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ค้าน้า 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 39 
กําหนดให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือขอตั้งงบประมาณสําหรับการก่อสร้างหรือดําเนินการเพ่ือให้มี
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้
ความเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้ระบบที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไดม้อบหมายให้ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือประเมินความ
คุ้มค่าของงบประมาณและประสิทธิผลในการจัดการน้ําเสียหรือขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการดําเนินงานโครงการ 

 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ได้รับมอบภารกิจการติดตามและประเมินระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างหรือดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ บัดนี้ สํานักงานฯ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินระบบแล้วเสร็จ จึงได้
จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินระบบ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อไป 

 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ขอขอบคุณสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี 
เทศบาลเมืองบ้านโปุง เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตําบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในการจัดทํารายงานครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียยต่อไป 

 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8   
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บทท่ี 1 

ผลการติดตามและประเมิน 

โครงการรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองราชบุรี 

1 ข้อมูลทั่วไป  
1.1 ความเป็นมา 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองราชบุรี  เป็นโครงการ
ภายใต้แผนงานการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเมืองปริมณฑลและเมืองภูมิภาค ซึ่งมีศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและประชากรในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีอย่างมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียอย่างรุนแรง
หากมิได้ทําการปูองกัน ในปี พ.ศ 2535 ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เทศบาลเมืองราชบุรีกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ร่วมมือกันจัดทําโครงการตั้งแต่การศึกษาออกแบบรายละเอียด ได้ว่าจ้าง
บริษัท พอล คอนซัลแตรท์ จํากัด ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
บริษัท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด   

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เริ่มดําเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัทก่อสร้าง บ.เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด ทําการก่อสร้างตามสัญญา 
เลขที่ 645/2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2540 ในวงเงิน 359 ล้านบาท เริ่มดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2541 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2544 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบ 
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) มีความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เท่ากับ 20,000  
ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
เทศบาลเมืองราชบุรี 

ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2535-2539 ศึกษารายละเอียดและออกแบบระบบ
ระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย เทศบาล
เมืองราชบุรี 359 

งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

2540-2544 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและบําบัดน้ํา
เสีย เทศบาลเมืองราชบุรี 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี 
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1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 

เทศบาลเมืองราชบุรี ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
100 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําแม่กลอง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 8.70  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,819 
ไร่ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ พฤษภาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น  36,192 คน มีจํานวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 15,429 ครัวเรือน ประชากรแฝง 20,000 คนต่อปี 

1.3  ที่ตั้งโครงการ 
โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ร ะบ บ ร ะบ า ย น้ํ า แ ล ะบํ า บั ด น้ํ า เ สี ย  เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ร า ช บุ รี  

หรือ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองราชบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 170 ไร่ ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Lat/Long)  
13o31’16.63” เหนือ  99o49’53.92” ตะวันออก  (UTM Zone 47 P) 590032 ม. ตะวันออก  
1448189 ม. เหนือ หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย คือ เทศบาลเมืองราชบุรี  ระบบบําบัด 
น้ําเสียเป็นแบบบ่อปรับเสถียร  (Stabilization Pond : SP) สภาพแวดล้อมโดยรอบ ประกอบด้วย พ้ืนที่
ทําเกษตรกรรม และคลองอู่เรือ ซ่ึงนําน้ําไปใช้ด้านเกษตรกรรม 

 

1.4  พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองราชบุรีให้บริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนที่ 8.70 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปที่ 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

5 

1.5 แหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางท่ี 1-2 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
ล้าดับที่ กิจกรรมหลกั จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 5 
2 โรงแรม 9 
3 โรงพยาบาล 6 
4 ร้านอาหาร 179 
5 โรงฆ่าสัตว์ 1 
6 หมู่บ้านจัดสรร - 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน - 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 22 
9 ห้างสรรพสินค้า 2 
10 อ่ืน ๆ  - 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี, 2559 

2  ข้อมูลด้านนโยบาย 
2.1  นโยบาย  

เทศบาลเมืองราชบุรี ไมม่ีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารที่ชัดเจนในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน  

2.2  การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

เทศบาลเมืองราชบุรี ไม่มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย 
แต่บริหารงานโดยใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล คือ กองช่าง
สุขาภิบาล 

2.3  ระบบข้อมูล 
(1) ระบบฐานข้อมูล  อยู่ระหว่างจัดทําระบบฐานข้อมูล 
(2) การรายงาน มีการรายงานการดําเนินงานต่อผู้บริหารในวาระการประชุมสภาเทศบาลตาม

วาระ 
2.4  งบประมาณ 

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดสรรงบประมาณประจําปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ําเสีย
บางส่วน 

2.5  การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการน้ําเสีย 
ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถาบันอื่นๆ เข้าร่วม 
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3  ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  
(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 20,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีน้ําเสียเข้าระบบ

รวบรวม 7,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 35 
(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
 

ตารางท่ี 1-3 แสดงรายละเอียดท่อระบายน้้าและท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองราชบุรี 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 
จุดเริ่มต้น 

(กิโลเมตรที่/พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
ท่อระบายน้้า 
1. ถนนศรีสุริยวงศ์ RC - 2,393 - - 
2. ถนนศรีสุริยวงศ์ซอย1 RC - 352 - - 
3. ถนนศิริชัย RC - 533 - - 
4. ถนนสมบูรณ์กุล RC - 960 - - 
5. ถนนบ้านปรก RC - 496 - - 
6. ถนนเจดีย์หัก-เขางู RC - 919 - - 
7. ถนนไกรเพชร RC - 1,045 - - 
8. ถนนคฑาธร RC - 978 - - 
9. ถนนราษฎรยินด ี RC - 1,836 - - 
10. ถนนอัมรินทร ์ RC - 1,677 - - 
11. ถนนสฤษดิ์เดช RC - 122 - - 
12. ถนนวรเดช RC - 897 - - 
13. ถนนรถไฟ RC - 852 - - 
14. ถนนมนตรีสุริยวงศ ์ RC - 1,740 - - 
15. ถนนข้างวัดมหาธาต ุ RC - 193 - - 

รวมความยาวของท่อระบายน้้า 14,988 - - 
ท่อรวบรวมน้้าเสีย 
1. ถนนเจดีย์หัก-เขางู RC - 178 - - 
2. ถนนวรเดช RC - 920 - - 
3. ถนนรถไฟ RC - 213 - - 
4. ถนนมนตรีสุริยวงศ ์ RC - 967 - - 
5. ถนนเลียบคลองบา้นไร ่ RC - 1,533 - - 
6. ถนนเลียบคลองอู่เรือ RC - 408 - - 
7.ท่อลอดคลองอู่เรือ RC - 45 - - 
8.เลียบคลองวัดช่องลม RC - 148 - - 

รวมความยาวของท่อรวบรวมน้้าเสีย 4,412 - - - - 
ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี,2559 
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(3) รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย  (CSO)  
ตารางท่ี 1-4 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO)  

ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 

ถนนเขาง ู CSO 1 คลองวัดช้างโรง ถนนเขางู  
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุร ี

ถนนเขางู – เจดีย์หัก ตรงห้าแยกเขางู CSO 2 ตรงห้าแยกเขางู ถนนเขางู – เจดีย์
หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ถนนวรเดช ตัดกับ ถนนคฑาธร CSO 3 ถนนวรเดช ตัดกับ ถนนราษฎรยินดี 
อ.เมือง จ.ราชบุร ี

ถนนวรเดช ตัดกับ ถนนราษฎรยินดี CSO 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุร ี

ถนนวรเดช ใกล้สะพานธนะรัชต์ (สะพาน
รถไฟ) 

CSO 5 ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ราชบุร ี

คลองสวนฝรั่งใกลท้างออกแม่น้าํแม่กลอง CSO 6 คลองสวนฝรั่ง ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ราชบุร ี

ถนนมนตรีสุริยวงศ์ (เชิงสะพานราษฎรนุ
เคราะห์ 2) 

CSO 7 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง  
อ.เมือง จ.ราชบุร ี

ถนนมนตรีสุริยวงศ์ (ต้นคลองบา้นไร่) CSO 8 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง  
อ.เมือง จ.ราชบุร ี

หน้าวัดบา้นไร ่ CSO 9 หน้าวัดบา้นไร่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ราชบุร ี

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี, 2559 
 

(4) ข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางที่ 1-5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสีย เทศบาลเมืองราชบุรี 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั้ง 
ชนิดเครื่อง 

สูบน้้า/ที่ตั้งระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/

วินาที) 

ระยะทางของสถาน ี
สูบน้้าเสียสุดท้ายถึง

ระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย (กิโลเมตร) 

สถานปีรับปรุง
คุณภาพน้ํา 
 

ต.คูบัว 
 

- ปั๊มสูบน้ําแบบแช่ 
(Submersible 
Pump) 4 เคร่ือง 
ปัจจุบนัใช้งานได้ 3 
เครื่อง 

45 Kw      
50 Hp         

0.35 ไม่มีข้อมูล 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี, 2559 
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รูปที่ 1-2 แผนผังเส้นท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองราชบุรี 
 
 

3.2) ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปัจจุบัน  
(1) ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
(2) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจริง 5,000 – 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ข้อมูลปี 2558 

เครื่องปั๊มเสียเป็นเวลานาน 8 เดือน) 
(3) ปัจจุบันยังมีการเดินระบบอยู่ 
(4) เทศบาลเมืองราชบุรีไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้าระบบ และน้ําทิ้ง  

ปี 2559 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้ํา(DO) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxyg0en Demand) ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไนโตรเจน
ทั้งหมด (Total Nitrogen) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ค่าแบคทีเรียทั้งหมด ค่าความนําไฟฟูา ค่าความเค็ม และ
โลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม นิกเกิล ปรอท ตะกั่ว สารหนู แมงกานีส สังกะสี ซึ่งพบพารามิเตอร์ 
น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1-6 
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ตารางท่ี 1-6 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2559 เทศบาลเมืองราชบุรี(สสภ.8) 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ครั้งที่ 1  

(27 เม.ย.59) 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ครั้งที่ 2  
(27 ก.ค.59) ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
น้้าเข้า น้้าออก น้้าเข้า น้้าออก 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 7.24 7.96 ผ่าน 7.15 7.84 ผ่าน 
2. บีโอดี (Biochemical 
Oxyg0en Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 14.3 2.6 ผ่าน 13.8 1.3 ผ่าน 

3. ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 50 mg/l 13.4 41.5 ผ่าน 27.6 34.5 ผ่าน 

4. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil 
and Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 6.1 7.9 ไม่ผ่าน 7.8 5.2 ไม่ผ่าน 

5.ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
(Total Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 0.72 0.17 ผ่าน 0.33 0.12 ผ่าน 

6. ไนโตรเจนทั้งหมด 
(Total Nitrogen) 

mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 14 10 ผ่าน 4 3.9 ผ่าน 

แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 , สิงหาคม 2559  

หมายเหต ุ: * กรณีหน่วยบาํบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ําที่ผ่านการ
กรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพื่อหาค่าบโีอดี ให้ใช้วิธกีรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) 
ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะหห์าค่าบโีอดีที่กาํหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกําหนดไว ้หรือตามวิธอีื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพษิประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 

 
(5) มีการจัดการน้ําทิ้ง โดยเก็บกักในพ้ืนที่โครงการ หลังจากผ่านการบําบัดแล้วจะลงสู่

คลองอู่เรือ และนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเกษตรกรรม คือ ทํานาข้าว ทํานาบัว 
(6) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค มีอาคารสํานักงาน มีห้องปฏิบัติการแต่ไม่ได้ใช้งาน 

มีอาคารปูอมยามปัจจุบันยังใช้งานอยู่ ไม่มีบ้านพักเจ้าหน้าที่ และอาคารจอดรถ สําหรับถนนภายใน
โครงการเป็นประเภทแอสพัลต์ รั้วเป็นลวดหนาม  

(6) ไม่มีระบบจัดการน้ําฝน 
(7) มีแนวกันชนรอบด้าน แนวที่ 1 ต้นขี้เหล็ก ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร 
          แนวที่ 2 กระถิน ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร 

   
  
 
 
 
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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Flow meter ท่อสูบน้าํเข้าระบบ ตู้ควบคุม 
 

 
 

 

 

 

 

เครื่องดักขยะ บ่อผึ่งที่ 1 บ่อสุดท้าย 
 

 

 

 

 

 
 

ปล่อยน้าํที่ผา่นการบําบัดแล้ว อาคารสํานักงาน ห้องปฏิบัติการ 
 

รูปที่ 1-3 สภาพทั่วไปของระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองราชบุรี 
 
4  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

4.1 บุคลากร 
เทศบาลเมืองราชบุรี โดยกองช่างสุขาภิบาล ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเอง มี

บุคลากร ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(รักษาการ ผู้อํานวยการกองช่าง) 
นายช่างกองช่างสุขาภิบาล ธุรการ พนักงานจ้าง คนงาน 

4.2 การเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลเมืองราชบุรี ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากไม่มีนโยบายของผู้บริหาร และ  

ยังไม่มีข้อมูล แผนการดําเนินการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสีย 

4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
ไม่มีข้อมูล 
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5  ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย  
      ไม่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 
5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 

ไม่มี เนื่องจากขาดบุคลากรในการดําเนินการ 
5.3 ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

เทศบาลเมืองราชบุรีได้รับการร้องเรียนจากราษฎรบ้านคลองอู่เรือ กรณีน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดมี 
สีเขียว แก้ไขโดยการนําผักตบชวามาเลี้ยงเพ่ือปรับสภาพน้ําในบ่อกักเก็บสุดท้ายก่อนปล่อย และกรณีลานพัก
ขยะในบ่อบําบัดส่งกลิ่นเหม็น แก้ไขโดยทําการผลักน้ําให้น้ําออกจากระบบเร็วข้ึน และย้ายลานพักขยะ 

 

6  ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองราชบุรี 

ผลการประเมิน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 พบว่าการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัด 
น้ําเสียเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง โดยปัจจัยการประเมินที่มีบ่งชี้เชิงลบต่อการประเมิน 
ในภาพรวมมากที่สุด คือด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองลงมาคือด้านการ
บริหารจัดการ ได้แก่ บุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอและผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสีย ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง การบํารุงรักษา สําหรับด้านนโยบาย ได้แก่ การกําหนดนโยบายจากฝุายบริการ 
ไม่ชัดเจน ไม่มีแผนการจัดการน้ําเสียและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การกําหนดผู้รับผิดชอบใน 
ผังโครงสร้าง  และด้านเทคนิค ได้แก่ การควบคุมดูแลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น 

7.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

7.1 ปัญหา อุปสรรค 
(1) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการจัดการน้ําเสียมีภาระงานอ่ืน  

ไม่สามารถดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนได้อย่างครอบคลุม 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียชุมชนไม่เพียงพอ 
(3) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ครัวเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงแรมที่พักอาศัย 

และอาคารบางแห่ง ส่วนใหญ่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น เช่น การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน ระบบ
บําบัดน้ําเสียในสถานประกอบตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องติดตั้มี 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบําบัดน้ําเบื้องต้นก่อนปล่อยลงทิ้ง 

เช่น ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบ้านเรือนและร้านอาหาร  
(2) กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ ให้ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดให้มี

การบําบัดน้ําเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งของแต่ละประเภทครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
(3) องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดสรรบุคลากร หรือจ้างเหมาบริการบุคลกรที่มี

ประสบการณ์และความชํานาญในการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
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บทที่ 2 

ผลการติดตามและประเมิน 
โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1  ความเป็นมา 

เทศบาลเมืองบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบประมาณแผ่นดินและ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 - 2546 รวมวงเงินทั้งสิ้น 86,743,830 บาท เพ่ือจัดทํา
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน แบบบ่อปรับเสถียร ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เท่ากับ 
5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เปิดดําเนินการเมื่อพฤษภาคม พ.ศ.2546 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1.  

 

ตารางที่ 2-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2538-2541 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา รวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชน 

82.743830 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

2544-2546 ระบบรวบรวมน้ําเสีย 4 
ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านโปุง 2559 
 

1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลเมืองบ้ านโปุ ง  ตั้ งอยู่ ใน เขตอําเภอบ้านโปุ ง  จั งหวัดราชบุรี  ห่ าง จาก

กรุงเทพมหานคร 70 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําแม่กลอง  ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตําบล  คือ ตําบลบ้านโปุง 
มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2.91  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,819 ไร่ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์  
ณ กรกฎาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น  17,553 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 8,106 ครัวเรือน คิดเป็น
ประชากรโดยเฉลี่ย 6,032 คน/ตารางกิโลเมตร (สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านโปุง 2559)  

1.3  ที่ตั้งโครงการ 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองบ้านโปุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ซอยนครชุมม์47 ถนน 

เลียบคลองชลประทาน ตําบลนครชุมม์ อําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70110 มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 52 ไร่ 5 งาน (อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองบ้านโปุงประมาณ 5 กิโลเมตร)ตําแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (Lat/Long)  13o46’59.12’’ เหนือ  99o52’14.34’’ ตะวันออก (UTM Zone 47 P) 594051.58 ม. 
ตะวันออก  1523919.66 ม. เหนือ  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย คือ องค์การจัดการ 
น้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นแบบบ่อปรับเสถียร  (Stabilization Pond : SP) สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
ประกอบด้วย บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และพ้ืนที่ทางการเกษตร  แหล่งน้ําที่อยู่ใกล้ คือ แม่น้ําแม่กลอง 
ระยะห่างจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 5 กิโลเมตร น้ําที่บําบัดแล้วสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์เพ่ือ
การเกษตรและปศุสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง แต่มีการจํากัดปริมาณและแนะนําให้ปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม 
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1.4  พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองบ้านโปุง ให้บริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนที่ 2.62 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปที่ 2-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-1 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
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1.5  แหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโปุง 

ตารางท่ี 2-2 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
ล้าดับที่ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 6 
3 โรงพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร 110 
5 โรงฆ่าสัตว์ ไม่มี 
6 หมู่บ้านจัดสรร ไม่มีข้อมูล 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 10 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด ไม่มีข้อมูล 
9 ห้างสรรพสินค้า 1 
10 อ่ืน ๆ   

10.1 โรงเรียน 7 
10.2 สถานบริการเสริมสวย 74 
10.3 สถานบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ 5 
10.4 แผงลอยจําหน่ายอาหาร 551 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านโปุง, สิงหาคม 2559 
 

2  ข้อมูลด้านนโยบาย 
2.1  นโยบาย  

เทศบาลเมืองบ้านโปุง มีนโยบายการจัดการน้ําเสียชุมชนจากฝุายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายหน่วยงานที่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
บรรจุ ในแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2558 -2560) ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
2.2  การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

เทศบาลฯ มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย และกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน  และผู้รับผิดชอบรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสีย 
โดยจัดทําข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองบ้านโปุง ร่วมกับ 
องค์การจัดการน้ําเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 03/2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
พ.ศ.2557 ระยะเวลา 15 ปี 
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2.3  ระบบข้อมูล 
(1) ระบบฐานข้อมูล 

มีการจัดทําระบบข้อมูล การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบรายเดือน และแบบ
ประจําปี เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  

 

(2) การรายงาน 
กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบ้านโปุง  โดยองค์การจัดการน้ําเสียสาขาบ้านโปุง  

จังหวัดราชบุรี รายงานสรุปผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน 
2.4  งบประมาณ 

เทศบาลเมืองบ้านโปุง จัดสรรงบประมาณประจําปี เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียแก่องค์การจัดการน้ําเสีย ในปี 2556 จํานวน 2,500,000 บาท ปี 2557 จํานวน 3,200,000 บาท 
และปี 2558 จํานวน 1,893,348.14 บาท  

3  ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  

(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีน้ําเสียเข้า 
ระบบรวบรวม 4,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 96 ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นแบบท่อร่วม 
(Combined system) มีความยาวรวมทั้งสิ้น 7,855 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาล 2.62 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นแบบท่อร่วม (Combined system) น้ําเสียที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่จะไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ําเสีย 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 จากสถานีสูบน้ําเสีย D สูบส่งไปยัง สถานี 
สูบน้ําเสีย C และสูบส่งไปยังสถานีสูบเสีย A ส่วนเส้นทางที่ 2 จากสถานีสูบน้ําเสีย B สูบส่งไปยัง สถานี 
สูบน้ําเสีย A  จากนั้น น้ําเสียจากสถานีสูบน้ําเสีย A จะสูบส่งน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสียต่อไป 

