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  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแวดลอม  โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 รวมกับ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดดําเนินการสํารวจและประเมินระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการอุดหนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ 2537-2558  ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดไดแก จังหวัดกาฬสินธุ  
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พ้ืนฐานและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  เนื้อหาของรายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบดวย  บทสรุปสําหรับผูบริหาร  บทท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานรายจังหวัด  บทท่ี 2  
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จัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน และบทท่ี 6 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการ
จัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 

  รายงานฉบับนี้ สําเร็จลงได  ดวยความอนุเคราะหจากคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปาหมายในการใหขอมูลในเชิงนโยบาย  สถิติ และการดําเนินงานการบริหารจัดการระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเขาพ้ืนท่ี
เพ่ือตรวจสอบสภาพการดําเนินระบบ ฯ การบันทึกภาพ และประการสําคัญคือการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีทําใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10  
สามารถบูรณาการงานติดตามและประเมินระบบครั้งนี้กับภารกิจของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10  ในฐานะ
องคกรวิชาการดานสิ่งแวดลอมในภูมิภาคไดอยางเปนรูปธรรม 
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ตารางท่ี  24 ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 

ทําการเก็บตัวอยางนํ้า ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 เมษายน 2558และครั้งท่ี 2 วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 
62 

ตารางท่ี  25 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการนํ้าเสยี เทศบาลนครขอนแกน 66 
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ทําการเก็บตัวอยางนํ้า ครั้งท่ี 1 วันท่ี 25 เมษายน 2558 และครั้งท่ี 2 วันท่ี 6 สิงหาคม 2558 
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ตารางท่ี  28 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน ทําการเก็บตัวอยางนํ้า ครั้งท่ี 1 วันท่ี 31 มีนาคม 2558และครั้งท่ี 2 วันท่ี 7 สิงหาคม 
2558 
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ทําการเก็บตัวอยางนํ้า ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7 พฤษภาคม 2558  และครัง้ท่ี 2 วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
97 

ตารางท่ี  31 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดการนํ้าเสีย  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 100 
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ตารางท่ี  33 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ทําการเก็บตัวอยางนํ้า ครั้งท่ี 1 วันท่ี22 เมษายน 2558  และครั้งท่ี 2 วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 
109 

ตารางท่ี  34 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมลูฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 121 
ตารางท่ี  35 รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 122 
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ตารางท่ี  48 เครือขายท่ีเขารวมศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ 165 
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ตารางท่ี  65 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 225 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
1.   สรุปผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10   ไดดําเนินการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัด 
น้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยการสนับสนุนจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล  ติดตามและประเมิน
การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเปนรายระบบ พรอม
ท้ังใหคําปรึกษาแนะนําแกทองถ่ินในการบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยดําเนินการลงพ้ืนท่ี
สํารวจขอมูลและใหคําปรึกษาแนะนําในการบริหารจัดการระบบฯ รวมท้ังสิ้น 20 แหง โดยมีระบบท่ีกอสราง
เสร็จและใชงานรวม 18 แหง  และมีระบบท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง 2 แหง ดังตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 

จังหวัด ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

กาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน 

 เทศบาลเมืองบานไผ (อยูระหวางกอสราง) เทศบาลเมืองบานไผ  
 เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน เทศบาลเมืองเมืองพล 
  เทศบาลเมืองชุมแพ 
  เทศบาลเมืองกระนวน 
  เทศบาลตําบลน้ําพอง 

ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย เทศบาลตําบลเชียงยืน 
หนองบัวลําภ ู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 

  เทศบาลตําบลโนนสัง 
  เทศบาลตํ าบลน ากลาง(อยู ระห ว า ง

กอสราง) 
 
1.1  ขอมูลพ้ืนฐานรายจังหวัด 

  พ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัดขอนแกน  
จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดหนองบัวลําภู มีเนื้อท่ีรวม 39,762 ตารางกิโลเมตร จํานวน
ประชากร 5.38 ลานคน มีการแบงเขตการปกครอง 5 จังหวัด  79  อําเภอ  649 ตําบล 7,991 หมูบาน และมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 5 แหง  เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาล
เมือง 11 แหง  เทศบาลตําบล 222 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 491 แหง  ดังมีขอมูลพ้ืนฐานราย
จังหวัดในตารางท่ี 2 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

รูปท่ี 1 แผนท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน    

 
 

2 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

ตารางท่ี 2  ขอมูลพ้ืนฐานรายจังหวัดในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 

จังหวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 

กาฬสินธุ  เนื้อท่ี 6,946 ตร.กม. แบงเขตการปกครองเปน 18 อําเภอ 135 ตําบล 1,584 หมูบาน  
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย อบจ. 1 แหง  เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาล
ตําบล 77 แหง และ อบต. 71 แหง  มีประชากร 984,009 คน 
 มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
1 แหง ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 
 
 
 

ขอนแกน  เนื้อท่ี 10,885 ตร.กม. แบงเขตการปกครองเปน 26 อําเภอ 199 ตําบล 2,139 หมูบาน 
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย อบจ. 1 แหง  เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาล
เมือง 6 แหง เทศบาลตําบล 78 แหง และ อบต. 139 แหง  มีประชากร 1,790,055 คน 
 มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหง และอยูระหวางกอสราง 1 แหงและ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 6 แหง  

 
 
 
 

ชัยภูมิ  เนื้อท่ี 12,778 ตร.กม. แบงเขตการปกครองเปน 16 อําเภอ 123 ตําบล 1,617 หมูบาน 
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย อบจ. 1 แหง  เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาล
ตําบล 34 แหง และอบต. 107 แหง  มีประชากร 1,137,049 คน 
 มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 1 แหง และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 1 แหง  

 
 
 

มหาสารคาม  เนื้อท่ี 5,292 ตร.กม. แบงเขตการปกครองเปน 13 อําเภอ 133 ตําบล 1,944 หมูบาน  
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย อบจ. 1 แหง  เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาล
ตําบล 18 แหง และอบต. 123 แหง  มีประชากร 955,644 คน 
 มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหง และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 2 แหง  

 
 
 

หนองบัวลําภ ู  เนื้อท่ี 3,859 ตร.กม. แบงเขตการปกครองเปน 6 อําเภอ 59 ตําบล 707 หมูบาน  
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย อบจ. 1 แหง  เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาล
ตําบล 15 แหง และอบต. 51 แหง  มีประชากร 508,864 คน 
 มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 2 แหง และอยูระหวางกอสราง 1 แหง 

 
 
 

1.2  ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนมีท้ังหมด 7 แหง  มีการดําเนิน
ระบบ 5 แหง  หยุดดําเนินระบบ 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากสถานี
สูบน้ําเสียเขาระบบชํารุดอยูระหวางการซอมแซม  และอยูระหวางกอสราง 1 แหง ไดแก เทศบาลเมืองบานไผ 
จังหวัดขอนแกน  สําหรับประสิทธิภาพการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย  ประเมินจาก 3 สวนคือ  
  สวนท่ี 1 ประสิทธิภาพการใชงานระบบ  โดยประเมินจากปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบเทียบกับ
ขนาดของระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวา ระบบบําบัดน้ําเสียท้ัง 5 แหงท่ีมีการเดินระบบ มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบ
บําบัดน้ําเสียวันละ 313-40,000 ลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนประสิทธิภาพการใชงานระบบรอยละ 2.24 - 80  
ของปริมาณน้ําเสียท่ีระบบสามารถรองรับได   
  สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย  โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD และ
คุณภาพน้ําออกจากระบบ พบวาระบบสวนใหญมีคุณภาพน้ําออกจากระบบอยูในเกณฑมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพการลด BOD อยูในชวงรอยละ 19-72   
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

  สวนท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียโดยรวม จากเกณฑประเมิน  
4 ดานไดแก ดานนโยบาย  ดานเทคนิค  ดานการบริหารจัดการ และดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
ของประชาชน พบวา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 66  อยูใน
เกณฑพอใชคิดเปนรอยละ 17 และตองปรับปรุงระบบคิดเปนรอยละ 17  นอกจากนี้  ทองถ่ินสวนใหญ ยังไมมี
การจัดเก็บคาธรรมเนียมบริการบําบัดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดในชุมชน ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  

จังหวัด เทศบาล ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
กาฬสินธุ เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ 
- ระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับน้ําเสีย 14,000 
ลบ.ม.ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีเทศบาล 
วงเงินกอสราง 207.500 ลานบาท เริ่มเดินระบบป 2551 
- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ 313-503 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปน
ประสิทธิภาพการใชงานรอยละ 2.24-3.60  
- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด 
BOD รอยละ 55-72 และคุณภาพน้ําออกผานเกณฑมาตรฐาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับดี 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 

ขอนแกน เทศบาลนคร
ขอนแกน 

- ระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับน้ําเสีย 78,000 
ลบ.ม.ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีเทศบาล 
วงเงินกอสรางรวม 1,211.846 ลานบาท  เริ่มเดินระบบป 2545 
- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ 40,000 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปน
ประสิทธิภาพการใชงานรอยละ 51  
- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด 
BOD รอยละ 64-71 และในชวงฤดูฝนมีคุณภาพน้ําออกไมผาน
เกณฑมาตรฐาน มีคาฟอสฟอรัสท้ังหมดเกินมาตรฐาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับดี 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 

 เทศบาลตําบล 
เข่ือนอุบลรัตน 

- ระบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland) รองรับน้ําเสีย 400 
ลบ.ม.ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 33 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  
วงเงินกอสราง 2.890 ลานบาท  เริ่มเดินระบบเม่ือป 2550 
- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ 250 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปนประสิทธิภาพ
การใชงานรอยละ 62.5  
- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด 
BOD รอยละ 19-42 แตมีคาตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (TSS) 
ใกล เคี ยงกับค ามาตรฐาน  (30  มิ ลลิ กรัมต อลิ ต ร)  และมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดคาฟอสฟอรัสท้ังหมดคอนขางต่ํา 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

ตารางท่ี  3   ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน (ตอ) 

จังหวัด เทศบาล ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

ขอนแกน เทศบาลเมือง 
บานไผ 

- ระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน้ําเสีย 2,500 ลบ.ม.
ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  
วงเงินกอสราง 107.170 ลานบาท 
- อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

 เทศบาลเมืองชัยภูมิ - ระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับน้ําเสีย 5,000   
ลบ.ม.ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 18 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  
วงเงินกอสราง 55.167 ลานบาท  เริ่มเดินระบบเม่ือป 2554 
- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ 3,000-4,000 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปน
ประสิทธิภาพการใชงานรอยละ 60-80  
- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด 
BOD รอยละ 66-70 และคุณภาพน้ําออกในชวงฤดูแลงไมผาน
เกณฑมาตรฐาน มีคาฟอสฟอรัสท้ังหมดเกินมาตรฐาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับดี 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 

ชัยภูมิ เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

- ระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน้ําเสีย 4,200 ลบ.ม.
ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีเทศบาล วงเงิน
กอสราง 186.750 ลานบาท  เริ่มเดินระบบเม่ือป 2552 
- ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ 2,800 ลบ.ม.ตอวัน คิดเปนประสิทธิภาพ
การใชงานรอยละ 67  
- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด 
BOD รอยละ 56-69 และคุณภาพน้ําออกผานเกณฑมาตรฐาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับดี 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 

มหาสารคาม เทศบาลตําบล
โกสุมพิสัย 

- ระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน้ําเสีย 1,500 ลบ.ม.
ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  
วงเงินกอสราง 3.430 ลานบาท  เริ่มเดินระบบเม่ือป 2546 
- หยุดเดินระบบ เนื่องจากระบบสูบน้ําเสียเขาระบบชํารุด 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม  อยูในระดบัตองปรับปรงุระบบ 
- มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 10 บาทตอครัวเรือน
ตอเดือน และสถานบริการ กิจการรานคาและสถานท่ีราชการ 20 
บาทตอเดือน      
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

 
 ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน   

 1)  พ้ืนท่ีใหบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียครอบคลุมเฉพาะเขตชุมชนหนาแนน ยานตลาด
การคา คิดเปนรอยละ 10-40 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครองเทานั้น  ขณะท่ีในปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนโดย
เฉพาะท่ีอยูอาศัยและการคาไปยังพ้ืนท่ีท่ียังไมมีการใหบริการท่ีเหลือ จึงทําใหประสบปญหาน้ําเสียชุมชน และ
สงผลตอคุณภาพในแหลงน้ําสาธารณะท่ีเปนแหลงรองรับ 

 2)  ปริมาณน้ําเสียเขาระบบยังไมเต็มศักยภาพของระบบ  โดยมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 50 ของศักยภาพระบบบําบดัเทานั้น  ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพระบบโดยทําใหระยะเวลาเก็บกัก
ในบอบําบัดน้ําเสียนานกวาคาท่ีกําหนดในการออกแบบ  เกิดสภาพการสะสมของตะกอนสารอาหารและเกิด
ปญหาการเจริญเติบโตของสาหรายสีเขียวในบอบําบัดปริมาณมาก (Algae  Bloom)  ท้ังนี้เนื่องมาจาก การ
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญเกินไป เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียในอนาคต 20 ป   ปญหา
ทอรวบรวมทรุดหรือน้ําเสียไมไหลเขาทอรวบรวมและระบบบําบัด  หรือน้ําเสียไหลซึมออกตามรอยแตกของทอ  
การเชื่อมทอจากบานเรือนเขาสูทอรวบรวมหลักยังไมครอบคลุม  เปนตน 

 3)  การดูแลรักษาเสนทอของระบบรวบรวมน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  เชนระบบทอ
รวบรวมอุดตัน หรือทอรวบรวมทรุด/แตก ทําใหปริมาณน้ําท่ีเขาสูทอรวบรวมนอยมีการไหลระบายต่ําและ
น้ําซึมเขาเสนทอมากในฤดูฝน  ประกอบกับสวนใหญไมมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  โดยมีการดําเนินการ
ตอเม่ือมีการรองเรียนหรือรองขอจากประชาชน และเพ่ือการระบายน้ําทวมขัง   

 4)  บางแหงมีการนําน้ําเสียจากบอบําบัดในระบบท่ียังไมผานกระบวนการบําบัดไปใชประโยชนใน
การเกษตรกรรม อาจพบปญหาการปนเปอนของเชื้อโรค 

 5)  คาใชจายในการเดินระบบใหมีประสิทธิภาพตองใชงบประมาณสูง  และ อปท. สวนใหญยังไม
มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย กอใหเกิดภาระกับทองถ่ินในการจัดสรรงบประมาณในการดูแล
ระบบ  และสงผลตอประสิทธิภาพการเดินระบบ 

 6)  บุคลากรในการดูแลรับผิดชอบการเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย มีจํานวนไมเพียงพอ 
และยังไมมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพียงพอ  ทําใหการดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจาก
ระบบ ฯ และการจัดเก็บขอมูลคุณภาพน้ําเขา – ออก หรือขอมูลอ่ืนเพ่ือใชในการวางแผนการจัดการยังมี
ประสิทธิภาพไมเพียงพอ 

 7)  ยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการใชระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมกันและการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียระหวางทองถ่ินท่ีมีเขตการปกครองติดกัน  หากเม่ือมีการเชื่อมทอรวบรวมเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เพ่ือใหระบบใชงานไดเต็มศักยภาพ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนเขตท่ีมีการขยายตัวของชุมชน
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว   

 8)  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชนคอนขางนอย  และมีการสรางความ
ตระหนักและความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ียังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและเขามามี
สวนรวมในการจัดการน้ําเสียชุมชนไดเทาท่ีควร  โดยเฉพาะการจายคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย  การเชื่อม
ทอจากบานเรือนเขาสูทอรวบรวมหลัก  การเฝาระวังและการใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัด เปนตน 

 9)  ระบบสวนใหญยังไมมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบและเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงจากการบําบัด 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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 ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรสงเสริมและสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การจัดการน้ําเสียอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดความตระหนักและการมีสวนรวมในการดําเนินการเชื่อมทอ 
น้ําเสียจากบานเรือนเขาสูทอหลัก (ทอ Main)  การจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย  การติดตั้งถังดักไขมัน และ
การดําเนินการจัดการน้ําเสียท่ีเก่ียวของ  เปนตน  เพ่ือใหปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดมากข้ึน  และใหมี
รายไดในการบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดทําแผนการดูแลบํารุงรักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสีย และ
ดําเนินการตามแผนอยางสมํ่าเสมอ  รวมถึง ควรพิจารณาการขยายแนวเสนทอรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ี ท่ี มีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมข้ึน  เพ่ือใหสามารถรวบรวมน้ําเสียเขาระบบบําบัด 
ไดมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการทํางานของระบบบําบัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญรับผิดชอบในการ
ดําเนินระบบโดยตรง เพ่ือใหเกิดการดูแลระบบอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางตอเนื่อง  
 4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดเก็บฐานขอมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําเขา-ออกจากระบบ  
คาใชจายในการวบรวมและบําบัดตอหนวยอยางตอเนื่อง  เพ่ือใชประโยชนในการวิเคราะหตนทุนและการขยาย
ระบบในอนาคตตอไป  รวมถึงการทบทวนและจัดทําแผนบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดรับกับ
สถานการณปจจุบัน เพ่ือใหสามารถจัดการระบบไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางในการนําน้ําท้ิงจากการบําบัดไปใช
ประโยชนใหมากข้ึนและควรทําความเขาใจแกเกษตรกรในการนําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวไปใชประโยชน 
 6)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมใน
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการบริการบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือใหเกิดรายไดสําหรับการบริหารจัดการระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
1.3  ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
  

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนมีการดําเนินระบบ 12 แหง และอยู
ระหวางกอสราง 1 แหง  ไดแก เทศบาลตําบลนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู  สวนใหญมีการบริหารแบบศูนย
รวม (Cluster) และเปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  โดยมี 2 แหง เปนระบบผสมผสาน (ระบบฝงกลบ
,ทําปุยหมัก,ระบบคัดแยก) ไดแก เทศบาลเมืองกาฬสินธุและเทศบาลตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  มีสถานี
ขนถาย 1 แหง คือ เทศบาลนครขอนแกน  

สําหรับประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยทองถ่ินทุกแหงสามารถรวบรวมและเก็บขนขยะ
มูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ  ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยมีคุณภาพในการดําเนินงานของระบบ 
แบงออกเปน   
 -  ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 58  ไดแก เทศบาลเมือง
บานไผ เทศบาลเมืองชุมแพ  เทศบาลเมืองเมืองพล  เทศบาลเมืองกระนวน  เทศบาลตําบลน้ําพอง  
(จางเหมาเอกชน) จังหวัดขอนแกน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลตําบลโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
 - ดําเนินการฝงกลบสัปดาหละ 1 - 2 ครั้งหรือทยอยฝงกลบ  จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 
17 ไดแก เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู   
 - ดําเนินการเทกองไมฝงกลบ จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 25 ไดแก  เทศบาลนครขอนแกน  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  และเทศบาลเมืองชัยภูมิ    
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

 นอกจากนี้  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยรวม  จากเกณฑการ
ประเมิน 4 ดาน ไดแก ดานนโยบาย  ดานเทคนิค  ดานการบริหารจัดการ  และดานการประชาสัมพันธและการมี
สวนรวมของประชาชน พบวา  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 75   และ
อยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 25 โดยสวนใหญมีคะแนนดานเทคนิคและการบริหารจัดการคอนขางต่ํา ดังมี
รายละเอียดในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  

จังหวัด เทศบาล ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมลูฝอย 

กาฬสินธุ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

- ระบบผสมผสาน (ระบบฝงกลบ , ทําปุยหมัก , ระบบคัดแยก) 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 90 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 30 แหง เก็บคากําจัด 
400 บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2550 
- ดําเนินการฝงกลบทุกวัน   
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับดี 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลและมีใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน 

เทศบาลนคร
ขอนแกน 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และมีสถานีขนถาย 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 250 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 13 แหง เก็บคากําจัด 
375 บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2543 
- ดําเนินการเทกองไมดําเนินการฝงกลบ 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 

เทศบาลเมือง 
ชุมแพ 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 30-35 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 2 แหง เก็บคา
กําจัด 800 บาทตอตัน เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2545 
- ดําเนินการฝงกลบทุกวัน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 

เทศบาลเมือง
กระนวน 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 27 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 13 แหง เก็บคากําจัด 
450 บาทตอตัน เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2545 
- ดําเนินการฝงกลบทุกวัน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 

เทศบาลเมือง 
เมืองพล 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 20 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 14 แหง เก็บคากําจัด 
400 บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2545 
- ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน  
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 

เทศบาลเมือง 
บานไผ 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 40-42 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 10 แหง เก็บคา
กําจัด 250 บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2545 
- ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับดี 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 
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ตารางท่ี 4  ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ตอ) 

จังหวัด เทศบาล ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมลูฝอย 

ขอนแกน เทศบาลตาํบล 
นํ้าพอง 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 11 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 3 แหง 
- ดําเนินการฝงกลบทุกวัน โดยจางเหมาเอกชน 75,000 บาทตอเดือน   
เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2547 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 

ชัยภูม ิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ   - ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 50-60 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 11 แหง  
เก็บคากําจัด 800 บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2546 
- ดําเนินการเทกองและบดอัด 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 

มหาสารคาม 

เทศบาลตําบลเชียง
ยืน 

- ระบบผสมผสาน (ระบบฝงกลบ , ทําปุยหมัก , ระบบคัดแยก) 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 32-33 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 17 แหง เก็บคา
กําจัด 600 บาทตอตัน  เริ่มเปดดาํเนินการเมื่อ 2544 
- ดําเนินการบดอัดทุกวัน และฝงกลบสัปดาหละ 1-2 ครั้ง 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 97 ตันตอวัน จํานวนเครอืขาย 14 แหง เก็บคากําจัด 
400 บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2543 
- ดําเนินการเทกองและบดอัด ไมไดฝงกลบ 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 

 
 
 
 
 
 

หนองบัวลําภ ู

เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภ ู

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 32.7 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 11 แหง เก็บคา
กําจัด 470 บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2546 
- ดําเนินการเทกองและบดอัด และฝงกลบสัปดาหละ 1 ครั้ง 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับพอใช 

เทศบาลตาํบล
โนนสัง 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 10 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 2 แหง เก็บคากําจัด 
500 บาทตอตัน เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2557 
- ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลและใชงาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยูในระดับดี 

เทศบาลตาํบล 
นากลาง 

- อยูระหวางการกอสราง เปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ออกแบบรองรับปริมาณขยะเขาระบบ 30 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 9 แหง  
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 ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน     

 1)  ระบบบางแหงยังไมไดดําเนินการฝงกลบขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล แตมีการบดอัดขยะ
เทานั้น  และการบดอัดขยะกอนการฝงกลบยังไมมีประสิทธิภาพ  ทําใหเกิดปญหาในขณะเครื่องจักรลงไปฝง
กลบไมได  โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีเกิดน้ําขังในบอฝงกลบ 
 2)  ระบบรวบรวมน้ําชะขยะไมมีประสิทธิภาพหรือสถานีสูบน้ําชะขยะชํารุด ไมสามารถ
รวบรวมน้ําชะขยะเขาระบบบําบัดน้ําเสียได สงผลใหระบบบําบัดน้ําเสียไมมีการใชงาน และบางแหงระบบ
บําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชข้ึนรก แผนพลาสติกฉีกขาดและไฟไหม หรือกลายเปนท่ี
ท้ิงขยะมูลฝอย  สงผลใหเกิดปญหาน้ําชะขยะไหลซึมออกนอกบอฝงกลบและขังอยูในบอฝงกลบ  จึงเปน
อุปสรรคตอการฝงกลบขยะรายวัน 
  3)  เครื่องจักรกลท่ีใชในระบบกําจัดขยะมูลฝอยชํารุดบอย และมีอายุการใชงานเกิน 10 ป  
จึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพทุกวัน 
  4)  บอสังเกตการณบางแหง สรางไมถูกหลักวิชาการทําใหเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก และการสรางไมถูกตําแหนง/ไมสอดคลองกับระดับน้ําใตดินไมสามารถเก็บน้ํามาวิเคราะหได และสวน
ใหญยังไมมีการดําเนินการติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําจากบอสังเกตการณ 
 5)  ระบบบอหมักสิ่งปฏิกูลสวนใหญไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
ออกแบบไมสอดคลองกับความสะดวกในการใชงาน  และยังไมมีมาตรการในการควบคุมผูประกอบการท่ีไดรับ
สัมปทานการรวบรวมและเก็บขนใหนําสิ่งปฏิกูลไปถายท้ิงยังระบบจัดการสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ  รวมถึงท่ีตั้ง
หางไกลเพ่ิมภาระคาใชจายและเสียเวลาเดินทาง 
 6)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังไมมีการดําเนินการคัดแยกและจัดการขยะ
อันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไป ซ่ึงอาจจะสงผลใหเกิดการปนเปอนโลหะหนักสูสิ่งแวดลอม 
 7)  การดูแลรักษาระบบระบายน้ํารอบสถานท่ีกําจัดขยะและพ้ืนท่ีกันชน (Buffer zone)  
สวนใหญขาดความตอเนื่องสมํ่าเสมอ  ทําใหตื้นเขิน  มีเศษดินวัชพืชข้ึน  เศษขยะ กีดขวางทางระบายน้ํา หรือ
บางแหงไมพบระบบระบายน้ําฝนและแนวไมยืนตนท่ีเปนพ้ืนท่ีกันชนบริเวณแนวรั้ว 
 8)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะการรวบรวมและ
เก็บขนขยะมูลฝอย และมีอัตราคอนขางต่ํา หรืออาจจะต่ํากวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  และยังไมสามารถเก็บได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ในขณะท่ีคาใชจายเก็บขนคอนขางสูง เม่ือเทียบกับรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม 
รวมถึงยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

  1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด เพ่ือยืดอายุการใชงานระบบ รวมถึง ดําเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน
อยางเปนระบบ  
 2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยใหไดทุกวัน เพ่ือไมใหเกิด
ขยะสะสมและปญหาน้ําชะขยะขังในบอฝงกลบ รวมถึงเกิดความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานฝงกลบขยะเม่ือข้ึนชั้นขยะมูลฝอยตามท่ีออกแบบไว  โดยมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําวัน 
พรอมท้ังสื่อสารใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเขาใจและสามารถบริหารจัดการหนางานไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ  ตลอดจนจัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักรท่ีใชงานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  แผนการดูแลรักษา
ระบบระบายน้ําและพ้ืนท่ีกันชน (Buffer zone)  และดําเนินงานตามแผนอยางสมํ่าเสมอ 
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 3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรพิจารณาดําเนินการติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําจากบอ
สังเกตการณอยางตอเนื่อง และอาจจะตองตรวจสอบทางดานเทคนิคในการออกแบบและการกอสรางบอ
สังเกตการณใหไดตามมาตรฐาน เพ่ือพิจารณาใหสอดคลองกับขอมูลระดับน้ําใตดินในสวนทิศทางการไหลและ
ปริมาณน้ํา  ท้ังนี้ อาจจะประสานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในการสนับสนุนดานเทคนิคและการสํารวจเบื้องตน 
 4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขน
ขยะมูลฝอยใหครอบคลุม และพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิด  อาทิ  การใหชุมชนเปนผูจัดเก็บ  การสรางความเขาใจแกประชาชนอยางตอเนื่อง  เปนตน   
 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรพิจารณาดําเนินการจัดใหมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาการและใชงานได  ควบคูกับการดําเนินการประชาสัมพันธในการจัดการสิ่งปฏิกูลอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนและเกษตรกร และพิจารณากําหนดมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือตอใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิใหเกิดผล
กระทบดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม   
 6)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับในการจัดการขยะ  
มูลฝอย ใหสามารถเปนผูเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 7)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรรวบรวมและจัดเก็บขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยอยาง
เปนระบบ และควรมีแผนแมบทในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนท่ีชัดเจนเพ่ือใชประโยชน
ในการบริหารจัดการระบบอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

2.  บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน  

   2.1  การเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย  

 พ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนมีการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนโดยการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 
2558  ไดแก  1)  การกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 7 แหง 
ท่ีไดรับงบประมาณอุดหนุน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนดไว  วงเงินกอสรางรวม 
1,861.43 ลานบาท มีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ําเสียรวมท้ังสิ้น 105,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน  
แตรวบรวมและบําบัดน้ําเสียไดเพียง 46,950 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 16.26 ของปริมาณน้ําเสีย
ชุมชนเมืองท่ีเกิดข้ึนเทานั้น  นอกจากนี้ ยังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการเตรียมพรอมในการจัดการ 
น้ําเสียชุมชน โดยมีการจัดเตรียมท่ีดิน  การศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพียงรอยละ 20 ของพ้ืนท่ี
เปาหมายท่ีกําหนดไว  และ 2) การกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปน
เจาภาพหลักไดรับงบประมาณอุดหนุนในการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจํานวน 13 แหง วงเงินกอสราง
รวม 828.864 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 ของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยหลักท่ีกําหนดไว  สามารถกําจัดขยะ 
มูลฝอยรวม 700 ตันตอวัน  คิดเปนรอยละ 19 ของปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน  มีทองถ่ินเขารวมศูนยรวม 140 
แหง คิดเปนรอยละ 19 ของทองถ่ินท้ังหมด สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการเตรียมความพรอมใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีการจัดเตรียมท่ีดิน  การศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพียงรอยละ 13 
ของพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนดไว   

 อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) สวนใหญมีการดําเนินกิจกรรมในสวนการ
สรางจิตสํานึก/การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยใชงบของทองถ่ินเอง แตการฟนฟูและบําบัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีตองใหงบประมาณดําเนินงานคอนขางสูง ไดแก การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัด
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ขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงเกินศักยภาพของทองถ่ิน และ อปท.เปาหมายท่ีมีปญหาสิ่งแวดลอมเรงดวนรุนแรงสวนใหญ 
ยังไมสามารถจัดทําโครงการใหสมบูรณครบถวนเพ่ือเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดได ท้ังนี้เนื่องจาก  
 1)  อปท. ยังมีความเขาใจไมเพียงพอตอหลักเกณฑและข้ันตอนของแผนปฏิบัติการฯ  จึงไมได
มีการเตรียมความพรอมเก่ียวกับการจัดทําขอเสนอโครงการแกไขปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี  หรือ 
อปท. บางแหงมีการเตรียมความพรอมในการศึกษาและออกแบบรายละเอียด พรอมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืน 
แตยังไมสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได เชน การจัดทําขอเสนอโครงการ  การศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในการจัดการขอมูลน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 
ท่ีแสดงขอมูลไมครบถวนชัดเจน  การเตรียมความพรอมเรื่องท่ีดิน ซ่ึงสวนใหญเปนท่ีดินสาธารณประโยชนและมี
ข้ันตอนการขออนุญาตใชท่ีซับซอนยุงยากและใชระยะเวลาท่ีคอนขางนาน  ท้ังท่ีบางแหงท่ีสาธารณประโยชน
ดังกลาว มีการใชเปนท่ีท้ิงขยะมูลฝอยหรือท่ีรองรับน้ําเสียชุมชนอยูแลว  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
สวนใหญยังไมสามารถดําเนินกระบวนการมีสวนรวมไดอยางแทจริง  การจัดทําแผนบริหารจัดการโครงการยัง
ไมครบถวน เปนตน 
 2)  การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีคอนขางนอย เนื่องจากเปนโครงการท่ีริเริ่มและ
ดําเนินการโดยทองถ่ินเอง ขาดการประชาสัมพันธและกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง สงผล
ใหประชาชนในพ้ืนท่ียังไมมีความเขาใจ หรือบางแหงอาจเกิดการตอตาน 
 3)  การถายทอดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค ซ่ึงเปนกรอบแนวทางและกําหนด
พ้ืนท่ีเปาหมายหลักในการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศลุมน้ํา ยังไมมีความตอเนื่องและชัดเจน  สงผลให ทส.จ. 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ อปท. ไมเขาใจและรับรูถึงทิศทางและเปาหมายการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับพ้ืนท่ี  
จึงไมเกิดการเตรียมความพรอมในการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในระดับพ้ืนท่ี 
 4)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานของทองถ่ิน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาระของผูบริหาร
และการโยกยายเปลี่ยนแปลงในระดับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  และขาดการประสานงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง  
สงผลใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานแกไขปญหาในพ้ืนท่ี  ท้ังดานนโยบาย  บุคลากร  งบประมาณ และ
การมีสวนรวมของประชาชน 

 2.2  การประเมินประสิทธิภาพการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

  ประสิทธิภาพการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน พบวา ระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑดี  แตอยางไรก็ตาม ระบบสวนใหญยังมีการบริหารจัดการระบบใน
ภาพรวมไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดยเฉพาะระดับเทศบาลตําบลมีขอจํากัดในการดานงบประมาณในการ
บริหารจัดการ และบุคลากรท่ีไมมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ขณะท่ีระดับเทศบาลนครและเทศบาล
เมืองมีศักยภาพท้ังดานงบประมาณและบุคลากร  แตใหความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรม
ดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการระบบคอนขางนอย  แมวาจะมีนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมและกําหนด
ผูรับผิดชอบชัดเจน แตการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียเปนไปตามความจําเปน
เรงดวนเทานั้น  นอกจากนี้ สวนใหญยังไมมีนโยบายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย  จึงทําใหไมมี
รายไดเพ่ิมเติมสําหรับการบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ประกอบกับการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชนคอนขางนอย  ทําใหไมสามารถสรางความตระหนักและความเขาใจแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียชุมชนไดเทาท่ีควร  
โดยเฉพาะการจายคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย  การเชื่อมทอจากบานเรือนเขาสูทอรวบรวม การเฝาระวัง
แหลงน้ํา และการใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัด เปนตน 
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 2.3  การประเมินประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

  ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน พบวา ระบบกําจัดขยะ 
มูลฝอยชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑพอใช  โดยสวนใหญมีนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอยท่ีคอนขางชัดเจน
และตอเนื่อง  แตการบริหารจัดการระบบยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ตั้งแตตนทาง ซ่ึงยังมีการคัดแยกขยะ
จากแหลงกําเนิดและการจัดการของเสียอันตรายชุมชนคอนขางนอย สงผลตอปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน  แมวาการรวบรวมและเก็บขนขยะจะมีการใหบริการท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี  แตยังไมมีการสนับสนุนหรือ
จัดเตรียมภาชนะการคัดแยกขยะแตละประเภทท่ีชัดเจน สําหรับการกําจัดขยะ สวนใหญสามารถดําเนินการ 
ฝงกลบขยะทุกวัน  แตบางแหงยังไมสามารถดําเนินการฝงกลบไดทุกวัน เนื่องจากไมมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
รายวันท่ีชัดเจน  งบประมาณไมเพียงพอ  ไมมีการเตรียมดินฝงกลบ  และเครื่องจักรมีอายุการใชงานมากกวา 
10 ป  มีสภาพชํารุดตองซอมแซมบอย  โดยเฉพาะชวงฤดูฝน บางแหงพบปญหาเครื่องจักรไมสามารถเขาพ้ืนท่ี
ทํางานได เนื่องจากมีน้ําชะขยะขังในบอฝงกลบ และการบดอัดฝงกลบขยะอาจไมแนนพอ ทําใหเกิดความเสี่ยง
ตอความปลอดภัยในการทํางานของคนงานและเครื่องจักร นอกจากนี้ สวนใหญมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม
เฉพาะการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย แตมีอัตราคอนขางต่ํา หรืออาจจะต่ํากวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  
รวมถึงยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   

 
3.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 

 3.1)  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการติดตามประเมิน 
ผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง  และพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลฯ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยติดตามตั้งแตระยะเริ่มโครงการ  ระยะกอสราง และระยะ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด  และทองถ่ินในการติดตามประเมินผลโครงการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชน 
เพ่ือใหมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนกระตุนการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง   

 3.2)  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรสรางแรงจูงใจแกทองถ่ิน
ในการดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดใหประสบผลสําเร็จ   อาทิ  การเชิดชูเกียรติในการเปนพ้ืนท่ีตนแบบการดําเนินการจัดการน้ําเสีย
และขยะมูลฝอยชุมชนอยางยัง่ยืน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการน้ําเสียและขยะ
มูลฝอยชุมชนระดับทองถ่ิน  เพ่ือถายทอดบทเรียนประสบการณและพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกันให
สามารถดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

 3.3)  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ควรพิจารณาใหสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนหนวยงานประสานและ
ดําเนินการ  โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหการสนับสนุนดานเทคนิค
และงบประมาณอยางตอเนื่อง  ดังนี้  
  -  สนับสนุนการเตรียมความพรอมของทองถิ่นที่มีศักยภาพและพื้นที่เปาหมายที่มีแนวโนม
สภาพปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอยางตอเนื่อง  เชน  การพัฒนาศักยภาพ อปท. ในการจัดการ 
น้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน  การชี ้แจงหลักเกณฑขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  และการสํารวจ
ประเมินความพรอมในพ้ืนท่ีเบื้องตน  เปนตน 
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  -  การติดตามประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอยางตอเนื่อง 
และควรพิจารณาสนับสนุนคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีจําเปน  เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฯ  ตอไป 

 3.4)  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรพิจารณาสนับสนุนและ
พัฒนาการใชกลไกคณะกรรมการติดตามประเมินผลและจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการเชิงรุกและแกไขปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนในระดับ
พ้ืนท่ีอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากข้ึน  อาทิ  การพิจารณาใหมีการคาตอบแทน/เบี้ยประชุมคณะกรรมการ   
และการกําหนดรูปแบบการกลั่นกรองพิจารณาโครงการท่ีชัดเจน เชน การเขารวมกระบวนการการจัดทํา
โครงการตั้งแตเริ่มตน การลงสํารวจความพรอมในพ้ืนท่ี  การพิจารณาแบบรายละเอียดกอสราง  การเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน   

 3.5)  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรพิจารณาการสรางกลไกใน
การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปใหเชื่อมโยงกับดัชนีตัวชี้วัดหรือเกณฑมาตรฐานในการจัดการ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  โดยอาจเปนความตกลงและรวมมือของ 3 หนวยงานหนักคือ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และสํานักงบประมาณ  เพ่ือเปนการบังคับใหทองถ่ินสามารถ
ดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3.6)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่องในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  ซ่ึงเปนนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล  โดยการประสานการดําเนินงานตามภารกิจท้ัง 3 กรมหลักคือ กรมควบคุมมลพิษ   
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือให
เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานอยางเหมาะสมในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ีท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.7)  หลักเกณฑแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  ควรทบทวนการ
สนับสนนุในประเด็น ดังนี ้
   - การดําเนินงานดานการสงเสริมการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกความตระหนัก โดยเชื่อมโยง
หรือใชกลไกกองทุนสิ่งแวดลอมใหเปนรูปแบบทีชัดเจนตอเนื่อง  เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานให
ประสบผลสําเร็จ  โดยอาจจะตองพิจารณาผลลัพธท่ีเกิดข้ึน และการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม   
   - การสนับสนุนเครื่องจักรกลทดแทนท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป เพ่ือใหการจัดการ
ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีการดําเนินการจัดการไดอยางตอเนื่อง 
   - การสนับสนุนการดําเนินงานจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขนาดเล็กหรือการรวมกลุมขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพในการดําเนินงานและเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี ขณะท่ี
เม่ือเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญอาจจะเปนปญหาท่ีไมเรงดวน 
   - การจัดการน้ําเสีย ควรพิจารณาหลักเกณฑหรือกลไกใหทองถ่ินมีการดําเนินการเชื่อมทอ 
น้ําเสียจากบานเรือนเขาสูทอหลัก และการสงเสริมหรือบังคับใหทองถ่ินเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย 
โดยการเก็บรวมกับคาประปาหรือคาความสกปรกในรูป BOD Loading 
  - การพิจารณาแนวทางการใชท่ีดินสาธารณประโยชนเพ่ือการแกไขปญหาน้ําเสียและขยะ 
มูลฝอยชุมชน  โดยอาจจะพิจารณาใหใชท่ีดินสาธารณประโยชนเปนการชั่วคราว (ขอตอการอนุญาตทุก 5 ป)  
ควบคูกับการกําหนดมาตรการในการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานระบบตอสาธารณะอยาง
ตอเนื่อง  ซ่ึงจะมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากกวาการขอใชและการถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชนตาม
มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 9   
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บทที่ 1  
ขอมูลพ้ืนฐานรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุมน้ําชีตอนบน 

 

1.  ขอมูลท่ัวไปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุมน้ําชีตอนบน 

 พ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน เปนพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 
จังหวัด ไดแก จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดมหาสารคาม มี
พ้ืนท่ีรวม 39,762 ตร.กม. (7.75 % ของพ้ืนท่ีประเทศไทย) มีประชากร 5.38 ลานคน (8.22 % ของประชากร
ท้ังหมด) มีเขตการปกครอง 5 จังหวัด 79 อําเภอ 649 ตําบล 7,991 หมูบานและมีการปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 5 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 11 แหง เทศบาลตําบล  
222 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 491 แหง พ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนมีบทบาทเปนศูนยกลางของธุรกิจ การคา 
การบริการ การคมนาคม  และการศึกษา  ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับภู มิภาคตางๆ และเปนพ้ืนท่ี ท่ี มีแหลง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญ การใชประโยชนสวนใหญใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรรอยละ 68 ของพ้ืนท่ี  ในขณะท่ีโครงสราง
การผลิตหลักมาจากภาคการคา (ประมาณรอยละ 50) เนื่องจากศักยภาพและขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

 

รูปท่ี 2  แผนท่ีแสดงจังหวัดในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 

เปนพ้ืนท่ีตนน้ําท่ีสําคัญของลําน้ําหลายสาย ไดแก ลําน้ําพรม ลําพะเนียง ลําน้ําเชิญ ลําน้ําพอง ลําน้ําปาว 
ไหลลงสูแมน้ําชีแมน้ํามูลและแมน้ําโขง 

 โดยพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยปาและภูเขารอยละ 50 ของพ้ืนท่ีจังหวัด นอก
นั้นเปนท่ีราบสูงบริเวณตอนกลางของจังหวัดเปนพ้ืนท่ีราบมีพ้ืนท่ีปาไมและเทือกเขา จังหวัดหนองบัวลําภู  
ภูมิประเทศสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูง บางสวนเปนพ้ืนท่ีเนินลาดตื้นถึงลาดลึก จังหวัดขอนแกนลักษณะ 
 ภูมิประเทศตั้งอยูในเขตท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดกาฬสินธุมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงจนถึงท่ี
ราบลุม มีน้ําแชขังและสภาพพ้ืนท่ี จังหวัดมหาสารคามเปนท่ีราบสูงลักษณะดินเปนดินปนทรายหรือดินทรายรวน 
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2.  ขอมูลพ้ืนฐานรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุมน้ําชีตอนบน 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดกาฬสินธุ 

 1)  สภาพทางกายภาพ 

   จังหวัดกาฬสินธุ  ตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางเสนละติจูด  
(เสนรุง) ท่ี 16-17 องศาเหนือ และลองติจูด  (เสนแวง) ท่ี 103-104 องศาตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 
6,946.746 ตร.กม. หรือ 4,341,716 ไร คิดเปนรอยละ 4.5 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีลําน้ําปาว และหวยลําพัน
  ชาดเปนแนวก้ันแบงเขต  

 ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม  

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปนน้ําของเทือก  
  เขาภูพาน เปนแนวแบงเขต  

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีลําน้ําชีเปนเสนแบงเขตและบางสวนติดตอกับ 
    จังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 เขตการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 
   ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาฬสินธุ เปนภูเขาสูงจนถึงท่ีราบลุมมีน้ําแชขัง โดยท่ัวไป
สามารถแบงลักษณะภูมิประเทศได 5 ลักษณะ ดังนี้  

  1. พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน ซ่ึงมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
200 – 500 เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพ้ืนท่ีของอําเภอสมเด็จ ,อําเภอเขาวง , อําเภอกุฉิ
นารายณ,อําเภอหวยผึ้ง บริเวณนี้เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญไดแก ลําน้ําปาว ,ลําน้ําพาน  
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 2. สภาพท่ีเปนหุบเขา อยูในเขตอําเภอเขาวง มีลักษณะเปนท่ีราบระหวาง หุบเขาสภาพ เปน
ลูกคลื่น สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 175 – 250 เมตร มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนตื้น อยูในเขตอําเภอ
ทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอสมเด็จ และบางสวนของ
อําเภอหวยผึ้ง  
 3. สภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 175 – 250 เมตร มีลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนตื้น อยูในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใต ของอําเภอ
สมเด็จ และบางสวนของอําเภอหวยผึ้ง  
 4. สภาพคอนขางราบ สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 – 170 เมตร อยูในบริเวณอําเภอเมือง 
อําเภอยางตลาด บางสวนของทิศใตของอําเภอสหัสขันธ ทางทิศตะวนัออกของอําเภอสมเด็จ และอําเภอหวยผึ้ง 
 5. สภาพพ้ืนท่ีราบลุมริมฝงน้ํา เปนท่ีราบริมฝงแมน้ําชี ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน มีความสูงจากระดับ
น้ํา ทะเลปานกลาง 140 – 150 เมตร อยูในอําเภอกมลาไสย บางสวนของอําเภอเมือง และอําเภอยางตลาด 
 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดกาฬสินธุอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม  ทําใหมีสภาพภูมิอากาศแบบ
ฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู  (Tropical savannah climate : AW)  คือ มีเดือนท่ีหนาวท่ีสุดในรอบปมีอุณหภูมิเฉลี่ย
มากกวา  18  องศาเซลเซียส  มีชวงความแตกตางของฤดูฝนและฤดูแลงอยางเห็นไดชัด   
 อุณหภูมิจังหวัดกาฬสินธุมีอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ต่ําสุดประมาณ 16.8องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36.0 องศาเซลเซียส 

2) ขอมูลดานการปกครองและประชากร 

  จังหวัดกาฬสินธุ แบงเขตการปกครองออกเปน 18 อําเภอ 135 ตําบล 1,584 หมูบานมีเทศบาล
ท้ังหมด 79 แหง เปนเทศบาลเมือง 2 แหง คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และเทศบาลเมืองบัวขาว และเทศบาล
ตําบล 77 แหง มีองคการบริหารสวนตําบล 71 แหง และมีประชากรจํานวน 984,009 คน  เปนชายจํานวน 
490,009 คน และหญิงจํานวน 494,000 คน  มีจํานวนครัวเรือน 274,274 ครัวเรือน  

3)  ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

  ประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ มีรายไดเฉลี่ยตอคน 42,775 บาทตอป รายไดสวนใหญมา
จาก เกษตรกร การล าส ัตว และป า ไม ร อยละ 23.37 ค ิด เป นม ูลค า  10,117 ล านบาทรองมาเป น
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 19.48 คิดเปนมูลคา 8,432 ลานบาท และ ภาคการศึกษา รอยละ 17.07 คิดเปน
มูลคา 7,391 ลานบาท สําหรับสาขาคาปลีกคาสงอยูลําดับท่ี 4 รอยละ 9.12 คิดเปนมูลคา 3,949 ลานบาท 

4)  ขอมูลสภาพทางสังคม 

   ดานการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน 3 เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา และ 
1 เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา มีสถานศึกษารวมท้ังสิ้น 632 แหง มีครู อาจารย 8,055 คนมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
126,891 คน มีอัตราสวน ครู อาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1:16  มีการจัดการศึกษาออกเปน 2 
ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   ดานศาสนาประชากรสวนใหญของจังหวัดกาฬสินธุนับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและสํานักสงฆใน
พุทธศาสนากระจายอยูท่ัวไปในจังหวัด มีวัดจํานวนท้ังสิ้น 804 แหง พุทธศาสนิกชน 983,627 คน นอกนั้นเปน
คริสตศาสนิกชน จํานวน 1,395 คน และอิสลาม จํานวน 62 คน  

5) ขอมูลดานสาธารณสุข 

   จังหวัดกาฬสินธุมีโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 14 แหง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 157 แหง และสํานักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 18 แหง  
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 2.2  ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดขอนแกน 

   1)   สภาพทางกายภาพ 

   จังหวัดขอนแกน  เปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
จังหวัดศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมืองขอนแกนต้ังอยูในจุดท่ีถนน
มิตรภาพ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก) ตัดผาน ซ่ึงเปนเสนทางสําคัญในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเขาไปสูภาคเหนือ
ตอนลางท่ีอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และเดินทางเขาสูประเทศลาวทางดานทิศใตของลาว  

จังหวัดขอนแกน  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4  เขตการปกครองจังหวัดขอนแกน 

 

    สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง มีพ้ืนท่ีสูงต่ําสลับเปนลูกคลื่น  ทางทิศตะวันตกสูงมากเพราะมี
แนวเขาภูกระดึงและเพชรบูรณ  สําหรับทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตมีลักษณะสูงต่ํามีท่ีราบลุมแถบลุม
น้ําชีในเขตพ้ืนท่ีอําเภอพระยืน  ชนบท  บานไผ  มัญจาคีรี  แวงนอย  แวงใหญ  เมือง  และท่ีราบลุมน้ําพองในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอน้ําพอง  อุบลรัตน  และเมือง  พ้ืนท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 100 - 200 เมตร 

    ลักษณะภูมิอากาศ ในเขตจังหวัดขอนแกน จัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู คือใน
รอบปหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาฝนตกชุกชวงหนึ่งสลับกับชวงแลงอยางเห็นไดชัด อากาศรอนชื้นและมีอุณหภูมิ
คอนขางสูงตลอดป มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.70 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดวัดได 41.8 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 11.6 องศาเซลเซียส 
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   2)   ขอมูลการปกครองและประชากร 

   การปกครองแบงออกเปน 26 อําเภอ 199 ตําบล 2139 หมูบานจังหวัดขอนแกนมีประชากร
ท้ังสิ้น 1,790,055 คน นับเปน 576,964 ครัวเรือน นับเปนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง 141,404 คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีพ้ืนท่ี 10,885.991 ตร.กม. ความหนาแนนประชากร 164.43 คน/ตร.กม. 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 225 แหง ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 
จํานวน 1 แหง เทศบาล จํานวน 85 แหง (เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 6 แหง และ
เทศบาลตําบล จํานวน 78 แหง) และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 139 แหง 
   - ราชการสวนภูมิภาค 33 สวนราชการ ราชการสวนกลางและรัฐวสิาหกิจ 227 หนวยงาน 
 

    3)  ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกนในป 2557 ขยายตัวจากปท่ีผานมา ในอัตรารอยละ 2.3 ตอป
ตามเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก ดานอุปทาน ภายในจังหวัดขอนแกน ขยายตัวจากป 2556 ตาม
การผลิต ภาคเกษตรกรรม ท่ีขยายตัวในอัตรา รอยละ 1.2 ตอปจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนจาก 
ปท่ีผานมา เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออานวย และปริมาณน้ําท่ีเพียงพอ และความตองการของตลาดท้ังใน
และตางประเทศเพ่ิมข้ึน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ขยายตัวในอัตรา รอยละ 5.4 ตอปจากท่ีหดตัวในอัตรารอย
ละ 4.6 ในป 2556 เนื่องจากผูประกอบการมีความเชื่อม่ันในการลงทุนเพ่ิมข้ึน ประกอบกับจังหวัดขอนแกน 
เปนศูนยกลางดานธุรกิจ การคา การลงทุน มีการ คมนาคมท่ีสะดวก เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของภาค
อีสาน และภาคบริการขยายตัวในอัตรา รอยละ 9.5 ตอปเนื่องจากจังหวัดขอนแกนเปนศูนยรวมของการศึกษา 
การแพทย และการอบรม /สัมมนา สงผลใหประชาชนมีกําลังซ้ือเพ่ิมข้ึน 

   4)  ขอมูลสภาพทางสังคม 

   ดานการศึกษาโรงเรียนทุกสังกัดท่ีเปดทําการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัด
ขอนแกน จํานวน 1,247 แหงจํานวนนักเรียน 251,305 คน จํานวนครู 10,464 คน จํานวนหองเรียน 13,299 หอง  
    ดานศาสนาและวัฒนธรรมประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสถานท่ีประกอบพิธีทาง
ศาสนา 1,466 แหง ประกอบดวย วัด 1,371 แหง โบสถคริสต 58 แหง มัสยิด 7 แหง และสุเหรา 2 แหง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี 26 แหง และมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง  
   การดํ าเนิ นงานในด านการส งเสริม  และอนุ รักษ วัฒ นธรรม ได จัด ให มี ศูนย ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย จํานวน 127 แหง  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แหง  แหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม 12 แหง ศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม 79 แหง ศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แหง องคกร
เครือขายทางวัฒนธรรม ประกอบดวย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แหง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 26 แหง สภา
วัฒนธรรมตําบล 199 แหง สภาวัฒนธรรมหมูบาน 2,337 แหง   

  5)  ขอมูลดานสาธารณสุข 

   สถานบริการดานสาธารณสุข  มีโรงพยาบาล 31 แหง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน 22 แหง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 แหง กระทรวงกลาโหม 1 แหง  กรมอนามัย 1 แหง กรม
สุขภาพจิต  1  แหง กรมการแพทย 1 แหง  เอกชน 3 แหง 
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  2.3  ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดชัยภูม ิ

  1)  สภาพทางกายภาพ 

    จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงบริเวณใจกลางของประเทศ บริเวณ
เสนรุงท่ี 15 องศาเหนือ เสนแวงท่ี 102 องศาตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 631 ฟุต หางจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ 332 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,986,429 ไร คิดเปนรอยละ 7.6 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 2.5 
ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ มีพ้ืนท่ีใหญเปนลําดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนลําดับท่ี 7 ของประเทศ
  

 จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับเพชรบูรณและขอนแกน  
 ทิศตะวันออก ติดตอกับขอนแกนและนครราชสีมา  
 ทิศตะวันตก ติดตอกับเพชรบูรณและจังหวัดลพบุรี  
 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รูปท่ี 5  ขอบเขตการปกครองจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปประกอบดวยปาไมและภูเขารอยละ 50   ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
นอกนั้นเปนท่ีราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเปนพ้ืนท่ีราบ มีพ้ืนท่ีปาไมและเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศ
ตะวันออกสูทิศตะวันตก ประกอบดวยเทือกเขาสําคัญ ไดแกภูอีเฒา ภูแลนคา  และภูพังเหย  ซ่ึงมีลักษณะและ
จํานวนพ้ืนท่ีดังนี้ 
   
  2)  ขอมูลดานการปกครองและประชากร 

    จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 สวน คือ 1. ราชการบริหาร
สวนกลาง มีสวนราชการสวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัด จํานวน 46 หนวยงาน 2. ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค มีสวนราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 35 หนวยงาน แบงการปกครองออกเปน 16 อําเภอ 
123 ตําบล 1,617 หมูบาน 28 ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  143  แหง  ประกอบดวย องคการ
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บริหารสวนจังหวัด 1 แหง  เทศบาล 35  แหง  (เทศบาลเมือง 1 แหง  เทศบาลตําบล 34 แหง  อบต. 107 แหง
จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนประชากรประมาณ 1,137,049 คน (พ.ศ. 2557) ความหนาแนน 88.98  คน/ตร.กม. 
    

