ าฮ้ัว ต าบลสะเดา ซึ่งเป็นที่ดินจัดซื้อจากเอกชนในราคา 6,500,000 บาท ในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอย แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2539  

            ปีงบประมาณ 2539 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ในขณะนั้น) ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เพ่ือศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง (Detailed Engineering Design) วงเงิน 2,500,000 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2541 

 ปีงบประมาณ 2541 ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 1 วงเงิน 81.574 ล้านบาท 
(เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 25.719 ล้านบาทและเงินกู้จาก OECF  55.855 ล้านบาท) โดยว่าจ้างบริษัท 
อะสะโนะ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด และเริ่มท าการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2541 
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2543 และเปิดด าเนินการในปีเดียวกัน  

 ปีงบประมาณ 2551 ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 45 ล้านบาท และเทศบาลฯ สมทบอีก 5 ล้านบาท ส าหรับใช้ใน
การก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบระยะที่ 2 โดยเริ่มท าการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2552 และเริ่มใช้งานหลุมฝังกลบระยะที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 
 เทศบาลเมืองสะเดาได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและจากกองทุนสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 136.574 ล้านบาท ดังแสดง
ในตารางที่ 4.1-20 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองสะเดามีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน โดยไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

  เทศบาลเมืองสะเดามีการจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
และมีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูล 

  ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารทุกเดือน และมีรูปแบบการรายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งนี้ เทศบาลเมือง
สะเดามีการจัดท าสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการก าหนดเป้าหมายในการติดตาม
ประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.1-20  งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2537 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

2.5 ศึกษาความเหมาะสมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

2539 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

2.5 ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูล
ฝอยโดยวิธีฝังกลบ 

2541 กองทุนสิ่งแวดล้อมและเงินกู้จาก OECF 81.574 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมลูฝอยโดยวิธีฝังกลบ 
ระยะที่ 1 

2551-2552 กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด  

50 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมลูฝอยโดยวิธีฝังกลบ 
ระยะที่ 2 
 

 
  ในด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสะเดา มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 11 แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 6 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่ได้ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงแต่น าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 2 แห่ง ดังตารางที่ 4.1-21 

ตารางที ่4.1-21  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองสะเดา 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. /หน่วยงานที่
เข้าร่วมปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) อบต.ปริก  (2) อบต.ทุ่งหมอ  (3) ทต.ส านักขาม  
(4) ทต.ปาดัง (อบต.ปาดังเบซาร์ เดิม) (5) 
อบต.เขามีเกียรติ  (6) อบต.พังลา  (7) อบต.
ท่าโพธิ์  (8) อบต.ส านักแต้ว  (9) ทม.ปาดังเบซาร์ 
(ทต.ปาดังเบซาร์ เดิม)  (10) ทต.ปริก และ 
(11) ทต.คลองแงะ (ทต.พังลา เดิม) 

ทม.สะเดา 12 ก.พ. 44 ทม.สะเดา 17.2 
ทม.ปาดังเบซาร์ 7.3 
ทต.ส านักขาม 23.2 
ทต.ปาดัง 1.1 
ทต.นาทวีนอก 5.3 
อบต.เขามีเกียรติ 2.9 
อบต.ท่าโพธิ ์ 2.5 
อบต.ส านักแต้ว 2.8 
อบต.คลองทราย 1.2 

   รวม 63.5 
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 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดาเป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล มีเนื้อที่ 96 ไร่ บริเวณถนนเลี่ยงเมือง บ้านหน่ าฮั้ว ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
ที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อเองเมื่อปี 2540 อยู่นอกเขตเทศบาล โดยห่างจากเขตเทศบาลเมืองสะเดาประมาณ 
7 กิโลเมตร ห่างจากคลองเล่ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร มีการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยมีชุมชนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จ านวน 1 ชุมชน ก่อสร้าง
เมื่อปี 2541 แล้วเสร็จเมื่อปี 2543 และเริ่มใช้งานในปีเดียวกัน ด าเนินการดูแลระบบโดยกองช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง เทศบาลเมืองสะเดา โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังตารางที่ 4.1-22   

ตารางท่ี 4.1-22  การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
ระยะที่ 1  

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบขุดร่อง จ านวน 1 หลุม พื้นที่ 15 ไร่  ปริมาณขยะมูลฝอยรวม 
240,000 ลูกบาศก์เมตร ฝังกลบ 3 ช้ัน ความสูงรวมประมาณ 14 เมตร ปัจจุบันปิดระบบ 
เนื่องจากเต็มพื้นท่ี 

หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 
ระยะที่ 2 

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบขุดร่อง จ านวน 1 หลุม พื้นที่ 10 ไร่ รองรับขยะได้ 160,000 
ลูกบาศก์เมตร ฝังกลบ 3 ช้ัน อยู่ในระหว่างเปิดด าเนินการ โดยมีอายุการใช้งานของระบบ
ตามที่ออกแบบไว้ 10 ปี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการฝังกลบในช้ันท่ี 3  

กลุ่มอาคารและ
สาธารณูปการ 

- ป้อมยาม สภาพดี แต่ไม่มีการใช้งาน 
- ส านักงานและเครื่องช่ัง  สภาพดี  
- โรงจอดรถและบ ารุงเครื่องจักรกล สภาพดี  
- อาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ และอาคารอเนกประสงค์ สภาพดี  
- บ้านพักพนักงาน สภาพดี  
- รั้วรอบโครงการ ความสูง 1.70 เมตร สภาพดี 
- รางระบายน้ ารอบพ้ืนท่ีฝังกลบเป็นคอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร สภาพดี  
- บ่อหมักสิ่งปฏิกูล สภาพดี 
- ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร สภาพดี 

ระบบบ าบัดน้ าชะ 
ขยะมูลฝอย 

ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นแบบบ่อผึ่ง จ านวน 4 บ่อ ปูแผ่น HDPE ทุกบ่อ 
      บ่อที่ 1 และ 2 บ่อหมัก ขนาดบ่อละ 9,600 ลูกบาศก์เมตร บ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศ  
      บ่อที่ 3 บ่อผึ่ง ขนาด 9,600 ลูกบาศก์เมตร บ าบัดน้ าเสียแบบกึ่งใช้อากาศ 
      บ่อที่ 4 บ่อบ่ม ขนาด 9,600 ลูกบาศก์เมตร บ าบัดน้ าเสียแบบใช้อากาศ  
      มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อหมักและบ่อผึ่ง และเปิดใช้งานเป็นครั้งคราว 

ระบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

บ่อสังเกตการณ์เป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) จ านวน 8 
บ่อ  อยู่ในสภาพดี จ านวน 3 บ่อ ถูกรื้อถอน จ านวน 2 บ่อ ช ารุด จ านวน 3 บ่อ  
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รูปที่ 4.1-18  แผนผังระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 
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 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสะเดา มีประมาณวันละ 63 ตัน โดยเป็นขยะของเทศบาลเมืองสะเดา
ประมาณวันละ 17 ตัน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้เคียงประมาณวันละ 46 ตัน เทศบาลเมือง
สะเดามีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ านวน 6 คัน และถังคอนเทน
เนอร์ จ านวน 1 ถัง (ภาคผนวก 4.1.4-ก) ส่วนรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เข้าร่วม
โครงการ มีประมาณ 18 คัน (ภาคผนวก 4.1.4-ข) และมีเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ จ านวน 5 คัน 
(ภาคผนวก 4.1.4-ค) 

  2) ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดามี
การใช้งานได้ตามปกติ โดยมีจ านวน 2 บ่อ (1) บ่อที่ 1 เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ 3 ชั้น โดยต่ า
กว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ความสูง 6 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น มีความสูงชั้นละ 4 เมตร ปริมาณขยะ
มูลฝอยรวมทั้งสิ้น 240,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปิดระบบเนื่องจากเต็มพ้ืนที่ (2) บ่อที่ 2 เป็นแบบ Trench 
Method ออกแบบไว้ 3 ชั้น โดยต่ ากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ความสูง 6 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น มี
ความสูงชั้นละ 4 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 160,000 ลูกบาศก์เมตร โดยออกแบบไว้ส าหรับ
ด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นเวลา 10 ปี มีความสูงชั้นละ 3 เมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการฝัง
กลบในชั้นที่ 3 

  ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยมี พ้ืนที่ประมาณ 12.5 ไร่  เป็นระบบบ่อผึ่ ง 
ประกอบด้วย (1) บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาด 19,200 ลูกบาศก์เมตร  (2) บ่อผึ่ง 
(Facultative Pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 9,600 ลูกบาศก์เมตร และ (3) บ่อบ่ม (Maturation Pond) 
จ านวน 1 บ่อ ขนาด 9,600 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้งานได้ดีทุกบ่อ ผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ
การบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 พบว่า ในบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะ ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand) ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) สารแขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended Solids) และค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ส่วนผลการ
ทดสอบโลหะหนัก พบว่า มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานที่ก าหนดทุกพารามิเตอร์ ทั้งนี้ ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสะเดามีประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรกในรูปบีโอดีร้อยละ 51 (ภาคผนวก 4.1.4-ง) 

  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดาไม่มีระบบควบคุมก๊าซและไม่มีระบบ
ตรวจสอบก๊าซ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 8 บ่อ สามารถใช้งานได้ 
จ านวน 2 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อท่ีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) ผลการติดตามตรวจสอบ
บ่อสังเกตการณ์ จ านวน 2 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อท้ายน้ าทั้ง 2 บ่อ พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
ใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า
ใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 อย่างไรก็ตาม พบว่าบ่อสังเกตการณ์ในทิศเหนือมีค่าการน าไฟฟ้าค่อนข้างสูง 
(ภาคผนวก 4.1.4-จ) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดามีระบบจัดการน้ าฝนเป็นรางคอนกรีต
โดยรอบโครงการ มีรั้วคอนกรีตกั้นขอบเขตของโครงการ และมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) เป็นต้นกระถิน
ณรงค์ ความสูงประมาณ 20 เมตร จ านวน 4 ด้าน 
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 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบาลเมืองสะเดามีบุคลากรประจ าระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 5 คน 

ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายวัสดุเหลือใช้ จ านวน 1 คน พนักงานขับรถ จ านวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 2 คน  

  เทศบาลเมืองสะเดาด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะมูลฝอย เป็นเงิน 15 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งเทศบาลได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเดา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสะเดา พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 
(ภาคผนวก 4.1.4-ฉ) เพ่ือด าเนินการในการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใน
การก าจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และในการก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสะเดาว่าจ้างบริษัท เอนน๊อปโค 
จ ากัด ในการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559-2561) โดยบริษัทคิดค่าก าจัดขยะมูล
ฝอยในอัตรา 380 บาทต่อตัน และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ ที่น าขยะมูลฝอยมาก าจัดในอัตรา 500 บาทต่อตัน และจากบริษัทเอกชนในอัตรา 1,200 บาทต่อตัน 

  เทศบาลเมืองสะเดามีปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ เครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้  

 (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลเมืองสะเดาไม่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

เนื่องจากไม่ได้ก าหนดแผนงานในการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยในแผนงานของเทศบาล จึงไม่มีการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสะเดายังไม่
เคยได้รับการร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินงานบริหารจัดการระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยแต่อย่างใด 
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รูปที่ 4.1-19 กลุ่มอาคารของระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 
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รูปที่ 4.1-20  สภาพโดยท่ัวไปของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 

 

  

  

รูปที่ 4.1-21 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
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รูปที่ 4.1-22 บ่อสังเกตการณ์ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ 

 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนนที่
ได้ คิดเป็นร้อยละ 68.7 มีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบาลเมืองสะเดามีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มีเทศ
บัญญัติการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนและสถานประกอบการ 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และมีนโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองสะเดา จ านวน 
8 แห่ง 

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) มีการควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละ
ระยะ แต่การด าเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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   2) มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พื้นที่หน้างานก าจัดขยะมูลฝอยได้  
   3) มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีการติดป้ายประกาศเวลาเข้า-
ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาคารส านักงานอยู่ในสภาพดีและมีการใช้งาน และมีบ้านพักเวรยามส าหรับเจ้าหน้าที่
เพ่ือใช้ตรวจตราความปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ในยามวิกาล 
   2) มีอาคารและเครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการบันทึก
สถิติจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน และมี
ทางเข้า-ออกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้า-ออกพ้ืนที่ ซึ่งรถสามารถวิ่งสวน
ทางกันได ้
   4) มีลานล้างรถขยะมูลฝอย มีอุปกรณ์ในการฉีดล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มี
การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากการล้างรถ 
   5) ในการก่อสร้างระบบ มีการก่อสร้างระบบกันซึมภายในบ่อฝังกลบ มีรั้วล้อมรอบ
บริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) มีระบบระบายน้ าฝน  
   6) มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียของระบบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
แหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2559 มีประสิทธิภาพในการลดค่าความ
สกปรกในรูป BOD ร้อยละ 51 
   7) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 8 บ่อ โดยเป็นบ่อที่ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) สามารถใช้งานได้ 2 บ่อ โดยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
   8) มีเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 
   9) มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
แต่ไม่มีระบบควบคุมและตรวจสอบก๊าซ 

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และมีระบบประปาส าหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ   
   2) มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ Real-time ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
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  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบการณ์และควบคุมก ากับ
ดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีการควบคุมก ากับดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ 
   2) มีการเกลี่ยขยะมูลฝอย การบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยรายวัน  แต่ยังมีขยะ
มูลฝอยปลิวออกจากบริเวณฝังกลบบ้าง 
   3) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ไม่มีการ
ควบคุมผู้คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัด และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   4) มีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย และมาตรการในการป้องกันเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น ทัศนะอุจาด และแมลงวัน แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม่ าเสมอ  
   5) ไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มีการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้น
น าไปจัดการอย่างถูกต้อง 
   6) ไม่มีมาตรการในการห้ามจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย  และไม่มี
มาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   7) มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ แต่ไม่ได้มีการ
ด าเนินงานตามแผน นอกจากนี้ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละวัน 
   8) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเวรยามดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  
  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) ไม่มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย ไม่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
   2) เทศบาลเมืองสะเดาไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยและ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน/สถานประกอบการในพ้ืนที่  
   3) มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ แต่ไม่มีการแยก
ประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสะเดามีการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของเทศบาล และไม่มีการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   4) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย อย่างไร
ก็ตาม เทศบาลเมืองสะเดายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 4.1-23 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

21 19.5 

ร้อยละ 68.7 

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

2 .  ผลการประ เมินด้ านการวางแผนการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

9 7 

3. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

57 46 

4. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค 

12 9 

5. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 51 28.5 
6. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 7.5 

รวม 171 117.5 

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
  1) ด้านเทคโนโลยี 
   1.1) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบางบ่อช ารุด ไม่มีฝาปิดมิดชิด ท า
ให้อาจมีขยะหรือน้ าฝนปนเปื้อนในบ่อได้ และเป็นระบบที่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) 
   1.2) บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีการเดินเครื่อง
เติมอากาศอย่างต่อเนื่อง 
   1.3) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งจาก
บ่อสังเกตการณ์ และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

      2) ด้านบุคลากร 
   บุคลากรที่รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบ

ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ  
  3) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
   การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้ยังไม่มี

การด าเนินกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี 

  ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ และปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่อง  
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  2) ด้านงบประมาณ 
  เ พ่ิมประสิทธิภาพการจัด เก็บ และก าหนดแนวทาง การจัด เก็บ อัตรา

ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยจัดเก็บให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงของท้องถิ่น 

  3) ด้านบุคลากร 
            ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานในสถานที่ฝังกลบขยะ ให้ด าเนินงานตามคู่มือ

ปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยที่ก าหนดไว้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ควบคุมและดูแลระบบโดย
การฝึกอบรมการดูแลระบบ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการวางแผนและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย  

  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
           เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การด าเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้

ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทุกชุมชน 

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
  5.1) ท าข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอยให้มี
การคัดแยกของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้ปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป 
  5.2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในบ่อบ าบัด
น้ าชะขยะมูลฝอยและน้ าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 
  5.3) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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4.2  จังหวัดพัทลุง 
 จังหวัดพัทลุงมีระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขำภิบำลจ ำนวน 1 แห่ง คือ ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบำลเมืองพัทลุง ซึ่งได้รับงบประมำณผ่ำนแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ผลกำรติดตำมระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองพัทลุง มีรำยละเอียดดังนี้ 

 4.2.1  เทศบาลเมอืงพัทลุง 
  (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

              (1.1) ที่ตั้งและขนาด เทศบำลเมืองพัทลุงตั้งอยู่ที่ถนนสุรินทร์ ต ำบลคูหำสวรรค์ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที ่13.342 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง คือ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต ำบลเขำเจียก ต ำบลปรำงหมู่  
  ต ำบลพญำขัน ต ำบลล ำป ำ       

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ทะเลสำบสงขลำ    
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลล ำป ำ ต ำบลต ำนำน 
   ต ำบลควนมะพร้ำว ต ำบลท่ำมิหร ำ  
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต ำบลเขำเจียก ต ำบลท่ำมิหร ำ  

 (1.2) ประชากร 
 เทศบำลเมืองพัทลุง มีประชำกรจ ำนวน 34,999 คน เป็นชำย 16,304 คน และ

หญิง 18,695 คน มีจ ำนวนบ้ำน 15,370 หลัง และมีควำมหนำแน่นของประชำกรเฉลี่ย 2.3 คนต่อหลังคำเรือน  

  (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จำกกำรส ำรวจองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบำล

เมืองพัทลุง เมื่อเดือนมีนำคม 2558 พบว่ำ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอำหำร รองลงมำคือ 
พลำสติก กระดำษ และแก้ว ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 4.2-1 และจำกกำรส ำรวจแหล่งก ำเนิดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลเมืองพัทลุง  พบว่ำ แหล่งก ำเนิดขยะมูลฝอยที่ส ำคัญ คือ ร้ำนค้ำ รองลงมำคือ ร้ำนอำหำร หน่วยงำน
รำชกำร/เอกชน และโรงพยำบำลและหมู่บ้ำนจัดสรร ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 4.2-2 

ตารางท่ี 4.2-1 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพัทลุง 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. เศษอำหำร 57.52 
2. พลำสติก 17.77 
3. กระดำษ 8.71 
4. แก้ว 6.73 
5. โลหะ 3.34 
6. ผ้ำ 2.93 
7. ใบไม้/กิ่งไม้ 2.10 
8. อื่นๆ 0.90 
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ตารางท่ี 4.2-2 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ านวน (แห่ง) 
1. ร้ำนค้ำ 1,049 
2. ร้ำนอำหำร 250 
3. หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน 35 
4. โรงพยำบำล 9 
5. หมู่บ้ำนจัดสรร 9 
6. โรงแรม 7 
7. ตลำด 5 
8. โรงงำน 5 
9. อื่นๆ 15 

 (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
 (2.1) ความเป็นมา    

          กำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพัทลุงได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ.2538 จ ำนวน 
2.046 ล้ำนบำท ในกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธี
ฝังกลบ ศึกษำแล้วเสร็จเมื่อปี 2538 และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในปี 2539-2543 จ ำนวน 75.181 
ล้ำนบำท ในกำรก่อสร้ำงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิดด ำเนินงำนเมื่อเดือน
สิงหำคม 2543 ในปี 2555 เทศบำลเมืองพัทลุงได้กู้เงินจำกธนำคำรออมสินจ ำนวน 23 ล้ำนบำท เพ่ือก่อสร้ำง
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 พ้ืนที่ 25 ไร่ โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมใช้งำน รวมวงเงินทั้งสิ้น 100.227 
ล้ำนบำท 

ตารางท่ี 4.2-3 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2538 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

2.046 ศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียด
ก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมลูฝอย โดยวิธีฝังกลบ โดย
ว่ำจ้ำง บริษัท แอสดีคอน คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกัด 
ศึกษำแล้วเสร็จเมื่อปี 2538   

2539 - 2543 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

75.181 ก่อสร้ำงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 
- ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 
- อำคำรเครื่องช่ังน้ ำหนัก อำคำรส ำนักงำน โรงจอด
เครื่องจักร และบ้ำนพักพนักงำน 
ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็และเปิดด ำเนินงำน เมื่อเดือน
สิงหำคม 2543 

2555 งบประมำณของเทศบำลโดยใช้เงินกู้
จำกธนำคำรออมสิน 

23  ก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะมลูฝอย ระยะที่ 2 พ้ืนท่ี 25 
ไร่  
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 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบำลเมืองพัทลุงมีนโยบำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอยจำกฝ่ำยบริหำร โดยมี

นโยบำยและมีกำรสนับสนุนเป็นครั้งครำวจำกฝ่ำยบริหำร แต่ไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนและไม่มี
แนวทำงปฏิบัติที่ท ำไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ทั้งนี้เทศบำลเมืองพัทลุงมีผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย แต่สำยกำรบังคับบัญชำไม่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบจ ำกัด 

  ในกำรด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนมีกำรมอบหมำยบุคลำกรผู้รับผิดชอบ
ดูแลระบบขอ้มูล เทศบำลเมืองพัทลุงมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และ
มีกำรลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

  ในด้ำนกำรรวมกลุ่มพ้ืนที่กำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพัทลุง ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงำนอ่ืนที่จัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำ
ขยะมูลฝอยมำก ำจัด จ ำนวน 3 แห่ง ดังตำรำงที่ 4.2-4 

ตารางที่ 4.2-4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองพัทลุง 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. /หน่วยงานที่
เข้าร่วมปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
- ทม.พัทลุง - ทม.พัทลุง 24 

อบต.ควนมะพร้ำว ไม่มีกำรบันทึกข้อมูล 
   ทต.ท่ำแค ไม่มีกำรบันทึกข้อมูล 
   อบต.ล ำป ำ ไม่มีกำรบันทึกข้อมูล 
   รวม 24 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพัทลุงตั้งอยู่บนพ้ืนที่รำชพัสดุ ในเขตของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำป ำ หมู่ที่ 6 (บ้ำนโพธิ์หมอ) ต ำบลล ำป ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พ้ืนที่ 95 ไร่ 
ห่ำงจำกเขตเทศบำล 6.5 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.2-1 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบ มีกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่โดยรอบเป็นที่ว่ำงเปล่ำและที่นำ มีแหล่งน้ ำที่ใกล้ที่สุด คือ คลองสวะ ซึ่งเป็นคลองธรรมชำติอยู่ห่ำง
ออกไปประมำณ 1 กิโลเมตร และทะเลสำบสงขลำ มีระยะห่ำงประมำณ 1.2 กิโลเมตร โดยมีรำยละเอียดของ
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยดังแสดงในรูปที่ 4.2-2 สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพัทลุงอยู่ห่ำงจำกชุมชน
บ้ำนโพธิ์หมอซึ่งเป็นชุมชนขนำดเล็กประมำณ 15 ครัวเรือน ระยะห่ำงประมำณ 1.5 กิโลเมตร    
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รูปที่ 4.2-1 แผนที่แสดงเขตเทศบาลเมืองพัทลุงและที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 
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รูปที่ 4.2-2 แผนผังระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 
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ตารางท่ี 4.2-5 การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  
ระยะที่ 1  

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบฝังกลบบนพื้นที่ จ ำนวน 1 หลุม  
หลุมฝังกลบ  พื้นที่ 27,200 ตำรำงเมตร (17 ไร่) รองรับขยะมูลฝอยได้ 516,893 
ลกูบำศก์เมตร ฝังกลบ 4 ช้ัน ควำมสูงรวมประมำณ 12 เมตร ดังนี ้       
     - ช้ันที่ 1 คันดินควำมสูง 3 เมตร ปูแผ่น HDPE หนำ 1.5 มิลลิเมตร และแผ่น 
Geotextile ติดตั้งระบบรวบรวมน้ ำชะขยะด้วยพลำสติกพีวีซี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 8 นิ้ว 
และท่อพลำสติกพีวีซีส ำหรับระบำยก๊ำซที่เกิดจำกกำรหมัก ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 นิ้ว 
15 ท่อ ฝังขยะควำมสูง 2.7 เมตร ดินกลบทับระหว่ำงช้ันหนำ 0.3 เมตร 
     - ช้ันท่ี 2-3 ฝังขยะควำมสูง 2.4 เมตร ดินกลบทับระหว่ำงช้ันหนำ 0.3 เมตร 
     - ช้ันที่ 4 ฝังขยะควำมสูง 2.4 เมตร ดินกลบทับระหว่ำงช้ันหนำ 0.3 เมตร และกลบทับ
ช้ันบนสุดหนำ 0.6 เมตร 
ปัจจุบันปิดระบบ เนื่องจำกเต็มพื้นที่  และอยู่ในระหว่ำงกำรรื้อร่อนเพื่อผลิตเช้ือเพลิง 
RDF   

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
ระยะที่ 2 

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย แบบขุดร่อง จ ำนวน 1 หลุม พ้ืนท่ี 25 ไร่ 
ฝังกลบ 6 ช้ัน ควำมสูงช้ันละ 3 เมตร เริ่มใช้งำนมำตั้งแต่ปี 2549 แบ่งกำรท ำงำนเป็นเซล 
ปัจจุบันอยูใ่นระหว่ำงกำรฝังกลบชั้นที่ 1 และช้ันท่ี 2 

กลุ่มอำคำรและสำธำรณูปกำร - ป้อมยำม สภำพช ำรุดและไม่มีกำรใช้งำน 
- ส ำนักงำนและเครื่องช่ัง ใช้งำนได้ปกติ 
- โรงเรือนเอนกประสงค์ สภำพช ำรุดและยังใช้งำนได้ปกติ 
- บ้ำนพักพนักงำน สภำพช ำรุดและไม่ได้มีกำรใช้งำน 
- รั้วโครงกำร สภำพช ำรุด 
- รำงระบำยน้ ำรอบพ้ืนท่ีฝังกลบ กว้ำง 1.80 เมตร ลึก 1 เมตร  

ระบบบ ำบดัน้ ำชะขยะมูลฝอย ระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอยแบบบ่อผึ่ง พื้นที่รวมประมำณ 9 ไร่  จ ำนวน 5 บ่อ ปูแผ่น 
HDPE ทุกบ่อ 
      - บ่อที่ 1 และ 2 บ่อหมัก บ ำบัดน้ ำเสียแบบไร้อำกำศ 
      - บ่อที่ 3 และ 4 บ่อผึ่ง บ ำบัดน้ ำเสียแบบกึ่งใช้อำกำศ  
      - บ่อที่ 5 บ่อบ่ม บ ำบัดน้ ำเสียแบบใช้อำกำศ  
ทุกบ่ออยู่ในสภำพดี ไม่มีกำรโป่งพองและฉีกขำดของแผ่น HDPE         
น้ ำท่ีผ่ำนกำรบ ำบัดไหลลงสู่รำงระบำยน้ ำฝนและระบำยลงคลองสวะ  

ระบบตดิตำมตรวจสอบ 
คุณภำพน้ ำใตด้ิน 

บ่อสังเกตกำรณ์เป็นบ่อน้ ำตื้นรอบสถำนที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จ ำนวน 10 บ่อ สำมำรถ
ใช้งำนได้ทุกบ่อ ลักษณะของบ่อมีกำรก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุม
มลพิษ (บ่อน้ ำตื้น)       

 
 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมำณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้ำก ำจัด ณ สถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพัทลุง เป็นขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพัทลุงประมำณวันละ 24 ตัน โดย
มีขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลท่ำแค องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนมะพร้ำว และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ล ำป ำด้วย แต่ไม่มีกำรบันทึกข้อมูลปริมำณขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำว เทศบำลเมือง
พัทลุงมีกำรเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอเนกประสงค์ จ ำนวน 8 คัน รถบรรทุก
ขยะแบบมำตรฐำน จ ำนวน 1 คัน รถบรรทุกขยะแบบอัดขยะ จ ำนวน 1 คัน รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย 
จ ำนวน 1 คัน และรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย จ ำนวน 1 คัน (ภำคผนวก 4.2.1-ก) ทั้งนี้ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 3 แห่ง (ภำคผนวก 4.2.1-ข) ส่วนเครื่องจักรและ
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ครุภัณฑ์ในระบบ มีจ ำนวน 3 คัน ได้แก่ รถดันตีนตะขำบ จ ำนวน 1 คัน รถแบกโฮ จ ำนวน 1 คัน และรถยนต์
บรรทุกเทท้ำย 6 ล้อ จ ำนวน 1 คัน ทุกคันมีสภำพเก่ำกึ่งช ำรุดเนื่องจำกมีอำยุกำรใช้งำนเกิน 10 ปี แต่สำมำรถ
ใช้งำนได ้(ภำคผนวก 4.2.1-ค)  

  2) ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพัทลุงมี
กำรใช้งำนได้ตำมปกติ โดยมีจ ำนวน 2 บ่อ (1) บ่อที่ 1 เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ 4 ชั้น มีควำม
สูงชั้นละ 3 เมตร ปริมำณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 335,887 ลูกบำศก์เมตร ปัจจุบันปิดระบบเนื่องจำกเต็มพ้ืนที่ 
และอยู่ในระหว่ำงกำรรื้อร่อนเพ่ือท ำเชื้อเพลิง RDF โดยเทศบำลเมืองพัทลุงได้ท ำบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกับ
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกัด (2) บ่อที่ 2 เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ 6 ชั้น มีควำม
สูงชั้นละ 3 เมตร แบ่งกำรท ำงำนเป็นเซล ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรฝังกลบในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2  

  ระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอยมีพ้ืนที่ประมำณ 9 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง จ ำนวน 5 บ่อ 
สำมำรถใช้งำนได้ดีทุกบ่อ ผลกำรติดตำมตรวจสอบน้ ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ น้ ำบ่อสุดท้ำยก่อนปล่อยออกสู่
แหล่งน้ ำสำธำรณะมีค่ำเกินค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม
และนิคมอุตสำหกรรม ตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลง
วันที่ 3 มกรำคม 2539 ในพำรำมิเตอร์ค่ำบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)ค่ำซีโอดี (Chemical 
Oxygen Demand) ค่ำสำรแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solid) และค่ำน้ ำมันและไขมัน (Oil & 
Grease) และจำกกำรตรวจวัดค่ำโลหะหนักจ ำนวน 8 พำรำมิเตอร์ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำน ทุก
พำรำมิเตอร์ทั้งสองบ่อ ทั้งนี้ บ่อบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภำพในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD 
(ภำคผนวก 4.2.1-ง) 