 
(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน     

ตารางท่ี 2-3 แสดงรายละเอียดท่อระบายน้้าและท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

 
 (3) รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย (CSO)    ไม่มี 
 
 
 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตร
ที่/พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
ริมน้ํา ไฟเบอร์กลาส 16 5,000 - - 

ค่ายหลวง ค.ส.ล 32 2,030 - - 
ทรงพล ค.ส.ล 32 1,240 - - 
ทรงพล ค.ส.ล 32 834 - - 
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(4) ข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 2-4 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสีย            
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั้ง 
ชนิดเครื่อง 

สูบน้้า/ที่ตั้งระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/

วินาที) 

ระยะทางของ
สถานี 

สูบน้้าเสีย
สุดท้ายถึงระบบ

บ้าบัด 
น้้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
สถานีสบูน้าํเสีย A 
 

บริเวณข้างหอสมุด
ประชาชน  
ถนนริมน้ํา 

Submersible 
pump  
ระบบสตราด้า 

37 Kw  
(4 ชุด) 

57 5 

สถานีสบูน้าํเสีย B 
 

บริเวณการประปา
บ้านโปงุ  
ถนนค่ายหลวง 

Submersible 
pump  
ระบบสตราด้า 

5.5 Kw      
(3 ชุด) 

37 

สถานีสบูน้าํเสีย C 
 

บริเวณข้างทางรถไฟ 
ถนนทรงพล 
 

Submersible 
pump  
ระบบสตราด้า 

5.5 Kw      
(3 ชุด) 

37 - 

สถานีสบูน้าํเสีย D บริเวณข้างคลอง
ชลประทาน  
ถนนทรงพล 

Submersible 
pump  
ระบบสตราด้า 

1.5 Kw          
(3 ชุด) 

 

12.5 - 

โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ํา 

โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา 

หอยโข่ง 15 Kw        
(3 ชุด) 

96 - 

ที่มา : สํานักเทศบาลเมืองบ้านโปงุ 
 

3.2   ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปัจจุบัน 
 โ ร งปรั บปรุ ง คุณภาพน้ํ า เทศบาล เมื อ งบ้ า น โปุ ง  เป็ น ระบบบํ าบั ดน้ํ า เ สี ยชุ มชนรวม  
(Central Domestic Wastewater Treatment Plant) ซึ่งออกแบบให้บ่อทําปฏิกิริยาหลัก (Reactor Pond) 
ของระบบ ใช้ชีวภาพบําบัดตามธรรมชาติ ไม่ใช้เครื่องจักรเติมอากาศหรือสารชีวเคมีในบ่อทําปฏิกิริยาหลัก  
แต่อย่างใด เป็นรูปแบบที่เรียกว่าแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)   

3.2.1  องคป์ระกอบของระบบบ่อปรับเสถียร 
(1) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Pond) 

- ปริมาตร...10,000...ลูกบาศก์เมตร  กว้าง..-..เมตร  ยาว...-..เมตร  ลึก ..3..เมตร 
(2) บ่อออกซิเจน หรือบ่อสาหร่าย หรือบ่อเขียว (Oxidation Pond 1) 

- ปริมาตร 37,000 ลูกบาศก์เมตร กว้าง..-...เมตร    ยาว....-..เมตร  ลึก ..3..เมตร 
(3) บ่อออกซิเจน หรือบ่อสาหร่าย หรือบ่อเขียว (Oxidation Pond 2)   

- ปริมาตร 37,000 ลูกบาศก์เมตร กว้าง..-...เมตร    ยาว....-..เมตร  ลึก ..2.7..เมตร 
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(4) บ่อออกซิเจน หรือบ่อสาหร่าย หรือบ่อเขียว (Oxidation Pond 3) 
- ปริมาตร 44,000 ลูกบาศก์เมตร กว้าง..-...เมตร    ยาว....-..เมตร  ลึก ..2.7..เมตร 

 (5) บ่อพักน้ําเพื่อสูบทิ้ง ( Pump Sump Pond) 
- ปริมาตร ....-….ลูกบาศก์เมตร กว้าง..-...เมตร        ยาว....-..เมตร  ลึก ....-….เมตร 

3.2.2  ปริมาณน้ําเสียตามค่าการออกแบบ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
3.2.3 ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียจริง  2,069 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

41.39 ของระบบที่ออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 2-2  แผนผังกระบวนการท้างานระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

 

 บ่อผึ่งท่ี ๒ บ่อผึ่งท่ี ๑ บ่อตกตะกอน 

  สถานีสูบซี สถานีสูบดี 
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รูปที่ 2-3  ผังแสดงระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

 

3.2.4 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
(1) เอกสาร มีคู่มือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ  
(2) การเดินระบบ ปัจจุบันมีการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 
(3) การบํารุงรักษา มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปูองกันตามวาระหรือระยะเวลาการ 

ใช้งานที่กําหนด และซ่อมบํารุงเมื่อครุภัณธ์/อุปกรณ์ในระบบชํารุดไม่สามารถใช้ต่อไปได้ 
3.2.5 การเดินระบบและบํารุงรักษา 

(1) มีคู่มือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ 
(2) เดินระบบอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปูองกันตามวาระ และหรือตามระยะเวลาการใช้งานที่

กําหนด 
 
 

บ่อตกตะกอน 

บ่อพกัน ้ าก่อนสูบท้ิง 

บ่อ OP 1 บ่อ OP 2 

บ่อ OP 3 

อาคาร ส านกังานจดั
น ้ าเสียสาขาบา้นโป่ง 

ซอย นครชุมม ์47 
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3.2.6 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
องค์การจัดการน้ําเสีย ตรวจสอบคุณภาพน้ําเพ่ือควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีการตรวจสอบทุกเดือน ขึ้นอยู่กับรายการดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา ดังนี้  
(1) น้ําเข้าระบบ ตรวจวัดคุณภาพน้ํา  
(2) น้ําทิ้ง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ผ่าน 

เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน พ.ศ.2553 ดังตารางที่ 2-5 

(3) ความสามารถในการลดค่าความสกปรกในรูป BOD ร้อยละ 50-80   
 

ตารางท่ี 2-5  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2559  

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ค่า ผ่าน/ไม่

ผ่าน น้้าเข้า น้้าออก 
1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L 30.9 29.9- ผ่าน 
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 7.10 8.28 ผ่าน 
3. บีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 39 7 ผ่าน 

4. ของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 50 mg/l 40 42 ผ่าน 

5. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 8.8 3.7 ผ่าน 

7.ฟอสฟอรัสทั้งหมด  
(Total Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 0.8 0.1 ผ่าน 

8. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 7.7 2.8 ผ่าน 
แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   องค์การจัดการน้ําเสีย, กรกฎาคม, 2559 

 

3.2.7 การจัดการน้ําทิ้ง ปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ โดยสูบส่งไปตามระบบท่อปล่อยลง
แม่น้ําแม่กลอง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและปศุสัตว์เฉพาะราย และจํากัดปริมาณ 
พร้อมแนะนําการปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เหมาะสมก่อนําไปใช้ 

3.2.8  เครื่องจักรและครุภัณฑ์ต่างๆ  
ตารางท่ี 2-6 แสดงรายการเครื่องจักรและครุภัณฑ์ 
ล้าดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 Submersible  แช่น้ํา 37 Kw/ 50 Hp  Pumpex 2541 ใช้ได้3 ชุด 
2 Submersible  แช่น้ํา 5.5 Kw/ 7.5Hp Pumpex 2541 ใช้ได้3 ชุด 
3 Submersible  แช่น้ํา 5.5 Kw / 7.5 Hp  Pumpex 2541 ใช้ได้3 ชุด 
4 Submersible  แช่น้ํา 1.5 Kw /2  Hp          Pumpex 2541 ใช้ได้  2              

ใช้ไม่ได้ 1 
5 Centrifugal(หอยโข่ง) ตั้งพื้น 15 Kw  Tomatsu 2541 ใช้ได้  2              

ใช้ไม่ได้ 1 
3.2.9  อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย (1) อาคารสํานักงาน  

(2) ถนนภายในเป็นแบบผิวถนนแอสฟัล กว้าง 6 เมตร (3) รั้วคอนกรีต(เฉพาะด้านหน้า) ด้านข้างและ 
หลังเป็นรั้วลวดหนาม  

3.2.10  ไม่มีระบบจัดการน้ําฝน  
3.2.11 ไม่มีแนวกันชน (Buffer Zone)   
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ปูายสถานสีูบน้ํา A สถานีสบูน้าํ A เครื่องควบคุมบ่อสูบน้ํา A 

   
ปูายสถานสีูบน้ํา B สถานีสบูน้าํ B เครื่องควบคุมบ่อสูบน้ํา B 

   
ปั๊มสูบน้ําเข้าระบบ บ่อตกตะกอน ลานตากตะกอน 

   
บ่อผึ่งน้าํที่ 1 บ่อผึ่งน้าํที่ 2 บ่อผึ่งน้าํที่ 3 

   
ปั๊มน้ําออกสู่ไร่อ้อย ปั๊มสูบน้ําออกสู่แม่น้าํแม่กลอง ปูายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

รูปที่ 2-4  สภาพทั่วไปของระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  
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4  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
4.1  บุคลากร 

เทศบาลเมืองบ้านโปุง ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยองค์การจัดการน้ําเสีย
(อจน.) สาขาบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี   

4.2  การเก็บค่าธรรมเนียม 
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านโปุง มีนโยบายจ่ายสมทบค่าบริหารจัดการ 

4.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการบริ หารจั ดการน้ํ า เ สี ย  เป็ น เ งิ นจํ านวน  1 , 343 , 098  บาทต่ อปี  

(งบประมาณ 2559 ตั้งแต่ ตุลาคม  2558 ถึง มิถุนายน 2559) โดยเทศบาลเมืองบ้านโปุงสนับสนุนเงิน
จํานวน 600,000 บาท ซึ่งได้มาจากเงินรายได้ของเทศบาลเอง 

4.4  ปัญหาในการดําเนินการ 
(1) มคี่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ 
(2) ประสิทธิภาพระบบท่อ 
(3) เครื่องจักรชํารุด ซ่อมบ่อย 

 
5  ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองบ้านโปุง ร่วมกับ องค์การจัดการน้ําเสีย ดําเนินการตามแผนงานประชาสัมพันธ์

โครงการ กองประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน รณรงค์การติดตั้ง 
ถังดักไขมัน 

5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
     ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านโปุง มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 

และประชาชนในตลาดร่วมกันจัดเก็บเกล็ดปลา  
 

6  ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

ผลการประเมิน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 พบว่าการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองบ้านโปุงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปัจจัยการประเมินที่มีบ่งชี้เชิงลบต่อการประเมินมากที่สุด คือ 
ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเป็นคณะกรรมการทํางานด้านการ
รวบรวมจัดการน้ําเสียชุมชุน การจ่ายค่าบริการบําบัดน้ําเสีย และการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นโดยการติดตั้ง
บ่อดักไขมัน รองลงมาคือด้านเทคนิค ร้อยละปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสียเทียบเท่ากับการ
ออกแบบ  
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7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

7.1 ปัญหา อุปสรรค 

(1) ประสิทธิภาพของระบบรวบรวบรวมน้ําเสียชุมชน ได้แก่  
- การปรับปรุงท่อรวบรวมน้ําเสียยังไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากแนวท่อแรงดันสูง 

อยู่ในพื้นทีข่องกรมชลประทาน และบางส่วนอยู่ใต้ผิวจราจร 
- ขนาดของเครื่องสูบน้ําสถานี C (บริเวณข้างทางรถไฟ ถนนทรงพล) และ D (บริเวณ 

ข้างคลองชลประทาน ถนนทรงพล) มีขนาดเล็ก สูบน้ําไม่ทัน น้ําเสียบางส่วนจึงไม่ถูกรวบรวมเข้าระบบ
บําบัดน้ําเสีย  

- บ่อสูบน้ําของสถานีสูบน้ํา D (บริเวณข้างคลองชลประทาน ถนนทรงพล) อยู่ระดับต่ํากว่า
ผิวถนนทรงพล 

- แต่ละสถานีสูบน้ําไม่มีระบบดักขยะ ส่งผลให้ขยะเข้าไปอุดตันจํานวนมาก 

(2) ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบําบัดน้ําทิ้งเบื้องต้นก่อนปล่อยทิ้ง  
(3) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ครัวเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงแรมที่พักอาศัย 

และอาคารบางแห่ง ส่วนใหญ่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น เช่น การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน ระบบ
บําบัดน้ําเสียในสถานประกอบขนาดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องติดตั้ง  

 

7.2  ข้อเสนอแนะ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรศึกษาสํารวจและออกแบบความเหมาะสมในการวาง

ระบบรวบรวมน้ําเสียให้เหมาะสมกับสภาพเมืองที่มีการขยายตัว  
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของประชนในการจัดการน้ําเสีย เช่น การ

ติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน มาตรการการห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ํา การจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียเพื่อสร้าง
ความตระหนักตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํากับดูแลสถานประกอบต่างๆ ให้มีการจัดการน้ําเสียก่อน
การระบายทิ้งอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลสถานประกอบการที่  
เข้าข่ายการให้มีระบบบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐน้ําทิ้ง 
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บทท่ี 3 

ผลการติดตามและประเมิน 

โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองโพธาราม 

1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1 ความเป็นมา 

  เทศบาลเมืองโพธาราม เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมโยธาธิการ เริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2538 รวมวงเงินทั้งสิ้น 55.92  ล้านบาท  ดําเนินการ
ก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2538  และเริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 20  ตุลาคม พ.ศ.2541 เพ่ือ
จัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ความสามารถ 
ในการรองรับน้ําเสีย เท่ากับ 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 3-1 

 

ตารางที่ 3-1  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
เทศบาลเมืองโพธาราม 

ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2538-2540 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา รวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชน 

55.92 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมโยธาธิการ) 

2546 ปรับปรุงฟื้นฟูระบบบําบัดน้ําเสีย 2.657 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม) 
ที่มา : เทศบาลเมืองโพธาราม 
 

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน 

เทศบาลเมืองโพธาราม ตั้ งอยู่ ในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 84 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําแม่กลอง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2.65  ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรทั้งสิ้น 9,953 คน เป็นชาย 4,721 คน เป็นหญิง 5,232 คน มีจํานวนครัวเรือน 1,796 ครอบครัว 
จํานวนบ้าน 3,506 หลัง (เว็บไซต์สํานักงานเทศบาลเมืองโพธาราม)  

1.3 ที่ตั้งโครงการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองโพธาราม ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําแม่กลอง อําเภอโพธาราม  

จังหวัดราชบุรี  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9 ไร่  ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Lat/Long) 13o41’35”N 99 o50’48” 
E  (UTM Zone 47 P) 591572 ม. ตะวันออก  1513944 ม. เหนือ  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสีย คือ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองโพธาราม  ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นแบบ
คลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) สภาพแวดล้อมโดยรอบ ประกอบด้วย แหล่งน้ํา คือ แม่น้ํา 
แม่กลอง  
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1.4 พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองโพธารามให้บริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนที่  2.56 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปที่ 3-1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-1 แผนที่แสดงพื้นที่บริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองโพธาราม 
 

1.5 แหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางท่ี 3-2 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 
 

ล้าดับที่ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
1 ตลาด ไม่มีข้อมูล 
2 โรงแรม 1 
3 โรงพยาบาล ไม่มีข้อมูล 
4 ร้านอาหาร ไม่มีข้อมูล 
5 โรงฆ่าสัตว์ ไม่มีข้อมูล 
6 ห้างสรรพสินค้า ไม่มีข้อมูล 
7 สถานีบริการน้ํามัน ไม่มีข้อมูล 
8 ร้านแต่งผม – เสริมสวย ไม่มีข้อมูล 
9 วัด 4 
10 สถานศึกษา 8 
11 หน่วยงานราชการ ไม่มีข้อมูล 

ที่มา : เทศบาลเมืองโพธาราม 
 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

25 

2  ข้อมูลด้านนโยบาย 

2.1 นโยบาย  
เทศบาลเมืองโพธาราม มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหาร ในการจัดการน้ําเสีย

ชุมชน โดยมีที่มาของนโยบายจาก แผนพัฒนาสามปี และมีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทํา
แผนงาน มาตรการและโครงการที่เกี่ยวข้อง  

2.2 การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
เทศบาลเมืองโพธาราม ไม่มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย 

การดูแลบํารุงรักษาและเดินระบบ อยู่ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2.3 ระบบข้อมูล 
มีการจัดทําข้อมูลด้านบุคลากร งบประมาณ  และรายงานสรุปผู้บริหาร 

2.4 งบประมาณ 
เทศบาลเมืองโพธาราม จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ

น้ําเสีย 

2.5 การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการน้ําเสีย 
ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถาบันอ่ืนๆ เข้าร่วม แต่มีความสนใจที่จะรวบรวมจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เนื่องจากระบบยังสามารถรองรับได้ 

 

3  ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  
(1 )  ความสามารถในการรองรับน้ํ า เสีย  5 ,000 ลูกบาศก์ เมตร/วัน แล ะมีน้ํ า เสีย 

เข้าระบบรวบรวม 3,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน   ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นแบบท่อรวม (Combined 
system) 

 

(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน   
     น้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จะถูกรวบรวมมาที่บ่อสูบนอกระบบบําบัด จํานวน  2 เส้นทาง คือ 

เส้นทางท่ี 1 จากสถานีสูบน้ําเสีย สถานีสูบน้ําเสียที 2 ตั้งอยู่ที่ บริเวณไปรษณีโพธาราม  ไปยังสถานีสูบน้ํา
เสียที 1 ตั้งอยู่ที่ ที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย   ส่วนเส้นทางที่ 2 จากสถานีสูบน้ําเสียที 3 ตั้งอยู่ที่ บริเวณกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองโพธาราม  ไปยังสถานีสูบน้ําเสียที 1 ตั้งอยู่ที่ ที่ตั้งระบบบําบัด
น้ําเสีย  จากนั้น น้ําเสียจากสถานีสูบน้ําเสียที่ 1 จะสูบส่งน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสียต่อไป  
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รูปที่ 3-2  ผังแสดงระบบรวบรวมน้้าเสียและสถานีสูบน้้าเสีย เทศบาลเมืองโพธาราม 

 
 

 (3) รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย  (CSO)  
 

ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO)  
 

ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 

ถนนท่าวัด(บริเวณต้นจามจุรี) CSO 1 ริมแม่น้ําแม่กลอง 

ถนนท่าวัด CSO 2 ริมแม่น้ําแม่กลอง 

ที่มา : เทศบาลเมืองโพธาราม 
 
 

(4) ข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย   
   - สถานีสูบน้ําเสียที 1 ตั้งอยู่ที่ ที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 4 ตัว 
   - สถานีสูบน้ําเสียที 2 ตั้งอยู่ที่ บริเวณไปรษณีโพธาราม มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 3 ตัว 
   - สถานีสูบน้ําเสียที 3 ตั้งอยู่ที่ บริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง      
     โพธาราม   มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 3 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 

สถานสีูบน้้าท่ี2 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
และสถานีสูบน้้าที่1 

บ่อดักน้้าเสีย 
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3.2 ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปัจจุบัน  
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองโพธาราม เป็นระบบบําบัดน้ําเสียเป็นแบบ  Activated   
Sludge   ชนิดคลองวนเวียน ( Oxidation  Ditch )   มีพ้ืนที่รวม  9  ไร่  เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลเมืองโพธาราม  ออกแบบให้มีคลองวนเวียน  2  ชุด  แต่ละชุดสามารถบําบัดน้ําเสียได้วันละ  
2,500  ลูกบาศก์เมตร  เทศบาลเมืองโพธารามได้เดินระบบบําบัดน้ําเสียสลับกันที่ละชุด 
 3.2.1  องค์ประกอบของระบบบําบัดน้ําเสียประกอบด้วย 
  -  ตะแกรงดักขยะชนิดอัตโนมัติ จํานวน  1  ชุด 
  -  รางดักกรวดทราย  จํานวน  1  ชุด 
  -  บ่อเติมอากาศ   จํานวน  2  บ่อ 
  -  บ่อตกตะกอน   จํานวน  2  บ่อ 
  -  บ่อเติมคลอรีน   จํานวน  1  บ่อ 
  -  ลานตากตะกอน  จํานวน  6  ลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3-3  ผังแสดงระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)   
เทศบาลเมืองโพธาราม 

 
 

3.2.2  ปริมาณน้ําเสียตามค่าการออกแบบ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
3.2.3  ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียจริง 3,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน  คิดเป็นร้อยละ 