   3)  ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

      โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิข้ึนกับการผลิตในสาขาพาณิชยกรรมและการบริการ 
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาเกษตรกรรม ตามลําดับ ท้ังนี้ ปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ออย
โรงงานมันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว พริกประชากรในจังหวัดชัยภูมิสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจาง การทํางานในภาคอุตสาหกรรม  และการประกอบธุรกิจ 

  4)  ขอมูลสภาพทางสังคม 

     ดานการศึกษา จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียนตั้งแตกอนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากขอมูลป พ.ศ. 2555จังหวัดชัยภูมิมี
สถานศึกษาต้ังอยูในจังหวัดทุกสังกัดจํานวน 759  แหง  มีครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  8,649  คน  
มีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น  136,064  คน คุณภาพการศึกษาตามการประเมินของ สมศ.  ผานการรับรอง
รอยละ  77  ไมผานการประเมินรอยละ  23   
   ดานศาสนา ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  สวนศาสนาอ่ืนมีบางเล็กนอยจํานวน
ไมมากนัก   สําหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยกอนยังคงมีอยูตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนใน
แถบนั้น ๆ  เชนการแหนางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญขาวจี่  เปนตน 

   5)   ขอมูลดานสาธารณสุข 

   จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลศูนย  1  แหง  และโรงพยาบาลชุมชน  15  แหง  นอกจากนั้น
ยังมีโรงพยาลสงเสริมสุขภาพตําบล  หมูบาน สถานพยาบาลของเอกชนและรานขายยา การใหบริการ
สาธารณสุขยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวยภายในจังหวัดโดยเฉพาะทองถ่ินชนบทท่ัวไป  ในป พ.ศ.
2554  จังหวัดมีแพทย  จํานวน  375  คน  พยาบาล  1,482  คน  สัดสวน แพทยตอประชากร 1 : 9,001  
และสัดสวนพยาบาลตอประชากรเทากับ 1 : 896  คน ซ่ึงคิดเปนลําดับท่ี 40 ของประเทศ 
 

 2.4  ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดมหาสารคาม 

  1)  สภาพทางกายภาพ 

   จังหวัดมหาสารคามมีรูปรางคลายนกอินทรียกลับหัว ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยูระหวางเสนรุงท่ี 15 องศา 25 ลิปดา และ 16 องศา 40 ลิปดาเหนือ เสนแวงท่ี 102  
องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ 
475 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 5,292 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ลานไร  

   จังหวัดมหาสารคาม มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
       ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ 
     ทิศใต   ติดตอกับ จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย 
    ทิศตะวันออก  ติดตอกับ จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด 
    ทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดขอนแกนและจังหวัดบุรีรัมย 
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รูปท่ี 6 เขตการปกครองจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดมหาสารคามพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูงคลายลูกคลื่น ลุมๆ 
ดอนๆ ไมมีภูเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 130 - 230 เมตรมีทุงนาสลับปาโปรง มีไมเขตรอนหรือ
ท่ีเรียกวาปาโคก ดานทิศตะวันตกและทิศเหนือเปนท่ีสูงในเขตอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเชียงยืน และอําเภอ
กันทรวิชัยครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีจังหวัด และคอยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต  
มีลําน้ําสําคัญหลายสายไหลผาน  สภาพพ้ืนท่ีสามารถแบงออกได 3 ลักษณะ  คือ  

 พ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ สวนใหญเปนท่ีราบลุมริมน้ํา เชน ท่ีราบลุมริมแมน้ําชี ใน
บริเวณอําเภอเมืองมหาสารคาม  อําเภอโกสุมพิสัยและทางตอนใตของจังหวัดแถบชายทุงกุลารองไห 

 พ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด พบทางบริเวณตอนเหนือของอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
เปนแนวยาวไปทางตะวันออกถึงอําเภอเมืองมหาสารคาม 

 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด สลับกับพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน พบทางตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัด
บริเวณนี้มีเนื้อท่ีประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อท่ีของจังหวัด 

 ลักษณะภูมิอากาศ เปนลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน (Tropical Monsoon Climate) 
ในชวงมรสุมฤดูรอนจะไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียสภาพท่ัวไปไมรอนจัดหรือ
หนาวจัดจนเกินไป ในป พ.ศ. 2556 มีฝนตก 94 วัน ปริมาณฝนวัดได 1,156.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสูงสุดเม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน 2556 วัดได  80.8มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยประมาณ 33.3  องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเม่ือเดือนเมษายน2556 วัดไดประมาณ 42  องศาเซลเซียส มี 
3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมไปจนถึง
เดือนตุลาคมและฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 
71.9  %  
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  2)  ขอมูลดานการปกครองและประชากร 

   จังหวัดมหาสารคาม แบงเขตการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 133 ตําบล 1,944 หมูบาน  มี
เทศบาลท้ังหมด 19 แหง เปนเทศบาลเมือง 1 แหง คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลตําบล 18 แหง มี
องคการบริหารสวนตําบล 123 แหงและมีประชากรจํานวน 955,644 คน โดย เปนชาย 470,808 คน และเปน
หญิง 484,836 คน จํานวนประชากรชายคิดเปนรอยละ 49.26 ประชากรหญิง รอยละ 50.74 มีจํานวน 1,944 
หมูบาน และ 271,033 หลังคาเรือน 

  3)  ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

    ประชากรของจังหวัดมหาสารคาม สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ไดแก การทํานา
ขาว และการปลูกพืชตางๆ เชน มันสําปะหลัง ออย โรงงานยาสูบ มันแกว ขาวโพด ปอแกว ถ่ัวลิสงแตงโม เปน
ตน ไมผล ไมยืนตน ไดแก มะมวง มะละกอ กลวย นอยหนา มะขาม นุน มะพราว เปนตนการเลี้ยงปศุสัตว เชน 
ไก เปด สุกร โค กระบือ 
   จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป พ.ศ. 2555 จังหวัด 
มหาสารคาม มีมูลคารวมผลิตภัณฑ (GPP) ตามราคาประจําป 48,238 ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว 
(GPP) 58,147บาทจัดเปนอันดับท่ี62ของประเทศและเปนอันดับท่ี 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  4)  ขอมูลสภาพทางสังคม 

   ประชากรในจังหวัดมหาสารคาม รอยละ 43.98 ประกอบอาชีพภาคการเกษตรกรรม 
ประกอบดวย เกษตรกรรม การปาไม และการประมง รองลงมารอยละ 13.46 ประกอบอาชีพการผลิต และ
รอยละ 13.28 ประกอบอาชีพการขายสง และการขายปลีก การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนตโดยสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ 

  5)  ขอมูลดานสาธารณสุข 

    จังหวัดมหาสารคาม มีโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 11 แหง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 
แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 179 แหง มีบุคลากรทางการแพทย (แพทยทันตแพทย เภสัชกร 
พยาบาล ผูชวยพยาบาล และเจาหนาท่ีสาธารณสุข)จํานวน 1,206 คน 
 

 2.5  ขอมูลพ้ืนฐานจังหวดัหนองบัวลําภ ู

  1)  สภาพทางกายภาพ 

   จังหวัดหนองบัวลําภูเปนจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งข้ึนเปนจังหวัดเม่ือวันท่ี  
1 ธันวาคม 2536 มีท่ีตั้งตามพิกัดภูมิศาสตรอยูระหวางเสนรุงท่ี 16 องศา 45 ลิปดาถึง 17 องศา 40 ลิปดาเหนือ
และเสนแวงท่ี 101 องศา 57 ลิปดาถึง 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออกอยูหางจากกรุงเทพฯประมาณ 518 
กิโลเมตร (ตามเสนทางกรุงเทพฯ-สีค้ิว-ชัยภูมิ-ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลําภู) จังหวัดหนองบัวลําภูมีขนาดพ้ืนท่ี
ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,411,928.74 ไรขนาดพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 2.27 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตารางกิโลเมตรหรือ 106,392,250 ไรและคิดเปน
รอยละ 0.75 ของประเทศ ) 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
            จังหวัดหนองบัวลําภู  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ        ติดตอกับ จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแกน 
 ทิศใต           ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับ จังหวัดเลย 

  

         
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ขอบเขตการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู 
 
 
 
 
 
 
 

  จังหวัดหนองบัวลําภู มีพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง บางสวนเปนพ้ืนท่ีลูกคลื่นลาดตื้นถึงลาดลึก 
แลวลาดลงไปทางทิศใต และทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทาง
ตอนบนของจังหวัดจะเปนพ้ืนท่ีภูเขาสูง โดยยอดดอยหรือภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของจังหวัด ไดแกดอยผาเวียง ภูสาม
ยอดโดยสูงเฉลี่ย 900 เมตร และเปนตนน้ําสายยอยตางๆ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินปนทรายและลูกรังไมสามารถ
เก็บกักน้ําหรืออุมน้ําในฤดูแลง 

  ลักษณะอากาศในจังหวัดหนองบัวลําภู แบงออกเปน 3 ฤดู เชนเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปข้ึนอยูกับมรสุมท่ีพัดผาน
ประจําป จัดอยูในประเภทภูมิอากาศแบบพ้ืนเมืองรอนเฉพาะฤดู กลาวคือ จะมีฝนตกเฉพาะในฤดูฝน สลับกับ
ชวงแหงแลงในฤดูหนาวและฤดูรอน 

 - ฤดูรอน อยูในระหวางเดือน มีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซลเซียส 
  - ฤดูฝน อยูในระหวางเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม และจะตกมากในเดือน สิงหาคม-กันยายน 
เนื่องจากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน 

  - ฤดูหนาว อยูในระหวางเดือน กุมภาพันธ อากาศจะหนาวมากในชวงเดือนธันวาคม– 
มกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15 - 16 องศาเซลเซียส 

  ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบสะวันนาคือฤดูฝนสลับกับฤดูแลงอยางชัดเจน ปริมาณฝนท่ีตกใน
จังหวัดหนองบัวลําภูโดยเฉลี่ยอยูในชวงระหวาง 978.3 - 1,348.9 มิลลิเมตรตอป อําเภอสุวรรณคูหา มีปริมาณ
ฝนตกโดยเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก อําเภอนากลาง สวนพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกนอยท่ีสุด ไดแก อําเภอเมือง ซ่ึงมี
ปริมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 978.3 มิลลิเมตรตอป 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 2)  ขอมูลดานการปกครองและประชากร 

    จังหวัดหนองบัวลําภู แบงการปกครองออกเปน 6 อําเภอ 59 ตําบล 707 หมูบาน โดยมี
อําเภอตางๆ ไดแก อําเภอเมืองหนองบัวลําภูอําเภอนากลาง อําเภอโนนสัง อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอสุวรรณ
คูหา และอําเภอนาวังการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู 
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู (29 ชุมชน) เทศบาลตําบล 15 แหง องคการบริหารสวนตําบล51 แหงและมี
จํานวนประชากร508,864 คน (พ.ศ.2557) ความหนาแนนประชากร 131.86 คน/ตร.กม. 

  3)  ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

    ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลําภู มีอัตราการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 6,928.20 ลานบาท รายไดตอคนตอป  
(Per capita GPP)ป 2550 จํานวน 29,224 บาท/คน/ป สาขาที่มีมูลคาการผลิตสูง 5 ลําดับแรก ไดแก  
สาขาการเกษตร มูลคา 4,554 ลานบาท สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มูลคา 2,168 ลานบาท สาขาการศึกษา 
มูลคา  2,090 ลานบาท สาขาขายสงขายปลีก 1,955 ลานบาท สาขาบริหารราชการ มูลคา 905 ลานบาท 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยป 2549 – 2550 รอยละ 6.01 

  4)  ขอมูลสภาพทางสังคม 

   ประชากรสวนใหญของจังหวัดหนองบัวลําภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ดังนั้นหากปใดประสบปญหาฝนแลง
ไมตกตองตามฤดูกาลเกษตรกรมักไดรับผลกระทบทําใหตองออกไปหางานทําตางถ่ิน โดยสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ 

  5)  ขอมูลดานสาธารณสุข 

    จังหวัดหนองบัวลําภูมีโรงพยาบาลจํานวน 7 แหง เปนโรงพยาบาลของรัฐ 6 แหง มีจํานวน 
600 เตียง โรงพยาบาลของเอกชน 1 แหง มีจํานวนเตียง 30 เตียง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 83 แหง 
คลนิิกเอกชน 93 แหง สถานพยาบาลสัตว 1 แหง 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

บทที่ 2  
สถานการณการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ลุมน้ําชีตอนบน 

1.  สถานการณการจัดการน้ําเสียและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ลุมน้ําชีตอนบน 

 1.1   สถานการณการการจัดการน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 

  1) คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10  ดําเนินการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
แหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนประจําป 2558  รวม 3 ครั้งไดแก ครั้งท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน 2557 ครั้ง
ท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ 2558  และครั้งท่ี 3 เดือนพฤษภาคม 2558  ครอบคลุมท้ังแมน้ําสายหลักจํานวน  8 สาย
คือ แมน้ําชี แมน้ําพอง แมน้ําลําปาว แมน้ําเสียว แมน้ําลําพะเนียง แมน้ํายัง แมน้ําพรม และแมน้ําเชิญ  รวม
ท้ังสิ้น 51 สถานี  พบวาผลคุณภาพน้ํา โดยรวมอยูในเกณฑพอใช รอยละ 63 หรือเทียบไดกับมาตรฐาน
คุณภาพน้ําแหลงน้ําประเภทท่ี 3   
    คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมรอยละ 35 และคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก
รอยละ 2  อยางไรก็ตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําจะมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําทาในแตละป  โดยในปท่ี
ประสบปญหาภัยแลงหรือปริมาณน้ําทานอย คุณภาพน้ําจะมีแนวโนมอยูในเกณฑเสื่อมโทรมเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึง
พ้ืนท่ีท่ีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ในป 2558 ไดแก 
    แมน้ําชี พ้ืนท่ีตําบลทาตูม อําเภอเมือง และตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม และตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
    แมน้ําพอง พ้ืนท่ีตําบลศิลา อําเภอเมือง  ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา และตําบลสี
ชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน  และหวยพระคือ ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
    แมน้ําลําปาว พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองและตําบลหลุบ อําเภอเมือง ตําบลกมลาไสย อําเภอ
กมลาไสย  ตําบลทาคันโท  อําเภอทาคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ  และแมน้ําเชิญ พ้ืนท่ีตําบลบานเกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน   ดังรูปท่ี 8 
              
  2) พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาดานคุณภาพน้ํา ในป 2555-2557 เม่ือพิจารณาตามคาคุณภาพน้ํา
แหลงกําเนิดมลพิษ สภาพท่ัวไปของแหลงน้ํา ประกอบกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีพบวามีพ้ืนท่ีหลายแหงท่ี
ประสบปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ดังแสดงในตารางท่ี 5 

   สภาพปญหาของแหลงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพน้ํา
ประกอบดวย   
  (1)  การขยายตัวอยางตอเนื่องของชุมชนซ่ึงสวนใหญยังไมมีการจัดการน้ําเสียอยางเปนระบบ  
  (2)  ดานการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีตนน้ํา เชน ออย มันสําปะหลัง ยาพารา เปนตน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุสําคัญกอใหการชะลางหนาดินในชวงฤดู
ฝนเพ่ิมมากข้ึนอีกท้ังเกษตรกรยังคงนิยมเลี้ยงปลากระชังในแหลงน้ํา ซ่ึงสวนใหญ ยังไมสามารถจัดระเบียบหรือ
ควบคุมปริมาณกระชังท่ีเหมาะสมไดครอบคลุมทุกแหลงน้ํา  
  (3)  กิจกรรมดานอุตสาหกรรมท่ีอาจสงผลกระทบอยางกวางขวางในพ้ืนท่ีสวนใหญ เปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ท่ีเชื่อมโยงกับกิจกรรมดานการเกษตร เชน อุตสาหกรรมน้ําตาล การผลิตแอลกอฮอล การ
แปรรูปมันสําปะหลัง การผลิตกระดาษ เปนตน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชน้ําปริมาณมาก มีความ
เก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและชุมชน รวมถึงพฤติกรรม
การใชปุยและสารเคมีเพ่ิมข้ึน เปนตน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

รูปท่ี 8  แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําเฉลี่ยในแมน้ําสายหลักพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน ประจําป 2558 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ตารางท่ี 5  แสดงพ้ืนท่ีประสบปญหาคุณภาพน้ําป 2555 - 2557 

แมน้ํา บริเวณ ปญหา สาเหตุ 

แมน้ําสายหลกั    
1. แมนํ้าพอง 1. พ้ืนท่ีตนแมนํ้าพอง

กอนไหลลงเข่ือนอุบล
รัตนเขตเช่ือมตอ
ระหวางอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน และ
อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

ปริมาณของแข็งท้ังหมดของแข็ง 
แขวนลอย คาฟอสฟอรัส และ
ความสกปรกในรูปสารอินทรียมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง  

- การชะลางหนาดินชวงฤดูฝนมีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจเช่ือมโยงจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรหรือกิจกรรม
ตางๆ การตดัไมทําลายปา เปนตน  
- ชุมชนสวนใหญยังไมมีการจัดการนํ้าเสยีอยาง
เปนระบบ 

 2. พ้ืนท่ีทายเข่ือน
อุบลรัตน  
อ.อุบลรัตน จนถึงฝาย
หนองหวาย  
อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแกน 

ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา
ลดต่ําลงในชวงท่ีมีเข่ือนมีการ
ระบายนํ้าลดลงกวาปกติหรือ
ชวงฤดูรอน  

- ปริมาณการระบายนํ้าของเข่ือนอุบลรัตนมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้า 
- การสะสมของมลสารตางๆ จากแหลงนํ้าท่ีไหล
ลงเข่ือนอุบลรตัน อาจสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้า
ในเข่ือนและตอเน่ืองมายังแมนํ้าพองตอนลาง 
- เปนพ้ืนท่ีรองรบันํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
- การชะลางและระบายนํ้าท้ิงจากพ้ืนท่ีการเกษตร 
คอนขางหนาแนน 

 3. พ้ืนท่ีทายนํ้า
บริเวณท่ีไหลผาน
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 

ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย ปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
และเกินกวามาตรฐานกําหนด  

- เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตัวของชุมชนอยางตอเน่ือง
และสวนใหญยังไมมีการจัดการนํ้าเสียอยางเปน
ระบบ เชน ทม.ศิลา ทต.พระลับ เปนตน  
- เปนแหลงรองรับนํ้าท้ิงจากระบบกําจัดขยะ
ขนาดใหญชวงฤดูฝน 
- การชะลางและระบายนํ้าท้ิงจากพ้ืนท่ีการ 
เกษตร อยางกวาขวาง 
- มีการเลีย้งปลากระชังจํานวนมาก  

2. แมนํ้าชี 1. พ้ืนท่ี ต.ลุมนํ้าชี  
อ.บานเขวา และ  
ต.ลาดใหญ อ.เมือง  
จ.ชัยภูม ิ

- ฤดูแลง ปริมาณความสกปรก
ในรูปสารอินทรยี ปริมาณสาร 
อาหารประเภทไนโตรเจน และ
คาความเคม็มีคาคอนขางสูง 
 - ฤดูฝนคาความขุนและปรมิาณ
ฟอสฟอรัส มีคาคอนขางสูง  

- เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจากชุมชน เชน 
และยังไมมีการจัดการนํ้าเสียอยางเปนระบบ 
- การชะลางหนาดินชวงฤดูฝนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งอาจเช่ือมโยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรหรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 

 2. พ้ืนท่ี ต.ทาพระ อ.
เมือง  จ.ขอนแกน 

ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย ปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส และคาความขุนของ
นํ้า มีคาคอนขางสูงและเกินกวา
มาตรฐานกําหนด 

 - เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจากชุมชน
ตําบลทาพระท่ีมีขยายตัวตอเน่ือง และยังไมมีการ
จัดการนํ้าเสียอยางเปนระบบ 
- การชะลางหนาดินชวงฤดูฝนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 

3. พ้ืนท่ี อ.โกสุมพิสัย 
และ อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 

ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย ปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส และคาความขุนของ
นํ้า มีคาคอนขางสูงและเกินกวา
มาตรฐานกําหนด 

- เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจากชุมชนในเขต 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ท่ีมีขยายตัวตอเน่ือง และยัง
ไมมีการจดัการนํ้าเสยีท่ีครอบคลมุ 
- มีการเลีย้งปลากระชังจาํนวนมาก 
- การชะลางหนาดินชวงฤดฝูนมแีนวโนมเพ่ิมข้ึน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ตารางท่ี 5 แสดงพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาคุณภาพน้ําป 2555-2557 (ตอ) 

แมน้ํา บริเวณ ปญหา สาเหตุ 

3.แมนํ้าลําปาว 1. พ้ืนท่ี อ.ทาคันโท 
จ.กาฬสินธุ 

ปริมาณออกซิ เจนละลาย มี
แนวโน มลดลง ฟอสฟ อรั ส
ท้ั งห ม ด มี แ น ว โน ม เ พ่ิ ม ข้ึ น 
ขณะท่ีคาความขุนชวงฤดูฝน
ค อนข างสู ง  ป ริ ม าณ ความ
สกปรกในรูปสารอินทรียมีคา
คอนขางสูง 

- เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจากชุมชนใน
เขต อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ และ อ.ศรีธาตุ  
จ.อุดรธานี ท่ีมีขยายตัวตอเน่ือง และยังไมมีการ
จัดการนํ้าเสียท่ีเปนระบบ 
- การชะลางหนาดินชวงฤดูฝนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งอาจเช่ือมโยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรหรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี  
- เปนท่ีตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีการใช
นํ้าปริมาณมาก เชน การแปรรูปมนัสําปะหลัง 
เปนตน 

 2.บานดอนสนวน  
ต.หลุบ อ.เมือง   
จ.กาฬสินธุ 

ปริมาณแบทีเรยีกลุมโคลิฟอรม 
ปริมาณสารอาหารประเภท
ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั มี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน ปใดนํ้านอยมัก
พบปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรียมีคาคอนขางสูงและ
เกินกวามาตรฐานกําหนด 

เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าท้ิงจากชุมชนในเขต เทศบาล
เมือง จ.กาฬสินธุท่ีมีขยายตัวตอเน่ือง แมจะมี
การกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียแลว แตระบบการ
จัดการอาจยังไมครอบคลมุหรือมปีระสิทธิภาพ
เพียงพอ 

4. แมนํ้าเชิญ พ้ืนท่ีอําเภอหนองเรือ 
จ.ขอนแกน 

- ฤดูแลง ปริมาณออกซิเจน
ละลายมีคาต่ํามากโดยเฉพาะ
บริเวณปากแมนํ้า และปรมิาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรียมี
คาคอนขางสูง 
- ปริมาณสารอาหารประเภท
ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั มี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน 
- ฤดูฝน ความขุนมีคาสูง 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ี ต.กุดกวาง 

- เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจากชุมชนใน
เขต เทศบาลตําบลหนองเรือและตําบลใกลเคียง 
ท่ีมีขยายตัวตอเน่ือง และยังไมมีการจัดการนํ้า
เสียท่ีเปนระบบ 
- เปนท่ีตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีการใช
นํ้าปริมาณมาก เชน อุตสาหกรรมนํ้าตาล เปนตน 
- การชะลางหนาดินชวงฤดูฝนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งอาจเช่ือมโยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรหรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 

5. แมนํ้าเสียว ฝายหวยเสียว  
ต.บรบือ  
อ.บรบือ   
จ.มหาสารคาม 

- ฤดูแลง ปริมาณออกซิเจน
ละลายมักมคีาต่ํา ขณะท่ีคา
ความเค็ม ปริมาณความสกปรก
ในรูปสารอินทรยี ปริมาณ
สารอาหารประเภทไนโตรเจนมี
คาคอนขางสูง 

เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจากชุมชนใน
เขต เทศบาลตําบลบรบือ และยังไมมีการจดัการ
นํ้าเสียอยางครอบคลมุเพียงพอ 

6.แมนํ้าพรม พ้ืนท่ี  ต.บานยาง  
อ.เกษตรสมบูรณ   
จ.ชัยภูม ิ

- ฤดูตนฝน ปริมาณออกซิเจน
ละลายมักมคีาคอนขางต่ํา 
ขณะท่ีคาความขุน ปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
ปริมาณสารอาหารประเภท
ไนโตรเจนและฟอสฟอรสัมีคา
คอนขางสูง 

- เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจากชุมชนตน
นํ้า อ.เกษตรสมบูรณ ซึ่งยังไมมีการจัดการนํ้าเสีย
อยางเปนระบบ 
- การชะลางหนาดินชวงฤดูฝนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งอาจเช่ือมโยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรหรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ตารางท่ี 5 แสดงพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาคุณภาพน้ําป 2555-2557 (ตอ) 
แมน้ํา บริเวณ ปญหา สาเหตุ 

ลําน้ําสาขา    
1. หวยพระคือ พ้ืนท่ี ต.ศิลา และ 

ต.พระลับ  อ.เมือง 
จ.ขอนแกน 

ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย ปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจน และฟอสฟอรสั 
มีคาสูง 

เปนแหลงนํ้าท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชนขนาดใหญท่ีมีการขยายตัวของชุมชน
อยางตอเน่ือง และไมมีการจัดการนํ้าเสียอยาง
เปนระบบ เชน ทม.ศลิา ทต.พระลับ และพ้ืนท่ี
บางสวนของ ทน.ขอนแกน 

2. ลําปาว 
นํ้านอย 

พ้ืนท่ีเทศบาลเมือง 
 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ 

ปริมาณออกซิเจนต่ํา ขณะท่ีปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
ปริมาณสารอาหารประเภท
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส มีสูง 

เปนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าท้ิงจากชุมชนในเขต 
เทศบาลเมือง จ.กาฬสินธุท่ีมีขยายตัวตอเน่ือง 
แมจะมีการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียแลว แต
ระบบการจัดการอาจยังไมครอบคลุมหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

3.หวยโจด บานหวยโจด  
ต.กุดนํ้าใส 
อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแกน 

ปริมาณความสกปรกในรูปสาร 
อินทรีย ปริมาณสารอาหารประเภท
ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั  รวมถึง
คาการนําไฟฟามีคาคอนขางสูง  

เปนแหลงนํ้าท่ีรองรับนํ้าท้ิงและนํ้าซึมจาก
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ท่ีมีการใชนํ้า
ปริมาณมาก เชน อุตสาหรรมกระดาษ และ
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา เปนตน 

4.หวยหมากงอ ต.โนนทอน อ.เมือง  
จ.ขอนแกน 

ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย ปริมาณแบทีเรียกลุมโค
ลิฟอรม (ฤดูฝน) ปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจน และฟอสฟอรสั 
มีคาคอนขางสูง 

เปนแหลงนํ้าท่ีรองรับนํ้าชะขยะจากบอฝงกลบ
ขยะเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งมีปริมาณมาก
เกินกวาบอจะเก็บกักไดและกําลังมีการ
ดําเนินการจัดการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม
ตอไป 

                 

  3) การจัดการน้ําเสียชุมชน 
   จากการคาดการณ ปริมาณน้ําเสียชุมชนในเขตเมืองของพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน พบวา มี
ปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนท้ังหมด 288,662 ลูกบาศกเมตรตอวัน  ซ่ึงพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ท้ังหมดจํานวน 6 แหง  สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียได 103,100 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตพบวามีปริมาณ 
น้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียเพียง 46,950 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 16.26 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 6  นอกจากนี้ ยังมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีอยูในระหวางการกอสรางจํานวน 1 แหง คือ ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน  ซ่ึงรองรับปริมาณน้ําเสียได 2,500 ลบ.ม./วัน 
ตารางท่ี 6 ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนและปริมาณน้ําเสียท่ีผานการบําบัดในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 

จังหวัด 
 

ปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเกิดขึ้น /1. 

(ลบ.ม./วัน) 
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ปริมาณน้ําเสีย
ท่ีระบบสามารถ

รองรับได 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ําเสีย
ท่ีเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

รอยละของ
ปริมาณ 

น้ําเสียท่ีผาน
การบําบัด 

กาฬสินธุ 76,672 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 14,000 400 0.52 

ขอนแกน 113,990 
เทศบาลนครขอนแกน 78,000 40,000 

35.31 
เทศบาลตาํบลเข่ือนอุบลรัตน 400 250 

ชัยภูม ิ 45,293 เทศบาลเมืองชัยภูม ิ 5,000 3,500 7.73 

มหาสารคาม 21,822 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 4,200 2,800 

12.83 
เทศบาลตาํบลโกสุมพิสัย 1,500 (หยุดเดินระบบ) 

หนองบัวลําภ ู 30,885 (ยังไมมีระบบ) - - - 
รวม 288,662 6 103,100 46,950 16.26 

หมายเหตุ /1. คํานวณจากจํานวนประชากรในเขตเมือง คูณดวยอัตราการเกิดนํ้าเสีย 0.148  ลบ.ม./คน/วัน) 

 
 

30 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

    
  ปญหาในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน พบวา สวนใหญเกิดจาก
ในการกอสรางระบบฯ มีการคาดการณอัตราการเกิดน้ําเสียท่ีสูงเกินความเปนจริง และยังตองคิดเผื่อสําหรับ
การระบายน้ําฝน รวมท้ังการกอสรางระบบเพ่ือรองรับน้ําเสียในอนาคต 15-20 ป ทําใหระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียไดรับการออกแบบไวมีขนาดใหญเกินความจําเปน รวมถึงขาดการใชประโยชนเครื่องมือ
อุปกรณท่ีไดรับการจัดสรรใหคุมคา นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ยังขาดบุคลากรประจําท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน ใน
การบริหารจัดการระบบบําบัด  น้ําเสียชุมชน ตลอดจน ผูบริหารของ อปท. บางแหงไมใหความสําคัญกับเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดลอม จึงจัดตั้งงบประมาณเปนคาใชจายในการเดินระบบอยางจํากัด ทําใหตองเปด - ปด
ระบบเปนระยะๆ สงผลใหการบําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ 
 
 1.2   สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 

           1) ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
 

             จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในป พ.ศ. 2557  (โดยปริมาณขยะคํานวณจากอัตรา
การผลิตขยะของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีทําการสํารวจอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  
เทศบาลตําบล  องคการบริหารสวนตําบลเฉลี่ยเทากับ 1.89, 1.15, 1.02  และ 0.91 กิโลกรัมตอคนตอวัน
ตามลําดับคูณจํานวนประชากร ณ  31 ธันวาคม 2556.) พบวา ในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนมีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดข้ึน 5,232.93 ตันตอวัน  โดยพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน มีปริมาณขยะมูลฝอยมากท่ีสุด 1,829.29 ตันตอวัน 
รองลงมาคือพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1,072.08 ตันตอวัน  รายละเอียดดังตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7  ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน ป 2557 
จังหวัดพ้ืนท่ีลุมน้ําชี

ตอนบน 
ปริมาณขยะมูลฝอย

(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ท่ีเก็บขนไปกําจัด(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะมูลฝอย

ตกคาง(ตัน/วัน) 
จังหวัดกาฬสินธุ 956.63 385.46 29,501 
จังหวัดขอนแกน 1,829.29 1,075.02 956,422 
จังหวัดชัยภูมิ 1,072.08 455.85 68,968 
จังหวัดมหาสารคาม 893.51 296.14 138,693 
จังหวัดหนองบัวลําภู 481.42 202.32 21,780 

รวม 5,232.93 2,414.80 1,215,364 
ท่ีมา: ขอมูลสํามะโนขยะมูลฝอยป 2557  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 ,2557 

 
  2)   ขอมูลการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย 
   พ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการใหบริการเก็บรวบรวมขยะ 
มูลฝอยไปกําจัด จํานวน 466 แหง  คิดเปนรอยละ 64 และไมมีการใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัด 
จํานวน 259 แหง คิดเปนรอยละ 36 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
สามารถเก็บรวบรวมไดและนําไปกําจัด 2,414.80 ตันตอวัน  แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดอยางถูก
หลักวิชาการ 463.98 ตันตอวัน  คิดเปนรอยละ 19 และกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ 1,950.82 ตันตอวัน คิด
เปนรอยละ 81 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมด 
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  3)  ขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอย 
   พ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการจํานวน 12 แหง และอยู
ระหวางการกอสรางอีก 1 แหงคือระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 703 ตันตอวัน  คิดเปนรอยละ 13.4 ของปริมาณขยะ
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนท้ังหมด  จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขยะมารวมกําจัดจํานวน 140 แหง  
คิดเปนรอยละ 19 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน  ดังตารางท่ี 8 และ 9  
ตารางท่ี 8 จํานวนระบบกําจัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและจํานวน อปท. ท่ีนําขยะมารวมกําจัดป 2558 

พ้ืนท่ี ระบบกําจัดขยะ 
ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

จํานวน อปท. ท่ีรวม 
ลงนาม mou (แหง) 

จํานวน อปท. ท่ีนําขยะ 
มารวมกําจัดจริง (แหง) 

1. ทม.กาฬสินธุ แบบผสมผสาน 41 30  

2. ทน.ขอนแกน แบบฝงกลบ 32 13  

3. ทม.เมืองพล แบบฝงกลบ 40 14  

4. ทม.บานไผ แบบฝงกลบ 28 10  

5. ทม.ชุมแพ แบบฝงกลบ 32 2  

6. ทต.นํ้าพอง แบบฝงกลบ 15 2  

7. ทม.กระนวน แบบฝงกลบ 16 133  

8. ทม.ชัยภูม ิ แบบฝงกลบ 32 111  

9. ทม.มหาสารคาม แบบฝงกลบ 32 144  

10. .ทต.เชียงยืน แบบผสมผสาน 31 17  

11.ทม.หนองบัวลําภ ู แบบฝงกลบ 19 11  

12. ทต.โนนสัง แบบฝงกลบ 11 3  

รวมท้ังสิ้น 12 318 140 

 
ตารางท่ี 9 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและกําจัดถูกหลักสุขาภิบาลในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนป  2558 

จังหวัด ศูนยกําจัดขยะมลูฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีกําจัดถูกหลกั

สุขาภิบาล (ตัน/วัน)  

รอยละของปริมาณ
ขยะท่ีถกูหลัก
สุขาภิบาล  

กาฬสนิธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 956 90 9.4 

ขอนแกน 

เทศบาลนครขอนแกน 

1892 

250 

21.0 

เทศบาลเมืองเมืองพล 20 

เทศบาลเมืองบานไผ 42 

เทศบาลเมืองชุมแพ 35 

เทศบาลตาํบลนํ้าพอง 11 

เทศบาลเมืองกระนวน 27 

ชัยภูม ิ เทศบาลเมืองชัยภูม ิ 1072 55 5.1 

มหาสารคาม 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

893 
97 

14.6 
เทศบาลตาํบลเชียงยืน 33 

หนองบัวลําภ ู
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภ ู

481 
33 8.9 

เทศบาลตาํบลโนนสัง 10   

 รวม 5,231 703 13.4 
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   4)   ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน ป 2555 ประเมินจากขอมูลของอัตราการ

เกิดมูลฝอยติดเชื้อและจํานวนเตียงของการบริการสาธารณสุข หรือจํานวนแหงของสถานบริการสาธารณสุข 
ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษ ไดรวบรวมและทบทวนอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทตางๆ ไว 
ท้ังนี้   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนจากสถานพยาบาลในแตละประเภท ในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 10 

 
 
 

ตารางท่ี 10 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนจากสถานพยาบาล แตละ
ประเภทในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน   

จังหวัด ประเภทสถานพยาบาล ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 
รพ.ท่ัวไปของรัฐ รพ.เอกชน รพ.สต.และคลินิกอ่ืนๆ กก./วัน ตัน/ป 

กาฬสินธุ 14 1 239 874.55 319.21 
ขอนแกน 28 3 664 2,831.32 1,029.78 
ชัยภูม ิ 15 2 355 1,060.84 387.21 
มหาสารคาม 11 1 387 1}032.08 3,76.71 
หนองบัวลําภ ู 5 1 155 395.01 144.18 

รวม 73 8 1,790 6,183.8 2,257.09 
ท่ีมา :จํานวนสถานบริการสาธารณสุข ,สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข. 

   
  5)   ของเสียอันตรายชุมชน 

            ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน ป 2558 เปนขอมูลท่ี
คํานวณจากจํานวนประชากรในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558  ของแตละจังหวัด คูณดวยอัตราการเกิดของเสีย
อันตรายจากชุมชน 11.13 กิโลกรัม ตอคน-ป (ขอมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ)  พบวา ปริมาณของเสียอันตราย
ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน มีปริมาณ 59,830. ตัน/ป รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 11 
ตารางท่ี 11 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 

พ้ืนท่ี ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน/ป) คิดเปนสัดสวน (รอยละ) 
กาฬสินธุ 10,952.02 18.30 
ขอนแกน 19,922.75 33.30 
ชัยภูม ิ 12,655.35 21.15 

มหาสารคาม 10,636.31 17.78 
หนองบัวลําภ ู 5,663.65 9.47 

รวม 59,830,04 100 

ท่ีมา : เปนขอมูลท่ีคาํนวณจากจํานวนประชากรในป พ.ศ. 2558  ของแตละจังหวัดคณูดวยอัตราการเกิดของเสียอันตรายจาก
ชุมชน  11.13  กิโลกรมั ตอคน/ป 
 

  6)  การจัดการส่ิงปฏิกูล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ ยังไมมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ท้ังระบบเก็บ

รวบรวมหรือรถสูบสิ่งปฏิกูลของตนเองใหบริการแกประชาชนและระบบกําจัด  โดยจะใหอนุญาตเอกชนเขามา
บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและนําไปกําจัด  แตการกําจัดสิ่งปฏิกูลยังไมถูกหลักวิชาการ  ซ่ึงเอกชนจะนําไปท้ิงใน
บริเวณท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีไรนาของประชาชนท่ีอนุญาตจะนําไปใชเปนปุย  โดยยังไมผานการบําบัด ทําใหมี
ความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว  พ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลเพียง 8 แหง โดยสวนใหญเปนการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลพรอมกับระบบกําจัดขยะ
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มูลฝอยชุมชนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และเปนแบบบอหมัก  
แตมีการใชงานเพียง 2 แหงคือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุและเทศบาลตําบลโนนสัง  ดังตารางท่ี 12 
 ตารางท่ี 12 ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 

จังหวัด อปท. การใชงาน 
กาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ขอนแกน เทศบาลเมืองบานไผ ×  
เทศบาลเมืองเมืองพล ×   
เทศบาลเมืองชุมแพ ×   

ชัยภูม ิ - - 
มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ×   

เทศบาลตาํบลเชียงยืน × 
หนองบัวลําภ ู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภ ู × 

เทศบาลตาํบลโนนสัง  

รวม 8 แหง 2 แหง 
 

ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีไมมีการใชงานสวนใหญมีการออกแบบระบบไมสอดคลองกับสภาพ
การใชงานไดจริง เชน ปญหาการเทสิ่งปฏิกูลลงบอหมัก  ท่ีตั้งของระบบอยูหางไกลไมคุมกับการขนสง  และการ
บังคับใชกฎหมายควบคุมกํากับยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
 

2. สถานการณการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนรายจังหวัด 

       2.1   จังหวัดกาฬสินธุ 

  2.1.1)  สถานการณการจัดการน้ําเสียชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ 

     1)  คุณภาพน้ํา ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาฬสินธุในป 2558  จํานวน 10 สถานีไดแก แมน้ําลําปาว ซ่ึงเปนแมน้ําสายหลัก 7 จุด และแมน้ําสาขา  2  
สายคือ   ลําปาวนอย 1 จุด และลําน้ํายัง  2 จุด พบวาคุณภาพน้ําแมน้ําลําปาวโดยรวมอยูในเกณฑพอใช  และมี
แนวโนมเสื่อมโทรมลง  ดังตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13  ผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 

ลําดับ แมน้ํา สถานี ตําบล อําเภอ คุณภาพน้ํา 
1 ลําปาว สะพานอําเภอรองคํา รองคํา รองคํา พอใช 
2 ลําปาว สะพานขามลําน้ําปาว กมลาไสย กมลาไสย เสื่อมโทรม 
3 ลําปาว สะพานบานดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ เสื่อมโทรม 
4 ลําปาว สะพานบานขามลําน้ําพาน (ลําปาว) หลุบ เมืองกาฬสินธุ เสื่อมโทรม 
5 ลําปาว ใตเข่ือนลําปาว ลําคลอง เมืองกาฬสินธุ พอใช 
6 ลําปาว สะพานทาคันโท-วังสามหมอ ดงสมบูรณ ทาคันโท พอใช 
7 ลําปาว สะพานแมน้ําปาว กุดจิก ทาคันโท เสื่อมโทรม 
8 ลําปาวนอย บานสุขสวัสดิ ์ กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เสื่อมโทรม 
9 ลําน้ํายัง สะพานขามลําน้ํายัง  สมสะอาด กุฉินารายณ พอใช 
10 ลําน้ํายัง สะพานขามลําน้ํายัง บานกุดโงง กุดคาว กุฉินารายณ พอใช 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10,2558 
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     2)   การจัดการน้ําเสียชุมชน 
       จังหวัดกาฬสินธุมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเพียง 1 แหงคือ ระบบรวบรวมและบําบัด 
น้ําเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยไดรับงบอุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด  มีการออกแบบระบบเพ่ือบําบัดน้ําเสียเวลา 20 ป  โดยออกแบบระบบรวบรวมน้าํเสียเปนแบบทอรวม 
(Combined Sewer System) และใชหลักการไหลแบบ  Gravity Flow  ระบบบําบัดน้ําเสียเปนแบบบอเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon)  มีศักยภาพรองรับปริมาณน้ําเสียได 14,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตการบริหารจัดการระบบ
พบวา มีปญหาในสวนระบบรวบรวมน้ําเสียเขาระบบ ซ่ึงมีน้ําเสียเขาระบบประมาณ 313-503 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
(ขอมูลชวงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2558)  ทําใหมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบคอนขางนอยและบริเวณบอดักน้ําเสีย 
(CSO) บางจุดมีน้ําเสียไหลลนลงสูแมน้ําลําปาวโดยตรง อาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแมน้ําลําปาวได 
  
     2.1.2)  สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ 

    1)  ปริมาณขยะมูลฝอย 
       จากขอมูลการสํามะโนขยะในป  2557  จังหวัดกาฬสินธุมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จํานวน 151  แหง (อบจ. 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 77 แหง  และองคการบริหารสวนตําบล  
71 แหง) ประชากรจํานวน 984,009 คน  (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ณ 
แหลงกําเนิด จํานวน 956.63 ตันตอวัน  อัตราการเกิดขยะเฉลี่ย 0.98 กิโลกรัมตอคนตอวัน  และปริมาณขยะ
สะสมจํานวน 29,501 ตัน   

    2) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย  
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 96 แหง มีการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยไปกําจัด ซ่ึงสวนใหญเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาล โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บ
ขนไปกําจัดไดประมาณ 385.46 ตันตอวัน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหลืออีก 54 แหงไมมีการเก็บรวบรวม
และขนสง คิดเปนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไมไดเก็บขน 282.8 ตันตอวัน 
    3)  การกําจัดขยะมูลฝอย 
    สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ มีจํานวน  54  แหง  แตมีสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเพียงแหงเดียวท่ีมีการกําจัดดวยวิธีฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill)  และเปนรูปแบบศูนยรวม (cluster)  โดยมี อปท. นําขยะมาท้ิงรวมจํานวน 26  แหง   
มีขยะมูลฝอยเขาสูระบบประมาณ 87.71 ตันตอวัน เปนขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 33.16 ตันตอวัน 
และขยะของ อปท. ท่ีมารวมท้ิง จํานวน 54.55 ตันตอวัน   สําหรับสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดกาฬสินธุ 
อีก  53  แหง  เปนการกําจัดแบบไมถูกตอง  โดยสวนใหญเปนแบบเทกองกลางแจง (Open Dump) จํานวน  52 
แหง และเปนแบบเตาเผา รวมกับเทกองกลางแจง จํานวน 1 แหง   
    4) การแบงกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) 
    จังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดกลุมพ้ืนท่ี (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เปน 5 กลุม โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการรวบรวมไปกําจัด และสภาพพ้ืนท่ีสงผลใหมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ  (รูปท่ี 9) ดังนี้ 
       (1) กลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง 
อําเภอยางตลาด อําเภอกมลาไสย อําเภอนามน อําเภอรองคํา อําเภอดอนจาน และอําเภอฆองชัยมีจํานวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรวม 63 แหง  จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขยะสะสม 20 แหง มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน  
445.17  ตันตอวัน  ปริมาณขยะท่ีเก็บขนนําไปกําจัด 251.99 ตันตอวัน ปริมาณขยะสะสมจํานวน 8,591.1 ตัน  
ไฟฟาและ/หรือกอสรางโรงงานแปรรูปเปนเชื้อเพลิง  RDF รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม คือ ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) กอสรางโรงงานผลติ 
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       (2) กลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบัวขาว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ไดแก อําเภอกุฉิ
นารายณ อําเภอเขาวง อําเภอนาคู  และอําเภอหวยผึ้ง มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม 31 แหง  จํานวน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขยะสะสม 8 แหง มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 209.50 ตันตอวันปริมาณขยะท่ีเก็บขน
นําไปกําจัด 136.30ตันตอวัน ปริมาณขยะสะสมจํานวน 7,544.05  ตัน  รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เปนการ
กอสรางโรงงานแปรรูปเปนเชื้อเพลิง  RDF /หรือสถานีขนถาย 
    (3)  กลุมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองกุงศรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ  ไดแก อําเภอ
หนองกุงศรี อําเภอทาคันโท และอําเภอหวยเม็กมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม 27 แหง  จํานวน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขยะสะสม 14 แหง  มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 157.11 ตันตอวันปริมาณขยะท่ีเก็บ
ขนนําไปกําจัด 86.90 ตันตอวัน  ปริมาณขยะสะสมจํานวน 10,542 ตัน  รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เปน
การกอสรางโรงงานแปรรูปเปนเชื้อเพลิง RDF/หรือสถานีขนถาย 
    (4)  กลุมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโพน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ  ไดแก อําเภอคํามวง 
อําเภอสมเด็จ และอําเภอสามชัยมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม 21 แหง  จํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีขยะสะสม 4 แหง  มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 128.68  ตันตอวันปริมาณขยะท่ีเก็บขนนําไปกําจัด 
72.26 ตันตอวัน  ปริมาณขยะสะสมจํานวน 2,476 ตัน รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เปนการกอสรางโรงงาน
แปรรูปเปนเชื้อเพลิง  RDF/หรือสถานีขนถายขยะ 
    (5) กลุมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 อําเภอ  ไดแก อําเภอสหัสขันธ 
มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม 8 แหง  จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขยะสะสม 3 แหง   
มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 42.51 ตันตอวันปริมาณขยะท่ีเก็บขนนําไปกําจัด 26.93ตันตอวัน  ปริมาณขยะสะสม
จํานวน 348 ตัน รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เปนการกอสรางระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
landfill) /หรือสถานีขนถายขยะ 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9  การแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดกาฬสินธุ 
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    5)  ของเสียอันตรายชุมชน 

     จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการผลิตของ
เสียอันตรายจากชุมชน : เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมตอคนตอป 
เทศบาลตําบล 3.217 กิโลกรัมตอคนตอป องคการบริหารสวนตําบล 2.306 กิโลกรัมตอคนตอป, กรมควบคุม
มลพิษ ป 2555) พบวา จังหวัดกาฬสินธุมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประมาณ 2,779.36 ตันตอป   
     เม่ือพิจารณาของเสียอันตรายชุมชนท่ีเปนกลุมหลอดไฟ (พิจารณาจากอัตราการผลิต
ของเสียอันตรายกลุมหลอดไฟ : เทศบาลนคร 0.1 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล 0.095 
กิโลกรัมตอคนตอป องคการบริหารสวนตําบล 0.087 กิโลกรัมตอคนตอป, กรมควบคุมมลพิษ ป 2551) และ
แบตเตอรี่ (พิจารณาจากอัตราการผลิตของเสียอันตรายกลุมแบตเตอรี่ : เทศบาลนคร 0.05 กิโลกรัมตอคนตอป 
เทศบาลเมือง 0.17 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 0.06 กิโลกรัมตอคนตอป  
: กรมควบคุมมลพิษ ป 2551) พบวา จังหวัดกาฬสินธุมีปริมาณของเสียอันตรายกลุมหลอดไฟและแบตเตอรี่  
รวม 152.02 ตันตอป โดยเปนของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ 89.57 ตันตอป และแบตเตอรี่ 62.45 ตันตอป 
     สวนปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประเภทซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment : WEEE) (พิจารณาจากอัตราการผลิต 
WEEE: เทศบาลนคร 9.154 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลเมือง 8.699 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตําบล 
6.366 กิโลกรัมตอคนตอป องคการบริหารสวนตําบล 5.235 กิโลกรัมตอคนตอป, กรมควบคุมมลพิษ ป 2555) 
พบวา จังหวัดกาฬสินธุมีปริมาณซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) 5,867.86 ตอป 
     ในพ้ืนท่ีอําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ  มีผูประกอบการประกอบอาชีพรับซ้ือขายและ
คัดแยกของเกา ประเภทซากเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และเครื่องยนต จํานวน 283 ราย เปน
ผูประกอบการรายใหญ จํานวน 8 ราย โดยตําบลโคกสะอาด มีผูประกอบการรับซ้ือขายและคัดแยกของเกามากท่ีสุด 
จํานวน 240 ราย มีการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพจากองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 157 ราย ปริมาณซากเครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนเครื่องยนตและซากอิเล็กทรอนิกส ท่ีนําเขามาในพ้ืนท่ี 
จํานวน 767 ตันตอเดือน สวนใหญเปนโลหะท่ีเปนเหล็ก ประมาณ 330 ตันตอเดือน ชิ้นสวนรถยนต/มอเตอรไซด 
ประมาณ 172 ตันตอเดือน พลาสติก ประมาณ 86 ตันตอเดือน โลหะอ่ืนๆ ประมาณ 77 ตันตอเดือน เครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประมาณ 64 ตันตอเดือน (สํานักโรคจากการประกอบอําชีพและสิ่งแวดลอม กรม
ควบคุมโรค , 2553) ปริมาณซากเครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนเครื่องยนตและซากอิเล็กทรอนิกส ท่ีไมสามารถนําไปขายได 
ไดแกเศษโฟมฉนวนตูเย็น เศษพลาสติก เศษยางและอ่ืนๆ มีปริมาณ 20 ตันตอเดือน โดยนําไปกําจัดบริเวณท่ีท้ิงขยะ
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด เนื้อท่ี 25 ไร  
     การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ พบวา สวนใหญยังถูกท้ิงปะปน
ไปกับมูลฝอยท่ัวไป แมวาบางทองถ่ินมีการรณรงคคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากมูลฝอยท่ัวไป แตยังมี
ขอจํากัดในการรวบรวมและขนสงไปรีไซเคิลหรือกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ท้ังนี้ ในป 2557 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุมีการประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกโดยเทศบาลเปนผูเก็บรวบรวมไว  แตยังไมมีการนําไปกําจัด 
 

    6)  ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุ 
     (1)  ปริมาณขยะท่ีจะตองนําไปกําจัดข้ันสุดทายยังมีแนวโนมสูงข้ึนเนื่องจากการลด
คัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแตตนทาง ยังไมมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการใชถุงพลาสติกอยางฟุมเฟอย 
     (2) ขยะท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  อีกจํานวนมากท่ีมี
การกําจัดแบบไมถูกสุขลักษณะเปนลักษณะเทกองและเผาเปนครั้งคราว สงผลกระทบตอประชาชนและ
สภาพแวดลอม 
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     (3) ปญหาการขาดแคลนท่ีดินสําหรับใชเปนสถานท่ีกําจัด  เนื่องจากตองใชพ้ืนท่ี
คอนขางมากและตองมีสภาพพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ประกอบกับเกิดปญหาการตอตานจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     (4) ขาดความพรอมของทองถ่ินในการจัดเตรียมโครงการเพ่ือขอการสนับสนุน
งบประมาณในการลงทุนกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสยีอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 
     (5)  ประสิทธิภาพการเก็บขนนอย เนื่องจากมีจํานวนรถเก็บขนมูลฝอยไมพียงพอ 
และอยูในสภาพหมดอายุการใชงาน และมีมูลฝอยตกคางในพ้ืนท่ีไมสามารถเขาไปใหบริการได โดยเฉพาะใน
เขต อบต.โดยรอบของเทศบาล 
     (6) ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังไมไดรับการจัดการอยางถูกตอง สวนใหญมักถูกท้ิง
ปะปนไปกับขยะท่ัวไป ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจและความรวมมือในการคัดแยกของเสีย
อันตรายออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไป รวมท้ัง อปท.ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการจัดการตั้งแตการเก็บ
รวบรวมและการขนสง ยังไมมีการบริหารจัดการใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
 

 2.2   จังหวัดขอนแกน 

  2.2.1)   สถานการณการจัดการน้ําเสียชุมชนจังหวัดขอนแกน 

    1)  คุณภาพน้ํา   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกนในป 2558  จํานวน 25 สถานีไดแก ลําน้ําพอง 16 จุด  แมน้ําชี 2 จุด  ลําน้ําเชิญ 3 จุด ซ่ึงเปนแมน้ําสาย
หลัก  และแมน้ําสาขา  2  สายคือ บึงโจด 3 จุด และหวยพระคือ 1 จุด พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑ
พอใช คิดเปนรอยละ 68  ดังมีรายละเอียดสรุปในตารางท่ี 14 

   ตารางท่ี  14   ผลคุณภาพน้ําในแมน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

แหลงนํ้า/ สถานีตรวจวัด ผลคุณภาพนํ้า 

แมนํ้าชี 
1. สะพานบานทาพระ ต.ทาพระ อ.เมือง พอใช 
2.สะพานบานทานางเลื่อน อ.ชนบท  พอใช 
แมนํ้าพอง 
1. วธันยารีสอรท ต.พระลบั อ.เมือง พอใช 
2. สะพานพรหมนิมิต ต.โคกสี อ.เมือง พอใช 
3. จุดสูบน้าํประปาบานหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง เสื่อมโทรม 
4. วัดอุทุมพร ต.ทากระเสริม อ.น้ําพอง พอใช 
5. สะพานทาเมา-วังชัย ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง พอใช 
6. ใตโรงงานน้าํตาลขอนแกน ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง   พอใช 
7. ศาลเจาปูถุงเทียว ต.น้าํพอง อ.น้ําพอง พอใช 
8. ใตปากทอโรงงานสุราและชัยยุทธฟารม 100 เมตร พอใช 
9. ฝายหนองหวาย ต.น้าํพอง อ.น้ําพอง พอใช 
10. บานหนองบัวนอย ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง พอใช 
11. ใตปากบึงหวยโจด 100 ม.ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง พอใช 
12. เหนือปากบึงหวยโจด 100 เมตร ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง พอใช 
13.บานคําบอน ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน  พอใช 
14. สะพานบานบอนกเขา ต.บานดง อ.อุบลรัตน พอใช 
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    ตารางท่ี  14   ผลคุณภาพน้ําในแมน้ําแหลงน้ําผิวดิน (ตอ) 

แหลงนํ้า/ สถานีตรวจวัด ผลคุณภาพนํ้า 

15. สะพานบานกุดธาตุ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา เสื่อมโทรม 
16. สะพานบานหวยสายหนัง-บานแก ต.สีชมพู อ.สชีมพ ู เสื่อมโทรม 
แมนํ้าเชิญ  
1. สะพานเสรีราษฏร ต.บานกุง อ.หนองเรือ  เสื่อมโทรม 
2. สะพานโรงงานน้าํตาลมิตรภูเวียง ต.กุดกวาง อ.หนองเรือ พอใช 
3. สะพานบานเดื่อ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ พอใช 
ลําหวยสาขา  
1. สะพานหวยพระคือ ต.พระลบั อ.เมือง เสื่อมโทรมมาก 
2. กลางบึงโจด ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง เสื่อมโทรม 
3. ปากบึงโจด ต.กุดน้ําใส อ.น้าํพอง เสื่อมโทรม 
4. ปากหวยโจด ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง เสื่อมโทรม 

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10, 2558 
 

    2)  การจัดการน้ําเสียชุมชน    
    จังหวัดขอนแกน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน  3 แหง  ท่ีมีระบบบําบัด 
น้ําเสียท่ีไดรับการอุดหนุนงบประมาณภายใตกลไกแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด  โดยอยูระหวางกอสรางจํานวน 1 แหงคือระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองบานไผ 
อําเภอบานไผ ซ่ึงไดรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล
เมืองบานไผ ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 วงเงินงบประมาณ 107,171,000 บาท ผูกพันงบประมาณป พ.ศ.2557-2558 สามารถรวบรวม 
น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในเขตชุมชนหนาแนนของเทศบาลคิดเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเพ่ือนําไปบําบัดโดย
ใชระบบบอผันสภาพ(Stabilization Pond)  ตั้งอยูบริเวณหนองง้ิว เขตเทศบาลเมืองบานไผ น้ําท้ิงท่ีผานการ
บําบัดแลวจะระบายลงสูล้ําหวยจิกตอไป  ตารางท่ี 15    
 

ตารางท่ี 15 ระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สถานท่ีบําบัด 

น้ําเสีย 
พ้ืนท่ี 
(ไร) 

ประเภท 
ระบบบําบัด 

น้ําเสีย 

ปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีรองรับ 

(ลบ.ม./ วัน) 

ปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเขาระบบ 

(ลบ.ม./ วัน) 
1. เทศบาลนครขอนแกน   บึงทุงสราง 118 บอเติมอากาศ 78,000 45,000 
2. เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน    
อ.อุบลรัตน 

หลังท่ีทําการ
เทศบาลเดิม 

9 บึงประดิษฐ + 
บอผึ่ง 

400 400 

3. เทศบาลเมืองบานไผ อ.บานไผ หนองง้ิว  บอผันสภาพ 2,500 อยูระหวาง
กอสราง 

                    
  2.2.2)  สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดขอนแกน 
    1)   ปริมาณขยะมูลฝอย   จังหวัดขอนแกน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 225 แหง 
ประกอบดวย อบจ. 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 6 แหง เทศบาลตําบล 77 แหง และองคการบริหาร
สวนตําบล 140 แหง มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึน ประมาณ 1,224 ตันตอวัน โดยเทศบาลนครขอนแกนมี
ปริมาณขยะมูลฝอยมากท่ีสุด ประมาณ 210 ตันตอวัน รองลงมาคือเทศบาลเมืองศิลาประมาณ 50 ตันตอวัน  
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    2)   การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย  จังหวัดขอนแกน มีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ีมีการใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัด 169 แหง และไมมีการใหบริการ 55 แหง โดยมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได 1,075.02 ตันตอวัน แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ 
178.64 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 16.62  และกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ 896.39 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 83.38 
ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดสวนปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนแตไมมีการใหบริการเก็บรวบรวมจํานวน 250 ตัน
ตอวัน คิดเปนรอยละ 20.4 
    3)   การกําจัดขยะมูลฝอย  จังหวัดขอนแกนมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก
วิชาการโดยเปนการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) จํานวน  6 แหง  มีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีนําขยะมารวมกําจัดขยะเพียง 32 แหง  คิดเปนรอยละ 14.3  และมีปริมาณขยะท่ีกําจัดถูกหลัก 
178.64 ตันตอวัน  นอกจากนี้  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําจัดขยะไมถูกหลักวิชาการ จํานวน 122 แหง 
ปริมาณขยะท่ีกําจัดไมถูกหลักวิชาการจํานวน 896.4 ตันตอวัน  และมีสถานท่ีกําจัดขยะไมถูกหลักวิชาการ 101 
แหง  โดยสวนใหญใชวิธีกําจัดแบบกองบนพ้ืน และเผาเปนครั้งคราว ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางในบริเวณ
สถานท่ีกําจัดขยะท่ีไมถูกหลักรวม 723,960 ตัน คิดเปนอันดับ 8 ของประเทศ โดยเทศบาลนครขอนแกนมี
ปริมาณขยะสะสมมากท่ีสุด 620,000 ตัน รองลงมาคือเทศบาลเมืองเมืองพล 15,000 ตัน เทศบาลตําบลหนองเรือ 
10,000 ตัน (ขอมูลกรมควบคุมมลพิษ,2557) ดังมีรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดขอนแกน 

ศูนยกําจัดขยะมลูฝอยรวม 
จังหวัดขอนแกน 

ปท่ีกอสราง/ 
ปท่ีเร่ิมใชงาน 

พ้ืนท่ี 
(ไร) 

รองรับขยะ 
มูลฝอย 

ตอวัน(ตัน) 

จํานวน 
อปท.รวมใช 

หมายเหตุ 

1. ทน.ขอนแกนบานคําบอน ต.โนนทอน  
อ.เมือง 

2542/2511 98 257.05 4 
ปจจุบันฝงกลบ
เต็มพ้ืนท่ีแลว 

2. ทม.เมืองพลบานโคกกุง  หมูท่ี 3   
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 

2543 - 2545 71 16.2 10  

3.ทต.บานไผต.หินตั้ง อ.บานไผ 2543 - 2545  65 42.12 10  
4.ทต.ชุมแพ  บานหนองไผ ต.วังหินลาด  
อ.ชุมแพ 

2543 - 2545 41 35 2  

5. ทต.กระนวน บานบะแต ต.หนองโก  
อ.กระนวน 

2543 24 19.3 9  

6. ทต.ทาพระ 2542 5 5.5 - เลิกใชงานแลว 
7. ทต.นํ้าพอง -  ทต.เขาสวนกวางหมูท่ี 7  
ต.คํามวง  อ.เขาสวนกวาง 

2545 22 12.09 2  

 
    4) การแบงกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย        
    จังหวัดขอนแกนไดกําหนดกลุมพ้ืนท่ี (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เปน 5 กลุม โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการรวบรวมไปกําจัด และสภาพพ้ืนท่ีสงผลใหมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ  (รูปท่ี 10) ดังนี้ 
    กลุมท่ี 1 กลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมืองขอนแกน ประกอบดวย องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 39 แหง ในเขตอําเภอเมือง บานฝาง พระยืน และน้ําพอง(บางสวน) มีเทศบาลนครขอนแกนเปน
ศูนยกลาง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถรวบรวมเขาระบบวันละ 470 ตัน อยูระหวางการกอสรางโรงงานผลิต
กระแสไฟฟาจากขยะมูลฝอย ขนาด 450 ตันตอวัน แลวเสร็จภายในป 2559  
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    กลุมท่ี 2 กลุมพ้ืนท่ีอําเภอพล ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 31 แหง 
ในเขตอําเภอพล หนองสองหอง แวงนอยและแวงใหญ ปริมาณขยะท่ีสามารถรวบรวมเขาระบบวันละ 82 ตัน มี
เทศบาลเมืองเมืองพลเปนเจาภาพ ปจจุบันเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล และมี
ศักยภาพยกระดับเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปลงเปนพลังงาน (WTE)  
    กลุมท่ี 3 กลุมพ้ืนท่ีอําเภอบานไผ ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 19 
แหง ในเขตอําเภอบานไผ บานแฮด ชนบท เปอยนอย และโนนศิลา ปริมาณขยะท่ีสามารถรวบรวมเขาระบบ
ประมาณวันละ 88 ตัน ปจจุบันเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล และมีศักยภาพยกระดับ
เปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปลงเปนพลังงาน (WTE) โดยมีสถานีขนถายเทศบาลตําบลมัญจาคีรี  ซ่ึงมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอีก 10 แหง ปริมาณขยะวันละ 41 ตัน   
     กลุมท่ี 4 กลุมพ้ืนท่ีอําเภอชุมแพ ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 18 
แหง ในเขตอําเภอชุมแพ สีชมพู ภูผามาน ปริมาณขยะท่ีสามารถรวบรวมเขาระบบวันละ 76 ตัน  ปจจุบันเปน
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล และมีศักยภาพยกระดับเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปร
รูปเปนพลังงาน (WTE) 
    กลุมท่ี 5 กลุมพ้ืนท่ีอําเภอภูเวียง/หนองเรือ ประกอบดวยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 29 แหงในเขตอําเภอภูเวียง หนองเรือ เวียงเกา และหนองนาคํา ปริมาณขยะสามารถรวบรวมเขา
ระบบวันละ 95 ตัน ปจจุบันการจัดการขยะแบบไมถูกหลักวิชาการ โดยเทศบาลตําบลภูเวียงไดศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบเพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือกอสรางระบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาลในปงบประมาณ 
2559 แตยังไมไดรับการสนับสนุน                  
    กลุมสถานีขนถายอําเภอกระนวนและอําเภอน้ําพอง/เขาสวนกลาง ประกอบดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 26 แหงในเขตอําเภอกระนวน น้ําพอง(บางสวน) เขาสวนกวาง ซําสูง และอุบล
รัตน ปริมาณขยะท่ีสามารถรวบรวมเขาระบบวันละ 88 ตัน ปจจุบันเทศบาลเมืองกระนวนเปนศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาลของ อปท.ในพ้ืนท่ีอําเภอกระนวนและอําเภอใกลเคียง ซ่ึงมีศักยภาพ
ในการรองรบัการใชงานไดอีกประมาณ 5-7 ป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี10  การแบงกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแกน 
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    5)   ของเสียอันตรายชุมชน  
     จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของ
เสียอันตรายชุมชน : เทศบาลเมือง 3.3 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตําบล 3.2 กิโลกรัมตอคนตอป องคการ
บริหารสวนตําบล 2.3 กิโลกรัมตอคนตอป: กรมควบคุมมลพิษ ป 2555) พบวาจังหวัดขอนแกนมีปริมาณของ
เสียอันตรายชุมชน ประมาณ 2,500 ตันตอป 
     การจัดการของเสียอันตรายชุมชน สวนใหญยังถูกท้ิงปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป โดย
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีการลงนามบันทึกความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 124 แหง 
ดําเนินการรณรงคการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนรวบรวมและขนสงเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ โดย
ในป 2557 สามารถรวบรวมและขนสงไปกําจัดไดปริมาณ 20 ตัน 
    6)  การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ    
     จังหวัดขอนแกน มีแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อประกอบดวยโรงพยาบาลรัฐ 28 
แหง โรงพยาบาลเอกชน 3 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 248 แหง คลินิก 539 แหง โรงพยาบาลสัตว 
57 แหง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อประมาณ 1,483กิโลกรัมตอวัน องคประกอบของ มูลฝอยติดเชื้อสวนใหญเปน
ผากอซ สําลี ถุงมือยาง น้ําเลือด น้ําหนอง และสารคัดหลั่ง เปนตน 
    การรวบรวมและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแบงเปน 3 ประเภทดังนี้ 
    1)  ดําเนินการโดยโรงพยาบาลเอง มีจํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาล   อุบลรัตน  
    2)  ดําเนินการโดยเทศบาล จํานวน 1 แหง คือเทศบาลนครขอนแกน  
    3)  ดําเนินการโดยบริษัทเอกชน ประกอบดวย  การเก็บรวบรวม  โดยมีบริษัทเอกชน 
ไดแก หจก. ส.เรืองโรจน สระบุรี บริษัท P&P Partnership ขอนแกนบริษัท วุฒิจารุคุณ นครสวรรค บริษัท นาม
ณรงค เทดดิ้ง จํากัด และบริษัทกองฟา คอนตรัคชั่น รับเก็บรวบรวมขนสงและสงไปกําจัด โดยคิดคากําจัดระหวาง 
10 – 16 บาท/กิโลกรัม โดยแหลงกําเนิดโรงพยาบาลสวนใหญ ใชบริการจางเหมาเอกชนในการเก็บขนนําไปกําจัด  
สําหรับ การกําจัด โดยใชเตาเผาของเอกชนจํานวน 2 แหง คือ บริษัท โชติฐกรณ จังหวัดนครสวรรคบริษัท ท่ีดิน 
บางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
    นอกจากนี้ ยังมีเทศบาลนครขอนแกนท่ีมีโรงเผาขยะติดเชื้อ 1 แหง  ตั้งอยูบริเวณ
บอฝงกลบขยะท่ีบานคําบอน  กิโลเมตรท่ี 17 ถนนมิตรภาพขอนแกน - อุดรธานี ตําบลโนนทอน อําเภอเมือง 
ประกอบดวยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจํานวน 2 เตา ดังนี้ 
      - เตาเผาขยะติดเชื้อท่ีไดรับจากโครงการDanced มูลคา 30  ลานบาท    และ
เทศบาลนครขอนแกนสมทบ  6  ลานบาท ในป2541 สามารถรองรับขยะไดเต็มท่ี 1,200 กิโลกรัม/วันโดยเผา
ตอเนื่อง 24ชั่วโมง(เริ่มดําเนินการ กุมภาพันธ 2543) เตาเผาขยะควบคุมโดยการทํางานท้ังหมดโดย
คอมพิวเตอร มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
    - เตาเผามูลฝอยท่ี  2 ความสามารถในการเผา   2,400  กิโลกรัม/วัน ซ่ึงเทศบาลนคร
ขอนแกนจัดซ้ือเอง  ปจจุบันเทศบาลนครขอนแกนใชเตานี้ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนหลัก โดยมีปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อจากสถานพยาบาล  โรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลินิก  และสถานีอนามัยในเขตอําเภอเมือง ท่ีสงมากําจัด
เฉลี่ยเฉลี่ยวันละ  690 ก.ก./วัน  ท้ังนี้เทศบาลนครขอนแกนไดมี    เทศบัญญัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ กิโลกรัมละ 16 บาท (รวมคาเก็บขนและคากําจัด) สวนคลินิกเหมาจายเดือนละ 300  บาท 
    ในสวนของการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครขอนแกน มีรถเก็บขนมูลฝอย 
ติดเชื้อ เปนรถควบคุมอุณหภูมิความจุ 4 ลบ.ม.เก็บขนตามสถานท่ีตางๆต้ังแต 6 โมงเชาถึง  2  ทุม  มีพนักงานขับ
รถ 1 คนและพนักงานขนเก็บขยะ 2 คน มีหองพักขยะติดเชื้ออยูท่ีบริเวณเตาเผาขยะติดเชื้อ  ความจุ  6 ลูกบาศก
หลา ควบคุมอุณหภูมิไวท่ี   6 องศาเซนเซียส สวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีอยูนอกเขตเทศบาลนคร
ขอนแกนโดยสวนใหญวาจางบริษัทเอกชนในการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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 2.3  จังหวัดชัยภูม ิ

  2.3.1)   สถานการณการจัดการน้ําเสียชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 

    1)   คุณภาพน้ํา  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิป 
2558  จํานวน 6 สถานีไดแก แมน้ําพรม  2 จุด  แมน้ําเชิญ 1 จุด และหวยเสว 1 จุด พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมอยู
ในเกณฑพอใช  ดังตารางท่ี 17 
ตารางท่ี 17  ผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในจังหวัดชัยภูมิ 
 

ลําดับ แมน้ํา สถานี ตําบล อําเภอ คุณภาพน้ํา 
1 ลําน้ําพรม สะพานบานพรมใต ผักปง ภูเขียว พอใช 
2 ลําน้ําพรม สะพานบานกําแพง บานยาง เกษตรสมบูรณ พอใช 
3 แมน้ําเชิญ สะพานบานโนนเจดีย โคกสะอาด ภูเขียว พอใช 
4 แมน้ําช ี สะพานบานชัยเจริญ(แกงขาม) ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ พอใช 
5 แมน้ําช ี สะพานเวชศาสตรบานโนนนอย ลุมลําช ี บานเขวา เสื่อมโทรม 
6 หวยเสว ทางหลวง 201 (เลี่ยงเมือง)  ในเมือง เมืองชัยภูมิ เสื่อมโทรม 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10,2558 
 

      2)  การจัดการน้ําเสียชุมชน จังหวัดชัยภูมิมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเพียง 1 แหง คือ 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองชัยภูมิ  โดยไดรับงบอุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  มีการออกแบบระบบเพ่ือบําบัดน้ําเสียเวลา 20 ป  โดยออกแบบระบบรวบ 
รวมน้ําเสียเปนแบบทอรวม (Combined Sewer System) และใชหลักการไหลแบบ  Gravity Flow  ระบบบําบัด
น้ําเสียเปนแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon)  
 
  2.3.2)   สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 
     1) ปริมาณขยะมูลฝอย 
    จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนท่ี 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ จํานวน 7,986,429 ไร เปน
จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนอันดับ 7 ของประเทศ มีประชากร 
จํานวน 1,135,596 คน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 142 แหง โดยแบงเปน เทศบาลเมือง 1 แหง 
เทศบาลตําบล 35  แหง องคการบริหารสวนตําบล 106 แหง  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนรวมท้ังสิ้น 1,072.08 
ตันตอวัน  
    2) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
    จังหวัดชัยภูมิ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการใหบริการเก็บขนขยะ มูลฝอย 
จํานวน 92 แหง คิดเปนรอยละ 64.79 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด  อปท. ท่ีเหลือไมมีการใหบริการ
เก็บขนมูลฝอย 50 แหง คิดเปนรอยละ 35.21 ของ อปท.ท้ังหมด  
    3) การกําจัดขยะมูลฝอย 
    จังหวัดชัยภูมิ มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน 80 แหง  แตมีสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิเพียงแหงเดียวท่ีมีการกําจัดดวยวิธีฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill)  และเปนรูปแบบศูนยรวม (cluster)  โดยมี อปท. นําขยะมาท้ิงรวมจํานวน  11  แหง  มีขยะมูลฝอย
เขาสูระบบประมาณ 56.66 ตันตอวัน เปนขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จํานวน 42.71 ตันตอวัน และขยะของ 
อปท. ท่ีมารวมท้ิง จํานวน 13.95 ตันตอวัน และท่ีอีก 79  แหง เปนการกําจัดแบบไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
656.12 ตันตอวัน (รอยละ 88.74 และพบวา มีปริมาณขยะสะสม 68,968 ตัน  
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    4) การแบงกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย  
    จังหวัดชัยภูมิไดจัดกลุมพ้ืนท่ี (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวม 
กลุมพ้ืนท่ี  จํานวน 4 กลุม ดังนี้ 
    กลุมพ้ืนท่ี 1 อําเภอเมืองชัยภูมิ ไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
เมืองชัยภูมิ  อําเภอหนองบัวระเหว  อําเภอบานเขวา  อําเภอคอนสวรรค  อําเภอเนินสงา และบางสวนของ
อําเภอแกงครอ  อําเภอจัตุรัส  รวม 52 แหง  มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 269.05 ตันตอวัน 
    กลุมพ้ืนท่ี 2  อําเภอหนองบัวแดง  ไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
หนองบัวแดง  อําเภอภักดีชุมพล และบางสวนของอําเภอเกษตรสมบูรณ รวม 23 แหง มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 
138.02 ตันตอวัน 
    กลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอภูเขียวไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ ภูเขียว  
อําเภอบานแทน  และบางสวนของอําเภอเกษตรสมบูรณและอําเภอแกงครอ  รวม 32 แหง มีปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึน 196.98 ตันตอวัน 
    กลุมพ้ืนท่ี 4  อําเภอบําเหน็จณรงค  ไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอบําเหน็จณรงค  อําเภอจัตุรัส  อําเภอซับใหญ และอําเภอเทพสถิต รวม 26 แหง มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 
103.38 ตันตอวัน 
   ท้ังนี้  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอคอนสาร รวม 9 แหง มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 
37.33 ตันตอวัน  จะรวมกลุมพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยกับอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11  การแบงกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ 
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 2.4   จังหวัดมหาสารคาม 
  2.4.1) สถานการณการจัดการน้ําเสียชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 
    1)   คุณภาพน้ํา  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัด
มหาสารคามป 2558  จํานวน 5  สถานีไดแก แมน้ําชี 3 จุดและแมน้ําเสียว 2 จุด พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมอยู
ในเกณฑพอใช  (ตารางท่ี 18) 
ตารางท่ี 18  ผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในจังหวัดมหาสารคาม 
 

ลําดับ แมน้ํา สถานี ตําบล อําเภอ คุณภาพน้ํา 
1 แมน้ําช ี วัดวารินทราวาส  ทาตูม  เมือง เสื่อมโทรม 
2 แมน้ําช ี สะพานใกลวัดบานดินดํา เก้ิง เมือง พอใช 
3 แมน้ําช ี สะพานบานคุมใต หัวขวาง โกสุมพิสัย เสื่อมโทรม 
4 แมน้ําเสียว สะพานลําหวยเสียว หนองแสง วาปปทุม พอใช 
5 แมน้ําเสียว ฝายหวยเสียว บรบือ บรบือ พอใช 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10,2558 
      
      2)  การจัดการน้ําเสียชุมชน 
       จังหวัดมหาสารคามมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 2 แหงคือ ระบบรวบรวมและบําบัด 
น้ําเสียเทศบาลเมืองมหาสารคาม และเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  โดยไดรับงบอุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด   (ตารางท่ี 19) 
 

ตารางท่ี 19  ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ้ืนที่ 
(ไร) 

ประเภท 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ปริมาณนํ้าเสีย ที่
รองรับ (ลบ.ม./ วัน) 

ปริมาณนํ้าเสีย ที่เขา
ระบบ (ลบ.ม./ วัน) 

1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม 27 บอผึ่ง 4,200 2,800 
2. เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 25 บอผึ่ง+บึงประดิษฐ 1,500 หยุดเดินระบบ 

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10,2558 

  2.4.2) สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 

     1) ปริมาณขยะมูลฝอย 
      จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนท่ี 5,292 ตารางกิโลเมตร มีประชากร จํานวน 955,644 
คน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 142 แหง โดยแบงเปน เทศบาล
เมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 17 แหง องคการบริหารสวนตําบล 124 แหง  มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึน 
ประมาณ 893.51 ตันตอวัน แบงเปนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากเทศบาล จํานวน 168.6 ตันตอวัน และเปนขยะ 
มูลฝอยท่ีเกิดในเขต อบต. จํานวน 724.9 ตันตอวัน  

     2)  การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
      จังหวัดมหาสารคาม มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 142 แหง มีการให 
บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัด  63 แหง และไมมีการใหบริการ 79 แหง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
รวบรวมได 296.14 ตันตอวัน แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ 36.37 ตันตอวัน 
คิดเปนรอยละ 12.28 และกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ 259.77  ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 87.72 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได 
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     3)  การกําจัดขยะมูลฝอย 
      จังหวัดมหาสารคามไดมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมศูนยตามนโยบาย
การแบงกลุมพ้ืนท่ีจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 2 แหง เทานั้น คือศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเชียงยืน รายละเอียดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมารวมกําจัดและปริมาณขยะมูลฝอย ดังแสดงในตารางท่ี 20 

ตารางท่ี 20   การกําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย จังหวัดมหาสารคาม 
ศูนยกําจัด 
ขยะมูลฝอย 

อปท./หนวยงานทีน่ําขยะมลูฝอยมากําจัด 
ปริมาณขยะ  

มูลฝอย(ตัน/วัน) 
ระบบกําจดั 
ขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

๑๕ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ทต. ทาขอนยางทต. ขามเรียง อบต.ลาดพัฒนา 
อบต. ทาตูมอบต.เก้ิง อบต.เขวา อบต.ทาสองคอน  อบต.แกงเลิง
จานทม.มหาสารคามคายสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช
บริษัทสารคามบานไผรวมพฒันา จํากัดโรงฆาสัตวปกยาใจ และ
บริษัทโสมภาส เอนจิเนียร่ิง จาํกัด 

103 เทกอง
ควบคุม 

เทศบาล 
ตําบลเชียงยืน 

๑๘ แหง ไดแก อบต.แหใต อบต.เสือเฒา อบต.กูทอง อบต.ดอน
เงิน อบต.เหลาบัวบาน อบต.หนองซอน อบต.นาทอง อบต.เหลา
ดอกไม อบต.ชื่นชม อบต.ยางนอย อบต.ยางทาแจง อบต.นาสนี
วน อบต.เชียงยนื ทต.หัวนาคํา ทต.กุดปลาดุก ทต. โพนทอง ทต.
เชียงยืน และบริษัทขอนแกนแหอวน (สาขาเชียงยนื) 

33 ฝงกลบ 
แบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

    แตเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามมีการบริหารจัดการระบบไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร  จึงทําใหจังหวัดมหาสารคามมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ โดยเปนการฝงกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) จํานวน 1 แหง ไดแก ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบล 
เชียงยืน ใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนบริเวณ
ใกลเคียงมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ  33 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 3.7 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน สวนปริมาณขยะมูลฝอย จํานวน 268 ตันตอวัน ถูกกําจัดในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบไม
ถูกหลักวิชาการ จํานวน 37 แหง กระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ีท้ัง 13 อําเภอของจังหวัด ซ่ึงกอใหเกิดขยะมูลฝอยสะสม
ปริมาณ 66,562 ตัน และขยะมูลฝอยจํานวน 451 ตันตอวัน ยังไมไดรับการจัดการ  

    4)  การแบงกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย 
     จังหวัดมหาสารคามกําหนดกลุมพ้ืนท่ี (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยเปน 5 กลุม โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการรวบรวมไปกําจัด สภาพพ้ืนท่ีและความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ  (รูปท่ี 12 ) ดังนี้ 

     กลุมพ้ืนท่ี 1 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีเทศบาลเมืองมหาสารคามเปนเปนพ้ืนท่ี
หลักในการดําเนินการเทกองควบคุม มีเนื้อท่ี 49 ไร โดยพัฒนาศักยภาพเปนระบบแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงาน
ไฟฟา (Direct Power Plant) มีปริมาณขยะมูลฝอยเขาระบบ 311 ตันตอวัน สามารถปด/ฟนฟู ระบบกําจัดขยะ 
มูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการได 10 แหง กําจัดขยะสะสมไดจํานวน 44,353 ตัน ประกอบดวย 3 อําเภอ ไดแก 
อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอแกดํา อําเภอกันทรวิชัย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมกลุม จํานวน 32 แหง 
และมีศูนยจัดการของเสียอันตรายของจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 แหง โดยรวบรวมของเสียอันตรายไปกําจัด ไม
นอยกวา 35 ตันตอป 
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     กลุมพ้ืนท่ี 2 เทศบาลตําบลเชียงยืน มีเทศบาลตําบลเชียงยืนเปนพ้ืนท่ีหลักใน
การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีพ้ืนท่ี 48 ไร และมีศักยภาพยกระดับเปนศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานโดยการหมักทําปุยและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง (RDF) 
ปริมาณขยะมูลฝอยเขาระบบประมาณวันละ 185  ตัน สามารถปด/ฟนฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูก
หลักวิชาการได 6  แหง กําจัดขยะสะสมไดจํานวน 1,350 ตันจาก 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเชียงยืน อําเภอชื่นชม 
และอําเภอโกสุมพิสัย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมกลุม จํานวน  31  แหง  

     กลุมพ้ืนท่ี 3 เทศบาลตําบลวาปปทุม  ปจจุบันกลุมพ้ืนท่ีนี้มีการจัดการขยะ
แบบไมถูกหลักวิชาการและไมมีสถานท่ีกําจัดแบบถูกหลักวิชาการในพ้ืนท่ี จึงจะสนับสนุนใหเทศบาลตําบล 
วาปปทุม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักในการดําเนินการ เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอย 
จํานวน 30 ไร โดยจะศึกษาออกแบบเพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ และแปรรูปขยะ
มูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง (RDF)  มีปริมาณขยะมูลฝอยเขาระบบประมาณวันละ 144 ตัน สามารถปด/ฟนฟู 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการได 5 แหง ในพ้ืนท่ีในอําเภอวาปปทุมและอําเภอนาดูน เพ่ือให
สามารถกําจัดขยะสะสมไดจํานวน  3,101  ตัน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมกลุม จํานวน 22 แหง  

     กลุมพ้ืนท่ี 4 เทศบาลตําบลบรบือ ปจจุบันกลุมพ้ืนท่ีนี้มีการจัดการขยะแบบไม
ถูกหลักวิชาการ และไมมีสถานท่ีกําจัดแบบถูกหลักวิชาการในพ้ืนท่ี จึงสนับสนุนใหเทศบาลตําบลบรบือเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลักในการดําเนินการ เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 13 ไร โดยจะศึกษา
ออกแบบเพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 
(RDF)  มีปริมาณขยะมูลฝอยเขาระบบประมาณวันละ 203 ตัน สามารถปด/ฟนฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไม
ถูกหลักวิชาการได 9 แหง ในพ้ืนท่ีในอําเภอบรบือ อําเภอนาเชือกและอําเภอกุดรัง เพ่ือใหสามารถกําจัดขยะสะสม
ไดจํานวน 11,225 ตัน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมกลุม จํานวน 32 แหง  

     กลุมพ้ืนท่ี 5 เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย กลุมพ้ืนทีเทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย 
ปจจุบันกลุมพ้ืนท่ีนี้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการ และไมมีสถานท่ีกําจัดแบบถูกหลักวิชาการใน
พ้ืนท่ี จึงสนับสนุนใหเทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย เปน องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลักในการดําเนินการ เนื่องจาก
มีพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอย  จํานวน 7 ไร โดยจะศึกษาออกแบบเพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูก
หลักวิชาการและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง (RDF)  มีปริมาณขยะมูลฝอยเขาระบบประมาณวันละ 
115 ตัน สามารถปด/ฟนฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการได 5 แหง ในพ้ืนท่ีในอําเภอเพ่ือให
สามารถกําจัดขยะสะสมไดจํานวน 6,083 ตัน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมกลุม จํานวน 22 แหง  

     5)  ของเสียอันตรายชุมชน   
      จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของ
เสียอันตรายชุมชน :เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตําบล 3.217  กิโลกรัมตอคนตอป 
องคการบริหารสวนตําบล 2.306 กิโลกรัมตอคนตอป: กรมควบคุมมลพิษ ป 2555) พบวาจังหวัดมหาสารคามี
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ 2,152.47 ตันตอป 

     ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประเภทซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) (พิจารณาจากอัตราการเกิด 
WEEE : เทศบาลเมือง 8.699 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตําบล 6.366 กิโลกรัมตอคนตอป องคการบริหาร
สวนตําบล 5.235 กิโลกรัมตอคนตอป: กรมควบคุมมลพิษ ป 2555) พบวาจังหวัดมหาสารคามมีปริมาณซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4774.61 ตันตอป  
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     การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม พบวา สวนใหญยังถูกท้ิง
ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป มีเพียงบางทองถ่ินมีการรณรงคการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอย
ท่ัวไป แตยังมีขอจํากัดในการรวบรวมและขนสงไปรีไซเคิลหรือกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ในป 2554 เทศบาล
เมืองมหาสารคาม โดยการสนับสนุนของกรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการสงเสริมและรณรงคใหประชาชน  
คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือสงไปบําบัดหรือกําจัดอยางถูกหลักวิชาการและไดรับการสนับสนุน
เครื่องบดหลอดฟลูออเรสเซนต จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  

     จังหวัดมหาสารคามยังไมมีศูนยบริการจัดการของเสียอันตรายชุมชน ซ่ึงปจจุบันมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงเริ่มมีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชนแลวแตยัง
ประสบปญหาการรวบรวมและนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ 

      6) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม 

      1)  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมีแนวโนมสูงข้ึน และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะนําไป
กําจัดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากการลด คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางยังไมมีประสิทธิภาพ 
ขาดการดําเนินการอยางครบวงจร รวมท้ังมีการใชถุงพลาสติกและโฟมอยางฟุมเฟอย 
      2)  ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนรอยละ 93.54 มีการกําจัดแบบไมถูกสุขลักษณะเปน
ลักษณะเทกองและเผาเปนครั้งคราว และท้ิงตามท่ีสาธารณะสงผลกระทบตอประชาชนและสภาพแวดลอม 
และเกิดปญหาการรองเรียน 
      3) ปญหาการขาดแคลนท่ีดินสําหรับใชเปนสถานท่ีในการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะ 
มูลฝอยรวม  1 แหง ในกลุมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย ตามบันทึกขอตกลง เม่ือป พ.ศ. 2558 การแบงกลุมพ้ืนท่ี
เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด เนื่องจากตองใชพ้ืนท่ีคอนขางมากและตองมีสภาพพ้ืนท่ีและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ประกอบกับมักเกิดปญหาการตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
      4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาดความพรอมของในการจัดเตรียมโครงการ
เพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
      5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังไมไดดําเนินการในเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยไมมีการใหบริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัด ทําใหขยะมูลฝอยไมไดรับการจัดการอยางถูก
หลักวิชาการ 
      6) การจัดการของเสียอันตรายชุมชนยังไมมีการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไมมีสถานท่ีในการ
จัดเก็บและเก็บรวบรวมท่ีถาวรประกอบกับไมมีการบริหารจัดการท่ีชัดเจนเนื่องจากไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง  
      7) ประชาชน/เยาวชน ยังขาดความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง  
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รูปท่ี 12  การแบงกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม 

 

  2.5  จังหวัดหนองบัวลําภ ู

   2.5.1)  สถานการณการจัดการน้ําเสียชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู 

     1)     คุณภาพน้ํา  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัด
หนองบัวลําภูป 2558  จํานวน 4  สถานีไดแก ลําพะเนียง พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑพอใช  ดังตารางท่ี 21 
ตารางท่ี 21  ผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในจังหวัดหนองบัวลําภ ู

ลําดับ แมนํ้า สถานี ตําบล อําเภอ คุณภาพนํ้า 
1 ลําพะเนยีง สะพานโนนสงั-ศรีบุญเรือง โคกใหญ โนนสัง พอใช 
2 ลําพะเนยีง สะพานบานวงัหมื่น หนองบัว เมือง เสื่อมโทรม 
3 ลําพะเนยีง สะพานบานหวาใหญ หนองหวา เมือง พอใช 
4 ลําพะเนยีง สะพานบานฝงแดง ฝงแดง นากลาง พอใช 

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10,2558 
 

      2)   การจัดการน้ําเสียชุมชน 
        จังหวัดหนองบัวลําภู ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  
      

     2.5.2)  สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองบัวลําภู 

    1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

    จากขอมูลสถานการณขยะมูลฝอยของประเทศไทย ป พ.ศ. 2557 จังหวัดหนองบัวลําภ ู
มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน  481.4 ตันตอวัน แบงเปนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากเทศบาล จํานวน 212.9 ตันตอวัน 
และเปนขยะมูลฝอยท่ีเกิดในเขต อบต. จํานวน 268.5 ตันตอวันและมีปริมาณขยะมูลฝอยเปนรายอําเภอ  
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    2) การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน 
    จังหวัดหนองบัวลําภู  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 67 แหง มีการ
ใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัด จํานวน 46 แหง คิดเปนรอยละ 61 และไมมีการใหบริการ จํานวน  
21 แหง คิดเปนรอยละ 39  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 481.4 ตันตอวัน มีปริมาณขยะท่ีเก็บรวบรวมได 
202.32  ตันตอวัน แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ 67.23 ตันตอวัน คิดเปน
รอยละ 33.23 และกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ 135.09 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 66.77 ของปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได 

    3) การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
    จังหวัดหนองบัวลําภู มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการจํานวน 2 แหง 
เปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) คือ  
    1)  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  เปดใชดําเนินการตั้งแต
ป 2542 ปจจุบันใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริเวณใกลเคียง จํานวน  12 แหง 
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ 44.24  ตันตอวัน 
    2)  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลโนนสัง  เริ่มเปดใชดําเนินการเม่ือ
เดือนตุลาคม 2557  โดยมีศักยภาพรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 30 ตันตอวัน แตปจจุบันมีปริมาณขยะเขา
ระบบประมาณ  7  ตันตอวัน จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 3 แหง ในพ้ืนท่ีอําเภอโนนสัง   
    จากสถานการณการกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันท่ีกลาวมาขางตน พบวา จังหวัด
หนองบัวลําภูมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดอยางถูกหลักวิชาการเพ่ิมข้ึนจาก 43.45 ตันตอวัน เปน 67.23 ตันตอ
วัน  คิดเปนรอยละ 14 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน (481.4 ตันตอวัน)  และสามารถกําจัดขยะมูลฝอยสะสมใน
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโนนสัง จํานวน 9,000 ตัน จึงทําใหเหลือปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
รวบรวมได จํานวน 103.25 ตันตอวันถูกกําจัดในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการ จํานวน  25 
แหง กระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ีท้ัง 6 อําเภอของจังหวัด  และเหลือขยะมูลฝอยสะสมปริมาณ 20,662 ตัน และปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใหบริการ จํานวน 173 ตันตอวัน ท่ียังไมไดรับการจัดการ 
    นอกจากนี้  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559  เทศบาลตําบลนากลาง ไดรับการจัดสรร
งบประมาณดําเนินการกอสรางระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) วงเงิน 67,834,000 บาท 
โดยมีศักยภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยไดประมาณ 30 ตันตอวัน เม่ือดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจังหวัด
หนองบัวลําภู จะมีระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ท้ังหมด 3 แหง สามารถรองรับ
ปริมาณขยะไดประมาณ 100–150 ตันตอวัน 

     4) การแบงกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
     จังหวัดหนองบัวลําภูไดกําหนดกลุมพ้ืนท่ี (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เปน 5 กลุม (แสดงดังรูปท่ี 13 ) โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการรวบรวมไปกําจัด และสภาพพ้ืนท่ีดังนี้ 

    กลุมท่ี 1 เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  มีเทศบาลเมืองหนองบัวลําภูเปนหนวยงานหลัก 
ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองหนองบัวลําภูจํานวน 16 แหง  ซ่ึงปจจุบันเปนระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีเนื้อท่ี  27 ไร โดยจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง (RDF) มี
ศักยภาพรวบรวมปริมาณขยะเขาระบบประมาณ61.1ตันตอวัน สามารถปด/ฟนฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูก
หลักวิชาการได 3 แหง กําจัดขยะสะสมไดจํานวน 2,820 ตัน โดยในปงบประมาณ 2558 พ้ืนท่ีเปาหมายในการจัดการ
ขยะเกาสะสมท่ีจะตองปรับปรุงฟนฟูสถานท่ีกําจัดขยะเดิม (ชั่วคราว) ดวยงบทองถ่ิน ไดแก เทศบาลตําบลนาคําไฮ 
จํานวน 1,300 ตัน เทศบาลตําบลหัวนา จํานวน 720 ตัน และเทศบาลตําบลนามะเฟอง จํานวน 800 ตัน  
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    กลุมท่ี  2 เทศบาลตําบลโนนสัง  มีเทศบาลตําบลโนนสังเปนหนวยงานหลัก 
ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอโนนสังจํานวน 11 แหง  ซ่ึงปจจุบันเปนระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  มีเนื้อท่ี 47 ไร และในระยะตอไป (ป 2562)
จะเพ่ิมประสิทธิภาพเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 
(RDF)  โดยมีศักยภาพรวบรวมปริมาณขยะเขาระบบประมาณ  23.2  ตันตอวัน  สามารถปด/ฟนฟู ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการได 5แหง กําจัดขยะสะสมไดจํานวน  10,885ตัน  โดยในปงบประมาณ 2558 
พ้ืนท่ีเปาหมายในการจัดการขยะเกาสะสมและนําขยะมูลฝอยใหมไปกําจัดท่ีศูนย ไดแก เทศบาลตําบลกุดดู 
จํานวน 1,000 ตัน เทศบาลตําบลบานคอ จํานวน 810 ตัน องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา จํานวน 25 ตัน 
องคการบริหารสวนตําบลบานถ่ิน จํานวน 50 ตัน สําหรับเทศบาลตําบลโนนสัง ไดดําเนินการฝงกลบขยะเกาสะสม 
จํานวน 9,000 ตัน แลวเสร็จตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2557 ท่ีผานมา 
    กลุมท่ี 3 เทศบาลตําบลนากลาง  มีเทศบาลตําบลนากลางเปนหนวยงานหลัก 
ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอนากลางและอําเภอนาวัง จํานวน 16 แหง ซ่ึงปจจุบัน
อยูระหวางการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีเนื้อ
ท่ี 49 ไร โดยจะแลวเสร็จภายในป 2559 และในระยะตอไป (ป 2562)จะเพ่ิมประสิทธิภาพเปนศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง (RDF) โดยมีศักยภาพรวบรวม
ปริมาณขยะเขาระบบประมาณ 70.8 ตันตอวัน  สามารถปด/ฟนฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลัก
วิชาการได 8 แหงกําจัดขยะสะสมไดจํานวน 5,757.2ตัน โดยในปงบประมาณ 2558 มีพ้ืนท่ีเปาหมายในการ
จัดการขยะเกาสะสมท่ีจะตองปรับปรุงฟนฟูสถานท่ีกําจัดขยะเดิม (ชั่วคราว) ดวยงบทองถ่ิน ไดแก เทศบาล
ตําบลนาเหลา จํานวน 2,300 ตัน องคการบริหารสวนตําบลดงสวรรคจํานวน 250 ตัน องคการบริหารสวน
ตําบลวังทองจํานวน 500 ตัน  

    กลุมท่ี 4 เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย   มี เทศบาลตําบลโนนสู งเปลือย เป น
หนวยงานหลัก ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอศรีบุญเรือง จํานวน 14 แหง  ปจจุบัน
กลุมนี้มีการจัดการขยะแบบไมถูกหลักวิชาการ และไมมีสถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกหลักวิชาการในพ้ืนท่ี  จึง
สนับสนุนใหเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะแบบถูกหลัก
วิชาการ เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 36 ไร โดยจะศึกษาออกแบบเพ่ือกอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง (RDF) ในป 2559 มีศักยภาพ
รวบรวมปริมาณขยะมูลฝอยเขาระบบประมาณ63.4ตันตอวัน สามารถปด/ฟนฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ไมถูกหลักวิชาการได 4แหง กําจัดขยะสะสมไดจํานวน 5,550 ตันโดยในปงบประมาณ 2558 มีพ้ืนท่ีเปาหมาย
ในการจัดการขยะเกาสะสมท่ีจะตองปรับปรุงฟนฟูสถานท่ีกําจัดขยะเดิม (ชั่วคราว) ดวยงบทองถ่ิน ไดแก
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  จํานวน 4,000 ตัน และเทศบาลตําบลจอมทอง จํานวน 1,000 ตัน 
     ในปงบประมาณ 2560 - 2561 เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เก็บขนขยะโดยจัดซ้ือรถเก็บขนขยะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอศรีบุญเรือง ท่ีไมมีรถเก็บขน
ขยะควรจางเหมาเอกชนเก็บขนเพ่ือนําขยะไปกําจัดท่ีศูนยฯ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีรถเก็บขนขยะ
จะตองนําขยะไปกําจัดท่ีศูนยฯทุกแหง 

    กลุมท่ี 5 เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา  ปจจุบันกลุมนี้มีการจัดการขยะแบบไมถูก
หลักวิชาการ และไมมีสถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกหลักวิชาการในพ้ืนท่ี จึงสนับสนุนใหเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา
เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดต้ังศูนยกําจัดขยะแบบถูกหลักวิชาการ ประกอบดวย องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอสุวรรณคูหา จํานวน 9 แหงมีพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 10 ไร โดยจะ
ศึกษาออกแบบเพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิง
อัดแทง (RDF) ในป 2560 มีศักยภาพรวบรวมปริมาณขยะมูลฝอยเขาระบบประมาณ32.6ตันตอวัน สามารถ
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ปด/ฟนฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการได 6แหง กําจัดขยะสะสมไดจํานวน 4,650 ตัน โดย
ในปงบประมาณ 2558 มีพ้ืนท่ีเปาหมายในการจัดการขยะเกาสะสมท่ีจะตองปรับปรุงฟนฟูสถานท่ีกําจัดขยะ
เดิม (ชั่วคราว) ดวยงบทองถ่ิน ไดแก เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา จํานวน 2,600 ตัน เทศบาลตําบลนาดี จํานวน 
600 ตันเทศบาลตําบลบานโคก จํานวน 1,000ตัน 
     ในปงบประมาณ 2560 - 2561 เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เก็บขนขยะโดยจัดซ้ือรถเก็บขนขยะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอสุวรรณคูหา ท่ีไมมีรถเก็บ
ขนขยะควรจางเหมาเอกชนเก็บขนเพ่ือนําขยะไปกําจัดท่ีศูนยฯ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีรถเก็บขน
ขยะจะตองนําขยะไปกําจัดท่ีศูนยฯทุกแหง 