  มีระบบควบคุมก๊ำซจ ำนวน 8 จุด สำมำรถใช้งำนได้ แต่ไม่มีระบบตรวจสอบก๊ำซ 
และมีระบบติดตำมตรวจสอบน้ ำใต้ดิน (บ่อสังเกตกำรณ์) จ ำนวน 10 บ่อ ซึ่งเป็นที่ไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนของ
กรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ ำตื้น) สำมำรถใช้งำนไดทุ้กบ่อ ผลกำรติดตำมตรวจสอบบ่อสังเกตกำรณ์ จ ำนวน 2 บ่อ 
บริเวณเหนือน้ ำและท้ำยน้ ำ พบว่ำ คุณภำพน้ ำอยู่ในค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ ำใต้ดินตำมประกำศคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2543 ทุกพำรำมิเตอร์ (ภำคผนวก 4.2.1-จ)  ระบบก ำจัด
ขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพัทลุงมีระบบจัดกำรน้ ำฝนเป็น คสล. โดยรอบโครงกำร แต่ไม่มีพ้ืนที่กันชน (Buffer 
Zone)  

  เทศบำลเมืองพัทลุงมีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบฝังกลบขยะมูลฝอยโดยกำรท ำ
บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum Of Understanding : MOU) โครงกำรกำรคัดแยกขยะมูลฝอยที่ผ่ำนกำร
ฝังกลบแล้วไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ร่วมกับบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกัด เมื่อวันที่ 22 
กรกฎำคม 2557 ในกำรคัดแยกขยะส่วนที่เผำไหม้ได้เพ่ือน ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (เชื้อเพลิง RDF) โดย
เทศบำลตกลงมอบขยะมูลฝอยที่ฝังกลบในพื้นทีจ่ัดกำรขยะชุมชนของเทศบำลจ ำนวนประมำณ 200,000 ตัน 
ให้บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกัด มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกควำมเข้ำใจ จ ำนวน 3 
ปี (ภำคผนวก 4.2.1-ฉ) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำเชื้อเพลิง RDF ให้แก่เทศบำลตำมค่ำควำมร้อนของ
เชื้อเพลิง RDF ที่บริษทัฯ ก ำหนดไว้ในอัตรำตำมตำรำงที่ 4.2-6 
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ตารางท่ี 4.2-6 ราคาค่าเชื้อเพลิง RDF ตามค่าความร้อนขั้นต่ า (Lower Heating Value) เฉลี่ยต่อเดือน 

Lower Heating Value (Kcal/kg) อัตราราคาขยะส่วนที่เผาไหม้ (บาท/ตัน) 
<5,000 0 

5,001 - 6,000 100 
6,001 - 7,000 250 
7,001 - 8,000 500 

>8,001 750 
 
 

 
 
 
 
 

  

อำคำรป้อมยำม อำคำรชั่งน้ ำหนัก 

 

บ้ำนพักพนักงำน 

รูปที่ 4.2-3 กลุ่มอาคารปฏิบัติงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 
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รูปที่ 4.2-4 หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 

  

  

รูปที่ 4.2-5 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยและระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน 
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รูปที่ 4.2-6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 

  

 

รูปที่ 4.2-7 การด าเนินงานคดัแยกขยะมูลฝอยที่ผ่านการฝังกลบแล้วไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF 
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 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบำลเมืองพัทลุงมีบุคลำกรประจ ำระบบก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 4 คน 

ประกอบด้วย พนักงำนเครื่องจักรขนำดใหญ่ จ ำนวน 2 คน พนักงำนขับรถ จ ำนวน 1 คน และคนงำนทั่วไป 
จ ำนวน 3 คน ซึ่งเทศบำลเมืองพัทลุงด ำเนินกำรเก็บขนและก ำจัดขยะมูลฝอยเอง โดยมีกำรเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นเงิน 10 บำทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งเทศบำลได้ออกเทศบัญญัติกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอย เพ่ือด ำเนินกำรในกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มี
กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมูลฝอยมำก ำจัด เนื่องจำก
เป็นนโยบำยของผู้บริหำร  

  เทศบำลเมืองพัทลุงมีปัญหำในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ เครื่องจักรช ำรุด/ซ่อมบ่อย ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ และนโยบำยของคณะผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ
น้อยในเรื่องกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

 (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบำลเมืองพัทลุงมีกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพ้ืนที่โดยกำร

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนผู้น ำชุมชน โดยประชำชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยในบำงชุมชน ทั้งนี้ ใน
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เทศบำลเมืองพัทลุงเคยได้รับกำรร้องเรียนกรณีประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนจำก
กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยในประเด็นกลิ่นและน้ ำเสีย 

 (3) ผลการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพัทลุง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนนที่
ได้ คิดเป็นร้อยละ 61.4 โดยมีรำยละเอียดในกำรประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบำลเมืองพัทลุงมีนโยบำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอยจำกฝ่ำยบริหำรและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบำยของหน่วยงำน มีเทศบัญญัติในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มีเทศ
บัญญัติกำรจัดเก็บค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยจำกประชำชนและสถำนประกอบกำร 
   2) มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้ำงของฝ่ำยบริหำร แต่กำรด ำเนินงำนยังไม่
ชัดเจน  
   3) มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และมีกำร
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ และมีนโยบำย/แผนงำนในกำรปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
ก ำจัดขยะมูลฝอย 
   4) ไม่มีกำรรวมกลุ่มและจัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน ำขยะมูลฝอยมำก ำจัด ณ สถำนที่ ฝังกลบของเทศบำลเมืองพัทลุง 
จ ำนวน 3 แห่ง  

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) ไม่มีกำรควบคุมขนำดและกำรวำงต ำแหน่งของหน้ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอยในแต่
ละระยะ  
   2) มีถนนที่รถสำมำรถวิ่งเข้ำสู่พ้ืนที่หน้ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอยได้ แต่มีปัญหำบ้ำง
ในช่วงหน้ำฝน เนื่องจำกดินที่ใช้ท ำถนนเป็นดินลูกรัง  
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   3) มีกำรก ำหนดเวลำเข้ำ-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลำที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  แต่ไม่มีกำรติดป้ำยประกำศเวลำเข้ำ-
ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่ำงชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอำคำรส ำนักงำนส ำหรับใช้เป็นส ำนักงำนของเจ้ำหน้ำที่และผู้ควบคุมสถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอย โดยอำคำรส ำนักงำนอยู่ในสภำพทรุดโทรมและไม่มีกำรใช้งำน และมีบ้ำนพักเวรยำมส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือใช้ตรวจตรำควำมปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่ำงๆ ในยำมวิกำล แต่ไม่มีกำรใช้งำน 
   2) มีอำคำรและเครื่องชั่งน้ ำหนักขยะมูลฝอยที่สำมำรถใช้งำนได้ และมีกำรบันทึก
สถิติจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำสู่ระบบแต่ไม่สม่ ำเสมอ  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่ำงที่ไม่ได้ใช้งำน แต่ไม่
มีกำรใช้งำนในกำรจอดเครื่องจักร โดยมีกำรปรับเปลี่ยนบริเวณดังกล่ำวเป็นส ำนักงำนของบริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ 
เซอร์วิสเซส จ ำกัด มีทำงเข้ำ-ออกสถำนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สำมำรถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้ำ-ออกพ้ืนที่ 
แต่ไม่สำมำรถวิ่งสวนทำงกันได้ในฤดูฝน 
   4) ไม่มีลำนล้ำงรถขยะมูลฝอย เนื่องจำกปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นลำนพักขยะมูลฝอย
เพ่ือคัดแยกขยะมูลฝอยไปใช้เป็นเชื้อเพลิง RDF 
   5) ในกำรก่อสร้ำงระบบ มีกำรก่อสร้ำงระบบกันซึมภำยในบ่อฝังกลบ มีรั้วล้อมรอบ
บริเวณพ้ืนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย โดยมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) มีระบบระบำยน้ ำฝนแต่ไม่รอบพื้นท่ี  
   6) มีระบบรวบรวมน้ ำชะขยะมูลฝอย ที่สำมำรถใช้งำนได้ และมีกำรใช้งำนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน้ ำเสียของระบบไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำก
แหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม ตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกรำคม 2559 และไมม่ีประสิทธิภำพในกำรลดค่ำ
ควำมสกปรกในรูป BOD  
   7) มีบ่อติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดิน จ ำนวน 3 บ่อ โดยเป็นบ่อที่ไม่ถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ ำตื้น) ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดิน จ ำนวน 2 บ่อ 
บริเวณเหนือน้ ำและท้ำยน้ ำ พบว่ำ มีค่ำอยู่ในค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ ำใต้ดินตำมประกำศคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2543 
   8) มีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่สำมำรถใช้งำนได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำระบบ 
   9) มีระบบรวบรวมและระบำยก๊ำซจำกบ่อฝังกลบ มีระบบควบคุมก๊ำซ แต่ไม่มี
ระบบตรวจสอบก๊ำซ 

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้ำเข้ำถึงพ้ืนที่และสำมำรถรองรับกำรด ำเนินกำรในสถำนที่ก ำจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่ำงเพียงพอ และมีระบบประปำส ำหรับใช้ในพื้นที่อย่ำงเพียงพอ   
   2) มีสัญญำณโทรศัพท์มือถือที่สำมำรถติดต่อกับหน่วยงำนภำยนอกได้หำกมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ Real-time ไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  
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  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบกำรณ์และควบคุมก ำกับ
ดูแลงำนก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงำนระดับหัวหน้ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสบกำรณ์ แต่ไม่ได้มีกำรควบคุมก ำกับดูแลงำนก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   2) ไม่มีกำรเกลี่ยขยะมูลฝอย และไม่มีกำรบดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินตำม
ระยะเวลำที่เหมำะสม 
   3) มีกำรก ำหนดและควบคุมเวลำเข้ำ-ออกสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย มีกำรควบคุมผู้
คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถำนที่ก ำจัด มีกำรจดบันทึกข้อมูลปริมำณขยะมูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ที่เข้ำสู่สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยแต่ไม่สม่ ำเสมอ และไม่มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 
   4) ไม่มีมำตรกำรป้องกันกำรปลิวของขยะมูลฝอย ไม่มีมำตรกำรในกำรป้องกันเหตุ
ร ำคำญด้ำนกลิ่น ทัศนะอุจำด และแมลงวัน  
   5) ไม่มีแผนกำรเก็บตัวอย่ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม และไม่มีกำรรวบรวมก๊ำซที่เกิดขึ้น
น ำไปจัดกำรอย่ำงถูกต้อง 
   6) ไม่มีมำตรกำรในกำรจัดกำรของเสียอันตรำย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสียพิเศษ 
(Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ มีกำรใช้ประโยชน์จำกกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรรื้อร่อนขยะมูล
ฝอยเพ่ือเป็นเชื้อเพลิง แตไ่ม่มีมำตรกำรป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย 
   7) มีแผนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งำนในระบบ แต่ไม่ได้มีกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ เครื่องจักรที่ใช้
ในกำรปฏิบัติงำนยังมีไม่เพียงพอกับปริมำณงำนในแต่ละวัน 
   8) มีระบบรักษำควำมปลอดภัย โดยมีเวรยำมดูแลควำมปลอดภัยของสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอย  
  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับรำยละเอียดของระบบกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย และมีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน แต่ไม่มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้ำน
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน 
   2) เทศบำลเมืองพัทลุงมีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยจำก
ประชำชน/สถำนประกอบกำรในพ้ืนที่ แต่ไม่มีกำรจัดเก็บค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยจำกประชำชน/สถำน
ประกอบกำร 
   3) มีกำรจัดเตรียมภำชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่ำงเพียงพอ แต่ไม่มีกำรแยก
ประเภทของภำชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบำลเมืองพัทลุงมีกำรเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของเทศบำล แต่มีกำรตกค้ำงของขยะมูลฝอยบ้ำงในบำงวัน 
   4) มีเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยที่
ผ่ำนมำ เทศบำลเมืองพัทลุงเคยได้รับเรื่องร้องเรียนด้ำนกลิ่นและน้ ำเสียจำกกำรด ำเนินงำนของระบบก ำจัดขยะ
มูลฝอย  
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ตารางท่ี 4.2-7 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลกำรประเมินด้ำนนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย 

21 15.5 

ร้อยละ 61.4 

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

2 .  ผลกำรประ เมินด้ ำนกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนในสถำนท่ีก ำจัดขยะมูลฝอย 

9 6 

3. ผลกำรประเมินด้ำนควำมครบถ้วนของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในสถำนท่ีก ำจัดขยะมูลฝอย 

57 38 

4. ผลกำรประเมินด้ำนควำมครบถ้วนของระบบ
สำธำรณูปโภค 

12 9 

5. ผลกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 51 22 
6. ผลกำรประเมินด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

21 14.5 

รวม 171 105 

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 

  1) ด้านเทคโนโลยี 
  1.1) เครื่องจักรที่มีไม่เพียงพอกับปริมำณงำน ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร    
  1.2) ระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดิน เป็นระบบที่มีกำรก่อสร้ำงไม่
ถูกต้องตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ ำตื้น) 
  1.3) ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมของระบบก ำจัดขยะมูลฝอย ทั้งจำก
บ่อสังเกตกำรณ์ และระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอย 
  1.4) เนื่องจำกมีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรฝังกลบแล้วไปแปลงเป็น
เชื้อเพลิง RDF แต่ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว มีกำรน ำขยะมูลฝอยจำกหลุมฝังกลบบ่อที่ 2 ซึ่งเป็นขยะมูลฝอย
ใหม่ที่เข้ำระบบ และมีกำรเทกองขยะมูลฝอย ท ำให้มีน้ ำชะขยะมูลฝอยไหลชะบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำว โดยไม่มี
กำรรวบรวมน้ ำชะขยะมูลฝอยเข้ำระบบบ ำบัด     

        2) ด้านงบประมาณ 
    ระบบกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอยไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่

แท้จริง ท ำให้เทศบำลต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยค่อนข้ำงมำก  
   3) ด้านบุคลากร 

  บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีกำรก ำจัดขยะมูล
ฝอยโดยวิธีฝังกลบและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขำดแคลนบุคลำกรที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
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  4) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
  เทศบำลเมืองพัทลุงมีนโยบำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งร่วมก ำจัดขยะ

มูลฝอย แต่ไม่มีนโยบำยในกำรจัดเก็บค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำว จึงไม่มีรำยได้
จำกกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอย เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ  

 5) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบำลเมืองพัทลุงยังขำดกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

   (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี  

  1.1) ปรับปรุงระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดิน ให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน
ของกรมควบคุมมลพิษ และเพ่ิมประสิทธิภำพบ่อบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอยให้สำมำรถบ ำบัดน้ ำเสียให้ได้
มำตรฐำน รวมทั้งควรมีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดินและน้ ำจำกระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

  1.2) ควรมีระบบรวบรวมน้ ำชะขยะมูลฝอยจำกขยะมูลฝอยใหม่ที่เทกอง เพ่ือรอ
กระบวนกำรในกำรคัดแยกเชื้อเพลิง RDF เพ่ือสูบไปบ ำบัดในระบบบ ำบัดน้ ำชะขยะมูลฝอย 

  1.3) ควรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรส่งขยะมูลฝอยเข้ำสู่ระบบ
ก ำจัด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบต่อไป 

 2) ด้านงบประมาณ 
  2.1) เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ และก ำหนดแนวทำงจัดเก็บอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยให้สะท้อนต้นทุนที่แทจ้ริง โดยจัดเก็บให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพ
เป็นจริงของท้องถิ่น 

  2.2) จัดซื้อเครื่องจักรในระบบก ำจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมำณขยะมูลฝอย 
  3) ด้านบุคลากร 
   3.1) เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรที่ด ำเนินงำนในระบบก ำจัดขยะ

มูลฝอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตลอดจนกำรจัดกำร บ ำรุงรักษำ
วัสดุ อุปกรณ์ภำยในระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 

   3.2) ควบคุมและดูแลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนที่ฝังกลบ ให้ด ำเนินงำนตำม
คู่มือปฏิบัติงำนและมำตรกำรควำมปลอดภัยที่ก ำหนดไว้  

  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  สนับสนุนโครงกำรคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให้กำรสนับสนุนด้ำน

งบประมำณในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมคัดแยกประเภทขยะ วัสดุอุปกรณ์ ถังรองรับขยะมูลฝอยที่มีจ ำนวน
เพียงพอ เน้นกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรลด คัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งชุมชน และผู้ประกอบกำรค้ำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมกับเทศบำลอย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนในพ้ืนที่ที่จัดท ำ
โครงกำร 

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
  5.1) พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรยกเว้นกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัด

ขยะมูลฝอยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัด 
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  5.2) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรลดและใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอยในชุมชน 
ตั้งแต่กำรลดปริมำณขยะมูลฝอย กำรคัดแยกภำชนะรองรับขยะมูลฝอย กำรเก็บรวบรวม ภำชนะเก็บขนขยะรี
ไซเคิล กำรขนส่ง กำรแปรสภำพและกำรใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอย 

  5.3) ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณและวำงแผนกำรติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำ ทั้งน้ ำในบ่อบ ำบัด
น้ ำชะขยะมูลฝอยและน้ ำในบ่อสังเกตกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 

  5.4) เทศบำลเมืองพัทลุงควรท ำควำมเข้ำใจกับบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ำกัด เพ่ือให้ด ำเนินกำรคัดแยกขยะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรฝังกลบแล้วในบ่อที่ 1 ตำม MOU ที่ตกลง
กันไว้ เพื่อเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 
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4.3 จังหวัดปัตตาน ี
      จังหวัดปัตตานีมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 1 แห่ง คือ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ผลการติดตามระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปัตตานี มีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.1 เทศบาลเมอืงปัตตานี 
 (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
   (1.1) ที่ตั้งและขนาด เทศบาลเมืองปัตตานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4.78 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุม 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลสะบารัง ต าบลอาเนาะรู และต าบลจะบังติกอ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลรูสะมิแล 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลบานา 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลรูสะมิแล 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุโบะ 

 (1.2) ประชากร  
          เทศบาลเมืองปัตตานี มีจ านวนประชากรรวม 44,824 คน เป็นชาย 21,944 คน 

และหญิง 22,880 คน มีจ านวนหลังคาเรือน 14,749 ครัวเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3.04 คนต่อหลังคาเรือน 

 (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
              เทศบาลเมืองปัตตานีไม่ได้มีการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย แต่มีการส ารวจ

แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย พบว่ามีจ านวน 87 แห่ง โดยแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ คือ ร้านอาหาร 
รองลงมาคือ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ ตามล าดับ ดังตารางที ่4.3-1 

ตารางท่ี 4.3-1 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ านวน (แห่ง) 
1. ร้านอาหาร 50 
2. หน่วยงานเอกชน 20 
3. หน่วยราชการ 9 
4. ตลาด 3 
5. ห้างสรรพสินค้า 3 
6. โรงแรม 1 
7. โรงพยาบาล 1 
8. โรงงาน - 
9. หมู่บ้านจัดสรร - 
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รูปที่ 4.3-1  แผนที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
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 (2) รายละเอียดโครงการ  
 (2.1) ความเป็นมา  
  เทศบาลเมืองปัตตานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยเทศบาลว่าจ้างบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด ศึกษาและ
ออกแบบแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2540 ต่อมาในปี 2543 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจ านวน 18.462 ล้านบาท เงินกู้ JBIC 51.762 ล้านบาท) 
ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที ่1 จ านวน 2 หลุม และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ก่อสร้าง
ถนนภายในโครงการ รวมทั้งซื้อเครื่องจักร  ในปีงบประมาณ 2548-2550 เทศบาลเมืองปัตตานีได้จัดสรร
งบประมาณจ านวน 17.954 ล้านบาท ในการด าเนินการปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 หลุมที่ 2 
ชั้นที่ 2 และในปีงบประมาณ 2551-2552 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (งบกระจายอ านาจ หมวดเงินอุดหนุน 
อุดหนุนเฉพาะกิจ) ในการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 จ านวน 2 หลุม ก่อสร้างท่อระบายก๊าซ 
และก่อสร้างผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น รวมวงเงินทั้งสิ้น 148.414 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 4.3-2 

ตารางท่ี 4.3-2 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2539 ส านักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3.0  ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โดย
เทศบาลว่าจ้างบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จ ากัด ศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จเมื่อ
เดือนกันยายน 2540 

2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม (เงินกองทุน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า น ว น 
18.462 ล้านบาท เงินกู้ 
JBIC 51.762 ล้านบาท)  

70.224 - ก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอย ระยะที ่1 แบบ 
Trench Method 4 ช้ัน มีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 2 บ่อ 
ขนาด 16,734.4 ตารางเมตร และ 26,382.75 ตาราง
เมตร  มีท่อระบายก๊าซท าด้วยท่อพีวีซี โดยมีท่อเหล็ก
สวมทับข้างนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดย
หลุมที่ 1 มี 12 ท่อ และหลมุที่ 2 มี 6 ท่อ ปัจจุบันปิด
การใช้งาน  
- ก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสียเป็นระบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization  Pond) โดยมีบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
5 บ่อ  ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic Pond) 2 บ่อ 
บ่อผึ่ง (Facultative Pond) 2 บ่อ  และบ่อบ่ม 
(Maturation Pond) 1 บ่อ มีการปูแผ่น HDPE  ทุกบ่อ 
 - ก่อสร้างถนนภายในโครงการ รวมทั้งซื้อเครื่องจักร 7 
รายการ คือ 
1) เครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่  1 ชุด 
2) รถยนต์บรรทุกน้ า 1 คัน 
3) รถปิกอัพไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 1 คัน 
4) รถบรรทุกเททา้ย 10 ล้อ ไม่น้อยกว่า 195 แรงม้า 1 คัน 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

5) รถขุดตีนตะขาบไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า 1 คัน 
6) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า  
7) อุปกรณ์ทดลองและเก็บตัวอย่างน้ า 1 รายการ 

2548 ง บ ป ร ะ ม า ณ ภ า ย ใ ต้
แผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลเมืองปัตตานี 

12.841 ด าเนินการปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 
หลุมที่ 2 ช้ันท่ี 2  

2550 งบประมาณประจ าปี
เทศบาลเมืองปัตตานี 

5.113 ด าเนินการปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 
หลุมที่ 1 ช้ันท่ี 2 

2551-2552 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด (งบกระจาย
อ านาจ หมวดเงินอุดหนุน 
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

57.236 - ก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 จ านวน 
2 หลุม 
- ก่อสร้างท่อระบายก๊าซ ท าด้วยท่อพีวีซี โดยมีท่อเหล็ก
สวมทับข้างนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หลุมที่ 1 
มี 12 ท่อ และหลุมที่ 2 มี 6 ท่อ 
- ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย ขนาดกว้าง 
3.10 เมตร ยาว 4.85 เมตร ลึก 3 เมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น 

     (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
                             เทศบาลเมืองปัตตานีให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งได้ก าหนดให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายหลักของเทศบาล (นโยบาย : 
เพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน) โดยด าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการหมักขยะเปียกเพ่ือ ผลิต
จุลินทรีย์ชีวภาพ โครงการชุมชนปลอดขยะ ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โครงการพัฒนา ฟ้ืนฟูและส่งเสริม คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการปัตตานี เมืองน่าอยู่ การจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทรถเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยทดแทน
ครุภัณฑ์ที่ทรุดโทรม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานีไดจ้ัดตั้งคณะท างานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

      ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลและมีการจัดท าสรุปรายงานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล โดยเทศบาลเมืองปัตตานีมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยและมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ  

  ในด้านการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานี มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 66 แห่ง ในปี 2559 มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 10 แห่ง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีไม่ได้ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 1 แห่ง ดังตารางที่ 4.3-3 

 
 
 
 
 



 4-78 

ตารางท่ี 4.3-3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองปัตตานี 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
.(1) ทต.ตันหยง (2) ทต.บางปู (3) ทต.ยะรัง 
(4) ทต.ยะหริ่ง (5) ทต.ปานาเระ (6) อบต.บา
ราโหม (7) ทต.บานา (8) อบต.คลองมานิง (9) 
ทต.รูสะมิแล (10) อบต.กะมิยอ (11) อบต.
ตันหยงลุโละ (12) อบต.ปะกาฮะรัง (13) 
อบต.บาราเฮาะ (14) อบต.ปูยุด (15) อบต.ตะ
ลุโบะ (16) อบต.จะรัง (17) อบต.ตันหยง
ดาลอ (18) อบต.สาบัน (19) อบต.ปิยามุมัง 
(20) อบต.ราตาปันยัง (21) อบต.ตาแกะ (22) 
อบต.หนองแรต (23) อบต.ตาลีอายร์ (24) 
อบต.แหลมโพธ์ิ (25) อบต.ตอหลัง (26) อบต.
บาโลย (27) อบต.ตะโละกาโปร์ (28) อบต.ตะ
โละ (29) อบต.ตันหยงจึงงา (30) อบต.ยามู 
(31) อบต.ปุลากง (32) อบต.มะนังยง (33) 
อบต.เขาตูม (34) อบต.กอล า (35) อบต.คลอง
ใหม ่(36) อบต.ปิตูมุดี (37) อบต.ประจัน (38) 
อบต.เมาะมาวี (39) อบต.ยะรัง (40) อบต.วัด 
(41) อบต.ระแว้ง (42) อบต.กระโด (43) 
อบต.สะดาวา (44) อบต.สะนอ (45) อบต.ลา
งา (46) อบต.กระหวะ (47) อบต.ปะโด (48) 
อบต.ตรัง (49) อบต.ลุโบะยิไร (50) อบต.กระ
เสาะ (51) อบต.สาคอบน (52) อบต.สะก า 
(53) อบต.ถนน (54) อบต.เกาะจัน (55) อบต.
มายอ (56) อบต.สาคอใต้ (57) อบต.ปานัน 
(58) อบต.คอกกระบือ (59) อบต.ดอน (60) 
อบต.ท่าข้าม (61) อบต.พ่อมิ่ง (62) อบต.บ้าน
กลาง (63) อบต.บ้านนอก (64) อบต.ควน 
(65) อบต.บ้านน้ าบ่อ (66) อบต.ท่าน้ า  

ทม.ปัตตานี พ.ย. 48 ทม.ปัตตาน ี 34.58 
ทต.ยะหริ่ง  3.35 
ทต.บางป ู 3.32 
ทต.บานา 12.55 
ทต.รูสะมิแล 13.08 
อบต.กระหวะ 0.11 
อบต.คลองมานิง 0.67 
ทต.นาประดู่ 2.01 
ทต.ตอหลัง 0.41 
อบต.ปยูุด 1.15 
อบต.บาราโหม 0.22 
อบต.ตันหยง 
ลูโละ 

0.2 

ท่าเทียบ
เรือประมง 

1.01 

หน่วยราชการ 0.45 
รวม 73.11 

  

 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
    ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งอยู่ที่หมู่  2 ต าบลหนองแรต 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ห่างจากเขตเทศบาล 20 กิโลเมตร ห่างจากถนนสายหลัก 6 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
รวม 183 ไร่ ซ่ึงเป็นที่ดินของเทศบาลเอง บริเวณรอบๆ มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม โดยมีแหล่งน้ า
สาธารณะที่ใกล้ที่สุด คือ คลองตันหยง (คลองยาม)ู ซึ่งอยู่ห่างเพียง 30 เมตร และห่างจากชุมชนประมาณ 500 เมตร  
 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานี 
ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายจ านวน 13 คัน (ภาคผนวก 
4.3.1-ก) ส่วนรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย มีประมาณ 
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28 คัน  (ภาคผนวก 4.3.1-ข) เทศบาลเมืองปัตตานีมีครุภัณฑ์/เครื่องจักรในระบบ ได้แก่ รถบรรทุก 10 ล้อ 
จ านวน 1 คัน รถขุดตีนตะขาบ จ านวน 2 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน และอยู่ระหว่างซ่อมแซม 1 คัน)  และรถบดอัด
ขยะ จ านวน 1 คัน มีสภาพช ารุด (ภาคผนวก 4.3.1-ค)     
  2) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี เปิด
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2545 โดยระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 เป็นแบบ Trench Method 
4 ชั้น มีจ านวน 2 บ่อ ขนาด 16,734.4 ตารางเมตร  และ 26,382.75 ตารางเมตร ลักษณะของบ่อเป็นการขุด
ลงในดิน มีการปูพื้นหลุมป้องกันการซึมของน้ าด้วยแผ่นพลาสติก HDPE มีท่อระบายก๊าซท าด้วยท่อพีวีซี โดยมี
ท่อเหล็กสวมทับข้างนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ปัจจุบันปิดการใช้งานทั้ง 2 บ่อ เนื่องจากเต็มพ้ืนที่  
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2  มีหลุมฝังกลบ 2 บ่อ ขนาด 22,616.32 ตาราง
เมตร  และ 36,581 ตารางเมตร ลักษณะของบ่อเป็นการขุดลงในดิน มีการปูพื้นหลุมป้องกันการซึมของน้ าด้วย
แผ่นพลาสติก HDPE ปัจจุบันใช้งานบ่อที่ 2 ชั้นที่ 1 ส่วนบ่อที่ 1 ปิดการใช้งาน เนื่องจากฝังกลบเต็มพ้ืนที่ 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี รองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณวันละ 73 ตัน เป็นขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีประมาณ 35 ตันต่อวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนประมาณ 36 ตันต่อวัน 
และหน่วยงานอ่ืนประมาณ 2 ตันต่อวัน  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองปัตตานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย 
ในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร วงเงินงบประมาณ 181.52 
ล้านบาท 
  ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
จ านวน 5 บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จ านวน 2 บ่อ บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จ านวน 
2 บ่อ และบ่อบ่ม (Maturation Pond) จ านวน 1 บ่อ สามารถใช้งานได้ทุกบ่อ จากการติดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยในบ่อน้ าเข้าและบ่อน้ าออกจากระบบ พบว่า น้ าในบ่อสุดท้ายก่อน
ปล่อยออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะมีค่าเกินค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่  3 
(พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539  ในพารามิเตอร์ค่าบีโอดี (BOD) ค่าซีโอดี (COD) ค่าสารแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) และค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) และจากการตรวจวัดโลหะหนักจ านวน 8 พารามิเตอร์ 
พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพในการลด
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (ภาคผนวก 4.3.1-ง) 
  มีระบบควบคุมก๊าซ แต่ไม่มีการใช้งาน และไม่มีระบบตรวจสอบก๊าซ มีระบบ
ติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 10 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) มีสภาพช ารุดทุกบ่อ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ไม่สามารถติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ได้ เนื่องจากไม่มีน้ าใต้ดิน ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานีมีระบบ
การจัดการน้ าฝนที่สามารถใช้งานได้ มีพ้ืนที่แนวกันชนเป็นต้นไม้ความสูงประมาณ 4 เมตร 
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รูปที่ 4.3-2 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 
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ตารางท่ี 4.3-4 การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
 

- ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 เป็นแบบ Trench Method 4 ช้ัน มีหลุมฝังกลบ
ขยะมูลฝอย 2 บ่อ ขนาด 16,734.4 ตารางเมตร  และ 26,382.75 ตารางเมตร  
ลักษณะของบ่อเป็นการขุดลงในดนิ มีการปูพ้ืนหลมุป้องกันการซมึของน้ าด้วยแผ่น
พลาสติก HDPE ปัจจุบันปิดการใช้งานทั้ง 2 หลุม เนื่องจากเต็มพื้นที่ 
- ระบบก าจดัขยะมลูฝอย ระยะที ่ 2 มีหลุมฝังกลบขยะมลูฝอย 2 บ่อ ขนาด 
22,616.32 ตารางเมตร และ 26,382.75 ตารางเมตร ลักษณะของบ่อเป็นการขุดลง
ในดินมีการปูพ้ืนหลุมป้องกันการซมึของน้ าด้วยแผ่นพลาสติก HDPE ปัจจุบันใช้งาน
ในบ่อที่ 2 ส่วนบ่อที่ 1 ปิดการใช้งาน 

งานอาคาร - ป้ายสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย อยู่ในสภาพทรุดโทรม 
- อาคารป้อมยาม  และอาคารส านักงาน อยู่ในสภาพทรุดโทรม 
- อาคารโรงจอดรถเครื่องจักรกล และโรงซ่อมบ ารุง อยู่ในสภาพทรุดโทรม 
- โรงล้างรถ  และบ้านพักคนงาน อยู่ในสภาพทรุดโทรม 
- อาคารเครื่องช่ัง สภาพดี มีการใช้งานปกติ 
- ถนนภายในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เป็นดินลูกรัง 

ท่อระบายก๊าซ 
 

ท่อระบายก๊าซท าด้วยท่อพีวีซี โดยมีท่อเหล็กสวมทับข้างนอก   ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว หลุมที่ 1 มี 12 ท่อ  และหลุมที่ 2 มี 6 ท่อ ปัจจุบันไม่สามารถใช้
งานได้ 

ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย เป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization  Pond) จ านวน 5 บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมัก 
(Anaerobic Pond)  จ านวน 2 บ่อ บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จ านวน 2 บ่อ 
และบ่อบ่ม (Maturation Pond) จ านวน 1 บ่อ สามารถใช้งานได้ปกติ 

ระบบติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจ านวน 10 บ่อ เป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) และมีสภาพช ารุดทุกบ่อ 
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รูปที ่4.3-3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 
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รูปที่ 4.3-4 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 
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รูปที ่4.3-5 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

 

  (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
 เทศบาลเมืองปัตตานีด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดยมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน ซึ่งเทศบาลได้ออก
เทศบัญญัติเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด
ขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานต่างๆ ที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก า จัดในอัตรา
ตันละ 150 บาทส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอัตราตันละ 300 บาทส าหรับหน่วยงานเอกชน  ทั้งนี้ 
ในการด าเนินงาน เทศบาลเมืองปัตตานีมีบุคลากรประจ าระบบก าจัดขยะมูลฝอยเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 5 
คน แต่บุคลากรยังขาดความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  
  เทศบาลเมืองปัตตานีมีปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ เครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้  

  (2.5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
 เทศบาลเมืองปัตตานมีีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ผ่านกิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท การจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน การคัดแยกขยะในชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ และ
สร้างแรงจูงใจโดยการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจ าหน่ายอาหาร เช่น เขียง ตาชั่ง ถาด มีด ถุงพลาสติก
ย่อยสลาย นอกจากนี้ เทศบาลเมืองปัตตานีได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเปลี่ยนภาชนะบรรจุอาหาร
จากประเภทโฟมเป็นภาชนะท่ีย่อยสลายได้ ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถลดปริมาณกล่องโฟม
ได้เป็นจ านวนมาก  
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 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
      ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง โดยมีร้อยละของ
คะแนนทีไ่ด้ คิดเป็นร้อยละ 56.4 โดยมีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบาลเมืองปัตตานีมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
ประชาชนและสถานประกอบการ แต่ไม่มีเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจาก
ประชาชนและสถานประกอบการ 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และมีนโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองปัตตานี 
จ านวน 11 แห่ง 

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) มีการควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละ
ระยะ แต่การด าเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   2) มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พ้ืนที่หน้างานก าจัดขยะมูลฝอยได้ แต่มีปัญหาในช่วง
หน้าฝน เนื่องจากดินที่ใช้ท าถนนเป็นดินลูกรัง  
   3) มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีการติดป้ายประกาศเวลาเข้า-
ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาคารส านักงานอยู่ในสภาพทรุดโทรมและมีการใช้งาน  และมีบ้านพักเวรยามส าหรับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือใช้ตรวจตราความปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ในยามวิกาล ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม 
   2) มีอาคารและเครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการบันทึก
สถิติจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน และมี
ทางเข้า-ออกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้า-ออกพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถวิ่งสวน
ทางกันได้ในฤดูฝน 
   4) มีลานล้างรถขยะมูลฝอย มีอุปกรณ์ในการฉีดล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มี
การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากการล้างรถ 
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   5) ในการก่อสร้างระบบ มีการก่อสร้างระบบกันซึมภายในบ่อฝังกลบ มีรั้วกั้น
บริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยแต่ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน  มีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) มีระบบระบายน้ าฝนแต่ไม่
รอบบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   6) มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ โดยต้องใช้ปั๊มในการสูบน้ า
ชะขยะมูลฝอยและมีการบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย โดยบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยน้ าออก
สู่แหล่งน้ าสาธารณะมีคุณภาพน้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มีประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรกในรูปบีโอดี 
   7) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 10 บ่อ เป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ าในบ่อ
ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีน้ าใต้ดิน 
   8) มีเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 
   9) ไม่มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ และไม่มีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบก๊าซ 

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และมีระบบประปาส าหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ   
   2) มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ  Real-time ไปยังหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง  
  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบการณ์และควบคุมก ากับ
ดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีการควบคุมก ากับดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ 
   2) ไมม่ีการเกลี่ยขยะมูลฝอย ไม่มีการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยรายวัน 
   3) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีการควบคุมผู้
คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัด และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   4) ไม่มีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย ไม่มีมาตรการในการป้องกันเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น ทัศนะอุจาด และแมลงวัน 
   5) ไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มีการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้น
น าไปจัดการอย่างถูกต้อง 
   6) ไม่มีมาตรการในการห้ามจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย  และไม่มี
มาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   7) มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ แต่เครื่องจักรที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละวัน 
   8) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเวรยามดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  
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  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แต่ไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
   2) เทศบาลเมืองปัตตานีมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
ประชาชน/สถานประกอบการในพ้ืนที่ แต่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน/สถานประกอบการ 
   3) มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ แต่ไม่มีการแยก
ประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปัตตานีมีการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของเทศบาล และไม่มีการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   4) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย อย่างไร
ก็ตาม เทศบาลเมืองปัตตานยีังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

ตารางท่ี 4.3-5 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

21 19.5 

ร้อยละ 56.4 

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

2 .  ผลการประ เมินด้ านการวางแผนการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

9 4.5 

3. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

57 29 

4. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค 

12 9 

5. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 51 18 
6. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 16.5 

รวม 171 96.5 
  

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
  1) ด้านเทคโนโลยี  

              1.1) ในขั้นตอนการฝังกลบไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่มี
การก าหนดพ้ืนที่ถ่ายเทขยะมูลฝอยจากรถเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน ท าให้ขยะมูลฝอยกระจัดกระจายทั่วบริเวณ   

  1.2) ไม่มีการเกลี่ย บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยรายวัน 
  1.3) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินเป็นระบบที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) และมีสภาพช ารุด 
  1.4) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งจาก

บ่อสังเกตการณ์ และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
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  1.5) บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียให้ได้
ตามมาตรฐาน 

   2) ด้านบุคลากร 
   ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญในการดูแลระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

รวมถึงขาดแคลนช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักร 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี 
    1.1) ควรมีการควบคุมการฝังกลบให้ถูกหลักวิชาการ โดยควรมีการบดอัด และ

ฝังกลบขยะมูลฝอยทุกวัน ซึ่งก่อนการบดอัด ควรมีการเกลี่ยขยะมูลฝอยให้เป็นชั้นบางๆ ไม่ควรกองหนาๆ แล้ว
บดอัดเพราะจะท าให้ขยะมูลฝอยถูกบดอัดเฉพาะผิวหน้า ท าให้สูญเสียพ้ืนที่การฝังกลบ 

   1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการฝังกลบด้วยการซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน 

   1.3) ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินให้ได้มาตรฐาน
ตามแบบของกรมควบคุมมลพิษ และเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ าบัดน้ าเสียให้ได้
มาตรฐาน  รวมทั้งควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

 2) ด้านงบประมาณ 
 ควรวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือจะได้ทราบ
สถานการณ์งบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย ส าหรับใช้วางแผนสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะ
มูลฝอยและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และเพ่ิมกลยุทธ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยครัวเรือน
ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

  3) ด้านบุคลากร 
       3.1) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย และ

วางแผนการท างานให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับเครื่องจักร 
     3.2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

   ควรให้ความส าคัญต่อการรณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งควรมีการรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และน ากลับไปใช้ใหม่ การคัด
แยกขยะมูลฝอย เป็นต้น   

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
     5.1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในบ่อบ าบัด
น้ าชะขยะมูลฝอยและน้ าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

   5.2) ควรมีการทบทวน MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูล
ฝอยมาร่วมก าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ และคัดแยกของ
เสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 

   5.3) ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะที่อยู่ใกล้บริเวณ
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษจากระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
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4.4  จังหวัดยะลา 
 จังหวัดยะลามีระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 2 แห่ง ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม และเงินกู้ JBIC คือ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา และเทศบาลเมืองเบตง ผลการ
ติดตามระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีรายละเอียดได้ดังนี้ 

 4.4.1 เทศบาลนครยะลา 
  (1) ข้อมูลทั่วไป 
  (1.1) ที่ตั้งและขนาด เทศบาลนครยะลา ตั้งอยู่ที่ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
เป็นพ้ืนที่บริเวณตอนเหนือของจังหวัดยะลา มีพ้ืนที่ 19 ตารางกิโลเมตร อยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มริมแม่น้ าปัตตานีมี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และต าบลยุโป  
     อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีแม่น้ า 
       ปัตตานีไหลผ่าน 

 (1.2) ประชากร 
        ประชากรในเขตเทศบาลนครยะลา มีจ านวน 61,209 คน เป็นชาย 28,96 คน และ

หญิง 32,246 คน มีจ านวนบ้าน 25,898 หลัง จ านวนประชากรเฉลี่ย 2.4 คนต่อหลังคาเรือน 

  (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร

ยะลาในปี 2557 พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร รองลงมาคือ พลาสติก กระดาษ 
และแก้ว/ผ้า ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.4-1 

ตารางท่ี 4.4-1 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. เศษอาหาร 45.10 
2. พลาสติก 20.22 
3. กระดาษ 15.21 
4. แก้ว/ผ้า 10.14 
5. ใบไม้/กิ่งไม้ 5.40 
6. โลหะ 3.93 
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รูปที่ 4.4-1   แผนที่เทศบาลนครยะลา 

 

 (2) รายละเอียดโครงการ 
 (2.1) ความเป็นมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2540 เทศบาลนครยะลาได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ในขณะนั้น) ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับในจังหวัด วงเงิน 33,201,775 บาท เพ่ือจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 107 ไร่ 2 งาน 33 
ตารางวา  และศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
โดยเทศบาลว่าจ้าง บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแตนท์ จ ากัด วงเงิน 4.5 ล้านบาท ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี 2541 
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 วงเงิน 79,250,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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18,700,104.25 บาท เงินกู้ JBIC 52,430,198.83 บาท และเงินสมทบจากเทศบาล 8,119,696.92 บาท 
โดยเทศบาลว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัตนานุพัชร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2547 ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
เทศบาลนครยะลา เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนตุลาคม 2547 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 109.2 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างระบบฝังกลบ
ขยะมูลฝอยระยะที่ 2 พ้ืนที่ประมาณ 22 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องจากพ้ืนที่เดิม ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง 

ตารางท่ี 4.4-2 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

2540 ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

33,201,775 - จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 107 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา   
- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดย
เทศบาลว่าจ้าง บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแตนท์ จ ากัด
ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี 2541 

2544 - กองทุนสิ่งแวดล้อม 
- เงินกู้ JBIC 
- เงินสมทบจากเทศบาล 

79,250,000 
52,430,198.83 
8,119,696.92 

ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 
ระยะที ่1 ประกอบด้วย 
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 1 บ่อ ขนาด 18.48 ไร่ เป็น
แบบ Area Method ลักษณะบ่อเป็นการถมสูงขึ้นไม่
มีการขุดลงในดิน มีการปูพื้นบ่อป้องกันการซึมของน้ า
ด้วยแผ่น HDPE  โดยออกแบบไว ้5 ช้ัน   
- บ่อรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย เป็นบ่อดิน ปูด้วย
แผ่น  HDPE ขนาดกว้าง 7,600 ตารางเมตร ลึก 
1.80 เมตร  
- ท่อระบายก๊าซท าด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว มีท่อเหล็กหุ้มด้านนอก 
จ านวน 12 ท่อต่อบ่อฝังกลบ  
- รอบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยมีรางดักน้ าฝนแบบราง
คอนกรีต แบบเปิด กว้าง 0.50 เมตร 
- ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นระบบบ่อผึ่งมี 4 บ่อ 
ประกอบด้วย (1) บ่อหมัก (Anaerobic  Pond) 1 บ่อ (2) 
บ่อผึ่ ง (FacultativePond) 1 บ่อ และ (3) บ่อบ่ม 
(Maturation Pond) 2 บ่อ มีการปูแผ่น HDPE  
- มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน เป็นบ่อที่
ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ จ านวน 
4 บ่อ เป็นท่อคอนกรีตรัศมี 0.80 เมตร   

2558 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

109,200,000 ก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 
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 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลนครยะลามีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน โดยไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

  ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ และมีรูปแบบการรายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน  โดยเทศบาล
นครยะลามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
ในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ในด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 18 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 8 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่ได้ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงแต่น าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 29 แห่ง ดังตารางที่ 4.4-3 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลามี พ้ืนที่ 113 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้านปรามะ 

หมู่ที่ 13 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากเขตเทศบาล 9.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ดิน
ที่เทศบาลจัดซื้อเองเมื่อปี 2540 เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ก่อสร้างเมื่อปี 2545 โดย
แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2546 และเริ่มใช้งานเมื่อเดือนตุลาคม 2547 ด าเนินการดูแลระบบโดยส านักการช่าง 
เทศบาลนครยะลา มีรายละเอียดการด าเนินงานดังตารางที่ 4.4-4 ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 
กิโลเมตร ไม่มีแหล่งน้ าสาธารณะ โดยมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 1 ชุมชน มี
ครัวเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 30-40 ครัวเรือน    
 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา มีประมาณวันละ 189 ตัน ซึ่งเกินความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ
มูลฝอยตามที่ออกแบบไว้ประมาณ 130 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลาประมาณวันละ 
130 ตัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัดประมาณวันละ 59 ตัน เทศบาลนคร
ยะลามีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบเทท้าย จ านวน 6 คัน รถเก็บขนขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้าย จ านวน 5 คัน รถอัดขยะ จ านวน 9 คัน  รถกระบะเล็ก จ านวน 2 คัน และรถคอนเทนเนอร์ 
จ านวน 3 คัน (ภาคผนวก 4.4.1-ก) ส่วนรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เข้าร่วม
โครงการ มีประมาณ 44 คันต่อวัน (ภาคผนวก 4.4.1-ข) และมีเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ ประกอบด้วย 
รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ จ านวน 1 คัน รถบรรทุก (ดัมพ์) 10 ล้อ จ านวน 1 คัน รถแบกโฮ จ านวน 2 คัน รถ
แทรกเตอร์ จ านวน 1 คัน และเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง (ภาคผนวก 4.4.1-ค) 

  2) ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลามี
การใช้งานได้ตามปกติ มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ประมาณ 130 ตันต่อวัน โดยมี
จ านวน 1 บ่อ เป็นแบบ Area Method ออกแบบไว้ 5 ชั้น มีความสูงชั้นละ 4 เมตร โดยออกแบบไว้ส าหรับ
ด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นเวลา 10 ปี ปัจจุบันด าเนินการฝังกลบไปแล้วจ านวน 4 ชั้น มีความสูงชั้นละ 
4 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 104,390 ลูกบาศก์เมตร โดยมีระยะเวลาในการใช้งานมาแล้ว 11 ปี 
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ตารางที ่4.4-3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลนครยะลา 

อปท. ที่เข้าร่วม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. /หน่วยงานที่
เข้าร่วมปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) ทน.ยะลา  (2) ทต.ล าใหม่  
(3) ทต.กายูบอเกาะ (4) อบต.บันนัง
สาเรง  (5) ทต.บุดี (6) ทต.สะเตงนอก 
(7) อบต.กรงปินัง  (8) อบต.ห้วยกระทิง  
(9) อบต.ท่าธง (10) อบต.บือมัง   
(11) อบต.เนินงาม  (12) อบต.บาลอ  
(13) อบต.ตะโละหะลอ   
(14) อบต.ยะต๊ะ  (15) อบต.กาลูปัง  
(16) อบต.กอตอตือระ  (17) อบต.กาลอ  
(18) อบต.วังพญา   

ทน.ยะลา 17 พ.ย. 48 ทน.ยะลา 130 
ทต.ล าใหม่ 0.67 
ทต.สะเตงนอก 18.76 
อบต.กรงปนิัง 1.2 
อบต.บันนังสาเรง 2.06 
อบต.ปาก ู 0.9 
อบต.ตะโละแมะนา 0.68 
อบต.ลิดล 1.57 
อบต.วังพญา 1.27 
อบต.ล าใหม่ 1.54 
อบต.ล าพะยา 1.05 
ทต.บุดี 2.2 
ทต.ท่าสาป 1.5 
อบต.ธารโต 1.08 

   อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ 1.33 
   ทต.เมืองรามันห์ 0.86 
   ทต.คอกช้าง 0.79 
   อบต.ละแอ 1.09 
   อบต.พิเทน 0.94 
   อบต.กายูบอเกาะ 0.98 
   อบต.ถ้ าทะล ุ 0.98 
   อบต.หน้าถ้ า 0.86 
   อบต.สะเอะ 1.49 
   อบต.ตาชี 0.42 
   ทต.โกตาบาร ู 2.24 
   อบต.พร่อน 1.29 
   อบต.เนินงาม 0.68 
   อบต.กาตอง 1.16 
   อบต.เปาะเส้ง 1.15 
   อบต.เกะรอ 0.79 
   อบต.ท่าธง 1.28 
   อบต.บันนังสตา 0.79 
   อบต.น้ าด า 0.92 
   อบต.อาซ่อง 1.04 
   อบต.บ้านแหร 0.93 
   อบต.บาละ 0.26 
   ทต.บันนังสตา 1.9 
   รวม 188.65 
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ตารางท่ี 4.4-4  การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  
ระยะที่ 1  

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย จ านวน 1 บ่อ ขนาด 18.48 ไร่ เป็นบ่อที่ถมสูงขึ้นไม่มีการ
ขุดลงในดิน มีการปูพื้นบ่อป้องกันการซึมของน้ าด้วยแผ่น  HDPE โดยออกแบบให้มีช้ัน
มูลฝอย 5 ช้ัน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการฝังกลบในช้ันที่ 5  

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  
ระยะที่ 2 

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย จ านวน 1 บ่อ ขนาดประมาณ 22 ไร่ อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในปี 2560 

กลุ่มอาคารปฏิบัติการ - อาคารส านักงานและอาคารเครื่องช่ังน้ าหนัก อยู่ในสภาพดี   
- อาคารป้อมยาม โรงจอดรถ และโรงซ่อมบ ารุง สภาพช ารุด ไม่มีการใช้งาน  
- บ้านพักพนักงาน  มีการใช้งานและอยู่ในสภาพทรุดโทรม 
- ถนนภายในโครงการเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์  ความกว้าง 7 เมตร 

ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นระบบบ่อผึ่งมี 4 บ่อ ประกอบด้วย (1) บ่อหมัก 
(Anaerobic Pond) 1 บ่อ (2) บ่อผึ่ง (Facultative Pond) 1 บ่อ และ (3) บ่อบ่ม 
(Maturation Pond) 2 บ่อ  มีการปูแผ่น HDPE ทุกบ่อ มีการใช้งานและสภาพปกติ 

ระบบติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ าใต้ดิน  

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจ านวน 4 บ่อ สามารถใช้งานได้ 1 บ่อ เป็น
บ่อที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ  

 
  ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยมี พ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่  เป็นระบบบ่อผึ่ ง 

ประกอบด้วย (1) บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 21,266 ลูกบาศก์เมตร  (2) บ่อผึ่ง 
(Facultative Pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 14,639 ลูกบาศก์เมตร และ (3) บ่อบ่ม (Maturation Pond) 
จ านวน 2 บ่อ ขนาด 20,509 ลูกบาศก์เมตร และ 15,120 ลูกบาศก์เมตร  สามารถใช้งานได้ทุกบ่อ ผลการ
ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย พบว่า น้ าในบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ า
สาธารณะมีคุณภาพน้ าอยู่ในค่ามาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลง
วันที ่ 3 มกราคม 2539 ยกเว้นค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าซีโอดี (COD) ค่าสาร
แขวนลอยทั้งหมด (TSS) และค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าเกินค่ามาตรฐาน และจากการ
ตรวจวัดโลหะหนักจ านวน 8 พารามิเตอร์ พบว่า มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานทุกพารามิเตอร์ทั้งสองบ่อ ทั้งนี้ระบบ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรกในรูปบีโอดีร้อยละ 92 (ภาคผนวก 4.4.1-ง) 

  มีระบบควบคุมก๊าซจ านวน 12 จุด แต่ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่มีระบบ
ตรวจสอบก๊าซ และมีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 4 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ สามารถใช้งานได้ 1 บ่อ ผลการติดตามตรวจสอบบ่อสังเกตการณ์ โดยการ
ทดสอบโลหะหนัก จ านวน 8 พารามิเตอร์ จ านวน 1 บ่อ บริเวณท้ายน้ า พบว่า ไม่อยู่ในค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 โดยมีค่า
ตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย (ภาคผนวก 4.4.1-จ) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลามีระบบ
จัดการน้ าฝนเป็นรางดินโดยรอบโครงการ มีรั ้วลวดหนามกั้นขอบเขตของโครงการ และมีพื้นที่กันชน 
(Buffer Zone) เป็นต้นกระถินเทพา ความสูงประมาณ 15 เมตร จ านวน 4 ด้าน  
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 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบาลนครยะลามีบุคลากรประจ าระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 9 คน 

ประกอบด้วย พนักงานประจ าเครื่องจักรกลหนัก/เบา จ านวน 5 คน พนักงานประจ าเครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 
1 คน พนักงานท าความสะอาดลานล้างรถ จ านวน 1 คน และพนักงานดูแลพ้ืนที่สีเขียว จ านวน 1 คน  

  เทศบาลนครยะลาด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดยมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นเงิน 25 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งเทศบาลได้ออกเทศบัญญัติ
เทศบาลนครยะลา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 
(ภาคผนวก 4.4.1-ฉ)  เพ่ือด าเนินการในการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย โดยไม่มีการเก็บค่าบริการ
ในการก าจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่น าขยะมูลฝอยมาก าจัดในอัตรา 450 บาทต่อตัน 

  เทศบาลนครยะลามีปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และการด าเนินงานของ
ระบบไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลนครยะลามีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ใน

รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ การออกเทศบาลสัญจร เสียงตามสาย และการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอ
ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านโครงการเทศบาลสัญจร การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล การร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน และการจัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day เป็นต้น ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลนครยะลายังไม่เคยได้รับการร้องเรียนกรณี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินงานบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยแต่อย่างใด 

 
 



 4-96 

 
 

รูปที่ 4.4-2 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 
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รูปที่ 4.4-3  กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 
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รูปที่ 4.4-4 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 

  

  

รูปที่ 4.4-5 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
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รูปที ่4.4-6 ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน 

  

  

รูปที่ 4.4-7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
และระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน 
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รูปที่ 4.4-8 การก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 

 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนนที่
ได้ คิดเป็นร้อยละ 63.7 โดยมีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบาลนครยะลามีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มีเทศ
บัญญัติการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนและสถานประกอบการ 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และมีนโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ฝังกลบของเทศบาลนครยะลา จ านวน 
36 แห่ง  
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  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) ไม่มีการควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่
ละระยะ  
   2) มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พ้ืนที่หน้างานก าจัดขยะมูลฝอยได้ แต่มีปัญหาบ้าง
ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากดินที่ใช้ท าถนนเป็นดินลูกรัง  
   3) มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  แต่ไม่มีการติดป้ายประกาศเวลาเข้า-
ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาคารส านักงานอยู่ในสภาพดีและมีการใช้งาน  และมีบ้านพักเวรยาม ซึ่งมีสภาพทรุด
โทรมส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้ตรวจตราความปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ในยามวิกาล 
   2) มีอาคารและเครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการบันทึก
สถิติจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน แต่มี
สภาพทรุดโทรม และมีทางเข้า-ออกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้า-ออก
พ้ืนที่ แต่ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ในฤดูฝน 
   4) มีลานล้างรถขยะมูลฝอย มีอุปกรณ์ในการฉีดล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มี
การฉีดล้างท าความสะอาดบริเวณดังกล่าว ท าให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในบริเวณลานล้างรถอยู่บ้าง และไม่มีการ
บ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากการล้างรถ 
   5) ในการก่อสร้างระบบ มีการก่อสร้างระบบกันซึมภายในบ่อฝังกลบ มีรั้วล้อมรอบ
บริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) มีระบบระบายน้ าฝนแต่ไม่รอบพื้นท่ี  
   6) มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย ที่สามารถใช้งานได้ และมีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียของระบบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
แหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2559 และมีประสิทธิภาพในการลดค่า
ความสกปรกในรูป BOD ร้อยละ 92 
   7) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 1 บ่อ โดยเป็นบ่อที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ในบ่อท้ายน้ ามีค่าตะกั่ว 
(Pb) เกินค่ามาตรฐาน 
   8) มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 
   9) ไม่มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ ไม่มีระบบควบคุมและระบบ
ตรวจสอบก๊าซ 

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และมีระบบประปาส าหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ   
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   2) มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ  Real-time ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบการณ์และควบคุมก ากับ
ดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีการควบคุมก ากับดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ 
   2) ไม่มีการเกลี่ยขยะมูลฝอย และไม่มีการบดอัด/กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
   3) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีการควบคุมผู้
คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัด และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   4) ไม่มีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย ไม่มีมาตรการในการป้องกันเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น ทัศนะอุจาด และแมลงวัน  
   5) ไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่มีการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้น
น าไปจัดการอย่างถูกต้อง 
   6) ไม่มีมาตรการในการห้ามจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย  และไม่มี
มาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   7) มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ แต่ไม่ได้มีการ
ด าเนินงานตามแผน ท าให้ขาดความต่อเนื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เครื่องจักรที่ใช้
ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละวัน 
   8) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเวรยามดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  

  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
   2) เทศบาลนครยะลามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
ประชาชน/สถานประกอบการในพ้ืนที่ แต่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน/สถาน
ประกอบการ 
   3) มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ แต่ไม่มีการแยก
ประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลนครยะลามีการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของเทศบาล และไม่มีการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   4) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย อย่างไร
ก็ตาม เทศบาลนครยะลายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 4.4-5 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

21 19.5 

ร้อยละ 63.7 

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

2 .  ผลการประ เมินด้ านการวางแผนการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

9 5 

3. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

57 36 

4. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค 

12 9 

5. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 51 21.5 
6. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 18 

รวม 171 109 

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 

  1) ด้านเทคโนโลยี 
        1.1) ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ที่น าเข้ามาฝังกลบไม่ได้ท าการกลบทับด้วยดิน เป็น
เพียงการน าขยะเข้ามาเทกองในพ้ืนที่ฝังกลบ ท าให้ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกหลุมฝังกลบ 

  1.2) เครื่องจักรที่ใช้ในพ้ืนที่ มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การฝังกลบขยะมูลฝอยไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และในการซ่อมแซมเครื่องจักรจะต้องใช้งบประมาณสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน เนื่องจากผู้รับจ้าง
คิดค่าเสี่ยงภัยเพ่ิม   

  1.3) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งจาก
บ่อสังเกตการณ์ และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย และจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่าไม่
ผ่านค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน 

  1.4) เนื่องจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่ และชั้นฝังกลบสูงถึง 5 ชั้น ท า
ให้มีปัญหาในการน าขยะมูลฝอยขึ้นไปฝังกลบ โดยเฉพาะหน้าฝน รถเก็บขนขยะมูลฝอยและเครื่ องจักรไม่
สามารถขึ้นไปด าเนินการได ้

  1.5) ไม่มีการก่อสร้างคันดินระหว่างชั้น ท าให้ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกพ้ืนที่ 
   2) ด้านบุคลากร 

  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูล
ฝอย รวมถึงขาดแคลนช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักร 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี 