64 ของระบบที่ออกแบบ 
 
 
 
 

บ่อเติมอากาศ 

บ่อเติมคลอรีน 

ลานตากตะกอน 
รางดักกรวดทราย 
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 3.2.4 เทศบาลเมืองโพธาราม ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้าระบบ และน้ําทิ้ง  
         ในปี 2559 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองโพธาราม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย
น้ํา(DO) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxyg0en Demand) ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ฟอสฟอรัสทั้งหมด  
(Total Phosphorus) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ค่าแบคทีเรีย
ทั้งหมด ค่าความนําไฟฟูา ค่าความเค็ม และโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม นิกเกิล ปรอท ตะกั่ว 
สารหนู แมงกานีส สังกะสี ซึ่งพบพารามิเตอร์บีโอดี (Biochemical Oxyg0en Demand) *,น้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-4 

 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2559 เทศบาลเมืองโพธาราม(สสภ.8) 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ครั้งที่ 1  

(27 เม.ย.59) 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ครั้งที่ 2  
(27 ก.ค.59) ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
น้้าเข้า น้้าออก น้้าเข้า น้้าออก 

1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L 32.4 32.8 ผ่าน 31.0 30.8 ผ่าน 
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 7.34 7.16 ผ่าน 7.45 7.22 ผ่าน 
3. บีโอดี (Biochemical 
Oxyg0en Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 25.2 10.3 ผ่าน 14.9 25.9 ไม่ผ่าน 

5. ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 50 mg/l 46.0 32.4 ผ่าน 13.0 24.4 ผ่าน 

6. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil 
and Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 7.9 4.2 ผ่าน 7.6 8.9 ไม่ผ่าน 

7.ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
(Total Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 0.65 0.58 ผ่าน 0.29 0.64 ผ่าน 

8. ไนโตรเจนทั้งหมด 
(Total Nitrogen) 

mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 7.0 11 ผ่าน 7.7 4.2 ผ่าน 

แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 , สิงหาคม 2559  

หมายเหต ุ: * กรณีหน่วยบาํบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ําที่ผ่านการ
กรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพื่อหาค่าบโีอดี ให้ใช้วิธกีรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) 
ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะหห์าค่าบโีอดีที่กาํหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกําหนดไว ้หรือตามวิธอีื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 

 
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ปูายหนา้สถานีสบู สถานีสบูน้าํเสียที่ 1 ตู้ควบคุม1 
 

 

 

 
 

ตักเศษขยะจากบ่อสูบ1 สถานีสบูน้าํเสียที ่2 ตู้ควบคุม2 
 

 
 

 

 

 

 

CSO1 CSO2 ชุดดักขยะ 
 

 

 

 
 

 

 

บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเติมคลอรีน 
 

 
 

 

 

 

 

ปูายโครงการ อาคารสํานักงาน ภูมิทัศน์ 
 

รูปที่ 3.4 สภาพทั่วไปของระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองโพธาราม 
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3.2.5 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
(1) เอกสาร มีคู่มือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ  
(2) การเดินระบบ ปัจจุบันมีการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 
(3) การบํารุงรักษา มีการบํารุงรักษาระบบและซ่อมบํารุงเมื่อครุภัณท์/อุปกรณ์ในระบบ

ชํารุดไม่สามารถใช้ต่อไปได้ 
3.2.6 การจัดการน้ําทิ้ง ปล่อยลงสู่แม่น้ําแม่กลอง 
3.2.7  อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค  ประกอบด้วย (1) อาคารสํานักงาน  

(2) ถนนภายในเป็นแบบคอนกรีต กว้าง 6 เมตร (3) รั้วคอนกรีต(เฉพาะด้านหน้า) ด้านข้างและหลังเป็นรั้ว
ลวดหนาม  

3.2.8  ไม่มีระบบจัดการน้ําฝน  
 

4  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
4.1  บุคลากร 

              การดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลภายใต้การควบคุมดูแลและเดินระบบรวบรวมและ   
               บําบัดน้ําเสียของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองโพธาราม  มีบุคลากรดูแล  
               จํานวน  3  คน  เป็น  ผู้ควบคุมระบบ  (ข้าราชการ)  1 คน และผู้ดูแลระบบ(ลูกจ้างประจํา)   
                2  คน 

4.2  การเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลเมืองโพธาราม ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

4.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองโพธาราม มีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียปี 2558 ได้แก่ ค่าบุคลากร  

ค่าไฟฟูา ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงินจํานวน 3,000,000 บาท 
4.4  ปัญหาในการดําเนินการ 

(1) ระบบรวบรวมยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล 
(2) เครื่องจักรชํารุด ซ่อมบ่อย 

 

5  ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1  การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 

การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนทําการศึกษาและ
ออกแบบ  มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียให้ประชาชน  โดยประชาสัมพันธ์ถึงความ
จําเป็นที่ต้องมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย 

 5.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
  การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ  โดยสามารถ
ร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากน้ําเสียได้ 

     5.3  ปัญหาเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อมูล  
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6  ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองโพธาราม 

ผลการประเมิน พบว่าการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาล เมือง 
โพธารามอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยปัจจัยการประเมินที่มีบ่งชี้เชิงลบต่อการประเมินในภาพรวมมากที่สุด คือ
ด้านการบริหารจัดการ การจัดสรรบุคลากรควบคุม ดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไม่มีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําทิ้ง แผน การปฏิบัติตามแผน และการจัดทํารายงานการการบํารุงรักษา รองลงมาคือด้าน
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีการตั้งคณะกรรมการจัดการน้ําเสียที่มีประชาชนเป็น
กรรมการ และประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบริการบําบัดน้ําเสีย 

7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

7.1  ปัญหา อุปสรรค 
  (1) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการจัดการน้ําเสียมีภาระงานอ่ืน  
ไม่สามารถดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนได้อย่างครอบคลุม 

(2) เครื่องจักรชํารุดเสียหาย เนื่องจากมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
(3) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ครัวเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงแรมที่พักอาศัย 

และอาคารบางแห่ง ส่วนใหญ่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น เช่น การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน ระบบ
บําบัดน้ําเสียในสถานประกอบขนาดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องติดตั้ง 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
(1) องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดสรรบุคลากร หรือจ้างเหมาบริการบุคลกรที่มี

ประสบการณ์และความชํานาญในการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ําเสียให้สามารถ

รองรับและรวบรวมน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดให้ครอบคลุม 
(3) ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบําบัดน้ําเบื้องต้นก่อนปล่อยทิ้ง 

เช่น ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบ้านเรือนและร้านอาหาร  
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บทท่ี 4 

ผลการติดตามและประเมิน 

โครงการระบบรวบรวมน้้าเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1  ความเป็นมา 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอน
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2536 – 2553  
รวมวงเงินทั้งสิ้น 186.95 ล้านบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 
เท่ากับ 17,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เปิดดําเนินการเมื่อปี พ.ศ.2537 รายละเอียดดังตารางที่ 4-1 

 

ตารางท่ี 4-1  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการระบบรวบรวมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2536 – 2537  - ก่อสร้างท่อระบายน้ําเสีย และท่อ
รวบรวมน้ําเสีย 

106.1 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมโยธาธิการ) 

2552 – 2553  ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ําเพ่ือส่งน้ําเสียไป
บําบัดที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
แหลมผักเบี้ยฯ 

80.85 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม) 
ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 

120 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่  2 ตําบล ได้แก่ ตําบลท่าราบ มีพ้ืนที่ 3.4 
ตารางกิโลเมตร และตําบลคลองกระแชง มีพ้ืนที่ 2 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 5.4  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 3,375 ไร่ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มีจํานวน
ทั้งสิ้น  89,107 คน แยกเป็นชาย 42,220 คน หญิง 46,887 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 31,998 
ครัวเรือน คิดเป็นประชากรโดยเฉลี่ย 16,501 คน/ตารางกิโลเมตร  

1.3  ที่ตั้งโครงการ 
สถานีรวบรวมและสูบน้ําเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพ่ือส่งไปบําบัดที่โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณบ้านคลองยาง  ตําบลนาวุ้ง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  50 ไร่  
ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Lat/Long) 13o05’53.22” N 99o57’31.69” E (UTM Zone 47 P) 
609313 ม. ตะวันออก  1448189 ม. เหนือ  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย คือ  
สํานักการช่าง เทศบาลเมืองเพชรบุรี  สภาพแวดล้อมโดยรอบ ประกอบด้วยชุมชน  และแหล่งน้ําที่
ใกล้เคียง คือ แม่น้ําเพชรบุรี  
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1.4  พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้บริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พื้นที่ 5.4 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปที่ 4-1  
 

 
รูปที่ 4-1 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
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1.5 แหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชน 

ตารางท่ี 4-2  แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ล้าดับที่ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 5 
2 โรงแรม 3 
3 โรงพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร 314 
5 โรงฆ่าสัตว์ 1 
6 ห้างสรรพสินค้า 3 
7 สถานีบริการน้ํามัน 2 
8 ร้านแต่งผม – เสริมสวย 150 
9 วัด 32 
10 สถานศกึษา 25 
11 หน่วยงานราชการ 27 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 
 

2  ข้อมูลด้านนโยบาย 
2.1  นโยบาย  

เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหาร ในการจัดการน้ําเสีย
ชุมชน โดยมีที่มาของนโยบายจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภ าพ
สิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทการจัดการน้ําเสียชุมชน แต่ยังไม่มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนนัก 

2.2  การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
เทศบาลฯ ไม่มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย แต่บริหารงาน

โดยใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล คือ  ฝุายจัดการคุณภาพน้ํา 
ส่วนช่างสุขาภิบาล  สํานักการช่าง เทศบาลเมืองเพชรบุรี   

2.3  ระบบข้อมูล 
(1) ระบบฐานข้อมูล 

มีการจัดทําฐานข้อมูลการทํางานของระบบรวบรวมน้ําเสียแบบรายเดือน และแบบ
ประจําปี เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  

(2) การรายงาน 
สํานักการช่าง เทศบาลเมืองเพชรบุรี รายงานสรุปผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจํา 

2.4  งบประมาณ 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดสรรงบประมาณประจําปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ําเสีย 

ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา ท่อรวบรวมน้ําเสีย 
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3  ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  
(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 17,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีน้ําเสียเข้าระบบ

รวบรวม 5,000 – 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 35 
(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
 

ตารางท่ี 4-3 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
1. ถนนราชวิถ ี กลม 0.80 ม. 2,000 - - 
2. ถนนราชดาํริห์ กลม 0.60 ม. 2,594 - - 

1.00 ม. 410 - - 
3. ถนนราชดาํเนิน กลม 0.80 ม. 3,050 - - 

1.00 ม. 2,000 - - 
4. ถนนดําเนินเกษม กลม 0.60 ม. 3,500 - - 

1.00 ม. 1,785 - - 
5. ถนนรถไฟ กลม 1.00 ม. 1,800 - - 

1.50 ม. 500 - - 
U* 0.80 ม. 500 - - 

6. ถนนบันไดอิฐ กลม 0.60 ม. 1,500 - - 
1.00 ม. 700 - - 

7. ถนนคีรีรัถยา กลม 0.80 ม. 1,300 - - 
1.00 ม. 1,200 - - 

U* 0.50 ม. 495 - - 
8. ถนนชีสระอินทร์ กลม 0.60 ม. 1,450 - - 
9. ถนนนอก กลม 0.60 ม. 800 - - 
10. ถนนมาตยาวงษ ์ กลม 0.60 ม. 3,450 - - 

1.00 ม. 1,500 - - 
11. ถนนโพธิ์การ้อง กลม 0.60 ม. 2,060 - - 

1.00 ม. 1,130 - - 
12. ถนนสุรินทรฦาชยั กลม 0.60 ม. 900 - - 
13. ถนนสุรินทรฦาชยั 1 U* 0.40 ม. 238 - - 
14. ถนนสุรินทร์ฦาชยั 2 U* 0.40 ม. 240 - - 
15. ถนนพานชิเจริญ กลม 0.60 ม. 2,500 - - 

1.00 ม. 1,250 - - 
16. ถนนภูมิรักษ์ กลม 1.00 ม. 900 - - 
17. ถนนท่าหิน U* 0.50 ม. 1,560 - - 
18. ถนนบริพัตร กลม 0.80 ม. 1,840 - - 
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ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
19. ถนนพงษ์สุริยา กลม 0.60 ม. 1,860 - - 
20. ถนนหลังศาลากลาง กลม 0.60 ม. 1,200 - - 
21. ถนนสุวรรณมุน ี กลม 1.00 ม. 52 - - 

U* 0.30 ม. 50 - - 
22. ถนนท่าสรง กลม 0.60 ม. 450 - - 

1.00 ม. 250 - - 
23. ถนนดํารงรักษ์ U* 0.40 ม. 900 - - 
24. ถนนริมน้ําคลอง
กระแชง 

กลม 1.00 ม. 500 - - 
U* 0.40 ม. 595 - - 

25. ถนนไชยสุรนิทร ์ กลม 0.60 ม. 380 - - 
26. ถนนนเรนทร์รักษา กลม 0.60 ม. 279 - - 
27. ถนนราชเสวก กลม 0.60 ม. 540 - - 
28. ถนนเพชรพลี กลม 0.60 ม. 1,460 - - 
29. ถนนเทเวศน์ กลม 0.80 ม. 274 - - 
30. ถนนเดโช กลม 0.60 ม. 200 - - 
31. ถนนหน้าเรือนจํา กลม 0.60 ม. 310 - - 
32. ถนนกําแพงเมือง U* 0.40 ม. 340 - - 
33. ถนนพระทรง กลม 0.60 ม. 1,300 - - 

1.00 ม. 800 - - 
34. ถนนหน้าวัดธ่อ กลม 0.60 ม. 264 - - 
35. ถนนสุรพันธ ์ กลม 0.60 ม. 1,640 - - 

1.00 ม. 1,050 - - 
36. ถนนอุทัยโพธาราม กลม 0.60 ม. 316 - - 
37. ถนนอนามัย U* 0.40 ม. 270 - - 
38. ถนนแปลงนาม U* 0.40 ม. 270 - - 
39. ถนนนามอญ U*  0.40 ม. 365 - - 
40. ถนนหน้าวัดลาด กลม 0.40 ม. 240 - - 
41. ถนนเลียบคลองวัดเกาะ กลม 1.00 ม. 1,940 - - 
42. ถนนข้างโรงเรียน
พรหมานุสรณ ์

U* 0.40 ม. 800 - - 

43. ซอยเจตน์จําลอง กลม 0.60 ม.  1,717 - - 
44. ซอยเจตน์จําลอง 3 กลม 0.60 ม. 500 - - 
45. ซอยเจตน์จําลอง 3/1 U* 0.30 ม. 197 - - 
46. ซอยเจตน์จําลอง 3/2 U* 0.30 ม. 220 - - 
47. ซอยเจตน์จําลอง 3/3 U* 0.30 ม. 153 - - 
48. ซอยแม่เยือ้ง U* 0.30 ม. 32 - - 
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ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
49. ซอยบ้านครูเลิศ U* 0.30 ม. 63 - - 
50. ซอยเสลาธง กลม 0.40 ม. 750 - - 
51. ซอยเสลาธง 1 กลม 0.30 ม. 170 - - 
52. ซอยแยกเสลาธง กลม 0.30 ม. 500 - - 
53. ซอยประสานสุข กลม 0.40 ม. 1,178 - - 
54. ซอยข้างวัดเพชรพล ี U* 0.30 ม. 134 - - 
55. ซอย 2 โรงฝูาย กลม 0.30 ม. 420 - - 
56. ซอย 4 โพธิ์ทอง กลม 0.30 ม. 210 - - 
57. ซอย 1 โพธิ์การ้อง กลม 0.30 ม. 280 - - 
58. ซอย 5 โพธิ์การ้อง U* 0.30 ม. 160 - - 
59.ซอยข้างบ้านเลขที่ 35 
ถ.โพธิ์การ้อง 

U* 0.30 ม. 88 - - 

60. ซอยวัดนาค U* 0.40 ม. 135 - - 
61. ซอยบริพัตร 5 U* 0.30 ม. 700 - - 
62. ซอยโรงก๋วยเตี๋ยว U* 0.40 ม. 160 - - 
63. ซอยปุาไหม U* 0.30 ม. 200 - - 
64. ซอยวัฒนธรรม U* 0.40 ม. 230 - - 
65. ซอยต้นจันทร์ U* 0.40 ม. 128 - - 
66. ซอยหลังตึกถนน
พานชิเจริญ 

U* 0.30 ม. 550 - - 

67. ซอยหลังวัดแรก U* 0.30 ม. 85 - - 
68. ซอยเปรมฤดีเชื่อม-
ซอยโพธิ์ทอง 

U* 0.30 ม. 133 - - 

69. ซอยหน้าโรงเรียน
เปรมฤด ี

U* 0.30 ม. 210 - - 

70. ซอยวัดยาง U* 0.30 ม. 480 - - 
71. ซอยวัดยาง 1 U* 0.30 ม. 265 - - 
72. ซอยข้างโรงพยาบาล
สหแพทย์ 

U* 0.30 ม. 344 - - 

73. ซอยทรัพย์สิน 2, 2/1, 
2/4, 2/5, 4/2 

U* 0.30 ม. 1,725 - - 

74. ซอย 7/3 ตํารวจทาง
หลวง 

U* 0.40 ม. 194 - - 

75. ซอยเทพพานิช U* 0.30 ม. 250 - - 
76. ซอยศิริมิตร  U* 0.30 ม. 325 - - 
77. ซอยชีสระอินทร์ 1-3 U* 0.30 ม. 220 - - 
78. ซอยดําเนินเกษม 1 U* 0.30 ม. 55 - - 
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ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
79. ซอยดําเนินเกษม 3 U* 0.30 ม. 45 - - 
80. ซอยดําเนินเกษม 4 U* 0.30 ม. 550 - - 
81. ซอยดําเนินเกษม 5 U* 0.30 ม. 55 - - 
82. ซอยดําเนินเกษม 7 U* 0.30 ม. 45 - - 
83. ซอยดําเนินเกษม 9 U* 0.30 ม. 150 - - 
84. ซอยดําเนินเกษม 11 U* 0.30 ม. 95 - - 
85. ซอยข้างร้านอาหาร 
บัวแดง 

กลม 0.60 ม. 55 - - 

86. ซอยเสมาทอง กลม 0.60 ม. 580 - - 
87. ซอยมหานนท์ U* 0.30 ม. 400 - - 
88. ซอยพงษ์สุริยา 2 U* 0.40 ม. 100 - - 
89. ซอยพงษ์สุริยา 3 U* 0.30 ม. 60 - - 
90. ซอยพงษ์สุริยา 5 U* 0.30 ม. 120 - - 
91. ซอยหลังวัดพระทรง U* 0.30 ม. 180 - - 
92. ซอยโรงฆ่าสัตว ์ U* 0.30 ม. 200 - - 
93. ซอย 5 บริพัตรเชื่อม 
3/2 เจตน์จําลอง 

U* 0.40 ม. 270 - - 

94. ซอยข้างร้านพรนุภาพ U* 0.40 ม. 250 - - 
95. ซอยกล้วยไม้ U* 0.40 ม. 409 - - 
96. ซอย 1 วัดน้อย U* 0.30 ม. 450 - - 
97. ซอยอุรุพงษ์ 1, 2, 3 U* 0.30 ม. 350 - - 
98. ซอยหลุมดิน U* 0.30 ม. 80 - - 
99. ซอยรวมสุข U* 0.40 ม. 80 - - 
100. ซอยเกษมราษฎร์ U* 0.40 ม. 80 - - 
101. ซอยข้างบ้านอันธีร ์ U* 0.40 ม. 80 - - 
102. ซอยสาธ ุ U* 0.40 ม. 80 - - 
103. ซอยย่าอิน U* 0.40 ม. 80 - - 
104. ซอยเทพนิมิตร U* 0.40 ม. 80 - - 
105. ซอยพนมขวด 1 U* 0.35 ม. 90 - - 
106. ซอยข้างวัดโคก U* 0.35 ม. 150 - - 
107. ซอยข้างร้านซูโมโ่ม
บาย ถ.บนัไดอิฐ 

U* 0.35 ม. 50 - - 

108. ซอยข้างร้านรัชการ
ซักรีด ถ.บันไดอิฐ 

U* 0.35 ม. 40 - - 

109. ซอยข้างบ้านเลขที่ 
22 ถ.บันไดอิฐ 
 

U* 0.35 ม. 22 - - 
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ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
110. ซอยข้างบ้านเลขที่ 
62 ถ.บันไดอิฐ 