 
รูปท่ี 13 การแบงกลุมพ้ืนท่ีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองบัวลําภู 

 
    5) มูลฝอยติดเช้ือ 

    จากการสํารวจขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภูในป 2555 มี
จํานวน 142,000 กิ โลกรัม และในป  2556 มีจํานวน 151,302 กิ โลกรัม แบ งเปนมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 7 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 83 แหง คลินิก จํานวน 93 แหง 
สถานพยาบาลสัตว จํานวน 4 แหง และหองปฏิบัติการ จํานวน 1 แหง รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 22 

      จังหวัดหนองบัวลําภูไมมีศูนยกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดังนั้นในการรวบรวมและการกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึน โรงพยาบาลไดจางเหมาบริษัทเอกชน (ส.เรืองโรจนสระบุรี) เก็บขนนําไปกําจัด ไดแก 
โรงพยาบาลหนอง บัวลําภู โรงพยาบาลนากลาง โรงพยาบาลสุวรรณคูหาโรงพยาบาลวีระพล นอกจากนั้น
โรงพยาบาลกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดวยเตาเผาของโรงพยาบาลเอง ไดแก โรงพยาบาลศรีบุญเรือง โรงพยาบาล
โนนสัง และโรงพยาบาลนาวัง 
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ตารางท่ี 22  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดหนองบัวลําภู 
หนวยงาน ปริมาณ (กก.) บริษัทเก็บขน สถานที่กําจัด 

ป 2555 ป 2556 
รพ.หนองบัวลําภู 67,080 78,470 ส.เรืองโรจนสระบุรี เตาเผา จ.นครสวรรค 
รพ.ศรีบุญเรือง 16,684 26,631 กําจัดเอง เตาเผา รพ.ศรีบุญเรือง 
รพ.นากลาง 14,226 13,594 ส.เรืองโรจนสระบุรี เตาเผา จ.นครสวรรค 
รพ.โนนสัง 14,360 13,389 กําจัดเอง เตาเผา รพ.โนนสัง 
รพ.นาวัง 17,073 6,550 กําจัดเอง เตาเผา รพ.นาวงั 
รพ.สุวรรณคูหา 10,603 10,971 ส.เรืองโรจนสระบุรี เตาเผา จ.นครสวรรค 
รพ.วีระพล(เอกชน) 1,974 1,697 ฝากสง รพ.หนองบัวลําภู 

รวม 142,000 151,302  
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู, 2557 

    6) ของเสียอันตรายชุมชน 
    จากการคาดการณการเกิดของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดหนองบัวลําภู (พิจารณา
จากอัตราการเกิดของเสียอันตรายชุมชน : เทศบาลเมือง3.374 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตําบล3.217 
กิโลกรัมตอคนตอป องคการบริหารสวนตําบล2.306 กิโลกรัมตอคนตอป: กรมควบคุมมลพิษ ป 2555) 
    จากการคาดการณการเกิดปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประเภทซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) (พิจารณา
จากอัตราการเกิด WEEE : เทศบาลเมือง 8.699 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตําบล6.366กิโลกรัมตอคนตอป 
องคการบริหารสวนตําบล 5.235 กิโลกรัมตอคนตอป: กรมควบคุมมลพิษ ป 2555) 
    การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดหนองบัวลําภู พบวา สวนใหญยังถูกท้ิง
ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป มีเพียงบางทองถ่ินมีการรณรงคการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอย
ท่ัวไป แตยังมีขอจํากัดในการรวบรวมและขนสงไปรีไซเคิลหรือกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2556–2557 เทศบาลตําบลโนนสัง ไดดําเนินโครงการรณรงคการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนท่ี ประชากร
ประมาณ 8,854 คน หรือประมาณ 2,000 หลังคาเรือน สามารถรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนไดจํานวนประมาณ 
1 ตัน หรือคิดเปน 0.11 กิโลกรัมตอคนตอวัน 
    จังหวัดหนองบัวลําภู ยังไมมีศูนยบริการจัดการของเสียอันตรายชุมชน ซ่ึงปจจุบันมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงเริ่มมีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชนแลวแตยัง
ประสบปญหาการรวบรวมและนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ   ในป 2556-2557 จังหวัดหนองบัวลําภู โดย
การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู รวมกับ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10  และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองบัวลําภู ไดเริ่มดําเนินโครงการจัดการของเสีย
อันตรายจังหวัดหนองบัวลําภู ไดสงเสริมและรณรงคใหประชาชน และหนวยงานทุกภาคสวนในจังหวัด
หนองบัวลําภู คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน และนําสงใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเพ่ือ
รวบรวม และสงใหองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู จัดสงไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการตอไป ดังนั้น
จังหวัดหนองบัวลําภูโดยองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู จึงมีศักยภาพในการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน 
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    7)  ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

    1) ปริมาณขยะท่ีจะตองนําไปกําจัดข้ันสุดทายยังมีแนวโนมสูงข้ึนเนื่องจากการลด 
คัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตนทางยังไมมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการใชถุงพลาสติกอยางฟุมเฟอย 
    2) ขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล อีกจํานวน
มากท่ีมีการจัดการขยะแบบไมถูกหลักวิชาการ โดยมีการกําจัดแบบเทกองและเผาเปนครั้งคราว สงผลกระทบ
ตอประชาชนและสภาพแวดลอม 
    3) ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังไมไดรับการจัดการอยางถูกตอง สวนใหญถูกท้ิง
ปะปนไปกับขยะท่ัวไป ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจและความรวมมือในการคัดแยกของเสีย
อันตรายออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไป รวมท้ัง อปท. ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการตั้งแตการรวบรวม
และการขนสง ยังไมมีการบริหารจัดการใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
    4) การรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังไมมีการใหบริการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัด โดยเบื้องตน
ใหชุมชนดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเอง ทําใหขยะมูลฝอยไมไดรับการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ 
และมีขยะมูลฝอยตกคางในพ้ืนท่ีไมสามารถเขาไปใหบริการได โดยเฉพาะในเขต อบต. 
    5)  การดําเนินการระบบฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลของเทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เชน ไมมีการบดอัดและฝงกลบดวยดินทุกวัน บอติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใตดินมีสภาพชํารุด ระบบรวบรวมและสถานีสูบน้ําเสียชํารุด เครื่องจักรไมเพียงพอและมีสภาพชํารุด
ทรุดโทรม เปนตน 
    6) ทองถ่ินขาดความพรอมในการจัดเตรียมโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการลงทุนกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 
    7)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังไมมีการจัดเก็บและบันทึกขอมูลการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

บทที่ 3   
ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  

3.1   ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   จังหวัดกาฬสินธุ 

  3.1.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดการน้ําเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ     

    เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน ตั้งแตป พ.ศ. 2539 – 2551โดย

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ

จังหวัด รวมท้ังสิ้น  215.015  ลานบาท  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 23 

ตารางท่ี 23  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ลําดับ

ที่ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 

4.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน
ระบบรวบรวมและบาํบดัน้าํเสีย 

2 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 

4.000 ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail 
Design : DD) ระบบรวบรวมและบาํบัด 
น้ําเสีย 

3 2548 - 2551 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(งบประมาณแผนดนิ) 

207.015 กอสรางระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสีย  
ดําเนินการ  900 วัน (14 ต.ค.48 - 1 เม.ย. 
51) โดยวาจางให 
- บริษัทวรรธนสรร จํากัด เปนผูดําเนินการ
กอสราง ในวงเงิน 199.5325  ลานบาท   
- บริษัท นอรธอิสต คอนซัลแตนส จํากัด   
เปนผูควบคุมงาน ในวงเงนิ 7.4825 ลานบาท 

 

  3.1.2 รายละเอียดของระบบรวมรวมและบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนตั้งอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะกุดออและแกงดอน

กลางบางสวน  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ มีพ้ืนท่ีประมาณ 27 ไร  30  ตารางวา (รูปท่ี 14) โดยเริ่มกอสราง

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเม่ือเดือนตุลาคม 2548 และกอสรางแลวเสร็จเม่ือเดือนเมษายน 2551  เริ่มเดิน

ระบบตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียคิดเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี

เทศบาล  ซ่ึงเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดมอบหมายใหสวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

เปนผูรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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รูปท่ี 3.1-1   แสดงท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

 
รูปท่ี 14   แสดงท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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รูปท่ี 15   พ้ืนท่ีบริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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  1) ระบบรวบรวมน้าํเสีย 

  ระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนระบบทอรวม (Combined Sewer)  โดย
ออกแบบการวางระบบทอใหทิศทางการไหลของน้ําเสียตามแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow)   จึงทําให
ความลึกของทอเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  ตามระยะทาง ซ่ึงทอรวบรวมน้ําเสียบริเวณท่ีเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
มีระดับความลึกประมาณ 7-8 เมตรครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการน้ําเสีย 6.76 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
40 ของพ้ืนท่ีเทศบาล เฉพาะชุมชนหนาแนน  โดยมีคาการออกแบบไวท่ี 20 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 
2566  สามารถรวบรวมและรับน้ําเสียได 12,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
  ระบบรวบรวมน้ําเสีย ประกอบดวย  บอดักน้ําเสีย (CSO)  16 แหง  และสถานีสูบ  น้ําเสีย
ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย 1 แหง (รูปท่ี 16)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1)   สถานีสูบน้ําเสีย  1  แหง  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย  ประกอบดวย  ประตูน้ํา

ควบคุมน้ําเขา   ตะแกรงดักขยะ  2 เครื่อง เปด  3  ชั่วโมงตอวัน และเครื่องสูบน้ํา (Submersible pump) 4 ตัว  

อัตราการสูบ  560  ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และ TDH  10 เมตร 

    2)  บอดักน้ําเสีย (CSO)  จํานวน  16  แหง  ไดแก 

  CSO 1   ถนนแกงดอนกลาง   สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูแกงดอนกลาง 

  CSO 2   ถนนแกงดอนกลาง   สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูแกงดอนกลาง 

  CSO 3   ถนนอนรรฆนาค     สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูลําน้ําปาว 

  CSO 4   ถนนอนรรฆนาค     สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูลําน้ําปาว    

  CSO 5   ถนนอนรรฆนาค     สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูลําน้ําปาว 

  CSO 6   ถนนอนรรฆนาค     สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูลําน้ําปาว 

  CSO 7   ถนนแกงสําโรง      สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูลําน้ําปาว 

  CSO 8/1,8/2  ถนนประดิษฐ สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูลําน้ําปาว 

  CSO 9/1,9/2  ถนนรอบกุดน้ํากิน   สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูลําน้ําปาว 

  CSO 10/1,10/2 ถนนทางหลวงหมายเลข 213 สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูคลองระบายน้ําถนนบายพาส 

  CSO 11  ถนนทางหลวงหมายเลข 213  สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูคลองระบายน้ําถนนบายพาส 

  CSO 12 ถนนทางหลวงหมายเลข 213 สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูคลองระบายน้ําถนนบายพาส 

  CSO 13  ถนนทางหลวงหมายเลข 213  สําหรับดักน้ําเสียท่ีจะไหลลงสูคลองระบายน้ําถนนบายพาส 

 2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 

   ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon ; AL)  

ตั้งอยูบริเวณกุดออ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  มีเนื้อท่ี  27  ไร  2  งาน  45.2 ตารางวา  ชุมชนท่ีอยูใกล

สถานท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียมากท่ีสุดคือ ชุมชนคุมหวย อยูหางประมาณ 0.4 กิโลเมตร  ความสามารถในการ

รองรับปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 14,000 ลูกบาศกเมตร ระบบบําบัดน้ําเสียประกอบดวย บอบําบัดน้ํา

เสียแบบสระเติมอากาศ 2 บอเรียงตอกันแบบอนุกรม ไดแกบอเติมอากาศและบอตกตะกอน  บอเติมคลอรีน  

และอาคารท่ีตั้งอยูในระบบ (รูปท่ี 17) โดยมีรายละเอียดดังนี้    
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รูปท่ี  17  ผังระบบทอรวบรวมน้ําเสียและบอดักน้ําเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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  1) บอเติมอากาศ (Aeration Pond) 1 บอ ความลึก  3  เมตร  ความจุ  70,000  ลูกบาศก
เมตร มีระยะเวลาเก็บกักน้ําประมาณ 5 วัน  โดยมีเครื่องเติมอากาศ20 ตัว สามารถใชงานไดตามปกติ  
  2) บอตกตะกอน (Settling Pond) 1 บอ ความลึก 3 เมตร ความจุ 21,000 ลูกบาศกเมตรมี
ระยะเวลาเก็บกักน้ําประมาณ 1.5 วัน 
  3) บอเติมคลอรีน  1 บอ ซ่ึงไมมีการเติมคลอรีนในน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดกอนปลอยสูแหลงน้ํา
สาธารณะ  
  4) กลุมอาคารท่ีตั้ งอยู ในระบบบําบัดน้ํ าเสียประกอบดวย อาคารสํานักงาน 1 หลัง  
มีหองควบคุมหองปฏิบัติการ  หองควบคุม และหองน้ํา อาคารปอมยาม 1 หลัง และอาคารเก็บ/จายคลอรีน 1 
หลัง โดยมีการใชประโยชนจากอาคารทุกหลังตามวัตถุประสงค ยกเวนในสวนของหองปฏิบัติการท่ีไมมีการใช
ประโยชน 
  5) เครื่องจักรกลในระบบบําบัดน้ําเสีย  ไดแก  เครื่องสูบน้ํา ชนิด Submersible จํานวน  
4 ตัว  15  kw  อัตราสูบน้ําเสีย 160 ลิตรตอวินาที และเครื่องดักขยะ  จํานวน 2 ตัว สามารถใชงานไดตามปกติ 

 
 3.1.3  ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย 

    1)  ประสิทธิภาพการใชงานระบบโดยประเมินจากปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบเทียบกับ
ขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียพบวาชวงเดือนมกราคม - กรกฎาคม2558  มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ย 
วันละ 313 – 503 ลูกบาศกเมตร  คิดเปนประสิทธิภาพการใชงานรอยละ  2.24 - 3.60  ของปริมาณน้ํา
เสียท่ีระบบสามารถรองรับได  (14,000 ลูกบาศกเมตร) 

    2) ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียโดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD และ
คุณภาพน้ําออกจากระบบสําหรับประสิทธิภาพการลด BOD คิดเปนรอยละ 72.49และจากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ํากอนเขาระบบและหลังออกจากระบบบําบัดน้ําเสียโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10  
จํานวน  2 ครั้งคือ ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2558  และครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 พบวา 
คุณภาพน้ําออกจากระบบผานเกณฑมาตรฐานทั้ง 2 ครั้ง  แตมีขอสังเกตวา ปริมาณ BOD น้ําเสียที่เขา
ระบบคอนขางตํ่า (22.1 และ 7.56 มก./ล.)  และครั้งท่ี 1 คุณภาพน้ําออกจากระบบมีคา Oil and Grease  
เพิ่มขึ้น แตไมเกินมาตรฐาน โดยอาจมีสาเหตุมาจากสาหรายในบอบม ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไดตามภาวะปกติ  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 24นอกจากนี้  เทศบาล ฯ ไดแจงวาทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขาและ
ออกจากระบบ จํานวน 8 พารามิเตอรหลักทุกเดือนโดยบริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด  
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Chlorine Contact 

 

Settling Pond 

Aeration Pond 

Flow Measuring 

 
Pump Sump 

อาคารสาํนักงานและหอ้งปฏบิตัิการ 

รูปท่ี 17  แผนผังบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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ตารางท่ี 24 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 
        ทําการเก็บตัวอยางน้ํา ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 เมษายน 2558และครั้งท่ี 2 วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 

พารามิเตอร หนวย 
คุณภาพน้ําเขา

ระบบ 
คุณภาพน้ําออก

ระบบ 
คา

มาตรฐาน* 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1. pH - 6.50 6.77 6.92 6.95 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 464.0 447.0 357.0 338.0 - 
3. Total Suspended Solids (TSS) mg/L 66.0 286 5.0 25 <30 
4. Total  Kjeldahl  Nitrogen mg/L 12.3 5.9 0.6 2.5 <20 
5. BOD mg/L 22.10 7.56 6.08 3.40 <20 
6. Oil and Grease mg/L 0.9 2.0 2.7 2.0 <5 
7. Total Phosphorus mg/L 1.822 1.787 0.140 0.191 <2 

ท่ีมา : สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 , 2558 
หมายเหตุ :  คามาตรฐาน *ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม ก า ร
 ระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ 
 ประกาศท่ัวไป เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

   3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสีย  

     (1)   การดําเนินงานระบบ 

      ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนระบบบอเติมอากาศ สามารถรองรับน้ําเสียได  14,000  
ลบ.ม./ว ันประกอบดวย บ อบําบ ัด 2 บ อได แก บ อเต ิมอากาศ  (Aerated Lagoon) 1 บอ และบ อบ ม 
(Maturation pond) หรือบ อตกตะกอน  1 บอ  บอส ัมผ ัสคลอรีน 1 บอ  อาคารสําน ักงานและห อง 
ปฏิบัติการ 1 หลัง ซึ่งอยูในสภาพใชงานไดแตไมมีการใชงาน ปอมยาม  สถานีสูบน้ําเสียระบบอัตโนมัติ  
1 แหง ประกอบ ดวย บอสูบน้ําเสียและตะแกรงดักขยะFlow meter และเครื่องสูบน้ําชนิดจุม 4 เครื่อง
สามารถใชงานไดตามปกติ  ซึ่งไมไดทําการสูบน้ําเสียโดยระบบอัตโนมัติ แตใชระบบ Manual โดยทําการสูบ
น้ําเสียเขาระบบวันละ 2 ครั้งคือชวงเชาและเย็น ระยะเวลาการสูบครั้งละประมาณ 15-20 นาที  เปดเครื่อง
เติมอากาศทุกวัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ตัวละ 15 นาที เวียนสลับกันใชงานทุกตัว เพื่อเปนการรักษาสภาพเครื่อง
เติมอากาศ  แตไมมีการเติมคลอรีนในน้ําท้ิงกอนปลอยออกสูแหลงน้ําธรรมชาติ  

   ระบบทอรวบรวมเปนลักษณะทอรวม และใชรวบรวมน้ําเสียโดยอาศัยหลัก Gravity 
flow ทําใหระดับความลึกของทอเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตามระยะทาง และพบวายังมีปญหาทอทรุดและซอมแซมอยู
เปนประจําในบางชวงโดยเฉพาะถนนอนรรฆนาค และถนนแกงดอนกลาง กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
นอกจากนี้ บอดักน้ําเสีย (CSO) บริเวณกุดน้ํากิน พบมีน้ําเสียไหลลนออกจาก CSO ทําใหน้ําเสียไมไหลเขา
ระบบและไหลลงสูลําน้ําปาวโดยตรง  อยางไรก็ตาม เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดดําเนินการซอมแซมทอรวบรวมท่ี
ชํารุดอยูเปนระยะ แตไมสามารถดําเนินการซอมแซมไดท้ังหมด เนื่องจากใชงบประมาณคอนขางสูง ซ่ึงเบื้องตน 
เทศบาลฯ มีแผนท่ีจะกอสรางทอ box culvert เพ่ือผลักดันน้ําเสียไมใหเขาทอรวบรวมน้ําเสียท่ีชํารุด และได
ดําเนินการศึกษาออกแบบเพ่ือแกไขระบบทอรวบรวมท่ีทรุด และเทศบาลฯ ไดทําบันทึกขอตกลงกับองคกร
บริหารจัดการน้ําเสีย (อจน.) ในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ แลว โดยอยู
ระหวางพิจารณาขอเสนอของ อจน. เพ่ือเขามาดําเนินการบริหารจัดการระบบตั้งแตการซอมแซมระบบทอ
รวบรวม  การดูแลบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และการจัดเก็บคาธรรมเนียม  แตปจจุบันเทศบาลฯ ยังไม
มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน   
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    (2)  นโยบายการบริหารจัดการน้ําเสีย 
       นโยบายผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหความสําคัญกับดําเนินการแกไขปญหา
ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบอบําบัดน้ําเสีย  แตยังไมมีนโยบายในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 

    (3)  ดานบุคลากร 
       หนวยงานรับผิดชอบในการบริการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียคือ สํานักการ
ชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีบุคลากรท้ังสิ้น 89 คน เปนขาราชการประจํา 16 คน  ลูกจางประจํา 14 คน และ
ลูกจางชั่วคราว 59 คน โดยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 2 คน ไดแก  วิศวกร
สุขาภิบาล 1 คน เปนขาราชการ และคนงาน 1 คน เปนพนักงานจางท่ัวไป ประจําท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย   

    (4)  ดานงบประมาณ 
      คาใชจายในการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย 24,000 บาทตอเดือน ไดแก คา
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา  คาน้ําประปา  และคาไฟฟา ไมรวมคาจางบุคลากร โดยเปนคาไฟฟาประมาณ 15,000 
บาทตอเดือน  และคาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประมาณ 9,000 บาทตอเดือน โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุจาง
บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา – ออก จากระบบเปน
ประจําทุกเดือน  

 3.1.4  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานจัดการน้ําเสีย 

    1) การรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดไมมีประสิทธิภาพ จากขอสังเกตคุณภาพน้ําเสียเขา
ระบบ มีปริมาณ BOD คอนขางต่ํา (7.56 - 22.10 mg/l) โดยคาออกแบบไวที่ไมเกิน 100 mg/l ซึ่งอาจจะ
เปนผลมาจากมีน้ําซึมเขาทอในบางชวง โดยเฉพาะบริเวณถนนกอนเขาระบบ (ถนนแกงดอนกลาง) และถนน
อนรรฆนาค ท่ีมีการซอมแซมเปนประจํา เนื่องจากปญหาทอทรุด ทําใหเกิดปญหาน้ําซึมเขาเสนทอและน้ําเสีย
ไหลลนออกจาก CSO ลงสู ลําน้ําปาวโดยเฉพาะ CSO 2  CSO 3  CSO 8  และ CSO 9  ซึ่งอาจจะสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ําในลําน้ําปาวได  ประกอบกับการวางทอรวบรวมเปนลักษณะ Gravity flow ทําให
ระดับทอคอนขางลึกมาก ซึ่งการดูแลซอมแซมอาจดําเนินการไดยาก และอาจจะเกิดการยอยสลายภายในทอ
รวบรวมน้ําเสียเบื้องตน   
   2)  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ยังไมมีการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียทําให เทศบาลฯ  
ตองรับภาระคาใชจายในการบริหารระบบท้ังหมด 
   3) มีเกษตรกรและชาวบานขอใชน้ําจากบอบําบัดท่ี 1 และ 2  เพ่ือใชในพ้ืนท่ีเกษตรบริเวณ
ใกลเคียงโดยมีการสูบน้ําโดยตรงจากบอบําบัดท่ี 1 และ 2  ซ่ึงเปนน้ําเสียท่ียังไมผานการบําบัด 
   4)  หองปฏิบัติการไมไดใชงานตามวัตถุประสงค 
 

  3.1.5  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

 1)   ควรเรงดําเนินการแกไขปญหาระบบทอรวบรวมน้ําเสีย โดยดําเนินการตรวจสอบและ
ซอมแซมระบบทอรวบรวมน้ําเสียสวนท่ีชํารุดใหสามารถใชงานได และตรวจสอบบอดักน้ําเสีย (CSO) อยาง
สมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหเกิดปญหาทอทรุดปญหาน้ําซึมเขาเสนทอ และปญหาน้ําไหลลนออกจาก CSOทําใหน้ําเสีย
ไมเขาระบบ โดยเฉพาะ CSO บริเวณกุดน้ํากิน  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในลําน้ําปาวเสื่อมโทรมลงใน
อนาคต  ประกอบกับการพิจารณาดําเนินการเชื่อมทอระบายน้ําจากบานเรือนใหครอบคลุม เพ่ือรวบรวมน้ํา
เสียเขาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบน้ําเสีย  
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 2)  ควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจกับประชาชนในการดําเนินการเชื่อมทอน้ําเสียจาก
บานเรือนและสถานบริการ กิจการรานคาตางๆ เขาสูทอหลัก  และการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 
โดยการพิจารณาจากตนทุน / คาใชจายการบริหารจัดการระบบท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกับ การมีสวนรวมของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือจะไดลดภาระของเทศบาล และเกิดรายไดในการบริหารจัดการระบบใหมี
ประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
 

 3)  ควรมีการจัดเก็บขอมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําเขา – ออกจากระบบ  คาใชจายในการรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียตอหนวยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใชประโยชนในการประเมินความคุมทุนในอนาคต  ประกอบกับ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่องในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา – ออกจากระบบในพารา 
มิเตอรหลัก ไดแก pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease Total phosphorus  Total 
Nitrogen Total Coliform  และ Fecal Coliformเพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบท่ีจะ
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ เทศบาลฯ ควรพิจารณาการเฝาระวังแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงท่ีผานการ
บําบัดจากระบบ โดยการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีรองรับน้ําท้ิงจากการบําบัดปละ  
2 ครั้ง เพ่ือเปนการประเมินระบบบําบัดน้ําเสียวาจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 
 

 4)  ควรดําเนินการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร/เจาหนาท่ีดูแลระบบอยางตอเนื่อง เพ่ือให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและควรจัดทําแผนการซอมบํารุงรักษาอุปกรณใน
ระบบบําบัดน้ําเสียและมีการดําเนินการตามแผนอยางสมํ่าเสมอ 
 

 5)  ควรดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการน้ําเสียของเทศบาลฯ อาทิ  
การดูแลเฝาระวังคุณภาพน้ําและปรับปรุงฟนฟูลําน้ําปาว  การสรางความรูความตระหนักในการใชน้ํา  การ
สงเสริมการติดตั้งถังดักไขมัน  เปนตน 

   6) ควรมีการควบคุมดูแลและทําความเขาใจกับเกษตรกรในการสูบน้ําจากบอบําบัดน้ําเสียท้ัง
บอท่ี 1 และ 2  ไปใชในพ้ืนท่ีเกษตร ซ่ึงอาจจะทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพได นอกจากนี้ การสูบน้ําจากบอ
บําบัดอาจจะยังมีผลตอการ flow ของน้ําในบอบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงหากน้ําในบอคอนขางนิ่ง อาจกลายเปนน้ําขัง
และเกิดปญหาน้ําเขียว เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของสาหรายเพ่ิมข้ึนได ดังนั้น หากจําเปนตองมีการใชน้ํา 
ควรเปนน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวและเติมคลอรีน เพ่ือฆาเชื้อโรคกอน 

  7) ควรพิจารณาการเฝาระวังแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจากระบบ โดยการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีรองรับน้ําท้ิงจากการบําบัดอยางสมํ่าเสมอหรือปละ 2 ครั้ง เพ่ือ
เปนการประเมินระบบบําบัดน้ําเสียวาจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

  8) ควรศึกษาและดําเนินการตามแผนบริหารจัดการระบบบําบัดน้าํเสียท่ีไดทําการศึกษาและ
จัดทําไวแลว อยางสมํ่าเสมอ  ไดแก  แผนการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ  แผนงบประมาณการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาระบบ  แผนการจัดโครงสรางองคกรและบุคลากร และแผนการมีสวนรวมของ
ประชาชน รวมถึง ควรพิจารณาทบทวนและปรับแผนใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น
ตลอดจน  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 
ณ วันท่ี  21 เมษายน2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

บอเติมคลอรีน กอนปลอยน้ําทิ้งออกจากระบบ 

บอบม บอเติมอากาศ 

บริเวณถนนทางเขาระบบบําบัด ซ่ึงทอทรุด อาคารสํานักงานและหองปฏิบัติการสภาพใชงานได แตไมไดใชงาน 

บอสูบน้ําเสีย 
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3.2 เทศบาลนครขอนแกน   จังหวัดขอนแกน 

 3.2.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการน้ําเสีย 

 เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2539 - 2552 รวมวงเงินท้ังสิ้น  1,236.70  ลานบาท ดังตารางท่ี 25 

 

ตารางท่ี 25 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการน้ําเสีย เทศบาลนครขอนแกน 
ลําดับ

ท่ี 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2532 กระทรวงมหาดไทย  
(โครงการพัฒนานครหลัก) 

50.00 กอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่ง 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 

15.00 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบําบัด
นํ้าเสียเทศบาลนครขอนแกน 

3 2541-2545 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 

549.86 กอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสีย 
ระยะท่ี 1 

4 2542-2543 กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม (กองทุนสิ่งแวดลอมและ
JBIC) 

50.00 ปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่ง
เปนบอเติมอากาศ 

5 2548-2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

571.84 กอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสีย 
ระยะท่ี 2 

 

 3.2.2  รายละเอียดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครขอนแกน 

    ระบบบําบัดน้ํ าเสียเทศบาลนครขอนแกน เริ่มกอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสียแบบบอผึ่ งใน  
ป 2532  ภายใตโครงการพัฒนานครหลัก รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย  และในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2537 การสนับสนุนการลงทุนดานการจัดการน้ําเสียชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนมาอยู
ภายใตกลไกแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในป พ.ศ. 2539 เทศบาลนคร
ขอนแกนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครขอนแกนสวนขยายของเมือง  และในปงบประมาณ พ.ศ.2541-2545 ไดการจดัสรรงบประมาณในการ
กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2541-2542 ไดการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่งเปนบอเติมอากาศ  ปงบประมาณ พ.ศ.2548-2551 ไดมีการกอสรางระบบรวบรวม
น้ําเสียระยะท่ี 2 ผูรับผิดชอบการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน คือ สวนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  สํานักการชาง เทศบาลนครขอนแกน 

 1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย  

            ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครขอนแกน เปนระบบทอรวม (combined sewer 
system) คลอบคลุม พ้ืน ท่ี ใหบริการระบบ 36 ตารางกิโล เมตร หรือรอยละ 80 ของพ้ืน ท่ี เทศบาล  
(46 ตร.กม.) แหลงกําเนิดน้ําเสียสวนใหญมาจากบานเรือน โรงแรม ตลาดสดและรานอาหาร   

   องคประกอบหลักของระบบรวบรวมน้ําเสีย มีบอดักน้ําเสียตามแนวถนนเลียบคลอง 
รองเหมือง  ถนนริมบึงแกนนคร  และถนนจอมพล  ดังตารางท่ี 26 และผังทอรวบรวมน้ําเสียและบอดักน้ําเสีย
ดังรูปท่ี 18 และรูปท่ี 19  
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   ตารางท่ี 26  รายชื่อบอดักน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลนครขอนแกน 

CSO ชื่อ แหลงน้ําท่ีระบาย สภาพปญหา 

CSO RM-1 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
  CSO RM-1/1 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ

CSO RM-2 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-3 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-4 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-5 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-6 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-7 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-8 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-9 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-10 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-11 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-12 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-13 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-14 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-15 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-16 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-17 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-18 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-19 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-20 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-21 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-22 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-23 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-24 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-25 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-26 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-27 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-28 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-29 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-30 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-31 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-32 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-33 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-34 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-35 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-36 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ
CSO RM-37 ถนนเลียบคลองรองเหมอืง ใชงานไดปกต ิ

CSO RM-38 ถนนเลียบคลองรองเหมือง ใชงานไดปกติ 
CSO RM-39 ถนนเลียบคลองรองเหมือง ใชงานไดปกติ 
CSO RM-40 ถนนเลียบคลองรองเหมือง ใชงานไดปกติ 
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ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 ตารางท่ี 26  รายชื่อบอดักน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลนครขอนแกน (ตอ) 

CSO ช่ือ แหลงนํ้าท่ีระบาย สภาพปญหา 
CSO KNW-1 ถนนรอบบึงแกนนคร ใชงานไดปกต ิ
CSO KNW-2 ถนนรอบบึงแกนนคร ใชงานไดปกต ิ
CSO  KNW-3 ถนนรอบบึงแกนนคร ใชงานไดปกต ิ
CSO KNW-4 ถนนรอบบึงแกนนคร ใชงานไดปกต ิ
CSO KNW-5 ถนนรอบบึงแกนนคร ใชงานไดปกต ิ
CSO KNW6 ถนนรอบบึงแกนนคร ใชงานไดปกต ิ
CSO KNE-1 ถนนรอบบึงแกนนคร ใชงานไดปกต ิ

       CSO CP-1 ถนนจอมพล ใชงานไดปกต ิ
 

มีสถานีสูบน้ําเสียจํานวน 2 แหง คือ 
 1)  สถานีสูบน้ําบึงทุงสราง สามารถปรับเปนระบบควบคุมการเปด-ปดเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ
หรือปรับโดยคนก็ได  มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 10 เครื่อง กําลัง 65 KW อัตราการสูบ 1,980ลบ.ม./ชม. TDH 9  เมตร  
เวลาในการเปดปดเครื่อง 20 ชั่วโมง/วัน  และมีเครื่องตักขยะอัตโนมัติ  เพ่ือตักขยะท่ีปนมากับน้ําเสียชุมชนกอนสูบ
น้ําเสียเขาระบบบําบัด ฯ 
 2)  สถานีสูบน้ําบึงแกนนคร สามารถปรับเปนระบบควบคุมการเปด-ปดเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ
หรือปรับโดยคนก็ได  มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 4 เครื่อง กําลัง 37 KW อัตราการสูบ 660 ลบ.ม./ชม. เวลาเปดปดเครื่อง  
2 ชั่วโมง/วัน   
 ปจจุบันระบบรวบรวมน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 31.85 ตารางกิโลเมตร 
คิดเปนรอยละ 69 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด   

  2)  ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครขอนแกน เปนระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon : 
AL) ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครขอนแกนเรียกเปนทางการวาสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ําต้ังอยูเลขท่ี 38/1 
ถนนประชาสโมสร  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  อยูทางดานทิศตะวันออกของบึงทุงสราง มี
พ้ืนท่ี 118 ไร ระบบบําบัดน้ําเสีย ต้ังอยูเลขท่ี 381 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน ซ่ึงเปน
ท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ อยูในเขตเทศบาล หางออกไปทางทิศตะวันออกจากท่ีวาการอําเภอเมืองประมาณ  
4 กิโลเมตร  มีศักยภาพในการรองรับน้ําเสียประมาณ 78,000  ลูกบาศกเมตรตอวัน  ประกอบดวย    
   (1)  บอเติมอากาศระดับความลึก  3.5  เมตร   จํานวน 4 บอ ขนาดความจุ 112,000 
ลูกบาศกเมตร  แบงเปน 2 ชุด ระยะเวลากักน้ํา  จํานวน 11 วัน ท้ัง 2 ชุด  โดย บอท่ี 1ชุดท่ี 1และ 2 โดยมี
เครื่องเติมอากาศ ในบอเติมอากาศ บอละ 10 เครื่อง รวม จํานวน  40 เครื่อง กําลัง11 KW และ 22 KW เวลา
เปด 6 ชั่วโมง/วัน ในป 2554 โดยเปนสลับตัวบางเครื่อง คาไฟฟาเครื่องเติมอากาศ เฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน  
เสนทางน้ําเขา คือน้ําเสียจากสถานีสูบบึงทุงสรางและบึงแกนนครถูกสูบเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียเขาสูบอเติม
อากาศ บอตกตะกอน  และบอเติมคลอรีน และปลอยน้ําท้ิงลงหนองเลิงเปอยและหวยพระคือ  น้ําเสียท่ีผานการ
บําบัดแลวสวนหนึ่งนํามารดน้ําตนไมในสวนสาธารณะของเทศบาล ประมาณ 100  ลบ.ม./วัน   
  (2)  บอตกตะกอน ระดับความลึก 3.5 เมตร  จํานวน 3 บอ รวมขนาดความจุ 134,400 
ลูกบาศกเมตร   
 (3)  บอเติมคลอรีน  ระดับความลึก 3.1 เมตร  ลักษณะเปนคลองวนเวียน จํานวน 1 บอ
ขนาดความจุ 2,495.5  ลูกบาศกเมตร 
 (4)  ตูควบคุมการเปดปดเครื่องเติมอากาศ  จํานวน  4 เครื่อง ประจําบอเติมอากาศ ดังรูปท่ี 20-23

 
 

68 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 
  

รูปท่ี 18 ผังระบบทอรวบรวมน้ําเสียและบอดักน้ําเสียเทศบาลนครขอนแกนระยะท่ี 1 
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รูปท่ี 19 ผังระบบทอรวบรวมน้ําเสียและบอดักน้ําเสียเทศบาลนครขอนแกนระยะท่ี 2 
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 3.2.3   ประสิทธิภาพการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย 

   1)  ประสิทธิภาพการใชงานระบบ   โดยประเมินจากสภาพท่ัวไปของระบบ และปริมาณ    
น้ําเสียท่ีเขาระบบเทียบกับขนาดของระบบบําบัด  โดยระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลนครขอนแกนมี
สภาพท่ัวไปของระบบอยูในสภาพดีและมีการใชงานตามวัตถุประสงค  และมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ย 
40,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบสามารถรองรับน้ําเสียได  78,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน
ประสิทธิภาพการใชงานรอยละ 51.28  ของปริมาณน้ําเสียท่ีระบบสามารถรองรับได  นอกจากนี้  ยังมีการนํา  
น้ําท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชใหม โดยมีการติดตั้งถังสูงท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใหหนวยงานหรือประชาชน
ท่ีสนใจสามารถนําน้ํ าท่ีผานการบําบัดแลวนํากลับไปใชประโยชนในการรดน้ําตนไม  สนามหญาตาม
สวนสาธารณะ  การเพาะชํากลาไม  การลางทอน้ําสาธารณะ และการทําความความสะอาดพ้ืนถนน เปนตน 

    2)  ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย  โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD  และคุณภาพ
น้ําออกจากระบบ  พบวาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนคร
ขอนแกนโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 จํานวน 2 ครั้งคือ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 และครั้งท่ี 
2 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2558  มีประสิทธิภาพการลด BOD  คิดเปนรอยละ 64-71  แตมีขอสังเกตผลคุณภาพน้ํา
ออกจากระบบครั้งท่ี 2 ซ่ึงเปนชวงฤดูฝน มีคา BOD ของน้ําเขาระบบคอนขางต่ํา (18.20 มิลลิกรัมตอลิตร) และ
ประสิทธิภาพการบําบัดฟอสฟอรัส คิดเปนรอยละ 8.9-38.3 แตในชวงฤดูฝนคุณภาพน้ําออก (ครั้งท่ี 2) พบคา
ฟอสฟอรัสเกินคามาตรฐาน  ดังตารางท่ี 27  

    นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังมีการดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา-ออกจากระบบบําบัด
น้ําเสียเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของระบบทุกเดือน โดยศูนยจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงผลตรวจวัดคุณภาพน้ําออกจากระบบผานเกณฑมาตรฐาน 

ตารางท่ี 27  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน   
                ทําการเก็บตัวอยางน้ํา ครั้งท่ี 1 วันท่ี  25 พฤษภาคม 2558  และครั้งท่ี 2 วันท่ี 6 สิงหาคม 2558 

พารามิเตอร หนวย 
คุณภาพน้ําเขาระบบ คุณภาพน้ําออกระบบ คา

มาตรฐาน* คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
1. pH - 6.82 7.04 7.84 7.14 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 1108.5 727.0 923.0 764.5 - 
3. Total Suspended 
Solids (TSS) 

mg/L 26 25 26 16 <30 

4. Total  Kjeldahl  
Nitrogen (TKN) 

mg/L 17.4 14.1 17.0 8.3 <20 

5. BOD mg/L 53.40 18.20 19.10 5.20 <20 
6. COD mg/L - 84 - 61 - 
7. Oil and Grease mg/L 1.7 3.4 ND 2.6 <5 
8. Total Phosphorus mg/L 2.336 2.371 1.441 2.161 <2 
9. DO mg/L - - 1.18 1.40 - 

   ท่ีมา :  สวนวิเคราะหคณุภาพสิง่แวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 , 2558 
   หมายเหตุ :  คามาตรฐาน *  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
 การระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ 
                   ประกาศท่ัวไป เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69  ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
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ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

รูปท่ี 20  แสดงท่ีตั้งสถานีสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลนครขอนแกน 

สถานีสูบน้ําเสยีบงึทุ่งสรา้ง 

สถานีสูบน้ําเสยีบงึแกน่นคร 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  21  แสดงท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมและขอบเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแกน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

รูปท่ี 22 ภาพแสดงแผนผังของการบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครขอนแกน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

 

รูปท่ี 23  แสดงผังระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลนครขอนแกน 
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ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
    3)   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสีย 

      (1) ดานการบริหารจัดการเชิงนโยบาย   ผูบริหารมีนโยบายดานการจัดการน้ําเสีย โดย
มอบหมายใหผูรับผิดขอบโดยตรง  มีการติดตามและกํากับงานโดยกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี
ชัดเจน  พรอมท้ังใหการสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  สําหรับนโยบายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
บําบัดน้ําเสีย มีแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากกลุมผูใชน้ําปริมาณมากกอน เชน  โรงแรม   

    (2) ดานงบประมาณ คาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย เปนคาไฟฟาในการสูบน้ําเสีย
และเครื่องเติมอากาศ ประมาณ 300,000 บาทตอเดือน สําหรับคาใชจายอ่ืน ไมมีขอมูล  คาสารเคมีและคาจาง
บุคลากร ในป 2554(ประมาณการ) จํานวน 400,000  บาท/ป และคาซอมบํารุง จํานวน 700,000 บาทตอป   
นอกจากนี้เทศบาลยังไมมีการเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย  แตเทศบาลไดมีการเตรียมความพรอมในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมแลว  โดยไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสภาเมือง  ซ่ึงในระยะแรกจะเก็บ
คาธรรมเนียมในกลุมผูใชน้ําปริมาณมากกอน  เชนสถานประกอบการ โรงแรม  หางสรรพสินคา เปนตน  
ขณะนี้กําลังอยูในระหวางการรางเทศบัญญัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียเพ่ือเสนอผูบริหาร 

     (3) ดานบุคลากร  โครงสรางองคกรท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
นครขอนแกนดําเนินการเอง หนวยท่ีดูแลรับผิดชอบ คือ  สํานักการชาง มีบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดการ
น้ําเสีย จํานวน 11  คน  ประกอบดวย  หัวหนางานบําบัดน้ําเสียตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล คุณวุฒิวิศวกร
สิ่งแวดลอม ดูแลรับผดิชอบโดยตรง 1 คน  และพนักงานจาง รวม 10 คน  ประกอบดวย ผูชวยชางไฟฟา คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 2 คน  และคนงานท่ัวไป คุณวุฒิ ป.6-ม.3 จํานวน  8 คน แตยังไมเพียงพอ   
มีความตองการบุคลากรเพ่ิมอีก 1 คน เปนจํานวน 12  คน 

      (4)  ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม เทศบาลมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบกระบวนการบําบัดน้ําเสียชุมชนรวมหรือการขอความรวมดานการจัดน้ําเสียจากประชาชน 
ผานเวทีสภาเมืองและการประชุมผูนําชุมชน 

 3.2.5  ปญหาและอุปสรรคของการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

   1)  คาความสกปรกของน้ําเสีย (BOD) ท่ีไหลเขาสูระบบมีคาต่ําและไมสอดคลองกับคาการ
ออกแบบระบบซ่ึงอาจมีหลายสาเหตุ เชน จากการหมักหมม  หรือยอยสลายในระบบทอรวบรวมมีการไหล
ระบายตํ่าหรือท่ีอุดตัน และมีปริมาณขยะในบอดักน้ําเสียมาก เปนอุปสรรคตอการรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ
บําบัด  สงผลใหปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบต่ํา 
  2)  การออกแบบทอผันน้ํา กรณีน้ําทวมซ่ึงทอมีระดับต่ํากวาทําใหมีปญหาในฤดูแลง น้ําเสียไม
เขาระบบและไหลออกลงหวยพระคือ   สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในลําหวยพระคือ 
   3)  เครื่องเติมอากาศชํารุดหลายเครื่องมีจํานวนมากเกินความจําเปนเปนภาระในการบํารุงรักษา 
  4)  มีคนลักลอบเขาไปตกปลาในบอบําบัดน้ําเสียและท้ิงซากปลาไว ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นเนา  
ซ่ึงคนท่ัวไปเขาใจวาเปนกลิ่นจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
  5) คาไฟฟาในการเดินระบบใหเต็มประสิทธิภาพสูงมาก ในขณะท่ีงบประมาณมีจํากัด 
   6) บุคลากรท่ีรับผิดชอบมีภาระงานมาก และไมสามารถบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพ
ไดตลอดเวลา  เนื่องจากขอจํากัดเรื่องการจัดหาบุคลากรเพ่ิม 
  7) ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย ทําใหเทศบาลรับภาระคาใชจายในการ
บําบัดท้ังหมด 
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 3.2.6  ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 
  เทศบาลนครขอนแกน  ควรพิจารณาในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในประเด็น ตอไปนี้ 
   1) จัดการแกไขปญหาของระบบรวบรวมน้ําเสียอยางตอเนื่อง เนื่องจากเทศบาลตองมีการจัดการ
แกไขปญหาน้ําทวมเมืองดวยและเพ่ิมประสิทธิภาพของการไหลระบายของน้ําเสีย   
   2)   เทศบาลควรตรวจสอบจุดการรั่วไหลของระบบรวบรวมน้ําเสีย เพ่ือใหการรวบรวบน้ําเสียเขาสู
ระบบ ฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   3)  เทศบาลควรควบคุมการเขาออกระบบบําบัดน้ําเสียของบุคคลภายนอกอยางเขมงวด 
   4) การท่ีเทศบาลนครขอนแกน  ไดมีการนําน้ําท้ิงจากบอสุดทายของระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใช
ประโยชน โดยใชรดตนไมในพ้ืนท่ีเทศบาล อยางตอเนื่อง  นั้นนับวาเปนการจัดการท่ีดี และเปนตัวอยางท่ีดีแก
หนวยงานอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติจริงท่ีดีอยางตอเนื่อง  และควรเพ่ิมปริมาณการนําไปใชประโยชนมากข้ึนตอไป 
   5) เทศบาลควรจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียจากผูกอมลพิษ (ครัวเรือน สถาน
ประกอบการ ตลาด สถานท่ีราชการ ฯลฯ) เพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 

สภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  เทศบาลนครขอนแกน  จงัหวัดขอนแกน 
ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

 

                                                                        

 
       

                 ร                                   

บอเติมอากาศ บอตกตะกอน 

บอเติมคลอรีน 

แหลงรับนํ้าท้ิงจากระบบนํ้าเสียเทศบาล 

สถานีสูบนํ้าบึงแกนนคร สถานีสูบนํ้าทุงสราง 
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3.3 เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน 

 3.3.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดการน้ําเสีย เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 

 เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตโครงการ  การจัดการ 
น้ําเสียตามแนวพระราชดําริ ในป พ.ศ. 2548  รวมวงเงินท้ังสิ้น  2.89  ลานบาท  เปนการออกแบบและกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ   ดําเนินการออกแบบเดือน กรกฎาคม ถึงตุลาคม 2549  และกอสรางโดย 
บริษัทตันติพานิชกอสราง จํากัด  ระยะเวลาตั้งแต 12  มีนาคม ถึง 10  กรกฎาคม  2550 รวม 120 วัน 

 3.3.2   รายละเอียดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 

  เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนตั้งอยูบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
เข่ือนอุบลรัตนหลังเดิม ตําบลเข่ือนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ี 3.5 (7) ไร เปนท่ีดิน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ อยูในเขตเทศบาล หางออกไปทางทิศเหนือท่ีวาการอําเภอประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ซ่ึง
ปจจุบันเทศบาลฯ ไดใหสํานักงานท่ีดินอําเภออุบลรัตนใชเปนท่ีทําการสํานักงานชั่วคราว (รูปท่ี 24) 

  1)  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนระบบทอรวม  ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตร.กม. หรือรอยละ 48  แต

ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการบําบัดน้ําเสียเพียง  2.8  ตร.กม. คิดเปนรอยละ 33  โดยรวบรวมน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
น้ําเสียหลักไดแกบานเรอืน ตลาด และรานอาหารท่ีอยูในเขต 3 ชุมชนไดแก คุมริมถนนสุขาภิบาล 1 หมู 2  บาน
พระบาท   บานตลาด ม.4 โซนใต   และบานตลาด ม.4 โซนเหนือ  ออกแบบรวบรวมน้ําเสียไดวันละ 300 ลบ.ม. 
โดยมีทอรวบรวมน้ําเสียหลักท่ีถนนสุขาภิบาล 1 ขนาด 60 นิ้ว ความยาว 1,500 เมตร และถนนสุขาภิบาล 5 
ขนาด 40 นิ้ว ความยาว 700 เมตร  (รูปท่ี 25 และรูปท่ี 26) 

   2) ระบบบําบัดน้ําเสีย      
  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน เปนระบบบึงประดิษฐ  (Constructed 
wetland)  ออกแบบรองรับปริมาณน้ําเสีย  400  ลบ.ม.ตอวัน  ประกอบดวย  บอสูบน้ําเสียพรอมตะแกรงดัก
ขยะ  บอบําบัดท่ี 1 เปนแบบน้ําเสียไหลผานใตดิน (Subsurface Flow Wetland) บอบําบัดท่ี 2 เปน Surface 
Flow Wetland   และบอบําบัดท่ี 3 เปนบอพักน้ําสุดทาย  (รูปท่ี 27)   ดังนี้ 
 (1)  บอสูบน้ําเสียพรอมตะแกรงดักขยะ  ประกอบดวยเครื่องสูบน้ํา 1 เครื่อง และตะแกรงดัก
ขยะ  รับน้ําเสียจากพ้ืนท่ีบริการเขาสูระบบบําบัดบอท่ี 1  มีสภาพใชงานไดปกติ  แตมีการตักขยะข้ึนมาพักไว
บริเวณดานขางบอสูบ ซ่ึงไมมีถังขยะรองรับ ทําใหขยะปลิวกระจัดกระจายมีสภาพไมนาด ู นอกจากนี้  ไมมีการวัด
อัตราการไหลของน้ําเสีย โดยประมาณการปริมาณน้ําเสียเขาระบบจากระยะเวลาท่ีเครื่องสูบน้ําทํางาน 
 (2)  บอบําบัดท่ี 1  เปนแบบน้ําเสียไหลผานใตดิน (Subsurface Flow Wetland)  ขนาด 
100 ลบ.ม.  กวาง 2 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1 เมตร ปลูกตนกก  มีระยะเวลาการตัดแตง 7 วัน  ความสูงของ 
น้ําในบอ 50 เซนติเมตร และมีระยะเวลากักเก็บน้ําเสียในบอ 1 วัน  
 (3) บอบําบัดท่ี 2  เปนแบบน้ําเสียไหลผานบนดิน  (Surface Flow Wetland)  ขนาด 200 
ลบ.ม. กวาง 2 เมตร ยาว 104 เมตร ลึก 1 เมตร ปลูกพืชพุทธรักษา  กก  บัว  จอก  ระยะเวลาการตัดแตง 7 วัน 
ความสูงของน้ําในบอ 60 เซนติเมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ําเสียในบอ 1 วัน  
    (4)  บอบําบัดท่ี 3  บอพักน้ําเสียสุดทาย  ขนาด 92 ลบ.ม. กวาง 2 เมตร ยาว 46 เมตร 
ลึก 1 เมตร ปลูกธูปฤาษี  ระยะเวลาการตัดแตง 30 วัน  ความสูงของน้ําในบอ 70-80 เซนติเมตร ระยะ เวลา
กักเก็บน้ําเสียในบอ 2 วัน   
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 รูปท่ี 24   ท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 
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รูปท่ี 25  แสดงพ้ืนท่ีบริการรวบรวมน้ําเสียท่ีตั้งระบบบําบัดเสีย และขอบเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 

