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 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อติดตามประเมินผลโครงการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและโครงการ     
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด                   
ซึ่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดท าข้อก าหนดภารกิจร่วมกับ        
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด และ
ภารกิจติดตามประเมินผลโครงการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) รับผิดชอบด าเนินการในพื้นท่ีลุ่มน้ าท่าจีน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท 
สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งมีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 16 แห่ง  

 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) ขอขอบคุณส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ท่ีให้ความร่วมมือและ
ให้การสนับสนุนข้อมูลในการจัดท ารายงานครั้งนี้ ซึ่งส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน และระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี เพื่อให้เกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืน เกิดผลดีต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมต่อไป 

 

 

        
      ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 (นครปฐม) 
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สารบัญสารบัญ  
            หน้า 
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สารบัญ            ข 
สารบัญรูป           ง 
สารบัญตาราง           จ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         
 
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป          1 
 1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต         1 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ         2 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ         2 
 1.4 ขอบเขตการปกครองและจ านวนประชากร      3 
 
บทที่ 2 สถานการณ์และขยะมูลฝอยและคุณภาพน ้ารายจังหวัด     5 
 2.1 สถานการณ์คุณภาพน้ า        5 
  2.1.1 จังหวัดชัยนาท        5 
  2.1.2 จังหวัดสุพรรณบุรี        7 
  2.1.3 จังหวัดนครปฐม        7 
  2.1.4 จังหวัดสมุทรสาคร        10 

2.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอย        11 
 2.1.1 จังหวัดชัยนาท        11 

  2.1.2 จังหวัดสุพรรณบุรี        16 
  2.1.3 จังหวัดนครปฐม        24 
  2.1.4 จังหวัดสมุทรสาคร        31 
 
บทที่ 3 ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน    38 
 3.1 จังหวัดชัยนาท         38 
 3.2 จังหวัดสุพรรณบุรี         43 
 3.3 จังหวัดนครปฐม         47 
 3.4 จังหวัดสมุทรสาคร         49 
 
บทที่ 4 ผลการส้ารวจและประเมินระบบก้าจัดขยะมูลฝอย      54 
 4.1 จังหวัดชัยนาท         54 
 4.2 จังหวัดสุพรรณบุรี         59 
 4.๓ จังหวัดสมุทรสาคร         61 
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บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด    63 
 5.1 จังหวัดชัยนาท         63 
 5.2 จังหวัดสุพรรณบุรี         65 
 5.3 จังหวัดนครปฐม         66 
 5.4 จังหวัดสมุทรสาคร         66 
 
บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย   69 
 6.1 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน    69 
 6.2 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย     69 
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สารบัญสารบัญรูรูปป  
            หน้า  

  
รูปท่ี  1-1  พื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๕ (นครปฐม)    1 
รูปท่ี  1-2  อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนและรายปีของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ (◦C) ปี ๒๕๕๘ ๓ 
รูปท่ี  3-1  แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ าเสียของเทศบาลเมืองชัยนาท    ๓๙ 
รูปท่ี  3-2  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองชัยนาท      4๐ 
รูปท่ี  3–3  แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ าเสียของเทศบาลต าบลหันคา   42 
รูปท่ี  3–4    ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลหันคา      43 
รูปท่ี  3-5   แผนผังแสดงเส้นทางการไหลและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   44 
รูปท่ี  3–6 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       45 
รูปท่ี  3-7  แผนผังแสดงเส้นทางการไหลและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลอู่ทอง   46 
รูปท่ี  3-8    ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลอู่ทอง      47 
รูปท่ี  3-9   แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ าเสียเทศบาลนครนครปฐม   48 
รูปท่ี  3-10  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครนครปฐม      49 
รูปท่ี  3-11   แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ าเสีย เทศบาลต าบลบางปลา   50 
รูปท่ี  3-12  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางปลา      50 
รูปท่ี  3-13   ระบบบ าบัดน้ าเสียองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ    52 
รูปท่ี  3–14  ระบบบ าบัดน้ าเสียองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ  
  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล)       52 
รูปท่ี  3-15   ระบบบ าบัดน้ าเสียองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ (คลองเทพกาญจนา)  53 
รูปท่ี  4-1  สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยหนองมะโมง      55 
รูปท่ี  4-2  สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเขาพลอง จังหวัดชัยนาท     ๕6 
รูปท่ี  4-3  สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลหันคา จังหวัดชัยนาท    ๕7 
รูปท่ี  4-4  สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ จังหวัดชัยนาท   ๕8 
รูปท่ี  4-5  สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี     59 
รูปท่ี  4-6  สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง     60 
รูปท่ี  4-7  สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีประจันต์     61 
รูปท่ี  4-8  สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอ้อมน้อย     62 
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สารบัญสารบัญตารางตาราง  
            หน้า  

  
ตารางท่ี  1-1  เขตการปกครองและจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีรับผิดชอบ  ๓ 
ตารางท่ี  1-2   จ านวนประชากร และหลังคาเรือนและความหนาแน่นของประชากร ปี ๒๕๕๘      ๔ 
ตารางท่ี  2-1  ระบบบ าบัดน้ าเสียของจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  5 
ตารางท่ี  2-2  สภาพปัญหาของระบบบ าบัดน้ าเสีย จังหวัดชัยนาท 6 
ตารางท่ี  2-3  แสดงผลประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ าของแม่น้ าท่าจีน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ๗ 
ตารางท่ี  2-4  ดัชนีคุณภาพน้ าท่ัวไป (WQI) แม่น้ าท่าจีนตอนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ๘ 
ตางรางท่ี  2-๕  ระบบบ าบัดน้ าเสียจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2554 8 
ตารางท่ี  2-๖  การจัดล าดับความส าคัญของพื้นท่ีกรณีจัดการน้ าเสียจากชุมชน ๙ 
ตารางท่ี 2-๗  องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาท 11 
ตารางท่ี  2-๘  การจัดแบ่งกลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย  ๑๔ 
        จังหวัดชัยนาท  
ตารางท่ี  2-๙  จ านวนประชากรและปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 16 
ตารางท่ี  2-๑๐ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ๑๘ 
          น าไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ  
ตารางท่ี  2-๑๑ การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มเมืองสุพรรณบุรี) 19 
ตารางท่ี  2-๑๒ การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มศรีประจันต์) 20 
ตารางท่ี  2-๑๓ การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มท้าวอู่ทอง) 21 
ตารางท่ี 2-๑๔ การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มหนองมะค่าโมง) 22 
ตารางท่ี 2-๑๕ การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มหัวเขา) 23 
ตารางท่ี  2-๑๖ การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มด าเนินการพื้นท่ีของตนเอง) 24 
ตารางท่ี 2-๑๗ อัตราการผลิตและปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ 24 
ตารางท่ี  2-๑๘ ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖  25 
ตารางท่ี  2-๑๙ องค์ประกอบขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของ อปท. ในจังหวัดนครปฐม 25 
ตารางท่ี  2-๒๐ การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับใช้ประโยชน์ การก าจัดและปริมาณขยะสะสม ๒๖ 
ตารางท่ี  2-๒๑ การให้บริการเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม 26 
ตารางท่ี  2-๒๒ การรวมกลุ่มพื้นท่ีจัดการขยะของจังหวัดนครปฐม 29 
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สารบัญสารบัญตาราง (ต่อ)ตาราง (ต่อ)  
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ตารางท่ี  2-๒๓ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ในเขตเทศบาล ๓๑ 
          พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2557  
ตารางท่ี 2-๒๔ ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2557 แยกรายอ าเภอ ๓๒ 
ตารางท่ี  2-๒๕ องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยเฉล่ีย จากแหล่งก าเนิดต่างๆ ๓๓ 
         ในจังหวัดสมุทรสาคร  
ตารางท่ี  2-๒๖ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถเก็บขนได้ของอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ปี ๒๕๕๕  ๓๔ 
ตารางท่ี  2-๒๗ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถเก็บขนได้ของอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว ๓๕ 
ตารางท่ี  3-๑  ระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๕ 38 
ตารางท่ี  4-1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๕ 54 
ตารางท่ี  5-1 จ านวนระบบจัดการของเสียท่ีท าการส ารวจและประเมินประสิทธิภาพในปี 2558 63 
ตารางท่ี  6-1 แนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 70 



I 

 

บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

ผลการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวมและบ าบดัน  าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  
1. จังหวัดชัยนาท 

ข้อมูลทั่วไป  
 จังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ีจังหวัดท้ังหมด 2,469.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร่ พื้นท่ี
โดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม ประมาณร้อยละ 99.06 ของพื้นท่ีท้ังหมด มีแม่น้้า 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา 
แม่น้้าท่าจีน และแม่น้้าน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ้าเภอ 51 ต้าบล 505 หมู่บ้าน และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 60 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 38 แห่ง (เทศบาลเมือง 
1 แห่ง เทศบาลต้าบล 37 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต้าบล 21 แห่ง มีจ้านวนประชากรรวมท้ังส้ิน 
330,908 คน เป็นชาย 159,452 คน หญิง 171,456 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉล่ียท้ังจังหวัด
ประมาณ 133 คนต่อตารางกิโลเมตร   
 ผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค
ท่ี 5 (นครปฐม) พบว่า คุณภาพน้้าของแม่น้้าท่าจีนโดยเฉล่ีย จัดอยู่ในประเภทท่ี 2-3 (พอใช้ – ดี)  

  1) ระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชน    
 พื้นท่ีจังหวัดชัยนาท มีระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดแล้ว จ้านวน 2 แห่ง ท้ังนี้ มีการจัดการน้้าเสียชุมชน จ้านวน 5 แห่ง ในพื้นท่ีอ้าเภอเมือง (รองรับน้้าเสีย 
5,870 ลบ.ม./วัน) อ้าเภอหันคา และอ้าเภอสรรพยา (รองรับน้้าเสียแห่งละ 50 ลบ.ม./วัน) การด้าเนินงาน   
ในการจัดการคุณภาพน้้าเนื่องจากคุณภาพน้้าของแหล่งน้้าท้ังแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าน้อย และแม่น้้าท่าจีนมี
แนวโน้มเส่ือมโทรมลง จึงมีการด้าเนินงานจากทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าอย่างยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมการบ้าบัดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด ได้แก่ การติดต้ังถังดัก
ไขมันครัวเรือนริมน้้า 6 อ้าเภอริมน้้า จ้านวน 400 แห่ง การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบกลุ่มอาคาร 
จ้านวน 3 แห่ง ในพื้นท่ีเทศบาลต้าบลโพธิ์พิทักษ์ และเทศบาลต้าบลสรรพยา อ้าเภอสรรพยา การส่งเสริมการ
บ้าบัดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดโดยเพิ่มเปูาหมายไปยังโรงเรียน วัด ร้านอาหารริมน้้า รวมท้ังกิจกร รมรณรงค์   
ในกลุ่มเยาวชนและนักเรียน ซึ่งการบ้าบัดน้้าเสียท่ีแหล่งก้าเนิด การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเหล่านี้น่าจะเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยลดปัญหามลพิษทางน้้า ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีบ้าบัดน้้าเสีย 
  2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย   
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จ้านวน 59 แห่ง ส่วนใหญ่มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง 
ไม่ถูกหลักวิชาการ โดยการเทกองกับพื้น หรือไม่มีบริการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย โดยประชาชน
ด้าเนินการก้าจัดเอง 
 
 
 



II 

 
บทวิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย  
  1) ปัญหาระบบรวบรวมบ าบัดน  าเสียรวมชุมชน 
 จากสภาพปัญหาในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้้ าเสียชุมชนในปัจจุบันของจังหวัด ชัยนาท               
มีข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาดังนี้ 
   1.1 ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ในการดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียสามารถ
แก้ไขได้โดย จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
   1.2 เทศบาลควรจัดเตรียมร่างแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากรายได้ของ
โครงการมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน้้าเสียจากประชาชน โดยอัตราท่ีจัดเก็บควรพิจารณา
จากอัตราการบ้าบัดน้้าเสียท่ีคุ้มทุนในกรณีต่างๆ ทุกกรณี รวมท้ังก้าหนดอัตราท่ีจัดเก็บตามความพอใจของ
ประชาชน 
   1.3 เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น เทศบาลสัญจร เอกสาร
แผ่นพับ เว็บไซด์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้เรื่องน้้าเสีย และทราบผลการด้าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล 
       1.4 ควรจัดต้ังงบประมาณเพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพการท้างานของระบบ
บ้าบัดน้้าเสียไว้ด้วย เพื่อเป็นการประเมินผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องต่อเนื่องต่อไป 
  2) ปัญหาระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 จากสภาพพื้นท่ีของจังหวัดชัยนาทและการจัดการขยะมูลฝอยมีการด้าเนินงานอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (ระบบฝังกลบ Sanitary Landfill) เพียง 1 แห่ง (ปิดด้าเนินระบบฯ อีก 1 แห่ง) มีข้อเสนอแนะเพื่อ
การวางแผนและแก้ไขปัญหาดังนี้ 
   2.1 ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส้านึก สร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่การลด คัดแยกท่ีต้นทาง จนถึงการก้าจัดขั้น
สุดท้าย ตลอดจนการน้าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
   2.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
   2.3 ในการด้าเนินการระบบก้าจัดขยะมูลฝอยจ้าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้      
ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  จึงควรพัฒนาบุคลากรผู้ท่ีรับผิดชอบในการด้าเนินการก้าจัด
ขยะมูลฝอยโดยการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อน้ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะ ต้ังแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องน้าไปก้าจัดด้วยการฝังกลบ
ตลอดจนรณรงค์ลดการใช้พลาสติกอย่างฟุุมเฟือย   
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2. จังหวัดสุพรรณบุรี 

ข้อมูลทั่วไป  
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีจังหวัดท้ังหมด 5,358.0 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้้าสายส้าคัญคือ คือแม่น้้า
สุพรรณบุรี หรือแม่น้้าท่าจีน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ้าเภอ 110 ต้าบล 1,007 หมู่บ้าน และมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 127 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 45 แห่ง 
(เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต้าบล 43 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต้าบล 81 แห่ง มีจ้านวนประชากร
รวมท้ังส้ิน 848,383 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉล่ียท้ังจังหวัดประมาณ 158 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 ผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค
ท่ี 5 (นครปฐม) พบว่า คุณภาพน้้าของแม่น้้าท่าจีนโดยเฉล่ีย จัดอยู่ในประเภทท่ี 3-4 (พอใช้-เส่ือมโทรม)    
เมื่อประเมินแนวโน้มการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้้า โดยใช้ WQI เปรียบเทียบปี 2556 กับปี 2557 พบว่า 
คุณภาพน้้าเส่ือมโทรมลง 

  1) ระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชน    
 พื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ
เทศบาลต้าบลอู่ทอง  แต่ในปัจจุบัน  การขยายตัวของ ชุมชนเริ่มหนาแน่นขึ้น  ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาด้านน้้าเสีย ปัญหาการระบายน้้า และปัญหาน้้าท่วม 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาด้านการระบายน้้า การรวบรวมน้้าเสีย และการบ้าบัดน้้าเสียให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และช่วยบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน การขยายความครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการรวบรวมและ
บ้าบัดน้้าเสียท่ีมีการเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ จ้าเป็นต้องด้าเนินการ แม้ว่าต้องใช้ระยะเวลา
และความพร้อมของท้องถิ่น หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือกัน จะท้าให้น้้าเสียยังคงถูกปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่
ผ่านการบ้าบัดในบางพื้นท่ีและส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมต่อไป 
  2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย   
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง และเทศบาลต้าบลศรีประจันต์ จากข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง พบว่าระบบการจัดการขยะมูลฝอย 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ
เทศบาลต้าบลศรีประจันต์ สามารถให้บริการก้าจัดขยะมูลฝอยของตนเองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้เคียงได้ ส่วนระบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้องนั้นสภาพพื้นท่ีฝังกลบไม่เหมาะสมกับการ
ด้าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีซึ่งมีปริมาณน้้าใต้ดินในระดับสูง และพบว่าแผ่นปู
กันซึมมีการฉีกขาด 
  
บทวิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย  
  1) ปัญหาระบบรวบรวมบ าบัดน  าเสียรวมชุมชน 
 จากสภาพปัญหาในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในปัจจุบันของจังหวัดสุพรรณบุรี           
มีข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาดังนี้ 



IV 

 
   1.1 เทศบาลควรจัดเตรียมร่างแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากรายได้ของ
โครงการมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน้้าเสียจากประชาชน โดยอัตราท่ีจัดเก็บควรพิจารณา
จากอัตราการบ้าบัดน้้าเสียท่ีคุ้มทุนในกรณีต่างๆ ทุกกรณี 
   1.2 เทศบาลควรจัดท้าบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการน้้าเสีย เพื่อให้ทราบถึง
ต้นทุนท่ีแท้จริงในการบ้าบัดน้้าเสีย 

   1.๓ เทศบาลควรมีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็น  
ผู้จ่าย และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้้าเสีย วิธีการอาจจัดเก็บโดย 1) แยกเก็บเป็นค่าน้้าเสีย
ออกมาให้ชัดเจน หรือ 2) เก็บรวมกับค่าน้้าประปา หรือ 3) เก็บรวมกับค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรืออื่นๆ 
ตามความเหมาะสม  

  1.๔ จัดการอบรมหรือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบบ้าบัด    
น้้าเสียชุมชนแก่เจ้าหน้าท่ีในส่วนงานช่างสุขาภิบาล  

  1.๕ เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น เทศบาลสัญจร เอกสาร
แผ่นพับ เว็บไซด์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้เรื่องน้้าเสีย และทราบผลการด้าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล 
   1.๖ เทศบาลควรเตรียมความพร้อม ท่ีจะให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียครอบคลุมทุกพื้นท่ี
ในเขตเทศบาล โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
  2) ปัญหาระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 จากสภาพพื้นท่ีของจังหวัดสุพรรณบุรีและการจัดการขยะมูลฝอยมีการด้าเนินงานอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ จ้านวน 3 แห่ง แต่ผลการประเมินฯ ประจ้าปี 2558 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง                 
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาดังนี้ 
   2.1 ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส้านึก สร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่การลด คัดแยกท่ีต้นทาง จนถึงการก้าจัดขั้น
สุดท้าย ตลอดจนการน้าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
   2.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
   2.3 ส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชนท่ีด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลดและใช้ประโยชน์จาก
ขยะ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมท้ังจัดให้มีศูนย์ประสานข้อมูลการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจ
จัดท้าในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือในโรงเรียน   
   2.4 ควบคุมและดูแลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานท่ีฝังกลบขยะ ให้ด้าเนินงานตาม
คู่มือปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยท่ีก้าหนดไว้ และให้ได้รับการฝึกอบรมการดูแลระบบ การจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
หรือว่าจ้างเอกชนในการดูแลรักษาระบบเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรและ/หรือ
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
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3. จังหวัดนครปฐม 

ข้อมูลทั่วไป  
จังหวัดนครปฐม มีพื้นท่ีจังหวัดท้ังหมด 2,168.3 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้้าสายหลักคือ แม่น้้าท่าจีน และ

มีคูคลองสาขาเป็นจ้านวนมาก อาทิ คลองมหาสวัสด์ิ คลองเจดีย์บูชา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 
106 ต้าบล 930 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 117 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1 แห่ง เทศบาล 115 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต้าบล 18 แห่ง) และองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 93 แห่ง มีจ้านวนประชากรรวมท้ังส้ิน 900,875 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉล่ียท้ัง
จังหวัดประมาณ 415 คนต่อตารางกิโลเมตร   
 ผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
ท่ี 5 (นครปฐม) พบว่า คุณภาพน้้าของแม่น้้าท่าจีนโดยเฉล่ีย จัดอยู่ในประเภทท่ี 3-4 (พอใช้ – เส่ือมโทรม) 
ส่วนคูคลองสาขา ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม – เส่ือมโทรมมาก 

  1) ระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชน    
 การจัดการน้้าเสียของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐมพบว่า มีระบบบัดน้้าเสีย 
จ้านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครนครปฐมมีระบบบ้าบัดน้าเสียชุมชนรวมแบบบ่อปรับเสถียร และเทศบาล
ต้าบลนครชัยศรีมีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบกลุ่มอาคาร ขณะท่ีเทศบาลท่ีเหลืออีก 21 แห่ง 
รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ัง 93 แห่ง ยังไม่มีการวางแผนหลักในการจัดการน้้าเสียชุมชนท่ีเหมาะสม 
และจากการคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดนครปฐม โดยอาศัยข้อมูลของประชากรต้ังแต่     
ปี พ.ศ.2550-2554 สามารถคาดการณ์จ้านวนประชากรในปี 2559 ได้ประมาณ 2,047,276 คน ซึ่งคาดว่า
จะมีอัตราเกิดน้้าเสีย ประมาณ 378,510 ลูกบาศก์เมตร/วัน เกิดความสกปรกในรูปบีโอดี คิดเป็น 44,590 
กิโลกรัมบีโอดี/วัน ดังนั้น น้้าเสียจากชุมชนจึงเป็นสาเหตุส้าคัญประการหนึ่งท่ีท้าให้คุณภาพน้้าแหล่งน้้าในพื้นท่ี
เส่ือมโทรมลง จังหวัดนครปฐมจึงควรผลักดันหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการน้้าเสียชุมชน     
ตามแผนแม่บทการจัดการน้้าเสียชุมชน ต่อไป 
  2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย   
 จังหวัดนครปฐม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 10 แห่ง โดยมี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 56 แห่ง มีภาคเอกชนท่ีด้าเนินการขนส่งและ
ก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มบริษัท 79 จ้ากัด บริษัทล้าเลียงชัย บริษัททิพยวรรณ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ้ากัด และนายกระชิต ช่วยแสง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บริการ จ้านวน 60 แห่ง และมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งขยะมูลฝอยไปก้าจัดนอกพื้นท่ีจังหวัด จ้านวน 2 แห่ง  

บทวิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย  
  1) ปัญหาระบบรวบรวมบ าบัดน  าเสียรวมชุมชน 
 จากสภาพปัญหาในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในปัจจุบันของจังหวัดนครปฐม             
มีข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาดังนี้ 

  1.1 จัดหาอุปกรณ์และซ่อมแซมส่วนท่ีช้ารุดของระบบรวบรวมน้้าเสียทุกแห่ง 
   1.2 ขยายแนวท่อรวบรวมน้้าเสียให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังเขตเทศบาล 
   1.3 เทศบาลควรจัดเตรียมร่างแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากรายได้ของ
โครงการมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน้้าเสียจากประชาชน โดยอัตราท่ีจัดเก็บควรพิจารณา
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จากอัตราการบ้าบัดน้้าเสียท่ีคุ้มทุนในกรณีต่างๆ ทุกกรณี รวมท้ังก้าหนดอัตราท่ีจัดเก็บตามความพอใจของ
ประชาชน 

  1.4 เทศบาลควรเตรียมความพร้อม ท่ีจะให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียครอบคลุมทุกพื้นท่ี
ในเขตเทศบาล โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
  2) ปัญหาระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   2.1 รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลด คัดแยกขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน 
   2.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
   2.3 ในการด้าเนินการระบบก้าจัดขยะมูลฝอยจ้าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ใน
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  จึงควรพัฒนาบุคลากรผู้ท่ีรับผิดชอบในการด้าเนินการก้าจัดขยะ
มูลฝอยโดยการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อน้ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติหรือประกาศท้องถิ่นในการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทางจากบ้านเรือน 
 
4. จังหวัดสมุทรสาคร 

ข้อมูลทั่วไป  
 จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นท่ีจังหวัดท้ังหมด 832.3 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้้าสายหลักคือ คือ แม่น้้าท่าจีน 
และคูคลองสาขาจ้านวนมาก อาทิ คลองภาษีเจริญ คลองด้าเนินสะดวก คลองมหาชัย แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 3 อ้าเภอ 40 ต้าบล 290 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38 แห่ง แบ่งเป็น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 12 แห่ง (เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต้าบล 9 
แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต้าบล 25 แห่ง มีจ้านวนประชากรรวมท้ังส้ิน 550,405 คน (ไม่รวมประชากร
แฝง) ความหนาแน่นของประชากรเฉล่ียท้ังจังหวัดประมาณ 630 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 ผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
ท่ี 5 พบว่า คุณภาพน้้าของแม่น้้าท่าจีน และคูคลองสาขาอยู่ในประเภทท่ี 4-5 (เส่ือมโทรม – เส่ือมโทรมมาก)  