U* 0.40 ม. 70 - - 

111. ซอย 2 บันไดอิฐ U* 0.40 ม. 150 - - 
112. ซอยวัดแก่นเหล็ก U* 0.35 ม. 120 - - 
113. ซอยข้างบ้านเลขที่
104 ถ.คีรีรัถยา 

U* 0.30 ม. 50 - - 

114. ซอยทองเพียร U* 0.30 ม. 45 - - 
115. ซอยแสนสุข U* 0.30 ม. 54 - - 
116. ซอยข้างร้านไทย
วิวัฒน์คา้เหล็ก 

U* 0.35 ม. 55 - - 

117. ซอยข้างบ้านเลขที่ 
11 ถนนนอก 

U* 0.40 ม. 18 - - 

118. ถนนข้างโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ 

กลม 0.80 ม.  350 - - 
1.00 ม. 420 - - 

119. ซอย 1 วัดน้อย หนา้
บ้านเลขที่ 4 

U* 0.40 ม. 31 - - 

120. ซอยแยกซอย 7/1 
ตํารวจทางหลวง 

U* 0.30 ม. 112 - - 

121. ซอย 7/5 ตํารวจทาง
หลวง 

U* 0.40 ม. 130 - - 

122. ถนนรถไฟบริเวณฝั่ง
ตรงข้ามไปรษณยี ์

U* 0.30 ม. 59 - - 

รวมความยาวของท่อและรางระบายน้้า 82,148.00 - - 
หมายเหตุ : U*  คือ รางระบายน้าํ 
ที่มา : เทศบาลเมืองเพชรบุร ี
  
 

(3) รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย  (CSO)  
ตารางท่ี 4-4 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 

สถานีสบูบา้นคลองยาง ต.นาวุง้ อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 

CSO 1 บ้านคลองยาง ต.นาวุง้ อ.เมือง  
จ.เพชรบุรี 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ี
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(4) ข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 4-5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสีย  

รายชื่อ
สถาน ี

สถานที่ต้ัง 
ชนิดเคร่ือง 

สูบน้้า/ที่ต้ังระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือ
แรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลูกบาศก์

เมตร/วินาที) 

ระยะทางของ
สถาน ี

สูบน้้าเสีย
สุดท้ายถึงระบบ

บ้าบัด 
น้้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
PS1 สะพานเทศบาล  

ต.คลองกระแชง   
อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

- ปั๊มสูบน้ําแบบแช่
(Submersible Pump) 
จํานวน 5 ชุด 
- ปั๊มสูบน้ําแรงเหวีย่งหนี
ศูนย์กลางแบบเทอรไ์บน์
(Regenerative Turbine 
Pump) จํานวน 1 ชุด 

21.3 Kw 125 lite/s ประมาณ 18.5 
กม. 

PS2 สะพานจอมเกล้า 
ต.คลองกระแชง   
อ.เมือง จ.เพชรบุร ี
 

- ปั๊มสูบน้ําแบบแช่ 
(Submersible Pump) 
จํานวน 2 ชุด 
- ปั๊มสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง (Centrifugal 
Pump) จํานวน 1 ชุด 

21.3 Kw 125 lite/s 

PS3 สะพานใหญ่ 
ต.คลองกระแชง   
อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

- ปั๊มสูบน้ําแบบแช่
(Submersible Pump) 
จํานวน 2 ชุด 

21.3 Kw 125 lite/s 

PS4 สะพานท่าสรง 
ต.คลองกระแชง   
อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

- ปั๊ ม สู บ น้ํ า แ บ บ แ ช่
(Submersible Pump) 
จํานวน 2 ชุด 
- ปั๊มสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง (Centrifugal 
Pump) จํานวน 1 ชุด 

21.3 Kw 125 lite/s 

PS5 สะพานอุรุพงษ์ 
ต.คลองกระแชง   
อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

- ปั๊มสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง (Centrifugal 
Pump) จํานวน 3 ชุด 
- ปั๊มสูบน้ําแรงเหวีย่งหนี
ศูนย์กลางแบบเทอรไ์บน์
(Regenerative Turbine 
Pump) จํานวน 2 ชุด 

  

PS6 บ้านคลองยาง 
ต.นาวุ้ง  อ.เมือง 
จ.เพชรบุร ี

- ปั๊มสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง  (Centrifugal 
Pump) จํานวน 4 ชุด 

- ปั๊มสูบน้ําแบบแช่ 
(Submersible Pump) 
จํานวน 2 ชุด 

21.3 Kw 125 lite/s 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ี
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รูปที่ 4-2 แผนผังเส้นท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  
 
 

 
 
 

รูปที่ 4-3 แผนผังกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียสถานีบ้านคลองยาง ต.นาวุ้ง  อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 
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รูปที่ 4-4 แผนที่แสดงแนวส่งท่อน้้าเสียแนวเดิม และแนวใหม่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

   

สถานีสูบน้ําเสียที่ 1 
 

สถานีสูบน้ําเสียที ่2 สถานีสูบน้ําเสียที ่3 

  
 

สถานีสูบน้ําเสียที ่4 สถานีสูบน้ําเสียที ่5 สถานีสูบน้ําเสียที ่6 
  

รูปที่ 4-5 สภาพทั่วไปของระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

รูปแนวท่อส่งน ้าเสียที่ผ่านพื นที่ อบต.นาวุ้ง รูปแนวท่อส่งน ้าเสียที่ผ่านพื นที่ อบต.ช่องสะแก 

รูปแนวท่อส่งน ้าเสียที่ผ่านพื นที่ อบต.โพพระ 

รูปแนวท่อส่งน ้าเสียที่ผ่านพื นที่ อบต.บางแก้ว 

รูปแนวท่อส่งน ้าเสียที่ผ่านพื นที่ อบต.แหลมผักเบี ย 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

43 

4  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
4.1  บุคลากร 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดูแลและเดินระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยจ้างเหมาบุคลากร 1 คน 
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี วงเงินตามสัญญาจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน 

4.2  การเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ควบคุมระบบ

ประปา จึงไม่มีข้อมูลในการคิดสัดส่วนการจัดเก็บค่าบริการ 

4.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียปี 2558 ได้แก่ ค่าบุคลากร ค่า

ไฟฟูา ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงินจํานวน 24,292,960.00 บาท 
4.4  ปัญหาในการดําเนินการ 

(1) ระยะทางจากสถานีรวบรวมน้ําเสียที่บ้านคลองยาง ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง ไปยังระบบ
บําบัดน้ําเสีย ที่ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม มีระยะทางถึง 18.5 กิโลเมตร ทําให้มีค่าใช้จ่ายใน
การสูบจ่ายน้ําเสียและการบํารุงรักษาสูง 

(2) การชํารุดของเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ที่สถานีสูบน้ําแต่ละสถานี จะต้องคอยดูแลและทํา
การซ่อมแซมทําให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและและจ้างบุคคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
5  ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 

(1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรมให้กับนิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ และ
หน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 14 ครั้งต่อปี 

(2) จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ําเสีย 

(3) จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ 

5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
(1) การขอบ้านเลขท่ีกรณีการปลูกสร้างใหม่ จะต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันให้เรียบร้อย 
(2) การอบรมแก่หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ 
(3) เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้แก่ประชาชน โดยเปิดบริการทุกวัน 
(4) การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนที่ขอความ

อนุเคราะห์ 

5.3  ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรีเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพ้ืนที่ เรื่อง ท่อส่งน้ําเสียชํารุด และ
เทศบาลได้ดําเนินการแก้ไขจัดซ่อมทันที  
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6  ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมน้้าเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ผลการประเมิน ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 พบว่าการดําเนินงานระบบรวบรวมน้ําเสีย
เทศบาลเมืองเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ดี 

7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

7.1  ปัญหา อุปสรรค 
(1) ระบบรวบรวมน้ําเสียมีประสิทธิภาพในการรวบรวมน้ําเสียได้น้อยกว่าความสามารถในการ

รวบรวมน้ําเสียที่ออกแบบ เครื่องสูบน้ําในบางสถานีชํารุด  
(2) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ครัวเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงแรมที่พักอาศั ย 

และอาคารบางแห่ง ส่วนใหญ่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น เช่น การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน ระบบ
บําบัดน้ําเสียในสถานประกอบขนาดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องติดตั้ง  

7.2  ข้อเสนอแนะ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรวางแผนและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการสําหรับการ

ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร งานท่อระบายน้ํา การสํารวจท่อรวบรวมน้ําเสีย สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(2) ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบําบัดน้ําเบื้องต้นก่อนปล่อยลงทิ้ง 
เช่น ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบ้านเรือนและร้านอาหาร  

(3) กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ ให้ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดให้มี
การบําบัดน้ําเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งของแต่ละประเภทครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

45 

 

บทท่ี 5 

ผลการติดตาม 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอ้มแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

(ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี) 

1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1  ความเป็นมา 

โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลบ้านแหลม 
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นสืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชดําริด้านปัญหาขยะและน้ําเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ําเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทําได้ง่าย และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มูลนิธิชัยพัฒนา ในปี พ.ศ. 2534 - 2554 รวมวงเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เพ่ือจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย ห่าง
จากเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประมาณ 22 กิโลเมตร ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เท่ากับ 10,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน เปิดดําเนินการเมื่อเมษายน พ.ศ.2537 รายละเอียดดังตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2534-2537 
- สํารวจพ้ืนที่และออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย  
- ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 

11.5 งบประมาณแผ่นดิน 

2542 ปรับปรุงระบบบ่อบําบัดน้ําเสีย (ขุดลอกตะกอน) 
20 

งบประมาณแผ่นดิน และ
มูลนิธิชัยพัฒนา 

2548 ปรับปรุงระบบบ่อบําบัดน้ําเสีย (ขุดลอกตะกอน) 
2554 ปรับปรุงระบบบ่อบําบัดน้ําเสีย (ขุดลอกตะกอน) 

ที่มา : โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู่

ที่ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ 1,135 ไร่ สามารถบําบัดน้ําเสียได้ 1 ใน 5 
ของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีประชากรประมาณ 40,000 คน โดยน้ําเสียจะถูกส่งมาตามท่อลําเลียง
ระยะทางประมาณ 18.5 กิโลเมตร เพ่ือเข้าสู่ระบบบําบัดของโครงการฯ ที่ไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีชั้นสูง 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติบําบัดน้ําเสียประกอบด้วย 4 ระบบ คือ  
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1) ระบบบ่อบําบัดน้ําเสีย (lagoon treatment)  
หลักการ : ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ระบบนี้ใช้หลักการบําบัดน้ําเสียโดยอาศัยกลไกให้

สาหร่ายสังเคราะห์แสงเพื่อให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์สําหรับการหายใจและย่อยสลายของเสีย โดยมีลมพัด
ช่วยเติมอากาศและแสงแดดเป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อโรคอีกทางหนึ่ง ระบบนี้เหมาะสําหรับเมืองในเขตร้อนเช่น
ประเทศไทย 

2) ระบบพืชและหญ้ากรองน้ําเสีย (plant and grass filtration)  
หลักการ : การบําบัดน้ําเสียด้วยระบบนี้อาศัยหลักการใช้ดินเป็นตัวกรองของเสียและ

จุลินทรีย์ ในดินทําหน้าที่เป็นตัวย่อยของเสีย ของเสียที่ย่อยแล้วพืชจะเป็นตัวดูดเอาไปใช้ในการเติบโต ทําให้
ของเสียเปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพ น้ําเสียที่ผ่านระบบจะมีคุณภาพดีและสามารถระบายสู่แหล่งน้ําธรรมชาติได้  

3) ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ําเทียม (constructed wetland)  
หลักการ : พืชน้ําโดยทั่วไปมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพน้ําขังได้โดยการดึง

เอาออกซิเจนจากอากาศ ส่งผ่านระบบเนื้อเยื่อในส่วนลําต้นลงสู่ระบบลําต้นใต้ดินและราก ซึ่งอากาศใน
ส่วนนี้จะปลดปล่อยออกไปสู่บริเวณรอบรากพืชทําให้จุลินทรีย์ในดินสามารถย่อยของเสียที่ถูกดินกรองได้
แล้วเปลี่ยนไปเป็นสารที่พืชรวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  

4) ระบบแปลงพืชปุาชายเลน (mangrove forest filtration)  
หลักการ : พืชปุาชายเลน เป็นพืชที่มีคุณสมบัติคล้ายพืชน้ํา กล่าวคือสามารถดํารงชีพ

อยู่ในสภาวะน้ําท่วมขังได้ โดยมีการปรับตัวทางสรีระ เพ่ือดึงออกซิเจนจากบรรยากาศ ส่งผ่านระบบลําต้น
สู่ราก นอกจากนั้นยังมีรากอากาศที่สามารถดึงอากาศได้ ออกซิเจนที่พืชขนส่งไปที่ระบบราก ส่วนหนึ่งจะ
ปลดปล่อยสู่บริเวณรอบๆ ราก และจุลินทรีย์ในดินสามารถนําไปใช้ในการย่อยสลายของเสียได้ 

 

1.3  ที่ตั้งโครงการ 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู่ที่

ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 1 ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,135 ไร่ ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Lat/Long)  13o02' 50.20" N  
100o05' 05.13" E (UTM Zone 47 P) 617587.42 ม. ตะวันออก 1442610.41 ม. เหนือ  หน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย คือ  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond สภาพแวดล้อม
โดยรอบ ประกอบด้วย  

(1) พ้ืนที่ทํานาเกลือ  
(2) ปุาชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 

 

1.4  พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองเพชรบุรีรวบรวมน้ําเสียส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียของ โครงการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซึ่งมีปริมาณน้ําเข้าระบบ 
4,791 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 47 ของที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 5-1 
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รูปที่ 5-1 แผนที่ตั้งโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก 
พระราชด้าริ ต้าบลแหลมผักเบี้ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

2  ข้อมูลด้านนโยบาย 
รายละเอียดข้อมูลเหมือนกับของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

3  ข้อมูลด้านเทคนิค 
3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน   รายละเอียดข้อมูลเหมือนกับของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

3.2  ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปัจจุบัน  
3.2.1 องค์ประกอบของระบบบ่อปรับเสถียร บ่อเติมอากาศ  

(1) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Pond) 
- ปริมาตร.21,969.91.ลูกบาศก์เมตร  กว้าง..98.2..เมตร  ยาว..98.8..เมตร   

ลึก ..2.43..เมตร 
(2) บ่อผึ่ง (Oxidation  Pond1)  

- ปริมาตร 60,950.50 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 106.6 เมตร  ยาว 263.7 เมตร   
ลึก 2.23 เมตร 

(3) บ่อผึ่ง (Oxidation  Pond2)   
- ปริมาตร 59,006.65 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 132.9 เมตร  ยาว 237.6 เมตร   

ลึก  1.93 เมตร 
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(4) บ่อผึ่ง (Oxidation  Pond3) 
- ปริมาตร 54,011.13 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 178.6 เมตร  ยาว 194.3 เมตร   

ลึก 1.64 เมตร 
(5) บ่อปรับสภาพ (Polishing Pond) 

- ปริมาตร 59,154.86 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 189.8 เมตร  ยาว 221.1 เมตร   
ลึก 1.42 เมตร 

 
รูปที่ 5-2 แผนผังกระบวนการท้างานระบบบ้าบัดน้า้เสียโครงการศกึษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิต้าบลแหลมผักเบี้ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
 
 

3.2.2 ปริมาณน้ําเสียตามค่าการออกแบบ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
3.2.3 ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจริงเฉลี่ย  4,791 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 47 

ของระบบที่ออกแบบ 
3.2.4 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

(1) เอกสาร มีคู่มือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ  
(2) การเดินระบบปัจจุบันมีการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 
(3) การบํารุงรักษา มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปูองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้

งานที่กําหนด 
3.2.5  การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้า-ออก ของระบบบําบัดน้ํา
เสียทุกเดือน และนําส่งตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ประจําปี 2558 
(มกราคม – ธันวาคม 2558 ) โดยมีพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้ํา
(DO) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxyg0en Demand) ซีโอดี (Biochemical 
Oxyg0en Demand) ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
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(Total Dissolved Solids) ค่าการนําไฟฟูา (Electrical Conductivity) ค่าความเค็ม (Salinity) ความขุ่น 
(Turbidity) ความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้าง (Hardness) ฟอสเฟต (Phosphate) ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด (Total Phosphorus) ซัลเฟต (Sulfate) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไนเตรต 
(Nitrate) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ซัลไฟด์ (Sulfide) แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5-2 
 

ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2558 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลแหลมผักเบี้ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย(เดือนมกราคม -

ธันวาคม 2558) ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

น้้าเข้า น้้าออก 
1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L 30.9 30.0 ผ่าน 
2. ออกซิเจนละลายน้ํา(DO) mg/l มากกว่า 2 mg/L 0.07 8.96 ผ่าน 
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 6.6 9.1 ไม่ผ่าน 
4. บีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 
161.8 16.5 ผ่าน 

5 ซีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand 

mg/l ไม่เกิน 120 mg/L 
258.7 78.3 ผ่าน 

6. ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 30 mg/l 
21.8 43.6 ไม่ผ่าน 

7. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 
3.8 1.4 ผ่าน 

8.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total 
Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 
5.60 0.18 ผ่าน 

9. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 10.5 4.1 ผ่าน 
แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย 
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ 2558 ( มกราคม – ธันวาคม 2558 )  

หมายเหต ุ: * กรณีหน่วยบาํบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ําที่ผ่านการ
กรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพื่อหาค่าบโีอดี ให้ใช้วิธกีรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) 
ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะหห์าค่าบโีอดีที่กาํหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกําหนดไว ้หรือตามวิธอีื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพษิประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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 3.2.6  การจัดการน้ําทิ้ง 
(1) ปล่อยลงสู่ทะเลหลังจากผ่านปุาชายเลนในพื้นท่ีโครงการฯ 

3.2.7 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยอาคารต่างๆ (1) อาคาร
สํานักงาน (2) ห้องปฏิบัติการ (3) อาคารปูอมยาม (4) ลานจอดรถ (5) ถนนภายในเป็นแบบถนนลาดยาง 
ความกว้าง 4 เมตร (6) รั้วลวดหนาม 

3.2.8 ระบบจัดการน้ําฝน ยังไม่มีระบบจัดการน้ําฝน 
3.2.9 แนวกันชน (Buffer Zone)  มีจํานวน 3 ด้าน โดยเป็นพื้นที่ปุาชายเลนประมาณ 600 ไร่ 

ล้อมรอบระบบบําบัดน้ําเสีย ชนิดพันธุ์พืช ต้นแสมทะเลและต้นโกงกาง ความสูง เฉลี่ย 3 – 5 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-3  ผังแสดงระบบบ้าบัดน้้าเสียโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่อง 
มาจากพระราชด้าริ ต้าบลแหลมผักเบี้ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเข้าระบบ บ่อตกตะกอน 
 

 

 

 

 

 

บ่อผึ่ง บ่อผึ่ง บ่อผึ่ง 
 

 

 

 

 

 

บ่อปรับสภาพ บ่อปรับสภาพ น้ําออกจากระบบสู่ปุาชายเลน 

 

รูปที่ 5-4  สภาพทั่วไประบบบ้าบัดน้้าเสีย ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลแหลมผักเบี้ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
4.1 บุคลากร 

เจ้าหน้าที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีดําเนินการระบบเอง  

4.2 การเก็บค่าธรรมเนียม 
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ศึกษาวิจัยของ โครงการ

พระราชดําริที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน แต่ปัจจุบันได้มีการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ํา
เสียชุมชน 

4.3 รายได้จากการบริหารจัดการน้ําเสีย 

ได้จากการจับปลาในระบบบําบัดไปจําหน่าย เป็นเงิน 300,000 บาทต่อปี 
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4.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
มีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียปี เป็นเงิน 20 ล้านบาทต่อปี  

4.5 ปัญหาในการดําเนินการ 
 ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการอาศัยกระบวนการทางชีวภาพเป็นหลัก ในบางฤดูกาลอาจ

เกิดปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ํา 
 
5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1  การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 

(1) เป็นศูนย์การฝึกอบรมให้กับนิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ และหน่วยงานทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 14 ครั้งต่อปี 

5.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
(1) การอบรมแก่หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห ์
(2) เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้แก่ประชาชน โดยเปิดบริการทุกวัน 
(3) การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนที่ขอความ