      พ้ืนที่บริการรวบรวมนํ้าเสีย 
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 รูปท่ี 26   ผังระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 
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บ่อพกัน้ําพรอ้มตะแกรงดกัขยะ 

บ่อบาํบดับ่อที่ 1 

บ่อบาํบดับ่อที่ 2 

บ่อบาํบดับ่อที่ 3 

รูปท่ี 27  ผังระบบบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 
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 3.3.3  ประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 

 1)  ประสิทธิภาพการใชงานระบบ  โดยประเมินจากปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบเทียบกับขนาด
ของระบบบําบัด  พบวา ชวงเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2558  มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบประมาณ  250  ลบ.ม.
ตอวัน  คิดเปนประสิทธิภาพการใชงานระบบรอยละ 62.5  ของปริมาณน้ําเสียท่ีระบบสามารถรองรับได 

   2)  ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย   โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD และคุณภาพน้ํา
ออกจากระบบ  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10  ไดทําการเก็บตัวอยางน้ําและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขาและ
ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเข่ือนอุบลรัตนจํานวน 2 ครั้งไดแก ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558  
พบวา มีประสิทธิภาพการลด BOD คิดเปนรอยละ 19.37 และคุณภาพน้ําออกจากระบบไมผานเกณฑมาตรฐาน 
โดยมีคาความสกปรกในรูป BOD เกินคามาตรฐาน (33.30 มิลลกิรัมตอลิตร)  สําหรับครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 
2558  พบวา ประสิทธิภาพการลด BOD คิดเปนรอยละ  42.17  แตมีขอสังเกตวาน้ําเสียเขาระบบมีคาความ
สกปรกในรูป BOD คอนขางต่ํา (7.35 มิลลิกรัมตอลิตร)  ซ่ึงอาจจะเปนชวงฤดูฝนท่ีทําใหน้ําเสียมีการเจือจางลง  
และคุณภาพน้ําออกจากระบบไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยมีคาตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (TSS) เกินคามาตรฐาน 
(38 มิลลิกรัมตอลิตร)  นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการบําบัดคาฟอสฟอรัสท้ังหมด (TP) คอนขางต่ํา คิดเปนรอยละ 
-1.87 ถึง 38.71 ซ่ึงคุณภาพน้ําออกจากระบบครั้งท่ี 2 คา TP มีคาสูงกวาน้ําเขาระบบ แสดงวาปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในรูปของคาฟอสฟอรัสท้ังหมดท่ีถูกกําจัดออกจากระบบบําบัดน้ําเสียมีคา
คอนขางนอย  เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณท่ีระบายเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย แสดงใหเห็นวาระบบบําบัดน้ําเสียมี
การสะสมของปริมาณสารอาหารคอนขางสูง  ลักษณะดังกลาวอาจสงผลกระทบใหเกิดปญหาน้ําเขียว (Algae 
Bloom) ในแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยท่ีผานมา เทศบาลฯ ไมไดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
เขา-ออกระบบเลย  ดังรายละเอียดผลตรวจวัดคุณภาพน้ําในตารางท่ี 28 
  ตารางที่ 28  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน   
                   ทําการเก็บตัวอยางน้ํา คร้ังที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2558 และคร้ังที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 

พารามิเตอร หนวย 
คุณภาพน้ําเขา

ระบบ 
คุณภาพน้ําออกระบบ คามาตรฐาน* 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
1. pH - 7.36 6.86 8.34 6.91 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 738.0 581.0 739.0 334.0 - 
3. Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/L 11.0 45 25.0 38 <30 

4. Total  Kjeldahl  Nitrogen mg/L 21.6 2.9 6.3 2.0 <20 
5. BOD mg/L 41.3 7.35 33.3 4.25 <20 
6. COD mg/L - 79 - 48 - 
7. Oil and Grease mg/L 1.2 3.0 3.7 2.6 <5 
8. Total Phosphorus mg/L 2.565 0.855 1.572 0.871 <2 
9. DO mg/L - - - 4.20 - 

ที่มา :  สวนวิเคราะหคุณภาพสิง่แวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 , 2558 
หมายเหตุ :   คามาตรฐาน *  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
 การระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉ บั บ 
                   ประกาศท่ัวไป เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69  ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
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   3)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

    (1)   การดําเนินงานระบบ 
 ระบบบําบัดน้ํ าเสียเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน  เปนระระบบบึงประดิษฐ 
(constructed wetland)  ซ่ึงจากการสํารวจพบวา มีการใชงานระบบไดตามปกติ  แตบอสูบน้ําเสียใชเครื่อง
สูบน้ําระบบ Manual  ไมมีการวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย โดยประมาณการปริมาณน้ําเสียเขาระบบจาก
ระยะเวลาท่ีเครื่องสูบน้ําทํางาน มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบประมาณ 250 ลบ.ม.ตอวัน  และในบอบําบัดท่ี 2  
พบตะกอนลอยบนผิวน้ํา  ซ่ึงอาจเกิดจากการมีตะกอนสะสมในบอมากเกินไป  นอกจากนี้ ยังพบวามีน้ําเสีย
ไหลเขาทอ by pass  ลงบอพักน้ําสุดทายโดยไมผานการบําบัด  ซ่ึงเทศบาลฯ ไดแจงวาอาจจะเกิดจากการรื้อ
ทําความสะอาดและเปลี่ยนกอนหินใหม เม่ือประมาณเดือนมีนาคม 2557 และอนุญาตใหสํานักงานท่ีดินอําเภอ
อุบลรัตนใชอาคารศูนยเรียนรูเดิม เปนอาคารท่ีทําการสํานักงาน นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังมีการนําน้ําท่ีผานการ
บําบัดแลวนําไปใชประโยชนในการรดน้ําตนไมและพ้ืนท่ีสวนหยอม  
 (2) นโยบายการบริหารจัดการน้ําเสีย 
  แนวโนมการใหความสําคัญของผูบริหารลดลง  พิจารณาจากการจัดสรรบุคลากรและ
งบประมาณในการดูแลรักษาระบบไมเพียงพอ  แตยังคงใชเปนสวนสาธารณะท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  
และเปนสถานท่ีศึกษาดูงานดานการจัดการน้ําเสียแบบบึงประดิษฐตามแนวราชดําริอยูเปนประจํา  
 (3)  ดานงบประมาณ   
  ไมมีขอมูลคาใชจายในการดําเนินการ และเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตนยังไมมีการ
เก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย 
 (4) ดานบุคลากร 
  โครงสรางองคกรท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  คือ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม มีบุคลากรจํานวน  3 คน  ประกอบดวย ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 
ดานวิทยาศาสตรสุขาภิบาล  คนงาน จํานวน 2 คน  ซ่ึงมีภาระงานประจําหลายดาน 
 (5)   ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 
  เทศบาลมีกระบวนการในการประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจใน
ข้ันตอนการออกแบบเพ่ือกอสรางระบบ และปายอธิบายองคความรูท่ีตั้งอยูในระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือเปนศูนย
เรียนรูหลังกอสรางเสร็จ  ปจจุบันมีสภาพผุพังไปตามกาลเวลาโดยไมมีการปรับปรุงบํารงุรักษา  

 3.3.4  ปญหาและอุปสรรคของการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 1)   ไมมีเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําเสียท่ีเขาระบบ  ทําใหตองคํานวณปริมาณน้ําเสียจาก
อัตราการสูบน้ําเสีย 
 2)   เทศบาลยังไมมีการเก็บขอมูลและจัดทําฐานขอมูลเพ่ือใชในการวางแผนการจัดการน้ําเสีย 
เชน ขอมูลปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ  คุณภาพน้ําเขาและออกจากระบบ  งบประมาณในการดําเนินระบบ  
(คาน้ํา คาไฟฟา) คาจางบุคลากร  คาจางการรื้อทําความสะอาดบอบําบัดและคาหิน พืชน้ํา เปนตน  ประกอบ
กับเทศบาลฯ ไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย 
 3)   ปริมาณสารอาหารประเภทไนโตรเจนท้ังและฟอสฟอรัสในรูปของคาฟอสฟอรัสท้ังหมดท่ี
ถูกกําจัดออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย (เฉพาะในสวนของ Wetland)  ต่ําเม่ือเทียบกับปริมาณท่ีระบายเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสีย และคาตะกอนสานแขวนลอยท่ีเกินคามาตรฐาน  อาจเกิดเนื่องจากน้ําเสียท่ีไหลผานเขาสู
บอสุดทายโดยตรง (Overflow) ลักษณะดังกลาวจะสงผลใหเกิดปญหาน้ําเขียว (Algae bloom) ในแหลงน้ําท่ี

รองรับน้ําท้ิงของระบบบําบัดน้ําเสียซ่ึงปจจุบันคือบอผึ่ง (Oxidation pond)  อยางไรก็ตาม ยังไมพบวาน้ําท้ิง
จากบอผึ่งระบายออกสูภายนอกแตอยางใด แมวามีประตูระบายน้ําลงสูแมน้ําพอง 
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 4)  ในบอบําบัดท่ี 2  พบตะกอนลอยบนผิวน้ํา  ซ่ึงอาจเกิดจากการมีตะกอนสะสมในบอมาก
เกินไป  และยังพบวามีน้ําเสียบางสวนไหลเขาทอ by pass  ลงบอพักน้ําสุดทายโดยไมผานการบําบัด  
 5)  พืชน้ําและวัชพืชมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงฤดูฝน ตองทําการตัดแตงบอยข้ึน 
ขณะท่ีบุคลากรและงบประมาณมีจํากัด    
 6)  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ  ประกอบกับอุปกรณชํารุดเสียหาย
บอย และเปนเครื่องปมน้ําท่ีตองสั่งซ้ือจากตางประเทศ ซ่ึงในประเทศมีคุณสมบัติไมเพียงพอ 

 

 3.3.5  ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 

 1)  เทศบาลฯ  ควรพิจารณาติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหล  เพ่ือวัดอัตราการไหลของน้ําเสียท่ีเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่องและใชเปนขอมูลในการพิจารณาอัตราภาระสารอินทรียของระบบบําบัดน้ําเสีย
ใหมีประสิทธิภาพตามท่ีไดออกแบบไว   
 2)  เม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําออกจากระบบ มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีสูงข้ึนและเกินคา
มาตรฐาน ซ่ึงอาจจะมาจากสาเหตุท่ีพบเบื้องตนคือ การสะสมของตะกอนในบอบําบัดท่ี 2 และการปลอย 
น้ําเสีย by pass ลงสูบอพักน้ําท้ิงสุดทาย ดังนั้น เทศบาลฯ  ควรพิจารณาดําเนินการ 
  (2.1)  ควรมีการตักตะกอนท่ีลอยบนผิวน้ําในบอบําบัดข้ันท่ี 2 หรือทําการลอกตะกอนใน
บอบําบัดข้ันท่ี 2 อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือแกปญหาการเกิดตะกอนลอยจากการสะสมของตะกอนในบอมากเกินไป  
เนื่องจากบอบําบัดท่ี 2 เปนบอแบบน้ําเสียไหลผานใตดินท่ีใชชั้นของดินและชั้นของกรวดอยูดานลางเปน
ตัวกลางใหรากพืชยึดเกาะ เชน ตนกก  ธูปฤาษี  พุทธรักษา เปนตน  ทํางานรวมกับจุลินทรียท่ีอาศัยอยูในชั้น
ดินท่ีใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจนมีหนาท่ียอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียท่ีไหลผาน หากมีการสะสมของ
ตะกอนมากเกินไป จะสงผลทําใหตนพืชบริเวณในบอตายได และประสิทธิภาพการบําบัดลดลง  
  (2.2)  ควรตรวจสอบการไหลของน้ําเสียจากบอบําบัดข้ันท่ี 1 ตรงจุดท่ีมีการ By Pass ลง
บอพักน้ําท้ิงสุดทาย เนื่องจากน้ําเสียท่ีเขาระบบจากบอบําบัดข้ันท่ี 1 ควรท่ีจะไหลเขาบอบําบัดข้ันท่ี 2 ท้ังหมด 
แตพบวามีน้ําเสียบางสวนไหลลงไปยังบอพักน้ําท้ิงสุดทายท้ังท่ีไมใชชวงท่ีมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด     
น้ําเสียมากอยางในชวงฤดูฝน  ซ่ึงอาจทําใหการบําบัดน้ําเสียเปนไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ําเสีย
ไดรับการบําบัดจากบอบําบัดข้ันท่ี 2 เพียงข้ันตอนเดียว   
 3)  เทศบาลฯ  ควรมีการบํารุงรักษาจุดระบายน้ําบริเวณน้ําตกกอนไหลลงบอพักน้ําท้ิงสุดทาย
อยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากมีวัชพืชเจริญเติบโตกีดขวางการไหลของน้ําท้ิง ทําใหเกิดการไหลลนลงบอพักน้ําท้ิง
ไมไดบําบัดตามระบบ และอาจจะเกิดปญหาในชวงฤดูฝนทําใหน้ําท้ิงไหลลงบอพักน้ําท้ิงไดไมสะดวก เกิดน้ํา
ทวมระบบและน้ําท้ิงไหลลนออกนอกทางระบายน้ําได 
 4)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาใหมีการจัดเก็บขอมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําเขา – ออกจากระบบ  
คาใชจายในการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียตอหนวยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใชประโยชนในการประเมินความคุมทุนใน
อนาคต  ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง ในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา – ออก 
จากระบบในพารามิ เตอรหลัก ได แก  pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease Total 
phosphorus, Total Nitrogen, Total Coliform และ Fecal Coliform เพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบและเฝาระวังคุณภาพน้ําท้ิงท่ีจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะบอพักน้ําท้ิงของ
เทศบาลท่ีมีบางชวงมีการระบายน้ําท้ิงลงสูแมน้ําพอง  นอกจากนี้  เทศบาลฯ ควรทําแผนในการฟนฟูระบบบําบัด 
น้ําเสียฯ เพ่ือบํารุงดูแลรักษาระบบใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียไดอยางเต็ม
ศักยภาพตอไป 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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 5)  เม่ือพิจารณาปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบยังไมเต็มศักยภาพของขนาดระบบบําบัดท่ีรองรับได 400 
ลบ.ม.ตอวัน เทศบาลฯ  ควรพิจารณาการขยายระบบรวบรวมน้ําเสีย เพ่ือใหปริมาณน้ําเสียเขาระบบเพ่ิมมากข้ึน และ
การเชื่อมทอน้ําเสียจากบานเรือนและสถานบริการ กิจการรานคาตางๆ เขาสูทอหลักใหครอบคลุมมากข้ึน  
 6)  น้ําท้ิงในบอพักน้ําท้ิงสุดทาย  มีลักษณะสีเขียวขุนท่ีเกิดจากมีสาหรายมากเกินไป  เม่ือพิจารณา
จากคุณภาพน้ําออกจากระบบท่ีมีคาปริมาณตะกอนแขวนลอย และ Oil and Grease เพ่ิมข้ึน แตยังไมเกินและ
ใกลเคียงคามาตรฐาน ดังนั้น เทศบาลฯ ควรพิจารณาดําเนินการใชแพพืชลอยน้ํา ไดแก ผักตบชวา จอง แหน เปน
ตน ชวยในการลดพ้ืนท่ีสัมผัสแสงของบอ และดูดซับสารอาหาร เพ่ือแกไขปญหาการเจริญเติบโตของสาหราย หรือ
ใชวิธีการตักหรือสูบสาหรายออกจากบออยางสมํ่าเสมอ  และควรพิจารณานําน้ําท้ิงจากบอสุดทายกลับมาใช
ประโยชนใหมากท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณน้ําท้ิงท่ีระบายลงแหลงน้ําธรรมชาติ เนื่องจากเปนน้ําท่ีมีสารอาหารท่ีเปน
ประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชมากและอาจเกิดผลกระทบตอคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในระยะยาว 
 7)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดหาบุคลากรใหเพียงพอและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรท่ี
ดูแลระบบอยางตอเนื่อง ตลอดจนควรศึกษา ปรับปรุง  และดําเนินการตามแผนการบํารุงรักษาระบบรวบรวม
และระบบบําบัดน้ําเสียรายป เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 8)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย โดยดําเนินการสราง
ความรูและความเขาใจกับประชาชนอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเทศบาลฯ มีรายไดสามารถดําเนินระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
สภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2558 
 

 
[ 

บอสูบน้ําเสียและตะแกรงดักขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดน้ําเสียไหลเขาระบบบําบัดบอท่ี 1 
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สภาพระบบบําบัดบอท่ี 1 เปนระบบการไหลใตผิวจุดท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบบําบัดบอท่ี 2  เปนระบบการไหลแบบผิวเปดจุดท่ี 1 มีตะกอนลอยบนผิวน้ํา 

 
 

ระบบการไหลแบบผิวเปดจุดท่ี 2 

ระบบการไหลใตผิวจุดท่ี 2 ระบบการไหลใตผิวจุดท่ี 3 
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รางระบายน้ําบริเวณน้าํตก 

 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (บอพักน้ําท้ิง) 

 
ประตูระบายน้ําของบอผึ่งลงแมน้ําพอง 
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ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

3.4 เทศบาลเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูม ิ

 3.4.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการน้ําเสีย 

 เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2539 - 2552 รวมวงเงินท้ังสิ้น  99.51  ลานบาท ตารางท่ี 29 
ตารางท่ี 29 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการน้ําเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

ลําดับ
ที่ 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

2.94 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาล
เมืองชัยภูมิ 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

37.50 จัดซื้อที่ที่ดินเพื่อกอสรางระบบบําบัด 
น้ําเสีย จํานวน 203 ไร 2 งาน 56 ตารางวา 

3 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

4.00 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองชัยภูม ิ

4 2551-
2552 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

55.07 ฟนฟูปรับปรุงระบบรวบรวมและเทศบาล
เมืองชัยภูม ิ

 
 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนกอสรางโดยบริษัท เว็ทโกอินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด  
ควบคุมงาน โดย บริษัท โรสแลนด กรุป จํากัด  ระยะเวลากอสรางตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2552 - กรกฎาคม 
2553  เปดดําเนินการป 2554   

        3.4.2    รายละเอียดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 

พ้ืนท่ีบริการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรวมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5.5 ตร.กม. 
คิดเปนรอยละ 18 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (30.78 ตร.กม.) และรองรับน้ําเสีย 5,000 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปนปริมาณ 
น้ําเสียจากประชากร 26,000 คน หรือรอยละ 51 ของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลแหลงกําเนิดน้ําเสียหลัก
มาจากบานเรือน ตลาด รานอาหาร  โรงแรมและสถานบริการตาง ๆ โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียออกแบบภายใตโครงการสํารวจรายละเอียดวางแผน เพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลจํานวน 9 แหงของกรมควบคุมมลพิษ ออกแบบโดย บริษัท คอนซัลแทนทออฟ
เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท ครีเอทีฟ จํากัด  ระยะเวลา มกราคม – กรกฎาคม  2550  
 องคประกอบหลักของระบบรวบรวมน้ําเสีย ประกอบดวย  บอดักน้ําเสีย จํานวน 5 จุด 
บริเวณ 1) ถนนนิเวศรัตน ริมสะพานลําหวยเสวฝงซายและขวา2 จุด  2) จุดถนนบรรณาการฝงซายบริเวณราน
ลาบชอระกาและ3)ถนนโนนไฮ-เมืองเกา บริเวณสะพานขามคลองกุดจาน 2 จุด สถานีสูบน้ําเสีย 4 แหง ไดแก
ระบบบําบัดน้ําเสีย 1  แหง และบริเวณบอดักน้ําเสีย 3 แหงและกอสรางทอดักน้ําเสียเชื่อมริมถนนตั้งแตสถานี
สูบน้ําถนนนิเวศรัตนความยาวทอ 233 เมตร ถนนนนทนาครความยาวทอ 927 เมตร เขาสูถนนบรรณาการ
จนถึงรานลาบชอระกาความยามทอ 430 เมตร  เชื่อมทอดักน้ําเสียเรียบคลองกุดจานขามถนนโนนไฮ  และแยก
เขาระบบบําบัดน้ําเสีย ดังรูปท่ี 28-30 
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รูปท่ี 28 แสดงบอดักน้ําเสีย (CSO) ระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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รูปท่ี  29   แสดงระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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รูปท่ี 30 แผนผังการไหลของน้ําเสียไปยังระบบบําบัด โดยสังเขป 
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  2 ) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรวมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งอยูบริเวณถนนโนนไฮ - เมืองเกา ตําบล 
ในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนท่ี  15  ไร ซ่ึงเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ อยูในเขตเทศบาล  
หางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตัวเมืองประมาณ  2  กิโลเมตร  ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบประเภท 
สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)  ศักยภาพในการรองรับระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลเมืองชัยภูมิ   
ตามการออกแบบไว 10 ป สามารถรองรับน้ําเสียได จํานวน 5,000 ลบ.ม./วัน ประกอบดวย  
 (1)  บอเติมอากาศ บอท่ี 1 ระดับความลึก  3  เมตร   จํานวน 1 บอ 
 (2)  บอบมท่ี 1 ระดับความลึก2.5 เมตร  จํานวน 1 บอ  
 (3)  บอบมท่ี 2 ระดับความลึก2.5 เมตร  จํานวน 1 บอ 
 (4)  ตูควบคุมการเปดปดและเครื่องเติมอากาศ  จํานวน  6 เครื่อง  
 (5)  อาคารควบคุม  1 หลัง 
 (6)  สถานสีูบน้ําเสียระบบอัตโนมัติ 1 แหง ประกอบดวยบอสูบน้ําเสียและตะแกรงดักขยะ 
Flow meter ซ่ึงชํารุด  และเครื่องสูบน้ําชนิดจุม 4 เครื่อง ซ่ึงชํารุด 1 เครื่อง แตระบบสามารถใชงานได
ตามปกติ  ดังรูปท่ี 31-33 

 3.4.3   ประสิทธิภาพการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย 
 1) ประสิทธิภาพการใชงานระบบ   โดยประเมินจากสภาพท่ัวไปของระบบและปริมาณ 
น้ําเสียท่ีเขาระบบเทียบกับขนาดของระบบบําบัด  พบวาระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลเมืองชัยภูมิมีสภาพ
ท่ัวไปของระบบใชงานไดตามปกติ  ยกเวน Flow meter ท่ีชํารุด  ทําการเปดเครื่องเติมอากาศทุก 4 ตัว  ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง สลับการใชงาน แตไมมีการเติมคลอรีนในน้ําท้ิงกอนปลอยออกสูแหลงน้ําธรรมชาติ (หวยเสว) 
มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบโดยเฉลี่ย 3,000-4,000 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปนรอยละ 60-80 ของปริมาณน้ําเสียท่ีระบบ
สามารถรองรับได (5,000 ลบ.ม.ตอวัน) นอกจากนี้  เทศบาลฯ ยังไมมีคาไฟฟาเครื่องเติมอากาศตั้งแตมีการดําเนิน
ระบบมา  เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดยกเวนการเก็บคาไฟฟาสําหรับการบริการสาธารณะ ซ่ึงมีท้ังหมด  
11 แหง ท่ัวประเทศ และขณะสํารวจพบวามีปลาตายในบอเติมอากาศเล็กนอย  และมีน้ําเสียจากการลางรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ไหลลงบอเติมอากาศโดยตรง 
   2) ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย  โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD คุณภาพน้ํา
ออกจากระบบ พบวาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมือง
มหาสารคามโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 จํานวน 2 ครั้งคือ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และ
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  มีประสิทธิภาพการลด B0D คิดเปนรอยละ 66-70 โดยผลคุณภาพน้ําออก
จากระบบครั้งท่ี 1 มีคา BOD เกินเกณฑมาตรฐาน (23.2 มก./ล.) และประสิทธิภาพการบําบัดฟอสฟอรัส คิดเปน
รอยละ 9.5-27.0  แตคุณภาพน้ําออกในชวงฤดูแลง (ครั้งท่ี 1) มีคาฟอสฟอรัสท้ังหมดเกินเกณฑมาตรฐาน  
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาคุณภาพน้ําเขาและน้ําออกมีปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดใกลเคียงกัน  ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 30  นอกจากนี้ เทศบาลฯ ไดแจงวาทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขาและออกจากระบบ จํานวน 10 
พารามิเตอร ทุก 2-3 เดือนตอครั้งโดยบริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด  
   

บอดักน้ําเสีย (CSO) แหลงน้ําท่ีระบาย 

1.บอดักนํ้าเสียถนนนิเวศรัตนฝงทางซายและขวา ไดแก CSO 1 และ CSO 2  ลําหวยเสว 
2.บอดักนํ้าเสียถนนบรรณาการฝงซาย ไดแก CSO 3 คลองกุดจาน 
3.บอดักนํ้าเสียถนนโนนไฮ-เมืองเกา ซายและขวา ไดแก CSO 4 และ CSO 5 คลองกุดจาน 
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รูปท่ี 31   แสดงท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรวมและขอบเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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 อาคารควบคุม 

Pump Sump 

Aeration Pond 

Maturation Pond 1 

Maturation Pond 2 

รูปท่ี 32   แสดงแผนผังระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรวมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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รูปท่ี 33    Flow Diagram ของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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ตารางที่ 30   ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํจากระบบบําบดัน้ําเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูม ิ
ทําการเก็บตัวอยางน้ํา คร้ังที่ 1 วันที ่ 7 พฤษภาคม 2558  และคร้ังที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 

พารามิเตอร หนวย 
คุณภาพน้ําเขา

ระบบ 
คุณภาพน้ําออก

ระบบ 
คา

มาตรฐาน* 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1. pH - 7.29 6.82 6.71 7.24 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 658.0 775.0 595.0 508.0 - 
3. Total Suspended Solids (TSS) mg/L 7.0 16 11.0 11 <30 
4. Total  Kjeldahl  Nitrogen (TKN) mg/L 18.9 8.3 10.8 2.5 <20 
5. BOD mg/L 69.0 12.60 23.2 3.83 <20 
6. COD mg/L - 52 - 52 - 
7. Oil and Grease mg/L 0.2 4.4 0.5 3.8 <5 
8. Total Phosphorus mg/L 2.771 2.010 2.508 1.468 <2 
9. DO mg/L - - - 3.8 - 

ท่ีมา : สวนวิเคราะหคณุภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 , 2558 
หมายเหตุ :  คามาตรฐาน *ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม ก า ร
ระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลมท่ี 
127 ตอนพิเศษ 69  ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

   3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    (1) ดานการบริหารจัดการเชิงนโยบายผูบริหารมีนโยบายใชโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
เปนสถานท่ีพักผอนและนันทนาการ 
    (2) ดานงบประมาณคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียไดแก คาไฟฟาในการสูบน้ําเสีย 
และเปดเครื่องเติมอากาศ  ไมมีการเก็บขอมูลคาใชจายอยางชัดเจน เนื่องจาก การไฟฟาสวนภูมิภาคยกเวนไมเก็บ
คาไฟฟา  สวนคาจางบุคลากร เปนบุคลากรในสังกัดเทศบาลซ่ึงมีความรับผิดชอบภารกิจดานอ่ืนดวย จึงยังไมมี
ขอมูลชัดเจนและเทศบาลฯ  ยังไมมีการเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย  เนื่องจากผูบริหารไมมีนโยบายและ
ยังไมมีความพรอมในการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
    (3) ดานบุคลากร  โครงสรางองคกรท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมือง
ชัยภูมิดําเนินการเอง หนวยท่ีดูแลรับผิดชอบ คือ  ฝายชางสุขาภิบาล กองชาง มีบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบการ
จัดการน้ําเสีย จํานวน  12  คน  ประกอบดวย  วิศวกรโยธา ทําหนาท่ีควบคุม ดูแลระบบในภาพรวม นักวิชาการ
สุขาภิบาล ควบคุมดูแลระบบและตรวจวัดคุณภาพน้ํา 1 คน  เจาหนาท่ีธุรการ ทําหนาท่ีจัดทําเอกสารและรายงาน  
พนักงานจาง รวม 9 คน  ทําหนาท่ีในการดูแลระบบฯ เก็บขยะออกจากบอ ดูแลบํารุงระบบ 
    (4) ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม เทศบาลฯ เปดใหประชาชนสามารถเขามาใช 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียเปนสถานท่ีออกกําลังกาย และเปนเสนทางสัญจรลัดระหวางเทศบาลเมืองกับพ้ืนท่ี
รอบนอก 

 3.4.4 ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานจัดการน้าํเสีย 
 1) เสนทอระบบรวบรวมมีขยะอุดตัน ทําใหเกิดปญหาในการรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
 2) Flow meter สําหรับวัดอัตราการไหลของน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียชํารุด 
 3)   ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด 
 4)   ยังไมมีแผนและการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย  
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 5)   ประสิทธิภาพการบําบัดฟอสฟอรัสคอนขางต่ํา และยังพบวาชวงฤดูฝน เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ไมทําการสูบน้ําเสียเขาระบบ ซ่ึงเทศบาลฯ ไดแจงวาน้ําเสียมีการเจือจางโดยน้ําฝน ทําใหมีความสกปรกนอย 
เม่ือพิจารณาจากคา BOD ของน้ําเขาระบบท่ีไมเกินคามาตรฐาน  จึงปลอยใหไหลไปตามคลองกุดจานและลง
หวยเสวโดยตรง  

 3.4.5 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 

 1)  จากขอสังเกตในชวงฤดูแลงพบคุณภาพน้ําเสียเขาระบบ มีปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดเกิน
เกณฑมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพการบําบัดฟอสฟอรัสท้ังหมดคอนขางตํ่าคิดเปนรอยละ 9.50  และมี
ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีเกินเกณฑมาตรฐาน  ซ่ึงหากปลอยลงสูหวยเสวอาจทําใหเกิดการเจริญเติบโต
และเพ่ิมปริมาณอยางรวดเร็วของสาหราย (Algae Bloom)  สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําของแหลงน้ําและ 
สัตวน้ําได  เทศบาลฯ จึงควรเรงซอมแซม Flow meter ท่ีตอเชื่อมกับสถานีสูบน้ําเสียกอนเขาระบบเพ่ือใชเปน
ขอมูลในการพิจารณาอัตราภาระสารอินทรียของระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพตามท่ีไดออกแบบไวและ
ตรวจสอบปริมาณน้ําเขาระบบ  ซ่ึงจะสัมพันธกับระยะเวลาการเก็บกักน้ําเสียในระบบ  นอกจากนี้  กรณีการ
ลางรถเก็บขนขยะมูลฝอยแลวปลอยน้ําเสียลงบอเติมอากาศโดยตรง  ซ่ึงอาจจะมีการใชสารซักลาง อาจมีผลให
มีปริมาณฟอสฟอรัสเพ่ิมข้ึน ประกอบกับอาจจะมีการเติมปริมาณออกซิเจนในบอเติมอากาศไมเพียงพอ ดังนั้น  
เทศบาลฯ ควรตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในบอเติมอากาศท้ังชวงกลางวันและกลางคืน และตรวจสอบ
ปริมาณตะกอนกนในบอเติมอากาศ  ซ่ึงอาจมีผลตอประสิทธิภาพการบําบัดของระบบ 
 2)  เทศบาลฯ ควรเตรียมความพรอมในการขยายระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียให
ครอบคลุมพ้ืนท่ี  และควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจกับประชาชนในการดําเนินการเชื่อมทอน้ําเสีย
จากบานเรือนและสถานบริการ กิจการรานคาตางๆ เขาสูทอหลัก  และการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัด 
น้ําเสีย โดยการพิจารณาจากตนทุน / คาใชจายการบริหารจัดการระบบท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกับ การมีสวน
รวมของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือจะไดลดภาระของเทศบาล และเกิดรายไดในการบริหารจัดการ
ระบบใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
 3)  เทศบาล ฯ ควรมีการจัดเก็บขอมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําเขา – ออกจากระบบ  คาใชจายใน
การรวบรวมและบําบัดน้ําเสียตอหนวยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใชประโยชนในการประเมินความคุมทุนในอนาคต  
ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่องในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา – ออกจากระบบ
ในพารามิเตอรหลัก ไดแก pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease Total phosphorus  
Total Nitrogen Total Coliform  และ Fecal Coliformเพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ท่ีจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ เทศบาลฯ ควรพิจารณาการเฝาระวังแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงท่ีผาน
การบําบัดจากระบบ โดยการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีรองรับน้ําท้ิงจากการบําบัด 
ปละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการประเมินระบบบําบัดน้ําเสียวาจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 
 4)  เทศบาลฯ  ควรควบคุมการเขาออกระบบบําบัดน้ําเสียของบุคคลภายนอกอยางเขมงวด  
และควรดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการน้ําเสียของเทศบาลฯ อาทิ  การดูแล 
เฝาระวังคุณภาพน้ําและปรับปรุงฟนฟูหวยเสว  การสรางความรูความตระหนักในการใชน้ํา  การสงเสริมการ
ติดตั้งถังดักไขมัน  เปนตน 

 5)  เทศบาล ฯ ควรดําเนินการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร/เจาหนาท่ีดูแลระบบอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและควรจัดทําแผนการซอมบํารุงรักษา
อุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสียและมีการดําเนินการตามแผนอยางสมํ่าเสมอ 
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สภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
ณ วันท่ี  7 พฤษภาคม 2558    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตูควบคุมระบบสูบระบายน้ําทวม    คลองรับน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีสูบน้ําเสียเขาระบบบําบัด                                     บอเติมอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอบมบริเวณท่ีมีการนํารถขยะมาลาง 
 
 
 
 
 
 
 
จุดระบายน้ําท้ิงของบอบมคลองรับน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล 
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3.5 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

  3.5.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดการน้ําเสีย    
     เทศบาลเมืองมหาสารคามมีการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนตั้งแตป พ.ศ. 2539 – 2548 โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด รวมท้ังสิ้น 192.643 ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 31 

ตารางท่ี  31 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดการน้ําเสีย  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ลําดับ
ที่ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 

4.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน
ระบบรวบรวมและบาํบดัน้าํเสีย 

2 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 

2.500 ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail 
Design : DD) ระบบรวบรวมและบาํบัด 
น้ําเสีย 

3 2548-2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
(งบประมาณแผนดนิ) 

186.143 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  
ดําเนินการ  760 วัน (31 มี.ค.2549 ถึง 29 
เม.ย. 2551)  โดยวาจางให 
- บริษัทกิจการรวมคาไฮโดรเทค-สหการ 
เปนผูดําเนินการกอสราง  
- บริษัท มารช ยูทิลิตี้ จาํกัด เปนผูควบคุม
งาน  

4 2559-2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
(งบประมาณแผนดนิ) 

 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย ระยะที่  2 
อยูระหวางการเตรียมการและดําเนินการ 

 

3.5.2   รายละเอียดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

    ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปนการออกแบบรายละเอียดระบบบําบัด
น้ําเสียสําหรับพื้นที่แกไขปญหาน้ําเสียโครงการระยะเรงดวน  โดยรองรับน้ําเสียจากชุมชนหนาแนนในพื้นท่ี
ทางทิศตะวันออกของเทศบาลฯ ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการบําบัดน้ําเสีย 2.47 ตารางกิโลเมตร (ดังรูปที่ 34)  
และเทศบาลฯ ไดทําขอตกลงกับองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) ใหเขามาดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสีย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552จนถึงเดือนมกราคม 2553 แตปจจุบันเทศบาลฯ ไดมอบหมายใหสํานัก
การชาง เปนผูดูแลรับผิดชอบงานบริหารจัดการน้ําเสียในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
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รูปท่ี 34 แสดงพ้ืนท่ีครอบคลุมโครงการการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียระยะเรงดวน และระยะท่ีหนึ่ง 
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   1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  เนื ่องจากพื้นที่กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองมหาสารคามตั้งอยู ทาง
ตะวันออกของเมือง   ระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลฯ  จึงออกแบบเปนระบบทอรวม (Combined 
System) ใหรวบรวมน้ําจากในเมืองมาทางฝงตะวันออกของเมืองใหมากที่สุดเทาที่สภาพพื้นที่อํานวยให 
เพื่อลดภาระการสูบน้ําเสีย แลวใชทอระบายน้ําดังกลาวเปนทอรับและรวบรวมน้ําเสียจากชุมชน และทํา
การดักน้ําเสียที่ปลายทอระบายน้ําดังกลาวกอนที่จะทิ้งน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติทางตะวันออกของเมือง 
ซ่ึงอยูใกลสถานที่บําบัดน้ําเสียมากที่สุด แลวรวบรวมน้ําเสียสงไปทําการบําบัดตอไป  โดยมีพื้นที่ใหบริการ
บําบัดน้ําเสียครอบคลุมเพียง  2.47 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 10 ของพื้นที่เทศบาล (24.14 ตร.กม.)   
ซ่ึงครอบคลุมบริเวณชุมชนหนาแนน  และน้ําเสียจะไหลเขาสถานีสูบน้ําเสียตาม gravity  เปนพื้นท่ีทั้งหมด
อยู บริเวณฝ งตะวันออกของเมืองไดแกสวนที่ 1 พื ้นที ่ที ่อยู ในขอบเขตตั ้งแตแนวถนนผดุงวิถีไปจนถึง 
กุดนางใย และอยูเหนือคลองสมถวิลราษฎรขึ้นไปจนถึงแนวถนนมหาชัยดําริ และสวนที่ 2 พื้นที่ที่อยูทาง 
ฝงตะวันออกของถนนผดุงวิถีไปจนถึงแนวซอยบูรพาอุทิศ 15 และอยูใตคลองสมถวิลราษฎรขึ้นไปจนถึง
แนวถนนผังเมืองบัญชาซึ่งคาการออกแบบไว 20 ป ในป พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ. 2563 สามารถรวบรวมและ
รับน้ําเสียได 4,200 ลบ.ม.ตอวัน โดยระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประกอบดวย 
 1. ระบบทอทอระบายน้ํารวม บนถนน 10 สาย ไดแก  ถนนสมถวิลราษฎร ถนนบูรพา
อุทิศ ถนนมหาชัยดําริห ถนนนาควิชัย ถนนสารคามผดุง ถนนคณาภิบาล ถนนเจริญราษฎรเดช ถนนมนตรี
ถนนวรบุตร และถนนศรีราชวงศ 
 2.  ระบบดักน้ําเสีย ประกอบดวยอาคารดักน้ําเสีย 4 ชุด ดังนี้ 
  CSO1 ตั้งอยูท่ีปลายทอระบายน้ํารวมถนนสมถวิลราษฎร 
  CSO2 ตั้งอยูท่ีปลายทอระบายน้ํารวมถนนบูรพาอุทิศ   
  CSO3 ตั้งอยูท่ีปลายทอระบายน้ํารวมดานซายถนนนครสวรรค 
  CSO4 ตั้งอยูท่ีปลายทอระบายน้ํารวมดานซายถนนมหาชัยดําริห 
 3.  ระบบทอรวบรวมน้ําเสียแบบไหลดวยแรงโนนถวง ดังนี้ 
  3.1 ถนนสมถวิลราษฎร รวบรวมน้ําเสียจาก CSO1 และ CSO2 ใหไหลไปยังทอ
รวบรวมน้ําเสียท่ีถนนเลียบกุดนางใย 
  3.2 ถนนเลียบกุดนางใย รวบรวมน้ําเสียจากทอรวบรวมน้ําเสียถนนสมถวิลราษฎร 
CSO3 ใหไหลไปยังสถานีสูบน้ําเสีย (P1) 
  3.3 ถนนมหาชัยดําริห รวบรวมน้ําเสียจาก CSO4 ใหไหลไปยังทอรวบรวมน้ําเสียท่ี
ถนนซอยสวนอาหารแผนดินทอง 
  3.4 ถนนซอยสวนอาหารแผนดินทอง รวบรวมน้ําเสียถนนมหาชัยดําริห ใหไหลไปยัง
สถานีสูบน้ําเสีย (P1) 
 4.  ระบบสูบน้ําเสีย (P1) รับน้ําเสียจากทอรวบรวมน้ําเสียถนนซอยสวนอาหารแผนดิน
ทอง และทอรวบรวมน้ําเสียถนนเลียบกุดนางใย แลวสูบสงน้ําเสียทั้งหมดผานไปตามทอสงน้ําเสียแรงดัน
ขางคลองระบายน้ําสาธารณะโดยมีสถานีสูบน้ําเสีย 1 แหง ตั้งอยูบริเวณทายน้ําขางฝายน้ําลนกุดนางใย  
ประกอบดวย เครื่องสูบน้ํา 4 ตัว เปนปมจุม กําลัง 60 KW อัตราการสูบ 459 ลบ.ม./ช.ม.  ซึ่งสามารถใช
งานไดตามปกติดังรูปท่ี 35 และรูปท่ี 36 
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รูปท่ี 35 แสดงระบบทอ ทอระบายน้ํารวมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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รูปท่ี 36  แสดงผังระบบทอรวบรวมน้ําเสีย  บอดักน้ําเสีย  และสถานีสูบน้ํา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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 2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ระบบบําบัดน้ําเสียไดออกแบบในพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลเมืองมหาสารคามไดจัดเตรียมไวมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 27 ไร ตั้งอยูท่ี 50  ถนนนครสวรรค  ซอย 49  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม (รูปท่ี 
35) ชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียมากท่ีสุดคือ ชุมชนอุทัยทิศและชุมชนอภิสิทธิ์ โดยหางจาก
สถานท่ีตั้งระบบ 1 กิโลเมตร เปนระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond ; SP) สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียได  
4,200 ลบ.ม./วัน โดยมีคาท่ีใชในการออกระบบบําบัดน้ําเสียระยะเรงดวน ดังตารางท่ี 32 และรูปท่ี 37 

ตารางท่ี  32  แสดงคาท่ีใชในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมระยะเรงดวน เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

คาที่ใชในการออกแบบ 
ระยะเรงดวน 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2563 

อัตราไหลเฉลี่ย (ลบ.ม./วัน) 2,767 3,614 4,993 

คา BOD (มล./ล.) 90 110 120 
คา BOD loading (กก./วัน) 249 398 599 

 
 ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองมหาสารคาม  (รูปท่ี 38-39) ประกอบดวย 
 1. บอก่ึงไรอากาศ (Facultative Pond) 1 บอ  ขนาดความจุ  55,000  ลบ.ม. 
 2. บอบม (Maturation Pond) 1 บอ   ขนาดความจุ  9,900  ลบ.ม.รวมระยะเวลาเก็บกักท้ัง 
2 บอไมเกิน 14 วัน 
 3. บอฆาเชื้อโรคโดยการเติมสารคลอรีน 1 บอ  ขนาดความจุ  5,000 ลบ.ม. ซ่ึงปจจุบันไมมี
การเติมคลอรีน 
  4. กลุมอาคารตางๆ  ไดแก อาคารสํานักงาน  1  หลัง  อาคารปอมยาม 1 หลัง  ซ่ึงมีการใช
งานตามวัตถุประสงคแตมีสภาพคอนขางทรุดโทรม 
  5. เครื่องจักรกลในระบบบําบัดน้ําเสีย ไดแก  เครื่องตักขยะ  2 ตัว  กําลัง 90 kw. เวลาเปด  
1-2 ชั่วโมงตอวัน สามารถใชงานไดตามปกติ  แตถังรองรับขยะมีสภาพผุกรอน  รอกไฟฟา  1 ตัว กําลัง 20 kw 
และปมสูบน้ํา  4 ตัว กําลัง 60 kw เวลาเปด 4 ชั่วโมงตอตัวตอวัน  ซ่ึงสามารถใชงานไดตามปกติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 37 ผังคาระดับทางชลศาสตรของระบบบําบัดน้ําเสียระยะเรงดวน เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
 

105 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

รูปท่ี 38 แสดงท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียและขอบเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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รูปท่ี 39  แสดงแผนผังบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

น้ําเขาระบบ 

Facultative Pond 

Maturation Pond 

Chlorine Contact Tank 

 

อาคารสาํนักงาน 
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 3.5.3  ประสิทธิภาพการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย 

 1) ประสิทธิภาพการใชงานระบบโดยประเมินจากสภาพท่ัวไปของระบบ และปริมาณน้ําเสียท่ี
เขาระบบเทียบกับขนาดของระบบบําบัด  โดยระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลเมืองมหาสารคามมีสภาพท่ัวไป
ของระบบ ประกอบดวย  อาคารสํานักงาน  ปอมยาม รั้ว บอบําบัดท่ี 1 (Facultative pond)บอบําบัดท่ี 2 บอบม 
(Maturation pond)  อยูในสภาพดีและมีการใชงานตามวัตถุประสงค ยกเวนบอเติมคลอรีน ซ่ึงไมมีการเติมคลอรีน
ในน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบกอนปลอยออกสูแหลงน้ําธรรมชาตินอกจากนี้ มีอาคารสูบน้ําเสีย เปนสถานีสูบน้ําเสีย
ระบบอัตโนมัติ 1 แหงประกอบดวยบอสูบน้ําเสียและตะแกรงดักขยะ2 ชุด Flow meter 1 เครื่องและเครื่องสูบน้ํา
ชนิดจุม 4 ตัวโดยมีระบบสูบน้ําชํารุด 1 ชุด ทําใหไมสามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 1 ตัวลงไปสูบน้ําเสียได  แตระบบ
สามารถใชงานไดตามปกติ โดยใชงานเครื่องสูบน้ําอีก 3 ตัว  และมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ย 2,800 ลูกบาศก
เมตรตอวัน ขณะท่ีระบบสามารถรองรับน้ําเสียได  4,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนประสิทธิภาพการใชงาน 
รอยละ 67 ของปริมาณน้ําเสียท่ีระบบสามารถรองรับได นอกจากนี้  ยังมีการนําน้ําท่ีผานการบําบัดมาใชรดน้ํา
สนามหญาและตนไมภายในพ้ืนท่ีตั้งระบบ ท้ังนี้ จากการสํารวจในชวงฤดูแลงยังพบวา น้ําท้ิงไมมีการไหลออกจาก
บอบมเขาบอเติมคลอรีนและไหลออกสูแหลงน้ําสาธารณะทําใหบอคลอรีนกลายเปนท่ีขังน้ํา ซ่ึงน้ํามีสภาพสีเขียว
และเริ่มสงกลิ่นเหม็น ซ่ึงคาดวาอาจมีผลมาจากมีการสูบน้ําเสียจากบอบมไปใชในพ้ืนท่ีเกษตรบริเวณรอบขาง   

   2) ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียโดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD  และคุณภาพน้ํา
ออกจากระบบ  พบวาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมือง
มหาสารคามโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 จํานวน 2 ครั้งคือ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน  2558 และครั้งท่ี 
2 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558  มีประสิทธิภาพการลด BOD คิดเปนรอยละ 56 – 69  (Filtrate BOD) มีขอสังเกต
เม่ือพิจารณาผลคุณภาพน้ําออกจากระบบท้ังครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  มีคา BOD ของน้ําท่ียังไมไดผานการกรองเทากับ 
95.20 และ 23.13 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาคุณภาพน้ําเสียเขาระบบ (34.40 และ 18.65 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบยังไมเต็มศักยภาพท่ีออกแบบไวและไมมีการไหลของน้ําเสีย
จากบอบมเขาบอเติมคลอรีน  อาจทําใหระยะเวลาการเก็บกักน้ําเสียในบอบมนานข้ึน ไมมีการไหลระบาย และเกิด
สาหรายในบอบม โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง สําหรับประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจน คิดเปนรอยละ 27.0-54.6 
และประสิทธิภาพการบําบัดฟอสฟอรัส  คิดเปนรอยละ 20.9-36.7 ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการลดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสคอนขางต่ํา  ดังตารางท่ี 33 
   นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังมีการดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา-ออกจากระบบบําบัด  
น้ําเสียเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของระบบทุกเดือน โดยวาจางบริษัท เอ็นวายอารดี จํากัด ซ่ึงผลตรวจวัด
คุณภาพน้ําออกจากระบบในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายน  2558 พบวาคุณภาพน้ําออกจากระบบมีคา 
Filtrate BOD สูงกวาคุณภาพน้ําเขาระบบและเกณฑมาตรฐานในเดือนมกราคม  กุมภาพันธ และเมษายน 
2558 (21.6-39.6 มิลลิกรัมตอลิตร) และมีประสิทธิภาพการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสคอนขางต่ํา โดยคิด
เปนรอยละ 0.95-25.35  และ 2.42-16.78 

 3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสีย  
   (1) นโยบายการบริหารจัดการน้ําเสียผูบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายการ
บริหารจัดการน้ําเสียโดยใหความสําคัญและมีความสอดคลองกับนโยบายเมืองนาอยูตลอดจนการดําเนินการ
ขยายทอรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย ใหสามารถรองรับไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลแตยังไมมีนโยบาย
ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 
   (2) ดานบุคลากรการบริหารจัดการน้ําเสีย อยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักการชาง  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบและประจําระบบโดยตรง 9 คนไดแก  ผูอํานวยการสํานัก
การชาง  หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  และวิศวกรสุขาภิบาล 6ว  คนงานดูแลระบบ  5 คน ชางไฟฟา 1 คน 
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     (3) ดานงบประมาณการบริหารจัดการน้ําเสียเทศบาลเมืองมหาสารคามใชงบประมาณ
รายจายของเทศบาล โดยมีคาใชจายในการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียเฉลี่ยประมาณ  30,000-40,000  บาทตอเดือน 
 
ตารางที่ 33  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํจากระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ทําการเก็บตัวอยางน้ํา คร้ังที่ 1 วันที2่2 เมษายน 2558  และคร้ังที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 

พารามิเตอร หนวย 
คุณภาพน้ําเขาระบบ คุณภาพน้ําออกระบบ คา

มาตรฐาน* คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
1. pH - 6.71 5.95 7.42 6.57 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 868.0 580.0 789.0 542.0 - 
3. Total Suspended Solids (TSS) mg/L 43.0 113 31.0 32 <50 
4. Total  Kjeldahl  Nitrogen (TKN) mg/L 21.6 8.5 9.8 6.2 <20 
5. 1 BOD mg/L 34.40 18.65 95.20 23.13 - 
5.2  Filtrate BOD mg/L   15.17 5.86 <20 
6. COD mg/L - 70 - 66 - 
7. Oil and Grease mg/L 5.3 3.1 4.2 1.7 <5 
8. Total Phosphorus mg/L 3.166 1.519 2.003 1.202 <2 
9. DO mg/L - - - 11.0 - 

 ท่ีมา : สวนวิเคราะหคณุภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10 , 2558 
 หมายเหตุ : คามาตรฐาน *ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ  
 ระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 
 ท่ี 127 ตอนพิเศษ 69  ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 

 3.5.4  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานจัดการน้ําเสีย 

   1) ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบคอนขางนอยและบอเติมคลอรีนไมมีน้ําไหลเขาบอ  ทําใหน้ําท่ีขัง

อยูในบอเติมคลอรีนไมมีไหลระบายออก  ซ่ึงสภาพน้ํามีสีเขียวเขมและมีกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง 

นอกจากนี้ ยังพบปญหาน้ําเขียว เนื่องจากมีสาหรายเจริญเติบโตมาก  โดยเฉพาะในบอบําบัดท่ี 2 มีสาหราย

คอนขางมากและน้ํามีลักษณะสีเขียวเห็นไดชัดเจน ท้ังนี้ ยังมีเกษตรกรและชาวบานขอใชน้ํา เพ่ือใชในพ้ืนท่ี

เกษตรบริเวณใกลเคียงโดยมีการสูบน้ําโดยตรงจากอาคารสูบน้ําเสีย  บอบําบัดท่ี 1 และ 2 และบริเวณทอลอด

มายังบอเติมคลอรีน  ซ่ึงการสูบน้ําของเกษตรกรดังกลาว  อาจจะสงผลใหมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบนอยลง และ