  1) ระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชน    
 การด้าเนินการท่ีผ่านมาในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนขนาดเล็ก ขนาด 80 ลบ.ม./วัน ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลคอกกระบือ มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน จ้านวน 3 แห่ง และเทศบาลต้าบลบางปลา มีระบบ
บ้าบัดน้้าเสียชุมชน จ้านวน 1 แห่ง นอกจากนี้มีเทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนส่ิงแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบกลุ่มอาคาร ขนาด 500 ลบ.ม./วัน จ้านวน 
3 แห่ง และองค์การจัดการน้้าเสียได้ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในพื้นท่ีต้าบลบางปลา จ้านวน 
1 แห่ง และมีแผนจะด้าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีต้าบลบางหญ้าแพรก ต้าบลท่าจีน และต้าบลนาดี ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ  
  2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย   
 จังหวัดสมุทรสาคร มีประมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 889 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้บริการเก็บขนแล้ว 33 แห่ง ยังไม่ได้ให้บริการอีก 4 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จ้างเอกชน
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ก้าจัด จากการประเมินอยู่ในระดับท่ียอมรับได้แต่ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยท่ีได้รับ
งบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด คือ เทศบาลนครอ้อมน้อย (ปี 2548 -2549) ก่อสร้าง
สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2 ด้าเนินการแล้วเสร็จ แต่เปิดด้าเนินการไม่ได้ เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียงต่อต้าน ส่วนสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เช่น เทศบาลนคร
สมุทรสาคร ยังก่อสร้างไม่เสร็จเนื่องจากถูกต่อต้าน เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ปิดด้าเนินการเนื่องจากใช้งาน
เต็มพื้นท่ี เป็นต้น 
 
บทวิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย  
  1) ปัญหาระบบรวบรวมบ าบัดน  าเสียรวมชุมชน 
 จากสภาพปัญหาในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในปัจจุบันของจังหวัดสมุทรสาคร          
มีข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาดังนี้ 
   1.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์การจัดการน้้าเสียสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช้ีแจงท้าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย
เทศบาลนครสมุทรสาคร และเสนอของบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม ในระดับ
จังหวัด ป ีพ.ศ. 2562  
   1.2 เทศบาลควรจัดเตรียมร่างแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากรายได้ของ
โครงการมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน้้าเสียจากประชาชน โดยอัตราท่ีจัดเก็บควรพิจารณา
จากอัตราการบ้าบัดน้้าเสียท่ีคุ้มทุนในกรณีต่างๆ ทุกกรณี รวมท้ังก้าหนดอัตราท่ีจัดเก็บตามความพอใจของ
ประชาชน 
   1.3 เทศบาลควรจัดท้าบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการน้้าเสีย เพื่อให้ทราบถึง
ต้นทุนท่ีแท้จริงในการบ้าบัดน้้าเสีย 

  1.4 จัดการอบรมหรือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบบ้าบัด     
น้้าเสียชุมชนแก่เจ้าหน้าท่ีในส่วนงานช่างสุขาภิบาล  

  1.5 เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น เทศบาลสัญจร เอกสาร
แผ่นพับ เว็บไซด์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้เรื่องน้้าเสีย และทราบผลการด้าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล 

  1.6 ก้ากับสถานประกอบการแปรรูปอาหารเบื้องต้น (ล้ง) ท่ีเข้าข่ายกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากปล่อยน้้าเสียท่ีมีค่าความสกปรกสูง 

 
  2) ปัญหาระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   2.1 รณรงค์และขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรม  สถานประกอบการห้องเช่าให้
คัดแยกขยะประเภทกากอุตสาหกรรมหรือขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ออกจากขยะครัวเรือน ซึ่งเทศบาลจะ
ด้าเนินการเก็บขนเฉพาะขยะประเภทครัวเรือนเท่านั้น 
   2.2 ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส้านึก สร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่การลด คัดแยกท่ีต้นทาง จนถึงการก้าจัดขั้น
สุดท้าย ตลอดจนการน้าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
   2.3 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
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   2.4 ส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชนท่ีด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลดและใช้ประโยชน์จาก
ขยะ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมท้ังจัดให้มีศูนย์ประสานข้อมูลการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจ
จัดท้าในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือในโรงเรียน   
   2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยเอกชนต้ังอยู่ในพื้นท่ี 
ด้าเนินการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมาย และก้ากับดูแลการด้าเนินงานของเอกชนให้ด้าเนินการตามมาตรฐาน/
เกณฑ์ปฏิบัติท่ีก้าหนด 



1 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
 

บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด 
 

1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) รับผิดชอบพื้นท่ีแม่น้ าท่าจีน และลุ่มน้ าคาบเกี่ยวลุ่มน้ า

เจ้าพระยาและลุ่มน้ าน้อย ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีพื้นท่ีรวม 
10,868.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,792,688 ไร่ โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด 5 ,358 
ตารางกิโลเมตร (3,348,750 ไร่) รองลงมาได้แก่ จังหวัด ชัยนาท 2,469.7 ตารางกิโลเมตร (1,543,562 ไร่) 
จังหวัดนครปฐม 2168.3 ตารางกิโลเมตร (1,355,188 ไร่) และจังหวัดสมุทรสาคร 872.3 ตารางกิโลเมตร 
(545,188 ไร่) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
รูปท่ี 1-1 พื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศลุ่มน้ าท่าจีนต้ังอยู่ทางตอนกลางประเทศไทย และอยู่ทางฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา    

มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 13,477.16 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขต 13 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 
อ่างทอง และอุทัยธานี ลักษณะลุ่มน้ าวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้  

สภาพท่ัวไปของลุ่มน้ าท่าจีน เป็นท่ีราบลุ่มริมแม่น้ าซึ่งเป็นท่ีราบเดียวกันกับท่ีราบลุ่มน้ าเจ้าพระยาฝ่ัง
ตะวันตก ตอนบนของลุ่มน้ าเป็นท่ีเชิงเขาแต่มีระดับไม่สูงมากนัก ส่วนตอนกลางและตอนล่างเป็นท่ีราบลุ่มติดต่อกับ
ท่ีราบลุ่มลุ่มน้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีนแยกออกมาทางฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และออกสู่อ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  แม่น้ าท่าจีนมีช่ือ
เรียกต่างๆ กันต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปากแม่น้ า คือ คลองมะขามเฒ่า แม่น้ าสุพรรณบุรี แม่น้ านครชัยศรี และแม่น้ าท่าจีน 
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ปี พ.ศ.2558 เป็นปีท่ีประเทศไทยมีฝนน้อยและต่ ากว่าค่าปกติเกือบทุกเดือนโดยเฉพาะในเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน มีเพียงเดือนมกราคม กรกฎาคมและกันยายนท่ีมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ ซึ่งในเดือน
ดังกล่าวเป็นช่วงท่ีประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากคล่ืนกระแสลมฝ่ายตะวันตกในช่วงฤดูหนาวต้นปี และจากร่อง
มรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ตลอดท้ังปีมีพายุหมุนเขตร้อนเพียง 1 ลูกท่ีเคล่ือนเข้าสู่
ประเทศไทยในเดือนกันยายน คือ พายุโซนร้อน "หว่ามก๋อ" โดยเคล่ือนเข้าสู่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ขณะมีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉล่ียท้ังประเทศต่ ากว่าค่าปกติประมาณ 11 
เปอร์เซ็นต์และต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2557 ต่ ากว่าค่าปกติ 4 เปอร์เซ็นต์) ส าหรับอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปีของประเทศ
ไทยสูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียสและสูงกว่าปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2557 สูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส) 
หลายพื้นท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมท่ีเคยตรวจวัดได้ โดยอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนสูงกว่าค่าปกติทุกเดือน 
โดยเฉพาะเดือนธันวาคมและพฤศจิกายนสูงกว่าค่าปกติ 2.1 และ 1.9 องศาเซลเซียส ตามล าดับ นอกจากนี้จาก
การติดตามสถานการณ์อุณหภูมิผิวน้ าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขต   ศูนย์สูตรพบว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ
ก าลังปานกลางต้ังแต่กลางปี และมีก าลังแรงในช่วงปลายปี ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนต่ ากว่าค่าปกติและอุณหภูมิ
สูงกว่าค่าปกติในช่วงต้นฤดูฝน 
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1.4 ขอบเขตการปกครองและจ านวนประชากร 
 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี 
นครปฐม และสมุทรสาคร มี 28 อ าเภอ 307 ต าบล 2,732 หมู่บ้าน มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังส้ิน 
342 แห่ง มีประชากร 2,630,571 คน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุด 630.98 คน/ตร.
กม. และจังหวัดชัยนาท มีประชากรหนาแน่นน้อยท่ีสุด 133.99 คน/ตร.กม. 
 
ตารางที่ 1-1 เขตการปกครองและจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่รับผิดชอบ  

 
จังหวัด 

ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม 

ชัยนาท 8 51 505 1 - 1 38 20 60 

สุพรรณบุร ี 10 110 1007 1 - 2 43 81 127 

นครปฐม 7 106 930 1 1 4 18 93 117 

สมุทรสาคร 3 40 290 1 2 1 9 25 38 

รวม 28 307 2,732 4 3 8 108 219 342 

ที่มา : http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp รวบรวมเมือ่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

รูปท่ี 1-2 อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนและรายปีของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ (◦C) ปี 2558 

 

http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp%20รวบรวม
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ตารางที่ 1-2 จ านวนประชากร และหลังคาเรือนและความหนาแน่นของประชากร ปี 2558 
 

จังหวัด พื้นที่ 
(ตร.กม) 

 
จ านวนประชากร (คน) 

 

หลังคาเรือน 
(หลังคา) 

 
ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

ชาย หญิง รวม 

ชัยนาท 2,469.7 159,452 171,456 330,908 120,374 133.99 

สุพรรณบุร ี 5,358.0 410,432 437,951 848,383 290,013 158.34 

นครปฐม 2,168.3 432,697 468,178 900,875 372,466 415.48 

สมุทรสาคร 872.3 265,805 284,600 550,405 267,414 630.98 

รวม 10,868.3 1,268,386 1,362,185 2,630,571 1,050,267 242.04 

ที่มา : ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
         http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php  
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รายงานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
 

บทที่ 2 

สถานการณน์้ าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

 
2.1 สถานการณ์คุณภาพน้ า 

2.1.1 จังหวัดชัยนาท  
สถานการณ์คุณภาพน้ า 
๑) แม่น้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ในช่วงจังหวัดชัยนาทไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ผ่านมายังจังหวัด

อุทัยธานีและข้าสู่จังหวัดชัยนาทผ่านอ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัด สิงห์ อ าเภอเมือง และอ าเภอสรรพยา จากการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ในช่วงจังหวัดนครสวรรค์โดยส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๔ 
(นครสวรรค์) พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินจัดอยู่ใน
ประเภทท่ี ๓ และในช่วงจังหวัดชัยนาท มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๖ 
(นนทบุรี) และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชัยนาท พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้
หรือเมือ่เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินจัดอยู่ในประเภทท่ี ๓ และมีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง 
ซึ่งแหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ ชุมชน เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  

๒) แม่น้ าท่าจีน ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาทเป็นช่วงแม่น้ าท่าจีนตอนบน เริ่มต้ังแต่ปากคลองมะขามเฒ่า 
อ าเภอวัดสิงห์ ไหลผ่านอ าเภอเมือง และอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จนถึงประตูระบายน้ าโพธิ์พระยา จังหวัด
สุพรรณบุรี จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๕ (นครปฐม) และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชัยนาท พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้หรือ เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี ๓ และมีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง ซึ่งแหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ ชุมชน 
เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  

๓) แม่น้ าน้อย เป็นแม่น้ าซึ่งแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณปากแพรกเหนือวัดบรมธาตุ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปยังจังหวัด อ่างทอง แม่น้ าน้อยถูกก าหนดให้เป็นแหล่งน้ า
ประเภทท่ี ๓  ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
แม่น้ าน้อย โดยส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๖ (นนทบุรี) และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
ชัยนาท พบว่าคุณภาพน้ าเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินจัดอยู่ในประเภทท่ี ๓ หรือใน
เกณฑ์พอใช้ และมีแนวโน้มดีขึ้น แหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ ชุมชน เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ฯลฯ 

 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ตารางที่ 2-1 ระบบบ าบัดน้ าเสียของจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ที่ต้ังระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย 

จ านว
น

พื้นที่
(ไร่) 

ประเภทระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

ความสามารถ 
ในการบ าบัด

น้ าเสีย  
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณ 
น้ าเสียที ่
เข้าระบบ 
(ลบ.ม./

วัน) 

ร้อยละพื้นที่
รวบรวม 

น้ าเสียเทียบ
กับพื้นที่ 
อปท. 

รายชื่อ 
หน่วยงาน
รับผดิชอ

บ 

หมายเหตุ 

๑. หนองมนตรี  
หมู่ ๔ ซ.สิงห์เสงี่ยม 
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง 
จ.ชัยนาท 

   ๕o บ่อผึ่ง(Stabilization 
Pond) 
บ่อเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon) 

๕,๘๗o 3,600 ๗o-๘o ทม.
ชัยนาท 

- 
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ตารางที่ 2-1 ระบบบ าบัดน้ าเสียของจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ต่อ) 
 

ที่ต้ังระบบ 
บ าบดัน้ าเสีย 

จ านวน
พื้นที่
(ไร่) 

ประเภทระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

ความสามารถ 
ในการบ าบัด

น้ าเสีย  
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณ 
น้ าเสียที ่
เข้าระบบ 
(ลบ.ม./

วัน) 

ร้อยละพื้นที่
รวบรวม 

น้ าเสียเทียบ
กับพื้นที่ 
อปท. 

รายชื่อ 
หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมายเหตุ 

๒. ปากคลองไก่
หอม ต.หันคา อ.
หันคา จ.ชัยนาท 

   ๑ แบบบ่อผึ่งผสมบงึ
ประดิษฐ์ 

๕o - 30 ทต.หันคา หยุดเดิน
ระบบ
ชั่วคราว 
เน่ืองจาก
การก่อสร้าง
เข่ือน
ป้องกันตลิ่ง 

๓.ชุมชนบางขุน
เณร ม. ๒  
ต.โพนางด าตก  
อ.สรรพยา  
จ.ชัยนาท 

   ๑ แบบถังส าเร็จรูป ๘o - 100 ทต.โพธ์ิ
พิทักษ์ 

หยุดเดิน
ระบบ
ชั่วคราว 
เน่ืองจาก
การก่อสร้าง
เข่ือน
ป้องกันตลิ่ง 

๔. ชุมชนโพธ์ิเจริญ 
ม. ๒  
ต.โพนางด าตก  
อ.สรรพยา  
จ.ชัยนาท 

   ๑ แบบถังส าเร็จรูป ๕o - 100 ทต.โพธ์ิ
พิทักษ์ 

หยุดเดิน
ระบบ
ชั่วคราว 
เน่ืองจาก
การก่อสร้าง
เข่ือน
ป้องกันตลิ่ง 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท, 2557 
 
ตารางที่ 2-2 สภาพปัญหาของระบบบ าบัดน้ าเสีย จังหวัดชัยนาท 

ประเด็นปัญหาระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

พื้นที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(๑-๔) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๑-๔) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(๑-๔) 

สรุปความรุนแรง
ของปัญหา 

(๑-๔) 
๑.อุปกรณ์ในระบบช ารุด ทม.ชัยนาท ๒ 

 
๒ ๒ ๒ 

๒.หยุดเดินระบบชั่วคราว 
เน่ืองจากมีการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตลิ่ง 

ทต.โพธ์ิพิทักษ์ 
ทต.หันคา 

1 1 1 1 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
               ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด 
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2.1.2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
แม่น้ าสายหลักในจังหวัดสุพรรณบุรีคือ แม่น้ าท่าจีนหรือแม่น้ าสุพรรณ มีความยาว ๑๒๑ กิโลเมตร       

อยู่ในช่วงบนและตอนกลางของแม่น้ าท่าจีนท้ังสายและมีคูคลองสาขาจ านวนมาก มีสถานีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า
จ านวน ๕ จุด ต้ังแต่ท้องท่ีแรกท่ีแม่น้ าท่าจีนไหลเข้าสู่จังหวัดในอ าเภอเดิมบางนางบวชจนถึงท้องท่ีสุดท้ายคือ
อ าเภอสองพี่น้อง และจากการประเมินผลแนวโน้มคุณภาพน้ าด้วยเกณฑ์ดัชนีคุณภาพน้ าหรือ Water Quality 
Index (WQI) ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่ออธิบายภาพรวมของคุณภาพน้ าโดยน าค่าพารามิเตอร์ ๕ ตัวคือ         
ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB)            
ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และค่าแอมโมเนีย (NH3-N) มาค านวณ ซึ่งคะแนนจะอยู่ในช่วง 0 – 100  
 ผลประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ าของแม่น้ าท่าจีน โดยใช้ WQI เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๗ พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีแนวโน้มคุณภาพน้ าเส่ือมโสมลงทุกจุด ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2-3 แสดงผลประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ าของแม่น้ าท่าจีน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
 

สถานี ที่ต้ัง 
ค่า WQI 

แนวโน้มคุณภาพน้ า 
ปี 2556 ปี 2557 

TC 25.1 สะพานข้ามแม่น้ า อ าเภอเดิมบางนางบวช 47 67 เสื่อมโทรมลง 
TC 25 สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีน อ าเภอสามชุก 48 68 เสื่อมโทรมลง 

TC 23 ประตูระบายน้ าโพธ์ิพระยา อ าเภอเมือง 49 57 เสื่อมโทรมลง 

TC 22 ท้ายเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง 40 53 เสื่อมโทรมลง 

TC 17 ใต้ปากคลองพระยาบันลือ อ าเภอสองพ่ีน้อง 49 51 เสื่อมโทรมลง 

2.1.3 จังหวัดนครปฐม 
ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้รวบรวมข้อมูลจาก

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 ท่ีได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าท่ีส าคัญของจังหวัดนครปฐม 
ดังนี้ 

คุณภาพน้ าแม่น้ าท่าจีน 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ าท่าจีน จ านวน 5 สถานีจังหวัด พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดัชนี
คุณภาพน้ าท่ัวไปหรือ Water Quality Index (WQI) ของกรมควบคุมมลพิษพบว่าคุณภาพน้ าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
เส่ือมโทรม-เส่ือมโทรมมาก พบว่าคุณภาพน้ าต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับมาตรฐานแหล่งน้ าผิวดินตามประกาศของ
กรมควบคุมมลพิษคุณภาพน้ าเฉล่ียเมื่อเทียบกับมาตรฐานแหล่งน้ าผิวดินจัดอยู่ในประเภทท่ี 4 โดยดัชนีช้ีวัด
คุณภาพน้ าท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ความสกปกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
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ตารางที่ 2-4 ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI) แม่น้ าท่าจีนตอนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

จังหวัด สถานี ที่ต้ัง (WQI) ระดับค่า 
สุพรรณบุร ี TC22 ท้ายเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง 53 เสื่อมโทรม 

TC17 ใต้ปากคลองพระยาบันลือ อ าเภอสองพ่ีน้อง 51 เสื่อมโทรม 
นครปฐม 

 
 

TC15 สะพานบางเลน อ าเภอ บางเลน 56 เสื่อมโทรม 
TC13 หน้าท่ีว่าการอ าเภอนครชัยศร ี 55 เสื่อมโทรม 
TC11 สะพานโพธ์ิแก้ว อ าเภอสามพราน 54 เสื่อมโทรม 
TC10 วัดบางช้างเหนือ อ าเภอสามพราน 53 เสื่อมโทรม 
TC09 วัดเทียนดัด อ าเภอสามพราน 25 เสื่อมโทรมมาก 

 
แผนแม่บทการจัดการน้ าเสียชุมชน โดยจังหวัดนครปฐมควรผลักดันหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นพื้นท่ีให้

มีการจัดการน้ าเสียชุมชน ตามสถานการณ์คุณภาพน้ า แม่น้ าท่าจีนท่ีอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม ในพื้นท่ีลุ่มน้ าท่าจีน
ตอนกลาง และพื้นท่ีลุ่มน้ าท่าจีนตอนล่าง รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตางรางที่ 2-๕ ระบบบ าบัดน้ าเสียจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2554 

 

 

ที่ต้ังระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย 

 

จ านวนพ้ืนที่ 
(ไร่) 

 

ประเภทระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

ความสามารถใน
การบ าบัด 

น้ าเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ าเสีย
ที่เข้าระบบ 
(ลบ.ม./วัน) 

ร้อยละพ้ืนที่
รวบรวมน้ าเสีย
เทียบกับพ้ืนที่ 

อปท. 

รายชื่อ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานีปรับปรุง
คุณภาพน้ า

เทศบาลนครปฐม 

285 ไร่ บ่อบ าบัดน้ าเสีย
แบบบ่อผึ่ง 

(Stabilization 
Pond :SP) 

60,000 17,500 26,60 เทศบาลนคร
นครปฐม 
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ตารางที่ 2-๖ การจัดล าดับความส าคัญของพื้นที่กรณีจัดการน้ าเสียจากชุมชน 
 

ล าดับ เทศบาล/อบต. อ าเภอ การจัดการมลพิษในปัจจุบัน ความส าคัญของพื้นที ่
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม 

1. 
 