  1.1) ควรท าการฝังกลบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันน้ าฝนไหลเข้าสู่หลุมฝังกลบ 
และลดการซึมผ่านของน้ าชะขยะมูลฝอยในเซลล์ที่ฝังกลบ นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหา เรื่องกลิ่น แมลง สัตว์
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พาหะน าโรค ทัศนียภาพของสถานที่ก าจัด และการปลิวฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย ก าหนดพ้ืนที่ถ่ายเทขยะมูล
ฝอยจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้ชัดเจน เพ่ือลดระยะเวลาการท างาน ค่าใช้จ่าย และยืดระยะการใช้งานระบบ
ฝังกลบ 

  1.2) กรณีไม่สามารถกลบทับได้ทุกวัน หลังจากบดอัดขยะแล้ว อาจใช้แผ่น
พลาสติกปูปิดด้านบนเพื่อป้องกันฝนและลดการกระจายของกลิ่น  

  1.3) ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะ
ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

  1.4) ควรมีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่มีอยู่ 
เนื่องจากบ่อเดิมถูกท าลายจากการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 2 

  2) ด้านงบประมาณ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และก าหนดแนวทางจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมให้

สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของท้องถิ่น  

  3) ด้านบุคลากร 
     3.1) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการระบบก าจัด

ขยะมูลฝอย และวางแผนการท างานให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับเครื่องจักร 
     3.2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

  4.1) ควรให้ความส าคัญต่อการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดอย่าง
ต่อเนื่อง  

  4.2) รณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทราบเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และน า
กลับไปใช้ใหม่ การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น โดยให้ผ่านสื่อในหลายช่องทางและต่อเนื่อง   

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
  5.1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในบ่อ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยและน้ าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

  5.2) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ซึ่งใช้งานเต็มพ้ืนที่
แล้ว โดยการขุดร่อนขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (Landfill Mining) 

  5.3) ควรมีการทบทวนการท า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ และคัดแยก
ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
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 4.4.2 เทศบาลเมอืงเบตง 
  (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

  (1.1) ที่ตั้งและขนาด เทศบาลเมืองเบตง ตั้งอยู่ในเขตต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา มีพ้ืนที ่78 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ทางด้านรัฐเปรัค และรัฐเคดาห์ ต่อถึงรัฐปีนัง ระยะทางห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 140 กิโลเมตร  

  (1.2) ประชากร 
        ประชากรในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีจ านวน 26,641 คน เป็นชาย 12,898  คน 

และหญิง 13,743 คน มีจ านวนบ้าน 10,913 หลัง จ านวนประชากรเฉลี่ย 2.1 คนต่อหลังคาเรือน 

  (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จากการส ารวจองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาล

เมืองเบตง เมื่อเดือนมกราคม 2557 พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นพลาสติก รองลงมาคือ 
เศษอาหาร ใบไม้/ก่ิงไม้ และโลหะ ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.4-6 และจากการส ารวจแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลเมืองเบตง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ คือ ร้านค้า 
รองลงมาคือ ร้านอาหาร โรงแรม และ หน่วยงานราชการ/เอกชน ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.4-7 

ตารางท่ี 4.4-6 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเบตง 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. พลาสติก 44.2 
2. เศษอาหาร 28.2 
3. ใบไม้/กิ่งไม้ 7.6 
4. โลหะ 6.8 
5. แก้ว 5.4 
6. ผ้า 4.6 
7. ยาง/หนัง 3.2 

ตารางท่ี 4.4-7 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเบตง 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ านวน (แห่ง) 
1. ครัวเรือน 10,812 
2. ร้านอาหาร 234 
3. ร้านค้า 140 
4. โรงแรม/ที่พัก 26 
5. สถานศึกษา 16 
6. สถานท่ีราชการ 10 
7. ศาสนสถาน 3 
8. ปั๊มน้ ามัน 3 
9. สถานท่ีท่องเที่ยว 2 
10. ตลาด 1 
11. โรงงาน 1 
12. โรงพยาบาล 1 
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รูปที่ 4.4-9 แผนที่เทศบาลเมืองเบตง 
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 (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
 (2.1) ความเป็นมา ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง ตั้งอยู่บ้านกาแป๊ะ กม.4 

หมู่ 5 ถนนสุขยางค์ ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ห่างจากเขตเทศบาล 4 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่รวม 
201 ไร่ เป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  ในการก่อสร้างได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อปี 2539 เพ่ือศึกษาออกแบบรายละเอียด แล้วเสร็จเมื่อเดือน
มีนาคม 2541 และในปีงบประมาณ 2543 ได้รับอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนการใช้เงินกู้ JBIC 
วงเงิน 88.702 ล้านบาท (เงิน JBIC 61.696 ล้านบาทและเงินกองทุน 19.416 ล้านบาท) เพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 1 บ่อ ขนาด 20,704 ตารางเมตร เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2545 ดัง
ตารางที่ 4.4-8  

ตารางท่ี 4.4-8 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2539 ส านั ก งานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

3            ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โดย
เทศบาลว่าจ้างบริษัทเอ็นไวรอนเมนทอแคร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด ศึกษาออกแบบ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2541 

2543 กองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนการใช้เงินกู้ JBIC   

88.702   ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง มีการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 1 บ่อ ขนาด 20,704 
ตารางเมตร ออกแบบในการฝังกลบขยะมูลฝอยไว้ 6 ช้ัน 
ช้ันละ 5 เมตร  

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองเบตงมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร และถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของ ทั้งนี้เทศบาลเมืองเบตงไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย 

  ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ และมีการจัดท าสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล 
แต่ไม่ได้มีการรายงานผลข้อมูลต่อผู้บริหาร โดยเทศบาลเมืองเบตงมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการขยะมูลฝอย และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง 

  ในด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเบตง มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 4 แห่ง โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัดทั้ง 4 แห่ง ดังตารางที่ 4.4-9 
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ตารางที่ 4.4-9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองเบตง 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. /หน่วยงานที่
เข้าร่วมปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) อบต.ตาเนาะแมเราะ  (2) ทต.ธารน้ า
ทิพย์  (3) อบต.ยะรม และ (4) อบต.อัยเยอร์
เวง      

เทศบาลเมือง 
เบตง 

15 พ.ย. 48 ทม.เบตง 47.65 
อบต.ตาเนาะแมเราะ   4.72 
อบต.ยะรม 4.52 
ทต.ธารน้ าทิพย์ 1.35 
อบต.อัยเยอร์เวง      1.79 

   รวม 60.03 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง ตั้งอยู่ที่บ้านกาแป๊ะ กม.4 หมู่ที่  5 

ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาล จัดซื้อเมื่อปี 2535 ห่างจากเขตเทศบาล 4 กิโลเมตร 
ขนาดพ้ืนที่ 201 ไร่ ซึ่งเทศบาลได้จัดซื้อเมื่อปี 2535 ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ก่อสร้างเมื่อปี 2543 และเริ่มใช้งานเมื่อปี 2545 ด าเนินการดูแลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังตารางที่ 4.4-10 ทั้งนี้ บริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีแหล่งน้ า
สาธารณะเป็นทางน้ าธรรมชาติ ซึ่งอยู่ติดกับบริเวณพ้ืนที่โครงการ โดยมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 1 ชุมชน มีครัวเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 5 ครัวเรือน    

ตารางท่ี 4.4-10 การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  - บ่อฝังกลบขยะมลูฝอย 1 บ่อ ขนาด  20,704  ตารางเมตร ลักษณะบ่อเป็นการถมสูงขึ้นไมไ่ด้ขุด

ลงในดิน มีการปูพ้ืนบ่อป้องกันการซึมของน้ าด้วยแผ่นพลาสติก HDPE ซึ่งอยู่ในสภาพดี  พื้นบ่อมีการ
วางท่อรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นท่อพลาสติก PVC ขนาด 6 นิ้ว แต่ไม่มีการปิดทับวัสดุกันซึม 
- ท่อระบายก๊าซท าด้วยท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว และ 12 นิ้ว และท่อคอนกรีต  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80  เมตร 
- รอบบ่อฝังกลบขยะมลูฝอยมีรางดักน้ าฝนแบบรางระบายคอนกรีตแบบคูเปิด ขนาดกว้าง 1 เมตร  
ยาว 500 เมตร ลึก 80 เมตร 

กลุ่มอาคารปฏิบัติการ - อาคารส านักงานและอาคารเครื่องช่ังน้ าหนัก อยู่ในสภาพดี  มีการใช้งาน  
- อาคารป้อมยาม  อยู่ในสภาพดี มีการใช้งาน  
- อาคารจอดรถและอาคารซ่อมบ ารุง อยู่ในสภาพดี มีการใช้งาน 
- ถนนภายในโครงการเป็นถนนลูกรัง มีความกว้างประมาณ 6 เมตร 

ระบบบ าบัดน้ าชะ 
ขยะมูลฝอย 

บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นแบบบ่อผึ่ง ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเกิดการพังทลายของดิน
ลงในบ่อ และระบบช ารุด 

ระบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน แต่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น)  
จ านวน 2 บ่อ อยู่ในสภาพปกติ  
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 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเบตง มีประมาณวันละ 60 ตัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเบตง
ประมาณวันละ 48 ตัน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัดประมาณวันละ 
12 ตัน เทศบาลเมืองเบตงมีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย 
จ านวน 8 คัน โดยมีสภาพดี จ านวน 2 คัน มีสภาพซ่อมแซมบ่อย จ านวน 6 คัน และรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ซ่ึงมีสภาพช ารุด จ านวน 1 คัน (ภาคผนวก 4.4.2-ก) ส่วนรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด มีประมาณ 6 คันต่อวัน (ภาคผนวก 4.4.2-ข) และมีเครื่องจักรและครุภัณฑ์ใน
ระบบ จ านวน 4 คัน ได้แก่ รถขุดตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน รถยนต์
บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จ านวน 1 คัน และรถบรรทุกเล็ก จ านวน 1 คัน ทุกคันมีสภาพเก่าซ่อมแซมบ่อย 
เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี (ภาคผนวก 4.4.2-ค) 

  2) ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตงมี
การใช้งานได้ตามปกติ โดยมีจ านวน 1 บ่อ ออกแบบไว้ 6 ชั้น มีความสูงชั้นละ 5 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวม
ทั้งสิ้น 335,887 ลูกบาศก์เมตร โดยออกแบบไว้ส าหรับด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นเวลา 15 ปี ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการฝังกลบชั้นที่ 6 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองเบตงได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่าน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย 
ในการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ วงเงิน
งบประมาณ 133,314,500 ล้านบาท 

  ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยมีพ้ืนที่ประมาณ 4.7 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง จ านวน 3 
บ่อ ปัจจุบันหยุดเดินระบบ เนื่องจากบ่อช ารุด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จึงไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ า
จากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย  

  มีระบบควบคุมก๊าซจ านวน 8 จุด สามารถใช้งานได้ แต่ไม่มีระบบควบคุมก๊าซ และ
มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) แต่เป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษ (บ่อน้ าตื้น) จ านวน 4 บ่อ สามารถใช้งานได้ 2 บ่อ ผลการติดตามตรวจสอบบ่อสังเกตการณ์ โดย
ตรวจวัดโลหะหนักจ านวน 8 พารามิเตอร์ จ านวน 2 บ่อ บริเวณท้ายน้ า พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ลงวันที่  31 สิงหาคม 2543 
ทุกพารามิเตอร์ ยกเว้น ในบ่อท้ายน้ าบ่อที่ 2 ที่มีค่าอาร์เซนิค (As) เกินค่ามาตรฐาน (ภาคผนวก 4.4.2-ง)  
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตงมีระบบจัดการน้ าฝนเป็น คสล. โดยรอบโครงการแต่ไม่สามารถใช้
งานได ้และมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) เป็นต้นยางพารา ความสูงประมาณ 15 เมตร จ านวน 4 ด้าน  
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รูปที่ 4.4-10 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 
 

 

  

  

รูปที่ 4.4-11  กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 
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รูปที่ 4.4-12 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยท่ีช ารุดและไม่ได้ใช้งาน 

  

รูปที่ 4.4-13  สภาพพื้นที่ท่ีเตรียมความพร้อมส าหรับการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ 

 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบาลเมืองเบตงมีบุคลากรประจ าระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 4 คน 

ประกอบด้วย ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน และพนักงานจ้าง จ านวน 3 คน ซึ่งเทศบาลเมืองเบตงด าเนินการ
เก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นเงิน 20 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งเทศบาลได้ออกระเบียบเทศบาลต าบลเบตงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 
7 ตุลาคม 2545 (ภาคผนวก 4.4.2-จ) เพื่อด าเนินการในการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจาก
เป็นนโยบายของผู้บริหาร เทศบาลเมืองเบตงก าหนดอัตราค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในอัตรา 250 บาทต่อตัน แต่ไม่มีการจัดเก็บ เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหาร 

  เทศบาลเมืองเบตงมีปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญในการ
บริหารจัดการระบบ และการด าเนินงานของระบบไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลเมืองเบตงมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่โดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย โดยประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเบตงยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนกรณี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินงานบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยแต่อย่างใด 
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รูปที่ 4.4-14 ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 
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รูปที่  4.4-15  บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน 

 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนนที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 62.6 โดยมีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบาลเมืองเบตงมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มีเทศ
บัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และมีนโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองเบตง จ านวน 
4 แห่ง 

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) มีการควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละ
ระยะ แต่การด าเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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   2) มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พ้ืนที่หน้างานก าจัดขยะมูลฝอยได้ แต่มีปัญหาในช่วง
หน้าฝน เนื่องจากดินที่ใช้ท าถนนเป็นดินลูกรัง  
   3) มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีการติดป้ายประกาศเวลาเข้า -
ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาคารส านักงานอยู่ในสภาพดี แต่ไม่มีการใช้งาน และมีบ้านพักเวรยามส าหรับเจ้าหน้าที่
เพ่ือใช้ตรวจตราความปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ในยามวิกาล 
   2) มีอาคารและเครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการบันทึก
สถิติจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน และมี
ทางเข้า-ออกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้า-ออกพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถวิ่งสวน
ทางกันได้ในฤดูฝน 
   4) ไมม่ีลานล้างรถขยะมูลฝอย  
   5) ในการก่อสร้างระบบ มีการก่อสร้างระบบกันซึมภายในบ่อฝังกลบ ไม่มีรั้ว
ล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีเพียงรั้วด้านหน้าของระบบฝังกลบ โดยมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) 
ไมม่ีระบบระบายน้ าฝน แต่มีรางระบายน้ าธรรมชาติบริเวณด้านข้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
   6) มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย แต่ไม่มีการสูบน้ าชะขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยจึงไม่ได้มีการใช้งาน ประกอบกับมีการปรับพ้ืนที่เพ่ือเตรียม
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้มีการถมพ้ืนที่บางส่วนของ
เป็นบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จึงไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
   7) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 บ่อ แต่เป็นบ่อที่ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ สามารถใช้งานได้ 2 บ่อ เป็นบ่อท้ายน้ าทั้ง 2 บ่อ โดยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ในบ่อท้ายน้ าบ่อท่ี 2 มีค่าอาร์เซนิค (As) เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
   8) มีเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 
   9) มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
มีระบบควบคุมก๊าซ แต่ไม่มีระบบตรวจสอบก๊าซ 

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และมีระบบประปาส าหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ   
   2) มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ Real-time ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
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  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบการณ์และควบคุมก ากับ
ดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานก าจัดขยะมู ลฝอยที่มี
ประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีการควบคุมก ากับดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ 
   2) มีการเกลี่ยขยะมูลฝอยเป็นระยะๆ โดยไม่ได้มีการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอย
รายวัน 
   3) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีการควบคุมผู้
คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัด และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   4) ไม่มีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย มีมาตรการในการป้องกันเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น ทัศนะอุจาด และแมลงวัน แต่มีการด าเนินงานตามมาตรการไม่ต่อเนื่อง  และไม่มีการ
ด าเนินการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
   5) ไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มีการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้น
น าไปจัดการอย่างถูกต้อง 
   6) ไม่มีมาตรการในการห้ามจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย  และไม่มี
มาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   7) มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ และมีการด าเนินงาน
ตามแผน อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละวัน เนื่องจาก
เครื่องจักรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพซ่อมแซมบ่อย 
   8) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเวรยามดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  
  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แต่มีการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
   2) เทศบาลเมืองเบตงมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
ประชาชน/สถานประกอบการในพ้ืนที่ แต่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน/สถาน
ประกอบการ 
   3) มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ แต่ไม่มีการแยก
ประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเบตงมีการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของเทศบาล และไม่มีการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   4) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย อย่างไร
ก็ตาม เทศบาลเมืองเบตงยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางที่ 4.4-11 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

21 19.5 

ร้อยละ 62.6 

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

2 .  ผลการประ เมินด้ านการวางแผนการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

9 6 

3. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

57 33.5 

4. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค 

12 9 

5. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 51 24 
6. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 15 

รวม 171 107 

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 

  1) ด้านเทคโนโลยี 
  1.1) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินเป็นระบบที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ า
ใต้ดิน และบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด ไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียได้  
  1.2) ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการกลบทับด้วยดิน เป็นเพียงการน าขยะเข้า
มาเทกองในพ้ืนที่ฝังกลบ  
  1.3) เครื่องจักรที่ใช้ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล นอกจากจะมี
จ านวนน้อยแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสภาพการใช้งานมานานท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามาก 
  1.4) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งจาก
บ่อสังเกตการณ์ และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

        2) ด้านงบประมาณ 
    ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยไม่สอดคล้องกับต้นทุน

ที่แท้จริงในการบริหารจัดการระบบ เนื่องจากเทศบาลเมืองเบตงไม่เก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ท าให้เทศบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะมูลฝอยค่อนข้างมาก  

   3) ด้านบุคลากร 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขาดทักษะในการ

ปฏิบัติงาน และขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งปริมาณของบุคลากรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน 

 



 4-117 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี 

  1.1) ควรท าการฝังกลบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันน้ าฝนไหลเข้าสู่หลุมฝังกลบ 
และลดการซึมผ่านของน้ าชะมูลฝอยในเซลล์ที่ฝังกลบ นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหา เรื่องกลิ่น แมลง สัตว์พาหะ
น าโรค ทัศนียภาพของสถานที่ก าจัด และการปลิวฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย กรณีไม่สามารถกลบทับได้ทุกวัน
หลังจากบดอัดขยะมูลฝอยแล้ว อาจใช้แผ่นพลาสติกปูปิดด้านบนเพื่อป้องกันฝนและลดการกระจายของกลิ่น 

  1.2) เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ลาดชัน ในฤดูฝนควรเตรียมไม้หรือแผ่นเหล็กไว้
ส าหรับสร้างเป็นสะพานทางเข้าออก หรือน าหินกรวดมาเทบริเวณทางเข้าออก และทางลงบ่อฝังกลบเพ่ือให้
ท างานได้สะดวกขึ้น 

  1.3) ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม และปริมาณที่เพียงพอกับลักษณะพ้ืนที่ และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 

  1.4) ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ และปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่อง 

  2) ด้านงบประมาณ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและก าหนดแนวทางจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการ

เก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  
  3) ด้านบุคลากร 

     3.1) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน พร้อมฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย และวางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับเครื่องจักร 

     3.2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

  ควรมีการส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูล
ฝอยให้เป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น รวมทั้งรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทราบเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย  และน า
กลับไปใช้ใหม่ การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น   

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
  5.1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในบ่อบ าบัด
น้ าชะขยะมูลฝอยและน้ าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

  5.2) ควรทบทวนนโยบายการงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด เพ่ือลดภาระค่าก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 

  5.3) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ซึ่งใช้งานเต็มพ้ืนที่
แล้ว โดยการขุดร่อนขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (Landfill Mining) 

  5.4) ควรมีการทบทวนการท า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ และคัดแยก
ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
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4.5 จังหวัดนราธิวาส 
 จังหวัดนราธิวาสมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 2 แห่ง คือ ระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส และระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก ซึ ่ง ได้ร ับ
งบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ผลการติดตามระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

 4.5.1 เทศบาลเมอืงนราธิวาส 
  (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

  (1.1) ที่ตั้งและขนาด  เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ประมาณ 7.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าบางนรา 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ คลองยะกังและคลองขุด 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองขุด 

  (1.2) ประชากร 
       ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีจ านวน 41,448 คน เป็นชาย 20,450  

คน และหญิง 20,998 คน มีจ านวนบ้าน 14,629 หลัง และความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2.83 คนต่อ
หลังคาเรือน      

 (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
         จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

นราธิวาส โดยส ารวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร
และเศษพลาสติก รองลงมาคือ กระดาษ ใบไม้/กิ่งไม้  อ่ืนๆ (ยาง หนัง กระเบื้อง) และแก้ว ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 4.5-1 

ตารางท่ี 4.5-1 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. เศษอาหาร 25 
2. พลาสติก 25 
3. กระดาษ 12 
4. ใบไม้/กิ่งไม ้ 12 
5. อื่นๆ (ยาง หนัง กระเบื้อง) 9 
6. แก้ว 8 
7. โลหะ 5 
8. ผ้า 4 
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รูปที่ 4.5-1   แผนที่เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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 (2) รายละเอียดโครงการ 
 (2.1) ความเป็นมา เทศบาลเมืองนราธิวาสด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ป ี2541 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น 69.538 ล้านบาท ดังตารางที ่4.5-2 

ตารางท่ี 4.5-2 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2541 ส านั กงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

3.4            ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โดย
เทศบาลว่าจ้างบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ
เมนท์  จ ากัด ศึ กษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด และศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2542 

2543-2545 ส านั กงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

66.138  ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ระยะที่ 1 โดยเทศบาลว่าจ้าง บริษัท ซีวิล เอนจิเนียริ่ง 
จ ากัด ประกอบด้วย 
1) หลุมฝังกลบขยะมลูฝอย ปูแผ่น HDPE  จ านวน 1 บ่อ 
2) บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย  4  บ่อ  (บ่อหมัก 2 บ่อ  
บ่อกึ่งหมัก 1 บ่อ  และบ่อบ่ม 1 บอ่) 
3) งานอาคาร  (อาคารส านกังาน บ้านพักพนักงาน  ป้อม
ยาม  โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง  และตดิตั้งแท่นช่ัง
น้ าหนัก) 
4) ระบบไฟฟ้า 
5) ถังสูง/ท่อส่งน้ า  ถังเก็บน้ าใต้ดนิ 
6) ป้ายช่ือโครงการ  ประตูทางเขา้  เสาธง 
7) จัดหาครุภณัฑ์  เครื่องจักรกล  ดังนี้ 
 -  รถขุดดิน 
 -  รถดันดินตีนตะขาบ 
 -  รถปิกอัพ 
 -  รถบรรทุกเทท้าย (10 ล้อ) 
 -  เครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ได ้
 -  เครื่องสูบน้ าประปา/น้ าบาดาล/น้ าเสียพร้อม
อุปกรณ ์

2547 เทศบาลเมืองนราธิวาส  7.7249 ระบบไฟฟ้า งานอาคาร งานทาง และปูแผ่น HDPE  บ่อ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย (บ่อบ่ม บ่อที่ 4) 
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 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองนราธิวาสมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและ

ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ แต่มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
จ ากดั ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนราธิวาสไม่มีการแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่ใช้
ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล 

  ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการจัดท าสรุปรายงาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล และมีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ และมีการก าหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ 

  ในด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส                       
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อปี 2548 จ านวน 40 แห่ง โดยปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 7 แห่ง ดังตาราง
ที่ 4.5-3 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
       ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองนราธิวาสมีพ้ืนที่ 142 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ตั้งอยู่ 

ณ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อเองเมื่อปี 
2535 เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ ก่อสร้างระยะที่ 1 เมื่อปี 2543 และเริ่มใช้งานเมื่อปี 
2549 ด าเนินการดูแลระบบโดยส านักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดัง
ตารางที่ 4.5-4 ทั้งนี้มีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 1 ชุมชน มีครัวเรือนอาศัยอยู่
ประมาณ 50 ครัวเรือน โดยมีแหล่งน้ าสาธารณะในรัศมี 2 กิโลเมตรจากโครงการ คือ คลองหมู่บ้านโพธิ์ทอง 
 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีประมาณวันละ 44 ตัน โดยเป็นขยะของเทศบาลเมือง
นราธิวาสประมาณวันละ 25 ตัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัดประมาณ
วันละ 18 ตัน และจากหน่วยงานอ่ืนประมาณวันละ 0.5 ตัน เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการเก็บขนขยะมูลฝอย
ทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ านวน 7 คัน รถเก็บขยะแบบกระเช้า จ านวน 1 คัน  และรถ
เก็บขยะแบบเปิดข้าง จ านวน 2 คัน ทุกคันอยู่ในสภาพดี (ภาคผนวก  4.5.1-ก) ส่วนรถเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
องค์ปกครองส่วนท้องถิน่อื่นที่เข้าร่วมโครงการ มีประมาณ 12 คัน (ภาคผนวก 4.5.1-ข) 

  2) ขอ้มูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส
มีการใช้งานได้ตามปกติ โดยมีจ านวน 1 บ่อ เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ 3 ชั้น แบ่งเป็น ต่ ากว่า
ระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2.5 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ 2.2 เมตร ออกแบบไว้ส าหรับด าเนินการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นเวลา 7 ปี โดยมีระยะเวลาในการใช้งานมาแล้ว 9 ปี 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะ
มูลฝอย ในการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derive Fuel : 
RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 319,919,900 บาท 

 



 4-122 

ตารางที่ 4.5-3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองนราธิวาส 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. /หน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) ทม.นราธิวาส (2) ทม.ตากใบ (3) ทต.ต้น
ไทร (4) ทต.บาเจาะ (5) ทต.ยี่งอ (6) ทต.
ตันหยงมัส (7) ทต.มะรือโบตก (8) อบต.กะลุวอ 
(9) อบต.บางปอ (10) อบต.ล าภู (11) ทต.กะลุ
วอเหนือ (12) อบต.มะนังตายอ (13) อบต.โคก
เคียน (14) อบต.ไพรวัน (15) อบต.ศาลาใหม่ 
(16) อบต.เกาะสะท้อน (17) อบต.บางขุนทอง 
(18) อบต.พร่อน (19) อบต.ปะลุกาสาเมาะ 
(20) อบต.บาเจาะ (21) อบต.กาเยาะมาตี (22) 
อบต.บาเระเหนือ (23) อบต.บาเระใต้ (24) 
อบต.ลุโบะสาวอ (25) อบต.ตะปอเยาะ (26) 
อบต.ยี่ งอ (27) อบต.ละหาร (28) อบต.ลุ
โบะบือซา (29) อบต.ลุโบะบายะ (30) อบต.จอ
เบาะ (31) อบต.จวน (32) อบต.บูกิต (33) 
อบต.มะรือโบออก (34) อบต.กาลิซา (35) 
อบต.เฉลิม (36) อบต.บองอ (37) อบต.ตันหยง
ลิมอ (38) อบต.บาโงสะโต (39) อบต.มะรือโบ
ตก (40) อบต.ตันหยงมัส 

ทม.นราธิวาส 18 พ.ย. 48 ทม.นราธิวาส 24.5 
ทม.ตากใบ 8.2 
อบต.ล าภู 3.4 
ทต.กะลุวอเหนือ 2.7 
อบต.กะลุวอ 2.0 
อบต.ศาลาใหม ่ 1.3 
อบต.พร่อน 1.0 
หน่วยงานอื่น 0.5 

รวม 43.6 
  

 

ตารางท่ี 4.5-4  การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระบบหลุมฝังกลบ จ านวน 1 หลุม ขนาดประมาณ 29.86 ไร่ ปริมาณขยะที่ฝังกลบได้  

252,226 ลูกบาศก์เมตร (รวมปริมาณสะสมของขยะมูลฝอยและดินกลบ) ออกแบบ
ให้มีการฝังกลบ จ านวน 3 ช้ัน ความสูงช้ันละประมาณ 2.3-2.5 เมตร มีการปูพื้น
ป้องกันการซึมของน้ าโดยรองก้นหลุม และใช้ดินเหนียวบดอัดหนา 30 เซนติเมตร 
และ Geotextile ปูทับบนแผ่น  HDPE ความหนา 1.5 มิลลิเมตร  

กลุ่มอาคารปฏิบัติการ - อาคารส านักงานและอาคารเครื่องช่ังน้ าหนัก อยู่ในสภาพดี  มีการใช้งาน  
- โรงจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง อยู่ในสภาพดี มีการใช้งาน  
- บ้านพักพนักงาน/ป้อมยาม  อยู่ในสภาพดี มีการใช้งาน  

ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond ) จ านวน 4 บ่อ  
บ่อที่ 1 Anaerobic Pond สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ 1,840 ลูกบาศก์เมตร 
บ่อที่ 2 Anaerobic Pond สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ 1,380 ลูกบาศก์เมตร 
บ่อที่ 3 Facultative Pond สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ 2,940 ลูกบาศก์เมตร 
บ่อที่ 4 บ่อบ่มแบบใช้ออกซิเจน (Maturation Pond) สามารถรองรับปริมาณ

น้ าเสียได้ 1,610 ลูกบาศก์เมตร 
ปัจจุบันหยุดเดินระบบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการซ่อมเครื่องสูบน้ า 

ระบบติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ าใต้ดิน  

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 8 บ่อ เป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) อยู่ในสภาพปกติ ไม่ช ารุดเสียหาย   
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    ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยมีพ้ืนที่ประมาณ 4 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง ประกอบด้วย 
(1) บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาด 1,840 ลูกบาศก์เมตร และ 1,380 ลูกบาศก์เมตร  (2) 
บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 2,940 ลูกบาศก์เมตร และ (3) บ่อบ่ม (Maturation Pond) 
จ านวน 1 บ่อ ขนาด 1,610 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันหยุดเดินระบบเนื่องจากอยู่ในระหว่างซ่อมเครื่องสูบน้ า  
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จึงไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
    ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาสไม่มีระบบควบคุม/ตรวจสอบก๊าซ
และระบบจัดการน้ าฝน แต่มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) ซึ่งเป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) จ านวน 8 บ่อ สามารถใช้งานได้ทุกบ่อ ผลการติดตามตรวจสอบ
บ่อสังเกตการณ์ โดยการตรวจวัดค่าโลหะหนัก จ านวน 8 พารามิเตอร์ จ านวน 2 บ่อ ทั้งบริเวณเหนือน้ าและ
ท้ายน้ า พบว่า เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2543 ยกเว้นในบ่อท้ายน้ ามีค่าแคดเมียม (Cd) เกินค่ามาตรฐาน (ภาคผนวก 4.5.1-ค) 
บริเวณระบบมีรั้วลวดหนามกั้นขอบเขตของโครงการ และมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) เป็นต้นกระถินเทพา 
ความสูงประมาณ 5 เมตร ทั้ง 4 ด้าน 