อนุเคราะห์ 

5.3 ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ไมพ่บว่าปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 

6  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
(1)  เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการอาศัยกระบวนการทางชีวภาพเป็นหลัก ในบาง

ฤดูกาลอาจเกิดปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ํา 
(2)  ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ทําให้ระบบไม่สามารถบําบัดน้ําเสียได้เต็ม

ศักยภาพ 
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บทท่ี 6 

ผลการติดตามและประเมิน 

โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองชะอ้า 

1 ข้อมูลทั่วไป  
1.1  ความเป็นมา 

เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอน
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2538 - 2559 รวม
วงเงินทั้งสิ้น 359 ล้านบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เท่ากับ 17,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เปิดดําเนินการ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2544 รายละเอียดดังตารางที่ 6-1 

ตารางที่ 6-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
เทศบาลเมืองชะอ้า 

ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2541 -2544 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
และก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  
- ระบบท่อระบายน้ํา 11,593  เมตร 
- ระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย  4,541 เมตร 
- อาคารสถานีสูบน้ําเสีย  2 แห่ง 
- อาคารดักน้ําเสีย  3  แห่ง 
- พื้นที่รวบรวมน้ําเสีย 8 ตร.กม. 
- ถนนทางเข้าและภายในโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ํา 
- ปรับปรุงคลองระบายน้ํายาวประมาณ  
3,035 เมตร 
- โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบบ่อเติมอากาศ 
(Aerated  Lagoon) ความสามารถในการ
บําบัดน้ําเสีย 17,000 ลบ.ม./วัน 

359.5 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

2552-2559 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและรวบรวม 
น้ําเสียเทศบาลเมืองชะอําระยะที่  2   
- ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ร ว บ ร ว ม น้ํ า เ สี ย  
ความยาว 11,194 เมตร พื้นที่รวบรวมน้ําเสีย 
10 ตร.กม. 
- ก่อสร้างบ่อดักน้ําเสีย/บ่อผันน้ําเสีย จํานวน  
4 บ่อ  
- ก่อสร้างสถานีสูบน้าํเสยี 4 สถาน ี

277.7 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

ที่มา : สํานักเทศบาลเมืองชะอํา 
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1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลเมืองชะอํา  ตั้งอยู่ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี

ประมาณ  40  กิโลเมตร  และกรุงเทพมหานครประมาณ  160  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี  มีพ้ืนที่
ปกครอง  110  ตารางกิโลเมตร  ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ ธันวาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 36,332 คน 
แยกเป็นชาย 17,601 คน หญิง 18,731 คน(http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php) มี
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 40,138 ครัวเรือน และประชากรแฝง 11,000 คน  และนักท่องเที่ยว 5,900,000 คน  

 
1.3 ที่ตั้งโครงการ 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองชะอํา  ตั้งอยู่บริเวณถนนคลองเทียน  ตําบลชะอํา  อําเภอ
ชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 147 ไร่ ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Lat/Long) 12o48’47.51” N 
99o58’30.19” E  (UTM Zone 47) X 605809  Y 1416697.9 หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบน้ําเสียคือ  
ฝุายช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง เทศบาลเมืองชะอํา  ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated  
Lagoon)  สภาพแวดล้อมโดยรอบ ประกอบด้วย  

(1) แหล่งน้ํา คือ ท่าตะกาดพลี และคลองชะอํา ระยะห่างจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 50 
เมตร ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมระบายน้ํา  

(2) ปุาชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 
 

1.4 พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองชะอํา ให้บริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนที่ 18 ตารางกิโลเมตร  

คิดเป็นร้อยละ 16  ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปที่ 6-1 
 

 
รูปที่ 6-1 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 

เทศบาลเมืองชะอ้า 
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1.5  แหล่งกําเนิดน้ําเสียในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางท่ี 6-2 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอ้า 

ล้าดับที ่ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 30 
3 โรงพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร 70 
5 โรงฆ่าสัตว ์ - 
6 หมู่บ้านจัดสรร 15 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 30 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 20 
9 ห้างสรรพสินคา้ - 
10 อื่น ๆ (ระบ ุปั้มน้าํมัน..) 7 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา, 2559 
 

2  ข้อมูลด้านนโยบาย 
2.1  นโยบาย  

เทศบาลเมืองชะอํา มีนโยบายการจัดการน้ําเสียชุมชนเพ่ือรองรับการบําบัดน้ําเสียชุมชนใน
เขตเทศบาล ซึ่งมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทําและเสนอของบประมาณสนันสนุนโครงการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียระยะที่ 2 พ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ําเสีย 10 ตารางกิโลเมตร และได้รับ
อนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2552 และก่อสร้างแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2559 

2.2  การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
เทศบาลมีการมอบหมายงานสํานักการช่างเป็นผู้รับชอบในการดูแลบริหารจัดการระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยเจ้าหน้าที่มีภารกิจงานที่มีข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืนๆ ด้วย ซึ่ง
เทศบาลฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัท(บริษัท เว็ทโก้ จํากัด) ในการดูแลและเดินระบบบําบัดน้ําเสีย สัญญา วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559  

2.3  ระบบข้อมูล 
(1) ระบบฐานข้อมูล 

มีการจดบันทึก เก็บสถิติ และข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบรายเดือน และ
แบบประจําปี เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  

(2) การรายงาน 
เทศบาลเมืองชะอํา ได้ว่าจ้างเอกชนในการดูแลและเดินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และ

รายงานผลการดําเนินงานต่อเทศบาลเป็นประจําทุกเดือน โดยสํานักการช่างจะเป็นผู้ดําเนินการรายงานต่อ
ผู้บริหารเทศบาลต่อไป 
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2.4  งบประมาณ 
เทศบาลเมืองชะอํา ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงานเคหะและชุมชน สําหรับเงินเดือน

พนักงาน การว่าจ้างเอกชนในการดูแลและเดินระบบบําบัดน้ําเสีย และซ่อมบํารุงไว้บางส่วน อาจต้อง
พิจารณาปรับปรุงการวางแผนงบประมาณซ่อมบํารุงเครื่องจักรที่ใช้งานในระบบบัดน้ําเสียให้ครอบคลุม  

3  ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  
(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย (ข้อมูลยังไม่ชัดเจน)  ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีน้ําเสีย

เข้าระบบรวบรวม 4,859 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ - 
(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

เทศบาลการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย 2 ระยะ ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 6-2 แผนผังเส้นท่อรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา ระยะท่ี1 -2  
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ถนนเพชรเกษม 

ถนนจุมพฎพงษ์ 

ถนนร่วมจิตต ์

ถนนหนองแจง 

ถนนเจ้าลาย 

ถนนสวนรุกขชาต ิ

ถนนคลองเทียน 

ถนนนราธิป 

ถนนราษฎร์พล ี
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ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ 

(นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเร่ิมต้น 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
ท่อระบายน้ําและท่อรวบรวมน้ําเสยีระยะที่ 1 ความยาว 10,925 เมตร 

เพชรเกษม 1 ท่อเหลี่ยม 
2 ท่อเหลี่ยม 

1.50 x 1.50 
1.20 x 1.20 

42 
1,118 

n/a n/a 

คลองเทียน 1 ท่อกลม 1.50 x 1.50 3,405 n/a n/a 
เจ้าลาย 1 ท่อเหลี่ยม 

2 ท่อเหลี่ยม 
3 ท่อกลม 

1.50 x 1.50 
1.20 x 1.20 
0.60 x 1.00 

1,005 
587 
912 

n/a n/a 

n/a 1 ท่อเหลี่ยม 
2 ท่อเหลี่ยม 
3 ท่อเหลี่ยม 
4 ท่อเหลี่ยม 
5 ท่อเหลี่ยม 
6 ท่อกลม 
7 รางย ู

1.75 x 1.75 
1.75 x 1.50 
1.50 x 1.50 
1.50 x 1.20 
1.20 x 1.20 

0.40 
0.80 – 1.00 

409 
1,040 
805 
566 
254 
532 
250 

n/a n/a 

ท่อระบายน้ําและท่อรวบรวมน้ําเสยีระยะที่ 2 ความยาว 11,194 เมตร 
ถนนสาธารณะ 1.ท่อ คสล.ปากระฆัง 

2. ท่อ HDPE  
3. ท่อ HDPE 

0.40 
125 mm 
355 mm 

150 
666 
12 

n/a n/a 

ถนนจุมพฏพงษ ์ 1. ท่อ HDPE 160 mm 997 n/a n/a 

ถนนร่วมจิตต ์ 1.ท่อ คสล.ปากระฆัง 0.40 862 n/a n/a 
ถนนเพชรเกษม 1. ท่อ HDPE 

2. ท่อ คสล.ปากระฆัง 
3. ท่อ คสล.ปากระฆัง 

125 mm 
0.60 
0.80 

1,032 
935 

6,540 

n/a n/a 

ถนนหนองแจง n/a n/a n/a n/a n/a 
ถนนเจ้าลาย n/a n/a n/a n/a n/a 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา 
หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 6-3 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองชะอ้า 
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(3) รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย  (CSO)  
 

ตารางท่ี 6-4 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO)  
 

ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งท่ีต้ัง 
ระยะที่ 1 

ถนน  A 1. ถนนเจ้าลาย 
 

CSO 1 
สถานีร่วมจติต-์เจ้าลาย 

วัดเนรัญชราราม 

ถนนคลองเทียน 
 

CSO 2 ฝั่งซ้าย โรงงานปรับปรุงคณุภาพน้ํา 

          ถนนคลองเทียน CSO 3 ฝั่งขวา โรงงานปรับปรุงคณุภาพน้ํา 
ระยะที่ 2 

ถนนสาธารณะ CSO 4 
CSO 5 
CSO 6 

n/a 

ถนนร่วมจิตต ์ CSO 7 n/a 

ที่มา : เทศบาลเมืองชะอํา 
 

(4) ข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 6-5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสีย  

รายชื่อสถานี สถานที่ตั้ง 
ชนิดเครื่อง 

สูบน้้า/ที่ตั้งระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ หรือ

แรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/

ชั่วโมง) 

ระยะทาง
ของสถานี 
สูบน้้าเสีย
สุดท้ายถึง

ระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย 

(กิโลเมตร) 
PS1 สถานีเจ้าลาย KSB (จํานวน 3 เครื่อง) 5.5 Kw 80-150 M3/hr - 
PS2 รสอ.3 ในระบบ

บําบัดน้ําเสีย 
KSB (จํานวน 4 เครื่อง) 48 Kw 1080 – 1400 M3/hr 

PS3 EMS Pump n/a 35 Kw 600 M3/hr 
PS4 ถนนสาธารณะ จํานวน 2 เคร่ือง 20 ลบ.ม./ชม. 40 ลบ.ม./ชม.  
PS5 ถนนสาธารณะ จํานวน 2 เคร่ือง 20 ลบ.ม./ชม. 40 ลบ.ม./ชม.  
PS6 ถนนร่วมจิตต ์ จํานวน 2 เคร่ือง 25 ลบ.ม./ชม. 50 ลบ.ม./ชม.  
PS7 ถนนหนองแจง จํานวน 3 เคร่ือง 620 ลบ.ม./ชม. 1,860 ลบ.ม./ชม.  

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา 
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3.2  ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปัจจุบัน  
3.2.1 องค์ประกอบของระบบบ่อเติมอากาศ  

(1) บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) 
- ปริมาตร 105,000 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 135 เมตร  ยาว 225 เมตร   

ลึก 2.65 เมตร 
- เครื่องเติมอากาศ ชนิดเติมอากาศบนผิวน้ํา (Brush Rotor) ขนาด 11 Kw 

จํานวน 15 เครื่อง สามารถใช้งานได้ 8 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ 7 เครื่อง เนื่องจากโครงเครื่อง 
ตีอากาศชํารุดมีสนิมกัดกร่อน 

(2) บ่อตกตะกอน (Setteling  Pond)  
- ปริมาตร 32,000 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 65 เมตร  ยาว 225 เมตร  ลึก 2.2 เมตร 

(3) บ่อปรับสภาพน้ํา (Extended Aeration)  
- ปริมาตร 74,000 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 162.5 เมตร  ยาว 247.5 เมตร   

ลึก 1.6 เมตร 
(4) ปริมาณน้ําเสียตามค่าการออกแบบ 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(5) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจริงเฉลี่ย  4,859 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

28.58 ของระบบที่ออกแบบ 
 

 

รูปที่ 6-3 แผนผังกระบวนการท้างานระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมืองชะอ้า 
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3.2.2 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
(1) เอกสาร  

มีคู่มือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ และมีเอกสารแสดง
คุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ และคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ 

(2) การเดินระบบ ปัจจุบันมีการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 
(3) การบํารุงรักษา 

มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปูองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่กําหนด 
และมีการซ่อมบํารุงเมื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในระบบชํารุดไม่สามารถใช้ต่อไปได้ 

3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
บริษัท เว็ทโก้ จํากัด ตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้า-ออก ของระบบบําบัดน้ําเสียทุกเดือน 

และนําส่งตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ประจําปีงบประมาณ 2558 ( 
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558 ) (BOD, SS, Fat Oil and Grease, TN และ TP ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน พ.ศ.2553  ดังตารางที่ 6-6 
ตารางท่ี 6-6 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2558 เทศบาลเมืองชะอ้า 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย(เดือนธันวาคม 
2557-กันยายน 2558) ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
น้้าเข้า น้้าออก 

1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L 29.77 29.41 ผ่าน 
2. ออกซิเจนละลายน้ํา(DO) mg/l มากกว่า 2 mg/L 2.95 7.15 ผ่าน 
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 7.3 8.66 ผ่าน 
4. บีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 38.85 13.8 ผ่าน 

5 ซีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand 

mg/l ไม่เกิน 120 mg/L ไม่ได้ตรวจ ไม่ได้ตรวจ - 

6. ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 30 mg/l 54.3 31 ผ่าน 

7. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 9.67 3.17 ผ่าน 

8.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total 
Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P ไม่ได้ตรวจ ไม่ได้ตรวจ - 

9. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 15.93 4.94 ผ่าน 
แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุร ีประจําปีงบประมาณ 2558 ( ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558 )  

หมายเหต ุ: * กรณีหน่วยบาํบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ําที่ผ่านการ
กรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพื่อหาค่าบโีอดี ให้ใช้วิธกีรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) 
ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะหห์าค่าบโีอดีที่กาํหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกําหนดไว ้หรือตามวิธอีื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพษิประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ปี 2559 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 26 
กรกฎาคม 2559 โดยมีพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้ํา(DO) ความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxyg0en Demand) ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) 
น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไนโตรเจนทั้งหมด 
(Total Nitrogen) ค่าความนําไฟฟูา ค่าความเค็ม และโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม นิกเกิล 
ปรอท ตะกั่ว สารหนู แมงกานีส สังกะสี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6-7 
 

ตารางท่ี 6-7 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2559 เทศบาลเมืองชะอ้า(สสภ.8) 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ครั้งที ่1 (26 เม.ย.59) ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
ครั้งที ่2 (26 ก.ค.59) ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน น้้าเข้า น้้าออก น้้าเข้า น้้าออก 
1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L 32.8 32.2 ผ่าน 31.1 33.0 ผ่าน 
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 7.35 8.98 ผ่าน 7.46 9.74 ไม่ผ่าน 
3. บีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 14.0 35.0 ไม่ผ่าน 16.0 3.0 ผ่าน 

4. ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 30 mg/l 14.0 35.0 ไม่ผ่าน 26.5 39.5 ไม่ผ่าน 

5. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 8.0 5.0 ผ่าน 9.0 8.1 ไม่ผ่าน 

6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด  
(Total Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 1.0 0.69 ผ่าน 0.63 0.42 ผ่าน 

7. ไนโตรเจนทั้งหมด  
(Total Nitrogen) 

mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 18 18 ผ่าน 8.0 5.8 ผ่าน 

แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ,2559  

หมายเหต ุ: * กรณีหน่วยบาํบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ําที่ผ่านการ
กรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพื่อหาค่าบโีอดี ให้ใช้วิธกีรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) 
ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะหห์าค่าบโีอดีที่กาํหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกําหนดไว ้หรือตามวิธอีื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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3.2.4 การจัดการน้ําทิ้ง 
(1) ปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ คือ ทุ่งตะกาดพลี  ไหลลงคลองชะอํา  แล้วออกสู่ทะเล

บริเวณหน้าวัดเนรัญชราราม 
(2) นํากลับมาใช้ประโยชนฺ รดน้ําต้นไม้ภายในโครงการ 

3.2.5  เครื่องจักรและครุภัณฑ์ต่างๆ  
ตารางท่ี 6-7 แสดงรายการเครื่องจักรและครุภัณฑ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองชะอ้า 

ล้าดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 ปั้มสูบน้ําเสีย 7 ตัว 3Phase  
380 Volts 

5.5-48KW KSB 2541 เสื่อมสภาพ 

2 เครื่องเติมอากาศ 15 
ตัว 

3 Phase  
380 Volts 

11 Kw Aqua 
Seimens 

2541 เสื่อมสภาพ 

3 Storm Pums  ปั้มจุ่ม 3เฟส380 40 Kw N/A 2548 ปกติ 
4 Storm Pump Submersible 

Pump 380 Vlts 
35 Kw N/A 2553 ปกติ 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา 
 
 

3.2.6 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้  (1) อาคาร
สํานักงาน (2) ห้องปฏิบัติการ (3) บ้านพักเจ้าหน้าที่  (4) อาคารปูอมยาม (5) อาคารจอดรถ   
(6) ถนนภายในเป็นแบบ Asphalt ความกว้าง 6 เมตร (7) รั้วคอนกรีตและลวดหนาม สามารถใช้งานได้ 

3.2.7 ระบบจัดการน้ําฝน มีท่อระบายน้ํา 
3.2.8 แนวกันชน (Buffer Zone)  มีจํานวน 2 ด้าน จํานวน 3 แนว 

แนวที่ 1 ชนิดพนัธุ์พืช สน ความสูงเฉลี่ย 15 เมตร 
แนวที่ 2 ชนิดพนัธุ์พืช สน ความสูงเฉลี่ย 15 เมตร 
แนวที่ 3 ชนิดพนัธุ์พืช สน ความสูงเฉลี่ย 15 เมตร 
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สถานีสบูน้าํเจ้าลาย สภานสีูบน้ําถนนคลองเทียน สถานีสบูน้าํระบบบําบัด 

   
เครื่องดักขยะ ตู้ควบคุม บ่อเติมอากาศ 

   
บ่อเติมอากาศ อาคารสํานักงาน การปรับภูมิทัศน ์

รูปที่ 6-4 สภาพทั่วไปของระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองชะอ้า 
 

4  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
4.1 บุคลากร 

เทศบาลเมืองชะอํา บริหารจัดการระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยฝุายช่างสุขาภิบาล  สํานักการช่าง  
เทศบาลเมืองชะอํา และว่าจ้างเอกชนดําเนินการดูและระบบบําบัดน้ําเสีย ดําเนินการโดยบริษัท  เว็ทโก้  
อินเตอร์เนชั่นแนล  จํากัด สัญญาจ้างเลขที่ 59/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ระยะเวลาดําเนินการ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ค่าดําเนินการ 3 ,675,000 บาท  มีบุคลากร  
จํานวน 8 คน ประกอบด้วย 1) ผู้จัดการโครงการ 2) ผู้จัดการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 3) วิศวกร
สิ่งแวดล้อม 4) วิศกรไฟฟูา 5) วิศวกรเครื่องกล 6) หัวหน้าช่าง 7) ช่างทั่วไป 8) พนักงานพนักงานธุรการ 

4.2  การเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลเมืองชะอํา ยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บค่าบริการ  

4.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ช ะ อํ า  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า เ สี ย ชุ ม ช น  ไ ด้ แ ก่  

ค่าซ่อมแซม ค่าไฟฟูา-ประปา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างบริษัทเอกชน และอ่ืนๆเป็นเงิน จํานวน 
8,277,000 บาท 
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5  ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองชะอํา มีการประชาสัมพันธ์การจัดการน้ําเสียผ่านหนังสืพิมพ์ชะอํานิวส์ ใน

ระยะแรกของการเดินระบบ 

5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองชะอํา ส่งเสริมให้ร้านค้า สถานประกอบการ ติดตั้งถังดักไขมัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สถานประกอบการที่จัดสร้างขึ้นหลังจากมีเทศบัญญัติการติดตั้งถังดักไขมัน 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นนศูนย์เรียนรู้เรื่องการบําบัดน้ําเสีย โดยมีหน่วยงาน สถาบันการศึกษา  