 
 
 
 

ทน.นครปฐม เมืองนครปฐม สถานีปรับปรุงงคุณภาพน้ าเทศบาลนคร
นครปฐมในปัจจุบัน มีพ้ืนที่ 5.28 ตร.กม. 
เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบบ่อผึ่ง
(Stabilization Pond :SP) มีความสามารถใน
การบ าบัดน้ าเสีย 60000 ลบ.ม./วันและน้ า
เสียเข้าสู่ระบบปริมาณวันละ 17500 ลบ.ม. 
(คิดเป็นร้อยละ 33 ของระบบบ าบัดและคิด
เป็นร้อยละ 67 ของปริมาฯการใช้น้ าประปา
ภายในเขตเทศบาลฯ) ได้ท าการก่อสร้างระบบ
ท่อรวบรวมน้ าเสียส่วนขยายระยะที่ 1 โดย
ประกอบด้วย ท่อรวบรวมน้ าเสียบน ถนน 4 
สาย อาคารชลศาสตร์และก่อสร้างสถานีสูบน้ า
ที่ 3 อยู่ระหว่างการส่งมอบงานท าให้มีระบบ
รวบรวมน้ าเสียเพ่ิมข้ึนอีกแต่ยังไม่ครอบคลุม
ทั้งเขตเทศบาล 

เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและมี
ประชากรมาก  
อีกท้ังต้ังอยู่ใกล้กับ 
แหล่งน้ า 

พื้นที่แหล่งชุมชนหนาแน่น 
2. ทม. ไร่ขิง สามพราน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ าท่าจีน 
3. ทต.อ้อมใหญ่ สามพราน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ าท่าจีน 
4. ทม.กระทุ่มล้ม สามพราน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ าท่าจีน 

พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ าดี-พอใช ้
5. ทต. สามพราน สามพราน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
6. ทต. โพรงมะเด่ือ เมือง - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
7. ทต. นครชัยศร ี นครชัยศร ี - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
8. ทต. ศาลายา พุทธมณฑล - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
9. ทต. บางเลน บางเลน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 

10. ทต. สามง่าม ดอนตูม - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
11. ทต. ธรรมศาลา เมือง - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
12. ทต. ก าแพงแสน ก าแพงแสน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
13. ทต. ดอนยายหอม เมือง - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
14. ทต. บางปลา บางเลน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
15. ทต. รางกระทุ่ม บางเลน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
16. ทต. บางหลวง บางเลน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
17. ทต. ห้วยพลู นครชัยศร ี - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
18. ทต. ล าพญา บางเลน - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 

พื้นที่แหล่งชุมชนหนาแน่น 
19. อบต.นครปฐม เมือง - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
20. อบต.สามควายเผือก เมือง - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
21. อบต.พระปฐมเจดีย์ เมือง - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
22. อบต.สนามจันทร์ เมือง - เป็นแหล่งชุมชนใกล้แม่น้ า 
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2.1.4 จังหวัดสมุทรสาคร 
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 

          แม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดสมุทรสาครและเป็นแม่น้ าสายส าคัญล าดับท่ี ๒ ของประเทศ
รองจากแม่น้ าเจ้าพระยา ไหลผ่านอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และไหลลงสู่อ่าวไทย 
จากรายงานโครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าท่าจีนเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ พบว่าข้อมูลพื้นท่ีและปริมาณน้ าท่าระหว่างปี ๒๕๒๗-๒๕๕๑ ประเมินได้ว่าพื้นท่ีลุ่มน้ าท่าจีนมีพื้นท่ีรับ
น้ าฝนท้ังหมด ๑๓,๔๙๑.๔๒ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติ รายปีเฉล่ีย ๓,๘๙๑.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยเป็นปริมาตรน้ าท่าเฉล่ียในช่วงฤดูฝนประมาณ ๓๒o๔.0๘ ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔ ของ
ปริมาณน้ าท้ังปี) และเป็นปริมาณน้ าท่าเฉล่ียในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ ๖๘๖.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๖ ของปริมาณน้ าท้ังปี) 
     จากการก าหนดประเภทแหล่งน้ าผิวดินโดยกรมควบคุมมลพิษ แม่น้ าท่าจีนตอนล่างในช่วงจังหวัด
สมุทรสาคร จัดเป็นแหล่งน้ าประเภทท่ี ๔ สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค โดยผ่านการฆ่าเช้ือโรค
ตามปกติและการปรับปรุงคุณภาพน้ าดังนี้คือ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ไม่ต่ ากว่า  ๒.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) 
ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกินว่า ๔.o มก./ล. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3) ไม่เกินกว่า 0.๕ มก./ล. 
  1) คุณภาพน้ าแม่น้ าท่าจีนตอนกลาง 
   จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพน้ าแม่น้ าท่าจีนโดยส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๕ (นครปฐม) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๓ สถานี ได้แก่ สถานีวัดศิริมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สถานีปากแม่น้ าท่าจีน และ
สถานีโรงเรียนปล่องเหล่ียม อ าเภอกระทุ่มแบน พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดัชนีคุณภาพน้ าท่ัวไป หรือ Water Quality 
Index (WQI) ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า คุณภาพน้ าแม่น้ าท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม ปัญหาคุณภาพ
น้ าของแม่น้ าท่าจีนตอนล่าง คือ ออกซิเจนละลายน้ า ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี และการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์ม เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นปัญหามาก คือ ปากแม่น้ าท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
  2) น้ าเสียชุมชน 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีประชากรท้ังหมด ๕๓๑,๘๘๗ คน มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นท้ังหมด ประมาณ 
๑๒๗,๔๘o ลบ.ม./วัน มีชุมชนในระดับเทศบาลจ านวน ๑๒ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ๒๕ แห่ง โดย
ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน แต่ท้ังนี้เทศบาลนครสมุทรสาครได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากได้รับการ
คัดค้านจากประชาชน แต่ก็เป็นพื้นท่ีเป้าหมายขององค์การจัดการน้ าเสียท่ีจะก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
เทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งมีแผนงานจะด าเนินการในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ งบประมาณ 
๑๖,๕๗๒ ล้านบาท แต่ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก ครม. และได้รับงบประมาณจึงจะสามารถด าเนินการได้ 
นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เทศบาลนครอ้อมน้อย งบประมาณ ๑๖,๕๗๒ ล้านบาท  
ซึ่งองค์การจัดการน้ าเสียมีแผนการท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙  

        การด าเนินการท่ีผ่านมาในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กขนาด ๘o ลบ.ม./วัน โดยผ่านกระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดสมุทรสาคร มาแล้วจ านวน ๒ ต าบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอกกระบือ มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนจ านวน ๓ แห่ง และเทศบาลต าบลบางปลา มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
จ านวน ๑ แห่ง และนอกจากนี้เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อม 
เพื่อก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด ๕oo ลบ./วัน จ านวน ๓ แห่ง และองค์การจัดการน้ าเสียได้ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียได้ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพื้นท่ีต าบลบางปลา จ านวน ๑ แห่ง 
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และมีแผนการด าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลท่าจีน และเทศบาลต าบลนาดี ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 

 
2.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอย 

2.2.1 จังหวัดชัยนาท 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาท มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
 จากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ กับฐานข้อมูลประชากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง อัตราการ
ผลิตเท่ากับ 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลต าบล อัตราการผลิตเท่ากับ 1.02 กิโลกรัม/คน/วัน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล อัตราการผลิตเท่ากับ 0.91 กิโลกรัม/คน/วันซึ่งพบว่าจังหวัดชัยนาทมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งส้ิน 59 แห่ง (ไม่รวม อบจ.) จ านวน 330 ตัน/วัน แบ่งเป็นปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง 14 ตัน/วัน เทศบาลต าบล 224 ตัน/วัน และองค์การบริหารส่วนต าบล 92 
ตัน/วัน 
 

ตารางที่ 2-๗ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาท 
 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ าหนัก 
มูลฝอยเปียก 29.42 

กระดาษ 19.98 
พลาสติก 11.47 
เศษผ้า 4.40 
แก้ว 3.32 
โลหะ 3.80 
โฟม 9.26 

หนัง/ยาง 5.42 
ไม ้ 7.91 

อื่นๆ 5.02 
รวมทั้งหมด 100 

ที่มา : โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น (ออกแบบรายละเอียดเฉพาะที่ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและ 
        สิ่งปฏิกูลรวมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท, 2548) 
  
  2) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
  จากการค านวณปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ ปี 
2555) กับฐานข้อมูลประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับ
ท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง อัตราการผลิตเท่ากับ 3.374 กิโลกรัม/คน/ปี เทศบาลต าบล อัตราการผลิตเท่ากับ 
3.217 กิโลกรัม/คน/ปี องค์การบริหารส่วนต าบล อัตราการผลิตเท่ากับ 2.306 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งพบว่าจังหวัด
ชัยนาทมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประมาณ 985 ตัน/ปีท้ังนี้ จังหวัดชัยนาทยังไม่ มีการจัดการของเสีย
อันตรายอย่างเป็นระบบและถูกหลักวิชาการ ซึ่งมีการปนเป้ือนของเสียอันตรายชุมชนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป 

3) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 
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 (1)  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ซึ่งมี
อัตราการเกิดมูลฝอยติดเช้ือ ดังนี้  

- โรงพยาบาลท่ัวไป จ านวน 1 แห่ง อัตราการเกิดมูลฝอยติดเช้ือเฉล่ีย 50,000 – 
52,000 กิโลกรัม/เดือน 

- โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 5 แห่ง อัตราการเกิดมูลฝอยติดเช้ือเฉล่ีย 600 - 700 
กิโลกรัม/แห่ง/เดือน 
   - โรงพยาบาลชุมชนหนองมะโมงและโรงพยาบาลเนินขาม ยังไม่มีการบริการรับรักษา
ผู้ป่วยใน มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นรวบรวมส่งไปก าจัดร่วมกับโรงพยาบาลวัดสิงห์และโรงพยาบาลหันคา ตามล าดับ 

      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 72 แห่ง อัตราการเกิดมูลฝอยติดเช้ือเฉล่ีย 
10 – 20 กิโลกรัม/แห่ง/เดือน 

 (2) คลินิกเอกชน จ านวน 116 แห่ง  
 (3) โรงพยาบาลเอกชนจ านวน ๑ แห่ง  

 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท โดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลด าเนินการก าจัดโดยการจ้าง
เอกชนส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนินการรวบรวมและส่งก าจัดไปท่ีโรงพยาบาลชุมชนในพื้ นท่ี
อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการเกิดมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาด 
และมูลฝอยติดเช้ือส่วนใหญ่ถูกน าไปก าจัดในเตาเผาของเอกชน 

4) การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า จังหวัด
ชัยนาทมีการน าขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ได้ ๙๐ ตัน/วัน หรือประมาณ 32,850ตัน/ปี 

จังหวัดชัยนาทส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย โดยเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้นทางตามหลัก 
3Rs(Reduce Reuse Recycle) เพื่อมุ่งสู่สังคมสีเขียว ในสถาบันการศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน สถานประกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรม สถานท่ีราชการ  

  - ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  - ส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) 

   - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ เช่น การท าหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษ
ผักและผลไม้ ในครัวเรือน และชุมชน 
   - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล เช่น โครงการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ 
 5) การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย 
 จังหวัดชัยนาทมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 59 แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 42 แห่ง ส่วนใหญ่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง ประเภทเปิด
ข้างเทท้าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย โดยประชาชนก าจัดเองใน
พื้นท่ี จ านวน 17 แห่งดังนี้ 
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 42 แห่ง 

- เก็บขนและน าไปก าจัดท่ีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลหันคา จ านวน 28 
แห่ง ไ ด้แก่  ทต.หันคา ทต.บ้านเช่ียน ทต.สามง่ามพัฒนา ทต.หนองแซง ทต.ห้วยงู  อบต.วังไก่ เถื่อน  
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อบต.หันคา ทต.เสือโฮก ทต.หาดท่าเสา ทต.นางลือ ทต.บ้านกล้วย ทต.ชัยนาท อบต.ท่าชัย ทต.สรรพยา  
ทต.บางหลวง  ทต.โพนางด าออก ทต.โพนางด าตก ทต.ตลุก  ทต.หาดอาษา ทต.แพรกศรีราชา ทต.ดงคอน  
ทต.สรรคบุรี ทต.ห้วยกรด ทต.ห้วยกรดพัฒนา ทต.บางขุด ทต.หนองน้อย อบต.มะขามเฒ่า อบต.บ่อแร่  

- เก็บขนและน าไปก าจัดท่ีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยนาท  
(เขาพลอง) จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ทม.ชัยนาท อบต.เขาท่าพระ 

  - เก็ บขนและน าไปก า จัด ท่ีสถานท่ี ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมื องตาคลี  
จ.นครสวรรค์ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ อบต.วัดโคก 

  - เก็บขนและน าไปก าจัดท่ีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อย 
จ.นครสวรรค์ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ทต.ศิลาดาน 

  - เก็บขนและน าไปก าจัดท่ีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชนในอ าเภอพยุ หะคีรี 
จ.นครสวรรค์ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ทต.คุ้งส าเภา ทต.มโนรมย์ 

  - เก็บขนและน าไปก าจัดท่ีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของตนเอง ซึ่งเป็นการก าจัดขยะมูล
ฝอยท่ีไม่ถูกหลักวิชาการ จ านวน 8 แห่ง  ได้แก่ ทต.โพธิ์พิทักษ์ ทต.หางน้ าสาคร ทต.วัดสิงห์ ทต.สามง่าม 
ท่าโบสถ์ ทต.ธรรมมามูล ทต.เนินขาม ทต.หนองมะโมง อบต.ท่าฉนวน 
   (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ียังไม่มีการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย     
ประชาชนก าจัดเองในพื้นท่ี จ านวน 17 แห่ง ได้แก่ ทต.ดอนก า ทต.โพงาม อบต.เท่ียงแท้ ทต.เจ้าพระยา อบต.เขา
แก้ ว อบต.ไพรนกยู ง อบต.เ ด่น ใหญ่  อบต.อู่ ตะ เภา ทต .หนองขุ่ น  อบต .หนองบั ว  อบต . ไร่ พัฒนา  
อบต.วังหมัน ทต.วังตะเคียน อบต.สะพานหิน อบต.กุดจอก อบต.สุขเดือนห้า อบต.กะบกเต้ีย 

6) การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท จ านวน 59 แห่ง ส่วนใหญ่มีการจัดการขยะ           

มูลฝอยอย่างไม่ถูกหลักวิชาการโดยการเทกองกับพื้น หรือไม่มีบริการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย โดย
ประชาชนด าเนินการก าจัดเอง 

7) การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
  ในปี 25๔8 จังหวัดชัยนาทได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้น/ออกแบบรายละเอียด
เฉพาะท่ีระบบก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวมในเขตพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีการจัดกลุ่มพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
   (๑) ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมอ าเภอหนองมะโมง 
   (2) ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลหันคา ประกอบด้วย ๒ กลุ่มเครือข่ายดังนี้  
   - กลุ่มท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัดโดยตรงท่ีศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ทต.ต าบลหันคา 
   - กลุ่มท่ีน ามาจากสถานีขนถ่าย ๒ แห่ง คือ  สถานีขนถ่ายเขาพลอง และสถานีขนถ่าย 

ทต.โพธิ์พิทักษ์ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 
(นครปฐม) และกรมควบคุมมลพิษ ได้ด าเนินการรวมกลุ่มพื้นท่ีในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
จังหวัดชัยนาท และการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(Cluster) ตามผลการศึกษาของจังหวัดชัยนาท ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-๘ การจัดแบ่งกลุ่มพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดชัยนาท 
 

อปท.หลัก สถานที่ต้ัง อปท.เข้ารว่ม 
ปริมาณขยะ  
(ตัน/วัน) 

กลุ่มที่ ๑ ศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยรวมอ าเภอหนองมะโมง 
(ทม.ชัยนาท)  
(S) 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองดู่ 
ต าบลหนองมะโมง 
อ าเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท 
(พื้นที่ 44 ไร่) 

อ าเภอวัดสิงห์ 
ทต.วัดสิงห์ ทต.หนองขุ่นอบต.มะขามเฒ่า  
อบต.หนองบัว อบต.บ่อแร่ อบต.วังหมัน 
อ าเภอหนองมะโมง  
ทต.หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน อบต.กุดจอก 
อบต.สะพานหิน  
 

๒๐ – ๒๕ ตัน/วัน 

กลุ่มที่ ๒ ศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยรวมเทศบาลต าบลหันคา 
(เทศบาลต าบลหันคา) 
(M1) 

ต้ังอยู่หมู่ที่ ๓ บ้าน
หนองแจง ต าบลเด่น
ใหญ่ อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท  
(พ้ืนที่ ๓๒ ไร่) 
 

2.1 กลุ่มที่น าขยะมูลฝอยมาก าจัดโดยตรงที่
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม 
อ าเภอหันคา  
ทต.หันคา ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ทต.บ้านเชี่ยน 
ทต.สามง่ามพัฒนา ทต.ห้วยงู ทต.หนองแซง 
อบต.วังไก่เถ่ือน อบต.หันคา อบต.เด่นใหญ่ 
อบต.ไพรนกยูง 
อ าเภอวัดสิงห์ 
ทต.หนองน้อย 
อ าเภอสรรคบุรี 
ทต.แพรกศรีราชา ทต.สรรคบุรี ทต.ดงคอน
อ าเภอเนินขาม 
ทต.เนินขาม อบต.สุขเดือนห้า อบต.กะบกเต้ีย 
2.2 กลุ่มที่น ามาจากสถานีขนถ่าย ๒ แห่ง 
1) สถานีขนถ่ายเขาพลอง 
2) สถานีขนถ่ายโพธ์ิพิทักษ์ 

๒๕๐ ตัน/วัน 
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ตารางที่ 2-๘ การจัดแบ่งกลุ่มพื้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดชัยนาท (ต่อ)
  

อปท.หลัก สถานที่ต้ัง อปท.เข้ารว่ม 
ปริมาณขยะ  
(ตัน/วัน) 

๒.๒.๑ สถานีขนถ่ายเขา
พลอง 

หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดิน ต าบล
เขาท่าพระ อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยนาท (พ้ืนที่ ๓๙ 
ไร่)) 

อ าเภอเมือง 
ทม.ชัยนาท ทต.บ้านกล้วย 
ทต.ชัยนาท ทต.ธรรมามูล 
ทต.หาดท่าเสาทต.นางลือ 
ทต.เสือโฮก อบต.เขาท่าพระ 
อบต.ท่าชัย 
อ าเภอมโนรมย์ 
ทต.หางน้ าสาคร ทต.คุ้ง
ส าเภา ทต.ศิลาดาน ทต.
มโนรมย์ อบต.ไร่พัฒนา 
อบต.วัดโคก  
อบต.อู่ตะเภา อบต.ท่าฉนวน 
อ าเภอสรรพยา 
ทต.บางหลวง ทต.ตลุก 

 

2.2.2 สถานีขนถ่ายโพธ์ิ
พิทักษ์ 

หมู่ที่ ๒บ้านโพนางด าตก 
ต าบลโพนางด าตก อ าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท 
(พ้ืนที่ ๑๐ ไร่) 

อ าเภอสรรพยา  
ทต.โพธ์ิพิทักษ์ ทต.สรรพยา  
ทต.เจ้าพระยาทต.หาดอาษา 
ทต.โพนางด าออกทต . โพ
นางด าตกอบต.เขาแก้ว  
อ าเภอสรรคบุรี 
ทต.ห้วยกรด ทต.ห้วยกรด
พัฒนา ทต.ดอนก า ทต.โพ
งาม ทต.บางขุด อบต.เที่ยง
แท ้

 

 
  8) การด าเนินงานเพือ่การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
 การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชัยนาท โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานท่ี
ก าจัดขยะมูลฝอยหนองมะโมง สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลหันคา สถานีขนถ่าย มูลฝอยเทศบาลต าบล
โพธิ์พิทักษ์ และสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเขาพลอง 
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 2.2.2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สถานการณ์ขยะมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี ้

1) อัตราการเกิด ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย  
 จากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ กับฐานข้อมูลประชากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล และองค์การปริหารส่วนต าบล พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งส้ิน 126 แห่ง เท่ากับ 808.87 ตัน/วัน 

 

ตารางที่ 2-๙ จ านวนประชากรและปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ล าดับที่ อ าเภอ *จ านวนประชากร 
(คน) 

**ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

๑ เมืองสุพรรณบรุ ี ๑๖๖,๗๑๖ ๑๖๓.๐๗ 

๒ เดิมบางนางบวช ๗๓,๗๔๑ ๗๑.๖๒ 
๓ ด่านช้าง ๖๗,๐๑๑ ๖๑.๖๙ 
๔ บางปลาม้า ๙๗,๒๘๖ ๗๔.๕๐ 
๕ ศรีประจันต์ ๖๒,๔๑๙ ๖๑.๐๙ 
๖ ดอนเจดีย์ ๔๕,๘๓๙ ๔๒.๓๔ 
๗ สองพ่ีน้อง ๑๒๗,๔๑๑ ๑๑๙.๔๓ 
๘ สามชุก ๕๔,๙๕๐ ๕๑.๕๔ 
๙ อู่ทอง ๑๒๑,๔๒๑ ๑๑๘.๔๔ 

๑๐ หนองหญ้าไซ ๔๙,๒๗๒ ๔๕.๑๕ 
รวม ๘๔๘,๐๖๖ ๘๐๘.๘๗ 

หมายเหตุ:  
*   ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖) 
** ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน ค านวณมาจากค่ามาตรฐานอัตราการเกิดขยะที่กรมควบคุมมลพิษก าหนด (กก./คน/วัน) 
เทศบาลเมือง อัตราการเกิดขยะ ๑.๑๕ กก./คน/วัน 
เทศบาลต าบล อัตราการเกิดขยะ ๑.๐๒  กก./คน/วัน 
องค์การบริหารส่วนต าบล อัตราการเกิดขยะ ๐.๙๑  กก./คน/วัน 

 
2) องค์ประกอบขยะมูลฝอยเขตเทศบาลของจังหวัดสุพรรณบุรี  

 จากข้อมูลการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ  พบว่าองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ในพื้นท่ีเขตเทศบาลของจังหวัดสุพรรณบุรี (ชุมชนเมือง) พบว่าองค์ประกอบขยะมูลฝอยมูลฝอยส่วนมากท่ีพบเป็น
ขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์สูงถึงร้อยละ ๖๖.๙๐ ของน้ าหนักมูลฝอย ซึ่งองค์ประกอบของขยะมูลฝอยท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ เศษอาหารร้อยละ ๓๒.๒๙ รองลงมาคือพลาสติก ร้อยละ ๑๖.๔๒ ส่วนองค์ประกอบขยะมูลฝอยท่ีพบน้อย
ท่ีสุด คือ หินและกระเบ้ือง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๙ ของน้ าหนักมูลฝอย 
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3) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 จังหวัดสุพรรณบุรีมีระบบการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ จ านวน ๑ แห่ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ ณ 
ศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หมู่ท่ี ๓ ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยจะมีการ
เก็บขนขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาลเอกชนภายในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยรถขนส่งขยะติดเช้ือ
โดยเฉพาะของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จากข้อมูลการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  พบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยติดเช้ือในรอบปีจะเกิดขึ้นมากท่ีสุดใน
เดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ท่ี ๘,๗๗๑.๖ กิโลกรัม/วัน และน้อยท่ีสุดเดือนกรกฎาคมซึ่งอยู่ท่ี ๔,๔๑๐.๓๐ กิโลกรัม/วัน 
ตลอดปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสามารถจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือรวมท้ังหมด ๗๙,๖๔๖.๔๐ 
กิโลกรัมต่อวัน 

4) การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและในสถานท่ีต่างๆ เพื่อขาย
เป็นรายได้ รวมท้ังน าพลาสติกมาท าความสะอาดเพื่อส่งไปแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก นอกจากนี้ยังมีการน าเอาขยะ
เศษอาหารมาท าปุ๋ยชีวภาพและท าแก๊สชีวภาพ 

5) การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 126 แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

การรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 53 แห่ง ส่วนใหญ่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย ประชาชนก าจัดเองในพื้นท่ี จ านวน 73 แห่ง 

6) การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 

(๑) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นระบบฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล ขนาดพื้นท่ี ๑๓๙ ไร่ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๓ ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีการจัดการแบบ
รวมศูนย์ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก จ านวน  ๑๑  แห่ง น าขยะร่วมก าจัด มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามาใน
ระบบวันละ ๔๕.๔ ตัน/วัน ท้ังนี้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสามารถด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีเข้ามาระบบได้
ท้ังหมด 

 (2) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต้ังอยู่ท่ี ๑๖๔ ถนนศรีส าราญ 
ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง ขนาดพื้นท่ี ๔๙ ไร่ จากปัญหาเรื่องอุทกภัยท าให้หยุดการด าเนินการก าจัดในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ แล้วเริ่มด าเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อมาในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปิด
ด าเนินการในช่วง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งในปัจจุบันได้ด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณ ๒๕ ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยจากทางเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ๒๓ ตัน/วัน 
และมีเอกชนเข้ามาร่วมก าจัดอีก ๒ ราย สภาพพื้นท่ีฝังกลบไม่เหมาะสมเนื่องจากมีปริมาณน้ าใต้ดินในระดับสูง 
และพบว่าแผ่นปูกันซึมมีการฉีกขาด  

 (3) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีประจันต์ ต้ังอยู่ท่ี บ้านสะพานหลวง  
หมู่ ท่ี ๔ ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ ขนาดพื้ นท่ี ๕๑ ไร่ มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ถูกหลักสุขาภิบาล โดยมี บริษัท เจษฏาวรรณกิจรุ่งเรืองจ ากัด ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเข้ามาในระบบ โดย
ผ่านระบบการคัดแยกและการหมักปุ๋ย จากนั้นขยะมูลฝอยส่วนท่ีเหลือจะมีการก าจัดด้วยการฝังกลบแบบถูกหลัก
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สุขาภิบาล ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาร่วมก าจัดอีก ๑๐ แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามาในระบบวัน
ละ ๕๗๐๑ ตัน 
 จากข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ แห่งพบว่าระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลต าบลศรีประจันต์ สามารถให้บริการก าจัดขยะมูล
ฝอยของตนเองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้ ส่วนระบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่
น้องนั้นสภาพพื้นท่ีฝังกลบไม่เหมาะสมกับการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีซึ่งมี
ปริมาณน้ าใต้ดินในระดับสูง และพบว่าแผ่นปูกันซึมมีการฉีกขาด 

 
ตารางที่ 2-10 ปริมาณขยะมูลฝอยที่องคป์กครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสพุรรณบุรนี าไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

 

ที่ ระบบจัดการมูลฝอย ชื่ออปท. ปริมาณ (ตัน/วัน) ปริมาณ (ตัน/วัน) 

๑ เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี ๓๐.๖๓ 45.4 

 
  

เทศบาลต าบลท่าระหัด ๖.๑๖ 

 

อบต.สนามชัย ๓.๔๐ 
อบต.บ้านโพธ์ิ ๐.๙๘ 
อบต.พิหารแดง ๐.๙๒ 
อบต.โคกโคเฒ่า ๐.๐๕ 
อบต.ดอนมะสังข์ ๐.๒๘ 
อบต.บางใหญ่ ๐.๓๖ 
เทศบาลต าบลต้นคราม ๑.๑๖ 
เทศบาลต าบลตะค่า ๐.๗๔ 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ๐.๒๘ 

๒. เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง ๒๓.๐๐ ๒๓.๐๐ 
3. เทศบาลต าบลศรีประจันต์มอบให้บริษัท