 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาสมีบุคลากรประจ าระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 7 คน 

ประกอบด้วย หัวหน้างานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 คน พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 คน และ
ยามรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 คน  

  เทศบาลเมืองนราธิวาสด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดยมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นเงิน 30 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่เทศบาลไม่ได้ออกเทศบัญญัติ
ในเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่น าขยะมูลฝอย
มาก าจัดในอัตรา 399 บาทต่อตัน 

  เทศบาลเมืองนราธิวาสมีปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูล
ฝอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย ปริมาณขยะที่ก าจัดในแต่ละวันมีจ านวนมาก และ
การด าเนินงานของระบบไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

  (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่

ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารของเทศบาล สถานีวิทยุกระจายเสียงของเทศบาล และป้ายประชาสัมพันธ์                  
โดยประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ เช่น ด าเนินโครงการธนาคารขยะ
และ 3R ในชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลเมืองนราธิวาสยังไม่เคย
ได้รับการร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินงานบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย
แต่อย่างใด 
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รูปที่ 4.5-2  ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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รูปที่ 4.5-3  กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

 

 



 4-126 

  

  

รูปที่ 4.5-4 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  

  

รูปที่ 4.5-5 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
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รูปที ่4.5-6 ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน 

  

  

รูปที่ 4.5-7 การเก็บตัวอย่างน้ าจากระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน 

 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของ
คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 66.7 โดยมีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบาลเมืองนราธิวาสมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน แต่ไม่มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูล
ฝอย 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  
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   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และมีนโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
จ านวน 6 แห่ง 

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) มีการควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละ
ระยะ แต่การด าเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   2) มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พ้ืนที่หน้างานก าจัดขยะมูลฝอยได้ แต่มีปัญหาในช่วง
หน้าฝน เนื่องจากดินที่ใช้ท าถนนเป็นดินลูกรัง เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้แก้ไขปัญหาโดยการเทกองขยะมูล
ฝอยบริเวณด้านหน้าของหลุมฝังกลบ แล้วใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในการขนขยะมูลฝอยเข้าสู่หลุมฝังกลบ 
   3) มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีการติดป้ายประกาศเวลาเข้า -
ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 

  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาคารส านักงานอยู่ในสภาพดีและมีการใช้งาน  และมีบ้านพักเวรยามส าหรับเจ้าหน้าที่
เพ่ือใช้ตรวจตราความปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ในยามวิกาล 
   2) มีอาคารและเครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการบันทึก
สถิติจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน และมี
ทางเข้า-ออกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้า-ออกพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถวิ่งสวน
ทางกันได้ในฤดูฝน 
   4) มีลานล้างรถขยะมูลฝอย มีอุปกรณ์ในการฉีดล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มี
การล้างท าความสะอาดบริเวณลานล้างรถ มีขยะมูลฝอยตกค้างบริเวณลานล้างรถ และไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่
เกิดจากการล้างรถ 
   5) ในการก่อสร้างระบบ มีการก่อสร้างระบบกันซึมภายในบ่อฝังกลบ มีรั้วล้อมรอบ
บริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) มีระบบระบายน้ าฝนแต่ไม่รอบบริเวณสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย และมีมาตรการในการป้องกันการลักลอบทิ้งขยะหรือผู้ที่เข้ามาคุ้ย/คัดแยกขยะมูลฝอย 
   6) มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย แต่ไม่มีการสูบน้ าชะขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยจึงไม่ได้มีการใช้งาน 
   7) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 บ่อ แต่เป็นบ่อที่ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน พบว่า ในบ่อ
ท้ายน้ ามีค่าแคดเมียม (Cd) เกินค่ามาตรฐาน 
   8) มีเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 
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   9) มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ ที่ไม่ได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
และไม่มีระบบควบคุมและตรวจสอบก๊าซ 

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และมีระบบประปาส าหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ   
   2) มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ Real-time ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบการณ์และควบคุมก ากับ
ดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีการควบคุมก ากับดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ 
   2) มีการเกลี่ยขยะมูลฝอยเป็นระยะๆ โดยไม่ได้มีการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอย
รายวัน 
   3) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีการควบคุมผู้
คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัด และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   4) ไม่มีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย ไม่มีมาตรการในการป้องกันเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น ทัศนะอุจาด และแมลงวัน แต่มีการด าเนินการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะๆ 
   5) ไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่มีการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้น
น าไปจัดการอย่างถูกต้อง 
   6) ไม่มีมาตรการในการห้ามจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย และไม่มี
มาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   7) มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ แต่ไม่ได้มีการ
ด าเนินงานตามแผน ท าให้ขาดความต่อเนื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เครื่องจักรกลที่
ใช้ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละวัน 
   8) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเวรยามดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  
  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แต่มีการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
   2) เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
ประชาชน/สถานประกอบการในพ้ืนที่ แต่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน/สถาน
ประกอบการ 



 4-130 

   3) มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ แต่ไม่มีการแยก
ประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ของเทศบาล และไม่มีการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   4) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย อย่างไร
ก็ตาม เทศบาลเมืองนราธิวาสยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

ตารางที่ 4.5-5 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

21 18 

ร้อยละ 66.7 

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

2 .  ผลการประ เมินด้ านการวางแผนการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

9 5.5 

3. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

57 39 

4. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค 

12 9 

5. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 51 25.5 
6. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 17 

รวม 171 114 

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 

  1) ด้านเทคโนโลยี 
  1.1) เครื่องจักรที่ใช้ในพ้ืนที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงช ารุด

บ่อยครั้ง ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน และมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ท าให้การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร   

  1.2) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งจาก
บ่อสังเกตการณ์ และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

  1.3) ไม่มีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตั้งแต่แหล่งก าเนิด ตาม
ลักษณะองค์ประกอบในการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดการใช้พื้นที่ฝังกลบ 

  1.4) วัสดุ/อุปกรณ์ในบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยช ารุด ไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ 
  1.5) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินเป็นระบบทีก่่อสร้างไม่ถูกต้องตาม

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน้ าตื้น) และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน 
  2) ด้านบุคลากร 

  ขาดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
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 (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี 

   1.1) ควรท าการฝังกลบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันน้ าฝนไหลเข้าสู่หลุมฝังกลบ 
และลดการซึมผ่านของน้ าชะขยะมูลฝอยในเซลล์ที่ฝังกลบ นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหา เรื่องกลิ่น แมลง สัตว์
พาหะน าโรค ทัศนียภาพของสถานที่ก าจัด และการปลิวฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย ก าหนดพ้ืนที่ถ่ายเทขยะมูล
ฝอยจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้ชัดเจน เพ่ือลดระยะเวลาการท างาน ค่าใช้จ่าย และยืดระยะการใช้งานระบบ
ฝังกลบ 

  1.2) กรณีไม่สามารถกลบทับได้ทุกวัน หลังจากบดอัดขยะมูลฝอยแล้ว อาจใช้
แผ่นพลาสติกปูปิดด้านบนเพ่ือป้องกันฝนและลดการกระจายของกลิ่น จัดหาครุภัณฑ์ทดแทน โดยการจัดซื้อ
เพ่ิมเติมหรือตั้งงบประมาณในการซ่อมให้เพียงพอหรืออาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืน 

  1.3) ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ และซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์ในระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยให้สามารถใช้งานได้ 
เพ่ือให้การบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและคุณภาพ
น้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

  2) ด้านงบประมาณ 
    2.1) เ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และก าหนดแนวทางจัดเก็บอัตรา

ค่าธรรมเนียมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น 

   2.2) ควรมีการออกประกาศการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือเป็นข้อบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกเทศบัญญัติการ
จัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 

       3) ด้านบุคลากร 
  3.1) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย และ

วางแผนการท างานให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับเครื่องจักร 
  3.2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  ควรให้ความส าคัญต่อการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และน ากลับไปใช้ใหม่ การ
คัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น  

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
   5.1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในบ่อ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยและน้ าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

   5.2) ควรมีการทบทวนการท า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ และคัดแยก
ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
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 4.5.2 เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 
  (1) ข้อมูลทั่วไป 

  (1.1) ที่ตั้งและขนาด  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ประมาณ 22.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง  
 ทิศใต้           ติดต่อกับ แม่น้ าโก-ลก 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลริโก๋ และต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี 

 (1.2) ประชากร 
        ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจ านวน 41,631 คน เป็นชาย 19,724  คน 

และหญิง 21,907 คน มีจ านวนบ้าน 14,594 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2.85 คนต่อหลังคาเรือน 

  (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง                     

สุไหงโก-ลก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า องค์ประกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร รองลงมาคือ 
พลาสติก กระดาษ และแก้ว ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.5-6 

ตารางท่ี 4.5-6 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. เศษอาหาร 42.61 
2. พลาสติก 25.97 
3. กระดาษ 24.11 
4. แก้ว 4.61 
5. อื่นๆ 1.01 
6. โลหะ 0.94 
7. ใบไม้/กิ่งไม้ 0.64 
8. ผ้า 0.11 

 

  (2) รายละเอียดโครงการ 
 (2.1) ความเป็นมา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ณ 

บ้านโต๊ะลือเบ ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่ 56 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รวมวงเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 85.5 ล้านบาท และ
ท้องถิ่นสมทบงบประมาณ 9.5 ล้านบาท  
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รูปที่ 4.5-8 แผนที่เขตการปกครองของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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ตารางท่ี 4.5-7 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2552-2555 งบประมาณแผ่นดิน 
งบสมทบ 

85.5           
9.5 
 

ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระยะ
ที่ 1 โดยเทศบาลว่าจ้าง บริษัทกิจการร่วมค้า B.GE (บริษัท
บรรทัดไทย จ ากัด และ บริษัทการันตี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด) 
ประกอบด้วย 
1) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ปูแผ่น HDPE  จ านวน 2 บ่อ บ่อที่ 
1 ความจุ 43,942 ลูกบาศก์เมตร บ่อที่ 2  ความจุ 173,100 
ลูกบาศก์เมตร  
2) บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย จ านวน 3 บ่อ 
3) บ่อตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 2 บ่อ 
4) งานอาคารส านักงาน และเครื่องช่ัง 
5) ระบบไฟฟ้า 
6) รถแทรคเตอรต์ีนตะขาบ D5H 
7) ถนน 
8) ป้ายช่ือโครงการ  ประตูทางเขา้  เสาธง 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและ

ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน โดยไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล 

  ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล และมีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการ
จัดท าสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล และมีรูปแบบการ
รายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีการก าหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง 

  ในด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก                      
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 7 แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด 7 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ร่วมจัดท า
บันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมาก าจัด 1 แห่ง ดังตารางที่ 4.5-8  
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ตารางที่ 4.5-8  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. /หน่วยงานที่
เข้าร่วมปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) ทม.สุ ไหงโก-ลก (2) ทต.ปาเสมัส                      
(3) อบต.สุไหงปาดี (4) อบต.เกาะสะท้อน              
( 5 )  อบ ต . มู โ น๊ ะ  ( 6 )  อบ ต .ป ะ ลุ รู                              
(7) อบต.กาวะ 

ทม.สุงไหงโก-ลก ต.ค.57-พ.ค.
58 

ทม.สุไหงโก-ลก 29.35 
ทต.ปาเสมัส 10.11 
อบต.สุไหงปาดี 1.55 
อบต.เกาะสะท้อน 1.78 
อบต.มูโน๊ะ 2.47 
อบต.ปะลุรู 1.67 
อบต.กาวะ 0.92 

   อบต.สากอ 0.13 
   หน่วยงานอื่น 5.60 
   รวม 53.58 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีพ้ืนที่ 58 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 

ตั้งอยู่ ณ บ้านโต๊ะลือเบ ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุงไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อ
เองเมื่อปี 2524 เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ก่อสร้างเมื่อปี 2552 และเริ่มใช้งานเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2552 ด าเนินการดูแลระบบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังตารางที่ 4.5-9 ทั้งนี้ บริเวณพ้ืนที่โครงการ มีแหล่งน้ าสาธารณะอยู่ห่างจาก
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 500 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และมีชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 4 ชุมชน มีครัวเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 741 ครัวเรือน    
 1) การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
เอง โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
มีประมาณวันละ 54 ตัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกประมาณวันละ 29 ตัน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัดประมาณวันละ 19 ตัน และจากหน่วยงานอ่ืนประมาณ 6 
ตัน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยประเภท 4 ล้อ จ านวน 
6 คัน รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายประเภท 6 ล้อ จ านวน 11 คัน และรถบรรทุกขยะประเภท 10 ล้อ 
จ านวน 1 คัน  (ภาคผนวก 4.5.2-ก) ส่วนรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
มีประมาณ 9 คันต่อวัน (ภาคผนวก 4.5.2-ข) 

  2) ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลกมีการใช้งานได้ตามปกติ โดยมีจ านวน 2 บ่อ ออกแบบไว้ส าหรับด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นเวลา 25 
ปี โดยมีระยะเวลาในการใช้งานมาแล้ว 6 ปี 1) บ่อที่ 1 เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ 4 ชั้น 
แบ่งเป็น ต่ ากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้นๆ ละ 2 เมตร มีปริมาณขยะมูล
ฝอยรวมทั้งสิ้น 39,411 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปิดด าเนินการเนื่องจากใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยตกค้างที่มีอยู่เดิม 
2) บ่อที่ 2 เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ 5 ชั้น แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ 2 เมตร 
และสูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้นๆ ละ 2 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 33,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่
ในระหว่างการด าเนินการฝังกลบในบ่อที่ 2 ชั้นที่ 2 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
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พี.เอส.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอสโซซิเอทส์ ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
เป็นผู้ก ากับดูแล 

ตารางท่ี 4.5-9  การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย จ านวน 2 บ่อ ออกแบบไว้ส าหรับด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นเวลา 

25 ปี โดยมีระยะเวลาในการใช้งานมาแล้ว 6 ปี  (1) บ่อที่ 1 ออกแบบไว้ 4 ช้ัน มีความสูงช้ันละ 2 
เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 39,411 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปิดระบบ เนื่องจากใช้ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยตกค้างที่มีอยู่เดิม (2) บ่อท่ี 2 ออกแบบไว้ 5 ช้ัน มีความสูงช้ันละ 2 เมตร รองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 33,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการฝังกลบ
ในบ่อที่ 2 ช้ันที่ 2 

กลุ่มอาคารปฏิบัติการ - อาคารส านักงานและอาคารเครื่องช่ังน้ าหนัก อยู่ในสภาพดี  มีการใช้งาน  
- อาคารป้อมยาม โรงจอดรถ และโรงซ่อมบ ารุง อยู่ในสภาพดี 
- ทางเข้าโครงการเป็นถนนคอนกรีต ส่วนถนนภายในโครงการเป็นถนนดิน 

ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นระบบบ่อผึ่งมี 3 บ่อ ประกอบด้วย (1) บ่อหมัก (Anaerobic 
Pond) 1 บ่อ (2) บ่อผึ่ง (Facultative Pond) 1 บ่อ และ (3) บ่อบ่ม (Maturation Pond) 1 
บ่อ  มีการปูแผ่น HDPE ทุกบ่อ มีการใช้งาน 

ระบบติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ าใต้ดิน  

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจ านวน 3 บ่อ เป็นบ่อที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ มีการใช้งาน 

 
  ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยมีพ้ืนที่ประมาณ 4 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง ประกอบด้วย 

(1) บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จ านวน 1 บ่อ (2) บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จ านวน 1 บ่อ และ (3) บ่อ
บ่ม (Maturation Pond) จ านวน 1 บ่อ สามารถใช้งานได้ดีทุกบ่อ ผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 โดยมีค่าบีโอดี (BOD) ค่าซีโอดี (COD) ค่าสารแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) และค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เกินค่ามาตรฐานในบ่อสุดท้ายก่อนน้ าออกจากระบบ 
และจากการตรวจวัดโลหะหนักจ านวน 8 พารามิเตอร์ พบว่า มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐานทั้ง สองบ่อ ทั้งนี้ บ่อ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรก โดยไม่สามารถลดค่าความสกปรกในรูปบี
โอดีได้ (ภาคผนวก 4.5.2-ค) 
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รูปที่ 4.5-9 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไม่มีระบบควบคุมและระบบ
ตรวจสอบก๊าซ แตม่ีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 3 บ่อ สามารถใช้งานได้ทุกบ่อ 
ผลการติดตามตรวจสอบบ่อสังเกตการณ์ จ านวน 2 บ่อ ด้านเหนือน้ าและท้ายน้ า โดยการตรวจวัดค่าโลหะ
หนักจ านวน 8 พารามิเตอร์ พบว่า เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 ทุกพารามิเตอร์ ยกเว้นค่านิกเกิล (Ni) ในบ่อท้าย
น้ า ซ่ึงมีค่าเกินค่ามาตรฐานฯ  (ภาคผนวก 4.5.2-ง) บริเวณโครงการมีระบบจัดการน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยรอบโครงการ และมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) เป็นต้นกระถินเทพา ความสูงประมาณ 3 เมตร 
จ านวน 2 ด้าน  

 

อยู่ระหว่างการฝังกลบ ฝังกลบเต็ม
พื้นที่ 
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รูปที ่4.5-10  กลุ่มอาคารปฏิบัติการของระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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รูปที ่4.5-11 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

  

  

รูปที่ 4.5-12 ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 
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รูปที ่4.5-13 ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน 

  

  

รูปที่ 4.5-14 การเก็บตัวอย่างน้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยและระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน 

 (2.4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีบุคลากรประจ าระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 7 คน 

ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข จ านวน 1 คน 
พนักงานขับรถแบกโฮ จ านวน 1 คน พนักงานขับรถแทรกเตอร์ จ านวน 1 คน และพนักงาน หจก.พี.เอส.พี.
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอสโซซิเอทส์ จ านวน 5 คน 

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง แต่จ้างเหมาเอกชน คือ 
บริษัท หจก.พี.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอสโซซิเอทส์ ในการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบเป็นครั้งคราว โดยมี
การเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นเงิน 40 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (ภาคผนวก 4.5.2-จ) ซึ่ง
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เทศบาลไม่มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย และมีการเก็บค่าธรรมเนียม
การก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่น าขยะมูลฝอยมาก าจัดในอัตราตันละ 282 บาท  

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้  

 (2.5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่

ในรูปแบบต่างๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี เสียงตามสาย และรถกระจายเสียง โดยประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ เช่น การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมในชุมชน โครงการคัดแยก
ขยะในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และโครงการรักษ์แม่น้ าโก-ลก เมื่อเปิดด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลกไม่เคยได้รับการร้องเรียนในกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินงานบริหาร
จัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยแต่อย่างใด 

 (3) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของ
คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 67.3 โดยมีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 

  (3.1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารและ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มี
เทศบัญญัติการจดัเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนและสถานประกอบการ 
   2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  
   3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และมีนโยบาย/แผนงานในการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   4) มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
จ านวน 7 แห่ง  

  (3.2) ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) มีการควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละ
ระยะ แต่การด าเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   2) มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พ้ืนที่หน้างานก าจัดขยะมูลฝอยได้ แต่มีปัญหาบ้าง
ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากดินที่ใช้ท าถนนเป็นดินลูกรัง  
   3) มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีการติดป้ายประกาศเวลาเข้า -
ออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 
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  (3.3) ด้านความครบถ้วนการบริหารจัดการ 
   1) มีอาคารส านักงานส าหรับใช้เป็นส านักงานของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาคารส านักงานอยู่ในสภาพดีและมีการใช้งาน  และมีบ้านพักเวรยามส าหรับเจ้าหน้าที่
เพ่ือใช้ตรวจตราความปลอดภัยและดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ในยามวิกาล 
   2) มีอาคารและเครื่องชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ และมีการบันทึก
สถิติจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน  
   3) มีโรงจอดพักและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน และมี
ทางเข้า-ออกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่สามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้า-ออกพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถวิ่งสวน
ทางกันได้ในฤดูฝน 
   4) มีลานล้างรถขยะมูลฝอย มีอุปกรณ์ในการฉีดล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่มี
การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากการล้างรถ 
   5) ในการก่อสร้างระบบ มีการก่อสร้างระบบกันซึมภายในบ่อฝังกลบ มีรั้วล้อมรอบ
บริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) มีระบบระบายน้ าฝนแต่มีน้ าชะขยะมูลฝอย
บางส่วนปนเปื้อนในรางระบายน้ าฝน  
   6) มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย ที่สามารถใช้งานได้ และมีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียของระบบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
แหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2559 และไม่มีประสิทธิภาพในการลดค่า
ความสกปรกในรูป BOD  
   7) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 บ่อ โดยเป็นบ่อที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน  พบว่า ในบ่อท้ายน้ ามีค่า
นิกเกิล (Ni) เกินค่ามาตรฐาน 
   8) มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถใช้งานได้ แต่ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 
   9) ไม่มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ และไม่มีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบก๊าซ 

  (3.4) ด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 
   1) มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และมีระบบประปาส าหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ   
   2) มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ไม่มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลแบบ  Real-time ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  (3.5) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสบการณ์และควบคุมก ากับ
ดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ควบคุมดูแลงานระดับหัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีการควบคุมก ากับดูแลงานก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ 
   2) มีการเกลี่ยขยะมูลฝอยเป็นระยะๆ โดยไม่ได้มีการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอย
รายวัน 
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   3) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีการควบคุมผู้
คุ้ยและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัด และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   4) ไม่มีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย ไม่มีมาตรการในการป้องกันเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น ทัศนะอุจาด และแมลงวัน แต่มีการด าเนินการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะๆ 
   5) ไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มีการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้น
น าไปจัดการอย่างถูกต้อง 
   6) ไม่มีมาตรการในการห้ามจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสีย
พิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย  และไม่มี
มาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   7) มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ แต่ไม่ได้มีการ
ด าเนินงานตามแผน ท าให้ขาดความต่อเนื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เครื่องจักรที่ใช้
ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละวัน 
   8) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเวรยามดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  
  (3.6) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กรด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แต่มีการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
   2) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
ประชาชน/สถานประกอบการในพ้ืนที่ แต่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน/สถาน
ประกอบการ 
   3) มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ แต่ไม่มีการแยก
ประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ของเทศบาล และไม่มีการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   4) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย อย่างไร
ก็ตาม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 4.5-10 ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

21 20.5 

ร้อยละ 67.3 

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

2 .  ผลการประ เมินด้ านการวางแผนการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

9 6.0 

3. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

57 41.0 

4. ผลการประเมินด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค 

12 9.0 

5. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 51 21.5 
6. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 17 

รวม 171 115 

 (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
  1) ด้านเทคโนโลยี 

  1.1) เครื่องจักรที่ใช้ในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การฝังกลบขยะมูลฝอยไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และในการซ่อมแซมเครื่องจักรจะต้องใช้งบประมาณสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน เนื่องจากผู้รับจ้าง
คิดค่าเสี่ยงภัยเพ่ิม   

  1.2) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งจาก
บ่อสังเกตการณ์ และระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย 

  1.3) บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียได้
ตามมาตรฐาน 

  1.4) มีโลหะหนักปนเปื้อนในน้ าใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ่อท้ายน้ า  
   2) ด้านบุคลากร 

  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย รวมถึงขาดแคลนช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักร 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี 

  1.1) กรณีไม่สามารถกลบทับได้ทุกวัน หลังจากบดอัดขยะมูลฝอยแล้ว อาจใช้
แผ่นพลาสติกปูปิดด้านบนเพื่อป้องกันฝนและลดการกระจายของกลิ่น 

  1.2) ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าชะ
ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง  
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  1.3) ควรมีมาตรการในการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนไม่ให้ทิ้งปะปนใน
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  

  2) ด้านงบประมาณ 
 ควรทบทวนอัตราค่าก าจัดขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มาร่วมก าจัด โดยพิจารณาให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และ
ก าหนดแนวทางจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของท้องถิ่น  

  3) ด้านบุคลากร 
     3.1) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย และ

วางแผนการท างานให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับเครื่องจักร 
     3.2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
     3.3) จัดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการดูแลให้อยู่ประจ าเพ่ือควบคุมระบบ

ก าจัดขยะมูลฝอย 
  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

  ควรให้ความส าคัญต่อการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และน ากลับไปใช้ใหม่ 
การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น 

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
   5.1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในบ่อ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยและน้ าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

   5.2) เนื่องจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลกมีแหล่งน้ า
สาธารณะอยู่ห่างประมาณ 500 เมตร ดังนั้น ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะเพ่ือเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนมลพิษจากระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

   5.3) ควรมีการทบทวนการท า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ และคัดแยก
ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
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บทที่ 5  
บทวิเคราะห์การจดัการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

5.1 จังหวัดสงขลา 
 5.1.1 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครสงขลา 
 ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา พบว่า อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 79.1) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 63) และประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ  
 ปัญหาของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลาคือ ยังไม่สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ และประชาชนในพื นที่ยังขาดการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมในการบ้าบัดน ้าเสีย  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครสงขลา มีดังนี  

  (1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางเพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ได้รับทราบความรู้
เรื่องการบ้าบัดน ้าเสีย ความจ้าเป็นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล   

  (2) เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก ดังนั น
ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เช่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว รวบรวมน ้าเสีย
ในพื นที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลา  เพ่ือประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ้าบัด
น ้าเสีย  

  (3) เทศบาลนครสงขลาควรรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบให้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของ
เทศบาล 

  (4) ควรเตรียมความพร้อมให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้รับทราบเรื่องการบ้าบัดน ้าเสีย
และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสีย เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียหลังจาก
ออกเทศบัญญัติครบ 5 ปี 
 5.1.2 ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ (ร้อยละ 77.8) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 27)  
  ปัญหาของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ คือ ในการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ได้ออกแบบโดยครอบคลุมพื นที่เทศบาลข้างเคียง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมน ้าเสียจากเทศบาลดังกล่าว 
ท้าให้ปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ค่าความสกปรกของน ้าเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบ
ไว้มาก ท้าให้การควบคุมคุณภาพน ้าเป็นไปค่อนข้างยาก  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ คือ  
เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก ดังนั นควรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  เช่น เทศบาลเมืองคอหงส์และเทศบาลเมืองคลองแห รวบรวมน ้าเสียในพื นที่เข้าสู่ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งในการศึกษาออกแบบได้รวมพื นที่ดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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 5.1.3 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
 ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา พบว่า อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ (ร้อยละ 68.7) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 
50) ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 71) และประเด็นด้านความ
ครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 73) ตามล้าดับ 
 ปัญหาการด้าเนินงานของระบบ พบว่า เทศบาลนครสงขลามีขั นตอนการฝังกลบเพียงการเทกอง
ขยะมูลฝอยและเกลี่ยให้เสมอ มีการกลบด้วยดินเป็นครั งคราว ประกอบกับเครื่องจักรที่ใช้ในพื นที่มีสภาพช้ารุด 
ส่งผลให้การฝังกลบขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย รวมทั งยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอย ทั งจากบ่อสังเกตการณ์และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา มีดังนี  

 (1) ควรมีการควบคุมการฝังกลบให้ถูกหลักวิชาการ โดยควรมีการบดอัดและฝังกลบขยะ
มูลฝอยทุกวัน ซึ่งก่อนการบดอัด ควรมีการเกลี่ยขยะมูลฝอยให้เป็นชั นบางๆ ไม่ควรกองหนาๆ  แล้วบดอัด
เพราะจะท้าให้ขยะมูลฝอยถูกบดอัดเฉพาะผิวหน้า ท้าให้สูญเสียพื นที่การฝังกลบ  

 (2) ปรับปรุงระบบรวบรวมน ้าชะขยะมูลฝอย โดยการขุดลอกน้าขยะที่ตกค้างออก และ
สูบน ้าเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย และควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและคุณภาพน ้า
ระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง  

 (3) ควรทบทวนนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน หรือ
ควรปรับวิธีการรณรงค์ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้ได้ผลเป็นรูปธรรมเพ่ือลดต้นทุนใน
การบริหารจัดการ และควรมีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน 

 (4) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน พร้อมฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยในเรื่องการดูแลระบบ และวางแผนการด้าเนินงานให้เหมาะสมกับ
เครื่องจักร 

 (5) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
 (6) เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย ทั งชุมชน และ

ผู้ประกอบการค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาล ขอความร่วมมือใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการ
ต่างๆ ของเทศบาล 

 (7) ควรให้ความส้าคัญในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส้านึกของประชาชนในการ
ลดคัดแยกขยะตั งแต่ต้นทางให้มากขึ น 

 (8) ควรให้ความส้าคัญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ 

 (9) ควรมีการทบทวนการจัดท้า MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น้าขยะมูล
ฝอยมาร่วมก้าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะของเสียอันตราย และขยะติดเชื อไม่ให้ปะปนมากับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป รวมทั งวางแผนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันในลักษณะศูนย์รวม โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณ และใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ร่วมกันและเพ่ือเป็นการน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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 (10) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งในบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะมูล
ฝอยและน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 5.1.4 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 54.4) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านความครบถ้วน
ของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 36) ประเด็นด้านการวางแผนการด้าเนินงานใน
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 44) และประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 47) ตามล้าดับ 
  ปัญหาการด้าเนินงานของระบบ พบว่า ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ใช้
พื นที่เต็มศักยภาพ ไม่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้อีก แต่เนื่องจากการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยโดย
แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ายังด้าเนินการไม่เต็มประสิทธิภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่จึงจ้าเป็นต้องใช้ระบบฝังกลบ
ขยะมูลฝอยบ่อ A ชั่วคราว ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีอุปสรรคในการท้างาน เนื่องจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยและ
เครื่องจักรไม่สามารถขึ นไปยังบ่อฝังกลบได้ ขยะมูลฝอยจึงถูกลมพัดปลิวออกนอกสถานที่ก้าจัดและมีน ้าชะ
ขยะมูลฝอยไหลออกจากพื นที่เทกองสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี ยังไม่มีระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย ท้าให้น ้าชะ
ขยะมูลฝอยไหลออกนอกพื นที่ฝังกลบ และไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
ทั งจากบ่อสังเกตการณ์และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 
มีดังนี  