เข้ามาศึกษาดูงาน 
 

5.3 ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ในระยะปี  2555 – 2559 ไม่พบว่ าปัญหาเรื่ องร้ อง เรี ยนที่ เ กิ ดจากระ บบบํ าบั ด 
น้ําเสียเทศบาลเมืองชะอํา แต่พบปัญหาน้ําท่วมขัง เนื่องจากท่อรวบรวมน้ําเสียท่อรวม ส่งผลให้ช่วงฤดูฝน
มีปริมาณน้ําในท่อรวบรวมมากเกินศักยภาพของเครื่องสูบน้ํา ต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา และระบายน้ํา
ลงทะเลซึ่งมีน้ําเสียปะปนรวมลงไปด้วย 

 
6  ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 

ผลการประเมิน พบว่าการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองชะอําอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ โดยปัจจัยการประเมินที่มีบ่งชี้เชิงลบต่อการประเมินในภาพรวมมากที่สุด คือการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการร่วมเป็นคณะกรรมการทํางานด้านการรวบรวมน้ําเสียชุมชุน การจ่ายค่าบริการบําบัด
น้ําเสียและการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน  การเชื่อมท่อรวบรวมน้ําเสียให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ รองลงมาคือด้านนโยบาย ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการ/ทํางานด้านการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
และกําหนดให้มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการจัดการน้ําเสียชุมชน และปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง ยังไม่ครบถ้วนของการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียคุณภาพ 
น้ําทิ้ง และร้อยละปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสียเทียบเท่ากับการออกแบบ 
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7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
7.1  ปัญหา และอุปสรรค 

(1) อุปกรณ์และเครื่องจักรของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียอาทิเช่น เครื่องสูบน้ํา ท่อ
รวบรวมน้ําเสีย เครื่องเติมอากาศ เสื่อมสภาพจากการใช้งานที่มากกว่า 10 ปี ชํารุดและบางเครื่องมีการ
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง  

(2) พ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้ําเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ และปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย
น้อยมาก ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบ  

(3) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ครัวเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงแรมที่พักอาศัย 
และอาคารบางแห่ง ส่วนใหญ่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น เช่น การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน ระบบ
บําบัดน้ําเสียในสถานประกอบขนาดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องติดตั้ง  

7.2  ข้อเสนอแนะ 
(1) การตรวจสอบคุณภาพค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 และพิจารณา
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งเพ่ือใช้ในการวางแผนปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง เพ่ือควบคุม
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย 

(2) ควรวางแผนและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการสําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครื่องจักร งานท่อระบายน้ํา การสํารวจท่อรวบรวมน้ําเสีย เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบ
บําบัดน้ําเสียทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ควรดําเนินการสร้างท่อสาขาเพ่ือรองรับน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดและเชื่อมเข้ากับท่อ
รวบรวมน้ําเสียหลัก เพื่อรวบรวมปริมาณน้ําเสียในเขตเทศบาลให้เข้าระบบ 

(4) ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบําบัดน้ําเบื้องต้นก่อนปล่อยลงทิ้ง 
เช่น ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบ้านเรือนและร้านอาหาร  

(5) กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ ให้ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดให้มี
การบําบัดน้ําเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งของแต่ละประเภทครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

(6) ดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการบําบัดน้ําเสีย และการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยทิ้งลงท่อระบายน้ํา 
โดยอาจเน้นดําเนินการในสถานประกอบการขนาดใหญ่หรือแหล่งกําเนิดที่เข้าข่ายที่ต้องบําบัดน้ําเสียให้ได้
มาตรฐานก่อนปล่อยทิ้ง 

 

 

 

 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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บทท่ี 7 

ผลการติดตามและประเมิน 

โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1  ความเป็นมา 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปี  
พ.ศ. 2538 - 2556 รวมวงเงินทั้งสิ้น 215.075 ล้านบาท เพ่ือจัดทําระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน
แบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เท่ากับ 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เปิดดําเนินการเมื่อปี พ.ศ.2541 รายละเอียดดังตารางที่ 7-1 
ตารางที่ 7-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2538 -2541 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดและก่อสร้างระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย  

200 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงมหาดไทย) 

2546 ค่าบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 1 งบประมาณแผ่นดิน 
 

2555 ค่าปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 2.625 งบประมาณแผ่นดิน 
(องค์การจัดการน้ําเสีย) 

2556 ค่าปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียและ 
สถานีสูบน้ําเสีย 

11.450 งบประมาณแผ่นดิน 
(องค์การจัดการน้ําเสีย) 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร 323 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 
ตําบล  คือ ตําบลประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 14  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,750 ไร่ 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น  18,312 คน แยกเป็นชาย 
8,558 คน หญิง 9,754 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 9,954 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรโดยเฉลี่ย 1,308 
คน/ตารางกิโลเมตร (เว็บไซต์สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์)  
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1.3  ที่ตั้งโครงการ 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดธรรมิการาม   

อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  50 ไร่  ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Lat/Long)  
11o49' 02.64" N  99o47'43.69" E (UTM Zone 47 P) 586679.60 ม. ตะวันออก  1306487.69 ม. 
เหนือ  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย คือ  กองช่าง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์   
ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL)  สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
ประกอบด้วย  

(1) แหล่งน้ํา คือ คลองบางนางรม ระยะห่างจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 800 เมตร ใช้
ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ํา และเทียบเรือประมงขนาดเล็ก 

(2) ปุาชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 
 

1.4  พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ให้บริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนที่ 7.8 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปที่ 7-1 
 
 

 

รูปที่ 7-1 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
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1.5) แหล่งกําเนิดน้ําเสียในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางท่ี 7-2 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
ล้าดับที่ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 1 
2 โรงแรม 25 
3 โรงพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร 28 
5 โรงฆ่าสัตว์ 1 
6 หมู่บ้านจัดสรร 16 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 20 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 34 
9 ห้างสรรพสินค้า 2 
10 อ่ืน ๆ  - 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์, สิงหาคม 2559 
 
 

2  ข้อมูลด้านนโยบาย 
2.1 นโยบาย  

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายการจัดการน้ําเสียชุมชน บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ. 2558-2560) ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย ได้แก่ นโยบายการจัดเก็บค่าบริการ
บําบัดน้ําเสีย 

2.2  การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ไม่มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย แต่บริหารงานโดยใช้ 

ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล และจัดทําข้อตกลงให้บริการการ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมกับองค์การจัดการน้ําเสีย เพ่ือให้เข้ามาดําเนินการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554 เลขที่ ปข 1/2554 มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2569 รวมระยะเวลา 15 ปี 

2.3  ระบบข้อมูล 
(1) ระบบฐานข้อมูล 

มีการจดบันทึก เก็บสถิติ และข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบรายเดือน และ
แบบประจําปี เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  

(2) การรายงาน 
กองช่าง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดย องค์การจัดการน้ําเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน 
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2.4  งบประมาณ 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดสรรงบประมาณประจําปี เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบบําบัดน้ําเสียแก่องค์การจัดการน้ําเสีย ในปี 2556 จํานวน 2,500,000 บาท ปี 2557 จํานวน 
3,200,000 บาท และปี 2558 จํานวน 1,893,348.14 บาท  

3  ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  
(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีน้ําเสียเข้าระบบ

รวบรวม 6,285 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 79 
(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

 

ตารางท่ี 7-3 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
1.เกาะหลัก กลม 0.80 ม. 2,700 - - 
2.ประจวบศิริ กลม 100 ม. 1,500 - - 
3.ประจวบคีรีขันธ ์ กลม 0.80 ม. 2,000 - - 
4.สุขสมบูรณ์ กลม 1.50 ม. 3,180 - - 
5.มหาราช กลม 0.80 ม. 2,260 - - 
6.พิทักษ์ชาต ิ กลม 0.60 ม. 1,690 - - 
7.ข้างโรงพยาบาล กลม 0.60 ม. 3,212 - - 
8.ไมตรีงม กลม 0.60 ม. 385 - - 
9.ก้องเกียรติ กลม 0.80 ม. 547 - - 
10.เทศบาลบํารุง กลม 0.60 ม. 530 - - 
11.สละชีพ กลม 0.60 ม. 1,880 - - 
12.สตรีการช่าง สี่เหลี่ยม 3.00*1.50 ม. 645 - - 
13.ซอยโบสถ์คริสต์ กลม 0.80 ม. 527 - - 
14.ซอยหน้ากองสารวัตร กลม 0.80 ม. 282 - - 
15.ซอยชาติชูเชิด กลม 0.60 ม. 130 - - 
16.ซอยบําเพ็ญบุญ กลม 0.60 ม. 126 - - 
17.ซอยเทิดรัฐธรรมนูญ สี่เหลี่ยม 3.00*1.50 ม. 133 - - 
18.ซอยคามประมุข กลม 0.80 ม. 210 - - 
19.สู้ศึก กลม 0.80 ม. 2,110 - - 
20.เลียบชายทะเล กลม 0.60,0.80 ม. 2,460 - - 
ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์
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(3) รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย  (CSO)  
 

ตารางท่ี 7-4 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองประจวบ 
ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 

ถนนเลียบชายทะเล 
 
 

CSO 1 โรงแรมประจวบบีช 

CSO 2 โรงแรมหาดทอง 

CSO 3 ข้างสะพานปลา 

CSO 4 หน้าสถานีสบูน้าํเสีย 

CSO 5 หน้าระบบบาํบัดน้ําเสีย 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

(4) ข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 7-5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั้ง 
ชนิดเครื่อง 

สูบน้้า/ที่ตั้งระบบ
ควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/

วินาที) 

ระยะทางของ
สถานี 

สูบน้้าเสียสุดท้าย
ถึงระบบบ้าบดั 

น้้าเสีย (กิโลเมตร) 
PS1 ระบบบําบัดน้าํ

เสีย 
ปั๊มสูบน้ําแบบแช ่

(Submersible 
Pump) จํานวน 4 ชุด 

21.3 Kw 125 lite/s ประมาณ 2.5 
กม. 

PS2 ริมชายทะเล 
 

ปั๊มสูบน้ําแบบแช ่
(Submersible 
Pump) จํานวน 4 ชุด 

21.3 Kw 125 lite/s 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์
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รูปที่ 7-2 แผนที่ดาวเทียมแสดงแผนผังเส้นท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

3.2 ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปัจจุบัน  
3.2.1  องค์ประกอบของระบบบ่อเติมอากาศ  

(1) บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) 
- ปริมาตร 36,000 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง74.15 เมตร  ยาว 176.20 เมตร ลึก เมตร 
- เครื่องเติมอากาศ ชนิดเติมอากาศใต้ผิวน้ํา (Jet Aerator) ขนาด 7.5 Kw จํานวน 6 

เครื่อง สามารถใช้งานได ้
(2) บ่อแฟทัลเททีฟ (Facultative  Pond 1)  

- ปริมาตร 47,000 ลูกบาศก์เมตร กว้าง .80 เมตร  ยาว 147.70 เมตร  ลึก 3 เมตร 
 

 
(3) บ่อแฟทัลเททีฟ (Facultative  Pond 2 )  

- ปริมาตร 34,400 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 146.40 เมตร  ยาว 147.70เมตร  ลึก  3 เมตร 
(4) บ่อบ่มหรือบ่อปรับสภาพน้ํา (Maturation Pond)  

- ปริมาตร 27,600 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 94.40 เมตร  ยาว 146.40 เมตร  ลึก 3เมตร 
(5) ปริมาณน้ําเสียตามค่าการออกแบบ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(6) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจริงเฉลี่ย  6,285 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 79 

ของระบบที่ออกแบบ 
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รูปที่ 7-3 แผนผังกระบวนการท้างานระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

 

รูปที่ 7-4 แผนที่ดาวเทียมแสดงแผนผังกระบวนการท้างานระบบบ้าบัดน้้าเสีย  
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

 

3.2.2 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
(1) เอกสาร มีคู่มือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ และมีเอกสารแสดง

คุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ และคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ 
(2) การเดินระบบ ปัจจุบันมีการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 
(3) การบํารุงรักษา มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปูองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้

งานที่กําหนด และมีการซ่อมบํารุงเมื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในระบบชํารุดไม่สามารถใช้ต่อไปได้ 
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3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
องค์การจัดการน้ําเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ได้ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกเดือน และ

นําส่งตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ณ บริษัท เทสท์เทค จํากัด เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (อุณหภูมิ, pH,DO, BOD, COD, SS, Fat Oil and Grease, 
TN และ TP ) และมีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ปี 2558 (BOD, SS, Fat Oil and Grease, TN และ 
TP ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน พ.ศ.2553  ดังตารางที่ 7-6 
ตารางท่ี 7-6 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2558 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย(12 เดือน) 

 ปี 2558 ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

น้้าเข้า น้้าออก 
1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L 28.3 28.43 ผ่าน 
2. ออกซิเจนละลายน้ํา(DO) mg/l มากกว่า 2 mg/L 0.58 4.54 ผ่าน 
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 6.93 7.55 ผ่าน 
4. บีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 20.31 10.61 ผ่าน 

5 ซีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand 

mg/l ไม่เกิน 120 mg/L 80.27 56.94 ผ่าน 

6. ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 30 mg/l 29.26 17.99 ผ่าน 

7. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 8.27 <2 ผ่าน 

8.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total 
Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 2.28 1.09 ผ่าน 

9. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 14.05 6.50 ผ่าน 
แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   ผลการดําเนินงานของสํานักงานจัดการน้ําเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2558 ( ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 )  

หมายเหต ุ: * กรณีหน่วยบาํบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ําที่ผ่านการ
กรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพื่อหาค่าบโีอดี ให้ใช้วิธกีรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) 
ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะหห์าค่าบโีอดีที่กาํหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกําหนดไว ้หรือตามวิธอีื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพษิประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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3.2.4 การจัดการน้ําทิ้ง ปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ คือ คลองบางนางรม  
3.2.5  เครื่องจักรและครุภัณฑ์ต่างๆ  
 

ตารางท่ี 7-7 แสดงรายการเครื่องจักรและครุภัณฑ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

ล้าดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ 
ปีที่

ได้มา 
สภาพ 

1 ปั๊มสูบน้ําเสีย ณ สถานสีูบในระบบ
บําบัดน้ําเสีย PS1  (4 ตัว) 

Submersible 21.3 Kw n/a n/a ใช้งานได้ 

2 ปั๊มสูบน้ําเสีย ณ สถานสีูบในระบบ
บําบัดน้ําเสีย PS1 (4 ตัว) 

Submersible 21.3 Kw n/a n/a ชํารุด 1  

3 เช็ควาล์ว n/a 8 นิ้ว n/a n/a ชํารุด 4 
4 วาล์วเปิด-ปิดน้ํา (Gate Valve) n/a 8นิ้ว n/a n/a ใช้งานได้ 
5 เครื่องวัดอัตราการไหล n/a n/a n/a n/a ชํารุด 1 
6 ลูกลอย n/a n/a n/a n/a ใช้งานได้ 
7 ประตูปดิน้ํา 

(Sluice Gate) 
n/a n/a n/a n/a ชํารุด1 

8 รอกไฟฟูา  n/a 3 ตัน 2ตัว, 1ตัน
(สํารอง) 

n/a n/a PS 2 ชํารุด1 

9 เครื่องเติมอากาศ JM-100 7.5 Kw n/a n/a ใช้งานได้ 
10 ตู้ควบคุมไฟฟูา  3P 380/415V n/a n/a ใช้งานได้ 
11 หม้อแปลงไฟฟูา 12KV,380415V 12KV,380415V, 

500KVA 
n/a n/a ใช้งานได้ 

12 เครื่องปรับอากาศ n/a n/a n/a n/a ใช้งานได้ 
ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมูล 

 
3.2.6  สิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้  (1) อาคาร

สํานักงาน (2) ห้องปฏิบัติการ (3) อาคารปูอมยาม (4) อาคารจอดรถ (5) ถนนภายในเป็นแบบ
ถนนลาดยาง ความกว้าง 4 เมตร (6) รั้วลวดหนาม สามารถใช้งานได ้

3.2.7  ระบบจัดการน้ําฝน ไม่มี 
3.2.8 แนวกันชน (Buffer Zone)  ไม่มี 
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อาคารสํานักงาน ปูายแสดงผลการตรวจวัดคณุภาพน้ํา ปูายประชาสัมพันธ์ระบบําบัดน้ําเสีย 

   
สถานีสูบน้ํา PS1 สถานีสูบน้ํา PS2 สถานีสูบน้ํา PS3 

   
บ่อเติมอากาศ บ่อปรับสภาพนํ้า จุดปล่อยน้ําท้ิง 

รูปที่ 7-5 สภาพทั่วไปของระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 
4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

4.1 บุคลากร 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดูแลและเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยกองช่าง และ

องค์การจัดการน้ําเสีย(อจน.) สาขาประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย  ผู้จัดการ 1 คน ผู้ดูแล
ระบบ 1 คน  ช่างไฟฟูา 1 คน  คนงาน 2 คน  และแม่บ้านชั่วคราว 1  คน  

4.2  การเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บ

ค่าบริการ  

4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  มีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียปี 2558 ได้แก่  

ค่าซ่อมแซม ค่าไฟฟูา-ประปา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆเป็นเงินจํานวน 1,893,348.14 บาท 
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5  ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1  การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ องค์การจัดการน้ําเสีย ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียผ่านเวทีการรับฟังความคิดเห็น 

5.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีส่วนร่วมในกิจจกรรมการรับฟังความคิดเห็น

การจัดเกบ็ค่าบริการบําบัดน้ําเสีย  

5.3) ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ในระยะปี 2555 – 2559 ไม่พบว่าปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ แต่พบปัญหาน้ําเสียจากชุมชนบริเวณคลองบางนางรม เนื่องจากไม่มีการรวบรวมน้ํา
เสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 
6  ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 

ผลการประเมิน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พบว่าการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองประจวบอยู่ในเกณฑ์ดี  

7   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

7.1  ปัญหา อุปสรรค 
(1) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานที่มากกว่า 10 ปี  ชํารุด/ซ่อมแซม

บ่อยครั้ง  
(2) ระบบรวบรวมน้ําเสีย มีการเชื่อมท่อไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล เหลือประมาณ 20% 
(3) เทศบาล มีอัตรากําลังในการบริหารจัดการน้ําเสียไม่เพียงพอ 
(4) อยู่ระหว่างการพิจารณาออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ และการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย 

ส่งผลให้เทศบาลฯ ต้องใช้งบประมาณตนเองในการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
(5) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ครัวเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ และอาคารบางแห่ง 

ส่วนใหญ่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
(1)  ควรดําเนินการเร่งด่วนในการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร งานท่อระบายน้ํา การสํารวจท่อ

รวบรวมน้ําเสีย เพ่ือตรวจสอบการอุดตันของตะกอน เนื่องจากปริมาณน้ําเสียเข้าระบบมีปริมาณน้อยต่ํากว่าค่า
ออกแบบ  และการซ่อมหรือจัดหาเครื่องในระบบบัดบัดน้ําเสีย เพ่ือให้ระบบบําบัดน้ําเสียทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) ควรสํารวจพ้ืนที่บริการในการเชื่อมท่อระบายน้ําสาขากับท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก  เพ่ือให้
ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบและปูองกันปัญหาคุณภาพน้ําในคลอง และทะเล และเพ่ือรวบรวมปริมาณน้ํา
เสียเข้าระบบให้เพิ่มขึ้น 
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(3) ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบําบัดน้ําเบื้องต้นก่อนปล่อยลงทิ้ง 
เช่น ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบ้านเรือนและร้านอาหาร  

(4) กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ ให้ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดให้มีการ
บําบัดน้ําเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งของแต่ละประเภทครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

(5) ดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการบําบัดน้ํ า เสีย และการบําบัดน้ํ า เสีย เบื้องต้นก่อนปล่อยทิ้ งลง 
ท่อระบายน้ํา โดยอาจเน้นดําเนินการในสถานประกอบการขนาดใหญ่หรือแหล่งกําเนิดที่เข้าข่ายที่ต้อง
บําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยทิ้ง 

(6) เพ่ิมอัตรากําลังของเทศบาลในการรับผิดชอบงานบริหารจัดการน้ําเสีย 
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บทท่ี 8 

ผลการติดตามและประเมิน 

โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองหัวหิน 

1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1  ความเป็นมา 

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบแผ่นดินและ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 - 2556 รวมวงเงินทั้งสิ้น 763.41 ล้านบาท เพ่ือจัดทํา
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  ระยะที่  1 แบบแผ่นจานหมุนชีวภาพชีวภาพ (Rotating  
Biological  Contractors (RBC)) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เท่ากับ 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เปิดดําเนินการวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2534 และ ปี 2538 จัดทําระบบรวบรวมและบําบัด 
น้ําเสียชุมชน ระยะท่ี 2 แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย เท่ากับ 
17,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545  รายละเอียดดังตารางที่ 8-1 

ตารางท่ี 8-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
เทศบาลเมืองหัวหิน 

ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2534 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา และระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ครอบคลุม 1.1 ตร.กม. 