เจษฎาวรรณกิจรุ่งเรืองด าเนินการ 
เทศบาลต าบลศรีประจันต์ ๖.๗๘ ๕๗.๐๑ 

  เทศบาลต าบลวังยาง ๒.๐๐  
  เทศบาลต าบลปลายนา ๐.๘๕  
  เทศบาลต าบลบ้านกร่าง ๒.๙๗  
  อบต. ดอนปรู   
  อบต. บางงาม   
  อบต. มดแดง   
  อบต.วังน้ าซับ   
  อบต.วังหว้า   
  อบต.ศรีประจันต์   
  เทศบาลต าบลสามชุก   
  รวม  125.41 

หมายเหตุ : * แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าขยะมูลฝอยไปจัดการในหลายพ้ืนที่ 
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 7) การจัดการขยะแบบศูนย์รวม 
 จังหวัดสุพรรณบุรีโดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ก าหนดรวมกลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอย(Clustering) โดยตกลงกันแบ่งพื้นท่ีเป็น ๕ กลุ่ม (Cluster) บรรจุไว้ในแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562 ) ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มเมืองสุพรรณบุรี (Mueng-Supanburi Cluster) 
(2) กลุ่มศรีประจันต์ (Sri-Prachan Cluster) 
(3) กลุ่มท้าวอู่ทอง (Tao-Uthong Cluster) 
(4) กลุ่มหนองมะค่าโมง (Nong-Makhamong Cluster) 
(5) กลุ่มหัวเขา (Hua-Kao Cluster) 
 

ตารางที่ 2-๑๑ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มเมืองสุพรรณบุรี) 

 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

๑. ทม.สุพรรณบุร ี การรวมกลุ่มเดิม (๑๒)  
หมู่ ๓ ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง 

  พ้ืนที่ 139 ไร่ 
 ๑. ทม.สุพรรณบุร ี ๓๐.๑๙ 

 

๒. ทต.ท่าระหัด ๘.๐๕ 
๓. ทต.บ้านโพธ์ิ ๘.๖๑ 
๔. ทต.บ้านแหลม ๑.๓๒ 
๕. ทต.ต้นคราม ๕.๘๐ 
๖. ทต.ตะค่า ๕.๘๔ 
๗. อบต.ไผ่ขวาง ๗.๐๓ 
๘. อบต.โคกโคเฒ่า ๓.๔๗ 
๙. อบต.ดอนมะสังข์ ๓.๐๔ 
๑๐. อบต.พิหารแดง ๔.๖๕ 
๑๑. อบต.สนามชัย ๙.๖๗ 
๑๒. อบต.บางใหญ่ ๔.๑๔ 
การรวมกลุ่มเพ่ิมเติม (๒๕)  
๑. ทต.สวนแตง ๖.๘๖ 
๒. ทต.บางกุ้ง ๑.๙๙ 
๓. อบต.ทับตีเหล็ก ๓.๖๐ 
๔. อบต.ตลิ่งชัน ๘.๒๕ 
๕. อบต.สนามคลี ๖.๙๗ 
๖. อบต.รั้วใหญ่ ๑๐.๑๙ 
๗. อบต.ดอนตาล ๓.๐๔ 
๘. อบต.ดอนก ายาน ๙.๑๑ 
๙. อบต.ดอนโพธ์ิทอง ๖.๐๗ 
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ตารางที่ 2-๑๑ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มเมืองสุพรรณบุรี) (ต่อ) 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

 การรวมกลุ่มเพ่ิมเติม (๒๕)   
๑๐. อบต.บางปลาม้า ๖.๓๓ 
๑๑. อบต.กฤษณา ๓.๖๐ 
๑๒. อบต.สาลี ๖.๕๑ 
๑๓. อบต.ไผ่กองดิน ๔.๔๗ 
๑๔. อบต.องครักษ ์ ๔.๘๙ 
๑๕. อบต.จรเข้ใหญ่ ๔.๓๘ 
๑๖. อบต.มะขามล้ม ๔.๕๕ 
๑๗. อบต.วังน้ าเย็น ๓.๗๔ 
๑๘. อบต.วัดโบสถ์ ๔.๔๗ 
๑๙. อบต.วัดดาว ๕.๖๑ 
๒๐. อบต.บ้านกุ่ม ๓.๑๗ 
๒๑. ทต.ท่าเสด็จ ๑๔.๔๘ 
๒๒. ทต.โพธิ์พระยา ๓.๕๗ 
๒๓. ทต.บางปลาม้า ๒.๐๙ 
๒๔ .ทต.ไผ่กองดิน ๑.๘๗ 
๒๕ .ทต.โคกคราม ๑.๖๕ 

รวม อปท. ๓๗ แห่ง ๒๒๓.๒๖ ขนาด M 
 
ตารางที่ 2-๑๒ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มศรีประจันต์) 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

๒. ทต.ศรีประจันต์ การรวมกลุ่มเดิม (๑๔)  
หมู่ ๔ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ 
พ้ืนที่ ๕๑ ไร่ 

 ๑. ทต.ศรีประจันต์ ๖.๒๔ 

 

๒. ทต.บ้านกร่าง ๕.๕๔ 
๓. ทต.วังน้ าซับ ๖.๙๐ 
๔. ทต.วังยาง ๗.๑๔ 
๕. ทต.ปลายนา ๘.๕๐ 
๖. ทต.สามชุก ๑๔.๑๙ 
๗. ทต.วังหว้า ๕.๔๙ 
๘. ทต.ห้วยวังทอง ๓.๓๔ 
๙. อบต.ดอนปรู ๘.๓๘ 
๑๐. อบต.มดแดง ๔.๙๒ 
๑๑. อบต.ศรีประจันต์ ๔.๙๑ 
๑๒. อบต.วังลึก ๑๑.๒๕ 
๑๓. อบต.หนองผักนาก ๗.๖๘ 
๑๔. อบต.ย่านยาว ๔.๙๕ 
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ตารางที่ 2-๑๒ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มศรีประจันต์) (ต่อ) 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

๒. ทต.ศรีประจันต์ 
การรวมกลุ่มเพ่ิมเติม (9)  หมู่ ๔ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ 

พ้ืนที่ ๕๑ ไร่ 
 ๑. อบต.บางงาม ๓.๐๘  
  ๒. อบต.หนองสะเดา ๔.๖๗  
  ๓. อบต.กระเสียว ๓.๔๐  
  ๔. อบต.บ้านสระ ๕.๓๘  
  ๕. อบต.ดอนเจดีย์ ๑๐.๓๖  
  ๖.อบต.หนองสาหร่าย ๗.๐๓  
 ๗. อบต.ไร่รถ ๖.๗๓  
 ๘. อบต.ทะเลบก ๖.๗๒  
 ๙. ทต.ดอนเจดีย์ ๓.๓๒  
  อปท. ๒๓ แห่ง ๑๕๐.๑๔  
 อปท. ๒๓ แห่ง ๑๕๐.๑๔ ขนาด M 

 
ตารางที่ 2-๑๓ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มท้าวอู่ทอง) 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

๓. ทต.ท้าวอู่ทอง การรวมกลุ่มเดิม(๒)  
อ.อู่ทอง ประมาณ ๓๐ไร่ 
(เป็นพ้ืนที่ของกรมป่าไม้) 

 ๑. ทต.ท้าวอู่ทอง ๑๕.๙๔ 

 

๒. ทต.อู่ทอง ๘.๔๐ 
การรวมกลุ่มเพ่ิมเติม (32)   
๑. ทต.สระยายโสม ๓.๐๙ 
๒. ทต.ขุนพัดเพ็ง ๕.๔๓ 
๓. ทต.บ้านดอน ๗.๘๖ 
๔ .ทต.กระจัน ๗.๓๙ 
๕ .ทต.บ้านโข้ง ๙.๐๓ 
๖ .ทต.เจดีย์ ๓.๑๔ 
๗ .ทต.จรเข้สามพัน ๑๓.๓๗ 
๘ .อบต.ดอนคา ๑๒.๐๕ 
๙ .อบต.ดอนมะเกลือ ๔.๑๔ 
๑๐ .อบต.พลับพลาไชย ๑๐.๗๙ 
๑๑ .อบต.ยุ้งทะลาย ๔.๐๙ 
๑๒ .อบต.สระพังลาน ๔.๗๓ 
๑๓ .อบต.หนองโอ่ง ๘.๙๗ 
๑๔ .อบต.ทุ่งคอก ๑๑.๔๑ 
๑๕ .อบต.ศรีส าราญ ๑๐.๑๙ 
การรวมกลุ่มเดิม(๒)  
๑๖ .อบต.หัวโพธ์ิ ๙.๐๙ 
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ตารางที่ 2-๑๓ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มท้าวอู่ทอง) (ต่อ) 
 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

๓. ทต.ท้าวอู่ทอง การรวมกลุ่มเดิม(๒)  
อ.อู่ทอง ประมาณ ๓๐ไร่ 
(เป็นพ้ืนที่ของกรมป่าไม้) 

 ๑๗ .อบต.หนองบ่อ ๔.๘๕ 

 

๑๘ .อบต.ดอนมะนาว ๔.๖๘ 
๑๙. อบต.ต้นตาล ๓.๐๕ 
๒๐. อบต.เนินพระปรางค์ ๔.๐๓ 
๒๑. อบต.บ่อสุพรรณ ๑๗.๓๒ 
๒๒. อบต.บางตะเคียน ๕.๑๓ 
๒๓. อบต.บางตาเถร ๑๔.๐๕ 
๒๔. อบต.บางพลับ ๔.๖๖ 
๒๕. อบต.บางเลน ๔.๖๔ 
๒๖. อบต.บ้านช้าง ๒.๘๗ 
๒๗.อบต.ศาลาขาว ๕.๔๐ 
๒๘.อบต.สวนแตง ๕.๕๐ 
๒๙.ทต.บ้านแหลมพัฒนา ๓.๒๔ 
๓๐.อบต.สระกระโจม ๕.๖๔ 
๓๑.ทต.สระกระโจม ๒.๕๓ 
๓๒.ทต.ทุ่งคอก ๓.๖๔ 

รวม อปท. ๓๔ แห่ง ๒๔๒.๑๘ ขนาด M 
 
ตารางที่ 2-๑๔ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มหนองมะค่าโมง) 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

๔. อบต.หนองมะค่าโมง 
 

การรวมกลุ่มเดิม (๒)  ม. ๒๑ ถ.ด่านช้าง –หนองมะค่าโมง ต.
หนองมะค่าโมงประมาณ 16 ไร่ 
 (เป็นที่ดินของกรมป่าไม้) 

 ๑. อบต.หนองมะค่าโมง ๑๒.๒๙  
๒. ทต.ด่านช้าง ๖.๖๐ 
การรวมกลุ่มเพ่ิมเติม  (๑๓)  
๑. อบต.ด่านช้าง 12.56  
๒. อบต.นิคมกระเสียว 4.86  
๓. อบต.วังคัน 5.94  
๔. อบต.ห้วยขมิ้น 8.43  
๕. อบต.องค์พระ 6.49 
๖. อบต.หนองหญ้าไซ 8.33  
๗. อบต.วังยาว 4.51  
๘. อบต.ทัพหลวง 9.07  
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ตารางที่ 2-๑๔ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มหนองมะค่าโมง) (ต่อ) 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

๔. อบต.หนองมะค่าโมง 
 

การรวมกลุ่มเพ่ิมเติม  (๑๓)  ม. ๒๑ ถ.ด่านช้าง –หนองมะค่าโมง ต.
หนองมะค่าโมงประมาณ 16 ไร่ 
 (เป็นที่ดินของกรมป่าไม้) 

 ๙. อบต.หนองขาม 8.17   
 10 .อบต.หนองโพธ์ิ 6.14   
 11 .อบต.แจงงาม 5.89   
 12 .อบต.หนองราชวัตร 4.66   
 13 .ทต.หนองหญ้าไซ 2.89   

รวม อปท. 15 แห่ง 106.84 ขนาด M 
 
ตารางที่ 2-๑๕ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มหัวเขา) 

 

อปท.หลัก อปท.ร่วม 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

5. อบต.หัวเขา การรวมกลุ่มใหม่ (15)  หมู่ 8 ต.หัวเขา พ้ืนที่ 22 ไร่ 
 1. ทต.นางบวช 4.73   

2. ทต.บ่อกรุ 2.10  
3. ทต.เขาดิน 6.19  
4. ทต.ปากน้ า 4.82  
5. ทต.เดิมบาง 7.04  
6. ทต.หนองกระทุ่ม 4.97  
7. ทต.ทุ่งคลี 5.67  
8. อบต.เขาพระ 2.86 
9. อบต.โคกช้าง 4.22  
10. อบต.นางบวช 2.93  
11. อบต.บ่อกรุ 2.00 
12. อบต.ป่าสะแก 3.00  
13. อบต.ยางนอน 4.51  
14. อบต.หัวเขา 6.30  
15. อบต.หัวนา 3.97 

รวม อปท.15 แห่ง 65.30  
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ตารางที่ 2-๑๖ การแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มด าเนินการพื้นที่ของตนเอง) 

 

ที่มา : แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี 2558-2562 จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
2.1.3 จังหวัดนครปฐม 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังนี้ 

1) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
 จากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ กับฐานข้อมูลประชากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล และองค์การปริหารส่วนต าบล พบว่า จังหวัดนครปฐม มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งส้ิน 116  แห่ง เท่ากับ 965.39  ตัน/วัน  

 

ตารางท่ี 2-1๗ อัตราการผลิตและปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ 
 

ที่ อ าเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราการผลิต 

(กก./คน/วัน) 
หมายเหตุ 

ประชากร (คน) *  ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ** 
๑ เมือง ๒๗๔,๘๔๔ ๒๘๗.๓๑ ๑.๐๕ ไม่รวมประชากรแฝง 
๒ ก าแพงแสน ๑๒๕,๕๖๕ ๑๒๑.๓๕ ๐.๙๗ 
๓ สามพราน ๑๙๕,๙๗๖ ๒๓๙.๓๔ ๑.๒๒ 
๔ ดอนตูม ๔๗,๖๗๓ ๔๔.๑๖ ๐.๙๓ 
๕ นครชัยศรี ๑๐๘,๗๔๖ ๑๑๐.๙๙ ๑.๐๒ 
๖ บางเลน ๙๑,๙๔๕ ๘๘.๘๖ ๐.๙๗ 
๗ พุทธมณฑล ๓๗,๔๓๕ ๖๔.๓๗ ๑.๐๘ 
 รวม ๘๘๒,๑๘๔ ๙๕๖.๓๙ ๑.๐๘  

 

ที่มา : - * กรมการปกครอง รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ (http://stat.bora.dopa.go.th/stat/) 
         - ** กรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

อปท.ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบโดยใช้งบประมาณ
ของตนเอง (2 แห่ง) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

ที่ต้ัง/ขนาดพื้นที่ 

1. ทม.สองพ่ีน้อง   14.83  
2. ทต.เขาพระ 6.32   
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ตารางท่ี 2-1๘ ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖  
                   แยกราย อปท. ที่ปริมาณขยะเกิดขึ้น สูงสุด ๒๐ อันดับแรก (หน่วย : ตัน) 

 

ที่ อปท. อ าเภอ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ที่ อปท. อ าเภอ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

๑ ทน. นครปฐม เมือง ๑๐๐.๐๐ ๑๑ ทต. บางเลน บางเลน ๑๒.๐๐ 
๒ ทม. กระทุ่มล้ม สามพราน ๔๕.๐๐ ๑๒ อบต. ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน ๑๑.๗๒ 
๓ ทม. ไร่ขิง สามพราน ๔๐.๐๐ ๑๓ ทต. นครชัยศร ี นครชัยศร ี ๑๑.๐๐ 
๔ ทม. สามพราน สามพราน ๓๖.๐๐ ๑๔ อบต. ห้วยขวาง ก าแพงแสน ๑๐.๗๖ 
๕ ทต. ศาลายา พุทธมณฑล ๒๕.๐๐ ๑๕ อบต. ทุ่งขวาง ก าแพงแสน ๑๐.๗๖ 
๖ ทต. อ้อมใหญ่ สามพราน ๒๔.๐๐ ๑๖ ทต. โพรงมะเด่ือ เมือง ๑๐.๗๓ 
๗ ทต .บางกระทึก สามพราน ๒๑.๐๐ ๑๗ อบต. ท่าตลาด สามพราน ๙.๘๐ 
๘ ทม .นครปฐม เมือง ๑๖.๐๐ ๑๘ อบต. ท่าข้าม สามพราน ๙.๓๐ 
๙ อบต. ศาลายา พุทธมณฑล ๑๕.๐๐ ๑๙ อบต. ทัพหลวง เมือง ๙.๒๘ 

๑๐ ทต. สามง่าม ดอนตูม ๑๓.๘๔ ๒๐ อบต. ก าแพงแสน ก าแพงแสน ๙.๒๘ 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๖  
 
ตารางท่ี 2-๑๙ องค์ประกอบขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของ อปท. ในจังหวัดนครปฐม 
 

ประเภท 
ขยะมูลฝอย 

อปท./องค์ประกอบขยะ (ร้อยละ) 
ทต.บางกระทึก ทต.บางหลวง อบต.ท่าตลาด ทม.นครปฐม ทต.โพรงมะเด่ือ เฉลี่ย 

๑. แก้ว ๕ ๑๔ ๕ ๕ ๓ ๖ 
๒. โลหะ ๕ ๖ ๕ ๒ ๒ ๔ 
๓. พลาสติก ๑๐ ๖ ๑๐ ๒๐ ๔๐ ๑๗ 
๔. ไม ้ ๑๓ ๔๐ ๑๐ ๕ ๑๐ ๑๖ 
๕. โฟม - - - - - - 
๖. กระดาษ ๒๐ ๒ ๑๔ ๑๐ ๑๐ ๑๑ 
๗. หนัง/ยาง ๕ ๒ ๕ ๒ ๒ ๓ 
๘. เศษผ้า ๑๒ ๑ ๓ ๒ ๕ ๕ 
๙. หินกระเบื้อง ๕ ๑๒ ๓ ๒ ๓ ๕ 
๑๐. เศษอาหาร ๕ ๑๕ ๔๐ ๕๐ ๒๐ ๒๖ 
๑๑. อื่นๆ ๒๐ ๒ ๕ ๒ ๕ ๗ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (๒๕๕๖) 
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ตารางท่ี 2-๒๐ การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับใช้ประโยชน์ การก าจัดและปริมาณขยะสะสม  
                   แยกรายอ าเภอ พืน้ที่จังหวัดนครปฐม (หน่วย : ตัน) 

 

ที่ อ าเภอ 
ปริมาณที่
เกิดขึ้น 

ปริมาณ 
ที่เก็บขน 

ปริมาณขยะที่
ถูกใช้ประโยชน์ 

ปริมาณที่น าไปก าจัด ปริมาณขยะสะสม 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง (ตัน) 
๑ เมือง ๑๐๘,๘๙๐.๗๕ ๗๓,๐๓๗.๗๗ ๒๓,๗๑๘.๘๘ ๒,๑๙๐.๐๐ ๘๒,๙๘๑.๘๗ ๓๐๖,๔๓๒.๐๐ 
๒ ก าแพงแสน ๔๔,๒๙๑.๙๗ ๒๑,๐๙๗.๐๐ ๑๘,๑๐๙.๗๕ ๑๔,๖๐๐.๐๐ ๑๑,๕๘๒.๒๒ - 
๓ สามพราน ๘๗,๓๖๐.๗๒ ๖๘,๐๓๔.๙๔ ๑๔,๙๐๙.๘๕ ๑,๘๒๕.๐๐ ๗๐,๖๒๕.๘๘ - 
๔ ดอนตูม ๑๖,๑๒๐.๑๔ ๙,๕๒๖.๕๐ ๖,๕๙๓.๖๔ ๒,๐๔๔.๐๐ ๗,๔๘๒.๕๐ ๑๑,๔๗๕.๐๐ 
๕ นครชัยศร ี ๔๐,๑๕๐.๙๗ ๒๗,๓๒๐.๒๕ ๕,๔๐๘.๔๘ ๑๖,๐๒๓.๕๐ ๑๙,๐๗๘.๙๙ ๓,๘๐๘.๐๐ 
๖ บางเลน ๓๒,๔๓๔.๗๓ ๗,๔๐๙.๕๐ ๑,๓๙๒.๒๙ ๙๔๙.๐๐ ๓๐,๐๙๓.๔๕ ๑๘,๘๗๐.๐๐ 
๗ พุทธมณฑล ๒๓,๔๙๕.๙๖ ๒๐,๔๐๓.๕๐ ๓,๐๙๒.๔๖ ๒๐,๔๐๓.๕๐ - - 
 รวม ๓๕๓,๑๐๕.๒๔ ๒๒๖,๘๒๙.๔๖ ๗๓,๒๒๕.๓๔ ๕๘,๐๓๕.๐๐ ๒๒๑,๘๔๔.๙๐ ๓๔๐,๕๘๕.๐๐ 

ทีม่า : กรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

2) การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย  
 จังหวัดนครปฐม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 116 แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 86 แห่ง ส่วนใหญ่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง ประเภท
เปิดข้างเทท้าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย ประชาชนก าจัดเองใน
พื้นท่ี จ านวน 30 แห่ง 
 
ตารางที่ 2-๒๑ การให้บริการเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม 
 

อ าเภอ 
อปท.ทั้งหมด 

(แห่ง) 
อปท.ที่มีการ

ให้บริการเก็บขน 
อปท.ที่ไม่มีการ
ให้บริการเก็บขน 

เมือง ๒๘ ๒๓ ๕ 
นครชัยศร ี ๒๕ ๑๘ ๗ 
ก าแพงแสน ๑๖ ๑๔ ๒ 
สามพราน ๑๗ ๑๕ ๒ 
ดอนตูม ๗ ๗ - 
พุทธมณฑล ๔ ๔ - 
บางเลน ๑๙ ๕ ๑๔ 

รวม ๑๑๖ ๘๖ ๓๐ 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
3) การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

 จั ง หวั ดนครปฐมมี ป ริ ม าณขยะมู ลฝอย เกิ ด ขึ้ น ในปี  ๒๕๕๖  ท้ั ง หมด  ๓๔๘ ,๘๒๒  ตัน / ปี  
(หรือ ๙๕๕.๖๘ ตัน/วัน) (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๗) มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐมเฉล่ีย ๑.๐๘ 
กิโลกรัม/คน/วัน  
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 ปริมาณขยะ ท่ีถูก เก็บขนไปก าจัด  ณ สถานท่ีก า จัดขยะ ๕๙๕.๔๙ ตัน/วัน  (ร้อยละ  ๒.๕๙)  
ในส่วนของการจัดการมีการก าจัดอย่างถูกต้อง ๑๕๙.๐ ตัน/วัน (ร้อยละ ๑๖.๗๑) ถูกคัดแยกและน าไปรีไซเคิล 
๑๙๙.๖๒ ตัน/วัน (ร้อยละ ๒๐.๙๘) ท่ีเหลือ ๑๘๘.๗๐ ตัน/วัน (ร้อยละ ๕๗.๒) ก าจัดไม่ถูกต้อง  

 จังหวัดนครปฐมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยไปก าจัด จ านวน 8๖ แห่ง  
มีปริมาณขยะท่ีถูกเก็บขนไปจัดการ ๕๙๕.๔๙ ตัน/วัน (ร้อยละ ๖๒.๕๙)และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ท่ีด าเนินการจ้างเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 30 แห่ง มีปริมาณขยะท่ีไม่มีการเก็บขนไปจัดการ ๓๕๕.๙๒ 
ตัน/วัน (ร้อยละ ๓๗.๒๔)  

 ปริมาณขยะท่ีถูกจัดการได้ถูกต้อง๑๕๙.๐ ตัน/วัน (ร้อยละ ๑๖.๗๑)ปริมาณขยะท่ีน าไปรีไซเคิล ๑๙๙.๖๒ 
ตัน/วัน (ร้อยละ ๒๐.๙๘) ขยะท่ีมีการจัดการไม่ถูกต้อง ๕๙๒.๗๙ ตัน/วัน (ร้อยละ ๖๒.๓๑)ส าหรับปริมาณขยะมูล
ฝอยสะสม ณ สถานท่ีก าจัดขยะของ จังหวัดนครปฐม มีปริมาณ ๓๔๐,๕๘๕ ตัน โดยจังหวัดนครปฐมถูกจัดเป็น
จังหวัดท่ีมีวิกฤตการจัดการขยะมูลฝอย ล าดับท่ี ๓๗ และเป็นจังหวัดท่ีมีปริมาณขยะสะสม เป็นล าดับท่ี ๑๙        
ของประเทศไทย (ข้อมูลประกอบการแถลงข่าว สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษ      
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗)  
  4) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม  
   สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑๐ แห่ง  ดังนี ้
   (1) เทศบาลนครนครปฐม ต้ังอยู่หมู่ ๙ ต าบลตาก้อง อ าเภอเมืองนครปฐม มีพื้นท่ี ๒๓๒ 
ไร่ ปริมาณขยะท่ีก าจัด ๑๕๖.๓๕ ตัน/วัน จาก อปท. ๑๙ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล 