 (1) ควรมีการรวบรวม/สูบน ้าชะขยะมูลฝอยไปบ้าบัดโดยจัดท้าเป็นบ่อพักน ้าเสียชั่วคราว 
หรือน้าไปบ้าบัดร่วมกับโครงการแปลงขยะเป็นพลังงาน  

 (2) ลดปริมาณน ้าชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบดอัดขยะ ด้วยการใช้ดินไถกลบบางๆ 
โดยไม่ต้องบดอัด หรืออาจใช้ปูนขาวโรยเพ่ือช่วยลดปัญหาด้านกลิ่น 

 (3) ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง  
 (4) ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยโดยการขุดร่อนขยะมูลฝอยเพ่ือ

น้ากลับมาใช้ประโยชน์ (Landfill Mining) 
 (5) ควรทบทวนนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน หรือ

ควรปรับวิธีการรณรงค์ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้ได้ผลเป็นรูปธรรมเพ่ือลดต้นทุนใน
การบริหารจัดการ และควรมีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 (6) ควรเตรียมความพร้อมในการควบคุม ก้ากับการด้าเนินงานของบริษัทที่ด้าเนิน
โครงการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน 

 (7) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง  

 (8) ควรมีการทบทวนการจัดท้าบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ
หน่วยงานอื่นที่น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก้าจัด และ
แยกของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื อไม่ให้ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

 (9) เร่งรัดการด้าเนินงานของโรงงานแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงานให้เต็มประสิทธิภาพ 
เพ่ือปิดพื นท่ีหลุมฝังกลบหลุม A 
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 5.1.5 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
 ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ พบว่า อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ (ร้อยละ 73.7) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 50) ประเด็นด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอย (ร้อยละ 72) และประเด็นด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ 
 ปัญหาการด้าเนินงานของระบบ พบว่ามีปัญหาในการฝังกลบในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นการฝัง
กลบบนพื นที่หุบเขาลาดชัน ถนนภายในสถานที่ฝังกลบบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ท้าให้การเข้าไปยังจุดฝังกลบ
ของทั งรถเก็บขนและเครื่องจักรด้าเนินงานได้ยาก  ส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่รอการบดอัดชุ่มไปด้วยน ้าฝน  ท้าให้
น ้าชะขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ น จึงยากในการบดอัดและอาจไหลล้นออกนอกพื นที่ อีกทั งระบบบ้าบัดน ้าชะ
ขยะมูลฝอยไม่สามารถบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบสูบน ้าชะขยะมูลฝอย
ช้ารุด น ้าชะขยะมูลฝอยจึงไม่ได้รับการบ้าบัดอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดิน
เป็นระบบที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน ้าตื น) และไม่มีการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ทั งจากบ่อสังเกตการณ์และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีดังนี  
  (1) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีลักษณะเป็นพื นที่ลาดเอียง จึง
ควรใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน เช่น ใช้รถตีนตะขาบท้างานบนพื นที่ลาดชัน เนื่องจากรถตีนตะขาบมี
ความสามารถสูงในการเกาะยึดพื นที่ และในฤดูฝนควรจัดเตรียมไม้หรือแผ่นเหล็กไว้ส้าหรับเป็นสะพาน เพ่ือ
ง่ายต่อการขนส่งขยะมูลฝอย และปรับพื นที่เทกองให้ใกล้ทางเข้ามากที่สุด นอกจากนี ควรติดตั งเครื่องสูบน ้า
เสียชนิดใต้น ้า (Sewage Submersible Pump) บริเวณจุดรวบรวมน ้าชะขยะมูลฝอยเข้าระบบบ้าบัด เพ่ือ
ระบายน ้าฝนออกจากพื นที่ฝังกลบ 
 (2) ควรมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยให้สามารถใช้งานได้ 
ขุดลอกตะกอนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย และเดินเครื่องเติมอากาศในบ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อสุดท้าย เพ่ือให้ มี
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย   
 (3) ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ 
 (4) ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าชะ
ขยะมลูฝอยอย่างต่อเนื่อง 
 (5) ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการดูแลระบบ และการซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องจักร  
 (6) ควรรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมการลด คัดแยก และน้าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เพ่ือลดภาระการด้าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น และเพ่ือให้
ชุมชนได้ตระหนักว่าการจัดการขยะมูลฝอยจะต้องเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน 
 (7) ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารตามสถานที่ต่างๆ ให้กับชุมชน 
สถาบันการศึกษาในพื นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน้าขยะมูลฝอยมาร่วมก้าจัด รวมทั งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การด้าเนินงานด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในแต่ละพื นที ่ 
 (8) ควรขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัดร่วม 
ด้าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการลด คัดแยก และน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และเน้น
การคัดแยกของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื อไม่ให้ปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป 
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 (9) ควรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและการก้าจัดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน
และสถานประกอบการในพื นที่ 
 (10) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งน ้าในบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะ
มูลฝอยและน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 5.1.6 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 
 ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา พบว่า อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ (ร้อยละ 68.7) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 36) ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 56) และประเด็นด้านความ
ครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ 
 ปัญหาการด้าเนินงานของระบบ พบว่า ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินบางบ่อช้ารุด 
และเป็นระบบทีก่่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน ้าตื น) บ่อบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย
ไม่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอย ทั งจากบ่อสังเกตการณ์และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญใน
การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย และขาดการประชาสัมพันธ์ในการลด คัดแยกและน้าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์   
 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 
มีดังนี   
  (1) ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ และปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่อง  
  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และก้าหนดแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
การเก็บขนและก้าจัดขยะมูลฝอยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยจัดเก็บให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
เป็นจริงของท้องถิ่น 
  (3) ควบคุมและดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่ฝังกลบขยะ ให้ด้าเนินงานตามคู่มือ
ปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยที่ก้าหนดไว้ และให้ได้รับการฝึกอบรมการดูแลระบบ รวมทั งการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบก้าจัดขยะมูลฝอย  
  (4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การด้าเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทุกชุมชน 
  (5) ท้าข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมก้าจัดขยะมูลฝอยให้มีการคัดแยก
ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื อไม่ให้ปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป 
  (6) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งน ้าในบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะ
มูลฝอยและน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 
  (7) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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5.2 จังหวัดพัทลุง 

 5.2.1 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 
 ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง พบว่า อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ (ร้อยละ 61.4) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น ทุกประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านการบริหาร
จัดการ (ร้อยละ 43) ประเด็นด้านการวางแผนการด้าเนินงานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 67) 
ประเด็นด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 67) ประเด็นด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 69) ประเด็นด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย (ร้อยละ 74) และประเด็นด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ 
 ปัญหาการด้าเนินงานของระบบ พบว่าเครื่องจักรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินเป็นระบบที่มีการก่อสร้างไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน ้าตื น) ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอย ทั งจากบ่อสังเกตการณ์และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย และเนื่องจากมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ที่ผ่านการฝังกลบแล้วไปแปลงเป็นเชื อเพลิง RDF แต่ในการด้าเนินการดังกล่าว มีการน้าขยะมูลฝอยจากหลุม
ฝังกลบบ่อที่ 2 ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าระบบ และมีการเทกองขยะมูลฝอย ท้าให้มีน ้าชะขยะมูลฝอยไหล
ชะบริเวณพื นที่ดังกล่าว โดยไม่มีการรวบรวมน ้าชะขยะมูลฝอยเข้าระบบบ้าบัด นอกจากนี  เทศบาลเมืองพัทลุง
ยังขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความช้านาญในการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ไม่มีนโยบายในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้าขยะมูลฝอยมาร่วมก้าจัด และขาด
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 
มีดังนี   
 (1) ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ และเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ้าบัดน ้าเสียให้ได้มาตรฐาน รวมทั ง
ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 
 (2) ควรมีระบบรวบรวมน ้าชะขยะมูลฝอยจากขยะมูลฝอยใหม่ที่ เทกองเพ่ือรอ
กระบวนการในการคัดแยกเชื อเพลิง RDF เพ่ือสูบไปบ้าบัดในระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย 
 (3) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลการส่งขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบก้าจัด เพ่ือ
เป็นข้อมูลพื นฐานส้าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบต่อไป 
 (4) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และก้าหนดแนวทางจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
การเก็บขนขยะมูลฝอยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยจัดเก็บให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเป็น
จริงของท้องถิ่น 
 (5) สนับสนุนกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอยทั งโรงเรียนและชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ  
 (6) จัดซื อเครื่องจักรในระบบก้าจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย 
 (7) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรที่ด้าเนินงานในศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการจัดการ บ้ารุงรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ภายในระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
 (8) ควบคุมและดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่ฝังกลบ ให้ด้าเนินงานตามคู่มือ
ปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยที่ก้าหนดไว้   
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 (9) ทบทวนนโยบายการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน้าขยะมูลฝอยมาร่วมก้าจัด 
 (10) ก้าหนดแนวทางปฏิบัติในการลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน ตั งแต่
การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม ภาชนะเก็บขนขยะรี
ไซเคิล การขนส่ง การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
 (11) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งน ้าในบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะ
มูลฝอยและน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 (12) เทศบาลเมืองพัทลุงควรท้าความเข้าใจกับบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ แอนด์ เซอร์วิสเซส 
จ้ากัด เพื่อให้ด้าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ผ่านการฝังกลบแล้วในบ่อที่ 1 ตาม MOU ที่ตกลงกันไว้ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 

5.3 จังหวัดปัตตานี 
 5.3.1 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 
   ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 56.4) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการบริหาร
จัดการ (ร้อยละ 35) ประเด็นด้านการวางแผนการด้าเนินงานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 50) 
ประเด็นด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 51) และปะรเด็นด้าน
ความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ  
   ปัญหาในการด้าเนินงานของระบบ คือ ไม่สามารถด้าเนินการฝังกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่มีการเกลี่ย บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยรายวัน ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินเป็นระบบที่มี
การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน ้าตื น) และมีสภาพช้ารุด และบ่อบ้าบัดน ้าชะ
ขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบ้าบัดน ้าเสียให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี ยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ทั งจากบ่อสังเกตการณ์และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย และขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญในการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
ปัตตานี มีดังนี  

 (1) ควรมีการควบคุมการฝังกลบให้ถูกหลักวิชาการ โดยควรมีการบดอัด และฝังกลบขยะ
มูลฝอยทุกวัน ซึ่งก่อนการบดอัด ควรมีการเกลี่ยขยะมูลฝอยให้เป็นชั นบางๆ ไม่ควรกองหนาๆ  แล้วบดอัด
เพราะจะท้าให้ขยะมูลฝอยถูกบดอัดเฉพาะผิวหน้า ท้าให้สูญเสียพื นที่การฝังกลบ 

 (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการฝังกลบด้วยการซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพหรือจัดซื อเครื่องจักรใหม่ทดแทน 

 (3) ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินให้ได้มาตรฐานตามแบบ
ของกรมควบคุมมลพิษ และเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ้าบัดน ้าเสียให้ได้มาตรฐาน 
รวมทั งควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

 (4) ควรวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือจะได้ทราบสถานการณ์
งบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย ส้าหรับใช้วางแผนสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และเพ่ิมกลยุทธ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยครัวเรือนให้ครอบคลุมมากขึ น 
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 (5) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย และวางแผน
การท้างานให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับเครื่องจักร 

 (6) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 (7) ควรให้ความส้าคัญต่อการรณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหล่งก้าเนิดอย่างต่อเนื่อง รวมทั ง

ควรมีการรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และน้ากลับไปใช้ใหม่ การคัด
แยกขยะมูลฝอย เป็นต้น   

 (8) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งน ้าในบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย
และน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 (9) ควรมีการทบทวน MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น้าขยะมูลฝอยมาร่วม
ก้าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ และคัดแยกของเสียอันตรายและ
มูลฝอยติดเชื อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 

 (10) ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะที่อยู่ใกล้บริเวณระบบก้าจัดขยะ
มูลฝอย เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 

5.4 จังหวัดยะลา 

 5.4.1 ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครยะลา 
  ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครยะลาทั งสองสถานี 
พบว่า อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงทั งสองสถานี (ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 (สระเติมอากาศ) ร้อยละ 34.2 
และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 (บ่อปรับเสถียร) ร้อยละ 43.7) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ นมี
ทุกประเด็น คือ ประเด็นด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในระบบบ้าบัดน ้าเสีย  (ร้อยละ 28.5) 
ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 32) ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ร้อยละ 47) และประเด็นด้านนโยบายการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย (ร้อยละ 67) 
ตามล้าดับ 
  ปัญหาของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครยะลา คือ ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 ซึ่งช้ารุด 
ยังคงไม่ได้รับการซ่อมแซม ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 มีตะกอนสะสมในบ่อตกตะกอนมาก ท้าให้บ่อตื น
เขินเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญในการดูและระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยตรง 
และประชาชนในพื นท่ียังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย 
  ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครยะลา มีดังนี  
   (1) ควรเร่งด้าเนินการซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศและแผ่น HDPE รวมทั งเครื่องจักรอ่ืนๆ 
ของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1/1 ซึ่งปิดระบบมาระยะหนึ่ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (2) ควรติดตั งเครื่องวัดอัตราการไหลของน ้าเสียเพ่ือให้ทราบปริมาณของน ้าเสียที่เข้า
ระบบฯ      
   (3) หากต้องมีการเปลี่ยนเครื่องเติมอากาศ อาจเปลี่ยนแปลงขนาดก้าลังของเครื่องจักร 
เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า  
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   (4) ควรปรับแก้ไขให้ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 2/1 สามารถระบายน ้าลงสู่แม่น ้า
ปัตตานีได้ เนื่องจากระดับน ้าของระบบฯ ใกล้เคียงกับแม่น ้าปัตตานี ซึ่งรองรับน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
ท้าให้มีปัญหาการระบายน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว หากระดับน ้าในแม่น ้าปัตตานีมีระดับสูงกว่า   
   (5) เทศบาลควรจัดเตรียมร่างแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียเนื่องจาก
รายได้ของโครงการมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน ้าเสียจากประชาชน โดยอัตราที่จัดเก็บ
ควรพิจารณาจากอัตราการบ้าบัดน ้าเสียที่คุ้มทุนในกรณีต่างๆ ทุกกรณี รวมทั งก้าหนดอัตราที่จัดเก็บตาม
ความพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (6) เทศบาลควรจัดท้าบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการน ้าเสีย เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุน
ที่แท้จริงในการบ้าบัดน ้าเสีย 
   (7) ควรเพ่ิมบุคลากรส้ารอง เพ่ือการควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย หากบุคลากรหลัก
ติดภารกิจอ่ืน  
   (8) จัดการอบรมหรือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนช่างสุขาภิบาล  
   (9) ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนในพื นที่ได้รับความรู้เรื่อง
น ้าเสีย  และทราบผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 
   (10) ควรเตรียมความพร้อม ที่จะให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียครอบคลุมทุกพื นที่ ในเขต
เทศบาล โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   (11) ควรมีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และ
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสีย วิธีการอาจจัดเก็บโดย 1) แยกเก็บเป็นค่าน ้าเสียให้ชัดเจน 
หรือ 2) เก็บรวมกับค่าน ้าประปา หรือ 3) เก็บรวมกับค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 5.4.2 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 
 ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา พบว่า อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ (ร้อยละ 63.7) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 
50) ประเด็นด้านการวางแผนการด้าเนินงานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 56) ประเด็นด้านความ
ครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 63) และประเด็นด้านความครบถ้วนของ
ระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ 
 ปัญหาในการด้าเนินงานของระบบ คือ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่ได้ท้าการกลบทับด้วยดิน 
เป็นเพียงการน้าขยะเข้ามาเทกองในพื นที่ฝังกลบ เครื่องจักรที่ใช้ในพื นที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การฝังกลบขยะ
มูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ทั งจากบ่อ
สังเกตการณ์และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย และหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มพื นที่ ท้าให้มีปัญหาในการน้า
ขยะมูลฝอยขึ นไปฝังกลบ ซึ่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยและเครื่องจักรไม่สามารถขึ นไปด้าเนินการได้ นอกจากนี  ยัง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญในการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
  ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา มีดังนี  
 (1) ควรท้าการฝังกลบอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันน ้าฝนไหลเข้าสู่หลุมฝังกลบ และลด
การซึมผ่านของน ้าชะขยะมูลฝอยในเซลล์ที่ฝังกลบ นอกจากนี  ยังช่วยลดปัญหา เรื่องกลิ่น แมลง สัตว์พาหะน้าโรค 



 5-10 

ทัศนียภาพของสถานที่ก้าจัด และการปลิวฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย ก้าหนดพื นที่ถ่ายเทขยะมูลฝอยจากรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยให้ชัดเจน เพ่ือลดระยะเวลาการท้างาน ค่าใช้จ่าย และยืดระยะการใช้งานระบบฝังกลบ 
 (2) กรณีไม่สามารถกลบทับได้ทุกวัน หลังจากบดอัดขยะแล้ว อาจใช้แผ่นพลาสติกปูปิด
ด้านบนเพื่อป้องกันฝนและลดการกระจายของกลิ่น  
 (3) ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่อง 
 (4) ควรมีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่มีอยู่ เนื่องจาก
บ่อเดิมถูกท้าลายจากการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 2 
 (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และก้าหนดแนวทางจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมให้
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของท้องถิ่น  
 (6) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความช้านาญในการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอย และวางแผนการท้างานให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับเครื่องจักร 
 (7) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

(8) ควรให้ความส้าคัญต่อการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิดอย่างต่อเนื่อง 
(9) รณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทราบเกี่ยวกับการ

จัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และน้า
กลับไปใช้ใหม่ การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น โดยให้ผ่านสื่อในหลายช่องทางและต่อเนื่อง   
 (10)  ควรมีการจ ัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งน ้าในบ่อบ้าบัด
น ้าชะขยะมูลฝอยและน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 (11) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ซึ่งใช้งานเต็มพื นที่แล้ว โดย
การขุดร่อนขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (Landfill Mining) 
 (12) ควรมีการทบทวนการท้า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น้าขยะมูล
ฝอยมาร่วมก้าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ และคัดแยกของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติดเชื อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 

 5.4.3 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 
  ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง พบว่า อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ (ร้อยละ 62.6) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 
47) ประเด็นด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย  ประเด็นด้านการวาง
แผนการด้าเนินงานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 67) ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (ร้อยละ 71) และประเด็นด้านความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) 
ตามล้าดับ 
 ปัญหาในการด้าเนินงานของระบบ คือ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่ได้ท้าการกลบทับด้วยดิน 
เป็นเพียงการน้าขยะเข้ามาเทกองในพื นที่ฝังกลบ เครื่องจักรที่ใช้ ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยนอกจากมี
จ้านวนน้อยแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสภาพการใช้งานมานาน ท้าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยและเสียค่าใช้จ่ายในการ
บ้ารุงรักษามาก ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินเป็นระบบที่มกีารก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ (บ่อน ้าตื น) และผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน ระบบ
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บ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยช้ารุด ไม่สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอย ทั งจากบ่อสังเกตการณ์และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความ
ช้านาญในการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย   
  ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง มีดังนี  
 (1) ควรท้าการฝังกลบอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันน ้าฝนไหลเข้าสู่หลุมฝังกลบ และลด
การซึมผ่านของน ้าชะขยะมูลฝอยในเซลล์ที่ฝังกลบ นอกจากนี  ยังช่วยลดปัญหา เรื่องกลิ่น แมลง สัตว์พาหะน้าโรค 
ทัศนียภาพของสถานที่ก้าจัด และการปลิวฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย กรณีไม่สามารถกลบทับได้ทุกวัน
หลังจากบดอัดขยะมูลฝอยแล้ว อาจใช้แผ่นพลาสติกปูปิดด้านบนเพื่อป้องกันฝนและลดการกระจายของกลิ่น 
 (2) เนื่องจากพื นที่เป็นที่ลาดชัน ในฤดูฝนควรเตรียมไม้หรือแผ่นเหล็กไว้ส้าหรับสร้างเป็น
สะพานทางเข้าออก หรือน้าหินกรวดมาเทบริเวณทางเข้าออก และทางลงบ่อฝังกลบเพ่ือให้ท้างานได้สะดวกขึ น 
 (3) ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม และปริมาณที่เพียงพอกับลักษณะพื นที่และปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เข้าระบบ 
 (4) ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ และปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่อง 
 (5) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และก้าหนดแนวทางจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
การเก็บขนและก้าจัดขยะมูลฝอยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
 (6) จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน พร้อมฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย และวางแผนการด้าเนินงานให้เหมาะสมกับเครื่องจักร 
 (7) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 (8) ควรมีการส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ให้เป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ น รวมทั งรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทราบเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย  และน้ากลับไป
ใช้ใหม่ การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น   
 (9) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งน ้าในบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยและ
น ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 (10) ควรทบทวนนโยบายการงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน้าขยะมูลฝอยมาร่วมก้าจัด เพ่ือลดภาระค่าก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
 (11) ควรเพิ่มประสิทธิภาพการฝังกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ซึ่งใช้งานเต็มพื นที่แล้ว โดย
การขุดร่อนขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (Landfill Mining) 
 (12) ควรมีการทบทวนการท้า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น้าขยะมูล
ฝอยมาร่วมก้าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ และคัดแยกของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติดเชื อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
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5.5 จังหวัดนราธิวาส 
 5.5.1 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส พบว่า อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 66.7) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อย
ละ 50) ประเด็นด้านการวางแผนการด้าเนินงานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 61)  ประเด็นด้านความ
ครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 68) และประเด็นด้านความครบถ้วนของ
ระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ 
 ปัญหาในการด้าเนินงานของระบบ คือ เครื่องจักรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินเป็นระบบที่มีการก่อสร้างไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (บ่อน ้าตื น) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินไม่ผ่านมาตรฐาน
คุณภาพน ้าใต้ดิน และไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ทั งจากบ่อสังเกตการณ์
และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย ขาดแคลนบุคลากรในการด้าเนินงาน รวมทั งวัสดุอุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน ้า
ชะขยะมูลฝอยช้ารุด และไม่มีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตั งแต่แหล่งก้าเนิด เพ่ือให้การจัดเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พื นที่ฝังกลบ   
  ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ ่มประสิทธ ิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
นราธิวาส มีดังนี  
 (1) ควรท้าการฝังกลบอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันน ้าฝนไหลเข้าสู่หลุมฝังกลบ และลด
การซึมผ่านของน ้าชะขยะมูลฝอยในเซลล์ที่ฝังกลบ นอกจากนี  ยังช่วยลดปัญหา เรื่องกลิ่น แมลง สัตว์พาหะน้าโรค 
ทัศนียภาพของสถานที่ก้าจัด และการปลิวฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย ก้าหนดพื นที่ถ่ายเทขยะมูลฝอยจากรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยให้ชัดเจน เพ่ือลดระยะเวลาการท้างาน ค่าใช้จ่าย และยืดระยะการใช้งานระบบฝังกลบ 
 (2) กรณีไม่สามารถกลบทับได้ทุกวัน หลังจากบดอัดขยะมูลฝอยแล้ว อาจใช้แผ่น
พลาสติกปูปิดด้านบนเพื่อป้องกันฝนและลดการกระจายของกลิ่น จัดหาครุภัณฑ์ทดแทน โดยการจัดซื อ
เพ่ิมเติมหรือตั งงบประมาณในการซ่อมให้เพียงพอหรืออาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น 
 (3) ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ และซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยให้สามารถใช้งานได้ เพ่ือให้การ
บ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ รวมทั งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและคุณภาพน ้าจาก
ระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และก้าหนดแนวทางจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของท้องถิ่น 
 (5) ควรมีการออกประกาศการจัดเก็บค่าก้าจัดขยะมูลฝอยจากครั วเรือน โดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เพื่อเป็นข้อบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกเทศบัญญัติ
การจัดเก็บค่าก้าจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
 (6) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย และวางแผน
การท้างานให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับเครื่องจักร 
 (7) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 (8) ควรให้ความส้าคัญต่อการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิดอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั งรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การ
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จัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และน้ากลับไปใช้ใหม่ การคัดแยก
ขยะมูลฝอย เป็นต้น  
 (9) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งน ้าในบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะ
มูลฝอยและน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 (10) ควรมีการทบทวนการท้า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น้าขยะมูล
ฝอยมาร่วมก้าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ และคัดแยกของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติดเชื อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 

 5.5.2 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
  ผลการประเมินการด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่า อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ (ร้อยละ 67.3) โดยประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญมากขึ น คือ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อย
ละ 50) ประเด็นด้านการวางแผนการด้าเนินงานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 67) ประเด็นด้านความ
ครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 72) และประเด็นด้านความครบถ้วนของ
ระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ 
 ปัญหาในการด้าเนินงานของระบบ คือ เครื่องจักรที่ใช้ในพื นที่มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การฝังกลบ
ขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบ้าบัด
น ้าเสียให้ได้มาตรฐาน ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ทั งจากบ่อสังเกตการณ์
และระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย มีโลหะหนักปนเปื้อนในน ้าใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ่อท้ายน ้า และขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญในการบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
  ข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีดังนี  
 (1) กรณีไม่สามารถกลบทับได้ทุกวัน หลังจากบดอัดขยะมูลฝอยแล้ว อาจใช้แผ่น
พลาสติกปูปิดด้านบนเพื่อป้องกันฝนและลดการกระจายของกลิ่น 
 (2) ปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยให้สามารถบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินและคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่อง  
 (3) ควรมีมาตรการในการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนไม่ให้ทิ งปะปนในระบบฝัง
กลบขยะมูลฝอย 
 (4) ควรทบทวนอัตราค่าก้าจัดขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาร่วมก้าจัด โดยพิจารณาให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง รวมทั งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และก้าหนด
แนวทางจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น 
 (5) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย และวางแผน
การท้างานให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับเครื่องจักร 
 (6) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 (7) จัดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการดูแลให้อยู่ประจ้าเพ่ือควบคุมระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
 (8) ควรให้ความส้าคัญต่อการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิดอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั งการรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และน้ากลับไปใช้ใหม่ การคัดแยก
ขยะมูลฝอย เป็นต้น 
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 (9 )  ควรม ีการจ ัดสรรงบประมาณและวางแผนการต ิดตามประเม ินผลการ
ด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ทั งน ้าในบ่อบ้าบัด
น ้าชะขยะมูลฝอยและน ้าในบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 (10) เนื่องจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีแหล่งน ้าสาธารณะอยู่
หา่งประมาณ 500 เมตร ดังนั น ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะเพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อน
มลพิษจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
 (11) ควรมีการทบทวนการท้า MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น้าขยะมูล
ฝอยมาร่วมก้าจัด ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ และคัดแยกของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติดเชื อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 

5.6 บทวิเคราะห์ในภาพรวม  
 5.6.1 ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
  (1) จากการประเมินผลการติดตามตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 3 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 2 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา (ร้อยละ 79.1) และเทศบาลนครหาดใหญ่ 
(ร้อยละ 77.8) และอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 1 แห่ง คือ เทศบาลนครยะลา (ร้อยละ 34.2 และร้อยละ 43.7) 
โดยประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส้าคัญมากขึ นคือ ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 46) ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 63) และประเด็นด้านความ
ครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ร้อยละ 72) ตามล้าดับ 
  (2) ประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมแบบ Central Treatment  (เทศบาลนครสงขลา) 
ยังถูกจ้ากัดด้วยระบบรวบรวมน ้าเสีย เนื่องจากการลงทุนในเบื องต้นเน้นที่การดักน ้าเสียจากระบบระบายน ้า
ที่มีอยู่เดิมที่ประกอบด้วยท่อระบายน ้าแบบเปิด หรือระบบท่อระบายน ้าที่มิได้มีการบ้ารุงรักษา ซึ่งมีจุดต่อเชื่อม
ไม่มาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรวบรวมน ้าเสียของระบบเหล่านี ต่้ามาก ซึ่งนอกจากจะท้าให้ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว การรวบรวมน ้าเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพยังส่งผลกระทบต่อ
การท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสียในหลายกรณี  เช่น ปริมาณความสกปรกของน ้าที่เข้าระบบต่้ากว่าที่
ออกแบบไว้มาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการด้าเนินงานของระบบไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้  
  (3) การเลือกการจัดการน ้าเสียโดยการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร/กลุ่มพื นที่ 
(Cluster) ซึ่งใช้ข้อมูลปริมาณน ้าเสียและคุณลักษณะน ้าเสียที่เกิดขึ นจริง  กรณีเทศบาลนครยะลา เป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมแบบ  Central Treatment ที่ใช้
ข้อมูลจ้านวนประชากร/ปริมาณการใช้น ้าประปา และคุณลักษณะน ้าเสียตามทฤษฏี เป็นเกณฑ์การออกแบบ 
การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร/กลุ่มพื นที่มีค่าลงทุนการก่อสร้าง ค่าด้าเนินงาน และ
บ้ารุงรักษาต่้า แต่ประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดดีกว่าทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี ยังใช้ที่ดินน้อย
กว่า จึงสามารถจัดหาที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นๆ อันเป็นการลดความขัดแย้งในการใช้พื นที่ดินใน
เขตท้องถิ่นอ่ืน หรือด้าเนินการในพื นที่สวนสาธารณะหรือพื นที่สีเขียวที่ท้องถิ่นมีอยู่แล้วได้ และยังสามารถน้าน ้า
ที่บ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได ้
  (4) สภาพของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียและการด้าเนินงานส่วนใหญ่พบปัญหาระบบท่อ
รวบรวมช้ารุด เครื่องจักรไม่สามารถท้างานได้หรือเสียหาย/ช้ารุดบ่อย และเจ้าหน้าที่ขาดความช้านาญในการ
ท้างาน หรือขาดทักษะและประสบการณ์ในการควบคุม ก้ากับ ดูแลการด้าเนินงาน 
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  (5) เงินทุนเพ่ือด้าเนินการและบ้ารุงรักษามาจากงบประมาณของเทศบาลเป็นหลัก โดยเทศบาล
สามารถรับภาระค่าด้าเนินการและบ้ารุงรักษาทั งหมดด้วยรายรับทั่วไปได้  และส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสียตามหลัก Polluter Pay Principle   