ไมมีการไหลระบาย เกิดการกักขังในบอบําบัดนานเกินไป  และไมไหลเขาบอเติมคลอรีน 

   2) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ยังไมมีการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียและไมมีการเฝาระวัง

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด 

 
 3.5.5  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 
 1)  เนื่องจากพบวาน้ําท้ิงจากบอบมไมมีการไหลเขาบอเติมคลอรีนและออกสูแหลงน้ํา
สาธารณะ  ประกอบกับปริมาณน้ําเสียเขาระบบยังไมเต็มศักยภาพท่ีออกแบบไว อาจทําใหระยะเวลาการเก็บ
กักน้ําไวในบอบมนานข้ึนและเกิดสาหรายในบอบม  จึงสงผลใหคุณภาพน้ําออกจากระบบมีคาความสกปรกใน
รูปบีโอดีของน้ําท่ียังไมผานการกรองมีคาสูงกวาคุณภาพน้ําเขาระบบ  ขณะท่ีเทศบาลฯ แจงวามีปริมาณน้ําเขา
ระบบเฉลี่ยประมาณวันละ 2,800 ลบ.ม. ซ่ึงโดยหลักการแลวควรมีไหลระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ   
เทศบาลฯ  จึงควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
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  1.1)  ควรมีการตรวจสอบการสูบน้ําเสียเขาระบบจากสถานีสูบน้ําเสีย  โดยตรวจเช็ค
อัตราการไหลของน้ําเสียท่ีแทจริง  เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับระดับอัตราการสูบน้ําเสียของเครื่องสูบน้ําให
สอดคลองกับปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจริง และใชในการพิจารณาอัตราภาระสารอินทรียของระบบบําบัดน้ําเสีย
ใหมีประสิทธิภาพตามท่ีไดออกแบบไว  และควรซอมแซมระบบสูบน้ําเสียใหสามารถใชงานไดครบท้ัง 4 ตัว 
เพ่ือใชเปนเครื่องสํารองในระบบ  รวมถึง ควรซอมแซมถังรองรับขยะจากบอสูบน้ําเสียใหมีสภาพพรอมใชงาน    
  1.2)  ควรตรวจสอบการสูบน้ําออกจากบอบําบัด โดยไมควรใหมีการสูบน้ําจากบอบําบัด
ไปใชในพ้ืนท่ีเกษตรขางเคียง เนื่องจากอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยได  นอกจากนี้ หากไมมีการไหล
ระบายเพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําในบอได  จะสงผลทําใหระยะเวลาการกักเก็บน้ําในบอบําบัดท่ี 2 นาน
เกินไป  ซ่ึงอาจจะสงผลใหเกิดภาวะ Algae bloom ได และสงผลตอคุณภาพน้ําท่ีออกจากระบบบําบัดทําใหมี
ปริมาณตะกอนแขวนลอยและปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดเีกินคามาตรฐาน  
  1.3)  การใชแพพืชลอยน้ํา ไดแก ผักตบชวา จอง แหน เปนตน ชวยในการลดพ้ืนท่ีสัมผัส
แสงของบอ และดูดซับสารอาหาร เพ่ือแกไขปญหาการเจริญเติบโตของสาหราย หรือใชวิธีการตักหรือสูบ
สาหรายออกจากบออยางสมํ่าเสมอ   
 2)  เทศบาลฯ ไดงบอุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อขยายระบบรวบรวมน้ําเสียใหสามารถรวบรวมน้ําเสียเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย ไดเต็มศักยภาพ  ดังนั้น ขอใหเทศบาลฯ ไดเตรียมความพรอมและทําความเขาใจกับประชาชน
ในการดําเนินการเชื่อมทอน้ําเสียจากบานเรือนและสถานบริการ กิจการรานคาตางๆ เขาสูทอหลัก  และการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนไปตามมาตรา 88 และ 93  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 3)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาใหมีการจัดเก็บขอมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําเขา – ออกจากระบบ  
คาใชจายในการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียตอหนวย เพ่ือใชประโยชนในการประเมินความคุมทุนในอนาคต  
ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง ในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา – ออกจาก
ระบบในพารามิ เตอรหลัก ได แก  pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease Total 
phosphorus  Total Nitrogen  Total Coliform  และ Fecal Coliform  เพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบท่ีจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
 4)  เทศบาล ฯ ควรดําเนินการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร/เจาหนาท่ีดูแลระบบอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และควรจัดทําแผนการซอมบํารุงรักษา
อุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสียและมีการดําเนินการตามแผนอยางสมํ่าเสมอ 
 5)  เทศบาลฯ ควรดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการน้ําเสียของ
เทศบาลฯ อาทิ  การดูแลเฝาระวังคุณภาพน้ําและปรับปรุงฟนฟูคลองสมถวิล  การสรางความรูความตระหนักใน
การใชน้ํา  การสงเสริมการติดตั้งถังดักไขมัน  เปนตน 
 6) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรพิจารณาดําเนินการเฝาระวังแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิง 
ท่ีผานการบําบัดจากระบบ โดยการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีรองรับน้ําท้ิงจากการ
บําบัดอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการประเมินระบบบําบัดน้ําเสียวาจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ชุมชน  
 7 ) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรศึกษาและดําเนินการตามแผนบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสียท่ีไดทําการศึกษาและจัดทําไวแลว  ไดแก  แผนการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ แผนงบประมาณการ
เดินระบบและบํารุงรักษาระบบ  แผนการจัดโครงสรางองคกรและบุคลากร และแผนการมีสวนรวมของ
ประชาชน  รวมถึง ควรพิจารณาทบทวนและปรับแผนใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน  
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สภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ณ วันท่ี  22 เมษายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอ่สูบนํา้เสยี 2 บอ่ 

ถงัรองรบัขยะจากบอ่สูบนํา้เสยีผุกร่อน เครื่องสูบนํา้เสยีทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน 

บอ่บาํบดัที ่1 บอ่บาํบดัที ่2 นํา้เขยีวมกีลิน่เหมน็ 

อาคารสาํนกังาน 
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ท่อส่งนํา้จากบอ่บาํบดัที ่2 มายงับอ่เติมคลอรนี  

ซึง่คาดว่ามกีารสูบนํา้ออกจากระบบ 

บอ่เติมคลอรนี  แต่ไมม่นีํา้เขา้และระบายออกสู่แหลง่นํา้สาธารณะในช่วงฤดูแลง้ 
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3.6  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 

  3.6.1  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดการน้ําเสีย  

   เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (กองทุนสิ่งแวดลอม)  ดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัด 
น้ําเสียชุมชนในป พ.ศ. 2544 – 2545  รวมวงเงินท้ังสิ้น 21.396 ลานบาท  

  3.6.2 รายละเอียดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 

   1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 

  ระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลตําบลโกสุมพิสัยเปนระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอรวม 
(Combined System) ครอบคลุมประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด (5.55ตร.กม.)  โดยเปน
ทอรวมทั้งน้ําเสียและน้ําฝนในทอเดียวกัน มีความยาวทอประมาณ 750 เมตร และทอระบายน้ําเดิม  
มีความยาวรวมประมาณ 6,150 เมตร บอผันน้ําเสีย 1 แหง  มีสถานีสูบน้ําเสีย 1 แหงซ่ึงทําหนาท่ีรับน้ําเสีย
จากทอดักน้ําเสียและแยกขยะออกจากน้ําเส ีย แลวส ูบสงไปยังถังวัดอัตราการไหลและแบงน้ําเส ีย 
ประกอบดวยตะแกรงดักขยะ และบอสูบน้ําเสีย พรอมเครื่องสูบน้ําชนิดจุมจํานวน  3 เครื่อง   โดยน้ําเสีย
จะไหลเขาระบบบําบัดตาม gravity  ยกเวนทอรวบรวมบริเวณวัดใตระยะทางประมาณ 200 ม. ซ่ึงมีปญหา
เสนทอไมไดระดับ ทําใหน้ําเสียไมไหลเขาระบบบําบัดและไหลลงสูแมน้ําชีโดยตรง  ดังรูปท่ี 40 

      พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียครอบคลุม 1.5 ตร.กม. หรือคิดเปนรอยละ 35 ของพ้ืนท่ี
เทศบาลซ่ึงครอบคลุมบริเวณชุมชนหนาแนน  มีจํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสีย 1,850 ครัวเรือน หรือ
คิดเปนรอยละ 30 ของครัวเรือนท้ังหมด 

   2)   ระบบบําบัดน้ําเสีย 

      ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลโกสุมพิสัยเปนระบบบอปรับเสถียร (Stabilization 
Pond) บนเนื ้อที่ประมาณ 25 ไร อยู บริเวณดานทิศใตติดกับพื้นที่บึงบอน มีถนนศรีสุวรรณเปนแนวคั่น
ระหวางบึงบอนกับพื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสีย มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได 1,500 ลบ.ม.ตอวัน 
ประกอบดวย บอทั้งหมด 3 บอ ไดแก  Facultative pond1 บอ บอบม (Maturation pond)  1 บอ และ
บอ Wetland 1 บอ มีสถานีสูบน้ําเสียระบบอัตโนมัติ 1แหง (Pump Station) ประกอบดวยตะแกรงดักขยะ 
และบอสูบน้ําเสียพรอมเครื่องสูบน้ําชนิดจุมจํานวน 3เครื่องและถังวัดอัตราการไหลและแบงน้ําเสีย (Flow 
Measurement & Diversion Chamber) ดังรูปท่ี 41 - 42 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

113 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

รูปท่ี  40    แสดงแนวทอระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 
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รูปท่ี  41  แสดงท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและขอบเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 
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Wetland Pond 

Pump Sump 

Maturation Pond 

Facultative Pond 

รูปท่ี 42    แสดงผังระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 
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 3.6.3 ประสิทธิภาพการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย 

 จากการติดตามเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2558  พบวาบอบําบัดอยูในสภาพใชงานได  แตระบบสูบ 
น้ําเสียไมมีการใชงานประมาณ 2 เดือนท่ีผานมา เนื่องจากสถานีสูบน้ําเสียชํารุดท้ังระบบและอยูระหวางการ
ซอมแซม   จึงไมมีการสูบน้ําเสียเขาระบบบําบัด  ทําใหน้ําเสียไหลลงสูแมน้ําชีโดยตรงและสงผลใหน้ําในบอ
บําบัดนิ่งไมมีการไหลระบาย  ซ่ึงอาจเกิดสภาพน้ําเขียวจากสาหราย โดยเฉพาะน้ําในบอ Wetlandนอกจากนี้  
ยังมีคลองระบายน้ําขางบอwetlandท่ีเชื่อมตอจากบอบมท่ี 1  ซ่ึงเปนคลองท่ีระบายน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลว
ลงสูแมน้ําชี  พบวา ไมมีน้ําและมีสภาพหญาข้ึนรก  โดยเทศบาลฯ มีแผนในการปรับปรุงคลองระบายน้ําท้ิง
ดังกลาวใหเปนพ้ืนท่ี Wetland เพ่ือใชเสริมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียเชนเดิม  เม่ือระบบสูบสามารถใช
งานไดตามปกติ นอกจากนี้  เทศบาลฯ ยังไมมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเขาและออกจากระบบ รวมถึงแมน้ําชี
บริเวณท่ีเปนแหลงรองรับน้ําท่ีผานระบบบําบัดแลว    
 ประสิทธิภาพการใชงานระบบ โดยประเมินจากปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบเทียบกับขนาดของ
ระบบบําบัด  และประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD และคุณภาพน้ํา
ออกจากระบบไมสามารถประเมินได เนื่องจากระบบไมไดมีการใชงานและไมมีน้ําเสียเขาระบบ  จึงไมไดทําการ
เก็บตัวอยางคุณภาพน้ําเขา-ออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ซ่ึงจากการสอบถามเจาหนาท่ีดูแลระบบทราบวา  
กอนท่ีสถานีสูบน้ําเสียยังไมชํารุด มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบประมาณ 200-300 ลูกบาศกเมตรตอวันและ        
ผลการติดตามเม่ือป 2555 ท่ีผานมาพบวา มีประสิทธิภาพการใชงานระบบคิดเปนรอยละ 33   โดยมีปริมาณน้ํา
เขาระบบเฉลี่ย  500 ลูกบาศกเมตรตอวัน  มีประสิทธิภาพการลด BOD คิดเปนรอยละ 81-98 (Filtrate      
BOD) และคุณภาพน้ําออกจากระบบไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยมีคาปริมาณตะกอนแขวนลอย (TSS) เกินคา
มาตรฐาน (74-98 มิลลิลิตรตอลิตร)   สวนประสิทธิภาพในการบําบัด TP TKN และ Oil and Grease คิดเปน
รอยละ 50-84 , 72-86  และ  87 ตามลําดับ  สําหรับผลประเมินประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียในป 2558 
ไมไดดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยาง เนื่องจากปญหาระบบสูบน้ําเสียชํารุด จึงไมไดเดินระบบ 

   สําหรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบพบวา  เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย มีการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย โดยมีอัตราคาจัดเก็บคาธรรมเนียม 2 ประเภท คือ บานเรือนและท่ีอยูอาศัย 
10 บาทตอเดือน และสถานบริการ กิจการรานคาและสถานท่ีราชการ 20 บาทตอเดือน  ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  โดยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง 4 คนไดแก  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  นักวิทยาศาสตรและชางเทคนิค ปฏิบัติ
หนาท่ีดูแลระบบไฟฟา  ชางเทคนิค ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บรายไดและดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  และคนงาน ปฏิบัติ
หนาท่ีดูแลความสะอาด  ซ่ึงเปนลูกจางชั่วคราวและมีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ  

 
 3.6.4. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานจัดการน้ําเสีย 

 1)   ระบบสูบน้ําเสียชํารุดท้ังระบบ ไมสามารถสูบน้ําเสียเขาระบบได  สงผลตอการทํางานของบอ
บําบัดน้ําเสีย  และเทศบาลฯ มีงบประมาณคอนขางจํากัด จึงไมสามารถดําเนินการซอมแซมไดในทันที   
 2) ขอจํากัดดานบุคลากรไมเพียงพอ และขาดความรูความชํานาญในการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
 3) การจัดเก็บคาธรรมเนียมยังไมครอบคลุม เนื่องจากประชาชนบางกลุมยังไมเขาใจและไมให
ความรวมมือ 
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 3.6.5 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

 1)  เนื่องจากสถานีสูบน้ําเสียชํารุดท้ังระบบไมสามารถทํางานไดมากกวา 2 เดือน  ทําใหไม
สามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได  เทศบาลฯ ควรจัดหาเครื่องสูบน้ําเสียระบบ Manual เพ่ือทดแทนเครื่องสูบ
น้ําเดิมในการสูบน้ําเสียเขาระบบบําบัดกอน ระหวางรอการซอมแซม  ท้ังนี้ หากไมทําการแกไขปญหาดังกลาว  
อาจสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแมน้ําชีไดในระยะตอไป  นอกจากนี้ ควรตรวจสอบการใชงานของถัง 
วัดอัตราการไหล (Flow meter) ท่ีตอเชื่อมกับสถานีสูบน้ําเสียดวย  หากชํารุด ควรจัดหาเครื่องวัดอัตราการ
ไหลของน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัด เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาอัตราภาระสารอินทรียของระบบบําบัด 
น้ําเสียใหมีประสิทธิภาพตามท่ีไดออกแบบไว   
 2)  เม่ือพิจารณาปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบคอนขางนอย ไมถึงรอยละ 50  ของขนาดระบบ
บําบัดท่ีรองรับได 1,500 ลบ.ม.ตอวัน และปญหาเสนทอรวบรวมบางจุดไมไดระดับ ทําใหน้ําเสียไมไหล 
เขาระบบ  เทศบาลฯ ควรดําเนินการตรวจสอบและมีการซอมบํารุงดูแลระบบทอรวบรวมน้ําเสียอยาง
สมํ่าเสมอ สําหรับบริเวณท่ีทอรวบรวมไมไดระดับ และควรพิจารณาการเพ่ิมสถานีสูบน้ําเสียในบริเวณดังกลาว 
เพ่ือใหปริมาณน้ําเสียเขาระบบเพ่ิมมากข้ึน และปองกันไมใหน้ําเสียบางสวนท่ียังไมไดรับการบําบัดไหลลง 
แมน้ําชีโดยตรงนอกจากนี้  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาระบบทอรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมในเขตเทศบาล  และ
การดําเนินการเชื่อมทอน้ําเสียจากบานเรือนและสถานบริการ กิจการรานคาตางๆ เขาสูทอหลัก  
 3)  น้ําท้ิงในบอWetland มีระยะเวลากักเก็บท่ีนาน เนื่องจากไมมีน้ําเสียเขาระบบบําบัด   
ทําใหน้ําในบอมีลักษณะสีเขียวขุนท่ีอาจเกิดจากมีสาหรายมากเกินไป  ซ่ึงอาจจะสงผลตอคุณภาพน้ําท่ีออกจาก
ระบบบําบัดทําใหมีปริมาณตะกอนแขวนลอยเกินคามาตรฐาน และหากยังไมสามารถนําน้ําเสียเขาระบบบําบัด
เพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําในบอไดตอไปในชวงฤดูฝนน้ําท้ิงดังกลาวอาจจะมีการไหลลนผานประตูระบาย
น้ําลงสูแมน้ําชี  ทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแมน้ําชีได ดังนั้น เทศบาลฯ ควรพิจารณาดําเนินการ    
 (3.1)  ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงเพ่ือจัดการแกไขปญหา กอนท่ีจะมีการระบายลงแมน้ําชี
ในชวงหนาฝน 
  (3.2)  การใชแพพืชลอยน้ํา ไดแก ผักตบชวา จอง แหน เปนตน ชวยในการลดพ้ืนท่ี
สัมผัสแสงของบอ และดูดซับสารอาหาร เพ่ือแกไขปญหาการเจริญเติบโตของสาหราย หรือใชวิธีการตักหรือสูบ
สาหรายออกจากบออยางสมํ่าเสมอ 
  (3.3)  บํารุงรักษาคลองระบายน้ําขางบอWet Land ท่ีเชื่อมตอจากบอบมท่ี 1ไมใหมี
วัชพืชเจริญเติบโตกีดขวางทางระบายน้ํา และควรปรับปรุงใหมีสภาพเปน Wet Land ท่ีเหมาะกับการบําบัด 
น้ําท้ิงเพ่ือเสริมระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  กอนระบายน้ําท่ีผานการบําบัดลงสูแมน้ําชี 
 4)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาใหมีการจัดเก็บขอมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําเขา – ออกจาก
ระบบ  คาใชจายในการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียตอหนวย เพ่ือใชประโยชนในการประเมินความคุมทุนใน
อนาคต  ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง ในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา – 
ออกจากระบบในพารามิเตอรหลัก ไดแก pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease 
Total phosphorus  Total Nitrogen Total Coliform  และ Fecal Coliform เพ่ื อ ใช ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบท่ีจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 5)  เทศบาล ฯ ควรมีการจัดหาบุคลากรในการดูแลรักษาระบบใหเพียงพอและควรดําเนินการ
เสริมสรางศักยภาพบุคลากร/เจาหนาท่ีดูแลระบบอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและควรจัดทําแผนการซอมบํารุงรักษาอุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสียและมีการ
ดําเนินการตามแผนอยางสมํ่าเสมอ 
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 6)  สําหรับการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย เทศบาล ฯ ควรดําเนินการสราง
ความรูและความเขาใจกับประชาชนอยางตอเนื่อง และอาจจะตองพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมใหเกิดความคุม
ทุนมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหเทศบาลฯ สามารถดําเนินระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและไมเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
 7)  เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย ควรพิจารณานําน้ําท้ิงจากบอสุดทายกลับมาใชประโยชนใหมาก
ท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณการระบายน้ําท้ิงลงแหลงน้ําธรรมชาติเนื่องจากเปนน้ําท่ีมีสารอาหารท่ีเปนประโยชนตอ
การเจริญเติบโตของพืชมาก และอาจเกิดผลกระทบตอคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในระยะยาว 
  8)  เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  ควรศึกษาและดําเนินการตามแผนบริหารจัดการระบบบําบัด 
น้ําเสียท่ีไดทําการศึกษาและจัดทําไวแลว  ไดแก  แผนการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ  แผนงบประมาณ
การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ  แผนการจัดโครงสรางองคกรและบุคลากร  และแผนการมีสวนรวมของ
ประชาชน  รวมถึง ควรพิจารณาทบทวนและปรับแผนใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน  
  9)  เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  ควรจัดทําแผนและดําเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําเสียของเทศบาลฯ  เชน  การสรางความเขาใจในการจายคาธรรมเนียม 
การสรางความตระหนักในการใชน้ํา  การติดตั้งถังดักไขมัน การดูแลเฝาระวังแหลงน้ําเบื้องตนโดยชุมชน เปนตน 

 
สภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ณ วันท่ี 2 เมษายน 2558 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บอสูบน้ําเสีย 
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คลองระบายน้ําท้ิงขางบอ Wetland 
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บทท่ี 4  
ผลการสํารวจและประเมินผลระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

 

4.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   จังหวัดกาฬสินธุ 

 4.1.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ  ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป 
พ.ศ. 2538 – 2558  วงเงินท้ังสิ้น  153,060,448 บาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 34 

  ตารางท่ี   34  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ลําดับ
ท่ี 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

1.9898 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตนระบบ
กําจัดมลูฝอย 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

13.3871 2.1) จัดซื้อท่ีดินเพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะ 
มูลฝอย งบประมาณ 3.132176 ลานบาท จํานวน 
112-2-13 ไร  เทศบาล ฯ สมบท 25% เปนเงิน 
1.144059 ลานบาท 
2.2) ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design : 
DD) ระบบกําจดัขยะมลูฝอย งบประมาณ 4.00 
ลานบาท 
2.3)  จัดซื้อเครื่องมือกําจัดขยะมลูฝอยของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ไดแก  
- รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 160 แรงมา  12  ลบ.
ม. 1 คัน วงเงิน 1.085  ลานบาท 
- รถขุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ 125 แรงมา1 คัน วงเงิน 
1.688 ลานบาท 
- รถขยะเปดขางเททาย 160 แรงมา 15 ลบ.หลา 1 
คัน วงเงิน 0.597 ลานบาท 
2.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอย ไดแก 
- จัดซื้อรถบรรทุกเปดขางเททาย 15 ลบ.หลา  160 
แรงมา 1 คัน วงเงิน 1.085  ลานบาท 
- จัดซื้อรถอัดทาย 160 แรงมา 12 ลบ.ม. 1 คัน 
วงเงิน 1.80 ลานบาท 

3 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

3.844172 
 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีกําจัดขยะเดมิ 

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

18.1738 กอสรางและปรับปรุงระบบกําจดัขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(โครงการตอเน่ือง) 

5 2544-2546 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

59.6655 กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอย ระยะท่ี 1 ผูกพัน
งบประมาณป 2544-2546  ดังน้ี 
    ป 2544    13.259  ลานบาท 
    ป 2545    26.518  ลานบาท 
    ป 2546    19.8885 ลานบาท 
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  ตารางท่ี   34  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

6 2558  กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

56.0 กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอย ระยะท่ี 2  
 

  4.1.2  การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประกอบดวย 36 ชุมชน ขอบเขตการปกครอง 16.96 ตารางกิโลเมตร   
มีจํานวนประชากร  36,955  คน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558)  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเฉลี่ย 32 ตันตอ
วัน  องคประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบดวย เศษอาหาร รอยละ 67.1  พลาสติก รอยละ 21.7  กระดาษ  
รอยละ 1.8  แกว รอยละ 5.3 โลหะ รอยละ 0.4 และอ่ืน รอยละ 3.7ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ 
แบงออกเปน 5 สวนหลักคือสวนท่ี 1 การเก็บรวบรวมและขนสง สวนท่ี 2 การคัดแยกและทําปุยหมัก สวนท่ี 3 
การกําจัดขยะมูลฝอย  สวนท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย  
ดําเนินการโดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และสวนท่ี 5  การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการเก็บขนขยะ 
มูลฝอยดําเนินการโดยกองคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

  1) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
   การรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีการรวบรวม 2 ลักษณะ คือ  
   1)  การจัดทําโครงการชุมชนปลอดถังขยะ  โดยเทศบาลฯ จะจัดเก็บถังขยะริมถนนและใน
ซอยภายในชุมชนแบบเดิมออกท้ังหมด แลวจัดเตรียมถังขยะประจําครัวเรือนแจกจายไวใหแทน ลักษณะการ
ดําเนินการคือทุกครัวเรือนจะเปนผูดูแลถังขยะของตนเองและอยูภายในบาน  เม่ือถึงเวลาตามท่ีตกลงกัน
ระหวางชุมชนกับเทศบาลฯ  บานเรือนในชุมชนตองนําถังขยะออกมานอกบานหลังจากเทศบาลฯไดทําการ
จัดเก็บแลว  เจาของบานตองนําถังดังกลาวกลับเขาบานตนเอง   
   2)  จัดภาชนะรองรับไวตามขางถนนในเขตเทศบาล ฯ โดยจะจัดถังรองรับไว บริการประชาชน
ในเขตเทศบาล ท่ัวพ้ืนท่ีท่ีไมไดรวมโครงการชุมชนปลอดถังขยะ เปนลักษณะถังเดี่ยวท้ิงรวมทุกประเภท 
   สําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุมียานพาหนะในการเก็บขนขยะรวม 11  
คัน  โดยมีอายุการใชงานมากกวา 10 ปข้ึนไป จํานวน 7 คัน ซ่ึงมีสภาพพอใชงานได ดังรายละเอียดดังตารางท่ี 35 

           ตารางท่ี  35   รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
คันท่ี ประเภทรถ ซ้ือเมื่อป ขยะท่ีขนได (ลบ.ม./วัน) จํานวนเท่ียวตอวัน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

รถบรรทุก 6 ลอ เปดขางเททาย 
รถกระบะ 4 ลอ 

รถบรรทุก 6 ลอ เปดขางเททาย 
รถบรรทุกอัดทาย 

รถบรรทุก 6 ลอ เปดขางเททาย 
รถบรรทุกอัดทาย 

รถบรรทุกคอนเทนเนอร 
รถบรรทุกอัดทาย 
รถบรรทุกอัดทาย 
รถบรรทุกอัดทาย 
รถบรรทุกอัดทาย 

2537 
2538 
2539 
2539 
2539 
2545 
2545 
2555 
2556 
2556 
2556 

9 
3 
9 

11 
9 

11 
8 

12 
12 
12 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
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 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการคิด
เปนรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาล ฯ ท้ังหมด  ซ่ึงมีจํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยท้ังสิ้น 
14,616 ครัวเรือน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดประมาณ  32.70  ตันตอวัน  

  2) การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรียและการคัดแยกขยะมูลฝอย  
   1)  การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรีย ตั้งอยูบานโคกน้ําเกลี้ยง ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ   โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกาฬสินธุ   วงเงิน  
14,600,000  บาท  และเทศบาลฯ สมทบ  2,400,000  บาท  รวมเปนเงิน  17,000,000  บาท  เพ่ือกอสรางโรง
ผลิตปุยหมักจากขยะอินทรีย วิธีการหมักแบบใชอากาศ (Aerobic compost)  ซ่ึงประกอบดวย สายพานลําเลียง  
เครื่องสับ  เครื่องผสม และเครื่องหมักขยะ  มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 30 วัน  สามารถผลิตปุยไดวันละ
ประมาณ  2  ตัน เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2550  โดยจดัเก็บรวบรวมขยะอินทรียจากตลาดรวมใจการเกษตร 
ตลาดทุงนาทอง  และตลาดสดเทศบาลมาผลิตปุยหมัก   
   2) การคัดแยกขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดสรางโรงคัดแยกขยะมูลฝอยระบบ
สายพาน  และใชแรงงานคนคัดแยก  ตั้งอยูบานโคกน้ําเกลี้ยง  ตําบลโพนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  
สถานท่ีเดียวกับโรงผลิตปุยหมัก  เริ่มดําเนินการเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน  2552  โดยดําเนินการคัดแยกขยะจากรถ
เก็บขนขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สัปดาหละ 6 วัน  มีบุคลากรในการดําเนินงานท้ังหมด 9 คน  
ทําหนาท่ีในการคัดแยกขยะจากสายพาน 8 คนและขับรถตัก 1 คน  มีเครื่องจักรอุปกรณในระบบคัดแยกขยะ 
มูลฝอย 4 รายการไดแก  รถตักลอยาง 1 คัน สายพานลําเลียง 2 สายพาน  เครื่องอัดขยะแบบไฮดรอริก และ
เครื่องยอยเศษแกว 2 เครื่อง  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดจากการคัดแยกประมาณวันละ 0.3 ตัน และมีการ
จําหนายสัปดาหละ 1 ครั้ง  นํารายไดจากการจําหนายขยะเขาเปนรายไดของเทศบาลฯ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 
30,000  บาท  นอกจากนี้  ปจจุบัน เทศบาลฯ ไดมีการรณรงคใหชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน
และพนักงานทายรถของเทศบาล  จึงทําใหปริมาณขยะท่ีคัดแยกไดจากระบบมีนอยลง   

  3)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอย   
   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตั้งอยูบริเวณบานแกงนาขาม ตําบล
นาจารย  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  เนื้อท่ี 109 ไร (รูปท่ี 43 และรูปท่ี 44) เปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล 
หางจากเขตเทศบาล 19 กิโลเมตร  มีอางเก็บน้ํายอดแกงเปนแหลงน้ําสาธารณะท่ีอยูหางจากระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย 5 กิโลเมตร ซ่ึงมีการใชประโยชนเพ่ือการผลิตประปา  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยออกแบบพ้ืนท่ีสําหรับฝง
กลบ 80 ไร สามารถรองรับขยะมูลฝอยได 20 ป (พ.ศ. 2550-2570)  เปดดําเนินการระยะท่ี 1  เม่ือป พ.ศ. 
2550  เทศบาลฯ ไดนําขยะมาจัดการดวยวิธีการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  
เทศบาลฯ ไดวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยดังกลาว ตามผลการศึกษา
ออกแบบรายละเอียด โดยแบงการกอสรางออกเปน  3  ระยะ ดังนี้  
  ระยะท่ี 1  กอสรางบอฝงกลบพ้ืนท่ี 23 ไร  ฝงกลบขยะมูลฝอยไดรวม 198,342 ลูกบาศกเมตร  
อายุใชงาน  7  ป  ปจจุบันมีการใชงาน โดยข้ึนชั้นฝงกลบชั้นสุดทาย  
  ระยะท่ี 2  กอสรางบอฝงกลบพ้ืนท่ี 27  ไร ฝงกลบขยะมูลฝอยไดรวม 267,195 ลูกบาศกเมตร  
อายุใชงาน  7  ป  ซ่ึงอยูระหวางกอสราง โดยไดรับงบประมาณอุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2558 
  ระยะท่ี 3 กอสรางบอฝงกลบพ้ืนท่ี 30  ไร ฝงกลบขยะมูลฝอยไดรวม 301,142  ลูกบาศกเมตร  
อายุใชงาน  6  ป 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ระยะท่ี 1  (รูปท่ี 45)   ประกอบดวย   
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 1. บอฝงกลบขยะมูลฝอย  จํานวน 1 บอ  ขนาด  31,672  ตารางเมตร  สามารถฝงกลบขยะ
มูลฝอยไดรวม  400,000  ลูกบาศกเมตร  ออกแบบฝงกลบ  5  ชั้น  ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.5 เมตร  
ดินฝงกลบหนา  0.2 เมตร  ขณะนี้ดําเนินการฝงกลบได  5 ชั้น โดยทําการบดอัดและฝงกลบขยะทุกวัน ใชพ้ืนท่ีฝง
กลบไปประมาณ 23 ไร หรือคิดเปนรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีท่ีออกแบบฝงกลบท้ังหมด หรือรอยละ 90 ของบอฝงกลบ 
   2. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคงตัว  (Waste Stabilization Pond) ประกอบดวย 
     บอบําบัดน้ําเสียแบบไมใชออกซิเจนตออนุกรม 3 บอ 
    บอผึ่ง (Facultative Pond)   1 บอ 
    บอบม (Maturation Pond)   1 บอ 
    รองรับน้ําชะขยะได   215   ลูกบาศกเมตรตอวัน 
 3. กลุมอาคารตางๆ ประกอบดวย  อาคารสํานักงาน  1  หลัง อาคารปอมยาม 1  หลัง  
บานพักพนักงาน 10 หอง   อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก  1  หลัง  โรงจอดรถยนต   โรงซอมบํารุงเครื่องจักรกลใน
ระบบ  และลานลางรถ   โดยอาคารทุกหลังมีสภาพดี และมีการใชงานตามวัตถุประสงค 
 4. ปาย  รั้วรอบโครงการ   ถนนลาดยางทางเขาโครงการ  ถนนลูกรังภายในโครงการ   
และระบบระบายน้าํฝน (รองคอนกรีต) รอบโครงการ 
 5. บอสังเกตการณ  จํานวน  16 บอ 

 สําหรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2 ซ่ึงอยูระหวางการกอสราง  ประกอบดวย บอฝงกลบ 1 บอ  
บอพักน้ําเสีย 5 บอ  ทอระบายกาซ 20 จุด  และงานครุภัณฑ ไดแก รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา 150 
แรงมา 1 คัน  รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา 165 แรงมา 2 คัน  รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ลอ แบบกระบะเททาย 1 คัน (รูปท่ี 43)   
 
 4.1.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

   แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)  ภายใตนโยบาย 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ไดกําหนดใหกลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 อําเภอ  ไดแก อําเภอเมือง อําเภอยางตลาด อําเภอกมลาไสย อําเภอ
นามน อําเภอรองคํา อําเภอดอนจาน และอําเภอฆองชัย  มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม 63 แหง  
คาดการณปริมาณขยะจะท่ีเกิดข้ึน 445  ตันตอวัน  แตมีปริมาณขยะท่ีเก็บขนนําไปกําจัด 252 ตันตอวัน 
รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมคือ ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill)  กอสราง
โรงงานผลิตไฟฟาและ/หรือกอสรางโรงงานแปรรูปเปนเชื้อเพลิง  RDF   
 ในป 2558  มีเครือขายนําขยะมูลฝอยมารวมกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
กาฬสินธุท้ังสิ้น  30  แหง  (รูปท่ี 46)  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดยังระบบท้ังหมดรวม 90 ตันตอวัน  
ซ่ึงเปนปริมาณขยะมูลฝอยจากเทศบาลฯ ประมาณ  32 ตันตอวัน  และจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 30 
แหงท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดยังระบบประมาณ 58 ตันตอวัน  โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะ 
มูลฝอยในอัตรา 400 บาทตอตัน  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 36 
ตารางท่ี 36  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน ปริมาณขยะ(ตัน/เดือน) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 974.130 32.026 

เทศบาลตาํบลนาจารย 62.826 2.066 

เทศบาลตาํบลหวยโพธ์ิ 119.29 3.92 
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        ตารางท่ี 36  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ตอ) 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน ปริมาณขยะ(ตัน/เดือน) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลตาํบลสมเด็จ 203.88 6.70 

เทศบาลตาํบลลําคลอง 36.86 1.21 

เทศบาลตาํบลยางตลาด 124.54 4.095 

เทศบาลตาํบลโคกศร ี 61.784 2.031 

เทศบาลตาํบลหลุบ 142.005 4.669 

เทศบาลตาํบลดอนจาน 57.268 1.883 

เทศบาลตาํบลเหนือ 49.513 1.628 

เทศบาลตาํบลสงเปลือย 58.278 1.916 

เทศบาลตาํบลโพนทอง 64.058 2.106 

เทศบาลตาํบลบัวบาน 68.030 2.237 

เทศบาลตาํบลอุมเมา 32.687 1.075 

เทศบาลตาํบลกลางหมื่น 30.169 0.992 

เทศบาลตาํบลมวงนา 24.250 0.797 

เทศบาลตาํบลบึงวิชัย 37.714 1.240 

เทศบาลตาํบลเชียงเครือ 52.749 1.734 

เทศบาลตาํบลไผ 41.716 1.371 

เทศบาลตาํบลลําพาน 74.797 2.459 

อบต.ดงพยุง 21.862 0.719 

อบต.ยอดแกง 46.583 1.532 

อบต.นาเชือก 45.978 1.512 

อบต.ยางตลาด 34.216 1.125 

อบต.คลองขาม 45.099 1.483 

อบต.เจาทา 59.509 1.956 

อบต.ลําหวยหลัว 20.505 0.674 

อบต.โพนงาม 44.030 1.450 

อบต.หัวงัว 10.393 0.344 

อบต.หนองกุง 27.743 0.910 

อบต.ดงลิง 74.017 2.414 

   
 

ท่ีมา : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ , 2558 
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รูปท่ี 43 ท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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รูปท่ี 44   ท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 45   ผังบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ลานลางรถ 

บอฝงกลบท่ี 1 

พ้ืนท่ีกอสรางบอฝงกลบท่ี 2 

พ้ืนท่ีกอสรางบอฝงกลบท่ี 3 

ปอมยาม 

อาคารสํานักงาน อาคารบานพัก 

บอบําบัดน้ําเสีย 

ปายและร้ัว 

อาคารเคร่ืองชั่งน้ําหนัก 

1 

5 4 3 
2 
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    รูปท่ี 46   แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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  4.1.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

    1) ดานเทคโนโลยี   

 ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
กาฬสินธุสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยดําเนินการบดอัดและฝงกลบขยะ 
มูลฝอยดวยดินหนา 0.2 เมตรทุกวัน  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 04.00 น. ปดรับขยะเวลา 14.00 น. ขณะนี้ใชพ้ืนท่ี
ไปแลวท้ังหมด 23 ไร  โดยฝงกลบเต็มชั้นท่ี 5 ตามท่ีออกแบบไวแลว  แตเนื่องจากมีการยุบตัวของบอฝงกลบลงทํา
ใหสามารถดําเนินการบดอัดและฝงกลบไดเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งชั้น (ชั้นท่ี 6) ระหวางรอการกอสรางระบบกําจัดขยะ 
มูลฝอยระยะท่ี 2 แลวเสร็จในป 2559   สําหรับความกาวหนาในการกอสรางในป 2558  คาดวาจะสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดประมาณ 3 งวดงาน คิดเปนรอยละ 17 ของวงเงินกอสราง (56 ลานบาท)  นอกจากนี้ยัง
พบวา มีน้ําชะขยะไหลลนจากคันคูท่ีดักน้ําชะขยะ  ซ่ึงเปนบริเวณบอฝงกลบท่ีสํารองไวสําหรับใชชวงฤดูฝน กรณีท่ี
รถเก็บขนขยะไมสามารถวิ่งข้ึนไปเทขยะดานบนได  โดยไมไดมีการทําคันดินก้ันและไมไดฝงกลบขยะบางสวนจึง
ทําใหมีลักษณะเปนจุดรวบรวมน้ําชะขยะจากบอฝงกลบ  ซ่ึงเทศบาลฯ แจงวาน้ําชะขยะดังกลาวจะไหลลงสูบอสูบ 
น้ําเสียท่ีอยูฝงตรงขามถนนโดยไมมีทอรวบรวม และเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียในโครงการตอไป    
     สําหรับโครงสรางพ้ืนฐานในระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลไดแก อาคารสํานักงาน อาคาร
เครื่องชั่ง บานพัก โรงจอดเครื่องจักรกล รั้ว บอฝงกลบ ระบบบําบัดน้ําเสียอยูในสภาพใชงานไดปกติ นอกจากนี้  
ยังพบรางระบายน้ําฝนมีเศษขยะและเศษก่ิงไมใบไมคอนขางมาก อาจจะทําใหกีดขวางการระบายน้ําฝนได  
นอกจากนี้ ครุภัณฑท่ีใชในระบบสวนใหญมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป ซ่ึงตองซอมแซมบอย ดังตารางท่ี 37 
  

ตารางท่ี 37  เครื่องจักรกลท่ีใชในระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ท่ี ชนิด ปท่ีซ้ือ 
เลข

ทะเบียน 

อายุ 
ใชงาน
(ป) 

สภาพการใชงาน 
การใชงาน 
ชั่วโมง/วัน ดี 

ซอม
บอย 

ชํารุด 

1 รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) 20 ส.ค.2539 ต.0199 19  /  6 

2 รถแทรกเตอร (รถบลูโดเซอร ) 31 ก.ค.2541 ตค 65 17  /  6 

3 
รถแทรคเตอร TCM  
สีเหลือง (โรงคัดแยกขยะ) 

20 ธ.ค.2551 
ตค-

1447 
7 /   6 

4 
รถยนตบบรรทุก 6 ลอ 
บรรทุกดินแบบเททาย 

10 ต.ค.2545 
81-

2370 
13 /   6 

5 รถแบ็คโฮเล็ก ก.ย. 2556 6718 2 /   6 

 ท่ีมา :  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ,2558 
 

    2) ดานงบประมาณ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีรายไดจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
3 สวน คือ คาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย  คาบริการกําจัดขยะ และคาขยะรีไซเคิล  ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 มีรายไดจากการจัดการขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 7,131,643 บาท จําแนกเปนคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะ
มูลฝอยได 1,305,218  บาทหรอืคิดเปนรอยละ 18.31  โดยมีการจําแนกอัตรา ดังนี้ 
      อัตราคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตอครัวเรือน 10 บาทตอเดือน 
      อัตราคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตอรานอาหาร 30 บาทตอเดือน 
      อัตราคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตอโรงงาน100 – 1,000 บาทตอเดือน (ตามปริมาณท่ีท้ิง) 
      อัตราคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตอสถานประกอบการ 100 – 1,000 บาทตอเดือน  (ตาม
ปริมาณท่ีท้ิง) 
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      คาบริการกําจัดขยะมูลฝอยโดยดําเนินการจัดเก็บกับเครือขายท่ีนําขยะมากําจัดรวมดวยใน
อัตรา 400 บาทตอตัน  จัดเก็บคาบริการกําจัดขยะได 5,623,630 บาทตอปหรือคิดเปนรอยละ 78.85 
และมีรายไดจากการขายขยะรีไซเคิล คิดเปน  202,795 บาทหรือคิดเปนรอยละ 2.84 
    สวนคาใชจายในการดําเนินการ พบวา ในป 2558 มีคาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
10,120,801 บาท 
    3) ดานบุคลากร   
     ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีบุคลากรประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก 1 คน หัวหนาฝาย 1 
คน  และนักวิชาการสุขาภิบาล  1  คน และมีพนักงานในการดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอยท้ังหมด 42 คน เปน
พนักงานขับรถ 10 คน และพนักงานเก็บขนทายรถ 32 คน สวนงานกําจัดขยะมูลฝอยมีบุคลากร  4 คน 
ประกอบดวย พนักงานขับรถบรรทุกดิน  1 คน  พนักงานขับรถตักตีนตะขาบ 1 คน พนักงานขับรถเทรกเตอร 
1 คน และพนักงานประจําเครื่องชั่ง 1 คน 
    4) ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม    
     เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยฝงกลบ  รวมท้ัง การใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาขยะ 
ไดแก กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม  โครงการจางเหมาชุมชนเปนผูเก็บกวาดและรักษาความสะอาดใน
ชุมชน 36 ชุมชน  โครงการชุมชนปลอดถัง 16 ชุมชน  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะและการ
บําบัดสิ่งปฏิกูล  โดยเก็บคัดแยกขยะอินทรียจากตลาดสดภายในเขตเทศบาล เพ่ือนํามาผลิตปุยหมักอินทรีย  
และการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล โดยจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือกับเครือขายท่ีนําขยะ
มากําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน ซ่ึงเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะจัดหา
สถานท่ีเก็บรวบรวมไว  และการคัดแยกขยะในแตละพ้ืนท่ีของเครือขาย  สําหรับการประชาสัมพันธเทศบาลฯ 
ไดดําเนินการรูปแบบตางๆ ไดแก วารสาร  แผนพับ  จัดอบรม และลงพ้ืนท่ีเคาะประตูบาน  เปนตน 

     (5) ดานการบริหารจัดการเชิงนโยบาย  
     ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการจัดการขยะ   
มูลฝอยชุมชนอยางตอเนื่อง  โดยมีนโยบายสําคัญคือใหคนในชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด 

  4.1.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 1)  เครื่องจักรในระบบกําจัดขยะชํารุดบอย เนื่องจากมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป  ตอง
เสียคาซอมแซมปละ 500,000 – 800,000 บาท 
 2)  รางระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการมีเศษก่ิงไมคอนขางมาก อาจจะกีดขวางทางระบายน้ํา
ได โดยเฉพาะชวงฤดูฝน 
 3)  ชวงฤดูฝนการดําเนินงานฝงกลบคอนขางยาก 

  4.1.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 
 1)  ควรทําความสะอาดรองระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการอยางสมํ่าเสมอ  ไมใหมีเศษก่ิงไม
หรือเศษขยะมากีดขวางทางระบายน้ํา และทํารองรับน้ําชะขยะหรือวางทอรวบรวมน้ําชะขยะจากบริเวณคันคูท่ี
น้ําชะขยะไหลลน เพ่ือรวบรวมน้ําชะขยะเขาบอสูบน้ําเสียท่ีอยูฝงตรงขามถนน โดยไมใหมีการไหลนองพ้ืนถนน
และปองกันไมใหเกิดการปนเปอนบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง  
 2)  ควรจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องเปนระบบ อาทิ  ขอมูลการคัดแยก
ขยะ ขอมูลปริมาณขยะ ขอมูลการเก็บรวบรวมขยะ ขอมูลองคประกอบขยะ ขอมูลคาใชจายและรายไดจากการ
จัดการขยะ  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 
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 3)  เทศบาลฯ ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง  โดยขยายใหครอบคลุมท้ังในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนย  เพ่ือลด
ปริมาณขยะท่ีเขามากําจัดยังศูนย และเปนการยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบขยะ ตลอดจนปองกันการ
ปนเปอนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม 
 4)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก  
ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมท้ังหมด  ตะก่ัว  ปรอทท้ังหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี 
อยางตอเนื่อง โดยอยางนอยปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน) เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   

สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 
ณ วันท่ี  21 เมษายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริเวณหนางานบอฝงกลบ  
มีการบดอัดและฝงกลบทุกวัน 

บริเวณบอฝงกลบท่ีมีน้ําชะขยะไหลลนจากคันคู ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสํารองชวงฤดูฝน ไมมีคันดินกัน้ 

สภาพรางระบายน้ําฝนมีเศษกิ่งไม 

สภาพการคัดแยกขยะบริเวณหนางานและ 
ทอระบายกาซติดไฟ 

สภาพบอ
 

สภาพถนนทางเขาหนางาน 

ดานบนบอฝงกลบ
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4.2   ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครขอนแกน 

  4.2.1  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย  
   เทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย รวมวงเงิน 118.99 ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี  38 

  ตารางท่ี  38 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแกน  

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ  

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2541 กองทุนสิ่งแวดลอม  โดยเปนเงินกองทุน 
14.35ลานบาท และเงินสมทบกองทุน
สิ่งแวดลอมจากธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แหงญี่ปุน (JBIC) 31.30 ลานบาท 

45.65 1) กอสรางระบบกําจัดมูลฝอย 32.09 
ลานบาท 
2) จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ  12.76 
ลานบาท 
3) ควบคุมงาน 0.80 ลานบาท 

2 2556-2557 กองทุนสิ่งแวดลอม 73.34 ปรับปรุงพ้ืนท่ีกอสรางบอรวบรวมและ
สถานีสูบนํ้าชะขยะ 

 

  4.2.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลนครขอนแกน 

   เทศบาลนครขอนแกน  มีพ้ืนท่ีปกครอง 46 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรรวม  332,050 คน โดย

จําแนกเปนประชากรตามทะเบียนราษฎร 110,686 คน  ประชากรแฝง 70,000 คน ประชากรจร 151,364 คน  

จํานวนครัวเรือน 54,256 ครัวเรือน  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนตอวันประมาณ 205 ตัน  อัตราการเกิดขยะ

มูลฝอย 0.62 กิโลกรัม/คน/วนั  มีองคประกอบขยะมูลฝอย ดังตารางท่ี 39 
 ตารางท่ี  39  แสดงองคประกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

องคประกอบ รอยละ คิดเปนน้ําหนักขยะ(ตัน) 

เศษอาหาร 58.61 120.15 

กระดาษ   6.26 12.83 

พลาสติก/โฟม 23.40 47.97 

เศษผา/สิ่งทอ 1.96 4.02 

ไม/ใบไม 1.16 2.38 

ยาง 0.52 1.07 

หนัง 0.92 1.89 

แกว 2.57 5.27 

โลหะ 0.49 1.00 

หิน/กระเบ้ือง 1.12 2.30 

ขยะอันตราย 0.40 0.82 

อ่ืน ๆ 2.59 5.31 

รวม 100.00 205.00 

         ท่ีมา : เทศบาลนครขอนแกน, 2555 
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    1. ขอมูลการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

     1)  สถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแกน  
   มีสถานีขนถายขยะอยูท่ีบานโนนทัน ตั้งอยูบนถนนดอกคูณ  ชุมชนโนนทัน 7  มีเนื้อท่ี
ประมาณ 5.7 ไร  มีรถขนสงขยะจํานวน 3 คัน รถตักขยะจํานวน 1 คัน รถบรรทุกน้ํา 1 คัน เปนสถานีขนถายขยะ
แบบผสมระหวางการขนถายโดยตรงและกองพักไวกอน ลักษณะสถานท่ีเปนลานโลง ภายในบริเวณประกอบ ดวย
อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ ทางลาดข้ึนชานชาลา ทางลาดสําหรับลางรถ และหองสุขา  กําลังสูงสุดในการ
ดําเนินงานขนถายขยะ  160 ตันตอวัน สวนท่ีเหลือใชวิธีการใหรถเก็บขนขยะวิ่งไปกําจัดเองโดยตรง 
 

สภาพสถานีขนถายขยะมูลฝอย บานโนนทัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 2)  การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแกน   
   มีรถเก็บขนขยะจํานวน 36 คัน จัดใหมีการบริการตั้งแต 22.00 น. จนถึง 06.00 น. ในชวง
กลางวันจะเปนการเก็บขนในพ้ืนท่ีจราจรไมหนาแนน และหนวยเฉพาะกิจในการเก็บขนขยะตกคาง เก็บก่ิงไมและ
ขยะท่ีเกิดจากการรองเรียนตางๆ ขยะท่ีเก็บรวบรวมไดสวนใหญ จะนําไปสูระบบขนถายท่ีสถานีขนถายขยะอยูท่ี
บานโนนทัน  ดังนี้ 

       เทศบาลนครขอนแกนดําเนินงานเก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอย แบงออกเปน 2 สวน คือ  
   (1) การเก็บขนขยะโดยพนักงานเทศบาล ไดแบงพ้ืนในการรับผิดชอบเพ่ือใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาล ออกเปน  5  โซน  การเก็บขนขยะจะเก็บจากถังขยะจากครัวเรือน และชุมชน
ตางๆ มาพักไวท่ีสถานีขนถายขยะบานโนนทัน จากนั้นจะใชรถสิบลอขนถายขยะจากสถานีขนถายขยะบานโนน
ทันไปยังสถานท่ีกําจัดขยะบานคําบอน  มีพนักงานขับรถ 34 คน พนักงานทายรถ 86 คน  สามารถเก็บขยะได
เฉลี่ย 160 ตันตอวัน โดยมีรายละเอียดรถเก็บขนขยะมูลฝอยในตารางท่ี 40 
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  (2)  การเก็บขนขยะโดยชุมชน เปนชุมชนท่ีเขารวมโครงการเก็บขนขยะดวยตนเอง ปจจุบันมี
ชุมชนท่ีเขารวมโครงการเก็บขนขยะดวยตนเอง จํานวน 8 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนโนนชัย 1 ชุมชนหนองวัด 1 
ชุมชนสามเหลี่ยม 4  ชุมชนบะขาม ชุมชนวัดปาอุดลยราม ชุมชนเจาพอเกษม ชุมชนโนนทัน 5 และชุมชนคุมวัดธาตุ 
โดยชุมชนท่ีเปนชุมชนเก็บขนขยะดวยตนเองจะตองเก็บขนขยะชุมชนท่ีอยูใกลเคียงดวยอีกประมาณ 4-5 ชุมชน 
ลักษณะการเก็บขนขยะจะเก็บขนขยะจากครัวเรือนในชุมชน แลวนําไปพักไวท่ีสถานีขนถายขยะบานโนนทัน 
หลังจากนั้นเทศบาลจะรถสิบลอขนถายขยะไปยังสถานท่ีกําจัดขยะบานคําบอน  โดยสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได
รวมประมาณ 46 ตันตอวัน  