   (๒) เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ ต้ังอยู่หมู่ ๒๒ ต าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมือง มีพื้นท่ี ๑๐ ไร่ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ๑๐ ตัน/วัน จาก อปท. ๑ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง/ฝังกลบบางครั้ง 

   (๓) เทศบาลต าบลดอนยายหอม ต้ังอยู่หมู่ ๓ ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม  
มีพื้นท่ี ๙ ไร่ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ๖ ตัน/วัน จาก อปท. ๑ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง/ฝังกลบบางครั้ง 

   (๔) เทศบาลต าบลสามง่าม ต้ังอยู่หมู่ ๑๒ ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม มีพื้นท่ี ๒๙ ไร่ 
ปริมาณขยะท่ีก าจัด ๔๐ ตัน/วัน จาก อปท. ๖ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง/ฝังกลบบางครั้ง 

   (๕) เทศบาลต าบลบางเลน ต้ังอยู่หมู่ ๓ ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน (พื้นท่ีอบต.ดอนตูม) 
มีพื้นท่ี ๑๔ ไร่ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ๑๔ ตัน/วัน จาก อปท. ๒ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง ปัจจุบันถูก
ประชาชนคัดค้าน และปิดสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยแล้ว 

   (๖) เทศบาลต าบลบางหลวง ต้ังอยู่หมู่ ๑๐ ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน มีพื้นท่ี ๒ ไร่ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ๒ ตัน/วัน จาก อปท. ๑ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง/ฝังกลบบางครั้ง 

   (๗) เทศบาลต าบลล าพญา ต้ังอยู่หมู่ ๕ ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน มีพื้นท่ี ๑ ไร่ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ๒ ตัน/วัน จาก อปท. ๑ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง(ปัจจุบันส่งไปก าจัดท่ีเทศบาล
ต าบลสามง่าม) 

   (๘) เทศบาลต าบลนครชัยศรี ต้ังอยู่หมู่ ๓ ต าบลวัดละมุด อ าเภอนครชัยศรี มีพื้นท่ี ๑๑ 
ไร่ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ๑๑ ตัน/วัน จาก อปท. ๑ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง (ปัจจุบันสถานท่ีก าจัดขยะมูล
ฝอยใช้เต็มพื้นท่ี) 

   (๙) เทศบาลต าบลห้วยพลู ต้ังอยู่หมู่ ๓ ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี  มีพื้นท่ี ๘ ไร่ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ๑๘ ตัน/วัน จาก อปท. ๕ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง (ปัจจุบันสถานท่ีก าจัดขยะมูล
ฝอยใช้เต็มพื้นท่ี) 
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   (๑๐) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ต้ังอยู่ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมือง     
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ๙ ตันต่อวัน มาก าจัดโดยวิธีเทกอง 

   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชน จ านวน ๔ ราย ดังนี้   
   (๑) บริษัท กลุ่ม ๗๙ จ ากัด ต้ังอยู่ต าบลทุ่งบัว อ าเภอก าแพงแสน มีพื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ รับ
ขยะ๑๕๖.๓๕ ตัน/วัน (ไม่รวมปริมาณของกรุงเทพฯ) จาก อปท. ๕ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล 
   (๒) บริษัท ล าเลียงชัย จ ากัด ต้ังอยู่บ้านทุ่งควายหาย ต าบลทุ่งบัว อ าเภอก าแพงแสน     
มีพื้นท่ี ๗๐ ไร่ รับขยะ ๓๐.๙๐ ตัน/วัน จาก อปท. ๗ แห่ง เป็นสถานีคัดแยกและขนถ่ายไปก าจัดท่ีอ าเภอ
ก าแพงแสน 
   (๓) บริษัท ทิพยาวรรณ จ ากัด ต้ังอยู่ต าบลท่าพระยา อ าเภอนครชัยศรี มีพื้นท่ี ๙ ไร่    
รับขยะ ๓๐๗.๖๙ ตัน/วัน  (ไม่รวมปริมาณของจังหวัดสมุทรสาคร) จาก อปท. ๓๘ แห่ง เป็นสถานี 
คัดแยกและขนถ่ายไปก าจัดท่ีอ าเภอก าแพงแสน 
   (๔) นายกระชิต ช่วยแสง ต้ังอยู่ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง มีพื้นท่ี ๕๐ ไร่ รับขยะ 
๑๗.๓๐ ตัน/วัน จาก อปท. ๕ แห่ง มาก าจัดโดยวิธีเทกอง/ฝังกลบบางครั้ง 

5) การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ อปท. ในจังหวัดนครปฐม    
 สถานการณ์ของเสียอันตรายในจังหวัดนครปฐม พบว่า หากคิดปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในปี 
๒๕๕๐ ซึ่งคาดการณ์โดยกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๔๗) พบว่ามีท้ังส้ิน ๙,๐๕๒ ตัน ส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิด มาจาก  
อู่ซ่อมรถ บ้านพักอาศัย ปั๊มน้ ามันและการเกษตรกรรม เป็นหลัก และได้คาดการณ์ปริมาณของเสียอันตรายใน
จังหวัดนครปฐมไว้ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ จ านวน ๙,๐๑๗ ตัน ๙,๒๓๐.๗๐ ตัน ๙,๔๔๙.๔๗ ตัน ๙,๖๗๓.๔๒ ตัน และ 
๙,๙๐๒.๖๘ ตัน ตามล าดับ ส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ครัวเรือน การทหาร รถยนต์และ
การแพทย์ เป็นต้น  

 

 ปัจจุบันการจัดการของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการคัดแยกของเสียอันตราย
จากชุมชน  ซึ่ง อปท.ท่ีมีนโยบายจะด าเนินการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน มี ๕ แห่ง ได้แก่ อบต.วังตะกู 
อบต.โคกพระเจดีย์ อบต.ทัพหลวง อบต.ขุนแก้ว และเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม และ อปท. ท่ียังไม่มีนโยบายในการ
คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ได้แก่ ทต.บางกระทึก ทน.นครปฐม อบต.บ้านใหม่ อบต.สามพราน อบต.ดอน
ยายหอม อบต.หอมเกร็ด อบต.ท่าตลาด ทต.บางหลวง อบต.ศาลายา อบต.หนองปากโลง อบต.นครปฐม ทม.ไร่ขิง 
อบต.ทุ่งกระพังโหม อบต.ธรรมศาลา อบต.วัดละมุด ทต.คลองโยง อบต.ท่ากระชับ ทต.โพรงมะเด่ือ ทม.สามพราน 
อบต.รางพิกุล และ อบต.ลานตากฟ้า (ท่ีมา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐม) 

 

  6) การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
 จังหวัดนครปฐม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยด าเนินการ จ านวน ๑๐ แห่ง 
ได้แก่ ทน.นครปฐม ทต.บางเลน ทต.บางหลวง ทต.โพรงมะเด่ือ ทต.ดอนยายหอม ทต.ห้วยพลู ทต.นครชัยศรี ทต.
สามง่าม ทต.ล าพญา และ อบต.หนองงูเหลือม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 
๕๖ แห่ง มีภาคเอกชนท่ีด าเนินการขนส่งและก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ กลุ่มบริษัท ๗๙ จ ากัด 
บริษัทล าเลียงชัย บริษัททิพยาวรรณ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นายวรชิต ช่วยแสง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ใช้บริการจ านวน ๖๐ แห่ง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดนอกพื้นท่ีจังหวัด จ านวน ๒ 
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยประสบปัญหามีขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมและก าจัดไม่ถูกต้อง รวมท้ังส้ิน ๓๔๐,๕๘๕ ตัน (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)  

 เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐมมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์
การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครปฐมและ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัด
นครปฐม โดยคณะท างานจัดท าแผนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการรวบรวมก าจัดและสภาพพื้นท่ี
สถานท่ีฝังกลบรวมทั้งศักยภาพขององค์กร ได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2-๒๒ การรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะของจังหวัดนครปฐม 

 

อปท.หลัก สถานที่ต้ัง อปท.เข้ารว่ม ปริมาณขยะ  
(ตัน/วัน) 

กลุ่มที่ ๑  
เทศบาลนครนครปฐม 
(Model M) 

ต าบลตาก้อง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม  
(พ้ืนที่ 232 ไร่) 

24 แห่ง 
ได้แก่ ทน.นครปฐม ทม.นครปฐม ทต.ธรรม
ศาลา ทต.มาบแค ทต.บ่อพลับ อบต.ตาก้อง 
อบต.ทัพหลวง อบต.ทุ่งน้อย อบต.ถนนขาด 
อบต.วังตะกู อบต.หนองปากโลง อบต.ห้วย
จระเข้ อบต.ล าพยาอบต.พระประโทน อบต.
สามควายเผือก อบต.บางแขม อบต.สนาม
จันทร์ อบต.วังเย็น อบต.บ้านยาง อบต.ห้วย
ขวาง อบต.ทุ่งขวาง อบต.หนองกระทุ่ม 
อบต.วัดส าโรงและ อบต.สวนป่าน 
 

๒๓๐ - ๒๕๐ 

กลุ่มที่ ๒  
เทศบาลต าบลสามง่าม 
(Model S) 

ต าบลสามง่าม อ าเภอ
ดอนตูม จังหวัด
นครปฐม (พ้ืนที่ 29 ไร่) 

21 อปท. 
ทต.สามง่าม อบต.ห้วยพระ อบต.ดอนรวก 
อบต.ดอนพุทรา อบต.ห้วยด้วน อบต.บ้าน
หลวง อบต.บางปลา ทต.ล าพญา อบต.ไผ่หูช้าง 
อบต.บางไทรป่า อบต.บางษี  อบต.ไทรงาม
อบต.นิลเพชร อบต. คลองนกกระทุง อบต. 
บางหลวง อบต ดอนตูม อบต.บางเลน อบต.
บางระก า อบต.หินมูล อบต.ห้วยพลู และ
อบต.ดอนแฝก 
 

๕๐ – ๑๐๐ 

กลุ่มที่ ๓  
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีอยู่เดิม 

สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยเดิมของ อปท. 

9 อปท. 
ทต.โพรงมะเด่ือ ทต.ดอนยายหอม ทต.บาง
เลนทต.บางหลวง ทต.ห้วยพลู  และ อบต.
หนองงูเหลือม 
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ตารางที่ 2-๒๒ การรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะของจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 
 

อปท.หลัก 
 

สถานที่ต้ัง 
อปท.เข้ารว่ม ปริมาณขยะ  

(ตัน/วัน) 
กลุ่มที่ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่ด าเนินการจ้างเอกชน
ด าเนินงาน 

สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยเอกชน อ าเภอ
ก าแพงแสน 

อ า เ ภ อก า แพ งแส น  ๑๓  แห่ ง  ไ ด้ แ ก่        
ทต.ก าแพงแสน อบต.ก าแพงแสน อบต.ทุ่ง
บัว อบต.รางพิกุล อบต.สระสี่มุม อบต.ห้วย
ม่วง อบต.ดอนข่อย อบต.ทุ่งกระพังโหม 
อบต.วังน้ าเขียว อบต.สระพัฒนา อบต.ห้วย
หมอนทอง อบต.ทุ่งลูกนก อบต.กระตีบ 
อ า เภอพุทธมณฑล ๔ แห่ง  ไ ด้แก่  ทต .
ศาลายา ทต.คลองโยง อบต.ศาลายา อบต.
มหาสวัสด์ิ 
อ าเภอสามพราน ๑๗  แห่ง ได้แก่ ทม.ไร่ขิง 
ทม.สามพราน ทม.กระทุ่มล้อม ทต.อ้อม
ใหญ่ ทต.บางกระทึก อบต.สามพราน 
อบต.คลองใหม่ อบต.ตลาดจินดา อบต.ท่า
ข้าม อบต.ท่าตลาด  
อบต.บางช้าง อบต.บางเตยอบต.บ้านใหม่ 
อบต.ทรงคะนอง อบต.หอมเกร็ด อบต.  
คลองจินดา อบต.ยายชา   
อ าเภอนครชัยศรี ๑๗  แห่ง ได้แก่ ทต. นคร
ชัยศรี ทต.ขุนแก้ว อบตงนครชัยศรี อบต.
โคกพระเจดีย์ อบต.งิ้วราย  อบต.ท่ากระชับ 
อบต.ท่าต าหนัก อบต.ไทยาวาส อบต.บาง
แก้ว อบต.บางระก า อบต.พะเนียด อบต.
ลานตากฟ้า อบต.วัดแค อบต.ศรีมหาโพธ์ิ 
อบต.ศรีษะทอง อบต.สัมปทวน อบต.แหลม
บัว อบต.ท่าพระยา 
อ าเภอเมือง ๖ แห่ง อบต.ดอนยายหอม 
อบต.สระกระเทียม อบต.ธรรมศาลา อบต.
หนองดินแดง อบต.โพรงมะเด่ือ 
อ าเภอดอนตูม ๑ แห่ง อบต.ล าเหย 
อ าเภอบางเลน ๒ แห่ง อบต.นราภิรมย์ และ 
อบต.บางเลน 

 

ที่มา : แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558-2562 
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2.1.4 จังหวัดสมุทรสาคร  
สถานการณ์ขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ขยะมูลฝอยและการจัดการ 
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ได้ส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยการส่งแบบสอบถามส ารวจ พบว่าในปีพ.ศ. 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ  874.97 
ตัน/วัน เป็นมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลประมาณ 417.47 ตัน/วัน ส่วนท่ีเหลือเกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล ซึ่ง
เทศบาลเก็บขนได้เฉล่ียร้อยละ 86.44 โดยเทศบาลนครอ้อมน้อยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 110 
ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและปริมาณท่ีสามารถเก็บขนได้ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2557 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2-๒๓ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาล  
                    พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2557 
 

เทศบาล 
ปริมาณขยะ 

มูลฝอยที่เกิดขึ้น1 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เก็บขนได้1 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะตกค้าง 
(ตัน/วัน) 

วิธีการก าจัด2 

ทน.สมุทรสาคร 80 80 - อปท. ด าเนินการ 
ทต.บางปลา 5.47 5 0.47 อปท. ด าเนินการ 

ทต.ท่าจีน 14 14 - จ้างเอกชนด าเนินการ 
ทต.นาดี 102 65 37.00 อปท. ด าเนินการ 
ทต.บางหญ้าแพรก 33 30 3.00 อปท. ด าเนินการ 
ทม.กระทุ่มแบน 13 13 - อปท. ด าเนินการ 
ทน.อ้อมน้อย 90 88 2.00 อปท. ด าเนินการ 

ทต.สวนหลวง 40 35 5.00 จ้างเอกชนด าเนินการ 
ทต.ดอนไก่ดี 16 10 6.00 อปท. ด าเนินการ 
ทต.บ้านแพ้ว 5 4.65 0.35 อปท. ด าเนินการ 
ทต.หลักห้า 15 14 1.00 อปท. ด าเนินการ 

ทต.เกษตรพัฒนา 4 2.2 1.80 อปท. ด าเนินการ 

รวมในเขตเทศบาล 417.47 360.85 56.62  
นอกเขตเทศบาล 457.50    
รวมทั้งหมด 874.97    
ที่มา:  แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) 
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จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 พบว่าจังหวัดสมุทรสาคร มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 874.93 ตัน/วัน 
สามารถเก็บขนได้ 748.59 ตัน/วัน มีมูลฝอยคัดแยกได้และมีขยะตกค้าง 126.34 ตัน/วัน  

 
ตารางที่ 2-๒๔ ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2557 แยกรายอ าเภอ 

 

เขตอ าเภอ ปริมาณขยะมูลฝอย ตัน/วัน เก็บรวบรวมได้ ตัน/วัน 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 571.47 468.00 

อ าเภอกระทุ่มแบน 254.20 235.00 
อ าเภอบ้านแพ้ว 49.26 45.59 

รวม 874.93 748.59 
ที่มา : แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) 

 
2) องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดขยะ ของจังหวัดสมุทรสาคร 

 จากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2555-2559 ได้ท าการส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดขยะ ได้แก่ ขยะจากชุมชน ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะจากโรงพยาบาล 
สถานีอนามัย สถานรักษาพยาบาลเอกชน ขยะจากภาคเกษตรกรรม ขยะจากตลาด ขยะจากห้างสรรพสินค้า และ
ขยะจากชุมชนแรงงานต่างชาติ เพื่อท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด
ต่างๆ พบว่ามีองค์ประกอบขยะมูลฝอยดังตารางต่อไปนี้ 
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34 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
 

3) การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย 
 ข้อมูลจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร ปีพ.ศ.2555-2559 ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถเก็บขนได้จริง พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอย ท่ีสามารถ
เก็บรวบรวมได้ท่ัวทั้งจังหวัดสมุทรสาคร มีประมาณ 740.43 ตัน/วัน โดยอ าเภอเมืองสามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ประมาณ  462.50 ตัน/วัน อ าเภอกระทุ่มแบน ประมาณ 248 ตัน/วัน และอ าเภอบ้านแพ้ว ประมาณ 29.93 
ตัน/วัน 
 

ตารางที่ 2-๒๖ ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ของ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ปี 2555 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พื้นที่ (ตร.กม) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) อัตรการผลิต

ขยะ 
(กก./คน/วัน) 

ทั้งหมด ให้บริการ เก็บขนได้จริง น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

อ าเภอเมอืง 

เทศบาลนครสมุทรสาคร 10.33 10.33 100 - 1.05 

เทศบาลต าบลบางปลา 5.6 5.6 6 - 0.64 
เทศบาลต าบลท่าจีน 12.67 12.67 8 1 0.45 

เทศบาลต าบลนาดี 23.81 23.81 47 - 1.32 

เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 30.58 17.00 35 5 1.16 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ 12.83 12.83 36 4 2.24 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม 71.85 71.85 20 - 0.63 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย 25.85 25.85 60 - 1.37 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ้า 34.8 34.8 60 - 4.09 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าจืด 18.73 18.73 15 1 0.72 

องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ 69.73 25.00 30 5 1.28 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยมงคล 16.52 8.75 9 8 1.53 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 35.10 35.10 12 - 0.85 

องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 30.27 30.27 5 - 0.58 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 20.54 20.54 10 1.5 0.72 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 14.67 13.00 6 - 0.50 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 29.00 29.00 3.5 - 0.54 

รวมอ าเภอเมือง 457.7 418.5 462.5 25.5 1.16 

ที่มา : แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2555-2559  
หมายเหตุ : อัตราการผลิตขยะ = ปริมาณขยะที่เก็บขนได้จริง/จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงในพ้ืนที่บริการ 
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ตารางที่ 2-๒๗ ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ของอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว      

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พื้นที่ (ตร.กม) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) อัตรการผลิต

ขยะ 
(กก./คน/วัน) 

ทั้งหมด ให้บริการ เก็บขนได้จริง น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

อ าเภอกระทุ่มแบน 
เทศบาลนครอ้อมน้อย 30.40 30.40 110 - 0.41 
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 2.175 1.80 14 0.6 0.50 
เทศบาลต าบลสวนหลวง 16.95 16.95 40 - 0.83 
เทศบาลต าบลดอนไก่ดี 8.28 8.28 16 0.5 1.27 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ 8.68 8.64 14 - 0.80 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเด่ือ 14.74 13.00 24 3 0.76 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 11.72 8.20 10 - 0.96 

องค์การบริหารส่วนต าบลแคราย 9.70 9.70 20 - 2.09 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ 8.50 ไม่มีระบบเก็บขนขยะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 13.84 ไม่มีระบบเก็บขนขยะ 
รวมอ าเภอกระทุ่มแบน 124.94 96.97 248 4.1 0.93 

อ าเภอบ้านแพ้ว 

เทศบาลต าบลบ้านแพ้ว 0.76 0.76  6 - 1.82 

เทศบาลต าบลหลักห้า 125.57 95.00 10 - 1.08 

เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 18.40 10.00 2 0.2 0.67 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักสาม 32.23 32.24 4 - 0.29 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ้ว 20.01 20.01 6 0.8 0.61 

องค์การบริหารส่วนต าบลเจ็ดริ้ว 12.00 3.00 1.3 - 2.21 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตัน 14.54 ไม่มีระบบเก็บขนขยะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักสอง 14.605 4.00 0.13 - 0.20 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนส้ม 19.51 ไม่มีระบบเก็บขนขยะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง 22.51 22.51 0.5 - 0.40 

รวมอ าเภอบา้นแพ้ว 280.1 187.52 29.93 1.00 0.57 

รวมทั้งหมด 732.74 702.99 740.43 30.6) 1.07 

ที่มา : แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร ปีพ.ศ.2555-2559 
หมายเหตุ : อัตราการผลิตขยะ = ปริมาณขยะที่เก็บขนได้จริง/จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงในพ้ืนที่ 

   บริการ 
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4) ของเสียอันตรายชุมชนและการจัดการ 
  จากข้อมูลปริมาณการเกิดของเสียอันตรายชุมชนในปี 2555 ของกรมควบคุมมลพิษ มีประมาณ 
700,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณของเสียอันตรายท้ังหมด ซึ่งเป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 360,000 ตัน และของเสียอันตรายอื่นกลุ่มแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี 354,000 ตัน 
จะต้องสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีสถานท่ีเก็บรวบรวมเพื่อส่งไปก าจัดยังผู้ให้บริการรีไซเคิล
หรือก าจัดของเสียอันตราย 
  5) มูลฝอยติดเชื้อและการจัดการ 
 มูลฝอยติดเช้ือ มีข้อมูลระบุว่ามีอยู่ประมาณ 43,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1 ของปริมาณของเสียอันตราย
ท้ังหมด แต่ตัวเลขนี้ก็ยังไม่สะท้อนปริมาณท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเนื่องจากยังขาดการรวบรวมข้อมูลการเกิดมู ลฝอยติด
เช้ือจากสถานพยาบาล คลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชนทุกประเภทและทุกขนาด อย่างไรก็ดี กรมควบคุมมลพิษได้มี
ข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอนามัย ในการวางระบบการบริหารจัดการขยะติดเช้ือของโรงพยาบาลท่ัวประเทศ
ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูล การก ากับการขนส่ง (Manifest) วิธีก าจัด และการควบคุมบริษัทท่ีรับขยะเหล่านี้ไปก าจัด 
เนื่องจากปัจจุบันเตาเผาของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ช ารุดเสียหาย ท าให้โรงพยาบาลหลายแห่งส่งขยะติดเช้ือไป
ก าจัดยังเตาเผามูลฝอยติดเช้ือเอกชนซึ่งมีอยู่เพียง 3 แห่ง และเตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอยู่เพียง 
14 แห่งท่ัวประเทศ ในปี พ.ศ.2554  
  6) การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
 สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2557 เป็นสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย
ของเอกชนมีท้ังหมด 4 แห่ง คือ  
   (1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พศวีร์ ธุรกิจ ต้ังอยู่เลขท่ี 21 หมู่ท่ี 10 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอ 
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยท่ีระบบเป็นแบบฝังกลบ โดยมีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 5 ไร่ 2 งาน 81 ตาราง
วา เป็นพื้นท่ีบ่อฝังกลบ ประมาณ 100 ตารางเมตร เริ่มเปิดด าเนินการในปี 2553 โดยปริมาณขยะท่ีรับก าจัด
ประมาณ 40-60 ตัน/วัน และสามารถรองรับขยะได้ถึง 60 ตัน/วัน และยังคาดว่ายังสามารถรองรับขยะได้อีกถึง 
ปี พ.ศ.2559 โดยคิดค่าด าเนินการก าจัดขยะเดือนละ 550,000 บาท  โดยแบ่งรับขยะจากเอกชนท่ีเก็บขยะ
ให้กับท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเด่ือ และขยะเอกชนท่ัวไป ปัญหาท่ีประสบใน
ปัจจุบันคือเรื่องกล่ิน แต่ผู้ประกอบการมีการฉีดน้ ายาดับกล่ินฆ่าเช้ือทุกวัน 
   (2) บ่อขยะบริษัท ปลายวิว จ ากัด ต้ังอยู่เลขท่ี 110 หมู่ท่ี4 ต าบลแคราย อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยท่ีระบบเป็นแบบฝังกลบ โดยมีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 30 ไร่ เป็นพื้นท่ีบ่อฝัง
กลบ ประมาณ 10 ไร่ เปิดด าเนินการใน พ.ศ. 2554 โดยปริมาณขยะท่ีรับก าจัดประมาณ 100 ตัน/วัน คาดว่า
ยังสามารถรองรับขยะได้ถึง ปี 2558 โดยคิดค่าด าเนินการก าจัดขยะ 500 บาท/ตัน โดยท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีส่งมาก าจัดประกอบด้วย อบต.คอกกระบือ อบต.โคกขาม อบต.ท่าเสา อบต.แคราย และ ทต.นาดี 
ประสบปัญหาเรื่องกล่ินและน้ าเสีย มีการร้องเรียนจากภาคประชาชน 
    (3) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึก ธุรกิจ ต้ังอยู่เลขท่ี 6 หมู่ท่ี 5 ต าบลนาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยเป็นแบบฝังกลบและระบบคัดแยกโดยมีโรงงานคัดแยก โดยมีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 83 ไร่ 
เริ่มเปิดด าเนินการในวันท่ี 2 มีนาคม 2535 โดยปริมาณขยะท่ีรับก าจัดประมาณ 336.93 ตัน/วัน และสามารถ
รองรับขยะได้ถึง 400 ตัน/วัน และสามารถรองรับขยะได้ไม่จ ากัด โดยคิดค่าด าเนินการก าจัดขยะ  ตันละ 300-
500 บาท โดยวิธีการประมูลราคาไม่เท่ากัน โดยท้องถิ่นท่ีส่งมาจัดการประกอบด้วย ทน.สมุทรสาคร ทม.กระทุ่ม
แบน ทต.บางปลา ทต.ท่าจีน ทต.บางหญ้าแพรก ทต.ดอนไก่ดี ทต.สวนหลวง อบต.กาหลง อบต.บ้านเกาะ อบต.
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บ้านบ่อ อบต.นาโคก อบต.ชัยมงคล อบต.ท่าทราย อบต.พันท้ายนรสิงห์ อบต.บางน้ าจืด ปัจจุบัน บ่อขยะชุมชน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึก ธุรกิจ ยังเปิดให้บริการอยู่ แต่ปัญหาในการประกอบการ คือ ปริมาณขยะเข้าแต่ละปีไม่
เท่ากัน เพราะท าสัญญาปีต่อปี เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ ถ้าปริมาณขยะเข้าระบบน้อย การบริหารจัดการ
ไม่พอกับค่าใช้จ่ายอาจทบทวนการด าเนินการ 
   (4) บริษัท ฤตธนารียูส จ ากัด ต้ังอยู่เลขท่ี 42 หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยท่ีระบบสถานีคัดแยกวัสดุเหลือใช้และขนถ่ายภายใน 1 วัน คัดแยกโดยใช้หลัก 3Rs และ
แยกด้วยแรงงานคน มีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 35 ไร่ เริ่มเปิดด าเนินการมาแล้ว 6 ปี โดยปริมาณขยะท่ีรับก าจัด
ประมาณ 50 ตัน/วัน และสามารถรองรับขยะได้ถึง 1,300 ตัน/เดือน และสามารถรองรับขยะได้ไม่จ ากัด โดยคิด
ค่าด าเนินการก าจัดขยะ ฝากท้ิง ตันละ 550 บาท ลูกค้าท่ัวไป ตันละ 600 บาท โดยท่ีท้องถิ่นท่ีส่งมาจัดการ
ประกอบด้วย ทต.หลักห้า ทต.บ้านแพ้ว ทต.เกษตรพัฒนา อบต.หลักสาม อบต.บ้านแพ้ว อบต.สวนส้ม อบต.อ า
แพง อบต.เจ็ดริ้ว อบต.หนองนกไข่ และจะมี อบต.คลองตัน และ อบต.หลักสอง ปัจจุบันเปิดให้บริการอยู่ และไม่มี
ปัญหา ในการประกอบการ 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
 