 5.6.2 ระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

  (1) จากการประเมินผลการติดตามตรวจสอบระบบก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 10 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล นคร
หาดใหญ่ และเทศบาล เมืองปัตตานี อยู ่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง (ร ้อยละ 54.4 และร้อยละ 56.4 
ตามล้าดับ) โดยประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส้าคัญมากขึ นคือ ประเด็นด้านการบริหาร
จัดการ (ร้อยละ 51) ประเด็นด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื นฐานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 
64) ประเด็นด้านการวางแผนการด้าเนินงานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 66) ประเด็นด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 70) และประเด็นด้านความครบถ้วนของระบบ
สาธารณูปโภค (ร้อยละ 75) ตามล้าดับ 
  (2) ข้อจ้ากัดและปัจจัยที่ท้าให้การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพไม่ดี
เท่าที่ควร เนื่องจากเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ เมื่อช้ารุด ไม่มีการจัดหาเครื่องจักรมาทดแทนของเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานนาน/มีสภาพช้ารุด/ต้องซ่อมแซมบ่อย  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้/ความเข้าใจ/ความช้านาญในการจัดการ
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยรายวัน ระบบบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย
ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั งจากระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้าใตด้ินและบ่อบ้าบัดน ้าชะขยะมูลฝอย 
  (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการด้าเนินการเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยอย่างเป็นระบบ ท้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอส้าหรับการพัฒนา/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย 
  (4) ท้องถิ่นยังให้ความส้าคัญน้อยกับกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิด โดยมีแต่
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ แต่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่จะปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้เกิดการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ตั งแต่ต้นทาง 
  (5) แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบมากขึ น ในขณะที่พื นที่ส้าหรับการก้าจัดเหลือ
น้อย เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทาง และส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ และถุงพลาสติก จึงต้อง
ก้าจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างเดียว เนื่องจากการคัดแยกที่ปลายทาง เพ่ือน้าไปก้าจัดให้เหมาะสมตามประเภท
ของขยะท้าได้ยาก เพราะขาดแคลนแรงงานในการคัดแยก อีกทั งยากต่อการจัดการ และส่งผลกระทบหลายด้าน 
  (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
หรือจัดเก็บได้น้อยกว่าที่ควร ท้าให้รายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ เพียงพอกับรายจ่าย แม้ว่าจะมีการ
จัดเก็บค่าก้าจัดขยะมูลฝอยจากเอกชนและท้องถิ่นอื่นที่น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัดในพื นที่ แต่รายได้ดังกล่าวยังไม่
สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  (7) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ใช้งานเต็มพื นที่ และเต็มประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ 
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องมีการก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการและมีการปิดสถานที่ก้าจัดขยะ
มูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการอ่ืนๆ ดังนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย โดยเทศบาลด้าเนินการเองหรือสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมด้าเนินการ 
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บทท่ี 6 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมลูฝอย 

  จากการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ และระบบบ้าบัดน ้าเสีย
เทศบาลนครยะลา และ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 10 แห่ง  ได้แก่ 1) ระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลนครสงขลา 2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 3) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบ้านพรุ 4) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 5) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
พัทลุง 6) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 7) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 8) ระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 9) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส และ 10) ระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 
ดังนี  

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  6.1.1 ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตาม Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลส้าเร็จในการด้าเนินงาน ทั งในด้านการก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื นที่วิกฤต การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม การ
วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน 
  6.1.2 บังคับใช้กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูลการจด
บันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย พ.ศ.2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูลและรายงานผลการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการติดตามประสิทธิภาพการด้าเนินงานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
อย่างต่อเนื่อง   
  6.1.3 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle : PPP)  ซึ่ง
เป็นหลักการของความรับผิดชอบที่ให้ผู้ก่อมลพิษไม่ผลักภาระในการก้าจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของตนไปสู่
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั น ทุกท้องถิ่นต้องมีการดูแลหรือจัดการน ้าเสียของตนเอง โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
หรือคุณภาพน ้าที่ระบายทิ งออกสู่สิ่งแวดล้อม และควรเน้นที่ผลลัพธ์ของการด้าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม  
  6.1.4 รณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  มีมาตรการจูง
ใจให้ควบคุมมลพิษ โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือการจัดสรรงบประมาณมาเป็นกลไกช่วยสนับสนุน
การจัดการ  

6.2 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการ 
 6.2.1 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อนให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ นตามเป้าประสงค์ที่ก้าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี  
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  (1) ควรมีโครงการศึกษาและส้ารวจข้อมูลน ้าเสียและการจัดการในพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤตเพ่ือการ
บริหารจัดการและฟ้ืนฟูคุณภาพน ้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) มาใช้ประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุน หรือเตรียมความพร้อมให้ท้องถิ่นในพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤตในแต่ละภูมิภาค สร้างโครงการที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของปัญหา ทั งนี  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนการจัดการน ้าเสีย อีกทั งเกิดประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง แทนการให้แต่ละท้องถิ่นเสนอโครงการขึ นมาเอง ซึ่งยากต่อการกลั่นกรองโครงการเพราะข้อมูลพื นฐาน
ในภาพรวมไม่เพียงพอส้าหรับการตัดสินใจ ทั งนี  ควรให้ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคเป็นผู้ด้าเนินการ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
  (2) จากการประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ central treatment พบปัญหาหลาย

ประการที่ท้าให้ประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั น ควรเลือกการจัดการน ้าเสียแบบกลุ่ม
อาคาร/กลุ่มพื นที่ (cluster) และในการออกแบบก่อสร้างควรใช้ข้อมูลปริมาณน ้าเสียและคุณลักษณะน ้าเสียที่
เกิดขึ นจริง รวมทั ง safety factor ตามหลักวิชาการ แทนการใช้เกณฑ์ตามหลักทฤษฎีที่ก้าหนด 
  (3) ทบทวนการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบ cluster เนื่องจากในปัจจุบันโครงการ

ก้าจัดขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์เกิดขึ นได้ยากมาก โดยเฉพาะในการจัดหาที่ดิน และการต่อต้านจาก
ประชาชน จึงจ้าเป็นต้องทบทวน โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบ้าบัดเบื องต้น ทั งนี  เน้นให้
มีการลด คัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ โดยต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางและแยกจัดเก็บได้
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน  
 6.2.2 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกรมควบคุมมลพิษ  
ควรมีการจัดอบรม  on the job training หลักสูตรการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท้าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดฯ ได้ เอง 
เป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถผลักดันให้มีโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการน ้าเสียมากขึ น   
 6.2.3 กรมควบคุมมลพิษควรจัดท้าหลักสูตรการก้าหนดขอบเขตงานจ้างและการก้ากับงานจ้าง
บ้าบัดน ้าเสีย  ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 6.2.4 ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในการน้าไปใช้ประโยชน์เพ่ือแปลง

เป็นพลังงานไฟฟ้า และควรให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน 
 6.2.5 ควรพิจารณาทางเลือกในการจ้างบริษัทเอกชนในการด้าเนินการบริหารจัดการระบบ 

โดยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ นจากเดิม 
ทั งในการเก็บขนและ/หรือการก้าจัดขยะมูลฝอย โดยอาจใช้รูปแบบเทศบาลลงทุนและให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด้าเนินการ โดยวิธีการว่าจ้าง แล้วจ่ายค่าจ้างเป็นการเหมาจ่ายตามปริมาณงาน หรือการให้สัมปทาน 
และเทศบาลมอบหมายให้เอกชนมีสัมปทานหรือมีสิทธิ์บริหารด้าเนินการได้ ทั งนี เอกชนต้องจ่ายค่าตอบแทนให้
ท้องถิ่น หรืออาจให้เอกชนลงทุนและบริหารจัดการเองเพ่ือไม่ให้มีปัญหาด้านงบประมาณ 
 6.2.6 ควรก้าหนดมาตรการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของระบบก้าจัดขยะมูลฝอยและ

ระบบบ้าบัดน ้าเสียต้องด้าเนินการบริหารจัดการระบบให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด เพ่ือป้องกัน/ลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ น เช่น ก้าหนดให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียต้องด้าเนินการตามระบบการจัดการน ้าเสียชุมชน (MSMS 
2008) เป็นต้น 
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ภาคผนวก 3.1.1-ก เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย 
ค่าบริการน ้าทิ ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก 3.1.2 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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ภาคผนวก 3.1.2-ก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการน ้าเสีย  
(ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคลองแห 
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) 
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ภาคผนวก 4.1.1 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
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ภาคผนวก 4.1.1-ก รถเกบ็ขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถยนต์บรรทุกขยะแบบเทท้าย ทบ.77 160 แรงม้า ผ 6064 2537 ไม่มีข้อมลู 
2. รถยนต์บรรทุกปิคอัพบรรทุกขยะ ทบ.88 90 แรงม้า 81-3831 2538 ไม่มีข้อมลู 
3. รถยนต์บรรทุกปิคอัพบรรทุกขยะ ทบ.89 90 แรงม้า 81-3851 2538 ไม่มีข้อมลู 
4. รถดูดสิ่งปฏิกูล ทบ.102 6 ลูกบาศก์เมตร ท 9684 2540 ไม่มีข้อมลู 
5. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.112 195 แรงม้า 81-3763 2540 ไม่มีข้อมลู 
6. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.110 195 แรงม้า 81-3846 2540 ไม่มีข้อมลู 
7. รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดฝาข้าง ทบ.115 88 แรงม้า 81-3834 2540 ไม่มีข้อมลู 
8. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.114 195 แรงม้า 81-3860 2540 ไม่มีข้อมลู 
9. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.117 195 แรงม้า 81-3825 2540 ไม่มีข้อมลู 
10. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.118 195 แรงม้า 81-3764 2540 ไม่มีข้อมลู 
11. รถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ ทบ.90 195 แรงม้า 81-3813 2540 ไม่มีข้อมลู 
12. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.123 195 แรงม้า 81-3827 2541 ไม่มีข้อมลู 
13. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.121 195 แรงม้า 81-3829 2541 ไม่มีข้อมลู 
14. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.120 195 แรงม้า 81-3845 2541 ไม่มีข้อมลู 
15. รถบรรทุกขยะติดเชื้อ ทบ.126 ไม่มีข้อมลู 81-3852 2541 ไม่มีข้อมลู 
16. รถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ ทบ.122 195 แรงม้า 81-3826 2541 ไม่มีข้อมลู 
17. รถยนต์บรรทุกเทท้าย ทบ.148 195 แรงม้า 81-4625 2545 ไม่มีข้อมลู 
18. รถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ ทบ.147 190 แรงม้า 81-4626 2545 ปกติ 
19. รถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ล้อ ทบ.155 200 แรงม้า 81-5290 2546 ปกติ 
20. รถบรรทุกขยะอัดท้าย เครื่องยนตด์ีเซล 4 ล้อ ทบ.151 136 แรงม้า 81-5027 2546 ปกติ 
21. รถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย ทบ.171 12 ลูกบาศก์เมตร 81-6288 2548 ปกติ 
22. รถยนต์บรรทุกแบบอัดท้าย ทบ.179 200 แรงม้า 81-7537 2549 ปกติ 
23. รถยนต์บรรทุกแบบอัดท้ายขนาดเล็ก  

ความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร ทบ.178 
130 แรงม้า 81-7512 2549 ไม่มีข้อมลู 

24. รถยนต์บรรทุกแบบอัดท้ายเล็ก  
ความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร ทบ.183 

130 แรงม้า 81-8090 2550 ไม่มีข้อมลู 

25. รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์ ทบ.190 200 แรงม้า 81-9162 2551 ไม่มีข้อมลู 
26. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทบ.201 ไม่มีข้อมลู 82-0992 2554 ไม่มีข้อมลู 
27. รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ  

ความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ทบ.199 
240 แรงม้า 82-0993 2554 ไม่มีข้อมลู 

28. รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ทบ.207 115 แรงม้า 82-1824 2555 ไม่มีข้อมลู 
29. รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ทบ.206 140 แรงม้า 82-1825 2555 ไม่มีข้อมลู 
30. รถขยะแบบอัดท้ายใหญ่ ทบ.210 ไม่มีข้อมลู 82-3434 2556 ปกติ 
31. รถขยะแบบอัดท้ายใหญ่ ทบ.211 ไม่มีข้อมลู 82-3432 2556 ปกติ 
32. รถบรรทุกกิ่งไม้เล็ก ทบ.212 ไม่มีข้อมลู 82-3433 2556 ไม่มีข้อมลู 
33. รถมอเตอรไ์ซค์ ชนิด 3 ล้อ มีกระบะท้าย 

เครื่องยนต์ CDI 4 จังหวะ 
ไม่มีข้อมลู ศข 26 2557 ปกติ 

34. รถมอเตอรไ์ซค์ ชนิด 3 ล้อ มีกระบะท้าย  
เครื่องยนต์ CDI 4 จังหวะ 

ไม่มีข้อมลู ศข 27 2557 ปกติ 
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ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
35. รถมอเตอรไ์ซค์ ชนิด 3 ล้อ มีกระบะท้าย  

เครื่องยนต์ CDI 4 จังหวะ 
ไม่มีข้อมลู ศข 28 2557 ปกติ 

36. รถมอเตอรไ์ซค์ ชนิด 3 ล้อ มีกระบะท้าย  
เครื่องยนต์ CDI 4 จังหวะ 

ไม่มีข้อมลู ศข 29 2557 ปกติ 

37. รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทบ.216 6 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 2557 ไม่มีข้อมลู 
38. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทบ.224 12 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 2559 ปกติ 
39. รถดูดสิ่งปฏิกูล 130 แรงม้า ไม่มีข้อมลู 2559 ปกติ 

 
ภาคผนวก 4.1.1-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลนครสงขลา 
 

ล าดับ 
อปท./หน่วยงาน

อื่นๆ 
ประเภท (คัน) ขนาด 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. ทม.สิงหนคร รถอัดท้าย (2) 12 ลูกบาศก์เมตร 40 14.63 
  รถอัดท้าย (3) 6 ลูกบาศก์เมตร   
  รถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ (1) 8 ลูกบาศก์เมตร   

2. ทม.เขารูปช้าง รถอัดท้าย (2) 9 ลูกบาศก์เมตร 10 36.99 
  รถอัดท้าย (1) 12 ลูกบาศก์เมตร   
  รถอัดท้าย (5)  6 ลูกบาศก์เมตร   
  รถขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ (1) 8 ลูกบาศก์เมตร   

3. ทต.พะวง รถอัดท้าย (3) 6 ลูกบาศก์เมตร 20 22.3 
  รถบรรทุกขยะแบบกระบะแคปซลู (1) 3 ลูกบาศก์เมตร   

4. ทม.ม่วงงาม รถอัดท้าย (2) 14 ลูกบาศก์เมตร 50 3.69 
5. ทต.เกาะแต้ว รถอัดท้าย (1) 12 ลูกบาศก์เมตร 10 5.54 
  รถอัดท้าย (1)  6 ลูกบาศก์เมตร   

6. ทต.น้้าน้อย รถอัดท้าย (2) 6 ลูกบาศก์เมตร 36 4.7 
7. อบต.เกาะยอ รถอัดท้าย (1) 8 ลูกบาศก์เมตร 30 3.57 
8. อบต.ทุ่งใหญ ่ รถกระบะต่อโครงเหล็ก (1) 4 ลูกบาศก์เมตร 40 1.5 
9. อบต.ทุ่งหวัง รถกระบะต่อโครงเหล็ก (1) 4 ลูกบาศก์เมตร 14 2.08 
10. อบต.ตลิ่งชัน รถอัดท้าย (1) 6 ลูกบาศก์เมตร 60 1.2 
11. อบต.ประกอบ รถอัดท้าย (1) 6 ลูกบาศก์เมตร 85 0.91 
12. อบต.วัดขนุน รถอัดท้าย (1) 6 ลูกบาศก์เมตร 40 2.18 
13. อบต.ท่าข้าม รถบรรทุกเทท้าย (1) 6 ลูกบาศก์เมตร 32 1.43 
14. อบต.วัดจันทร ์ รถอัดท้าย (1) 8 ลูกบาศก์เมตร 59 1.05 
15. อบต.ปลักหน ู รถอัดท้าย (1) 8 ลูกบาศก์เมตร 55 0.51 
16. อบต.ฉาง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.71 
17. ทต.สทิงพระ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.12 
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ภาคผนวก 4.1.1-ค เครื่องจักรและครภุัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครสงขลา 

ล าดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/เลข

ครุภัณฑ์ 
ปีที่ได้มา สภาพ 

1. รถขุดไฮโดรลิกส ์ ไม่มีข้อมลู ต-1271 ทบ.93 2539 เก่า/ใช้งานได ้
2. รถตักล้อยาง ไม่มีข้อมลู ต-1272 ทบ.94 2539 เก่า/ใช้งานได ้
3. รถบรรทุกดมัพ ์6 ล้อ 195 แรงม้า 81-4187 ทบ.96 2539 เก่า/ใช้งานได ้
4. เครื่องพ่นยาแมลงวัน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 2539 เก่า/ใช้งานได ้
5. เครื่องสูบน้้าเคลื่อนที ่ 3,000cc ไม่มีข้อมลู 2545 เก่า/ใช้งานได ้
6. รถบรรทุกน้้า 6 ล้อ 200 แรงม้า 81-5040 ทบ.150 2546 เก่า/ใช้งานได ้
7. รถแทรกเตอร ์ ไม่มีข้อมลู ตค-1216 ทบ.194 2552 กลางเก่ากลาง

ใหม่/ใช้งานได ้

 
ภาคผนวก 4.1.1-ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าใต้ดินจากบ่อสงัเกตการณ ์
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน 
คุณภาพน  า** บ่อด้านทิศ

เหนือ 
บ่อด้านทิศ
ตะวันออก 

บ่อด้านทิศ
ตะวันตก 

บ่อด้านทิศ
ใต้ 

สีหรือกลิ่น - สนี้้าตาล
อ่อน ใส  
ไม่มีกลิ่น 

สนี้้าตาลแดง 
ใส ไม่มีกลิ่น 

สีด้าคล้้า ไม่
มีกลิ่น 

สนี้้าตาลอ่อน 
ใส ไม่มีกลิ่น 

ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 7.0 7.0 9.0 7.0 5.5-9.0 

ความน้าไฟฟ้า 
(Conductivity) 

ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร 

1,924 2,905 8,450 7,840 - 

โลหะหนัก       
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.043 0.056 0.029 0.080 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 0.009 <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 1 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND ND ไม่เกิน 0.001 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.003 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 0.001 <0.001 0.004 ไม่เกิน 0.01 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.002 <0.002 0.005 <0.002 ไม่เกิน 0.02 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.165 0.032 0.005 0.046 ไม่เกิน 0.5 

 
หมายเหตุ : ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพน้้าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
  ND = Non Detectable ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่้ามาก 



 
 
 

ภาคผนวก 4.1.2 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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ภาคผนวก 4.1.2-ก รถเกบ็ขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
2. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
3. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
4. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
5. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
6. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
7. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
8. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
9. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
10. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
11. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
12. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
13. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
14. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
15. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
16. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
17. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
18. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
19. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
20. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
21. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
22. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
23. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
24. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
25. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
26. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
27. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
28. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
29. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
30. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
31. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
32. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
33. รถคอนเทนเนอร์ 4 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
34. รถคอนเทนเนอร์ 4 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
35. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
36. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
37. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
38. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
39. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
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ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
40. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
41. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
42. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
43. รถคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ 7 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
44. รถคอนเทนเนอร์ 10 ล้อ 20 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
45. รถคอนเทนเนอร์ 10 ล้อ 20 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
46. รถคอนเทนเนอร์ 10 ล้อ 20 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
47. รถคอนเทนเนอร์ 10 ล้อ 20 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
48. รถคอนเทนเนอร์ 10 ล้อ 20 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
49. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
50. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
51. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
52. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
53. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
54. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
55. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
56. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
57. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
58. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
59. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
60. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
61. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 6 ล้อ 15 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
62. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 6 ล้อ 15 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
63. รถขนขยะแบบเปดิข้างเทท้าย 6 ล้อ 15 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
64. รถบรรทุกขยะอินทรีย ์ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
65. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
66. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
67. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
68. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
69. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
70. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
71. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
72. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
73. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
74. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
75. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
76. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
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ภาคผนวก 4.1.2-ข เครื่องจักรและครภุัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ล าดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/เลข

ครุภัณฑ์ 
ปีที่ได้มา สภาพ 

1. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
2. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
3. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
4. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
5. รถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
6. รถบรรทุกน ้า 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
7. รถตักคันเล็ก ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 

 
ภาคผนวก 4.1.2-ค รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

ล าดับ อปท./หน่วยงานอื่นๆ ประเภท (คัน) ขนาด 
ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. ทม.คลองแห ไม่มีข้อมลู (8) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 30.79 
2. ทต.ท่าช้าง ไม่มีข้อมลู (2) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 9.7 
3. ทต.บ้านหาร ไม่มีข้อมลู (1) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.01 
4. อบต.ฉลุง ไม่มีข้อมลู (1) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.79 
5. อบต.นาหม่อม ไม่มีข้อมลู (2) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 3.93 
6. อบต.ทุ่งขมิ น ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.61 
7. อบต.คลองหรัง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.42 
8. ทต.คูเต่า ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 3.73 
9. ทต.โคกม่วง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.32 
10. ทต.ทุ่งลาน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.12 
11. อบต.คลองหลา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.88 
12. ทม.ทุ่งต้าเสา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 3.57 
13. ทม.ควนลัง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 30.74 
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ภาคผนวก 4.1.2-ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าใต้ดินจากบ่อสงัเกตการณ ์
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ ่
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน 
คุณภาพน  า** 

บ่อด้านทิศเหนือ  
สีหรือกลิ่น - สนี ้าตาลแดง ไมม่ีกลิ่น ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 8 5.5-9.0 

ความน้าไฟฟ้า 
(Conductivity) 

ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร 

2,630 - 

โลหะหนัก    
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.043 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 ไม่เกิน 1 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ไม่เกิน 0.001 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 ไม่เกิน 0.003 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 ไม่เกิน 0.01 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.002 ไม่เกิน 0.02 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.069 ไม่เกิน 0.5 

 
หมายเหตุ : ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพน ้าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
  ND = Non Detectable ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่้ามาก 
 



 
 
 

ภาคผนวก 4.1.3 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
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ภาคผนวก 4.1.3-ก รถเกบ็ขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงบ้านพรุ 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 81-3531 2540 ปกติ 
2. รถบรรทุกขยะแบบเปิด-ปิด

ข้าง 
3 ลูกบาศก์เมตร บบ-1891 2540 ปกติ 

3. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 81-7330 2549 ปกติ 
4. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 8 ลูกบาศก์เมตร 82-0558 2554 ปกติ 
5. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 8 ลูกบาศก์เมตร 82-0559 2554 ปกติ 
6. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 82-2085 2555 ปกติ 
7. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 8 ลูกบาศก์เมตร 82-3156 2556 ปกติ 

 
ภาคผนวก 4.1.3-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพร ุ
 

ล าดับ อปท./หน่วยงานอื่นๆ ประเภท (คัน) ขนาด 
ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. ทม.คอหงส ์ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 50 
2. ทต.พะตง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 7 
3. ทต.บ้านไร ่ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 5 
4. อบต.พะตง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 2 
5. ทต.คลองแงะ รถอัดท้าย (1) 4 ลูกบาศก์เมตร 18 7.5 
6. ทต.นาทว ี ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 6 
7. อบต.ท่าชะมวง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 3 
8. อบต.ปริก ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 3.6 
9. อบต.พังลา รถอัดท้าย (1) 4 ลูกบาศก์เมตร 20 3.7 

 
ภาคผนวก 4.1.3-ค เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพร ุ

ล าดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/เลข

ครุภัณฑ์ 
ปีที่ได้มา สภาพ 

1. รถแบคโฮ 125 แรงม้า ตต-151 2541 ปกติ 
2. รถบรรทุกน ้า 195 แรงม้า 81-4980 2546 ปกติ 
3. รถบรรทุก 6 ล้อ 212 แรงม้า 82-0374 2553 ปกติ 
4. รถแทรกเตอร ์ 130 แรงม้า ตต-151 2554 ปกติ 

 



 
 
 

ภาคผนวก 4.1.4 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 
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ภาคผนวก 4.1.4-ก รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงสะเดา 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถอัดท้าย 4 ลูกบาศก์เมตร 2847 2542 ปกติ 
2. รถอัดท้าย 4 ลูกบาศก์เมตร 2733 2544 ปกติ 
3. รถอัดท้าย 4 ลูกบาศก์เมตร 5965 2548 ปกติ 
4. รถอัดท้าย 4 ลูกบาศก์เมตร 6929 2548 ปกติ 
5. รถอัดท้าย 4 ลูกบาศก์เมตร 2538 2553 ปกติ 
6. ถังคอนเทนเนอร์ 3 ลูกบาศก์เมตร - 2542 ปกติ 

 
 
ภาคผนวก 4.1.4-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา 
 

ล าดับ อปท./หน่วยงานอื่นๆ ประเภท (คัน) ขนาด 
ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. ทม.ปาดังเบซาร ์ รถอัดท้าย (3) ไม่มีข้อมลู 12 7.3 
2. ทต.ส านักขาม รถอัดท้าย (8) 4 ลูกบาศก์เมตร 12 23.2 
3. ทต.ปาดัง รถกระบะ (1) ไม่มีข้อมลู 27 1.1 
4. ทต.นาทวีนอก รถอัดท้าย (2) 4 ลูกบาศก์เมตร 43 5.3 
5. อบต.เขามีเกยีรต ิ รถอัดท้าย (1) 4 ลูกบาศก์เมตร 23 2.9 
6. อบต.ท่าโพธิ ์ รถอัดท้าย (1) 4 ลูกบาศก์เมตร 25 2.5 
7. อบต.ส านักแต้ว รถอัดท้าย (1) 4 ลูกบาศก์เมตร 6 2.8 
8. อบต.คลองทราย รถบรรทุก 6 ล้อ (1) ไม่มีข้อมลู 55 1.2 

 
ภาคผนวก 4.1.4-ค เครื่องจักรและครภุัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมอืงสะเดา 

ล าดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/เลข

ครุภัณฑ์ 
ปีที่ได้มา สภาพ 

1. รถแทรกเตอร ์ 130 แรงม้า ไม่มีข้อมลู 2540 ช ารุด 
2. รถบรรทุก 10 ล้อ 270 แรงม้า ไม่มีข้อมลู 2543 ด ี
3. รถบรรทุกน  า 195 แรงม้า ไม่มีข้อมลู 2543 ด ี
4. รถขุดไฮโดรลคิ 132 แรงม้า ไม่มีข้อมลู 2550 ด ี
5. รถตักหน้า-ขุดหลัง 52 แรงม้า ไม่มีข้อมลู 2553 ด ี
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ภาคผนวก 4.1.4-ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมอืงสะเดา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า* น  าเข้าระบบ บ่อสุดท้าย 
สีหรือกลิ่น - สดี าคล  า ใส มี

กลิ่นเล็กน้อย 
เขียวเข้ม ค่อนข้างขุ่น 
ไม่มีกลิ่น 

ไม่เป็นท่ีพึง
รังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 8.5 9.1 5.5-9.0 

ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร 

15,050 4,394 - 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 89.9 43.8 ไม่เกิน 20 

ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 1,121 553 ไม่เกิน 120 

สารแขวนลอยทั งหมด  
(Total Suspended Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 6 157 ไม่เกิน 50 

ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total 
Dissolved Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 1,450 560 ไม่เกิน 3,000 

ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total 
Kjeldahl Nitrogen) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 1,338.4 35.7 ไม่เกิน 100 

ซัลไฟด์ (Sulfide) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.78 0.74 ไม่เกิน 1 
น  ามันและไขมัน (Fat Oil and 
Grease) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 5.7 16.0 ไม่เกิน 5 

โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.057 0.023 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.008 <0.005 ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 2 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.011 0.002 ไม่เกิน 1 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.015 0.015 ไม่เกิน 5 

 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนด 
  มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม 
  อุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 
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ภาคผนวก 4.1.4-จ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าใต้ดินจากบ่อสงัเกตการณ ์
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน 
คุณภาพน  า** บ่อท้ายน  า 1 

(ทิศตะวันออก) 
บ่อท้ายน  า 2 
(ทิศเหนือ) 

สีหรือกลิ่น - ใส มีตะกอน  สนี  าตาลอ่อน ใส  ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 7 7 5.5-9.0 

ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร 

1,421 9,200 - 

โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.047 0.042 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 1 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ไม่เกิน 0.001 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.003 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.01 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.02 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.114 0.079 ไม่เกิน 0.5 

 
หมายเหตุ : ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพน  าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
  ND = Non Detectable ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 
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ภาคผนวก 4.1.4-ฉ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเดา เรือ่ง ก าหนดอตัราค่าบริการ
ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา พ.ศ.2553 
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ภาคผนวก 4.1.4-ช บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจดัตั งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลต าบลสะเดา 
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ภาคผนวก 4.2.1 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 

 
 

 



ผ-34 
 

ภาคผนวก 4.2.1-ก รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพัทลุง 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถบรรทุกขยะอเนกประสงค ์ 15 ลูกบาศก์หลา 80-3681 4 ต.ค. 33 ซ่อมแซมบ่อย 
2. รถบรรทุกขยะแบบ

มาตรฐาน 
15 ลูกบาศก์หลา 80-3680 8 พ.ย. 38 ซ่อมแซมบ่อย 

3. รถบรรทุกขยะแบบ
อเนกประสงค์ 

15 ลูกบาศก์หลา 80-3680 13 พ.ค. 39 ช ารุด 

4. รถบรรทุกขยะแบบ
อเนกประสงค์ 

15 ลูกบาศก์หลา 80-3690 4 ต.ค. 39 ซ่อมแซมบ่อย 

5. รถบรรทุกขยะแบบ
อเนกประสงค์ 

10 ตัน 80-3689 9 ต.ค. 39 ซ่อมแซมบ่อย 

6. รถบรรทุกขยะแบบอัดขยะ 14 ลูกบาศก์หลา 80-3697 3 ธ.ค. 39 ซ่อมแซมบ่อย 
7. รถบรรทุกขยะแบบ