  ตารางท่ี  40 รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแกน 
ลําดับท่ี ประเภทรถ ขนาดความจ ุ(ลบ.ม.) น้ําหนักขยะท่ีเก็บขนได (ตัน) 

1 รถเปดขางเททายเล็ก 2.92 3.48 
2 รถเปดขางเททายกลาง 6.56 6.94 
3 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.5 4.88 
4 รถอัดขยะขนาดใหญ 10.0 7.04 
5 รถอัดขยะขนาดใหญ 10.0 5.95 
6 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.5 4.82 
7 รถอัดขยะขนาดใหญ 10.0 6.89 
8 รถบรรทุกหกลอ 6.56 7.07 
9 รถขยะเปดขางเททายกลาง 6.56 5.67 
10 รถขยะเปดขางเททายกลาง 6.56 6.38 
11 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.50 6.38 
12 รถอัดขยะขนาดใหญ 10.00 9.70 
13 รถขยะเปดขางเททายเล็ก 2.92 4.02 
14 รถขยะเปดขางเททายเล็ก 2.92 4.49 
15 รถขยะเปดขางเททายกลาง 6.56 6.76 
16 รถบรรทุกหกลอ 6.56 8.22 
17 รถอัดขยะขนาดใหญ 10.00 10.04 
18 รถอัดขยะขนาดใหญ 10.00 5.87 
19 รถขยะเปดขางเททายเล็ก (ชุมชนหนองวัด 1) 2.92 5.64 
20 รถอัดขยะขนาดใหญ  (ชุมชนวัดปาอดุลย) 10.00 6.79 
21 รถอัดขยะขนาดใหญ  (ชุมชนเจาพอเกษม) 10.00 6.33 
22 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) 4.50 6.42 
23 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนโนนชัย 1) 4.50 6.69 
24 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนบานบะขาม) 4.50 3.96 
25 รถอัดขยะขนาดเล็ก (ชุมชนโนนทัน 5) 4.50 6.60 
26 รถขยะเปดขางเททายเล็ก (ชุมชนวัดธาตุ) 2.92 4.30 
27 คอนเทนเนอร 6.56 8.01 
28 คอนเทนเนอร 6.56 14.32 
29 คอนเทนเนอร 6.56 15.97 
30 รถขยะเปดขางเททายเล็ก  (รอบตลาด) 2.92 0.5 
31 รถขยะเปดขางเททายเล็ก (ถังขาวหมู) 2.92 0.85 
32 ตลาดรถไฟ  2.78 
33 ตลาดบางลําภ ู  1.24 
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  2. ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครขอนแกน 

 1)  การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยู ท่ีบานคําบอน ตําบล 
โนนทอน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หางจากเทศบาลนครขอนแกน 17 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี  98 ไร  73      
ตารางวา  มีการใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2511 และไดรับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลเม่ือป พ.ศ. 2541 เริ่มเดินระบบเม่ือป พ.ศ. 2543 ระบบ
ประกอบดวย ประตูทางเขา อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก บอฝงกลบ บอบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงอยูในสภาพใชงานได แต
ขาดการดูแลรักษาอยางสมํ่าเสมอ (รูปท่ี 47 - 49) 
  นอกจากนี้ ยังมีปริมาณขยะมูลฝอยเกาสะสมอยูจํานวนมากประมาณ 800,000 ตัน และ
มีขยะใหมเพ่ิมเขามาประมาณวันละ 250 ตัน ทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆ และสงผลกระทบตอชุมชน
ในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนั้นเทศบาลนครขอนแกนจึงมีการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครขอนแกนดวย  3 โครงการหลักประกอบดวย 

1)  โครงการสงเสริม
การแปรรูปขยะเปน
น้ํามัน ไดรับการสนับ 
สนุนจากสํ านั กงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
พลังงาน (สนพ.) งบ 
ประมาณ 30.1 ล าน
บาท เ พ่ือสนับสนุ น

โครงการกําจัดขยะโดยเลือกใชขยะพลาสติกมาผลิตเปนน้ํามัน  ซ่ึงขยะ 100 ตันจะคัดแยกขยะพลาสติกได 22 ตัน 
และสามารถนํามาใชประโยชนในการผลิตน้ํามันไดวันละ 6 ตัน  ไดน้ํามัน 4,500 ลิตรตอวัน ซ่ึงสามารถลดปริมาณ
ขยะพลาสติกจากเดิมไดรอยละ 22 ปจจุบันดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  แตไมไดเดินระบบ 
 

    2)  โครงการบริหารจัดการและกําจัดขยะดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา  
ในป พ.ศ. 2545 เทศบาลฯ ไดใหหนวยงานเอกชน เขามาดําเนินงานโครงการบริหารจัดการและกําจดัขยะมูลฝอยดวย
วิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา  โดยคิดคากําจัดขยะใหมไมเกิน 250 บาท/ตัน ใน 3 ปแรกและเพ่ิมข้ึน
รอยละ 10  ทุก 3 ปถัดไป ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลา 20 ป และใชเทคโนโลยีโรงไฟฟาขยะแบบเผาตรงท้ังขยะเกาและขยะ
ใหมรวมกัน ประมาณ 450 ตัน/วัน โดยกระบวนการเผาไหมสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 4.9 เมกกะวัตต จําหนาย
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 4 เมกกะวัตต และ 0.9 เมกกะวัตต นํากลับไปใชในขบวนการผลิตไฟฟา 
และกิจกรรมภายในโรงงาน ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง และมีกําหนดแลวประมาณเดือนมีนาคม 2559 

  3)  โครงการกอสรางบอรวบรวมน้ําชะขยะ พรอมสถานีสูบบริเวณหลุมฝงกลบขยะบาน 
คําบอน  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีฝงกลบขยะเดิมพ้ืนท่ีประมาณ 20 ไร สืบเนื่องมาจากโครงการบริหารจัดการ
และกําจัดขยะดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟานั้น เทศบาลฯ จะนําขยะเกา (800,000 ตัน) และ
ขยะใหม (วันละ 250 วัน) มาทยอยรวมกันกําจัดใหไดวันละ 450 ตัน สงผลใหขยะเกาจะถูกกําจัดภายในระยะเวลา
ไมเกิน 7 ป ซ่ึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจะคอยๆ ลดลงไป โดยการกอสรางปรับปรุงบอรวบรวมน้ําชะขยะ 
พรอมสถานีสูบบริเวณหลุมฝงกลบขยะ  ใชงบประมาณจํานวน 73,340,000 บาท  สามารถรองรับน้ําชะขยะได
เพียงพอกอนปลอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือปองกันไมใหน้ําชะขยะไหลลนออกนอกพ้ืนท่ีสถาน ีฝงกลบขยะบาน
คําบอน และเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมโดยรอบ ขณะสํารวจพ้ืนท่ีไดดําเนินการกอสรางแลว
เสร็จ แตยังไมไดดําเนินการใชงาน 
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รูปท่ี 47  ท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลนครขอนแกน 
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รูปท่ี 48  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลนครขอนแกนและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 49 ผังบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแกน 
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   2) การจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
                     การจัดการขยะติดเชื้อเทศบาลนครขอนแกนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยการสราง
โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตั้งอยูท่ีบานคําบอน ถนนมิตรภาพ หางจากเทศบาลนครขอนแกนประมาณ 17 
กิโลเมตร  ในระบบเก็บขนจัดใหมีรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 1 คัน เปนรถควบคุมอุณหภูมิความจุ  
4 ลบ.ม. เก็บขนตามสถานท่ีตางๆ ตั้งแต 6 โมงเชาถึง 3 โมงเย็น มาเก็บรวบรวมไวท่ีหองเก็บมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือ
รอนําเขาสูเตาเผา  ซ่ึงมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 2 เตาเผา สามารถรองรับขยะไดเต็มท่ี 1,300 กิโลกรัม
ตอวัน เตาเผาดังกลาวมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ และมีบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน และ คนงาน 2 คน 
โดยเทศบาลนครขอนแกน ไดใหบริการในการเก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อใหกับหนวยงานราชการ เอกชน ใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน และใหบริการกําจัดขยะติดเชื้อสําหรับหนวยงานภายนอกเขตเทศบาลนครขอนแกน 
โดยหนวยงานท่ีนําขยะติดเชื้อมากําจัดรวมจะตองจายธรรมเนียมในอัตรากิโลกรัมละ 16 บาท   

  ปจจุบันมีหนวยงานในเขตเทศบาลใชบริการเก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อ จํานวน  
22 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร โรงพยาบาลราชพฤกษ ศูนยอนามัยท่ี 6 
โรงพยาบาลขอนแกนราม โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ศูนยหัวใจสิริกิตต โรงพยาบาลสัตวขอนแกน เทคนิค
การแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะทันตแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน บานเมตตา โรงพยาบาลศรีนครินทร 
คณะสัตวแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน สภากาชาดไทย (ถนนประชาสโมสร) สํานักงานควบคุมโรคท่ี 6 
ศูนยสัตวทดลองมหาวิทยาลัยขอนแกน บริษัท พีซีเอส จํากัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โรงพยาบาลสัตวปยะมิตร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน สวนหนวยงานนอกเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน จํานวน 22 แหง  ไดแก โรงพยาบาลน้ําพอง โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน สถานีอนามัยเมืองเกา 
สถานีอนามัยบานดอนบม สถานีอนามัยบานผือ สถานีอนามัยบานบึงเนียม สถานีอนามัยบานโคกสี  
สถานีอนามัยบานหนองตูม สถานีอนามัยบานโนนมวง สถานีอนามัยบานดอนชาง สถานีอนามัยบานหวา  
สถานีอนามัยบานแดงใหญ สถานีอนามัยบานสาวะถี สถานีอนามัยบานโนนรัง สถานีอนามัยบานหนองปอ 
สถานีอนามัยบานซําจาน สถานีอนามัยบานเปด สถานีอนามัยบานทุม สถานีอนามัยบานพระลับ สถานีอนามัย
โนนทอน สถานีอนามัยบานหนองกุง และสถานีอนามัยบานสําราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 
   เทศบาลนครขอนแกนเปนศูนยจัดการขยะมูลฝอยกลุมพ้ืนท่ี 1 จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ีเครือขาย
ครอบคลุมในเขตอําเภอเมือง  อําเภอบานฝาง  อําเภอพระยืน  เพ่ือรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอยรวมกันในพ้ืนท่ี 
ดังกลาว ปจจุบันมีขยะมูลฝอยมากําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแกนท้ังสิ้น 255 ตันตอวัน   
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เปนปริมาณขยะในเขตเทศบาล 205 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 80 และปริมาณขยะมูลฝอยจากเครือขาย  
50 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 20  โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยของหนวยงานภาครัฐใน
อัตรา 375 บาทตอตัน และเอกชนในอัตรา  400 บาทตอตัน 

  4.2.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแกน 

   1)  ดานเทคโนโลยี 
 ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย พบวาเทศบาลนครขอนแกน 
ไมไดทําการฝงกลบดวยวัสดุกลบทับ เพียงแตเทกองและเกลี่ยขยะ  เนื่องจากมีปริมาณขยะสะสมจํานวนมาก 
สงกลิ่นเหม็นและมีขยะปลิวกระจัดกระจาย  สวนการจัดการน้ําชะขยะ  เทศบาลฯ ดําเนินการกอสรางบอ
รวบรวมน้ําชะขยะ พรอมสถานีสูบ เพ่ือรวบรวมน้ําชะขยะไมใหไหลสูพ้ืนท่ีบริเวณขางเคียง แตยังอยูระหวาง
การตรวจรับงาน จึงยังไมไดเดินระบบ  สําหรับเครื่องจักรกลท่ีใชในระบบประกอบดวย รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
ขนาด 150 แรงมา  1 คัน  รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงมา  1 คัน รถบรรทุกดิน 10 ลอ ขนาด 10 ลบ.ม.  
1 คันและรถบรรทุกน้ํา 6,000 ลิตร 1 คัน 
 2) ดานงบประมาณ 
   เทศบาลนครขอนแกน มีรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม  4 ประเภท คือ  
   (1) คาเก็บขน และกําจัดขยะท่ัวไปในเขตเทศบาล  ไดแก ครัวเรือนในอัตรา 20-40 บาทตอ
ครัวเรือนตอเดือน สถานประกอบการในอัตรา 100 บาทข้ึนไปตอแหงตอเดือน (ข้ึนอยูปริมาณขยะและขนาดของ
สถานประกอบการ) หนวยงานราชการ/สถานศึกษาในอัตรา 760 บาทข้ึนไปตอแหงตอเดือน (ข้ึนอยูปริมาณขยะ
และขนาดของหนวยงาน) รานอาหารในอัตรา 750 บาทข้ึนไปตอรานตอเดือน (ข้ึนอยูกับปริมาณขยะ)  โรงแรมใน
อัตรา 750 บาทตอแหงตอเดือน (ข้ึนอยูกับปริมาณขยะ) ตลาดในอัตรา 3,020-6,050 บาทตอแหงตอเดือน (ข้ึนอยู
กับปริมาณขยะ) และโรงพยาบาลในอัตรา 1,060-34,290 บาทตอแหงตอเดือน (ข้ึนอยูกับปริมาณขยะ) 
   (2) คากําจัดขยะท่ัวไปนอกเขตเทศบาล  ไดแก คากําจัดขยะท่ัวไปของ อปท. นอกเขต
เทศบาลท่ีนํามารวมกําจัด ในอัตรา 375 บาทตอตัน และหนวยงานเอกชน ในอัตรา 400 บาทตอตัน 
   (3) คาเก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อในเขตเทศบาล  อัตรากิโลกรัมละ 16 บาท 
   (4) คากําจัดขยะติดเชื้อนอกเขตเทศบาล  ไดแก คากําจัดขยะติดเชื้อนอกเขตเทศบาล ใน
อัตรากิโลกรัมละ 16 บาท 
   3) ดานบุคลากร 
   ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแกน  อยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง  
มีบุคลากรประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก 1 คน  ผูอํานวยการสวน  1  คน  และนักวิชาการสุขาภิบาล  2  คน   
วิศวกรโยธา  4 คน และคนงาน 6 คน รวม 13 คน 

 4.2.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เครื่องจักรในระบบกําจัดขยะชํารุดบอย เนื่องจากมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป และเสีย
คาใชจายในการซอมแซมสูง  
    2) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  และปริมาณขยะสะสมมีจํานวนมาก ประกอบกับไมได
ดําเนินการฝงกลบขยะตามหลักวิชาการ  
    3) กลิ่นเหม็นและมีน้ําชะขยะไหลลนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในลํา
หวยสาธารณะ และเกิดปญหารองเรียนอยางตอเนื่อง 
    4) บุคลากรไมเพียงพอ 
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รูปท่ี 50 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมระบบกําจัดขยะเทศบาลนครขอนแกน 
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  4.2.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 
   1) เทศบาลนครขอนแกน  ควรดําเนินกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการลด คัดแยกขยะ 
มูลฝอยในชุมชนและขยะอันตรายชุมชนอยางตอเนื่อง ตลอดจน  สงเสริมการมีสวนรวมกับเครือขายท่ีเขารวม
ศูนยฯ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  เพ่ือเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยเขาศูนย 
   2) เทศบาลนครขอนแกน  ควรเรงรัดดําเนินการโครงการในการจัดการขยะมูลฝอยตามแผน  
เพ่ือเปนการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในปจจุบันและสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
   3) เทศบาลนครขอนแกน  ควรดําเนินการติดตามตรวจสอบเฝาระวังการปนเปอนน้ําใตดินอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลง-ฤดูฝน)  
   4)  ควรประสานใหเทศบาลมีการประชาสัมพันธใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานท่ีกําจัดขยะได
ทราบเก่ียวกับแผนงานโครงการในการปองกันและแกไขผลกระทบและมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาในการดําเนินการเพ่ือลดปญหาความขัดแยง 
   5)  ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะติดเชื้อของเทศบาลนครขอนแกนเพ่ือใหเปนศูนยกําจัด
ขยะติดเชื้อท่ีสามารถรองรับจากสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง 
 

สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 
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4.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

 4.3.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 – 2559  รวมวงเงินท้ังสิ้น  97.09  ลานบาท  (ตารางท่ี 41) 

 

ตารางท่ี 41 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผ  
ลําดับ

ท่ี 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

2.45 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตน
ระบบกําจดัมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

2.08 
 
 
 

0.08 

2.1 ศึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียด 
(Detail Design : DD) ระบบกําจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลวงเงิน 2.00 ลานบาท 
2.2  ฝกอบรมเพ่ือทําความเขาใจในการจัดการ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล วงเงิน 0.08 ลานบาท 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

0.07 ฝกอบรมเพ่ือทําความเขาใจในการจัดการ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

4  2543 – 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม(กองทุน
สิ่งแวดลอม และ JBIC) 

45.52 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

5 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

0.09 รณรงคสรางจติสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม
ชุมชนและมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย 

6 2559-2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

46.80 ปรับปรุงศูนยกําจดัขยะมูลฝอยรวม 

 4.3.2  การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผ 

   เทศบาลเมืองบานไผ  มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 16.20 ตารางกิโลเมตร  มีจํานวนประชากร  32,604 คน
11,859 ครัวเรือน  26 ชุมชน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558)  ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ฯ 
ประมาณวันละ 20 ตัน คิดเปนอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 0.66 กิโลกรัม/คน/วัน  องคประกอบขยะ
เทศบาลเมืองบานไผ ประกอบดวย เศษอาหาร  รอยละ 58.96  พลาสติก รอยละ 21.22  กระดาษ รอยละ 
18.86  เศษผา รอยละ 0.47  โลหะ รอยละ 0.47       

   1) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ  ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการท้ังหมด โดยมีรถเก็บขยะมูลฝอย
จํานวน 9 คัน  เปนรถเก็บขนขยะแบบอัดทาย จํานวน 7 คัน  รถขอเก่ียวเก็บขน 1 คัน และรถปคอัพ 1 คัน 
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลท่ีเก็บไดประมาณ 20 ตัน/วัน   มีถังขยะรองรับขยะสวนใหญเปนถังพลาสติก ขนาด 
120 ลิตร จํานวน 170 ใบ  ขนาด 200  ลิตร จํานวน 200 ใบ และขนาด 240 ลิตร จํานวน 1,360  ใบ มี
พนักงานทายรถ จํานวน 19 คน และพนักงานขับรถ 9 คน 
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ตารางท่ี  42  รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ
(ลบ.ม.) 

อายุการใช
งาน(ป) 

จํานวนเท่ียว
การเก็บขน

(เท่ียว) 

จํานวน
พนักงานทายรถ 

(คน) 
สภาพการใชงาน 

1 รถอัดทาย  (1ท-7926) 12  18 1 2 พอใชแตซอมบอย 
2 รถอัดทาย  (85-0058) 6 2 2 2 ดี 
3 รถอัดทาย  (82-7852) 12 15 1 2 พอใชแตซอมบอย 
4 รถอัดทาย  (82-8362) 12 14 1 2 พอใช 
5 รถขอเก่ียว  (83-0493) 8 13 4 2 พอใช 
6 รถปคอัพ   (82-8748) 4 13 1 2 พอใช 
7 รถอัดทาย   (82-8363) 12 14 1 2 พอใช 
8 รถอัดทาย   (83-5274) 6 11 1 2 พอใช 
9 รถอัดทาย   (83-9923) 12 6 1 2 ดี 

 
 2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งอยูกิโลเมตรท่ี 19 ทางหลวงหมายเลข 23  
ถนนแจงสนิทบริเวณบานโนนทอง  ตําบลหินตั้ง  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน (รูปท่ี 51-52)   มีพ้ืนท่ี 55 ไร   
2 งาน 84 ตารางวา  ซ่ึงเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ หางจากเขตเทศบาล 9 กิโลเมตร  บานโนนทอง หมู 6  
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบานไผ  ตําบลหินตั้ง เปนชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย   
เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ระยะท่ี 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2545 มีพ้ืนท่ีท่ีใชออกแบบระบบไปแลว จํานวน 40 ไร  
โดยเปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  ระบบประกอบดวย  
    1)  บอฝงกลบขยะ จํานวน 2 บอ  โดยบอฝงกลบท่ี 1 และ 2  มีพ้ืนท่ี 7.5  ไร และ  7 
ไรตามลําดับ  ออกแบบไวบอละ 8 ชั้น ต่ํากวาผิวดินเดิม 2 ชั้น และอยูสูงกวาผิวดินเดิม 6  ชั้น  แตไดปดบอท่ี 1 
ไปแลวโดยฝงกลบเต็ม 3 ชั้น เนื่องจากปญหารองเรียนกลิ่นเหม็นรบกวนจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีตั้งอยู
บริเวณใกลเคียง  และบอท่ี 2  ใชฝงกลบขยะเต็มชั้นท่ี 6 และปดบอแลว  ขณะนี้กลับมาใชงานบอท่ี 1 ระหวาง
รองบประมาณซ่ึงเทศบาลฯ ไดรับอุดหนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัดประจําป พ.ศ.2559  ในการปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม  โดยจะดําเนินการการกอสราง
บอฝงกลบท่ี 3  ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย  รั้ว  ระบบไฟฟาและจัดซ้ือเครื่องจักร 3 คันไดแก รถแบค็โฮล 1 คัน  
รถแทรคเตอรตีนตะขาบ 1 คัน และรถบรรทุกดิน 6 ลอ  1 คัน    
    2)  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ  3 บอ   สภาพใชงานได  
    3) บ อส ังเกตการณ น้ํ าใต ด ิน   จํานวน 2 บ อ ได แก  บ อที ่ 1 อยู บร ิเวณพื ้น ท่ี 
ทิศตะวันออกของบอฝงกลบขยะ  และบอที่ 2 อยูบริเวณพื้นที่บอฝงกลบเดิม (บอฝงกลบที่ 1)  มีสภาพชํารุด
ใชงานไมไดทั้ง 2 บอ เนื่องจากออกแบบความลึกไมถึงชั้นระดับน้ําใตดินและมีการอุดตันจากเศษขยะมูลฝอย
และวัชพืชตางๆ   
    4)  กลุมอาคาร  ไดแก อาคารสํานักงาน   บานพัก  อาคารจอดและโรงซอมบํารุง  
ไมไดมีการใชงาน  อาคารชั่งน้ําหนัก  ปอมยาม  โรงลางรถ  มีการใชงานตามวัตถุประสงค  และเทศบาลฯ ไดมี
การปรับปรุงประตูทางเขาและรั้วใหม  ดังแผนผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบานไผ ดังรูปท่ี 53 
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 4.3.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 
 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2558-2562  ไดกําหนด
กลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุมท่ี 3  กลุมพ้ืนท่ีอําเภอบานไผ  ประกอบดวยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 34 แหง ในเขตอําเภอบานไผ  บานแฮด   ชนบท เปอยนอย และโนนศิลา ปริมาณขยะท่ีสามารถ
รวบรวมเขาระบบประมาณวันละ 144 ตัน   โดยมีสถานีขนถายเทศบาลตําบลมัญจาคีรี  ซ่ึงมีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอีก 14 แหง ปริมาณขยะประมาณวันละ 54 ตัน 
 ในป 2558 ศูนยจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบานไผ  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอบานไผ นําขยะมากําจัดรวมจํานวน  10 แหง  (รูปท่ี 54)  มีปริมาณขยะท่ีกําจัดรวม 40-42 ตันตอวัน  โดย
เปนขยะจากเทศบาลเมืองบานไผ 20-22 ตันตอวัน  และขยะจากเครือขายประมาณ  20 ตันตอวัน  โดยเก็บคา
กําจัดขยะมูลฝอยตันละ 250 บาท  ดังนี้ 

 ตารางท่ี  43 เครือขายท่ีเขารวมศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จํานวนขยะ(ตัน/เดือน) จํานวนขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองบานไผ 600-660 20-22 
ทต.ในเมือง 105.50 3.52 

อบต.บานลาน 58.29 1.94 

อบต.บานไผ 85.05 2.83 
อบต.เมืองเพีย 68.47 2.28 
อบต.หินตั้ง 61.67 2.06 

อบต.ปาปอ 41.09 1.37 

อบต.หัวหนอง 48.03 1.60 

อบต.แคนเหนือ 27.85 0.93 

อบต.หนองนํ้าใส 69.40 2.31 

อบต.ภูเหล็ก 30.97 1.03 

 
 4.3.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  1) ดานเทคโนโลยี   ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผพบวา  
   (1)  เทศบาลฯ ไดปดบอฝงกลบท่ี 2 แลวเนื่องจากฝงกลบขยะเต็ม 4 ชั้น ลึกลงไปในดิน 1 
ข้ัน สูงจากผิวดิน 3 ชั้น  ซ่ึงมีความสูงคอนขางมาก  ทําใหรถเก็บขนขยะวิ่งข้ึนไปเทขยะลําบากโดยเฉพาะชวง 
ฤดูฝน  และมีขอสังเกตคือไมพบทอระบายกาซ และพบน้ําชะขยะไหลซึมออกตามผนังดานขางบอฝงกลบ โดยไม
มีการทํารองดักน้ําชะขยะ ปลอยใหไหลซึมไปตามถนนและซึมลงดิน แลวไหลซึมเขาสูบอบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงอาจจะ
มีบางสวนไมไหลซึมเขาบอบําบัดน้ําเสีย  
   (2)  ขณะนี้ไดใชพ้ืนท่ีบอท่ี 1 ซ่ึงปดบอไปแลว เปนพ้ืนท่ีฝงกลบขยะท่ีเขาศูนยระหวางรอ
การกอสรางบอท่ี 3 ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2560   โดยดําเนินการทําคันดินข้ึนชั้นท่ี 4  มีการบดอัดและ
ฝงกลบทุกวัน  และเสริมแนวพ้ืนท่ีฉนวน โดยการปลูกไมยืนตนตลอดแนวโดยเฉพาะบริเวณฝงติดกับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  อยางไรก็ตาม  เทศบาลฯ ไดทําคันดินลอมรอบเพียง 2 ดานเทานั้น ไดแกดานท่ีติดกับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และมีการคัดแยกขยะในสถานท่ีฝงกลบโดยผูเก็บของเกาขาย  
   (3)  พ้ืนท่ีกอสรางบอท่ี 3 มีการขุดดินเพ่ือใชเปนดินฝงกลบขยะรายวัน 

 (4)  เทศบาลฯ  ไมมีการเฝาระวังการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากบอสังเกตการณน้ําใตดิน  โดย
เทศบาลฯ แจงวาบอสังเกตการณตันหมดทุกบอ   
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   (5)  ครุภัณฑกําจัดขยะท่ีใชในระบบ  ประกอบดวย  
 

ประเภทเครื่องจักร ขนาดแรงมา ปท่ีซ้ือ สภาพ 
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ - 2540 ชํารุด 
รถขุดตีนตะขาบ 210 2543 ใชงาน 
รถบรรทุก 10 ลอ - 2543 ใชงาน 
รถดูดโคลน - 2546 ใชงาน 
รถขุดตีนตะขาบ 150 2552 ชํารุด 
รถขุดตีนตะขาบ 80 2552 ใชงาน 
รถแทรกเตอร - 2552 ใชงาน 
รถตักหนาขุดหลัง 99 2553 ชํารุด 
เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย - 2552 ชํารุด 

 

 2) ดานงบประมาณ 
   เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง  โดย
ดําเนินการเก็บในอัตราท่ีแตกตางกันตามลักษณะประเภทของกิจกรรม คือ ครัวเรือน อัตรา 10 บาทตอ
ครัวเรือนตอเดือน  สถานท่ีราชการ อัตรา 150 – 1,500 บาทตอแหงตอเดือน โรงเรียน อัตรา 500 - 800  บาท   
โรงแรม อัตรา 150 – 300 บาท  รานอาหาร อัตรา 20 – 500 บาท  โรงงาน  300 – 500 บาท  สถาน
ประกอบการ อัตรา 20 – 500 บาท  และจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะจากทองถ่ินท่ีมาใชบริการอัตรา 
250 บาทตอตัน  

 3) ดานบุคลากร 
   การเก็บขนขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีบุคลากรดําเนินการ

เก็บขนของเทศบาล 24 คน ประกอบดวย พนักงานขับรถ 9 คน พนักงานเก็บขนทายรถ 19 คน  
   การกําจัดขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองชาง  โดยฝายชางสุขาภิบาลมีบุคลากร 7 คน 

ประกอบดวย ผูอํานวยการกองชาง 1 คน  หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 1 คน  พนักงานขับเครื่องจักรกล และ
ดูแลท่ัวไป 5 คน 

 4.3.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1) เครื่องจักรในการบดอัดขยะมีอายุการใชงานมาก มีการชํารุด  ตองซอมแซมบอยและ 
ใชงบประมาณสูง  จึงสงผลตอการบดอัดและฝงกลบขยะรายวัน  

2) บอสังเกตการณอุดตันและชํารุด และไมมีการดําเนินการเฝาระวังการปนเปอน 
3) ขยะอันตรายชุมชนปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชนในสถานท่ีกําจัดขยะ โดยยังไมมีการให

เครือขายท่ีเขารวมศูนยดําเนินการลดและคัดแยกขยะอยางตอเนื่องและจริงจัง 
4) พ้ืนท่ีตั้งระบบอยู ใกลสถาบันการศึกษา ทําใหออนไหวตอการเกิดปญหารองเรียน

ผลกระทบจากการดําเนินระบบ ในกรณีท่ีมีการฝงกลบไมมีประสิทธิภาพ 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  51 ท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 52 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองบานไผและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

  

รูปท่ี 53  แผนผังระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

 

รูปท่ี 54   แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวม 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

  4.3.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 
 1)  เทศบาลฯ ควรเรงดําเนินการทําคันดินและทํารองดักน้ําชะขยะลอมรอบบอฝงกลบท่ี 1 ซ่ึง
ใชงานในปจจุบัน  ตลอดจนตองดําเนินการฝงกลบขยะรายวันใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันปญหารองเรียน 
และการไมยอมรับจากสถาบันกาศึกษา (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)  ปองกันกลิ่นเหม็นรบกวน  ขยะปลิวกระจัด
กระจาย และน้ําชะขยะไหลลงรางระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการ  รวมถึงปรับปรุงรางระบายน้ําฝนไมใหต้ืน
เขินและมีเศษขยะกีดขวางทางน้ําโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 
 2)  เทศบาลฯ และเครือขายท่ีเขารวมศูนยควรมีการลดปริมาณขยะ โดยนําขยะกลับมาใช
ประโยชนและการจัดการขยะอันตรายชุมชนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยืดอายุการใชงานของระบบฝงกลบขยะและ
การปนเปอนสูสิ่งแวดลอม  

 3) เทศบาลฯ ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลสถานการณระบบกําจัดขยะและการปรับปรุงระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยท่ีอยูระหวางการกอสรางในป 2559  ใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง  เพ่ือสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการคัดแยกขยะกลับมาใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพ 

 4) เทศบาลฯ ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับปรับปรุงบอสังเกตการณและการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใตดิน ในพารามิเตอรหลัก ไดแก ทองแดง นิเกิล แมงกานีส แคดเมียม โครเมียมท้ังหมด ตะก่ัว 
ปรอทท้ังหมด สารหนู ซีลิเนียม และสังกะสี อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 
 5)  เทศบาลฯ ควรเตรียมมาตรการและอุปกรณการปองกันไฟไหมบอฝงกลบขยะ  เนื่องจากไม
พบทอระบายกาซในบอฝงกลบขยะบอท่ี 2  จึงควรมีความระมัดระวังไมนําวัตถุท่ีอาจกอใหเกิดประกายไฟและ
เชื้อเพลิงเขาไปในบริเวณบอฝงกลบขยะและสื่อสารทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีและผูรับซ้ือของเกาท่ีประจําอยู
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
 

สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
ณ วันท่ี  20 เมษายน  2558 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

4.4 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแกน 

 4.4.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

  เทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแกน ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินท้ังสิ้น  59.22  ลานบาท  (ตารางท่ี 44) 

 

ตารางท่ี 44 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองพล 
 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

1.50 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตนระบบกําจัดมลู
ฝอยสิ่งปฏิกูล 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

2.00 
 

1.13 
 
 

0.03 

2.1 ออกแบบรายละเอียด (Detail Design : DD) ระบบ
กําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.2  จัดซื้อท่ีดินเพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอย
เพ่ิมเตมิติดกับท่ีท้ิงขยะเดิมบริเวณ ต.หนองแวงโสกพระ 
จํานวน 43 ไร 3 งาน 25 ตารางวา 
2.3  ฝกอบรมและรณรงคเก่ียวกับการแยกและกําจัดขยะ 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.92 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอเนกประสงค จํานวน 1 
คัน 

4 2543 -  
2545 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

52.74 กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอย 

5 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.90 - รณรงคสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมชุมชนและ
มีสวนรวมในการจัดการมลูฝอย 

 4.4.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพล 

  เทศบาลเมืองพลมีพ้ืนท่ีครอบคลุม 3 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร 14,220 คน 4,980 
ครัวเรือน  (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนประมาณ 11 ตันตอวัน 
องคประกอบขยะมูลฝอย ประกอบดวย เศษอาหาร รอยละ 49.42  กระดาษ รอยละ 7.59 พลาสติก รอยละ 
22.17 แกว รอยละ 1.30 ยาง/หนัง รอยละ 0.43  ผา รอยละ 3.18 ไม/ใบไม รอยละ 0.68  หิน / กระเบื้อง 
รอยละ 1.95 และอ่ืน ๆ รอยละ 13.28 

  1) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล ดําเนินการโดยงานรักษาความ
สะอาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพื้นที่ในเขต
เทศบาลทั้งหมด มีรถเก็บขยะเปดขางเททาย จํานวน 7 คัน จัดเก็บวันละ 1 - 2 เที่ยวปริมาณของขยะในเขต
เทศบาลท่ีจัดเก็บรวบรวมไดประมาณ 11 ตัน/วัน ดังตารางท่ี 45 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
ตารางท่ี  45  รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล 

ลําดับท่ี ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ
(ลบ.ม.) 

ปท่ี จัดซ้ือ 
จํานวนเท่ียว
การเก็บขน 

(เท่ียว) 

จํานวนพนกังาน
ทายรถ 
(คน) 

สภาพการใช
งาน 

1 รถเปดขางเททาย 15 2538 1 4 พอใช 
2 รถเปดขางเททาย 12 2545 1 4 พอใช 
3 รถเปดขางเททาย 12 2545 1 4 พอใช 
4 รถเปดขางเททาย 12 2545 2 4 พอใช 
5 รถเปดขางเททาย 12 2541 1 4 พอใช 
6 รถเปดขางเททาย 12 2545 1 4 พอใช 
7 รถเปดขางเททาย 12 2545 1 4 พอใช 

  2)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

   สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพล เปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบ 
ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  ตั ้งอยู บริเวณบานโคกกุง หมูที ่ 11  ตําบลหนอง 
แวงโสกพระ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  มีพื้นที่  71  ไร ซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ หางจาก
เขตเทศบาล  9  กิโลเมตร  (รูปท่ี 55 และ รูปท่ี 56) 
   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองพล เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยระยะท่ี 1   
มีพ้ืนท่ีท่ีใชออกแบบระบบไปแลว จํานวน  24 ไร  ใชตั้งแตป พ.ศ. 2545  ระบบประกอบดวย   
   1)  ท่ีฝงกลบมูลฝอยเดิมจํานวน 1 บอ  และบอฝงกลบ จํานวน 2 บอ บอละ 8 ไร  ใชงาน
พ้ืนท่ีฝงกลบไปแลว 16 ไร  ออกแบบฝงกลบขยะไวบอละ 4 ชั้น บอท่ี 1 และบอท่ี 2  ชั้นท่ี 1 เต็มแลว ซ่ึงเปน
พ้ืนท่ีท่ีกองขยะเกาสะสม  และไดทําคันดินและขุดรองระบายน้ําลอมรอบไวปองกันขยะปลิวและน้ําชะขยะ 
   2)  กลุมอาคาร ไดแก  อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง ใชงานไดตามปกติ   โรงจอดรถและ
ซอมบํารุง ไมไดมีการใชงานตามวัตถุประสงค แตใชเปนสถานท่ีเก็บขยะจากการคัดแยก  ระบบประปาถังหอสูง
เก็บน้ํา ไมสามารถใชงานไดเนื่องจากมีการผุกรอนตามกาลเวลา  และบานพักพนักงานมีการใชงานตาม
วัตถุประสงค   
  3)  ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียแบบบึ งประดิษฐ   2 บอ  ระบบหมักสิ่ งปฏิ กูลไม ได ใช งาน   
บอสังเกตการณน้ําใตดิน 3 บอ  ชํารุด 1 บอ  (รูปท่ี 57) 

 4.4.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแกนระยะ 5 ป (พ.ศ.2558-2562) ไดกําหนดกลุม
พ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุมท่ี 2 กลุมพ้ืนท่ีอําเภอพล ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
33 แหง   ในเขตอําเภอพล หนองสองหอง แวงนอย และแวงใหญ ปริมาณขยะท่ีสามารถรวบรวมเขาระบบ
ประมาณวันละ 110 ตัน มีเทศบาลเมืองเมืองพลเปนเจาภาพ ปจจุบันเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ     
ฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล และมีศักยภาพยกระดับเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปลงเปนพลังงาน (WTE)  

 จากการสํารวจในป 2558  พบวาศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพล  มีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีอยูในเขตอําเภอพลนําขยะมูลฝอยมากําจัดรวมดวย จํานวน  14  แหง โดยมี
ปริมาณขยะ 20 ตันตอวัน   เปนปริมาณในเขตเทศบาล ฯ 11  ตันตอเดือน  และปริมาณขยะของหนวยงานท่ี
นํามากําจัดรวม 9 ตันตอวัน  โดยเทศบาลฯ จัดเก็บคากําจัดขยะมูลฝอย  400 บาทตอตัน  รูปท่ี 58 
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รูปท่ี  55   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยและขอบเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแกน 
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รูปท่ี  56   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพลและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 57  ผังระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน 

บ่อฝังกลบใหม่ 

อาคารเคร่ืองช่ัง 

โรงจอดเคร่ืองจกัร 
บอฝงกลบท่ี 1 และ 2  ท่ีกองขยะเกาสะสม 

บ้านพกั 

ระบบหมกัส่ิงปฏิกลู 
บ่อบําบัดนํา้เสีย 
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รูปท่ี 58  แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองพล 
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 4.4.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

   1) ดานเทคโนโลยี 
  ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองเมืองพลไดกอสรางบอ 
ฝงกลบเพ่ิม 1 บอ โดยงบประมาณของเทศบาลเอง  โดยทําคันดินสูงจากระดับพ้ืนดินเดิม ซ่ึงไมมีระบบระบาย
กาซและระบบรวบรวมน้ําชะขยะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือใชรองรับปริมาณขยะใหมท่ีเขาศูนยทุกวันโดย
ไมนําไปเทกองรวมกับขยะเกาสะสมในบอฝงกลบเดิมท่ี 1 และ 2  แลวดําเนินการบดอัดทุกวันและฝงกลบ
ประมาณสัปดาหละ 1-2 ครั้ง   สวนบอฝงกลบท่ี 1 และ 2  เปนบอฝงกลบเดิมซ่ึงมีขยะเกาสะสมเทกองอยู 
เทศบาลฯ ทําการขุดคันคูรอบบอเพ่ือดักน้ําชะขยะใหไหลเขาสูบอบําบัดน้ําเสียโดยตรง  แตยังพบวาบางบริเวณ
มีน้ําชะขยะไหลออกนอกพ้ืนท่ีเทกองขยะสะสม มีขยะปลิวกระจัดกระจายท่ัวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และไมพบ
ทอระบายกาซ   โดยเทศบาลฯ แจงวาไดทําการประเมินจํานวนขยะสะสมดังกลาว มีปริมาณ 12,500 ตัน และ
จะเรงรัดจัดการใหแลวเสร็จภายในป 2558  ตามนโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงกําหนดให
จังหวัดขอนแกนตองดําเนินการจัดการขยะเกาสะสมใหแลวเสร็จภายใน 1 ป (ป 2558) 
  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ มีจํานวน 2 บอ มีน้ําชะขยะไหลจากบอฝงกลบเดิม 
(ขยะเกาสะสม) เขาบอบําบัด  สภาพไมมีแผนพลาสติกปูพ้ืนบอ  มีสภาพตื้นเขินบางบริเวณ  และพืชท่ีใชในบอ
บําบัดมีสภาพแหงตาย  สถานีสูบน้ําเสียและปมสูบน้ําเสียชํารุดใชงานไมได  สวนระบบหมักสิ่งปฏิกูลชํารุดไมมีการ
ใชงาน และมีวัชพืชข้ึนปกคลุม    
  นอกจากนี้  ถังหอสูงเก็บน้ํา มีสภาพผุกรอนไมสามารถใชงานได  เทศบาลฯ ตองนํา
รถบรรทุกน้ําเขามาสงใหพนักงานที่ดูแลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  ไมพบรางระบายน้ํารอบโครงการและไม
ยืนตนที่เปนพื้นที่ฉนวนบางตาเกินไป  และเทศบาลฯ ไมมีแผนและการดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดิน  
ประกอบกับบอสังเกตการณน้ําใตดินชํารุดไมสามารถเก็บน้ําได และการกอสรางไมไดตามแบบมาตรฐานซ่ึงไม
เปนไปตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ  อยางไรก็ตาม เทศบาลฯ แจงวายังไมเคยไดรับการรองเรียน
เก่ียวกับการใชน้ําใตดินจากพ้ืนท่ีบริเวณรอบขางและใกลเคียง 
  ครุภัณฑกําจัดขยะในระบบ ประกอบดวย รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1คัน  ขนาด 81-
107 แรงมา รถดันตีนตะขาบขนาด 129 แรงมา จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 11 ป  รถบรรทุกเททาย ขนาด 
195 แรงมา อายุการใชงาน 11 ป  รถบรรทุกน้ํา 6 ลอ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร  อายุการใชงาน 11 ป รถตัก
หนาขุดหลัง จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 13 ป รถบรรทุกหกลอ จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 19 ป และรถ
ตักยกลอยางอเนกประสงค จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 20 ป  ซ่ึงสวนใหญมีสภาพชํารุดตองซอมแซมบอย 
เนื่องจากใชงานมานานมากกวา 10 ป และไมมีครุภัณฑสํารอง 
 2) ดานงบประมาณ  เทศบาลเมืองเมืองพลแจงวาเม่ือคํานวณคาดําเนินการท้ังการรวบรวมเก็บ
ขนและการกําจัดมีตนทุนประมาณ 1,100  บาทตอตัน ขณะท่ีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย  
มีพนักงานจัดเก็บ ฯ ตามบานเรือน จํานวน 3 คน ในอัตรา 20 บาทตอครัวเรือนตอเดือน  รานอาหาร อัตรา 100 
บาทตอเดือน  โรงงาน อัตรา 200 บาทตอเดือน  สถานประกอบการ อัตรา 200 บาทตอเดือน สําหรับคาธรรมเนียม
เก็บในการกําจัดขยะเทศบาล ฯ ไดจัดเก็บคาธรรมเนียมจากทองถ่ินท่ีใชบริการกําจัดขยะในอัตรา 400 บาทตอตัน  
  3) ดานบุคลากร   การจัดการขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยงานรักษาความสะอาด ฝายบริหารงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม บุคลากรรับผิดชอบ ไดแก ผูอํานวยการกองฯ  1 คน  หัวหนาฝาย
บริหารงานสาธารณสุข 1 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน (หัวหนางาน) 1 คน  และลูกจางประจํา 3 คน  การเก็บ
ขนขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีบุคลากรดําเนินการ ประกอบดวย พนักงานขับรถ  
7 คน พนักงานเก็บขนทายรถ 25 คน  พนักงานกวาดขยะ 39 คน  สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอย รับผิดชอบโดยกอง 

 สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีบุคลากรประจําสถานท่ีกําจัด จํานวน 5 คน ประกอบดวย ลูกจางประจําหนาท่ี
ฝงกลบ 1 คน  และคนงานจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 4 คน 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแกน 
ณ วันท่ี 23 เมษายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางขึ้นและคันบอฝงกลบขยะใหม การดําเนินการบดอัดขยะทุกวันในบอฝงกลบขยะใหม 

คันคูดักน้ําชะขยะรอบพ้ืนท่ีกองขยะสะสม 

สภาพบอสังเกตการณและขยะปลิวกระจัดกระจาย 

มีการคัดแยกบริเวณบอฝงกลบ 

ถังหอสูงเก็บน้ํา มีการผุกรอนใชงานไมได 
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 4.3.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1)  เครื่องจักรชํารุดมีอายุการใชงานนาน ตองเสียคาใชจายในการซอมแซมสูง   
2) สําหรับขยะใหม เทศบาล ฯ ดําเนินการบดอัด แตไมไดทําการฝงกลบขยะทุกวัน ประกอบ

กับกองขยะเกาสะสมท่ียังไมมีการจัดการ  อาจสงผลใหมีปริมาณขยะสะสมท่ีรอการฝงกลบจํานวนมาก  ทําให
ขยะปลิวกระจัดกระจายและอาจมีน้ําชะขยะไหลซึมออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 
เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคและทําลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะชวงฤดูฝน   

3)  บอฝงกลบใหม อาจประสบปญหาในระยะตอไป เนื่องจากไมมีการปูแผนพลาสติกกันซึม    
ไมมีระบบรวบรวมน้ําชะขยะและไมมีทอรวบรวมและระบายกาซ 

4) ไมมีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชนอยางจริงจังและตอเนื่อง 
5) บอหมักสิ่งปฏิกูลออกแบบไมเหมาะสมในการใชงาน   
6) การสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะคอนขางนอย ในขณะท่ีมีบุคลากรรับผิดชอบ  

และมีความรูความชํานาญ แตไมสามารถดําเนินการถูกตองตามหลักวิชาการไดเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 
7) ระบบบําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ น้ําชะขยะไมเขาระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากปมสูบชํารุด  

ไมมีแผนพลาสติกปูพ้ืนบอ  มีสภาพตื้นเขินบางบริเวณ  และพืชท่ีใชในบอบําบัดมีสภาพแหงตาย  
8) ยังไมมีการติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดิน เนื่องจากบอสังเกตการณชํารุด และมีการ

กอสรางไมเปนไปตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 

น้ําชะขยะจากกองขยะเกาสะสมบริเวณท่ีไมไหลเขาบอบําบัด 

สภาพลานลางรถ เปนลานดิน 

โรงจอดเคร่ืองจักร เปนสถานท่ีเกบ็ขยะจากการคัดแยก 

ไมมีรางระบายน้ํารอบโครงการ 

มีขยะปลิวกระจัดกระจาย  

 
 

162 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 4.4.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 
  1)  เทศบาลฯ  ควรเรงดําเนินการจัดการขยะเกาสะสมใหแลวเสร็จ  โดยพิจารณาทําคันดิน
ลอมรอบและปดบอ  เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาน้ําชะขยะไหลออกนอกพ้ืนท่ีและขยะปลิวกระจัดกระจาย  
อยางไรก็ตาม  ในเบื้องตน เพ่ือใหสามารถรวบรวมน้ําชะขยะจากพ้ืนท่ีกองขยะสะสมเขาสูบอบําบัดน้ําเสียได
ท้ังหมด โดยไมไหลลนออกสูพ้ืนท่ีภายนอกโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน เทศบาลฯ ควรทําการปรับปรุงคันคูหรือรอง
รับน้ําชะขยะจากพ้ืนท่ีกองขยะสะสมใหมีสภาพท่ีสามารถรองรับน้ําชะขยะอยางเพียงพอ และไมมีเศษขยะมากีด
ขวางทางไหลของน้ําชะขยะใหไหลไปยังบอบําบัดน้ําเสีย   
  2)  สําหรับการจัดการขยะท่ีเขาศูนยทุกวัน  เทศบาลฯ  ควรดําเนินการบดอัดและฝงกลบขยะ
ทุกวัน  และควรพิจารณาพ้ืนท่ีบอบริเวณท่ีจุดต่ําสุดตามความลาดเอียงของพ้ืนท่ี เพ่ือเปนจุดดักน้ําชะขยะ แลว
ใชระบบสูบเขาบอบําบัดน้ําเสีย หรืออาจจะทําคันคูดักน้ําชะขยะรอบบอฝงกลบ เพ่ือรวบรวมน้ําชะขยะเขาสู
ระบบบําบัดตอไป  รวมถึงควรจัดเตรียมอุปกรณปองกันไฟไหมบอฝงกลบใหมีความพรอมใชงาน และสื่อสาร
มาตรการในการปองกันไฟไหมในบอฝงกลบใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
  3) เนื่องจากบอฝงกลบใหมท่ีเทศบาลฯ สรางข้ึน ไมไดมีการปูพลาสติกกันซึม ซ่ึงอาจจะมีความ
เสี่ยงตอการเกิดการปนเปอนน้ําใตดิน  จึงควรมีการปรับปรุงบอสังเกตการณ  เพ่ือใหไดตามขอกําหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ และควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก  ทองแดง  นิเกิล  
แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมท้ังหมด  ตะก่ัว  ปรอทท้ังหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี อยางนอยปละ  
2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน) เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   
  4) เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย  สถานีสูบน้ําเสียและปมสูบน้ําเสียใหสามารถใช 
งานได  เพ่ือรองรับน้ําชะขยะและน้ําฝนในชวงฤดูฝนไดอยางพอเพียงไมมีการไหลลนออกสู พ้ืนท่ีภายนอก   
โดยควรปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสียบอแรกท่ีรับน้ําชะขยะไมใหมีสภาพตื้นเขินมากเกินไป  และควรมีการเพ่ิมการ
ปลูกพืชท่ีใชบําบัดน้ําเสียในบึงประดิษฐ ทดแทนบางสวนท่ีตายไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย  
และใหสามารถรองรับน้ําชะขยะไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพในชวงฤดูฝน  ตลอดจน เทศบาลฯ ไมควรมี
การระบายน้ําจากบอบําบัดบอสุดทายซ่ึงมีประตูระบายน้ําออกสูพ้ืนท่ีภายนอกโครงการ      
  5) เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบอหมักสิ่งปฏิกูลใหสามารถใชงานไดอยางถูกหลักสุขาภิบาล ควบคูกับ
การประชาสัมพันธในการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนและ
เกษตรกร และพิจารณากําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือตอใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการ
ดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม   
  6) เทศบาลฯ ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง  โดยขยายใหครอบคลุมท้ังในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนย  เพ่ือลด
ปริมาณขยะท่ีเขามากําจัดยังศูนย และเปนการยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบขยะ ตลอดจนปองกันการ
ปนเปอนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม 
 7)  ควรเสริมพ้ืนท่ีฉนวน (Buffer Zone)  โดยการปลูกไมยืนตนรอบอาณาเขตของสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอย เพ่ือเปนปดก้ันทางสายตา  ลดปญหากลิ่นเหม็นและปองกันขยะปลิวสูภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ  
 8)  ควรจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องเปนระบบ อาทิ ขอมูลการคัด
แยกขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ  ขอมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ขอมูลองคประกอบขยะ  ขอมูลคาใชจายและรายได
จากการจัดการขยะ  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนท่ีตอไป 