บทที่ 3 
ผลการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสียชุมชน 

 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) ประสานงานกับส านักงานงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน โดยการลงพื้นท่ี เพื่อติดตามผลการด าเนินงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมท้ังส้ิน 9 ระบบ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3-๑ ระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ 

 

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่รับผิดชอบ 

ระบบ 
บ าบัดน้ าเสียชุมชน 

สถานภาพ 

ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท บ่อปรับเสถียร/ 
สระเติมอากาศ 

เปิดด าเนินการ 

เทศบาลต าบลหันคา บึงประดิษฐ์ หยุดเดินระบบ เน่ืองจากมีการสร้าง
เข่ือนป้องกันตลิ่ง 

สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บ่อปรับเสถียร เปิดด าเนินการ 
เทศบาลต าบลอู่ทอง บ่อปรับเสถียร เปิดด าเนินการ 

สมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางปลา แอกติเวเต็ดสลัดจ์ เปิดด าเนินการ 
อบต.คอกกระบือ แอกติเวเต็ดสลัดจ์ เปิดด าเนินการ 

นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม บ่อปรับเสถียร เปิดด าเนินการ 
 
โดยมีรายละเอียดสภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนท่ีได้จากการส ารวจสภาพท่ัวไปของการ

ด าเนินงานระบบ ดังนี้ 
 

3.1 จังหวัดชัยนาท 

 จังหวัดชัยนาท มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 2 แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองชัยนาท และเทศบาลต าบลหันคา 
 3.1.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองชัยนาท 
      ๑) ข้อมูลทั่วไป 
   - เทศบาลเมืองชัยนาท มีเขตพื้นท่ีการปกครอง ๖.๐๖๑ ตารางกิโลเมตร ประชากรตาม 
ทะเบียนราษฎร์ ๑๒,๕๖๙ คน ๖,๙๕๔ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)  

- แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน ตลาด ๓ แห่ง โรงแรม ๔ แห่ง ร้านอาหาร ๒๓๓ แห่ง โรงฆ่า
สัตว์ ๑ แห่ง หมู่บ้านจัดสรร ๕ แห่ง หน่วยราชการ/เอกชน ๒๐ แห่ง หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด ๗ แห่ง 
ห้างสรรพสินค้า ๑ แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) 
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- การบ าบัดน้ าเสีย มีระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดพื้นท่ี ๕๐ ไร่ ต้ังอยู่ในท่ีราชพัสดุหนอง
มนตรี ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท ต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X ๐๖๒๓๐๒๖ Y ๑๖๗๘๓๒๐ ห่างจากทาง
หลวงหมายเลข ๓๐๔ ประมาณ ๑/๒ กิโลเมตร พื้นท่ีให้บริการประมาณ ๔.๑๒ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๗ 
ของเขตพื้นท่ีการปกครอง เริ่มด าเนินโครงการครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- งบประมาณโครงการ ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 รับมอบจากกรมโยธาธิ
การและผังเมือง ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 งบอุดหนุน จ านวน 242,369,300 บาท ปีท่ีก่อสร้าง 
พ.ศ. 2552 - 2554 

  2) รายละเอียดของโครงการ 
(1) ด้านนโยบาย  
- มีนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม นโยบายรัฐบาล/แผนแม่บทการ
จัดการน้ าเสียชุมชน 

- การจัดองค์กรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ มีการจัดต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการด้าน
การบริหารจัดการน้ าเสีย และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน  

- ระบบข้อมูล มีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
- รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานของระบบฯ ยังไม่ชัดเจนนัก 
- งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย 
- การรวมกลุ่มพื้นท่ีจัดการน้ าเสีย ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบันอื่นๆ เข้าร่วม 

 (2) ด้านเทคนิค 
 - ความสามารถในการรองรับน้ าเสีย ๕,๘๗๐ ลบ.ม/วัน น้ าเสียเข้าระบบฯ ๓,๖๐๐ ลบ.ม./วัน  
 - สถานีสูบน้ าเสีย จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบางตาทอง ท่ีต้ังซอยเทศบาล ๖ ชนิด

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ขนาด ๔ แรงม้า อัตราสูบน้ าเสีย ๐.๐๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานีหลังอ าเภอเมือง 
ท่ีต้ังหลังท่ีว่าการอ าเภอเมือง ชนิดเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ขนาด ๔ แรงม้า อัตราสูบน้ าเสีย ๐.๐๒ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที และ สถานีระบบบ าบัดฯ ท่ีต้ังระบบบ าบัดฯ ชนิดเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ขนาด ๒๐ แรงม้า อัตราสูบ
น้ าเสีย ๐.๐๗๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
   - ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนปัจจุบัน  :  เป็นระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon : AL) และระบบบ่อผ่ึง (Stabilization Pond :SP) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ ๕,๘๗๐ ลบ.ม./
วัน รวบรวมน้ าเสียสูบเข้าระบบฯ วันละ ๒ ครั้ง ประมาณ ๓,๖๐๐ ลบ.ม./วันคิดเป็นร้อยละ 61 ของท่ีออกแบบไว้  

  
 

 

 

 
 

 

 

บ่อผึ่ง ๓ บ่อ ๑ เติมอากาศ 

บ่อผึ่ง ๔ บ่อผึ่ง ๒ 

รูปที่ 3-1 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ าเสียของเทศบาลเมอืงชัยนาท 

ท่อระบายน้้า CSO บ่อสูบ ๑ 

แม่น้้าเจ้าพระยา 

บ่อสูบ ๒ 
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- การเดินระบบและบ ารุงรักษา : มีการรวบรวมน้ าเสียสูบเข้าระบบฯ วันละ ๒ ครั้ง มีการ

ซ่อมบ ารุงเมื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในระบบช ารุดไม่สามารถใช้งานต่อไปได้  
- การจัดการน้ าท้ิง ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหนองคล่ี และแม่น้ าเจ้าพระยา และมีการ

น าไป ใช้ประโยชน์ในการเกษตร (นาข้าว) 
- อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน บ้านพัก

เจ้าหน้าท่ี ป้อมยาม อาคารจอดรถ รั้วรวดหนาม ถนนภายในโครงการเป็นถนนลูกรัง กว้าง  ๔ เมตร 
- การจัดการน้ าฝน และแนวกันชน (Beffer Zone) : ไม่มี 

   (3) ด้านการบริหารจัดการ 
- การเดินระบบ ด าเนินการโดยเทศบาลเอง  ไม่มีการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีเทศ

บัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ยังไม่มีการศึกษาเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน ไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน 

- ปัญหาในการด าเนินการ มีขยะมูลฝอยจ านวนมากปะปนมากับน ้าเสียท าให้ท่อระบายน้ า
เกิดการอุดตัน เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย (flow meter) ช ารุดใชงานไมได้ ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเครื่องสูบ
น้ าท่ีสถานีสูบน้ ามีเสียงดังรบกวน 
   (4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   - มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การลดการปนเปื้อนของน้ ามันและไขมันในน้ าเสียจาก
บ้านเรือนและร้านอาหาร 

   

  
  

  
  

รูปที่ 3-2 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองชัยนาท 
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  3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินโครงการ 
   - ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมสามารถรองรับ
ปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับ
จังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือแหล่งงบประมาณอื่น  
      - จัดท าบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนท่ีแท้จริง เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียจากประชาชน โดยอัตราท่ีก าหนดควรพิจารณาถึงความคุ้ม
ทุนในกรณีต่าง ๆ ทุกกรณี รวมท้ังความพึงพอใจของประชาชน   
                     - ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ตามหลักการผู้ก่อ มลพิษเป็น
ผู้จ่าย และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย เพื่อให้มีรายได้ท่ีเพียงพอในการเดินและบ ารุงรักษา
ระบบอย่างต่อเนื่อง วิธีการอาจจัดเก็บโดย (๑) แยกเก็บเป็นค่าน้ าเสียออกมาให้ชัดเจน หรือ (๒) เก็บรวมกับค่า
น้ าประปา หรือ (๓) เก็บรวมกับค่าภาษีโรงเรือน และท่ีดิน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม  

                   - ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแหล่งก าเนินมลพิษ ท่ีจะต้องจัดท ารายงานตามกฎกระทรวง
ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  ดังนั้น จึงต้อง
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงด้วยเช่นกัน 

 
3.1.2  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลหันคา 

  1) ข้อมูลทั่วไป  
   - ท่ีต้ัง ระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ทีริมแม่น้ าท่าจีน ในชุมชนกฤษณา หมู่ ๙ ต าบลหันคา 

อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ีประมาณ ๑ ไร่ ต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X0622691 Y 1678600 
  - ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย เป็นระบบท่อรวม (Combined System) รวบรวมน้ าเสียจาก

ชุมชนกฤษณาและชุมชนตลาดพัฒนา ครอบคลุมพื้นท่ีของเทศบาลฯ รอยละ ๒๑  
  2) รายละเอียดของโครงการ 

  - ระบบบ าบัดน้ าเสีย เปนแบบบ่อผ่ึง (Stabilization Pond :SP) ผสมบึงประดิษฐ์
(Constructed Wetland : CW) สามารถรองรับน้ าเสียได้ ๕๐ ลบ.ม./วัน โดยน้ าเสียจะถูกส่งเข้าบ่อดักน้ าเสีย 
ผ่านตะแกรงเข้าสู่บ่อรวบรวมน้ าเสียขนาดความจุ ๒๘.๑๓ ลบ.ม. จากนั้นถูกส่งผ่านตะแกรงบ่อดักทราย เข้าสู่บ่อ
เกรอะเพื่อดึงกากออกสู่ลานตากตะกอน และน้ าจะผ่านไปยังบ่อผ่ึง และเข้าสู่บึงประดิษฐ์ และบ่อปรับสภาพก่อน
ปล่อยลงสู่แม่น้ าท่าจีน           

  - การบริหารจัดการ เทศบาลฯ รับผิดชอบในการการเดินระบบฯ และค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน 
ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย และไม่มีการเตรียมการเรื่องดังกล่าว 
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รูปที่ 3-๓ แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ าเสียของเทศบาลต าบลหันคา 
 

   - ปัจจุบันไม่สามารถได้เดินระบบฯ เนื่องจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๔ และจังหวัดชัยนาทก าลังก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าท่าจีน จึงต้องท าการปล่อยให้น้ าเสียไหลลงสู่แม่
น้ าท่าจีนโดยตรง 
   - ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลต าบลหันคา          
มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการคัดแยกขยะ และการติดต้ังถังดักไขมันในครัวเรือน แต่ยังไม่มีแผน
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจไห้กับประชาชน เพื่อความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
  3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินการโครงการ  

           - ปัจจุบัน หยุดเดินระบบฯ ช่ัวคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 
และขณะนี้จังหวัดชัยนาทท าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงแม่น้ าท่าจีน จ าเป็นต้องใช้พื้นท่ีบริเวณระบบบ าบัดฯ 
ส าหรับวางวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ คาดว่าจะเปิดเดินระบบฯ อีกครั้งช่วงกลางปี 2559  
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รูปที่ 3-4   ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลหันคา 
 
 
3.2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 2 แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลต าบลอู่ทอง 
 3.2.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

  1) ข้อมูลทั่วไป 
   - ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี ๘๘/๑ ถนนพันศรโยธา 
ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0599729 Y 1589768 เป็นระบบแบบ
บ่อผ่ึง (Stabilization Pond : SP) บนพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ ก่อสร้างด้วยงบประมาณของกรมโยธาธิการ จ านวน 
363,212,220 บาท ออกแบบให้สามารถบ าบัดน้ าเสียได้วันละ 11,400 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 12 
มิถุนายน 2544 
         - มีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียวันละ ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ ลูกบาศก์ ระบบระบาย
น้ าฝนและรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพื้นท่ีของเทศบาลประมาณร้อยละ 65 ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 35 ยัง
ไม่ครอบคลุม ได้แก่ บริเวณชุมชนวัดป่าเลไลยก์ ชุมชนคูเมืองสุพรรณ ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และบางส่วน
ของชุมชนวัดศรีบัวบาน หรือครอบคลุมครัวเรือน ร้อยละ ๘๓.๐ จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมด ๖,๒๓๐ ครัวเรือน 
หรือครอบคลุมประชากร ร้อยละ ๗๙.๔ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้มีน้ าเสียบางส่วนไหลลงแม่น้ าท่าจีน (สุพรรณบุรี) 
หรือมี น้ าเสียบางส่วนไหลลงคลองวัดป่าเลไลยก์ท่ีเช่ือมต่อกับคลองคูเมือง เป็นน้ าเสียท่ีไหลมาจากทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) บริเวณสะพานลอยคนข้ามตรงข้ามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยไม่มีการ
บ าบัด ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้มีการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี บรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
  2) รายละเอียดของโครงการ 
   - มีนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อม และอยู่ระหว่างการจัดท าโครงการเพื่อให้มีระบบ
รวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาล 
   - การบริหารจัดการ  เทศบาลฯ รับผิดชอบในการการเดินระบบฯ และค่าใช้จ่าย 
ปัจจุบัน ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย แต่มีการเตรียมการเรื่องดังกล่าว 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 3 - 5  แผนผังแสดงเส้นทางการไหลและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินโครงการ 
   - ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียไปบ าบัดบริเวณหน้าโรงบ าบัดน้ าเสียมีการทรุดตัวและมี
ผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ในสถานีบ าบัดน้ าเสียโดยเฉพาะอาคารส านักงาน และบ่อผ่ึงมีทรายเข้าไปในระบบบ่อเป็น
จ านวนมาก ท าให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียลดลง  
    - เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุดหลายประเภท  ได้แก่ 
เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ าช ารุด ท าให้ไม่สามารถทราบปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีแน่นอนได้ และ
ตะแกรงประตูน้ าบานเล่ือน/ท่ีดักขยะอัตโนมัติ (Bar Screen) ช ารุด      
      - อาคารส านักงานเกิดการทรุดตัวจากการท างานของระบบ ส่งผลให้ส่วนประกอบของ
อาคารเกิดการช ารุดหลายจุด เช่น หลังคา ฝ้า กระจก เป็นต้น 
   - ถนนภายในระบบบ าบัดน้ าเสีย เกิดการทรุดตัวและท าให้เกิดรอยแยก (แม้ว่าจะได้รับ
การซ่อมแซมครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2549) 
   - จากการส ารวจระดับของท้องท่อ ถนนบางช่วงในบางสายมีการตกท้องช้าง ท าให้ไม่
สามารถระบายน้ าได้ทัน เกิดปัญหาน้ าขังและกล่ินเน่าเหม็น 
    - บริเวณใกล้กับถนนมาลัยแมนซอย 1 และ 2 มีตลาด เรียกว่า ตลาดปลาวัดป่าเลไลยก์ 
ท าใหท่้อระบายน้ าริมถนนมาลัยแมนบริเวณหน้าถนนมาลัยแมนซอย 1 และ 2 มีเกล็ดปลาซึ่งกีดขวางการระบาย
น้ าอยู่จ านวนมาก ท าให้น้ าไม่สามารถระบายไปได้ ส่งกล่ินเหม็นรบกวนชาวบ้าน หรือบางครั้งอาจท าให้น้ าไหล
ย้อนกลับไปด้านท้ายซอยแทน  
 

บ่อผึ่ง ๑ 

 

บ่อผึ่ง ๒ 
น้้าเสียจาก

ระบบรวบรวม
น้้าเสีย 

 

บ่อผึ่ง ๓ 

น้้าท้ิงสู่คลอง 

ศรีบัวบาน 

สถานีสูบน้้าเสีย
และตะแกรงดัก

ขยะ 
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รูปที่ 3 – 6 ระบบบ าบดัน้ าเสียเทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี 
 

    - ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็น 
ผู้จ่าย และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย เพื่อให้มีรายได้ท่ีเพียงพอในการเดินและบ ารุงรักษา
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

      - ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแหล่งก าเนินมลพิษ ท่ีจะต้องจัดท ารายงานตามกฎกระทรวง
ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  ดังนั้น จึงต้อง
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงด้วยเช่นกัน 
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 3.2.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลอู่ทอง  

  1) ข้อมูลทั่วไป 
  - ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลอู่ทอง ต้ังอยู่ท่ีบ้านยางยี่แส ต าบลกระจัน อ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑ ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร บนพื้นท่ีประมาณ ๔๐ 
ไร่ ต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0599729 Y 1589768  

      - ระบบรวบรวมน้ าเสีย เป็นระบบท่อรวม (Combined System)  ครอบคลุมพื้นท่ี
เทศบาลร้อยละ ๙๐ (๑.๘ ตารางกิโลเมตร)  

      - ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบบ่อผ่ึง (Stabilization Pond :SP) สามารถบ าบัดน้ าเสีย
ได้วันละ ๕,๕๐๐ ลบ.ม./วัน มีน้ าเสียเข้าระบบฯ ประมาณ ๑,๙๐๐ ลบ.ม./วัน   

       - การบริหารจัดการ  เทศบาลฯ รับผิดชอบในการการเดินระบบฯ และค่าใช้จ่าย 
ปัจจุบัน ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย และไม่มีการเตรียมการเรื่องดังกล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 - 7 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลอู่ทอง 
 

   - สถานภาพการใช้งานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เดินระบบฯ ตามปกติ  
 2) รายละเอียดของโครงการ  
   - ไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
   - มีผู้รับผิดชอบ แต่เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติภารกิจอื่นอีกหลายหน้าท่ี ท าให้บางช่วงเวลาไม่

สามารถไปดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียได้ 
   - ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลต าบลอู่ทอง ยังไม่มี
แผนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจไห้กับประชาชน เพื่อความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย
ผ่านช่องทางต่างๆ 

  3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินการโครงการ  
   - เครื่องวัดการไหลของน้ าเสียเขาระบบฯ (flow meter) ช ารุดใชงานไมได เครื่องจักร
ช ารุด ขยะอุดตันเครื่องสูบ  

 

สถานีสูบ บ่อผึ่ง ๑ 

บ่อบ่ม ๑ 

บ่อบ่ม ๒ น้้าท้ิงลงสู่คลอง 

ยายแก้ว 
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รูปที่ 3 - 8   ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลอู่ทอง 
 
3.3 จังหวัดนครปฐม 

 จังหวัดนครปฐม มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 1 แห่ง คือ 
เทศบาลนครนครปฐม โดยมีผลการส ารวจฯ ดังต่อไปนี้ 

 3.3.1  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครนครปฐม 

  1) ข้อมูลทั่วไป 
  - ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครนครปฐม ต้ังอยู่ ณ บ้านโคกสวนหลวง ต าบลถนนขาด 

อ าเภอเมืองนครปฐม บนพื้นท่ีประมาณ ๒๘๕ ไร่ ต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0616584 Y 1523444  
  - ระบบรวบรวมน้ าเสีย เป็นระบบท่อรวม (Combined System) รอบคลุมพื้นท่ี ๕.๒๘ 

ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ ๒๖.๖๐ ของพื้นท่ี) มีสถานีสูบน้ า (pump station) จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ าท่ี 
๑ ต้ังอยู่ท่ีซอย ๗ ขนาดบ่อสูบ (กxยxส) ๖.๕๐x๙.๐๐x๘.๐๐ เมตร จ านวนเครื่องสูบน้ า ๓ เครื่องขนาดของเครื่อง
สูบน้ า๕๐/๓๗แรงม้า/กิโลวัตต์ อัตราการสูบน้ า ๒๖๕ ลิตร/วินาที เวลาท างาน ๘ ช่ัวโมง/วัน สถานีสูบน้ าท่ี ๒ 
ต้ังอยู่ท่ีสะพานบ่อตะโหนด ขนาดบ่อสูบ (กxยxส)๔.๒๕x๘.๐๐x๙.๐๐ เมตรจ านวนเครื่องสูบน้ า ๓เครื่อง ขนาด
ของเครื่องสูบน้ า ๒๑๕/๑๖๐ แรงม้า/กิโลวัตต์ อัตราการสูบน้ า ๒๖๕ ลิตร/วินาที เวลาท างาน ๘ ช่ัวโมง/วัน และ 
สถานีสูบน้ าท่ี ๓ ได้ท าการก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ าเสียส่วนขยายระยะท่ี ๑ โดยระกอบ
ด้วยท่อรวบรวมน้ าเสียบนถนน ๔ สาย อาคารชลศาสตร์ ท าให้มีระบบรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมเพิ่มข้ึนอีกแต่ยังไม่
ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล 
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  - ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบบ่อผ่ึง (Stabilization Pond : SP) สามารถบ าบัดน้ าเสีย
ได้วันละ ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม./วัน น้ าเสียเข้าสู่ระบบฯ ประมาณ ๑๗,๕๐๐ ลบ.ม./วัน (คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของระบบ
บ าบัด)  

     - การบริหารจัดการ  เทศบาล ฯ รับผิดชอบในการการเดินระบบฯ และค่าใช้จ่าย 
ปัจจุบัน ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย และไม่มีการเตรียมการเรื่องดังกล่าว 

 

 

 
 

 

 
 
 

รูปที่ 3 - 9   แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ าเสียเทศบาลนครนครปฐม 
 

   - สถานภาพการใช้งานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย : เดินระบบฯ ตามปกติ  
 2) รายละเอียดของโครงการ 
   - มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ แต่การรายงานผลข้อมูลยังไม่ชัดเจนนัก 