อเนกประสงค์ 
10 ลูกบาศก์หลา 80-3488 12 มี.ค. 44 ช ารุด 

8. รถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย 5 เมตริกตัน 80-5169 12 ก.พ. 50 ด ี
9. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ลูกบาศก์เมตร 80-7956 26 พ.ย. 56 ด ี
10. รถบรรทุกขยะแบบ

อเนกประสงค์ 
4 ลูกบาศก์เมตร 80-8040 2 มิ.ย. 57 ด ี

11. รถบรรทุกขยะแบบ
อเนกประสงค์ 

4 ลูกบาศก์เมตร 80-8041 2 มิ.ย. 57 ด ี

12. รถบรรทุกขยะอเนกประสงค ์ 4 ลูกบาศก์เมตร 80-8042 2 มิ.ย. 57 ด ี
 
ภาคผนวก 4.2.1-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง 

ล าดับ อปท./หน่วยงานอื่นๆ ประเภท (คัน) ขนาด 
ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. อบต.ควนมะพรา้ว รถขนขยะมลูฝอย (1) 3 ลูกบาศก์เมตร 2 6 
2. ทต.ท่าแค ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
3. อบต.ล าป า ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 

 
ภาคผนวก 4.2.1-ค เครื่องจักรและครภุัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมอืงพัทลุง 

ล าดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/เลข

ครุภัณฑ์ 
ปีที่ได้มา สภาพ 

1. รถดันตีนตะขาบ 95 แรงม้า ไม่มีข้อมลู 2539 กึ่งช ารุด 
2. รถแบกโฮ ไม่มีข้อมลู ต-0445 พท 2539 กึ่งช ารุด 
3. รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 2539 กึ่งช ารุด 
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ภาคผนวก 4.2.1-ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมอืงพัทลุง 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า* น  าเข้าระบบ น  าบ่อสุดท้าย 
สีหรือกลิ่น - สนี  าตาลแดง ไมม่ี

กลิ่น 
สเีขียวเข้ม มี
ตะกอน ไมม่ีกลิ่น 

ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 8.6 9.6 5.5-9.0 

ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนสต์่อ
เซนติเมตร 

2,735 1,025 - 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 27.2 60.8 ไม่เกิน 20 

ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 387 411 ไม่เกิน 120 

สารแขวนลอยทั งหมด  
(Total Suspended Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 37 93 ไม่เกิน 50 

ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total 
Dissolved Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 1,911 1,204 ไม่เกิน 3,000 

ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total 
Kjeldahl Nitrogen) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 110.6 50.4 ไม่เกิน 100 

ซัลไฟด์ (Sulfide) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.28 0.22 ไม่เกิน 1 
น  ามันและไขมัน (Fat Oil and 
Grease) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 18.5 5.6 ไม่เกิน 5 

โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.066 0.038 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 2 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 <0.002 ไม่เกิน 1 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.016 0.010 ไม่เกิน 5 

 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนด 
  มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม 
  อุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 
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ภาคผนวก 4.2.1-จ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าใต้ดินจากบ่อสงัเกตการณ ์
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า** บ่อเหนือน  า บ่อท้ายน  า 
สีหรือกลิ่น - ใส ไม่มีกลิ่น  ใส มีตะกอน ไม่

มีกลิ่น 
ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 8.2 7.6 5.5-9.0 

ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนสต์่อ
เซนติเมตร 

257 1,555 - 

โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.066 0.038 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 1 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ไม่เกิน 0.001 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.003 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.01 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.02 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.016 0.010 ไม่เกิน 0.5 

 
หมายเหตุ : ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพน  าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
  ND = Non Detectable ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 
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ภาคผนวก 4.2.1-ฉ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding – 
MOU) โครงการการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีผ่านการฝังกลบแล้ว ไปแปรรูปเป็น
เชื อเพลิง RDF ระหว่างเทศบาลเมอืงพัทลุง กบั บริษัท เอส ซ ีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส 
จ ากัด 
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ภาคผนวก 4.3.1 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 
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ภาคผนวก 4.3.1-ก รถเกบ็ขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงปัตตาน ี
ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 

1. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอดัท้าย  ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร 80-4966 2547 ไม่มีข้อมลู 
2. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5241 2549 ไม่มีข้อมลู 
3. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5242 2549 ไม่มีข้อมลู 
4. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5409 2550 ไม่มีข้อมลู 
5. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร 80-5410 2550 ไม่มีข้อมลู 
6. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร 80-5411 2550 ไม่มีข้อมลู 
7. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5499 2550 ไม่มีข้อมลู 
8. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5516 2551 ไม่มีข้อมลู 
9. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5517 2551 ไม่มีข้อมลู 
10. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 5 ลูกบาศก์เมตร 80-5726 2552 ไม่มีข้อมลู 
11. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ลูกบาศก์เมตร 80-5976 2552 ไม่มีข้อมลู 
12. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร 80-6210 2554 ไม่มีข้อมลู 
13. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ลูกบาศก์เมตร 80-7178 2559 ด ี

 

ภาคผนวก 4.3.1-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองปตัตาน ี
 

ล าดับ 
อปท./หน่วยงาน

อื่นๆ 
ประเภท (คัน) ขนาด 

ระยะทาง
ถึงโครงการ 
(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. ทต.รูสะมิแล รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ (2) ไม่มีข้อมลู 
ไม่มีข้อมลู 13.08   รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ล้อ (4) ไม่มีข้อมลู 

  รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 4 ล้อ (1) ไม่มีข้อมลู 
2. ทต.บางป ู รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (1) 10 ลูกบาศก์เมตร 

ไม่มีข้อมลู 3.32 
  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (2) 14 ลูกบาศก์เมตร 

3. ทต.ยะหริ่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 4 ล้อ (2)  ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 3.35 
4. ทต.บานา รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (2) 121 แรงม้า 

ไม่มีข้อมลู 12.55 
  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (2) 240 แรงม้า 
  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (1) 124.9 ซีซี 
  รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (1) 115 แรงม้า 
  รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (1) 200 แรงม้า   

5. อบต.กระหวะ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.11 
6. อบต.คลองมานิง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.67 
7. ทต.นาประดู ่ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 2.01 
8. ทต.ตอหลัง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.41 
9. อบต.ปูยุด ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.15 
10. อบต.บาราโหม ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.22 
11. อบต.ตันหยงลโูละ๊ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.2 
12. ท่าเทียบเรือประมง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.01 
13. หน่วยงานราชการ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.45 
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ภาคผนวก 4.3.1-ค เครื่องจักรและครภุัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมอืงปัตตาน ี

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ/เลขครุภัณฑ ์ ปีที่ได้มา สภาพ 
1. รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่มีข้อมลู 80-4393 ไม่มีข้อมลู ใช้งานได้ 
2. รถขุดตีนตะขาบ ไม่มีข้อมลู ตค 45 ไม่มีข้อมลู ใช้งานได้ 
3. รถขุดตีนตะขาบ ไม่มีข้อมลู ตค 48 ไม่มีข้อมลู อยู่ระหว่างซ่อมแซม 
4. รถบดอัดขยะ ไม่มีข้อมลู ดต 13 ไม่มีข้อมลู ช ารุด 

 

ภาคผนวก 4.3.1-ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมอืงปัตตาน ี
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า* น  าเข้าระบบ บ่อสุดท้าย 
สีหรือกลิ่น - สีน  าตาลแดง 

ไม่มีกลิ่น 
สีเขียวอ่อน  
ไม่มีกลิ่น 

ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 8.8 10.7 5.5-9.0 
ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนต ์

ต่อเซนติเมตร 
5,530 1,072 - 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร 33.8 53.2 ไม่เกิน 20 
ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร 589 508 ไม่เกิน 120 
สารแขวนลอยทั งหมด  
(Total Suspended Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 134 190 ไม่เกิน 50 

ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved 
Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 3,236 1,523 ไม่เกิน 3,000 

ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl 
Nitrogen) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 235.2 27.9 ไม่เกิน 100 

ซัลไฟด์ (Sulfide) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.12 0.72 ไม่เกิน 1 
น  ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร 47 51 ไม่เกิน 5 
โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.031 0.037 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 2 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 <0.002 ไม่เกิน 1 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.008 0.096 ไม่เกิน 5 

 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนด 
  มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม 
  อุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 



 
 
 

ภาคผนวก 4.4.1 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลนครยะลา 
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ภาคผนวก 4.4.1-ก รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถขยะแบบเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-4062 2529 ไม่มีข้อมลู 
2. รถขยะแบบเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-4059 2530 ไม่มีข้อมลู 
3. รถขยะแบบเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-4129 2532 ไม่มีข้อมลู 
4. รถขยะแบบเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-4080 2537 ไม่มีข้อมลู 
5. รถขยะแบบเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-4131 2538 ไม่มีข้อมลู 
6. รถขยะแบบเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-4282 2546 ไม่มีข้อมลู 
7. รถขยะแบบอัดท้าย 9.12 ลูกบาศก์เมตร 80-4136 2541 ไม่มีข้อมลู 
8. รถขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-4928 2547 ไม่มีข้อมลู 
9. รถขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5092 2549 ไม่มีข้อมลู 
10. รถขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5093 2549 ไม่มีข้อมลู 
11. รถขยะแบบอัดท้าย 6 ลูกบาศก์เมตร 80-5223 2550 ไม่มีข้อมลู 
12. รถอัดขยะ 6 ลูกบาศก์เมตร 80-5223 2550 ไม่มีข้อมลู 
13. รถอัดขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5562 2553 ไม่มีข้อมลู 
14. รถอัดขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5753 2556 ไม่มีข้อมลู 
15. รถอัดขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5874 2556 ไม่มีข้อมลู 
16. รถอัดขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-6157 2556 ไม่มีข้อมลู 
17. รถอัดขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-6352 2556 ไม่มีข้อมลู 
18. รถอัดขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-6353 2556 ไม่มีข้อมลู 
19. รถอัดขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-6354 2556 ไม่มีข้อมลู 
20. รถอัดขยะ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-6570 2557 ไม่มีข้อมลู 
21. รถคอนเทนเนอร ์ 6.08 ลูกบาศก์เมตร 80-4140 2534 ไม่มีข้อมลู 
22. รถคอนเทนเนอร ์ 6.08 ลูกบาศก์เมตร 80-4642 2547 ไม่มีข้อมลู 
23. รถคอนเทนเนอร ์ 6.08 ลูกบาศก์เมตร 80-4137 2553 ไม่มีข้อมลู 
24. รถขยะกระบะเล็ก 3.04 ลูกบาศก์เมตร 80-4142 2538 ไม่มีข้อมลู 
25. รถขยะกระบะเล็ก 3.04 ลูกบาศก์เมตร 80-4143 2539 ไม่มีข้อมลู 

 
ภาคผนวก 4.4.1-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลนครยะลา 
 

ล าดับ 
อปท./หน่วยงาน

อื่นๆ 
ประเภท (คัน) ขนาด 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. ทต.ล าใหม ่ เปิดข้างเทท้าย (1) 10 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 0.67 
2. ทม.สะเตงนอก อัดท้าย (4)/บรรทุกเทท้าย (1) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 18.76 
3. ทต.บุด ี อัดท้าย (2) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 2.2 
4. ทต.เมืองรามันห ์ อัดท้าย (2) 10 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 0.86 
5. ทต.คอกช้าง อัดท้าย (1)/เทท้าย (1) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.79 
6. ทต.โกตาบาร ู อัดท้าย (1) 12 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 2.24 
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ล าดับ 
อปท./หน่วยงาน

อื่นๆ 
ประเภท (คัน) ขนาด 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

7. อบต.กรงปินัง บรรทุก (1) 4 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 1.2 
8. อบต.บันนังสาเรง อัดท้าย (1) 14 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 2.06 
9. อบต.ปาก ู อัดท้าย (1) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.9 
10. อบต.ตะโละแมะนา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.68 
11. อบต.ลิดล เปิดข้างเทท้าย (1) 10 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 1.57 
12. อบต.วังพญา เทท้าย (1) 10 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 1.27 
13. อบต.ล าใหม ่ เปิดข้างเทท้าย (1)/เปิดท้าย (1) ไม่มีข้อมลู/10

ลูกบาศก์เมตร 
ไม่มีข้อมลู 1.54 

14. อบต.ล าพะยา เปิดข้างเทท้าย (1) 4 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 1.05 
15. ทต.ท่าสาป ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.5 
16. อบต.ธารโต อัดท้าย (1) 6 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 1.08 
17. อบต.ตาเนาะปูเตะ๊ อัดท้าย (1) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.33 
18. อบต.ละแอ อัดท้าย (1) 4 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 1.09 
19. อบต.พิเทน อัดท้าย (1) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.94 
20. อบต.กายูบอเกาะ เปิดข้างเทท้าย (1) 10 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 0.98 
21. อบต.ถ  าทะล ุ อัดท้าย (1) 10 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 0.98 
22. อบต.หน้าถ  า อัดท้าย (1) 10 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 0.86 
23. อบต.สะเอะ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.49 
24. อบต.ตาชี เปิดข้างเทท้าย (1) 27 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 0.42 
25. อบต.พร่อน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.29 
26. อบต.เนินงาม ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.68 
27. อบต.กาตอง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.16 
28. อบต.เปาะเส้ง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.15 
29. อบต.เกะรอ เปิดข้างเทท้าย (1) 12 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 0.79 
30. อบต.ท่าธง อัดท้าย (1) 2 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีข้อมลู 1.28 
31. อบต.บันนังสตา เทท้าย (1) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.79 
32. อบต.น  าด า ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.92 
33. อบต.อาซ่อง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.04 
34. อบต.บ้านแหร ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.93 
35. อบต.บาละ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 0.26 
36. ทต.บันนังสตา ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 1.9 
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ภาคผนวก 4.4.1-ค เครื่องจักรและครภุัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/เลข

ครุภัณฑ์ 
ปีที่ได้มา สภาพ 

1. รถบรรทุกน  า 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู 80-4591 2547 เก่า/ใช้งานได้ปกต ิ
2. รถบรรทุก (ดัมพ์) 10 ล้อ ไม่มีข้อมลู 80-4593 2547 เก่า/ใช้งานได้ปกต ิ
3. รถแบคโฮ ไม่มีข้อมลู ตค-85 2547 ซ่อมแซมบ่อย 
4. รถแบคโฮ ไม่มีข้อมลู ต-0177 ไม่มีข้อมลู เก่า/ใช้งานได้ปกต ิ
5. รถแทรกเตอร ์ ไม่มีข้อมลู ตค-86 2547 ซ่อมแซมบ่อย 
6. เครื่องสูบน  า ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู เก่า/ใช้งานได้ปกต ิ

 
ภาคผนวก 4.4.1-ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครยะลา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า* น  าเข้าระบบ บ่อสุดท้าย 
สีหรือกลิ่น - สีเขียวเข้ม 

มีกลิ่น 
สีน  าตาลอ่อน 
ค่อนข้างใส ไม่มีกลิ่น 

ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 9.21 9.85 5.5-9.0 

ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร 

8,100 4,170 - 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 415 32 ไม่เกิน 20 

ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 2,194 573 ไม่เกิน 120 

สารแขวนลอยทั งหมด  
(Total Suspended Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 28 253 ไม่เกิน 50 

ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total 
Dissolved Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 253 234 ไม่เกิน 3,000 

ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total 
Kjeldahl Nitrogen) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 241 24 ไม่เกิน 100 

ซัลไฟด์ (Sulfide) มิลลิกรัมต่อลิตร 1.34 0.51 ไม่เกิน 1 
น  ามันและไขมัน (Fat Oil and 
Grease) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 84 9.4 ไม่เกิน 5 

โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.039 0.036 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.014 0.009 ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 2 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005 



ผ-48 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า* น  าเข้าระบบ บ่อสุดท้าย 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.007 <0.002 ไม่เกิน 1 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.033 0.009 ไม่เกิน 5 

 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนด 
  มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม 
  อุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 
 
ภาคผนวก 4.4.1-จ ผลการตรวจวิเคราะห์จากบ่อสังเกตการณ์ระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอยเทศบาลนครยะลา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ มาตรฐาน 
คุณภาพน  า** 

บ่อท้ายน  า 
สีหรือกลิ่น - ใส ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 5.2 5.5-9.0 

ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 1,165 - 
โลหะหนัก    
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.043 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 ไม่เกิน 1 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ไม่เกิน 0.001 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 ไม่เกิน 0.003 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.015 ไม่เกิน 0.01 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 ไม่เกิน 0.02 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.363 ไม่เกิน 0.5 

 
หมายเหตุ : ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพน  าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
  ND = Non Detectable ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 
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ภาคผนวก 4.4.1-ฉ เทศบัญญัติเทศบาลนครยะลา เรื่อง การก าจัดสิง่ปฏิกูล 
และมลูฝอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก 4.4.2 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 
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ภาคผนวก 4.4.2-ก รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงเบตง 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 11 ลูกบาศก์เมตร น-0182 2527 ซ่อมแซมบ่อย 
2. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 7 ลูกบาศก์เมตร น-9473 2529 ซ่อมแซมบ่อย 
3. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 15 ลูกบาศก์เมตร น-0226 2529 ซ่อมแซมบ่อย 
4. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร น-0756 2537 ช ารุด 
5. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 9 ลูกบาศก์เมตร บค-263 2541 ซ่อมแซมบ่อย 
6. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 9 ลูกบาศก์เมตร บต-262 2541 ซ่อมแซมบ่อย 
7. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-4635 2547 ซ่อมแซมบ่อย 
8. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-6048 2555 ด ี
9. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย 10 ลูกบาศก์เมตร 80-6557 2557 ด ี

 
ภาคผนวก 4.4.2-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองเบตง 
 

ล าดับ อปท./หน่วยงานอื่นๆ ประเภท (คัน) ขนาด 
ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. อบต.ตาเนาะแมเราะ รถบรรทุกขยะมูลฝอย(1) 12 ลูกบาศก์หลา 29.1 5.01 
  รถบรรทุกขยะมูลฝอย (1) ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า   

2. อบต.ยะรม เปิดข้างเทท้าย (1) 12 ลูกบาศก์เมตร 15 4.63 
  เปิดข้างเทท้าย (1) 6 ล้อเล็ก   

3. อบต.อัยเยอรเ์วง เปิดข้างเทท้าย (1) 4 ลูกบาศก์เมตร 35 1.62 
4. ทต.ธารน  าทิพย ์ รถบรรทุก 6 ล้อ (1) 12 ลูกบาศก์หลา ไม่มีข้อมลู 1.38 
5. หน่วยงานอ่ืน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 2.10 

 

ภาคผนวก 4.4.2-ค เครื่องจักรและครภุัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองเบตง 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ/เลขครุภัณฑ ์ ปีที่ได้มา สภาพ 
1. รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ไม่มีข้อมลู น-0524/017 35 0003 2535 ซ่อมแซมบ่อย 
2. รถบรรทุกเล็ก 90 แรงม้า บค-723/002 44 0029 2544 ซ่อมแซมบ่อย 
3. รถขุดตีนตะขาบ 125 แรงม้า ตค-4/018 44 0004 2544 ซ่อมแซมบ่อย 
4. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 160 แรงม้า ตค-5/019 44 0002 2544 ซ่อมแซมบ่อย 
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ภาคผนวก 4.4.2-ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าใต้ดินจากบ่อสงัเกตการณ ์
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเบตง 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า** บ่อท้ายน  า 1 บ่อท้ายน  า 2 
สีหรือกลิ่น - สีขาวขุ่น มี

ตะกอนดิน  
มีกลิ่นเล็กน้อย 

สีน  าตาลแดง  
มีตะกอน มีกลิ่น

โคลน 

ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 8.1 7.3 5.5-9.0 
ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนสต์่อ

เซนติเมตร 
417 125.5 - 

โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.068 0.067 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 0.016 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 1 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ไม่เกิน 0.001 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.003 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 0.004 ไม่เกิน 0.01 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 0.002 ไม่เกิน 0.02 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.085 0.201 ไม่เกิน 0.5 

หมายเหตุ : ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพน  าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
  ND = Non Detectable ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 
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ภาคผนวก 4.4.2-จ ระเบียบเทศบาลต าบลเบตง ว่าด้วยการก าจัดมลูฝอย พ.ศ.2545 
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ภาคผนวก 4.5.1 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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ภาคผนวก 4.5.1-ก รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงนราธิวาส 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถบรรทุกขยะอัดท้าย 15 ลูกบาศก์เมตร บ 4215 2539 ด ี
2. รถบรรทุกขยะอัดท้าย 12 ลูกบาศก์เมตร บง 1454 2541 ด ี
3. รถบรรทุกขยะอัดท้าย 12ลูกบาศก์เมตร บง 2674 2542 ด ี
4. รถบรรทุกขยะอัดท้าย 8 ลูกบาศก์เมตร 80-4447 2549 ด ี
5. รถบรรทุกขยะอัดท้าย 8 ลูกบาศก์เมตร 80-4448 2549 ด ี
6. รถบรรทุกขยะอัดท้าย 14 ลูกบาศก์เมตร บง 5402 2554 ด ี
7. รถบรรทุกขยะอัดท้าย 12 ลูกบาศก์เมตร 80-4022 2555 ด ี
8. รถบรรทุกขยะแบบกระเช้า 14 ลูกบาศก์เมตร 80-5006 2556 ด ี
9. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5812 2556 ด ี
10. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5808 2556 ด ี

 
ภาคผนวก 4.5.1-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

ล าดับ 
อปท./หน่วยงาน

อื่นๆ 
ประเภท (คัน) ขนาด 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. ทม.ตากใบ รถบรรทุกขยะอัดท้าย (1) 6 ล้อ (ใหญ่) 

18 8.2 
  รถบรรทุกขยะอัดท้าย (1) 6 ล้อ (เล็ก) 
  รถบรรทุกขยะแบบกระเช้า (1) ไม่มีข้อมลู 
  รถกระบะ (1) ไม่มีข้อมลู 
2 อบต.ล าภ ู รถบรรทุกขยะอัดท้าย (1) 6 ล้อ (ใหญ่) 

10 3.4 
  รถบรรทุกขยะอัดท้าย (1) 6 ล้อ (เล็ก) 
3 ทต.กะลุวอเหนือ รถบรรทุกขยะอัดท้าย (1) 6 ล้อ (ใหญ่) 

5 2.7   รถบรรทุกขยะแบบเทข้าง (1) 6 ล้อ 
  รถกระบะ (1) ไม่มีข้อมลู 

4. อบต.กะลุวอ รถบรรทุกขยะอัดท้าย (1) 6 ล้อ (ใหญ่) 2  2 
5. อบต.ศาลาใหม ่ รถบรรทุกขยะอัดท้าย (1) 6 ล้อ (เล็ก) 14 1.3 
6. อบต.พร่อน ไม่มีข้อมลู มีมีข้อมูล ไม่มีข้อมลู 1 
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ภาคผนวก 4.5.1-ค ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน  าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ ์
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า** บ่อเหนือน  า บ่อท้ายน  า 
สีหรือกลิ่น - ใส ไม่มสีี                         

ไม่มีกลิ่น 
ใส ไม่มสีี  
ไม่มีกลิ่น 

ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 6 6 5.5-9.0 
ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนสต์่อ

เซนติเมตร 
277 0 - 

โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.366 0.669 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.01 0.009 ไม่เกิน 1 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ไม่เกิน 0.001 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.003 0.005 ไม่เกิน 0.003 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 0.006 ไม่เกิน 0.01 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.004 0.005 ไม่เกิน 0.02 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.038 0.238 ไม่เกิน 0.5 

 
หมายเหตุ : ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพน  าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
  ND = Non Detectable ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 



 
 
 

ภาคผนวก 4.5.2 
ระบบก้าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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ภาคผนวก 4.5.2-ก รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ 
1. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา 80-4486 18 พ.ค. 35 ช ารุด 
2. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา 80-4491 22 มี.ค. 36 ปกติ 
3. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา 80-4498 22 ก.พ. 38 ปกติ 
4. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา 80-4480 22 ต.ค. 39 ปกติ 
5. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา 80-3777 24 ส.ค. 43 ส ารอง 
6. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 4 ล้อ 4 ลูกบาศก์หลา 80-4488 18 พ.ค. 35 ปกติ 
7. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 12 ลูกบาศก์หลา 80-4493 22 ต.ค. 39 ปกติ 
8. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 12 ลูกบาศก์หลา 80-4501 22 ต.ค. 39 ปกติ 
9. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 4 ตัน 80-4489 23 ต.ค. 39 ปกติ 
10. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 6 ตัน 80-3996 22 ส.ค. 45 ช ารุด 
11. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 5 ลูกบาศก์เมตร 80-4205 24 ม.ค. 47 ปกติ 
12. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 5 ลูกบาศก์เมตร 80-4635 19 ก.พ. 50 ปกติ 
13. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5395 30 มิ.ย. 54 ปกติ 
14. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-5926 3 ธ.ค. 56 ปกติ 
15. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร 80-6076 23 ธ.ค. 57 ปกติ 
16. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ 6 ลูกบาศก์เมตร 80-6078 23 ธ.ค. 57 ปกติ 
17. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 6 ล้อ คอนเทนเนอร ์ 80-6039 17 ก.ย. 57 ใช้เฉพาะกิจ 
18. รถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอย 10 ล้อ 15 ลูกบาศก์เมตร 80-4504 28 ก.พ. 49 ช ารุด 

ภาคผนวก 4.5.2-ข รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ล าดับ 
อปท./หน่วยงาน

อื่นๆ 
ประเภท (คัน) ขนาด 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย  
(ตัน/วัน) 

1. ทต.ปาเสมัส รถบรรทุกขยะระบบไฮโดรลิคบีบอัด (1) 5 ลูกบาศก์เมตร 
13 10.11 รถบรรทุกขยะระบบไฮโดรลิคบีบอัด (1) 8 ลูกบาศก์เมตร 

รถบรรทุกขยะเทท้าย (1)  4 ลูกบาศก์เมตร 
2. อบต.สุไหงปาด ี รถบรรทุกขยะระบบไฮโดรลิคบีบอัด (1) 8 ลูกบาศก์เมตร 20 1.55 
3. อบต.เกาะสะท้อน รถบรรทุกขยะระบบไฮโดรลิคบีบอัด (1) 10 ลูกบาศก์เมตร 40 1.78 
4. อบต.มูโน๊ะ รถบรรทุกขยะเทท้าย (1) 470 กิโลกรัม 16 2.47 
5. อบต.ปะลรุ ู รถบรรทุกขยะระบบไฮโดรลิคอดัท้าย (1) 8 ลูกบาศก์เมตร 23 1.67 
6. อบต.กาวะ รถบรรทุกขยะระบบไฮโดรลิคอดัท้าย (1) 8 ลูกบาศก์เมตร 6 0.92 
7. อบต.สากอ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 12 0.13 
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ภาคผนวก 4.5.2-ค ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพจากระบบบ าบัดน  าชะขยะมูลฝอย
เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า* น  าเข้าระบบ บ่อสุดท้าย 
สีหรือกลิ่น - สีน  าตาลอ่อน 

ใส ไม่มีกลิ่น 
สเีขียวอ่อน ใส 
ไม่มีกลิ่น 

ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 8.1 8.5 5.5-9.0 
ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนสต์่อ

เซนติเมตร 
1,035 811 - 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 12 20 ไม่เกิน 20 

ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 134 152 ไม่เกิน 120 

สารแขวนลอยทั งหมด (Total 
Suspended Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 18 58 ไม่เกิน 50 

ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total 
Dissolved Solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 628 516 ไม่เกิน 3,000 

ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total 
Kjeldahl Nitrogen) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 14 8 ไม่เกิน 100 

ซัลไฟด์ (Sulfide) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.76 0.81 ไม่เกิน 1 
น  ามันและไขมัน (Fat Oil and 
Grease) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 6.2 26.6 ไมเกิน 5 

โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.383 0.294 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 0.005 ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.008 0.006 ไม่เกิน 2 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.003 0.002 ไม่เกิน 0.03 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.2 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.009 0.006 ไม่เกิน 1 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.119 0.094 ไม่เกิน 5 

 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนด 
  มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม 
  อุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 
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ภาคผนวก 4.5.2-ง ผลการตรวจวิเคราะห์น  าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

คุณภาพน  า** บ่อเหนือน  า1 บ่อท้ายน  า2 
สีหรือกลิ่น - ใส ไม่มสีี  

ไม่มีกลิ่น 
สนี  าตาลแดง 
ใส ไม่มีกลิ่น 

ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
(pH value) 

- 7.9 7.8 5.5-9.0 

ความน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนสต์่อเซนตเิมตร 81 0 - 
โลหะหนัก     
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.325 0.379 ไม่เกิน 5 
อาร์เซนิค (As) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 0.003 ไม่เกิน 1 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ไม่เกิน 0.001 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.001 0.002 ไม่เกิน 0.003 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.004 <0.001 ไม่เกิน 0.01 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 0.003 ไม่เกิน 0.02 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.011 0.043 ไม่เกิน 0.5 

 
หมายเหตุ : ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพน  าใต้ดิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 
  ND = Non Detectable ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ ามาก 
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ภาคผนวก 4.5.2-จ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 
 

 
 
 
 



 
คณะผู้จัดท ำ 

 
ที่ปรึกษำ 
 

  

นายฮาเล็ม เจะมาริกัน ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 

เรียบเรียงและจัดท ำรำยงำน 
 

 

นางมุกดา   จอกลอย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

นางจิตติมา  ภัทรภูติ     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

นางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

รวบรวม/จัดเก็บข้อมูลภำคสนำม  

นางมุกดา   จอกลอย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

นางจิตติมา  ภัทรภูติ     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

นางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

นางสาวตวงพร แป้นพุ่ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

นายอับดุลกอฟฟาร์ หลีเยาว์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

สนับสนุนข้อมูล 
 

 

เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองปัตตานี 

เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครยะลา 

เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองเบตง 

เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองนราธิวาส 

เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จัดท ำโดย 
 

  

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 



 

 
ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารปูช้าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

โทร.0-7431-1882, 0-7431-3419 โทรสาร 0-7431-1882 ตอ่ 13 
www.reo16.mnre.go.th 

e-mail : reo16.org@mnre.go.th