43.3 ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น
(กระทรวงมหาดไทย) 

2536 ติดตั้งเครื่องจักรระบบบําบัดน้ําเสีย RBC 9.7 ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น
(กระทรวงมหาดไทย) 

2538 ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียแนวถนนเพชรเกษมเพื่อ
นําไปที่ระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่ 2 (เขาพับผ้า) 

310 ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น
(กระทรวงมหาดไทย) 

2540 - ซ่อมแซมระบบรวบรวมน้ําเสียและสถานีสูบน้ําเดิมที่ชํารุด 
- แยกระบบรวบรวมน้ําเสียจากสะพานปลาไม่ให้ไหล
เข้าสู่ระบบรวบรวมน้ําเสีย 

15.0 
3.0 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

2541 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ 
ส่งน้ําเสียจากระบบบําบัดน้ําเสียจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ระยะที่ 1 ไปยังระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่ 2 

3.0 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

2544 ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ําเสียเพื่อส่งน้ําเสียบางส่วน
จากระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่ 1 ไปยังระยะที่ 2 

9.89 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

2545 - ก่อสร้างระบบระบายน้ําเสียและท่อดักน้ําเสียจาก
ชุมชนเขาตะเกียบไปยังระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่ 2 
- จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การระบายที่ 2 

 
 

98.89 
 

13.98 

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
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ปีงบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 

2546 ศึกษาความเหมาะสม สํารวจตรวจสอบ และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสีย ให้ครอบคลุมทั้งเขต
เทศบาล 

9.47 กองทุนสิ่งแวดล้อม (6.63)  
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง หั ว หิ น
สมทบ (2.84) 

2548 - ก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ถนนเลียบวังเหนือ 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองสมอเรียง 

62.68 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

2551 ปรับปรุงและย้ายแนวส่งน้ําเสียแรงดัน ซอย  77 30 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

2553 ศึกษาความเหมาะสม สํารวจตรวจสอบ และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบระบายน้ําเสีย 
ให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลพร้อมทบทวนผลการศึกษาเดิม 

6.5 เทศบาลเมืองหัวหิน 

2556 โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
แบบบําบัดน้ําเสีย พื้นที่ถนนเลียบคลองชลประทาน และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 2  เขาพับผ้า 

148 งบประมาณแผ่นดิน 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 
 

1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งอยู่ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจาก

กรุงเทพฯ ประมาณ 195 กิโลเมตร และอยู่ก่อนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 90 กิโลเมตร จัดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล ตั้งอยู่พ้ืนที่  
ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก สภาพพ้ืนที่ 2 ตําบลคือ ตําบลหนองแก มีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญคือ  
ถนนเพชรเกษม ทางรถไฟสายใต้และท่าอากาศยานหัวหิน มีพ้ืนที่ปกครอง 86.36 กิโลเมตร ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ 52 ,919 คน(ข้อมูล ณ ปีพ.ศ.2558) จํานวนครัวเรือน 33,792 ครัวเรือน  
จํานวนคนต่อครัวเรือนคือ 1.52 ความหนาแน่นของประชากร 612.77 คนต่อตารางกิโลเมตร 

 

1.3  ที่ตั้งโครงการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating  Biological  Contractors,RBC) ตั้งอยู่

บริเวณถนนแนบเคหาสน์ ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1.75 ไร่ 
ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Lat/Long)  12o34'34.93" N  99o57'22.89" E (UTM Zone 47 P) 
603883.75 ม. ตะวันออก 1390476.92 ม. เหนือ  ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการ ในการก่อสร้าง
ประมาณ 53 ล้านบาท ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเดินระบบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2534 ระบบ
ออกแบบให้มีความสามารถบําบัดน้ําเสียได้ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
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รูปที่ 8-1 แสดงท่ีตั้งโครงการระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบจานหมุนชีวภาพ  
(Rotating  Biological  Contractors,RBC) 

 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidatin  Ditch, OD) ตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม 89 
ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ 10.5 ไร่ ตําแหน่งพิกัด  1384950.78 ม. 
เหนือ ได้รับงบประมาณจากรมโยธาธิการ ในการก่อสร้างรวม 310 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิด
เดิระบบในปีพ.ศ.2541  ระบบออกแบบให้มีความสามารถในการบําบัดเสียได้ 17 ,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน  หน่วยงานรับผิดชอบดูแล คือ กองช่างสุขาภิบาล  ทางภูมิศาสตร์ (Lat/Long) 12o31' 34.91" N  
99o57'57.07" E (UTM Zone 47 P) 604936.33 ม. ตะวันออก 

 
 

 

รูปที่ 8-2 แสดงท่ีตั้งโครงการระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidatin  Ditch, OD) 
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1.4  พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองหัวหิน ให้บริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนที่ 2.23 ตาราง

กิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปที่ 8-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8-3 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน 
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1.5) แหล่งกําเนิดน้ําเสียในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางท่ี 8-2 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

ล้าดับที ่ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 268 
3 โรงพยาบาล 5 
4 ร้านอาหาร 72 
5 โรงฆ่าสัตว ์ 1 
6 หมู่บ้านจัดสรร n/a 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน n/a 

8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด n/a 

9 ห้างสรรพสินคา้ 3 
10 อื่น ๆ (ระบ ุ.........) n/a 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา, สิงหาคม 2559 
หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมูล 

 
2  ข้อมูลด้านนโยบาย 

2.1  นโยบาย  
เทศบาลเมืองหัวหิน มีนโยบายการจัดการน้ําเสียจากฝุายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายหน่วยงาน มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการ
จัดหาระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุม และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 เทศบาล
เมืองหัวหิน ดําเนินการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน (MSMS 2008) และได้รับการรับรองจาก
กรมควบคุมมลพิษ ในปี 2557 

2.2  การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
เทศบาลเมืองหัวหิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีชุมชน ตามคําสั่ง

เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ 876/2559 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธาน และกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ ชั ดเจน และมอบหมายให้กองช่ า งสุ ขาภิบาล รั บผิ ดชอบรายงานโดยตรงต่ อ 
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสีย  

2.3  ระบบข้อมูล 
(1) ระบบฐานข้อมูล 

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้มอบหมายให้พนักงานทําหารจดบันทึก เก็บสถิติ และข้อมูลการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบรายวัน(รายงาน ทส.1) และรายเดือน(รายงาน ทส.2) เพ่ือให้เป็น
ฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  
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(2) การรายงาน 
เทศบาลเมืองหัวหิน โดยกองช่างสุขาภิบาล เป็นผู้สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการ 

น้ําเสียและรายงานต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นระยะ 
2.4  งบประมาณ 

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้จัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการน้ําเสีย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่  เงินเดือนพนักงาน การจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์ ค่าซ่อมบํารุงไว้บางส่วน  

3  ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน  
(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 

ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined  Sewer) ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน 
3.7 ตารางกิโลเมตร มีความสามารถรองรับน้ําเสียได้ 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  น้ําเสียเข้าระบบ
รวบรวม 18,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 74 

(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
ตารางท่ี 8-3 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) 
ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเร่ิมต้น 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
ระยะที่ 1  

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ระยะที่ 2 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 
หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมลู 
 

(3) รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย  (CSO)  
ตารางท่ี 8-4 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองหัวหิน 

ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งท่ีต้ัง 
ระยะที่ 1 

n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 

ระยะที่ 2 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 

ที่มา : เทศบาลเมืองหัวหิน 
หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมลู 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

84 
 

(4) ข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย 

ตารางท่ี 8-5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน 

รายชื่อ
สถาน ี

สถานที่ต้ัง 
ชนิดเคร่ือง 

สูบน้้า/ที่ต้ังระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ หรือ

แรงม้า) 

อัตราสูบน้้า
เสีย(ลกูบาศก์
เมตร/ชั่วโมง) 

ระยะทาง
ของสถาน ี
สูบน้้าเสีย
สุดท้ายถึง

ระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย 

(กิโลเมตร) 

สถานภาพ
การใช้งาน 

ระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสียแบบจานหมุนชีวภาพ 
PS1 คลองสมอเรียง submersible  pump 22 kw 

4 เครื่อง 
216 m³/hr 
4 เครื่อง 

0.2 ใช้งานได้ 

PS2 ครัวไทย 2 submersible pump 9 kw 
3 เครื่อง 

126 m³/hr 
3 เครื่อง 

0.1 ไม่ได้ใช้งาน 

PS3 ร้านอาหารมีกรณุา submersible pump 6.5 kw 
3 เครื่อง 

90 m³/hr 
3 เครื่อง 

0.5 ใช้งานได้ 

PS4 ร้านอาหารชาวเล submersible pump 4 kw 
2 เครื่อง 

54 m³/hr 
2 เครื่อง 

0.5 ไม่ได้ใช้งาน 

ระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสียแบบคลองวนเวียน 
PS4 ซอยหัวหิน 19 

(ถนนเลียบวัง) 
submersible pump 9 kw 

4 เครื่อง 
126 m³/hr 
4 เครื่อง 

13 ใช้งานได้ 

PS5 ซอยเมิลสมุทร 
(ซอยหัวหิน 77) 

submersible pump 55 kw 
4 เครื่อง 

1224 m³/hr 
4 เครื่อง 

4.5 ใช้งานได้ 

PS6 หน้าวัดเขาลั่นทม submersible pump 3.7 kw 
4 เครื่อง 

36 m³/hr 
4 เครื่อง 

4.5 ใช้งานได้ 

PS7 สถานีสูบน้ําเสีย 
เขาพับผ้า 

(ในระบบบําบดั OD) 

submersible pump n/a 
5 เครื่อง 

1,444 m³/hr 
5 เครื่อง 

- ใช้งานได้ 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 
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รูปที่ 8-4 สภาพทั่วไปของระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน 
 

3.2  ข้อมูลระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนปัจจุบัน  
ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating  Biological  Contractors (RBC)) 
3.2.1 องค์ประกอบระบบบําบัดน้ําเสีย 

(1) บ่อปรับสภาพ (Equalizstion Tank) 
- ปริมาตร 720 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ลึก 5.2 เมตร 
- เครื่องสูบน้ํา ขนาด 5.9 Kw 56 ลิตร/นาที จํานวน 3 เครื่อง สามารถใช้งานได้ 
- เครื่องเติมอากาศ ชนิด submersible pump ขนาด 4.7 Kw จํานวน 3 เครื่อง สามารถ

ใช้งานได ้
(2) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) 

- ปริมาตร 518.88 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 14.10 เมตร ยาว 18.40 เมตร ลึก 2 เมตร 
- แผ่นจานหมุนชีวภาพ จํานวน 6 ชุด เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นจานหมุนชีวภาพ 
– เมตร ขนาดมอเตอร์  4 Kw อัตราการหมุนของเพลา  - รอบ/นาที  สามารถใช้ 

งานได้  
- ทิศทางการไหลของน้ําเสียเข้าบ่อเติมอากาศ  ไม่มีข้อมูล 

(3) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)  
- ปริมาตร 1,953.05 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 13.75 เมตร  ยาว 26.50 เมตร  ลึก 

5.36 เมตร 
- เครื่องกวาดตะกอน ขนาด 0.75 Kw  - ลิตร/นาที สามารถใช้งานได้ จํานวน 2 บ่อ 

(บ่อเบื้องต้น กับ บ่อสุดท้าย) 
(4) ปริมาณน้ําเสียตามค่าการออกแบบ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(5) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจริงเฉลี่ย  8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

100 ของระบบที่ออกแบบ 
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รูปที่ 8-5 แผนผังกระบวนการท้างานระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบจานหมุนชีวภาพ  
(Rotating  Biological  Contractors (RBC)) เทศบาลเมืองหัวหิน 

 
3.2.2 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

(1) เอกสาร  
มีคู่มือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ และมีเอกสารแสดง

คุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ และคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ  
แต่ไม่ได้แสดงต่อผู้ประเมิน 

(2) การเดินระบบ ปัจจุบันมีการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 
(3) การบํารุงรักษา 

มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปูองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่กําหนด 
และมีการซ่อมบํารุงเมื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในระบบชํารุดไม่สามารถใช้ต่อไปได้ 

3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
เทศบาลเมืองหัวหิน จ้างเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

ตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้า-ออก ของระบบบําบัดน้ําเสีย ทุก  3 เดือน โดยใช้ชุดตรวจสอบสําเร็จรูป มี 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ปี 2559 ( วันที่เก็บตัวอย่างน้ํา 11 กรกฎาคม 2559 ) ดังตารางที่ 8-6  

 
 
 
 

สถานีสูบน้ําเสีย                                 
Pumping Station 

 

ถังปรับสภาพ      
Equalization Tank 

บ่อตกตะกอนขั้นสดุท้าย     
Finally Sedimentation 

Tank 

บ่อ RBC                            
Rotating Biological 

Contractors 

บ่อตกตะกอนที่ 1              
Primary Sedimentation 

Tank  

น้ําท่ีผ่านการบําบดั                   
Treated Water 

บ่อเติมคลอรีน                     
Chlorine Contact Tank 
 

ถังย่อยตะกอน                             
Sludge Digestion Tank 

ลานตากตะกอน         
Sand Drying Bad 

สนามกอล์ฟปาล์มฮิลล์ 
Palm  Hills Golf Club 

P P 

P 

P 
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ตารางท่ี 8-6  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2559 เทศบาลเมืองหัวหิน 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ค่า ผ่าน/ไม่

ผ่าน น้้าเข้า น้้าออก 
1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L - - - 
2. ออกซิเจนละลายน้ํา(DO) mg/l มากกว่า 2 mg/L - - - 
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 7.3 7.2 ผ่าน 
4. บีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 76 17 ผ่าน 

5 ซีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand 

mg/l ไม่เกิน 120 mg/L - - - 

6. ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 30 mg/l 45 28 ผ่าน 

7. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 5.4 3.5 ผ่าน 

8.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total 
Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 2.4 1.4 ผ่าน 

9. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 25 14 ผ่าน 
แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   ผลการดําเนินงานของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559 

 

ปี 2559 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้ํา(DO) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxyg0en Demand) ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไนโตรเจน
ทั้งหมด (Total Nitrogen) ค่าความนําไฟฟูา ค่าความเค็ม และโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม 
นิกเกิล ปรอท ตะก่ัว สารหนู แมงกานีส สังกะสี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8-7 

 

ตารางท่ี 8-7 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2559 เทศบาลเมืองหัวหิน(สสภ.8) 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ครั้งที ่1 (26 เม.ย.59) ผ่าน/ 

ไม่
ผ่าน 

ครั้งที่ 2 (26 ก.ค.59) ผ่าน/ 
ไม่

ผ่าน 
น้้าเข้า น้้าออก น้้าเข้า น้้าออก 

1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L 31.4 31.1 ผ่าน 30.6 30.9 ผ่าน 
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 6.77 7.22 ผ่าน 7.16 7.4 ผ่าน 
3. บีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 41.6 9.0 ผ่าน 47.5 8.3 ผ่าน 

4. ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 30 mg/l 33.0 7.6 
ไม่

ผ่าน 
34.0 8.6 ผ่าน 

5. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 11.7 5.2 ผ่าน 13.4 6.4 
ไม่

ผ่าน 
6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด  
(Total Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 0.82 0.88 ผ่าน 0.67 0.59 ผ่าน 

7. ไนโตรเจนทั้งหมด  
(Total Nitrogen) 

mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 11 32 
ไม่

ผ่าน 
16 8.5 ผ่าน 

แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ,2559  

หมายเหต ุ: * กรณีหน่วยบาํบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ําที่ผ่านการ
กรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพื่อหาค่าบโีอดี ให้ใช้วิธกีรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) 
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ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะหห์าค่าบโีอดีที่กาํหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกําหนดไว ้หรือตามวิธอีื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพษิประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 

 
3.2.4  การจัดการน้ําทิ้ง 

น้ําทิ้งออกจากระบบจะจําหน่ายให้สนามกอล์ฟปาล์มฮิลล์ชะอํา  นําไปใช้ประโยชน์  
3.2.5  เครื่องจักรและครุภัณฑ์ต่างๆ  

 

ล้าดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมูล 
 

3.2.6  อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้  (1) อาคาร
สํานักงาน (2) ห้องปฏิบัติการ (3) บ้านพักเจ้ าหน้าที่  (4) อาคารปูอมยาม (5) อาคารจอดรถ  
(6) ถนนคอนกรีต (7) รั้วคอนกรีตและลวดหนาม ปัจจุบันใช้งาน 

3.2.7 ระบบจัดการน้ําฝน มีท่อระบายน้ํา 
3.2.8  ไม่มีแนวกันชน (Buffer Zone)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ปูายระบบบําบัด อาคารสํานักงาน ลานตากตะกอน 

   
บ่อปรับสภาพ บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน 

 

รูปที่ 8-6 สภาพทั่วไประบบบ้าบัดน้้าเสียแบบจานหมุนชีวภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน 
 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidatin  Ditch, OD) 
3.2.1 องค์ประกอบระบบบําบัดน้ําเสีย 

(1) บ่อตกตะกอนดินทราย (Aerated Gret Chamber) 
-  ปริมาตร 162 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร ลึก 4 เมตร 
- เครื่องสูบน้ํา ขนาด 9 Kw 25 ลิตร/นาที จํานวน 2 เครื่อง สามารถใช้งานได้ 
- เครื่องเติมอากาศ ชนิด Positive Displacement ขนาด 7.5 Kw จํานวน 3 เครื่อง 

สามารถใช้งานได ้
(2) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) 

- ปริมาตร 3,990 ลูกบาศก์เมตร  กว้าง 10 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก 5 เมตร 
- เครื่องเติมอากาศ ชนิด Air Blower ขนาด 75 Kw จํานวน 3 เครื่อง สามารถใช้งานได้ 

(3) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)  
- ปริมาตร 2,166 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 10 เมตร  ยาว 57 เมตร  ลึก 3.8 เมตร 
- เครื่องสูบ ขนาด -  Kw  - ลิตร/นาที สามารถใช้งานได้  
- เครื่องกวาดตะกอน ขนาด 0.75 Kw  - ลิตร/นาที ชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้  

(4) บ่อหมุนเวียนตะกอน  
- ปริมาตร 240 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 4 เมตร  ยาว 10 เมตร  ลึก 6 เมตร 
- เครื่องสูบหมุนเวียนตะกอน ขนาด 13.5  Kw  55 ลิตร/นาที จํานวน 3 เครื่อง ไม่ได้

ใช้งานได้ ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากตะกอนน้อย 
- เครื่องสูบตะกอนส่วนเกิน ขนาด 5.9  Kw  15 ลิตร/นาที จํานวน 2 เครื่อง ไม่ได้ 

ใช้งานได้ ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากตะกอนน้อย 
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- เครื่องสูบตะกอนลอย ขนาด 2  Kw  10 ลิตร/นาที จํานวน 2 เครื่อง ไม่ได้ใช้งานได้ 
ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากตะกอนน้อย 

(5) ปริมาณน้ําเสียตามค่าการออกแบบ 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(6) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจริงเฉลี่ย  12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

70.59 ของระบบที่ออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8-7 แผนผังกระบวนการท้างานระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบคลองวนเวียน  
(Oxidatin  Ditch, OD) เทศบาลเมืองหัวหิน 

 
3.2.2 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

(1) เอกสาร  
มีคู่มือการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ และมีเอกสารแสดง

คุณลักษณะของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ และคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้แสดง
ต่อผู้ประเมิน 

(2) การเดินระบบ 
ปัจจุบันมีการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 

(3) การบํารุงรักษา 
มีการบํารุงรักษาระบบในเชิงปูองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่กําหนด 

และมีการซ่อมบํารุงเมื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในระบบชํารุดไม่สามารถใช้ต่อไปได้ 
 
 
 
 