   - เทศบาลต าบลอู่ทอง ยังไม่มีแผนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจไห้กับ
ประชาชน เพื่อความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียผ่านช่องทางต่างๆ 

3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินการโครงการ 
       - เครื่องจักรมีสภาพเก่า ช ารุด ทรุดโทรม เช่น เครื่องสูบน้ า ระบบควบคุมท่อรวบรวมน้ า

เสียบางส่วนท่อส่งน้ าเสีย ปัจจุบันจ่ายค่าไฟเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าบ ารุงรักษาระบบ/อุปกรณ์มากกว่า ๑ 
ล้านบาท/ปี เกรงว่าการด าเนินการในระยะยาวอาจมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย  

  - ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมสามารถรองรับ
ปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับ
จังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือแหล่งงบประมาณอื่น  

  - ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ตามหลักการผู้ก่อ มลพิษเป็น         
ผู้จ่ายและเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย เพื่อให้มีรายได้ท่ีเพียงพอในการเดินและบ ารุงรักษา
ระบบอย่างต่อเนื่อง 
  
  

 

 

                                                                 

                                 

 

 

 

 

บ่อสูบน้้าท่ี  
๑ 

สถานีปรับปรุง
คุณภาพน้้า 

น้้าเสียจากชุมชน 

คลองระบายน้้าชื่อ  

คลองท่าผา-บางแก้ว 

บ่อสูบน้้าท่ี ๒  
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รูปที่ 3 - 10 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครนครปฐม 

 
3.4 จังหวัดสมุทรสาคร 

 จังหวัดสมุทรสาคร มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 4 แห่ง ใน
พื้นท่ี 2 อปท. ได้แก่ เทศบาลต าบลบางปลา 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกกระบือ 3 แห่ง  โดยมีผล
การส ารวจฯ ดังต่อไปนี้ 

  3.4.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางปลา 

   - ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางปลา ต้ังอยู่ท่ีสวนสาธารณะด้านหน้าของชุมชน
บ้านสวนรังสี เป็นพื้นท่ีบ้านจัดสรร ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองฯบนพื้นท่ีประมาณ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา พิกัด
ภูมิศาสตร์ X 0636763 Y 1502945 
   - ระบบรวบรวมน้ าเสีย เป็นระบบท่อรวม (Combined System) รวบรวมน้ าเสียจาก
ท่อระบายน้ า จากชุมชนบ้านสวนรังสี เป็นพื้นท่ีบ้านจัดสรร ครอบคลุมพื้นท่ี ร้อยละ ๐.๐๒ 
   - ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นถังบ าบัดส าเร็จรูปแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) 
ขนาด ๘๐ ลบ.ม./วัน รวบรวมน้ าเสียในบ่อพักสูบข้ึนถังจุลินทรีย์เติมอากาศ ผ่านไปยังถังตกตะกอน น้ าท่ีผ่านการ
บ าบัดล้นออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ คือ คลองส่ีวาพาสวัสด์ิ            
   - การบริหารจัดการ  เทศบาลฯ รับผิดชอบในการการเดินระบบฯ และค่าใช้จ่าย 
ปัจจุบัน ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย และไม่มีการเตรียมการเรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้ ในพื้นท่ี
เทศบาลฯ มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ขององค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เข้ามาด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบ Activated Sludge (AS) หรือระบบตะกอนเร่งขนาด ๔๐๐ ลบ.ม./วัน  
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รูปที่ 3 - 11  แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ าเสีย เทศบาลต าบลบางปลา 

 

   - สถานภาพการใชงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย : ปัจจุบันไม่ได้เดินระบบฯ 
เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบฯ (เครื่องสูบ) ถูกมิจฉาชีพขโมยหลายครั้ง จึงต้องพิจารณางบประมาณของเทศบาลฯ 
จัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อเดินระบบฯ 

  

  
  

  
รูปที่ 3 - 12 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางปลา 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบ้าบัด 

 น้้าเสีย 
น้้าเสียจากชุมชน คลองระบายน้้า 
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 3.4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ 

 1) ข้อมูลทั่วไป  
   - ท่ีต้ัง ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีท่ีต้ังอยู่ ๓ แห่ง ได้แก่  
   (๑) ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ  ต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ 
X0644460 Y 1503954 
   (๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พิกัด X0643958 Y 1503340 
   (๓) คลองเทพกาญจนา พิกัด X 0643433 Y 1503787 
ระบบรวบรวมน้ าเสีย เป็นระบบท่อรวม (Combined System) ครอบคลุมพื้นท่ี ร้อยละ ๔๙ 
   - ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นถังบ าบัดส าเร็จรูปแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) 
ขนาด ๘๐ ลบ.ม./วัน โดยรวบรวมน้ าเสียในบ่อพักสูบขึ้นถังจุลินทรีย์เติมอากาศ ผ่านไปยังถังตกตะกอน น้ าท้ิงท่ี
ผ่านการบ าบัดล้นออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ        
   - สถานภาพการใชงานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
   (1) ระบบบ าบัดน้ าเสีย (ส านักงาน อบต.ฯ) เดินระบบฯ ตามปกติ สูบน้ าวันละ ๒๔
ช่ัวโมง สลับกันตัวละ ๘ ช่ัวโมง น้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแล้วไหลลงสู่คลองหลวงเดิมบาง 
   (2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) ไม่มีน้ าเข้าระบบฯ กองช่าง
ก าลังต่อท่อเพื่อรวบรวมน้ าเสียเข้าระบบฯ ปัจจุบันใช้น้ าจากคลองส่ีวาพาสวัสด์ิหล่อเล้ียงในระบบฯ 
   (3) ระบบบ าบัดน้ าเสีย (คลองเทพกาญจนา) น้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแล้วไหลลงสู่ 
คลองเทพกาญจนา  
  2) รายละเอียดของโครงการ 

   - ไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
   - ไม่มีระบบการจัดท าฐานข้อมูล และการรายงานผล 
   - การบริหารจัดการ อบต.คอกกระบือ รับผิดชอบในการการเดินระบบฯ และค่าใช้จ่าย 
ปัจจุบัน ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย และไม่มีการเตรียมการเรื่องดังกล่าว 

   - ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน : มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ด้านการอนุรักษ์แม่น้ าคูคลองเป็นครั้งคราว แต่ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
เท่าท่ีควร  

  3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการด าเนินการโครงการ 
   - ระบบบ าบัดน้ าเสีย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล)  ไม่มีการเดินระบบฯ อยู่
ระหว่างต่อท่อรวบรวม น้ าเสียเข้าสู่ระบบ  
   - ระบบบ าบัดน้ าเสีย (คลองเทพกาญจนา) ปริมาณน้ าเสียท่ีรวบรวมได้มีปริมาณมากกว่า 
๘๐ ลบ.ม./วัน 
   - ควรมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสภาพการท างานของถังเติมอากาศ ตรวจสอบ
ความสามารถในการรองรับของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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รูปที่ 3 - 13  ระบบบ าบัดน้ าเสียองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ 
 

  
  

  
รูปที่ 3 – 14 ระบบบ าบัดน้ าเสียองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 
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รูปที่ 3 - 15  ระบบบ าบัดน้ าเสียองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ (คลองเทพกาญจนา) 
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บทที่ 4 

ผลการส ารวจและประเมนิระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) ประสานงานกับส านักงานงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย โดยการลงพื้นท่ี เพื่อติดตามผลการด าเนินงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
รวมท้ังส้ิน 7 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 – 1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ 

 

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่รับผิดชอบ 

ระบบก าจัด 
ขยะมูลฝอยชุมชน 

สถานภาพ 

ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท ฝังกลบ ปิดด าเนินการ 
เทศบาลต าบลหันคา ฝังกลบ ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ สถานีขนถ่าย ยังไม่ด าเนินการ 

สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ฝังกลบ ด าเนินการ 
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ฝังกลบ ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลศรีประจันต์ ผสมผสาน ด าเนินการ 

สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย ฝังกลบ ไม่ได้ด าเนินการ 
 
โดยมีรายละเอียดสภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนท่ีได้จากการส ารวจข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 ดังนี้ 
 

4.1 จังหวัดชัยนาท 
 จังหวัดชัยนาท มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท 
เทศบาลต าบลหันคา และเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 

  4.1.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองชัยนาท (สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหนองมะโมง
    
  ๑) ข้อมูลทั่วไป 
 เทศบาลเมืองชัยนาทได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ วงเงิน ๓๒ ล้านบาท เพื่อ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองดู่ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ระยะทางห่างจากเทศบาล ๖๐ กิโลเมตร ห่างจากถนนสายหลักประมาณ ๔ กิโลเมตร ขนาดพื้นท่ีรวม ๗๑ ไร่
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๔๔ เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ มีบ่อฝังกลบ มูลฝอย จ านวน ๑ บ่อ 
ออกแบบให้มีการฝังกลบ ๒ ช้ัน มีอาคารส านักงาน อาคารซ่อมบ ารุง ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมท้ังระบบสาธารณูปโภค
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ท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแต่ไม่ได้เปิดใช้งาน ปัจจุบันไม่สามารถเปิดใช้งานได้แล้วเนื่องจากอาคารและเครื่องจักร
เก่าและช ารุด ท้ังนี้เทศบาลเมืองชัยนาทได้มีการน าขยะมูลฝอยมาก าจัดต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ โดยการก าจัดแบบเทกอง 
ไม่มีการฝังกลบ จนเกิดการร้องเรียนจากประชาชน และต้องปิดด าเนินการ ในท่ีสุด ปัจจุบันเทศบาลฯ น าขยะไป
ก าจัดท่ีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเขาพลอง 
  

  

  

  

  รูปที่ 4 - 1 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหนองมะโมง 

 

 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเขาพลอง 

 สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเขาพลองอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองชัยนาท แต่มีพื้นท่ีต้ังอยู่ในเขต
พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ อยู่ท่ีหมู่ท่ี ๗ บ้านเขาดิน ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท 
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จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ ขนาด ๖๗ ไร่ ระยะห่างจากเทศบาลเมืองชัยนาท ๗ กิโลเมตร 
เป็นสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง มีการก าจัดอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ปัจจุบันไม่สามารถเปิดด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระได้เสนอให้เทศบาลเมืองชัยนาทมี
การทบทวนการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เขาพลองเป็นสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เพราะมีผลกระทบต่อประชาชน
และหน่วยงานในบริเวณพื้นท่ีเขาพลอง  แต่ในปัจจุบันยังคงมีการน าขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองชัยนาทและและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระมาก าจัดเนื่องจากมีปัญหาสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

 

  

รูปที่ 4 – 2 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเขาพลอง จังหวดัชัยนาท 

 
  2) รายละเอียดของโครงการ 
   - ด้านนโยบาย ในปี 2558 จังหวัดชัยนาทได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียดเฉพาะท่ีระบบก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวมในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท ซึ่งศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวมหนองมะโมง ก็ถูกจัดกลุ่มพื้นท่ีเป็นกลุ่มขนาดเล็ก (S) ประกอบด้วย อปท.ในพื้นท่ีอ าเภอวัด
สิงห์ และอ าเภอหนองมะโมง จ านวน 10 แห่ง 
   - ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากระยะทางขนส่งขยะมาท าการก าจัดท่ีหนองมะโมง
ค่อนข้างไกล และมีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และระบบช ารุดเสียหาย จึงปิด
ด าเนินการในท่ีสุด 
  3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในการด าเนินการโครงการ 
   - การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และหาแนวทางการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยมีแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาท (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558 
– 2562) เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการ แผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ีท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 

 
4.1.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลหนัคา 
เทศบาลต าบลหันคาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงิน 26.155 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบก าจัด
ขยะแบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล บนเนื้อท่ี ๓๑ ไร่เศษ มีบ่อฝังกลบมูลฝอย จ านวน ๓ บ่อ ก่อสร้างแบบถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ านวน ๒ บ่อ และเป็นบ่อดินท่ีไม่มีระบบป้องกันการซึมของน้ าชะขยะลง
แหล่งน้ าใต้ดินและไม่มีระบบท่อรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย จ านวน ๑ บ่อและได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
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การเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๕๗.๒๒๓ ล้านบาท และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงิน 10.๑๔๔ ล้านบาท 

สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลหันคา ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๓ บ้านหนองแจง ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหัน
คา จังหวัดชัยนาท ห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ขนาดพื้นท่ีรวม ๗๔ ไร่ ๕ ตารางวา  เดิมเทศบาล
ต าบลหันคารับผิดชอบก าจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน รวม ๑๕ แห่ง 
ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๓๐ ตัน/วัน 

ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดชัยนาทประสบปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนเนื่องจากการจัดการ
ขยะมูลฝอยในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจนต้องปิดด าเนินการจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยนาท บริเวณเขาพลอง และหนองมะโมง    ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวนมากต้องน าขยะมูลฝอยไปก าจัดยังสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลหันคา รวมท้ังส้ิน ๓๐ 
แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็น ๕7-๖๐ ตัน/วันท าให้บ่อฝังกลบสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ภายในปี 
๒๕๕๗ จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดท้ังนี้ เทศบาลต าบลหันคาได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน 10.๑๔๔ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงบ่อก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 1 บ่อ ซึ่ง
สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ ๒0,๐๐๐ ตัน หรือประมาณ 1 ปีเท่านั้น และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึง
ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
จังหวัดชัยนาท เป็นเงิน ๓๕.๙๖๑ ล้านบาท  
 

  

  
 

  
รูปที่ 4 – 3 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลหนัคา จังหวัดชัยนาท 
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4.1.3 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
 เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงิน 70 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย (สถานีขนถ่าย) ในพื้นท่ีจ านวน ๑๐ ไร่ตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา เพื่อรองรับระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมกับเทศบาลต าบลหันคา และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจ านวน ๒๔.๗ ล้านบาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์งานสถานีขนถ่าย ได้แก่ เครื่องอัดมูลฝอย รถยนต์
บรรทุกขนส่งตู้มูลฝอย และตู้บรรทุกมูลฝอย แต่ยังขาดครุภัณฑ์บางอย่าง เช่น เครื่องจักรกล โครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็น ประกอบกับถนนทางเข้าคับแคบ จึงยังไม่สามารถเดินระบบได้ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลต าบล
โพธิ์พิทักษ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
เร่งด่วน จ านวน ๓.๘6๓ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงก่อสร้างถนนทางเข้าสถานีระยะทาง ๑.๕ กม.จากระยะทาง ๓ กม. 
 เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓๘ ล้านบาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เพิ่มเติม เช่น เครื่องช่ังน้ าหนักมูลฝอย สายพานล าเลียงคัดแยกขยะ และปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีขนถ่ายฯ 
ระยะทาง ๑.๕ กม. ซึ่งสถานีขนถ่ายของเทศบาลโพธิ์พิทักษ์จะเปิดด าเนินการได้ในปี ๒๕๕๘ เพื่อการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดร่วมกับการด าเนินงานแบบศูนย์รวมร่วมกับเทศบาลต าบลหันคา  

  

  

  

รูปที่ 4 - 4 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ จังหวัดชัยนาท 
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4.2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 3 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง และเทศบาลต าบลศรีประจันต์ 

 4.2.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
   - สถานท่ีก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต้ังอยู่บนพื้นท่ีหมู่บ้านโพธิ์ตะวันออก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากเขตเทศบาลระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีการใช้ประโยชน์พื้นท่ี
โดยรอบเป็นที่ว่างเปล่าและท่ีนา   

- เปิดด าเนินการเมื่อ ปี 2539 โดยเทศบาลฯ ได้น าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝัง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท้ังนี้ เทศบาลฯ ได้วางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 พื้นท่ี 10 ไร่ ขณะนี้ได้ใช้พื้นท่ีเต็มศักยภาพและปิดการใช้งานไป
แล้ว และก าลังเปิดใช้งานในส่วนระยะท่ี 2 พื้นท่ี 147 ไร่ มีปริมาณขยะเข้าระบบ 55 ตัน/วัน มี อปท. ร่วมท้ิง
ขยะ จ านวน 11 ราย 

- มีแนวต้นไม้เพื่อลดผลกระทบจากขยะท่ีอาจปลิวไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง พบปัญหาเรื่อง
กล่ินรบกวนบ้าง แต่ทางเทศบาลฯ ใช้น้ าหมักชีวภาพในการควบคุมกล่ิน  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 – 5 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

 4.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 
   - เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะมูล 
ฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด พ.ศ.2548-2549 (แต่มีการต่อ
สัญญาและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท าให้ขยายเวลาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2551) รวมวงเงินท้ังส้ิน 
55.134 ล้านบาท 
   - สถานท่ีฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้องต้ังอยู่ท่ี ถนนศรีส าราญ 3 ห่างจากท่ีท า
การเทศบาลฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ี 49 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ  

-  เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่ปี 2551 โดยเทศบาลฯ ได้น าขยะมูลฝอยมา
จัดการด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลบนพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ระบบท่ีออกแบบไว้คือ ฝัง
กลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) แต่สถานภาพปัจจุบันเป็นการเทกองแบบควบคุม (Control Dump) 
ปริมาณขยะเข้าระบบ 20 ตัน/วัน และไม่มี อปท.อื่นมาร่วมท้ิง 
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   - วันท่ีส ารวจ พบว่าขยะเต็มขอบบ่อ เต็มพื้นท่ี และน้ าชะขยะไม่ลงในบ่อบ าบัด        
ท่อรวบรวมน้ าชะขยะอุดตัน  

 

  

รูปที่ 4 – 6 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 
 

4.2.3 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีประจันต์ 
            - เทศบาลต าบลศรีประจันต์ ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 141,208,021 บาท และใช้งบประมาณของเทศบาลในการด าเนินการ 
จ านวน 15,689,780 บาท รวมวงเงินท้ังส้ินจ านวน 156,897,801 ล้านบาท  

 - ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีประจันต์ ต้ังอยู่ท่ีบ้านสะพานหลวงหมู่ 4 
ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากเขตเทศบาล 8 กิโลเมตร ห่างจากถนนสายหลัก 
6 กิโลเมตร มีพื้นท่ีรวม 51 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ซึ่งเป็นท่ีดินของเทศบาลเอง บริเวณรอบๆ มีการใช้ประโยชน์
เพื่อการเกษตรกรรม 

- รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย  สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบล  
ศรีประจันต์ มีเทคโนโลยีแบบครบวงจร การน าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดย
ผ่านโรงคัดแยกขยะ โรงหมักปุ๋ย หรือท่ีเรียกว่าผสมผสาน (Integrated) แต่ปัจจุบันมีการด าเนินการในระดับเทกอง
แบบควบคุม (Control Dump) มี อปท.ร่วมท้ิงขยะ จ านวน 18 ราย ปริมาณขยะเข้าระบบ 40 - 50 ตัน/วัน 

 - การด าเนินการ เทศบาลฯ ให้บริษัทเอกชนเช่าพื้นท่ีก าจัดขยะ โดยบริษัทเจษฎาวรรณ
กิจรุ่งเรือง มีเรื่องร้องเรียนกล่ินเหม็นและแมลงรบกวนไปท่ีศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังพบขยะ
ปลิวไปตกในบ่อบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีสีด าเข้มมาก อาคารท่ีพักขยะชุดรุดเสียหายอย่างมาก และอาคารโรงปุ๋ยหมัก 
อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้  

 
 



61 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
 

  

รูปที่ 4 – 7 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีประจันต์ 
 

4.3 จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนคร
อ้อมน้อย  

   ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอ้อมน้อย 
              - เทศบาลฯ ได้จัดซื้อท่ีดินจ านวน 75 ไร่ เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะบริเวณ 

หมู่ 3 ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย   โดยวิธี
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งได้ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 1 ต้ังแต่ปี 2540 -2542 และ
เทศบาลได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2548 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะให้แล้วเสร็จ ซึ่ง
โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการถ่ายโอนการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมวงเงินท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังส้ิน 
135.30 ล้านบาท 

 - เทศบาลฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลจนแล้วเสร็จในระยะท่ี 1 และก าลังด าเนินการก่อสร้างในระยะท่ี 2 มีผลการด าเนินงานการ
ก่อสร้างมากกว่าร้อยละ 90 แต่เนื่องจากมีปัญหามวลชน และการคัดค้านจากประชาชนโดยรอบท าให้ไม่สามารถ
ใช้งานระบบได้จนถึงปัจจุบัน และเทศบาลนครอ้อมน้อยได้ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยจ้างเอกชนในการ
ก าจัด เมื่อเก็บรวบรวมขยะเสร็จแล้วจะน าไปก าจัด ณ สถานท่ีก าจัดขยะเอกชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ซึ่งมีระยะทางห่างจากเทศบาลเมืองอ้อมน้อย ประมาณ 25 กิโลเมตร 

 - สภาพสถานท่ีก าจัดขยะในปัจจุบันคือ บริเวณบ่อฝังกลบมีวัชพืชข้ึนเต็ม บริเวณขอบบ่อ
มีต้นกระถินยักษ์ข้ึนอย่างหนาแน่น อาคารซ่อมบ ารุงและอาคารช่ังน้ าหนักมีสภาพช ารุดทรุดโทรมมากจากเหตุน้ า
ท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554 

 - ในด้านนโยบาย ผู้บริหารของเทศบาลมีความเข้าใจต่อปัญหาและมีนโยบายท่ีชัดเจนใน
การด าเนินงาน ดังนั้นจึงไม่พบปัญหาด้านนโยบาย 

  - ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากมีประชากรแฝง     
ในพื้นท่ีจ านวนมาก การสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นท าได้ยาก การมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อย แม้ว่าเทศบาลมี
แผนงานโครงการการให้ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด ประเภท
ของมูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ แต่ยังขาดความร่วมมือจากประชาชน 
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   - ปัญหาท่ีพบ มีสถานประกอบการ เช่น  โรงงานอุตสาหกรรม ห้องเช่า ไม่มีการแยก
ขยะ  ท าให้มีขยะประเภทกากอุตสาหกรรมปนมากับขยะครัวเรือนจ านวนมาก ท าให้เทศบาลต้องรับภาระหนักใน
เรื่องค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ 
 
 

 
 
 
 

   

 
รูปที่ 4 – 8 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอ้อมน้อย 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์การจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
  

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) ได้ด าเนินการส ารวจและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 7 แห่ง และระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 7 แห่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีลุ่มน้ าท่าจีน  

 

ตารางที่ 5-1 จ านวนระบบจัดการของเสียที่ท าการส ารวจและประเมินประสิทธิภาพในปี 2558 

 

จังหวัด อปท. 
ระบบการจัดการของเสีย (แห่ง) หมายเหตุ 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะ 
ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท    

เทศบาลต าบลหันคา    
เทศบาลต าบลโพธ์ิพิทักษ์    

สุพรรณบุร ี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี    
เทศบาลต าบลอู่ทอง    
เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง    
เทศบาลต าบลศรีปะจันต์    

นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม    
สมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางปลา    

อบต. คอกกระบือ *  *มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 3 จุด 
เทศบาลนครอ้อมน้อย    

รวม 7 7  
 
 การวิเคราะห์การจัดการน้ าเสียชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยจะน าเสนอในภาพรวมของจังหวัด   
ซึ่งจ าแนกการวิเคราะห์ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอย แยกเป็นรายจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 จังหวัดชัยนาท 

5.1.1 การจัดการน้ าเสียชุมชน 
 แหล่งก าเนิดน้ าเสียหลักของจังหวัดชัยนาท ได้แก่  
   - ภาคชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนในเขตเทศบาล รวมท้ังบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ริมน้ า 
คือ เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลต าบลหันคา เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร เทศบาลต าบลสรรพยา เทศบาลต าบล
สามง่ามท่าโบสถ์ เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา เทศบาลต าบลวัดสิงห์ เทศบาลต าบลโพธิ์
พิทักษ ์
   - ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว มีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ท าให้มีการปนเป้ือนของสารเคมีในแหล่งน้ า 
   - ภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมเกษตรประเภท
โรงสี ต้ังกระจายอยู่ท่ัวไป มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอหันคา 
อ าเภอสรรพยา และอ าเภอสรรคบุรี 
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 พื้นท่ีจังหวัดชัยนาท มีระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดแล้ว จ านวน 2 แห่ง ท้ังนี้ มีการจัดการน้ าเสียชุมชน จ านวน 5 แห่ง ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง (รองรับน้ าเสีย 
5,870 ลบ.ม./วัน) อ าเภอหันคา และอ าเภอสรรพยา (รองรับน้ าเสียแห่งละ 50 ลบ.ม./วัน) การด าเนินงานในการ
จัดการคุณภาพน้ า เนื่องจากคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าท้ังแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และแม่น้ าท่าจีนมีแนวโน้ม
เส่ือมโทรมลง จึงมีการด าเนินงานจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ได้แก่ การติดต้ังถังดักไขมันครัวเรือนริมน้ า 
6 อ าเภอริมน้ า จ านวน 400 แห่ง การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลุ่มอาคาร จ านวน 3 แห่ง ในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ และเทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา การส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียจาก
แหล่งก าเนิดโดยเพิ่มเป้าหมายไปยังโรงเรียน วัด ร้านอาหารริมน้ า รวมท้ังกิจกรรมรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนและ
นักเรียน ซึ่งการบ าบัดน้ าเสียท่ีแหล่งก าเนิด การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเหล่านี้น่าจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยลดปัญหา
มลพิษทางน้ า ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีบ าบัด น้ าเสีย 
    

5.1.2 การจัดการขยะมูลฝอย   
  1) ขยะท่ีเกิดขึ้นในเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนมากท่ีมีการก าจัดแบบไม่
ถูกสุขลักษณะเป็นลักษณะเทกองและเผาเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม 
  2) ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินส าหรับใช้เป็นสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากต้องใช้พื้นท่ี
ค่อนข้างมากและต้องมีสภาพพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชน
ในพื้นท่ี 
  3) ขาดความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเช้ือ 

  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังใช้ถังรองรับขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล คือ ไม่มี
การปกปิดมิดชิด นอกจากนี้ยังขาดการแยกประเภทถังรองรับขยะมูลฝอยเป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยเปียกและมูล
ฝอยแห้งท่ีเก็บรวบรวมได้นั้นเก็บรวบรวมไว้ในรถเก็บขนคันเดียว ดังนั้น การแยกประเภทของถังรองรับมูลฝอยและ
การรณรงค์สร้างจิตส านึกของประชาชนในการแยกประเภทมูลฝอยท้ิงลงตามประเภทถังท่ีจัดไว้ตามท่ีต่างๆ ควรจะ
น ามาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บมูลฝอย 
  5) ปริมาณขยะท่ีจะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากการลด คัดแยกขยะ
ของประชาชนและชุมชนต้ังแต่ต้นทางยังไม่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย 
  6) ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยน้อย เนื่องจากมีจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
อยู่ในสภาพหมดอายุการใช้งาน 
  7) ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่มักถูกท้ิงปะปนกับ
ขยะท่ัวไป ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการคัดแยกของเสียอันตรายออกจาก
ขยะมูลฝอยท่ัวไป รวมท้ัง อปท.ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการจัดการต้ังแต่การเก็บรวบรวมและการ
ขนส่ง ยังไม่มีการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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5.2 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 5.2.1 การจัดการน้ าเสียชุมชน 
 พื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มีระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดแล้ว จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลต าบลอู่ทอง แต่ในปัจจุบัน การขยายตัวของ
ชุมชนเริ่มหนาแน่นขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาด้านน้ าเสีย 
ปัญหาการระบายน้ า และปัญหาน้ าท่วม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาด้านการระบายน้ า การ
รวบรวมน้ าเสีย และการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และช่วยบรรเทา
ปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน การขยายความ
ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียท่ีมีการเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ จ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการ แม้ว่าต้องใช้ระยะเวลาและความพร้อมของท้องถิ่น หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือกัน จะท้าให้น้้าเสียยังคง
ถูกปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบ้าบัดในบางพื้นท่ีและส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมต่อไป 

 5.2.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
  1) ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการใช้ส่ิงของและท้ิงขยะท่ีไม่ถูกต้องรวมท้ังเห็นเรื่องขยะ
เป็นภาระหน้าท่ีของรัฐจึงมักขาดส านึกความรับผิดชอบและขาดวินัยเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย 
  2) ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการอุปโภคและบริโภคภาคครัวเรือนและการท่องเท่ียวท่ี
ขยายตัว 
  3) หน่วยท้องถิ่นไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทันต่ออัตราการเกิดขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะ
รวมท้ังมีงบประมาณก าจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอท่ีจะทาให้เกิดประสิทธิผล 

 4) มีการก าจัดขยะไม่ถูกต้องในหลายพื้นท่ีส่งผลให้เกิดมลพิษและมลทัศน์แก่ชุมชนข้างเคียง
รวมท้ังไม่มีระบบก าจัดของเสียอันตราย 
   5) การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เคร่งครัดข้อก าหนดท้องถิ่นยังไม่มีการควบคุมต้นทางของขยะมูลฝอยโดยเฉพาะของเสียอันตราย 
  6) การหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเกินจาเป็นจากผู้ผลิตส่งผลให้ปริมาณขยะ
เพิ่มข้ึน 
  7) การแข่งขันธุรกิจแปรรูปขยะเป็นพลังงานท้ังในจังหวัดและพื้นท่ีข้างเคียงท าให้สับสนต่อการ
วางแผนและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5.3 จังหวัดนครปฐม 

 5.3.1 การจัดการน้ าเสียชุมชน 
 การจัดการน้ าเสียของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐมพบว่า มีเพียงเทศบาลนคร
นครปฐมเท่านั้นท่ีมีระบบบ าบัดน าเสียชุมชนรวมแบบบ่อปรับเสถียร และเทศบาลต าบลนครชัยศรีท่ีมีระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบกลุ่มอาคาร ขณะท่ีเทศบาลท่ีเหลืออีก 21 แห่ง รวมท้ังองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ัง 93 แห่ง ยังไม่มีการวางแผนหลักในการจัดการน้ าเสียชุมชนท่ีเหมาะสม และจากการคาดการณ์จ านวน
ประชากรในอนาคตของจังหวัดนครปฐม โดยอาศัยข้อมูลของประชากรต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 -2554 สามารถ
คาดการณ์จ านวนประชากรในปี 2559 ได้ประมาณ 2,047,276 คน ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราเกิดน้ าเสีย ประมาณ 
378,510 ลบ.ม./วัน เกิดความสกปรกในรูปบีโอดีคิดเป็น 44,590 กิโลกรับบีโอดี/วัน ดังนั้นน้ าเสียจากชุมชนจึง
เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้คุณภาพน้ าแหล่งน้ าในพื้นท่ีเส่ือมโทรมลง จังหวัดนครปฐมจึงควรผลักดัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการน้ าเสียชุมชน ตามแผนแม่บทการจัดการน้ าเสียชุมชน ต่อไป 

5.3.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
  1) อปท. มีการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  2) การจัดการขยะมูลฝอยและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มท่ี 
  3) อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  4) อปท. ไม่มีการจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบ 
  5) ขาดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย 
  6) ศักยภาพ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 
5.4 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 5.4.1 การจัดการน้ าเสียชุมชน 
 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรท้ังหมด 545,454 คน มีปริมารน้ าเสียเกิดข้ึนท้ังหมดประมาณ 127,480 
ลบ.ม/วัน มีชุมชนในระดับเทศบาลต าบล จ านวน 12 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 25 แห่ง โดย
ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน การด าเนินการท่ีผ่านมาในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็ก ขนาด 80 ลบ.ม./
วัน ได้แก่ อบต.คอกกระบือ มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน จ านวน 3 แห่ง และ ทต.บางปลา มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน จ านวน 1 แห่งและนอกจากนี้มีเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรกได้รับการสนับสนุนงบประมารจากกองทุน
ส่ิงแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบกลุ่มอาคาร ขนาด 500 ลบ.ม./วัน จ านวน 3 แห่ง และ
องค์การจัดการน้ าเสียได้ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพื้นท่ีต าบลบางปลา จ านวน 1 แห่ง และมี
แผนจะด าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลท่าจีน และต าบลนาดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดสรร
งบประมาณ  
 เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและมีพื้นท่ีทางทิศ
ตะวันออกติดกรุงเทพมหานครโดยตรง จึงได้รับผลจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร ราชบุรี และสมุทรสงคราม มีบทบาท
ส าคัญในการสนับสนุน เช่ือมโยงเศรษฐกิจหลักจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับพื้นท่ีภาคใต้และภาค
ตะวันตก ส่งผลให้การขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะในด้าน
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น้ าเสีย ดังนั้นจังหวัดจึงควรให้ความส าคัญ โดยบูรณาการแผนด าเนินงานร่วมกันกับองค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) 
อุตสาหกรรมจังหวัด เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ า หรือใช้กลไกคณะกรรมการเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
จังหวัดในการขับเคล่ือน เป็นต้น 

5.4.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
  1) ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
   - ขาดภาชนะในการรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภทท่ีได้รับการคัดแยกจากต้นทางท่ี
แหล่งก าเนิด 
   - ขาดความร่วมมือในการแยกประเภทขยะมูลฝอยจากประชาชน 
   - ประชาชนผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยไม่ให้ความสนใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
   - ประชาชนไม่คัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชนท่ัวไป เนื่องจาก
ขาดความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
  
  2) ด้านการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
   - การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยไม่ท่ัวถึง เป็นเหตุให้มีขยะมูลฝอยตกค้างใน
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก 
   - ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ไม่สามารถด าเนินการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดได้สะดวก 
       - งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย  
ไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงในการด าเนินการ 
   - การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยอันตราย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
         - การจัดเส้นทางการเก็บรวบรวมยังมีความซ้ าซ้อนท าให้ส้ินเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานสูง 
   - ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ท้ังต าแหน่งในการจัดวางและจ านวนท าให้เกิด
ปัญหาการทิ้งในพื้นท่ีว่างเปล่า และการท้ิงนอกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

   - ขาดการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ท าให้ขยะมูลฝอยมี
ปริมาณสูงมีปัญหาเรื่องการเก็บขนและขยะมูลฝอยตกค้างตามมา 

   - รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีจ านวนไม่เพียงพอ หรือมีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะสมกับการ
ใช้งานรวมท้ังขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษา 

   - ขาดการวางแผนการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
  3) ปัญหาด้านการบ าบัดและการก าจัด 

   - ขาดสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะสถานท่ีก าจัดขยะ  
มูลฝอยอย่างครบวงจร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการฝังกลบบนพื้นท่ี โดยไม่มีการป้องกันมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม 

   - การด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานท่ีบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย ยังไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน 

   - จัดหาพื้นท่ีท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการได้ยาก และเมื่อสามารถจัดหาได้แล้วมักได้รับการ
ต่อต้านจากประชาชนในพื้นท่ี 
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   - วิธีการฝังกลบมักจะได้รับการต่อต้านจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง อีกท้ังปัญหา
สถานท่ีฝังกลบมูลฝอยซึ่งจ าเป็นต้องใช้พื้นท่ีมาก ท าให้ในอนาคตจะเกิดข้อจ ากัดในการหาสถานท่ีฝังกลบมูลฝอย 

   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย  
โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพของบุคลากรท่ีมีอยู่และสถานะทางการเงิน 

   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกพื้นท่ีส าหรับก่อสร้างระบบบ าบัด และ
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยไม่ค านึงถึงหลักวิชาการ 

   - ไม่มีระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน 
  4) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ดูแลรักษาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

   - ขาดการดูแลรักษาสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ียังใช้งานอยู่อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
ตามท่ีออกแบบหรือก าหนดไว้ 

   - ไม่มีการปิดพื้นท่ีและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เมื่อส้ินสุดอายุการใช้งานของ
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

   - มาตรการพิกัดอัตราภาษีต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ประกอบการและการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม การจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่นไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินการ 

   - ขาดความรู้และงบประมาณในการดูแลรักษาระบบบ าบัด และก าจัดขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 6 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจดัการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 
  
    จากการติดตามประเมินผลการจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย จ านวน 16 แห่ง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 7 อปท. เป็นของเทศบาลเมืองชัยนาท          
เทศบาลต าบลหันคา จังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาล
นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเทศบาลต าบลบางปลา องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ จังหวัด
สมุทรสาคร และระบบก าจัดขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 7 อปท. ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยนาท          
เทศบาลต าบลหันคา เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ จังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 
เทศบาลต าบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สรุปข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายดังนี้ 

 6.1 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน 
 จากการติดตามตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาล
นครนครปฐม พบว่าระบบบ าบัดน้ าเสียยังคงใช้งานได้ตามปกติ  แต่เนื่องจากเครื่องปั๊มน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด
ช ารุดบ่อย  ท าให้ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบมีจ านวนน้อยและไม่สม่ าเสมอ ท าให้ระบบไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินการด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนต่อไป อาทิ ขยายแนวท่อรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังเขตเทศบาล
นครนครปฐม 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลหันคา ระบบได้รับความเสียหายจากการเกิดอุกภัย ในปี 2554 
และจังหวัดเนินโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าท่าจีน ท าให้ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม 
หากการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแล้วเสร็จ ควรเร่งรัดการเปิดระบบต่อไป 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลอู่ทอง มีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบฯน้อยและไม่สม่ าเสมอ  ท าให้ระบบ
ไม่สามารถบ าบัดน้ าเสียได้เต็มประสิทธิภาพ ควรเพิ่มบุคลากรส ารองเพื่อการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียหาก
บุคลากรหลักติดภารกิจอื่น เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียจ าเป็นต้องมีบุคลากรดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลบางปลา และองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ เป็นระบบบ าบัดน้ า
เสียแบบกลุ่มอาคาร ขนาด 80 ลบ.ม./วัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อทดสอบ
คุณภาพ จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ และเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบเป็นเจ้าหน้าท่ีใหม่ ควรจัดการ
อบรมหรือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแก่เจ้าหน้าท่ีในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 เทศบาลต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น เทศบาลสัญจร เอกสารแผ่นพับ เว็บไซด์ของ
เทศบาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้เรื่องน้ าเสีย และทราบผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของ
เทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล 

 6.2 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 จากการติดตามตรวจสอบระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ัง 7 แห่ง พบว่า  
  1) ไม่สามารถเปิดด าเนินระบบฯได้ จ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนครอ้อมน้อย 
  2) ยังไม่มีการด าเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอย จ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
เนื่องจากยังไม่มีการติดต้ังเครื่องช่ัง 
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  3) ผลการประเมินระบบการจัดการฯ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง จ านวน 3 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
ชัยนาท (หนองมะโมง) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง และเทศบาลต าบลศรีปะจันต์ 
  4) ผลการประเมินระบบการจัดการฯ อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลหันคา 
และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

 ส าหรับด้านการก าจัดขยะมูลฝอยพบว่าสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งใช้งานมานานเกินศักยภาพ   
ในการรองรับขยะมูลฝอย ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต าบลหันคา มีการปรับปรุงพื้นท่ี
เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้อีก บางแห่งยังมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกองโดยไม่
บดอัดขยะ และไม่กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินทุกวัน ได้แก่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ซึ่งมีปัญหาหลายด้าน 
ประกอบกับรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอกับการดูแล และบ ารุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพได้ 
ผนวกกับสภาพพื้นท่ีต้ังท่ีไม่เหมาะสม ท าให้ดูแลรักษาระบบค่อนข้างยุ่งยาก จากการส ารวจข้อมูลในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 สามารถสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 6–1 แนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1 การคัดแยกขยะต้นทาง 
1.1 ประชาชน ส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการใช้สิ่งของและทิ้ง
ขยะที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งเห็นเรื่องขยะเป็นภาระหน้าที่ของรัฐจึง
มักขาดความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนและของเสียอันตราย 

1) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและสร้างวินัยการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างย่ังยืน ให้แก่ ประชาชนทุกระดับและทุกภาคส่วน ให้
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์ขยะ ตามหลัก 3 Rs (Reduce Reuse 
Recycle) เพ่ือลดปริมาณขยะ ท่ีต้องเก็บขน และน าไปก าจัด 1.2 ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากการอุปโภคและบรโิภคภาค

ครัวเรือนและการท่องเท่ียวที่ขยายตัวปริมาณนักท่องเท่ียวต่าง
ถ่ินและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึนแต่มักขาดวินัยเรื่องขยะมูลฝอย 
1.3 ภาชนะรองรับขยะ มีไม่เพียงพอ หรือมีสภาพ 
ไม่สมบูรณ์ รวมถึงการจัดภาชนะรองขยะทั้ง 4 ประเภท (ขยะ
อินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ ขยะอันตราย) อาจเป็น
นภาระหนักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดหา
งบประมาณส าหรับจัดซื้อถังขยะให้ครบทั้ง 4 ประเภท หรือมี
จัดเตรียมถังขยะครบทุกประเภท 

1) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเพ่ือเป็นการ
แยกประเภทขยะและสะดวกต่อการขนส่งไปจัดการขยะแต่ละ
ประเภทโดยเฉพาะ 
2) อปท. มีการก าหนดภาชนะและจุดรองรับขยะแยกตาม
ประเภทขยะตามแหล่งก าเนิดขยะในสถานที่ต่างๆ เช่น จุดทิ้ง
ขยะอินทรีย์ ณ ตลาดสด จุดท้ิงขยะอันตรายชุมชน ณ ที่ท าการ
ชุมชน เป็นต้น และวางแผนในการเข้าไปให้บริหารเก็บขน 
แทนการใช้งบประมาณเพ่ือจัดซื้อภาชนะรองรับขยะให้ครบ 4 
ประเภท  

1.4 มีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย ส าหรับใช้ในการ การ
หีบห่อและบรรจภุัณฑ์สินค้าอุปโภคบรโิภคที่เกินจ าเป็นผลให้
ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน 

1) มีการรณรงคส์ร้างจิตส านัก ให้ภาคประชาชน มีการลดการ
ใช้พลาสติกและโฟม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และสถาน
ประกอบการ ใช้บรรจภุัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ในการจัดประชุม 
สัมมนา  
2) ส่งเสริมภาคธุรกิจ สถานประกอบการ ท่ีมีการผลิตสินค่าท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
3 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อ 
หรือ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน  
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ตารางที่ 6–1 แนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2 การเก็บรวบรวมขยะ 
2.1 อปท. เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด ในรถคันเดียวโดยไม่มีการ
แยกประเภท ท าให้ประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการแยกขยะ
ขาดความเชื่อมั่นกับการบริหารงานของ อปท. ที่ไม่มีการแยก
ประเภทการเก็บรวบรวมขยะ  

1) อปท. ควรจัดให้มีแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชน ได้ยอมรับและเชื่อมั่นกับ
การด าเนินงานของ อปท.  

2.2 อปท. มีประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
เช่น ไม่มียานพาหนะเก็บขนที่เหมาะกับพ้ืนที่ (สังคมเมือง สังคม
เกษตรกรรม เส้นทางสัญจร ถนนหรือคูคลองสาขา) หรือมียาน
พานะไม่เพียงพอ หรือ มีหมดสภาพการใช้งาน  

1) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับ อปท.ในการจัดหา
ยานพาหนะในการเก็บรวบรวมขยะ รวมถึงความต้องการของ 
อปท.ในการบริหารจัดการ เช่น ประเภทชนิดยานพาหนะ  
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรก าลัง ค่าจ้างบุคลากร 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง เป็นต้น  
2) อปท. มีการก าหนดภาชนะและจุดรองรับขยะแยกตาม
ประเภทขยะตามแหล่งก าเนิดขยะในสถานที่ต่างๆ เช่น จุดทิ้ง
ขยะอินทรีย์ ณ ตลาดสด จุดทิ้งขยะอันตรายชุมชน ณ ที่ท า
การชุมชน เป็นต้น  และวางแผนในการเข้าไปให้บริหารเก็บขน 
แทนการใช้งบประมาณเพ่ือจัดซื้อภาชนะรองรับขยะให้ครบ 4 
ประเภท และลดความถ่ีในการจัดเก็บขยะ 

2.3 สภาพพ้ืนที่ อปท.บางแห่ง เป็นพ้ืนที่เกษตรกรมที่มีคู คลอง
สาขา เป็นจ านวนมาก ท าให้ อปท. ต้องใช้เจ้าหน้าที่ เรือ และใช้
เวลาในการเข้าไปจัดเก็บขยะ ท าให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้คล
อบคลุมทั้งพ้ืนที่ได้ 

3 การก าจัดขยะ 
3.๑ อปท. มีการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เช่น การเทกองบนพ้ืน การเผาในที่โล่ง สถานที่ก าจัดอยู่ใน
บริเวณชุมชน ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสภาพแวดล้อม 

๑) ก าจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม (ขยะเก่า) 
๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง 
๓) การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสาน 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

3.2 ปัญหาการจัดหาที่ดิน ในการก่อสร้างสถานที่ในการในการ
ก่อสร้างขยะขนาดใหญ่ หรือดินในการน ามาใช้เป็นวัสดุกลบทับ  

1) สนับสนุนการจัดการขยะแบบรวมกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) โดย
ใช้พ้ืนที่สถานที่ก าจัดขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุง หรือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ 
โครงการเดิมที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง 

3.3 สถานที่จัดการขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ยังไม่
เปิดใช้งาน เน่ืองจาก ยังขาดเครื่องมือ เครื่องจักรไม่ครบถ้วน  

3.4 สถานที่จัดการขยะมูลฝอยได้รับงบประมาณก่อสร้าง ไม่
สามารถใช้งานเน่ืองจากถูกคัดค้านจากประชาชน  

1) การสร้างความเข้าใจให้แก่ภาคประชาชนโดยให้มี
หน่วยงานกลางเป็นผู้ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนในพ้ืนที่  

4 งบประมาณในการจัดการขยะ  
4.1 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของ
ภาคเอกชน มีราคาสงู  

1) มีการก าหนดราคากลาง อัตราค่าบริการก าจัดขยะ ส าหรับ
สถานที่ก าจัดขยะของ อปท. และ เอกชน ให้มีอัตราใกล้เคียง
กัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการขยะของ อปท.  
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ตารางที่ 6–1 แนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
5 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
5.1 การจัดการขยะมูลฝอยและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่  หรือมีการแข่งทางธุรกิจแปรรปูขยะ
เป็นพลังงานทั้งในจังหวัดและพ้ืนที่ข้างเคียงท าให้สับสนต่อการ
วางแผนและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1) การส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
และการน าขยะไปใช้ประโยชน์จากต้นทางถึงปลายทาง  
2) สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาศึกษาและส ารวจข้อมูลพ้ืนที่
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ท่ีสนใจและมีความพร้อมในการน า
ขยะมูลฝอยไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ 

5.2 การส่งเสริมธุรกิจการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานอาจจะเป็น
การเพ่ิมปริมาณการใช้พลาสติก หรือ โฟม ซึ่งจะจัดกับแนว
ทางการลดปริมาณของเสียประเภทดังกล่าว 

1) ควรมีการก าหนดพ้ืนที่ (Zonning) การก่อสร้างโรงคัด
แยกหรือโรงไฟฟ้าท่ีใช้พลังงานจากขยะ เพ่ือควบคุมมิให้เกิด
ปัญหาเชื้อเพลิงขยะไม่เพียงพอ 

5.3 ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังไม่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง บางส่วนมีการก าจัดรวมกับขยะทั่วไป หรือ ยังไม่มีการ
ส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ เน่ือง ค่าใช้จ่ายและหน่วยงาน
ก าจัดอยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด  

1) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์รวบรวมของ
เสียอันตรายจากชุมชนในระดับ ระดับ จังหวัด อ าเภอเพ่ือ
รวบรวมปริมาณให้เพียงพอต่อการขนส่งไปก าจัดและลด
ภาระของ อปท. ในการจัดหาสถานที่เก็บกักในพ้ืนที่ของตน
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการเช่นเดียวกับมูลฝอยติดเชื้อ  
2) ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เสนอเป็น
ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายฯ ให้สามารถก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าขนส่ง ค่าก าจัด เพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ  

5.4  การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่เคร่งครัดข้อก าหนด
ท้องถ่ินยังไม่มีการควบคุมต้นทางของขยะมูลฝอยโดยเฉพาะของ
เสียอันตราย 

1) ผลักดันให้ อปท. มีการออกเทศบัญญัติ การคัดแยก และ
ก าจัดขยะให้คลอบคลุมทุกจังหวัด โดยส่วนกลางควรมีการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บขน และค่าก าจัด เพ่ือให้ 
อปท.สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ได้  
2) ควรมีการก าหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือ
ป้องกันการน านโยบายไม่จัดเก็บค่าก าจัดขยะมาเป็น
แรงจูงใจในการเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร อปท. 

6 อื่นๆ  
6.1 อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 

1) ส่งเสริมให้ อปท. มีการจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีเครือข่าย 

6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดเตรียมโครงการเพ่ือ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนก่อสร้างระบบ
จัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ ในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  
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