สถานีสูบน้ําเสีย                                 
Pumping Station 

บ่อสูบน้ําเสีย                     
Pump Sump 

บ่อแยกตะกอนดินทราย         
Grit Chamber 

บ่อเติมอากาศ        
Aeration Tank 

ระบบกําจดัตะกอน      
Sludge Treatment 

บ่อตกตะกอน                    
Sedimentation Tank 

บ่อเติมคลอรีน                       
Chlorine Contact Tank 

น้ําท่ีผ่านการบําบดั        
Treated Water 

ออกสู่สาธารณะ                  
To Public Area 

P P 
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3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
เทศบาลเมืองหัวหิน จ้างเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

ตรวจสอบคุณภาพน้ําเข้า-ออก ของระบบบําบัดน้ําเสีย ทุก  3 เดือน โดยใช้ชุดตรวจสอบสํา เร็จรูป มี 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ปี 2559 ( วันที่เก็บตัวอย่างน้ํา 11 กรกฎาคม 2559 ) ดังตารางที่ 8-8 
ตารางท่ี 8-8  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2559 เทศบาลเมืองหัวหิน 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ค่า ผ่าน/ไม่

ผ่าน น้้าเข้า น้้าออก 
1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L - - - 
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 7.4 7.4 ผ่าน 
3. บีโอดี (Biochemical Oxyg0en 
Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 62 18 ผ่าน 

4. ของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 50 mg/l 34 24 ผ่าน 

5. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 4.9 4.1 ผ่าน 

6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด  
(Total Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 1.4 1.8 ผ่าน 

7. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 22 14 ผ่าน 
แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   ผลการดําเนินงานของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559 

ปี 2559 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 
26 กรกฎาคม 2559 โดยมีพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้ํา(DO)  
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxyg0en Demand) ของแข็งแขวนลอย(Suspended 
Solids) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไนโตรเจน
ทั้งหมด (Total Nitrogen) ค่าความนําไฟฟูา ค่าความเค็ม และโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม 
นิกเกิล ปรอท ตะก่ัว สารหนู แมงกานีส สังกะสี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8-9 

 

ตารางท่ี 8-9 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ ปี 2559 เทศบาลเมืองหัวหิน(สสภ.8) 

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 
ครั้งที ่1 (26 เม.ย.59) ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
ครั้งที ่2 (26 ก.ค.59) ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน น้้าเข้า น้้าออก น้้าเข้า น้้าออก 
1. อุณหภูม ิ C ไม่เกิน 40 mg/L 31.2 31.4 ผ่าน 31.0 31.4 ผ่าน 
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.5-9.0 7.10 7.3 ผ่าน 7.2 7.17 ผ่าน 
3. บีโอดี (Biochemical 
Oxyg0en Demand) * 

mg/l ไม่เกิน 20 mg/L 17.7 15.4 ผ่าน 22.4 10.1 ผ่าน 

4. ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids) ** 

mg/l ไม่เกิน 50 mg/l 17.4 15.8 ผ่าน 15.6 11.0 ผ่าน 

5. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil 
and Grease) 

mg/l ไม่เกิน 5 mg/l 7.2 5.1 ไม่ผ่าน 7.5 6.7 ไม่ผ่าน 

6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด  
(Total Phosphorus) 

mg/l as P ไม่เกิน 2 mg/l as P 0.87 0.88 ผ่าน 0.74 0.77 ผ่าน 

7. ไนโตรเจนทั้งหมด  
(Total Nitrogen) 

mg/l as N ไม่เกิน 20 mg/l as N 11 14 ผ่าน 30 11 ผ่าน 

แหล่งที่มาของผลตรวจสอบ :   สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ,2559  

หมายเหต ุ: * กรณีหน่วยบาํบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ําที่ผ่านการ
กรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพื่อหาค่าบโีอดี ให้ใช้วิธกีรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) 
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ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะหห์าค่าบโีอดีที่กาํหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกําหนดไว ้หรือตามวิธอีื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพษิประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2553 

 
3.2.4 การจัดการน้ําทิ้ง 

น้ําทิ้งระบายออกจากระบบบําบัดลงสู่คลองสาธารณะ คลองพระราชดําริ 
3.2.5  เครื่องจักรและครุภัณฑ์ต่างๆ  
 

ตารางท่ี 8-10 แสดงรายการเครื่องจักรและครุภัณฑ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบจานหมุนชีวภาพ  
เทศบาลเมืองหัวหิน 

 

ล้าดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ 
1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมูล 
 

3.2.6  อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้  (1) อาคาร
สํานักงาน (2) ห้องปฏิบัติการ (3) บ้านพักเจ้าหน้าที่  (4) อาคารปูอมยาม (5) อาคารจอดรถ  
(6) ถนนคอนกรีต (7) รั้วคอนกรีต ปัจจุบันใช้งาน  

3.2.7  ระบบจัดการน้ําฝน มีท่อระบายน้ํา 
3.2.8  มีแนวกันชน (Buffer Zone)  1 ด้าน จํานวน 1 แนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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อาคารสํานักงาน ห้องควบคุม ห้องปฏิบัติการ 

   
ชุดตะแกรงดักขยะ บ่อตะตะกอนดนิทราย บ่อเติมอากาศ 

   
บ่อเติมอากาศที่อยู่ระหว่างติดตัง้ บ่อตกตะกอน บ่อหมุนเวียนตะกอน 

 
รูปที่ 8-8 สภาพทั่วไประบบบ้าบัดน้้าเสียแบบคลองวนเวียน เทศบาลเมืองหัวหิน 

 
4  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

4.1 บุคลากร 
เทศบาลเมืองหัวหิน บริหารจัดการระบบรวบรวมน้ําเสีย โดย กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมือง

หัวหิน มีบุคลากร จํานวน 30 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝุายจัดการคุณภาพน้ํา ช่างเทคนิค 1 คน 
พนักงานขับรถ  6 คน คนงาน 18 คน ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 คน พนักงานจัดเก็บรายได้ 2 คน 
และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 คน 
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4.2 การเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบัญญัติ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียมีการขออนุญาต

ต่อเชื่อมต่อโดยคิดค่าบริการแยกตามประเภทสถานประกอบการ และมีการจัดเก็บรายได้ ดังตารางที่ 8-
11- และตารางท่ี 8-12  
ตารางท่ี 8-11  อัตราการเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 

หน่วยงาน บาท/ลบ.ม. (เดือน) 
ประชาชนท่ัวไป 3.75 

สถานประกอบการ 5.75 
อาคารพาณิชยกรรม - 

อื่นๆ....ราชการ 4.75 
ที่มา : กองช่างสุขาภิบาล สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 2559 
 
ตารางท่ี 8-12 แสดงรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน 

 
4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 

เทศบาลเมืองหัวหิน มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากร  
ค่าซ่อมแซม ค่าไฟฟูา-ประปา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆเป็นเงิน จํานวน 17,459,517 บาท 
 
5  ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1  การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองหัวหิน มีการประชาสัมพันธ์การจัดการน้ําเสียผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่  

แผ่นพับ 
5.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 

เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ร้านค้า สถานประกอบการ ติดตั้งถังดักไขมัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
สถานประกอบการที่จัดสร้างขึ้นหลังจากมีเทศบัญญัติการติดตั้งถังดักไขมัน 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นนศูนย์เรียนรู้เรื่องการบําบัดน้ําเสีย โดยมีหน่วยงาน สถาบันการศึกษา 
เข้ามาศึกษาดูงาน 

5.3  ปัญหาเรื่องร้องเรียน 
ในระยะปี 2555 – 2559 ไม่พบว่าปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล

เมืองหัวหิน แต่พบปัญหาน้ําเสียจากชุมชนที่ไม่ได้รวบรวมเข้าระบบบําบัดน้ําเสียปล่อยลงทะเลโดยตรง มี
กลิ่นเหม็น 

 
 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

95 

 
6  ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 

ผลการประเมิน ณ วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๕๙ พบว่าการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองหัวหินอยู่ในเกณฑ์ดี  

 

7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
7.1 ปัญหา และอุปสรรค 

(1) อุปกรณ์และเครื่องจักรของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียจานหมุนชีวภาพ อาทิเช่น 
บ่อตกตะกอน  เครื่องกวาดตะกอน  เครื่องสูบตะกอน จานหมุนชีวภาพ  ถังปรับสภาพน้ํา  ชํารุด ใช้งาน
ไม่ได้ และบางเครื่องมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง  

(2) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน  มีการติดตั้งเครื่องจักรและใช้งานเพียง 1 ชุด 
(ความสามารถรองรับน้ําเสีย 8,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)  ในขณะที่มีน้ําเสียเข้าระบบประมาณ 12,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องเครื่องจักรอีก 1 ชุด 

(3) ระบบรวบรวมน้ําเสียยังไม่ครอบคลุมแหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชนต่าง ๆ ทําให้น้ําเสียจาก
ชุมชนที่ไม่มีระบบรวบรวมน้ําเสีย  ไหลลงสู่ทะเล 

(4) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ครัวเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงแรมที่พักอาศัย 
และอาคารบางแห่ง ส่วนใหญ่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น เช่น การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน ระบบ
บําบัดน้ําเสียในสถานประกอบขนาดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องติดตั้ง  

7.2 ข้อเสนอแนะ 
(1) การตรวจสอบคุณภาพค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ประกอบการดําเนินงาน
ตรวจวิเคราะห์ และพิจารณาผลคุณภาพน้ําทิ้งเพ่ือใช้ในการวางแผนปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง เพ่ือ
ควบคุมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย 

(2) ควรวางแผนและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการสําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครื่องจักร งานท่อระบายน้ํา การสํารวจท่อรวบรวมน้ําเสีย เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบ
บําบัดน้ําเสียทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบําบัดน้ําเบื้องต้นก่อนปล่อยลงทิ้ง 
เช่น ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบ้านเรือนและร้านอาหาร  

(4) กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ ให้ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดให้มี
การบําบัดน้ําเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งของแต่ละประเภทครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

 

 

 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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บทท่ี 9 

ผลการติดตามและประเมิน 

โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลปราณบุรี 

1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1  ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จากโครงการถ่ายโอนการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายการค่าก่อสร้าง  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองปะจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 
3,084,332 บาท เป็นโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ เพ่ือดําเนินการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตําบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหนังสือ 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1008/658 ลงวันที่ 22 มกราคม 2550  

 
1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 

เทศบาลตําบลปราณบุรี เป็นหนึ่งใน 6 เทศบาลตําบลของอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอประมาณ 5 กิโลเมตร  ได้ยกฐานะจากสภาตําบลมาเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี  วันที่  30 มีนาคม 2539 เขตปกครองของเทศบาลตําบลปราณบุรี  มี
ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านเกาะคู่  หมู่ที่ 2 บ้านนาพะเนียด  หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย  หมู่ที่ 4  
บ้านลุ่มโพธิ์  และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกา มีสถานที่ที่สําคัญทางพุทธศาสนา 2 แห่ง คือวัดสิทธิสังฆาราม  
( วัดหนองคราม ) ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านนาพะเนียด ทั้งนี้ยังมีสภาวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดนาห้วย หมู่ที่ 3  
ตําบลปราณบุรี  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์  
8,559 ครัวเรือน จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 16,951 คน (ข้อมูล ณ ปี 2558)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
1.3 ที่ตั้งโครงการ 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตําบลปราณบุรี ตั้งอยู่บริเวณซอยรัฐบํารุง18 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9 ไร่ ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(Lat/Long)  12o21' 56.71" N  99o54' 02.02" E  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสียคือ   
ฝุาย กองช่างสุขาภิบาล  สํานักงานเทศบาลตําบลปราณบุรี ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นแบบบ่อบึงประดิษฐ์ มี
สภาพแวดล้อมโดยรอบ ประกอบด้วย แหล่งน้ํา คือ แม่น้ําปราณบุรี ระยะห่างจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
4,000 เมตร 
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1.4  พ้ืนที่ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
ปัจจุบัน เทศบาลตําบลปราณบุรี ให้บริการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล พ้ืนที่ 3 ตาราง

กิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 25  ของเขตการปกครองของเทศบาล ดังรูปที่ 9-1 
 

 
รูปที่ 9-1 แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 

 

ตารางท่ี 9-1 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลปราณบุรี 

ล้าดับที ่ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 3 
2 โรงแรม 19 
3 โรงพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร - 
5 โรงฆ่าสัตว ์ 1 
6 หมู่บ้านจัดสรร - 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน - 
8 หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด - 
9 ห้างสรรพสินคา้ - 
10 อื่น ๆ (ระบ ุปั้มน้าํมัน..)  

ที่มา : สํานักงานเทศบาลตําบลปราณบุรี, สิงหาคม 2559 
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2  ข้อมูลด้านนโยบาย 

2.1  นโยบาย  
เทศบาลตําบลปราณบุรี มีนโยบายให้ประชาชนในพ้ืนที่นําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์รดน้ําต้นไม้ 

และใช้เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2549 กับสถานประกอบการที่
เกิดข้ึน มีนโยบายการจัดการจากฝุายบริหาร แต่ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.2  การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ไม่มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้างของ

หน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล  
2.3  ระบบข้อมูล 

(1) ระบบฐานข้อมูล 
ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ํ า เสียแบบรายเดือน และ 

แบบประจําปี เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  
(2) การรายงาน ปัจจุบันระบบไม่ได้ใช้งาน 

2.4  งบประมาณ 
เทศบาลตําบลปราณบุรี จัดสรรงบประมาณสําหรับอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการ

น้ําเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์  

3  ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
(1) ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันไม่มีมีน้ําเสียเข้า 

ระบบรวบรวมน้ําเสีย  
 

(2) รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (น้ิว) ความยาวท่อ 

(เมตร) 
จุดเริม่ต้น(กิโลเมตร

ที่/พิกัด) 
จดสิ้นสุด(กิโลเมตร/

พิกัด) 
รัฐบํารุง ซ.รัฐ
บํารุง18 

คสล   0.80 
ม. 

0.80 ม. 5,000 สี่แยกปราณบรุ-ีถนน
รัฐบํารุง 

บ่อบําบัดน้ําเสีย ซ.
รัฐบํารุง 18 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลตําบลปราณบุร ี
หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมลู 
 

(3) รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย  (CSO)  
ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 

ถนนรัฐบํารุง 18 CSO1 
N  0598681 
E 1368134 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลตําบลปราณบุร ี 
หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมลู 
 

(4) ข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ําเสีย  ไม่ม ี
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รูปที่ 9-2 ผังแสดงแนวท่อระบบรวบรวมน้้าเสียเทศบาลต้าบลปราณบุรี 
 

3.2  ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปัจจุบัน  
3.2.1 เป็นประเภทของบ่อบึงประดิษฐ์ โดยน้ําเสียไหลผ่านใต้ดิน 
3.2.2 องค์ประกอบของระบบบ่อบึงประดิษฐ์  

          ระบบบําบัดน้ําเสียประกอบด้วย บ่อบําบัดน้ําเสียจํานวน 3 บ่อ ดังนี้ 
  - บ่อท่ี 1 บ่อผึ่ง กว้าง 26 เมตร ยาว 33 เมตร ลึก 0.80 เมตร  

        ชนิด/พันธุ์พืช   - 
         ระยะเวลาการตัดแต่ง   - .วัน สัดส่วนความหนาแน่นของพืชในบ่อ  -  ต้นต่อตารางเมตร 
        ความสูงของน้ําในบ่อ    -     เซนติเมตร ระยะเวลากักเก็บน้ําเสียในบ่อ   -  วัน 

- บ่อท่ี 2 กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 6.80 เมตร  
        ชนิด/พันธุ์พืช   - 
         ระยะเวลาการตัดแต่ง   - .วัน สัดส่วนความหนาแน่นของพืชในบ่อ  -  ต้นต่อตารางเมตร 
        ความสูงของน้ําในบ่อ    -     เซนติเมตร ระยะเวลากักเก็บน้ําเสียในบ่อ   -  วัน 

        - บ่อท่ี 3 กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 6.80 เมตร  
        ชนิด/พันธุ์พืช   - 
         ระยะเวลาการตัดแต่ง   - .วัน สัดส่วนความหนาแน่นของพืชในบ่อ  -  ต้นต่อตารางเมตร 
        ความสูงของน้ําในบ่อ    -     เซนติเมตร ระยะเวลากักเก็บน้ําเสียในบ่อ   -  วัน 

 3.2.3 ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
3.2.4 ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจริง - ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 0 (ณ วันติดตาม

ประเมิน 9 สิงหาคม 2559) 
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3.2.5 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ  

          1) ไม่เดินระบบ เนื่องจาก ไม่มีน้ําเข้าระบบรวบรวมน้ําเสีย  
          2) การบํารุงรักษาระบบ - 
  3.2.6 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา   ไม่มีการตรวจ 
  3.2.7 การจัดการน้ําทิ้ง - 
  3.2.8 เครื่องจักรและครุภัณฑ์อ่ืนๆ  
 

ล้าดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ 
1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลตําบลปราณบุร ี 
หมายเหตุ n/a = ไม่มีข้อมลู 

 
  3.2.9 ไม่มีอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค  
  3.2.10 ไม่มีการจัดการน้ําฝน 
  3.2.11 ไม่มีแนวกันชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9-3 แผนผังกระบวนการท้างานระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลปราณบุรี 
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รูปที่ 9-4 สภาพทั่วไปของระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลต้าบลปราณบุรี 
 

4  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
4.1  บุคลากร 

เทศบาลตําบลปราณบุรี บริหารจัดการระบบรวบรวมน้ําเสีย โดย กองช่างสุขาภิบาล  เทศบาล
ตําบลปราณบุรี มีบุคลากร 1 คนโดยว่าจ้างพนักงานดําเนินการดูแลระบบบําบัดน้ํา 1 ตําแหน่ง 

4.2  การเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลตําบลปราณบุรี ไม่มีการเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน  

4.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลตําบลปราณบุรี มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ได้แก่ ค่าจ้างการก่อสร้าง

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง เลขที่9/2550 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550  ซึ่งมี
งบประมาณในการก่อสร้าง 2,980,000 และ ค่าไฟฟูา 4,000 บาทต่อปี  
 
5  ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1  การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสีย 
(1). ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยการพูดคุยให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
(2) ในชีวิตประจําวันในการใช้น้ําในบ้านเรือน เช่น น้ําใช้แล้วให้ทําบ่อพักน้ํา 
(3) หากมีบ่อพักน้ําให้นําน้ํานั้นใช้รดต้นไม้ และตะกอนที่เหลือก็นําไปบํารุงดิน เป็นต้น 

5.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย 
เทศบาลตําบลปราณบุรี  ให้ความรู้แก่แกนนําของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

เช่น การใช้น้ําในครัวเรือน ที่สามารถนําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ 

5.3  ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ไมพ่บว่ามีปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลปราณบุรี  
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6  ผลการประเมินโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 

ผลการประเมิน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 พบว่าการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลตําบลปราณบุรีอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง เทศบาลไม่ได้เดินระบบบําบัดน้ําเสีย เพราะระบบรวบรวม 
น้ําเสียไม่สามารถรวบรวมน้ําเสียได ้ 
 
7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการด้าเนินโครงการ 

7.1 ปัญหา และอุปสรรค 
(1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย ยังไม่ครอบคลุมแหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชนต่างๆ 
(2) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ครัวเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงแรมที่พักอาศัย 

และอาคารบางแห่ง ส่วนใหญ่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น เช่น การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน ระบบ
บําบัดน้ําเสียในสถานประกอบขนาดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องติดตั้ง  

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวคิดที่จะทําโครงการระบบบําบัดน้ําเสียโครงการใหม่ แต่ 
ไม่มีที่ดิน 

(4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรที่ในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจํานงในการขอให้จังหวัดมีการตั้งงบประมาณพัฒนา

จังหวัด ในการศึกษาหาความเหมาะสมกับการออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ําเสียให้สามารถ

รองรับและรวบรวมน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดให้ครอบคลุม 
(3) ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบําบัดน้ําเบื้องต้นก่อนปล่อยลงทิ้ง 

เช่น ติดตั้งและดูแลถังดักไขมันในบ้านเรือนและร้านอาหาร 
(4) กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ ให้ติดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดให้มีการ

บําบัดน้ําเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งของแต่ละประเภทครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
(5) ปรับปรุงโครงสร้างบุคคลากรให้รองรับการบริหารจัดการน้ําเสียในพื้นท่ี 
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คณะผู้จัดท้า 
ที่ปรึกษา 
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ผู้รวบรวมและจัดท้า 

นายธีระพงษ์       บุญทองล้วน    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ  

นางสาวปิยนันท์    อุดมแตง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
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