 9) เทศบาล ฯ ควรเตรียมความพรอมในการศึกษาทบทวนผลการออกแบบรายละเอียดระบบ
กําจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลสวนขยายโดยพิจารณาเทคโนโลยีในการคัดแยกหรือหมักทําปุยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยดวย 
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4.5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

 4.5.1. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแกน ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินท้ังสิ้น  74.33  ลานบาท (ตารางท่ี 46)  

 

ตารางท่ี 46 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแพ 
ลําดับ

ท่ี 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

2.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตนระบบ
กําจัดขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองชุมแพ 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

3.00 
 

0.08 

2.1 ศึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียด (Detail 
Design : DD) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.2  ฝกอบรมเพ่ือทําความเขาใจในการจัดการ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.14 ฝกอบรมเรารักชุมแพเมืองสะอาด  

4 2543 - 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

67.50 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

5 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.05 รณรงคสรางจติสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมชุมชน 

 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

1.56 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอัดทาย ความจไุม
นอยกวา 10 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน 

 4.5.2    การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแพ 

   เทศบาลเมืองชุมแพ มีพ้ืนท่ี 24.55 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 35 ชุมชน จํานวนประชากร  
33,689 คน 11,894 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล ฯ ประมาณ 
25 ตัน/วัน จําแนกเปน ขยะอินทรีย รอยละ 57.68  ขยะรีไซเคิล รอยละ 34.33 และขยะอ่ืน ๆ รอยละ 7.99 
   
  1) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

   ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมแพ  แบงเขตการเก็บขนเปน 6 เขต 
ดําเนินการ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ี
บริการท้ังหมด โดยมีรถเก็บขยะเปดขางเททาย  จํานวน 8 คัน จัดเก็บวันละ 2 เท่ียว เทศบาลเมืองชุมแพ  
มีปริมาณขยะ 25 ตัน/วัน  สามารถจัดเก็บปริมาณขยะไดครอบคลุมพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
มีถังขยะรองรับขยะจํานวน 2,100 ใบ เปนถังพลาสติก จํานวน 250 ใบ ถังยาง จํานวน 100 ใบ ถังเหล็ก ขนาด 
200 ลิตร จํานวน 1,750 ใบ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 47 
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ตารางท่ี  47 รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมแพ 

ลําดับท่ี ประเภทรถ 
ขนาดความจุ

(ลบ.ม.) 
ปท่ี จัดซ้ือ 

จํานวนเท่ียวการเก็บ
ขน (เท่ียว) 

จํานวนพนกังาน
ทายรถ (คน) 

1 รถเปดขางเททาย 12 2546 2 2 

2 รถเปดขางเททาย 12  2546 2 2 

3 รถเปดขางเททาย 15 2549 2 2 

4 รถเปดขางเททาย 15 2549 2 2 

5 รถเปดขางเททาย 15 2549 2 2 

6 รถเปดขางเททาย 15 2550 2 2 

7 รถเปดขางเททาย 15 2555 2 2 

8 รถเปดขางเททาย 15 2555 2 2 

 

 2)    ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

   สถานที ่กําจ ัดขยะม ูลฝอยเทศบาลเมืองช ุมแพ ตั ้งอยู บร ิเวณบานหนองไผ เหน ือ   
หมูที่ 9  ตําบลวังหินลาด  อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีเนื้อที่  40 ไร  เปนพื้นที่ฝงกลบ 20 ไร ซึ่งเปน
ท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ หางจากเขตเทศบาล 10.8  กิโลเมตร  (รูปท่ี 59 และรูปท่ี 60)  เปดดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย ใชตั้งแตป พ.ศ.2545  ระบบประกอบดวย  
  (1)  บอฝงกลบ  จํานวน 1 บอ ใชงานในปจจุบัน โดยออกแบบไว  5 ชั้น สูงชั้นละ 2.5 
เมตร  ฝงกลบหนาชั้นละ 0.30 เมตร   
  (2)  กลุมอาคารไดแก อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง โรงซอมบํารุงเครื่องจักรกล  โรงจอดรถ   
ลานลางรถ   บานพักพนักงาน  ปอมยาม และถังน้ําสูงอยูในสภาพใชงานไดท้ังหมด    
    (3)  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง จํานวน 3 บอ  สภาพใชงานได ยกเวนสถานีสูบน้ําเสีย
ชํารุด   
    (4) ระบบกําจัดสิ ่งปฏิกูลไมมีการใชงาน และบอสังเกตการณน้ําใตดิน 3 บอ มีการ 
สูญหายบางบอพบเพียง 1 บอ ดังรายละเอียดตามผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมแพในรูปท่ี 61 

 4.5.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 
 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแกน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) ไดกําหนดกลุม
พ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุมท่ี 4 กลุมพ้ืนท่ีอําเภอชุมแพ ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
32 แหง ในเขตอําเภอชุมแพ สีชมพู ภูผามาน และอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แตปจจุบันมี อปท. เขารวม
ศูนยเพียง 2 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลวังหินลาด  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตั้งสถานท่ีกําจัดขยะ ฯ และเทศบาล
ตําบลหนองไผ โดยมีปริมาณขยะเขามากําจัดท่ีศูนยประมาณวันละ 30-35 ตัน เปนขยะจากเทศบาลฯ 
ประมาณ  24-26  ตัน/วัน และจากเครือขาย  6-9  ตัน/วัน ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 48 และรูปท่ี 61 

  ตารางท่ี 48  เครือขายท่ีเขารวมศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ 
 

อปท.ท่ีเขารวมปจจุบัน 
ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด 

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะท่ีนํามา

กําจัด (ตัน/วัน) 
เทศบาลตําบลหนองไผ 75.0-135.0 2.5-4.5 
อบต.วังหินลาด 45.0 1.5 
เทศบาลเมืองชุมแพ       720.0-780.0 29.0 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

 

รูปท่ี  59    แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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รูปท่ี  60  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ และการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

 

รูปท่ี 61  ผังบริเวณโครงการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแพ 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

 4.5.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 1) ดานเทคโนโลยี 
  ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย  พบวาเทศบาลเมืองชุมแพดําเนินการบดอัด
และฝงกลบขยะทุกวัน  โดยใชดินท่ีไดจากการขุดบอหรือสระน้ําสาธารณะใหชาวบาน เปนดินสํารองในการ 
ฝงกลบขยะ  และไดทําคันดินสําหรับฝงกลบชั้นท่ี 2  ซ่ึงใชพ้ืนท่ีฝงกลบแลวประมาณ 1 สวน 4 ของบอฝงกลบ 
ชั้นท่ี 2  สถานท่ีฝงกลบเริ่มดําเนินงานเวลา 08.00 น. ปดรับขยะเวลา 14.00 น. มีเจาหนาท่ีประจําสถานท่ี
กําจัดขยะ 6-7 คน  โดยเทศบาลดําเนินการตรวจสอบสภาพการทํางานของอุปกรณเครื่องจักรกลเปนชวง ๆ แต
มีขอสังเกตในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยดังนี้ 
 (1)  การดําเนินการฝงกลบขยะรายวัน โดยมีการเปดหนางานกวางเกินไป ทําใหเกิดสภาพ
มีกองขยะกระจายท่ัวบริเวณบอฝงกลบและมีขยะปลิวกระจัดกระจาย  สงผลทําใหตองเสียเวลาและสิ้นเปลือง
คาใชจายในการเคลื่อนยายขยะท่ีถูกท้ิงกองกระจัดกระจายมาจัดการในภายหลัง และยังอาจทําใหสิ้นเปลืองดิน
ท่ีใชในการกลบทับดวย  อีกท้ังในชวงฤดูฝน อาจจะเกิดปญหากลิ่นเหม็น แมลงวัน และน้ําชะขยะไหลนอง
บริเวณพ้ืนท่ีได หากเปดหนางานกวางและไมสามารถฝงกลบขยะไดทุกวัน   
 (2)  บอฝงกลบขยะออกแบบไว 5 ชั้น  แตการข้ึนชั้นท่ี 2  ไมมีการเวนพ้ืนท่ีเปนถนนทาง
ข้ึน แตทําคันดินรอบลอมบอฝงกลบซ่ึงเหมือนการสรางบอใหม  จึงทําใหคันดินมีความสูงมากเกินไป (7 เมตร)  
และอาจมีความเสี่ยงตอการทํางานและการข้ึนชั้นฝงกลบชั้นตอไป  สําหรับการข้ึนบอฝงกลบชั้นท่ี 2 นั้น ควร
ตองเวนพ้ืนท่ีสําหรับเปนถนนทางข้ึนและถนนรอบบอใหมีรูปทรงคลายปรริะมิดหรือโดม แลวทําทางลงใหรถวิ่ง
นําขยะไปเทในบอ เพ่ือเปนการปองกันน้ําชะขยะท่ีอาจจะไหลซึมออกมาตามผนังขอบบอและใหทางข้ึนมีความ
ลาดชันท่ีเหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการวิ่งเขามาเทขยะของรถเก็บขนขยะและเครื่องจักร   
 (3)  มีน้ําชะขยะขังในบอฝงกลบ ซ่ึงเทศบาลฯ แจงวาเปนพ้ืนท่ีบอฝงกลบท่ีทําเปนรองดิน
เพ่ือดักและรองรับน้ําชะขยะ เนื่องจากทอรวบรวมน้ําชะขยะเขาสูบอสูบน้ําเสียอาจจะมีการอุดตัน  ทําใหน้ําชะ
ขยะไมไหลเขาบอสูบและเครื่องสูบน้ําชํารุด เทศบาลฯ จึงแกไขปญหาโดยการทํารองดินดักน้ําชะขยะใหไหลลงสู
บอบําบัดน้ําเสียโดยตรง  นอกจากนี้  รางระบายน้ําฝนมีลักษณะตื้นเขินจากดินทับถมซ่ึงอาจขัดขวางการ
ระบายน้ําได โดยเฉพาะชวงฤดูฝน  สวนระบบหมักสิ่งปฏิกูล อยูในสภาพชํารุดและไมมีการใชงาน  โดยอนุญาต
ใหเอกชนดําเนินการจัดเก็บรวบรวมและกําจัด   
  เทศบาลฯ ไม มีแผนและการดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดิน ประกอบกับบอ
สังเกตการณน้ําใตดินบอสังเกตการณหรือบอตรวจสอบน้ําใตดินบางบอสูญหาย และบอที่เหลือเปนบอที่มีลักษณะการ

ออกแบบกอสรางไมไดตามแบบมาตรฐานตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ  อาจจะทําใหมีการปนเปอนจาก
ภายนอกได 
   ครุภัณฑกําจัดขยะในระบบ ประกอบดวย รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ขนาด 129 แรงมา 
จํานวน 1 คัน  อายุการใชงาน 15 ป  รถบรรทุกดิน  ขนาด  10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 15 ป  
รถตักลอยาง  จํานวน 1 คัน  อายุการใชงาน  15 ป และรถขุดหนาตักหลัง จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 15 ป   
อยูในสภาพใชงานได แตชํารุดบอยตองซอมแซมใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  แตเนื่องจากเครื่องจักรท้ังหมด
อายุการใชงาน 10 ป  เทศบาลฯ จึงมีปญหาเครื่องจักรชํารุดบอยและเสียคาซอมแซมสูง  ในป 2558  เทศบาลฯ 
ไดจัดซ้ือรถแทรกเตอรตีนตะขาบ 1 คัน สําหรับใชงานสลับกับคันเกา โดยงบเทศบาลเอง   และยังไมมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน   

  2)  ดานงบประมาณ 
  เทศบาลดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเองในอัตรา 20 บาท/

ครัวเรือน-เดือน  และจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 800 บาทตอตัน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

  3) ดานการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
   ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดเก็บขยะใหครอบคลุมชุมชนท้ังหมด   

 4.5.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1) เครื่องจักรชํารุดมีอายุการใชงานนาน ชํารุดบอยตองเสียคาใชจายในการซอมแซมสูง   
2) ยังไมมีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน และดานการประชาสัมพันธ 

และการมีสวนรวมในการลด คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชนคอนขางนอย 
  3) บอหมักสิ่งปฏิกูลชํารุด เอกชนมีการนําสิ่งปฏิกูลไปถายท้ิงตามท่ีสาธารณะ  
   4) บอสังเกตการณหรือบอตรวจสอบน้ําใตดิน บางบอสูญหายและบอท่ีเหลือเปนบอท่ีมีการ
ออกแบบไมถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และยังไมมีการเฝาระวังและเก็บตัวอยางน้ําจากบอ
สังเกตการณใตดิน 
  5) ทอรวบรวมน้ําชะขยะเขาสูบอสูบน้ําเสียมีการอุดตัน น้ําชะขยะไมไหลเขาบอสูบ และเครื่อง
สูบน้ําชํารุด 

  6)  การข้ึนชั้นฝงกลบชั้นท่ี 2 และ 3 มีความสูงคอนขางมาก  อาจจะไมสามารถข้ึนชั้นฝงกลบไดถึง 
5 ชั้นตามท่ีออกแบบไว  ประกอบกับมีพ้ืนท่ีจํากัด  ไมสามารถจัดหาท่ีเพ่ิมได  ซ่ึงจะสงผลกระทบตออายุการใชงาน
ของบอฝงกลบสั้นลง  

 4.5.6   ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

 1)  การระบายน้ําชะขยะจากบอฝงกลบและการฝงกลบขยะในชวงฤดูฝน  เพ่ือไมใหมีน้ําชะขยะ
ทวมขังในบอฝงกลบ ซ่ึงหากระบายออกไมทัน  ทําใหยากตอการบดอัดและฝงกลบขยะและอาจทําใหมี น้ําชะ
ขยะไหลออกนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ัง รถเก็บขนขยะเขาไปยังจุดเทกองไมได ดังนั้น เทศบาลฯ ควรพิจารณาพ้ืนท่ีบอ
ฝงกลบบริเวณท่ีจุดตํ่าสุดตามความลาดเอียงของพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีเพ่ือเปนจุดดักและรวบรวมน้ําชะขยะ แลวใช
ระบบสูบโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ีเพ่ือสูบน้ําชะขยะเขาบอบําบัดน้ําเสีย  และอาจจะตองทําคันคูดักน้ําชะ
ขยะรอบบอฝงกลบ  เพ่ือรวบรวมน้ําชะขยะเขาสูระบบบําบัดและปองกันไมใหน้ําชะขยะไหลออกนอกพ้ืนท่ี  
นอกจากนี้ ควรมีรองระบายน้ําฝนก้ันระหวางเซลลท่ีฝงกลบกับพ้ืนท่ีท่ียังไมไดฝงกลบ เพ่ือใหระบายน้ํารอบ
พ้ืนท่ีเซลลกอนท่ีน้ําฝนจะปนกับน้ําชะขยะ  และควรปรับปรุงรางระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการ ไมใหมีสภาพ
ตื้นเขินวัชพืชข้ึน และไมมีเศษขยะมากีดขวางทางไหลระบายของน้ําฝน 
 2)  เทศบาลฯ ควรซอมแซมสถานีสูบน้ําเสียและปมสูบน้ําเสียใหสามารถใชงานได  เพ่ือรองรับน้ําชะ
ขยะและน้ําฝนในชวงฤดูฝนไดอยางพอเพียงไมมีการไหลลนออกสูพ้ืนท่ีภายนอก  โดยควรควบคุมการเกิดสาหรายใน
บอบําบัด ไดแกการใชแพพืชลอยน้ํา ไดแก ผักตบชวา จอง แหน เปนตน ชวยในการลดพ้ืนท่ีสัมผัสแสงของบอ และ
ดูดซับสารอาหาร เพ่ือแกไขปญหาการเจริญเติบโตของสาหราย หรือใชวิธีการตักหรือสูบสาหรายออกจากบออยาง
สมํ่าเสมอ เปนตน  เพ่ือใหสามารถรองรับน้ําชะขยะไดอยางเพียงพอและบําบัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน 
เทศบาลฯ ไมควรมีการระบายน้ําจากบอบําบัดบอสุดทายซ่ึงมีประตูระบายน้ําออกสูพ้ืนท่ีภายนอกโครงการ    
 3)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาปรบัปรุงบอสังเกตการณ เพ่ือใหไดตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ 
และควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก  ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  
โครเมียมท้ังหมด  ตะก่ัว  ปรอทท้ังหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี อยางนอยปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน) 
เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   
 
 
   

 4)  เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบอหมักสิ่งปฏิกูลใหสามารถใชงานไดอยางถูกหลักสุขาภิบาล ควบคูกับ
การประชาสัมพันธในการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนและ
เกษตรกร และพิจารณากําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือตอใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการ
ดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม   
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 5)  ควรเสริมพ้ืนท่ีฉนวน (Buffer Zone)  โดยการปลูกไมยืนตนรอบอาณาเขตของสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย เพ่ือเปนปดก้ันทางสายตา  ลดปญหากลิ่นเหม็นและปองกันขยะปลิวสูภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ และควร
ปรับปรุงรางระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
 6)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม 
(Cluster) ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการอุดหนุนงบประมาณลงทุนเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเปนการ
ใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยใหพ้ืนท่ีอ่ืนมาใชบริการกําจัดขยะและอยูบน
เง่ือนไขใหมีการคัดแยกขยะกอนนํามากําจัด  ตลอดจน ใหพิจารณาคาธรรมเนียมกําจัดขยะท่ีสะทอนตนทุนท่ี
แทจริงเพ่ือนําคาธรรมเนียมมาบริหารจัดการระบบกําจัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน     
 7)  เทศบาลฯ ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง  โดยขยายใหครอบคลุมท้ังในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนย  เพ่ือลด
ปริมาณขยะท่ีเขามากําจัดยังศูนย และเปนการยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบขยะ ตลอดจนปองกันการ
ปนเปอนสารพิษ/โลหะหนัก จากขยะอันตรายแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม 
 8)  ควรจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องเปนระบบ อาทิ  ขอมูลการคัดแยก
ขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ  ขอมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ขอมูลองคประกอบขยะ  ขอมูลคาใชจายและรายไดจากการ
จัดการขยะ  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 
   9)   เทศบาลควรเตรียมความพรอมในการศึกษาและออกแบบระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและ
เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต หากบอฝงกลบเต็มหรือหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมไมได 

 
สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

ณ วันท่ี 27 เมษายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  

เปดหนางานกวางเกินไป ทําใหสิ้นเปลืองเวลา เชื้อเพลิง ดินกลบทับ 

การขึ้นชัน้ฝงกลบชั้นท่ี 2  มีความสูงคอนขางมาก 
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รองดินในบอฝงกลบระบายน้ําชะขยะ ผานทอลอดลงรองดินเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 

บอสังเกตการณน้ําใตดิน สภาพพ้ืนท่ีฉนวน 

 
 

172 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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4.6    ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแกน 

  4.6.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระนวน 

  เทศบาลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแกน ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 – 2552  รวมวงเงินท้ังสิ้น  54.75   ลานบาท ดังตารางท่ี 49 

ตารางท่ี 49 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระนวน 
ลําดับ

ท่ี 
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

0.615 
 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบถัง สแตนเลส 
ความจุ 2 ลบ.ม. ขนาด 85 แรงมา  
(เททายไฮโดรลิก) จํานวน 1 คัน  

2 2542 กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี
และสิ่งแวดลอม (มิยาซาวา) 

18.54 กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอย ระยะท่ี 1 

3 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม  

0.106 รณรงคสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
รักษาความสะอาด 

4 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

0.49 รณรงคสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม
ชุมชนและมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย 

5 2552- 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

35.00 กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอย ระยะท่ี 2 
(เพ่ิมประสิทธิภาพ) 

 4.6.2 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน 

  เทศบาลเมืองกระนวน มีพ้ืนท่ี 3.77 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร 12,215คน จํานวนครัวเรือน 
3,994 หลังคาเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้ 

 1) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระนวน  ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการท้ังหมด โดยมีรถเก็บขนขยะ 
จํานวน 6 คัน ปริมาณขยะในเขตเทศบาลท่ีเก็บรวบรวมไดประมาณวันละ 7.39 ตัน/วัน มีถังขยะรองรับขยะ
จําแนกเปนคอนเทนเนอร ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 10 ตู ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จํานวน 50 ใบ ถังยาง 
ขนาด 50 ลิตร จํานวน 400 ใบ  และถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร จํานวน 600 ใบ เจาหนาท่ีเก็บขนขยะทายรถ 
12 คน พนักงานขับรถ  6 คน  ดังมีรายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยในตารางท่ี 50  

ตารางท่ี 50  รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระนวน  

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

อายุการ
ใชงาน 
(ป) 

จํานวนเท่ียวการ
เก็บขน(เท่ียว) 

จํานวน
พนักงานทาย

รถ (คน) 

สภาพการ 
ใชงาน 

1 รถเปดขางเททาย 15 20 1 3 ซอมบอย 
2 รถเปดขางเททาย 12  14 1 3 ซอมบอย 
3 รถเปดขางเททาย 12 14 2 3 ซอมบอย 
4 รถเปดขางเททาย 12 14 2 3 ซอมบอย 
5 รถเปดขางเททาย (ปกอัพ) 3 16 1 - ซอมบอย 
6 รถคอนเทนเนอร 40 1 4 - ดี 
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  2) องคประกอบขยะของเทศบาลเมืองกระนวน 
   องคประกอบขยะของเทศบาลเมืองกระนวน ประกอบดวย  เศษอาหาร  รอยละ  19  ของ
ปริมาณขยะท้ังหมด  ใบไม/ก่ิงไม รอยละ 12.3  พลาสติก รอยละ 24.3  กระดาษ 14.7 รอยละ แกว  
รอยละ  3.6 โลหะ รอยละ 1.2 ยาง/หนัง รอยละ 4.7  เศษผา  รอยละ  2.4  เศษหิน/กระเบื้อง รอยละ 6.5 
และ อ่ืน ๆ รอยละ 11.3  (เทศบาลเมืองกระนวน , 2556) 
 

 3) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน ตั้งอยูบริเวณบานบะแต  หมูท่ี 5 อําเภอ
กระนวน  จังหวัดขอนแกน  มีพ้ืนท่ี 55 ไร  ซ่ึงเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ และท่ีดินสาธารณะหางจาก
เขตเทศบาล  3 กิโลเมตร (รูปท่ี 63 และรูปท่ี 64)  โดยระยะท่ี 1  เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ใชตั้งแต 
ป พ.ศ. 2545  และกอสรางขยายระบบกําจัดขยะมูลฝอย เม่ือป พ.ศ. 2552-2553  ประกอบดวย  
  1)  ระยะท่ี 1  บอฝงกลบ จํานวน 1 บอ ใชงานในปจจุบันและใกลเต็ม และระยะท่ี 2 บอ
ฝงกลบ จํานวน 3 บอ ยังไมมีการใชงาน 
   2)  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง จํานวน 3 บอ  ไมไดใชงาน เนื่องจากบอสูบน้ําเสียชํารุด 
และบอสังเกตการณน้ําใตดิน จํานวน 4 บอ 
   3)  กลุมอาคาร ไดแก  ปอมยาม  อาคารเครื่องชั่ง  อาคารจอดรถ และบานพักพนักงาน   
ดังแสดงผังบริเวณระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน รูปท่ี 65 

 4.6.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 
 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดขอนแกน ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-
2562)  ไดกําหนดกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุมท่ี 3 กลุมสถานีขนถายอําเภอกระนวน ประกอบดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 19 แหงในเขตอําเภอกระนวน  น้ําพอง(บางสวน)  และซําสูง ปริมาณขยะท่ีสามารถ
รวบรวมเขาระบบประมาณวันละ 77 ตัน ปจจุบันเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล ซ่ึง
สามารถใชงานไดอีกประมาณ 7-10 ป และมีศักยภาพในการเปนสถานีขนถายขยะมูลฝอยมายังโรงไฟฟาพลังงาน
จากขยะของเทศบาลนครขอนแกน หรือกอสรางเปนระบบผลิตเชื้อเพลิงจากขยะในอนาคต 

  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน มีหนวยงานเขารวมท้ิงขยะ 13 แหงในเขตอําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแกน และอําเภอหนองกุงศรี อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ  มีปริมาณขยะเขาศูนยรวม 
27 ตันตอวัน  เปนขยะของเทศบาลฯ ประมาณ 8 ตันตอวัน  และหนวยงานอ่ืน ประมาณ 19 ตันตอวันโดย
เทศบาลฯ จัดเก็บคากําจัด  450 บาทตอตัน ดังรูปท่ี 66 

 4.6.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  1) ดานเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย มีการใชบอฝงกลบที่ 1 
ชั้นที่ 2  สําหรับบอฝงกลบที่ 2   3 และ  4  ยังไมมีการใชงาน  โดยเทศบาลฯ ดําเนินการดันและบดอัดขยะ
ทุกวันและทําการฝงกลบสัปดาหละ 1 ครั้ง  แตมีการเปดหนางานเปนพ้ืนที่กวางมากเกินไป ทําใหเกิดสภาพมี
กองขยะกระจายทั่วบริเวณบอฝงกลบ ซึ่งเปนพื้นที่เปดโลง มีขยะปลิวออกจากบอฝงกลบกระจัดกระจายอยู
บางบริเวณ  เนื่องจากเมื่อมีการเทขยะจากรถเก็บขนมูลฝอยแลวยังไมไดทําการดันขยะลงภายในบริเวณหนา
งาน  ฝงกลบ  ทําใหตองเสียเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจายในการเคลื่อนยายขยะท่ีถูกทิ้งกองกระจัดกระจายมา
จัดการในภายหลัง และยังอาจทําใหสิ้นเปลืองดินที่ใชในการกลบทับดวย  อีกทั้งในชวงฤดูฝน อาจจะเกิด
ปญหากลิ่นเหม็น แมลงวัน และน้ําชะขยะไหลนองบริเวณพื้นที่ได หากเปดหนางานกวางและไมสามารถฝง
กลบขยะได    ทุกวัน  นอกจากนี้เทศบาลฯ แจงวาหากบอฝงกลบที่ 1 ชั้นที่ 2 เต็มแลว ซึ่งมีความสูงเสมอ
พ้ืนดินเดิม มีแผนจะยายไปเปดใชงานบอฝงกลบท่ี 2 กอน เพ่ือรักษาแผนพลาสติกปูพ้ืนบอ   
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

รูปท่ี 62   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

รูปท่ี 63   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองกระนวนและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

รูปท่ี  64    ผังบริเวณระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

  ระบบบําบัดน้ําเสีย ไมมีน้ําชะขยะเขาระบบ เนื่องจากสถานีสูบน้ําเสียไมมีการใชงานและปมสูบ
น้ําชํารุด  มีสภาพวัชพืช ตนไมข้ึนบริเวณขอบบอและพ้ืนบอ  ทําใหแผนพลาสติกปูกันซึมขาดเสียหายบางจุด  
และรางระบายน้ําฝนมีเศษขยะและวัชพืชข้ึนรก  ซ่ึงอาจขัดขวางทางระบายน้ําได โดยเฉพาะชวงฤดูฝน  ยังไมมี
ระบบหมักสิ่งปฏิกูล โดยอนุญาตใหเอกชนดําเนินการจัดเก็บรวบรวมและกําจัด   
 นอกจากนี้  เทศบาลฯ ยังไมมีแผนและการดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดิน  ประกอบกับ
บอสังเกตการณน้ําใตดินเปนบอลักษณะบอวงซีเมนต อาจจะทําใหมีการปนเปอนจากภายนอก   ซ่ึงจะสงผลตอ
การวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินคลาดเคลื่อนได  และการกอสรางไมไดตามแบบมาตรฐานซ่ึงไมเปนไปตาม
ขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ  อยางไรก็ตาม เทศบาลฯ แจงวายังไมเคยไดรับการรองเรียนเก่ียวกับการใช
น้ําใตดินจากพ้ืนท่ีบริเวณรอบขางและใกลเคียง 
 ครุภัณฑท่ีใชในระบบกําจัดขยะมูลฝอย สวนใหญเครื่องจักกลท่ีใชมีอายุการใชงานมากกวา  
10 ป ข้ึนไป จึงทําใหชํารุดและซอมแซมบอยครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 51  รายละเอียดครุภัณฑในระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน 
ชนิด แรงมา อายุการใชงาน (ป) สภาพการใชงาน จํานวนชั่วโมงการใชงานตอวัน 

1. รถขุดตักหนาหลัง 190 14 ชํารุด / ซอมบอย 4 
2. รถดันตีนตะขาบ 105 14 ชํารุด - 
3. รถดั้ม 6 ลอ 160 14 ซอมบอย / ชํารุด 4 
4. รถตักแขนยาว 150 3 ดี 2 
5. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 130 3 ดี 2 

 2) ดานงบประมาณ 
เทศบาลเมืองกระนวนดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง โดยใช

พนักงานของเทศบาลเก็บตามบานเรือน จํานวน 1 คน อัตราการเก็บคาธรรมเนียมจําแนกตามประเภทของ
สถานท่ี ไดแก ครัวเรือนอัตรา 10-20 บาทตอเดือน  รานอาหาร  อัตรา 10 – 50 บาทตอเดือน  โรงงาน อัตรา 
20–100 บาท/เดือน  สถานประกอบการ อัตรา 10–100 บาทตอเดือน สถานท่ีราชการ อัตรา 2,000 บาทตอ
เดือน   โรงเรียน อัตรา 200-500 บาทตอเดือน  โรงแรม อัตรา 600 บาทตอเดือน และจัดเก็บคาธรรมเนียม
กําจัดขยะ จาก อปท.ท่ีใชบริการในอัตราตันละ 450 บาท 

 3) ดานบุคลากร 
   การจัดการขยะมูลฝอยรับผิดชอบ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แบงเปน การเก็บ

ขนขยะมูลฝอย มีบุคลากรดําเนินการ  ประกอบดวย พนักงานขับรถ 6 คน พนักงานเก็บขนทายรถ 12 คน  
พนักงานกวาดขยะ 3  คน สวนการกําจัดขยะมูลฝอย มีบุคลากรประจําสถานท่ีกําจัดขยะ 5คน ประกอบดวย 
พนักงานขับเครื่องจักรกล1 คนพนักงานประจําจุดชั่งน้ําหนัก 2 คน  พนักงานขับบรรทุก1 คน และยาม 1 คน   

 
 

 4.6.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) เครื่องจักรชํารุดบอย มีอายุการใชงานมากกวา 10 ป ข้ึนไป 
2) การเปดหนางานฝงกลบกวางเกินไป และไมสามารถฝงกลบขยะไดทุกวัน  
3)  บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานกําจัดขยะโดยตรงยังไมเพียงพอ 
4) ปริมาณขยะมีแนวโนมสูงข้ึน  และยังไมมีการจัดการขยะอันตราย 
5) ไมมีระบบจัดการสิ่งปฏิกูล และไมมีการเฝาระวังและการตรวจสุขภาพน้ําใตดินจากบอสังเกตการณ   
6)  ระบบบําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ โดยมีวัชพืชข้ึนบริเวณของบอและพ้ืนท่ีบอและปมสูบ

น้ําของสถานีสูบน้ําเสียชํารุด โดยมีวัชพืชข้ึนบริเวณของบอและพ้ืนท่ีบอและปมสูบน้ําของสถานีสูบน้ําเสียชํารุด 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

รูปท่ี  65   แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมของระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองกระนวน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

  

 4.6.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

 1)  การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระนวน ควรดําเนินการฝงกลบขยะใหได  
ทุกวัน และไมควรเปดหนางานกวางเกินไป เนื่องจากมีดินสํารองเพียงพอในการฝงกลบ  และหากเปดหนางาน
แคบลง จะสามารถลดระยะเวลาการทํางานของเครื่องจักรหนัก รวมถึงสามารถควบคุมการถายเทขยะของรถ
เก็บขนขยะท่ีเขามากําจัดใหเหมาะสมในแตละวันได  นอกจากนี้ เนื่องจากบอฝงกลบฝงท่ี 1 ชั้นท่ี 2  ซ่ึงจะ
เสมอพ้ืนท่ีดินเดิม  การจัดการอาจจะตองพิจารณาทําคันดินดานทายลม บริเวณท่ีมีการเทกองขยะ เพ่ือเปน
แนวกันลมและปองกันขยะปลิวออกนอกพ้ืนท่ี   
 2)  หากเทศบาลเมืองกระนวน ตองการจะเปดใชงานบอฝงกลบท่ี 2  ควรพิจารณาปรับปรุง
ถนนทางเขาออกและทําทางลงบอฝงกลบใหเหมาะสมกอนมีการใชงานจริง  เพ่ือใหรถเก็บขนขยะและ
เครื่องจักรหนักสามารถวิ่งเขาไปทํางานในบอฝงกลบได เนื่องจากถนนทางเขาออกคอนแคบเกินไป  อยางไรก็
ตาม หากตองการใชบอฝงกลบท่ี 1 ตอไป ควรพิจารณาจัดทําคันดินเปนแนวลอมรอบบอฝงกลบใหแนน  
ทําทางลงบอฝงกลบ กําหนดตําแหนงการถายเทขยะและตําแหนงพ้ืนท่ีดําเนินการโดยไมควรเปดหนางานกวาง
เกินไป  รวมถึงอาจจะตองทํารองดักน้ําชะขยะเพ่ือรวบรวมน้ําชะขยะไมใหไหลลงรางระบายน้ําฝนและไหลนอง
ท่ัวบริเวณบอฝงกลบ โดยไมเขาบอบําบัดน้ําเสีย  
 3)  เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสียโดยการกําจัดวัชพืชท่ีข้ึนบริเวณขอบบอและพ้ืนท่ี
บอ และซอมแซมปมสูบน้ําของสถานีสูบน้ําเสียใหสามารถใชงานได  เนื่องจากหากน้ําเสียไมไหลเขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย  อาจทําใหน้ําชะขยะขังอยูในบอฝงกลบ  สงผลใหเกิดปญหาการบดอัดและฝงกลบขยะไมแนน
หรืออาจไมไดตามมาตรฐานเนื่องจากขยะฟู ซ่ึงตองใชดินหรือวัสดุกลบทับเปนจํานวนมาก  และอาจเกิดปญหา
น้ําชะขยะไหลซึมออกมาตามคันดินขอบบอ  แลวไหลปนเปอนลงสูรางระบายน้ําฝนตอไป นอกจากนี้ ควรมีการ 
ทําความสะอาดรางระบายน้ําฝน เพ่ือใหสามารถระบายน้ําไดอยางสะดวก  
 4)  เทศบาล ฯ ควรปรับปรุงบอสังเกตการณ เพ่ือใหไดตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ 
และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก ทองแดง  
นิเกิล แมงกานิส แคดเมียม โครเมียมท้ังหมด ตะก่ัว ปรอทท้ังหมด สารหนู ซีลิเนียม และสังกะสี อยางนอย 
ปละ ๒ ครั้ง เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 
 5)  ควรเสริมพ้ืนท่ีฉนวน (Buffer Zone)  โดยการปลูกไมยืนตนรอบอาณาเขตของสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเปนปดก้ันทางสายตา  ลดปญหากลิ่นเหม็นและปองกันขยะปลิวสูภายนอกพ้ืนท่ี
โครงการ  
 6)  เทศบาลฯ ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด
และการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอยางตอเนื่อง ท้ังในเขตเทศบาลเอง และรวมกับ อปท. เครือขายท่ี
เขารวมศูนย  เพ่ือเปนการลดปริมาณขยะท่ีเขามากําจัด ณ ระบบ และเปนการแยกขยะอินทรีย หรือขยะเปยก
จากบานเรือน และตลาดสด นํามาทําปุยหมักเพ่ิมข้ึนได รวมถึงลดการปนเปอนสารพิษ / โลหะหนักจากขยะ
อันตราย บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนเปนการยืดอายุการใชงานของครุภัณฑกําจัดขยะและบอ 
ฝงกลบดวย 
 7)   เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยใหตอเนื่องเปนระบบ 
อาทิ ขอมูลการคัดแยกขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ ขอมูลการเก็บขนขยะ ขอมูลองคประกอบขยะ ขอมูลคาใชจาย
และรายไดจากการจัดการขยะ เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแกน 
ณ วันท่ี 28 เมษายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพหนางานบอฝงกลบท่ี 1 ซ่ึงเปดหนางานกวางเกินไป สภาพหนางานบอฝงกลบท่ี 1 ซ่ึงเปดหนางานกวางเกินไป 

สภาพหนางานบอฝงกลบท่ี 2  ยังไมมีการใชงาน สภาพบอสังเกตการณน้ําใตดิน 

สภาพร้ัว  แนวพ้ืนท่ีฉนวน  และรางน้ําฝนรอบโครงการ สภาพรางน้ําฝนบริเวณบอฝงกลบท่ี 2 

สภาพอาคารควบคุมน้ําเสีย ทรุดโทรม ไมมีการใช
 

สภาพบอบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
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4.7 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตําบลน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 

 4.7.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลน้ําพอง 

 เทศบาลตําบลน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 – 2542  รวมวงเงินท้ังสิ้น  26.985  ลานบาท ดังตารางท่ี  52  

 

ตารางท่ี 52 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลน้ําพอง 
ลําดับ

ท่ี 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม 

1.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบ้ืองตนระบบกําจดัมลูฝอยและสิง่
ปฏิกูลสุขาภิบาลนํ้าพอง 

2 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม 

0.90 
 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบ
เอนกประสงค ความจุ 10 ลบ.หลา 
ขนาด 100 แรงมา  จํานวน 1 คัน 

3 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม (มิยาซาวา) 

25.085 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

4.7.2 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลน้ําพอง 

 เทศบาลตําบลน้ําพอง มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 4 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร 5,512 คน 2,298 
ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558)  มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 5 ตันตอวัน โดย
มีองคประกอบขยะมูลฝอย ประกอบดวย เศษอาหาร รอยละ 44 กระดาษ รอยละ 10  พลาสติก รอยละ 19 
แกว รอยละ 2  โลหะ รอยละ 2  ผา รอยละ 6  ไม/ใบไม รอยละ 6 และอ่ืน ๆ รอยละ 11  มีแหลงกําเนิดขยะ
มูลฝอยหลักไดแก  ตลาดสด 1 แหง   โรงแรม 3 แหง  โรงพยาบาล 1 แหง  รานอาหาร 10 แหง  หนวยงาน
ราชการ/เอกชน  11 แหง  (ธันวาคม 2557) 

 1) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําพอง  ดําเนินการโดยกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการท้ังหมด โดยมีรถเก็บขยะ 
อัดทาย จํานวน 1 คัน และรถเปดขางเททาย จํานวน 1 คัน สามารถจัดเก็บขยะไดประมาณ 4.4 ตัน/วัน 
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปน รอยละ 100 ของปริมาณขยะท้ังหมด มีถังขยะรองรับขยะเปนถัง
พลาสติก 200 ลิตร จํานวน 20 ใบ และขนาด 120 ลิตร จํานวน 110 ใบ เจาหนาท่ีปดกวาดถนนจํานวน 5 คน
เจาหนาท่ีเก็บขนขยะทายรถ 6 คน พนักงานขับรถ  2 คน (ตารางท่ี 53) 

ตารางท่ี  53  รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําพอง 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทรถ 

ขนาดความจุ
(ลบ.ม.) 

อายุการใช
งาน (ป) 

จํานวนเท่ียวการ
เก็บขน (เท่ียว) 

ทะเบียนรถ 
สภาพการ 

ใชงาน 
1 รถเปดขางเททาย 9.12 15 2 บพ1142 ขก พอใช  
2 รถอัดทาย 7.6 6 1 84-0035 ขก พอใช  
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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 2)   ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลน้ําพอง เปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill)  ตั ้งอยู บริเวณบานโนนทอง หมูที ่ 7  ตําบลคํามวง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัด
ขอนแกน  (รูปที่  67 และรูปที่ 68 )  มีพื้นที่  22 ไร ซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ หางจากเขต
เทศบาล 20 กิโลเมตร เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยใชตั้งแตป พ.ศ.2547  ประกอบดวย  

  1)  บอฝงกลบ จํานวน 2 บอ  ออกแบบไว  3 ชั ้น  เปนระดับผิวดิน แลวทําคันดิน
ลอมรอบ  ความสูงของขยะมูลฝอยแตชั ้น 2 เมตร  ปริมาณขยะมูลฝอยบอที ่ 1 รวมทั ้งสิ ้น 32,793 
ลูกบาศกเมตร และปริมาณขยะมูลฝอยบอท่ี 2 รวมทั้งสิ้น  36,830  ลูกบาศกเมตร  อายุการใชงานของบอ
ฝงกลบออกแบบไว  20 ป  ใชงานมาแลว 11 ป 
  2)  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง จํานวน 3 บอ  มีพ้ืนท่ี 0.6 ไร  บอท่ี 1 ขนาด 1,330 
ลูกบาศกเมตร  บอท่ี 2 ขนาด 800 ลูกบาศกเมตร และบอท่ี 3 ขนาด 390 ลูกบาศกเมตร 
  3)  บอสังเกตการณ จํานวน 2 บอ  
  4)  กลุมอาคาร ประกอบดวย  อาคารจอดเครื่องจักร อาคารชั่งน้ําหนัก ซ่ึงอยูในสภาพใช
งานไดปกติ  แตระบบเครื่องชั่งน้ําหนักเปนระบบเกาแบบเข็ม  ดังรูปท่ี 69 

 4.7.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดขอนแกน ในระยะ 5 ป  
(พ.ศ.2558-2562)  ไดกําหนดกลุมพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในกลุมสถานีขนถายอําเภอน้ําพอง/ 
เขาสวนกวาง ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 19 แหงในเขตอําเภอน้ําพอง (บางสวน) เขาสวนกวาง 
และอุบลรัตน ปริมาณขยะท่ีสามารถรวบรวมเขาระบบประมาณวันละ 83 ตัน  ปจจุบันเปนศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล  ซึ่งสามารถใชงานไดอีกประมาณ 5-7 ป และมีศักยภาพในการ
เปนสถานีขนถายขยะมูลฝอยมายังโรงไฟฟาพลังงานจากขยะของเทศบาลนครขอนแกน หรือกอสรางเปน
ระบบผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ในอนาคต 

 โดยใน ป 2558  ศูนยจัดการมูลฝอยเทศบาลตําบลน้ําพอง  มีเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง อบต. 
คํามวง และสวนสัตวเขาสวนกวางรวมใชสถานท่ีกําจัดขยะดวย  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 54 และรูปท่ี 69 

ตารางท่ี 54  เครือขายท่ีเขารวมศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลน้ําพอง 

อปท. ที่เขารวมปจจบุัน ปริมาณขยะที่นํามากําจัด (ตัน/เดือน) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 
ทต.เขาสวนกวาง 
อบต.คํามวง 
ทต.น้ําพอง 
สวนสัตวเขาสวนกวาง 

147.76 
27.32 
151 

12.65 

4.93 
0.91 
5.03 
0.42 
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รูปท่ี 66   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 
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รูปท่ี  67   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลน้ําพองงและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปท่ี  68 แผนผังระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 
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รูปท่ี 69  แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลน้ําพอง 
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 4.7.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 1)  ดานเทคโนโลยี   

     ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลฯ ไดจางเหมาเอกชนดําเนินการ
กําจัดขยะมูลฝอยในสถานท่ีกําจัดขยะ โดยดําเนินการบดอัดและฝงกลบขยะมูลฝอยทุกวัน  มีการใชงานในบอ
ฝงกลบที่ 1 ชั้นที่ 2  ใกลเต็มพื้นที่แลว และชวงฤดูฝนมีแผนใชงานบอฝงกลบที่ 2  ซึ่งมีการใชพื้นที่ฝงกลบ
ขยะไปแลวประมาณ 1 ใน 3 สวน  โดยเทศบาลตําบลน้ําพองและเทศบาลตําบลเขาสวนกวางรวมกัน
รับผิดชอบคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  อัตราคาจางเดือนละ 75,000 บาท 

  สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย  มีสภาพใชงาน แตเนื่องจากเปนชวงฤดูแลงจึงมีน้ําชะขยะเขา
ระบบคอนขางนอย  และมีวัชพืชขึ้นบริเวณขอบบอและพื้นบอ  อาจทําใหแผนพลาสติกปูกันซึมขาดเสียหาย
บางจุด  และรางระบายน้ําฝนมีเศษขยะวัชพืชขึ้นรก และดินทับถมอยูมาก ทําใหมีสภาพตื้นเขิน  ซึ่งอาจขัด
ขวางทางระบายน้ําได โดยเฉพาะชวงฤดูฝน  นอกจากนี้ ยังไมมีระบบหมักสิ่งปฏิกูล โดยอนุญาตใหเอกชน
ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมและกําจัด  และเทศบาลไมเคยเก็บตัวอยางน้ําจากบอสังเกตการณน้ําใตดิน เพื่อ
เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม   

   ครุภัณฑกําจัดขยะในระบบ ประกอบดวย รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ขนาด 110 แรงมา  
จํานวน 1 คัน  และรถตักลอยาง (ตักหนาขุดหลงั)  ขนาด 85 แรงมา  จํานวน 1 คัน  อายุการใชงานเกิน 10 ป 
มีสภาพชํารุด ตองซอมแซมบอย 

 2) ดานงบประมาณ 
  เทศบาลดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง  อัตราคาธรรมเนียมคิด
แตกตางกันตามประเภทของแหลงกําเนิดขยะ คือ ครัวเรือน 20 บาท/ครัวเรือน-เดือน  สถานประกอบการ/อาคาร
พาณิชกรรม  ลูกบาศกเมตรละ 1,000 บาท  สวนสัตวเขาสวนกวาง เหมาจายคากําจัดขยะเดือนละ 5,000 บาท    

 3) ดานบุคลากร 
   การเก็บขนขยะมูลฝอย รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีบุคลากรดําเนินการ  

ประกอบดวย พนักงานขับรถ 2 คน พนักงานเก็บขนทายรถ 6 คน  พนักงานกวาดขยะ 5  คน สวนการกําจัดขยะ 
มูลฝอย รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีบุคลากรดูแลประจําสถานท่ีกําจัดขยะ จํานวน 2 คน  
ประกอบดวย เจาหนาท่ีชั่งน้ําหนักขยะ  1 คน  เจาหนาท่ีเฝายาม 1 คน   

4.7.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1)  ยังไมมีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน 
2)  ไมมีการติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําจากบอสังเกตการณน้ําใตดิน 
3) ยังไมมีการจัดการสิ่งปฏิกูล 
4)  เครื่องจักรชํารุด เนื่องจากมีอายุการใชงานนาน ชํารุดบอยมีสภาพทรุดโทรมมาก 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลตําบลน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 

ณ วันท่ี 28 เมษายน  2558 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอฝงกลบท่ี 1   บอฝงกลบท่ี 1   

บอฝงกลบท่ี 2  บอฝงกลบท่ี 2   

รางระบายน้ําฝน   เคร่ืองชั่งแบบเข็ม   

มีขยะอันตรายปะปน   บอสังเกตการณ   
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 4.7.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

 1)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม 
(Cluster) ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการอุดหนุนงบประมาณลงทุนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเปน
การใชทรัพยากรในพื้นที่อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยใหพื้นที่อ่ืนมาใชบริการกําจัดขยะและอยู
บนเงื่อนไขใหมีการคัดแยกขยะกอนนํามากําจัด  ตลอดจน ใหพิจารณาคาธรรมเนียมกําจัดขยะที่สะทอน
ตนทุนท่ีแทจริง เพ่ือนําคาธรรมเนียมมาบริหารจัดการระบบกําจัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน     

 2)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงบ อสังเกตการณ  เพื ่อให ได ตามขอกําหนดของ 
กรมควบคุมมลพิษ และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอร
หลัก ไดแก ทองแดง  นิเกิล  แมงกานิส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู ซีลิเนียม 
และสังกะสี อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้  ควรนําขยะออกจาก
บอบําบัดน้ําเสียและขุดลอกทําความสะอาดรางระบายน้ําฝน เพ่ือใหระบายน้ําไดสะดวก 

 3)  เทศบาล ฯ ควรสรางการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในการลด คัดแยก
และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมากขึ้น  และตอเนื่อง  รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อ
ลดปริมาณขยะท่ีจะนําไปกําจัด และยืดอายุการใชงานของครุภัณฑกําจัดขยะ 

 4)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยใหตอเนื ่องเปน
ระบบ อาทิ ขอมูลการคัดแยกขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ ขอมูลการเก็บขนขยะ ขอมูลองคประกอบขยะ ขอมูล
คาใชจายและรายไดจากการจัดการขยะ เปนตน  เพื่อเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 
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4.8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

 4.8.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย  
  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินท้ังสิ้น  53.98  ลานบาท (ตารางท่ี 55) 

  ตารางท่ี 55 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
ลําดับ

ท่ี 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

1.98 ศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการมูลฝอย
เทศบาลเมืองชัยภูม ิ

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

5.98 
 
 
 

- จัดซื้อครุภณัฑในการจัดการมูลฝอย 
1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา 
165 แรงมา จํานวน 1 คัน (4.5 ลานบาท) 
2) รถบรรทุกขยะมลูฝอย ขนาดไมนอยกวา 115 
แรงมา ความจไุมนอยกวา 7 ลบ.หลา จํานวน  
2 คัน (1.48 ลานบาท) 

3 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

3.00 - ออกแบบรายละเอียดระบบกําจดัขยะมลูฝอย  

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

0.09 - รณรงคใหความรู ความเขาใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การนํากลับมาใชใหม 

5 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.18 - รณรงคใหความรู ความเขาใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ 

6 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.13 - รณรงคใหความรู ความเขาใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การนํากลับมาใชใหม 

7 2543 - 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

42.50 - กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

8 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.06 - รณรงคใหความรู ความเขาใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การนํากลับมาใชใหม 

9 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.06 - รณรงคใหความรู ความเขาใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การนํากลับมาใชใหม 

 

4.8.2 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
 เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีพ้ืนท่ี 30.78 ตารางกิโลเมตร  จํานวนประชากร 42,436 คน 18,405 
ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนประมาณ 35-40 ตันตอวัน  
มีองคประกอบขยะมูลฝอยประกอบดวย เศษอาหาร 52.95  แกว รอยละ 12 โลหะ รอยละ 4 ขยะอันตราย  
รอยละ 2  กระดาษ รอยละ 6  อลูมิเนียม รอยละ 3 ขยะท่ัวไป รอยละ 20 พลาสติก รอยละ 8 อ่ืน ๆ รอยละ 10 

  1) การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
   ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีรอยละ 100 ของพ้ืนท่ี  มีรถเก็บขยะ  
16 คัน  ปริมาณขยะในเขตเทศบาล เทากับ 35-40 ตัน/วัน  มีถังขยะรองรับขยะ เปนถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร 
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จํานวน 300 ใบ ขนาด 240 ลิตร จํานวน 150 ใบ และขนาด 600 ลิตร จํานวน 50 ใบ เจาหนาท่ีปดกวาดถนน
จํานวน 68 คนเจาหนาท่ีเก็บขนขยะทายรถ 33 คน พนักงานขับรถ  12 คน 

ตารางท่ี 56  รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

ลําดับท่ี ประเภทรถ ขนาดความจ(ุตัน) ปท่ีไดมา ทะเบียนรถ สภาพการใชงาน 
1 รถเปดขางเททาย ใหญ มี.ค. 2516 96 0841 พอใช/ซอมแซมบางครั้ง 
2 รถเปดขางเททาย 2 > 15 ป 82-0994 ดี/ซอมแซมบางครั้ง 
3 รถเปดขางเททาย 2 ก.พ. 2541 82-0997 ดี/ซอมแซมบางครั้ง 
4 รถเปดขางเททาย เล็ก พ.ค. 2544 81-4163 ดี/ซอมแซมบางครั้ง 
5 รถเปดขางเททาย กลาง ก.ค. 2544 81-4284 ดี/ซอมแซมบางครั้ง 
6 รถเปดขางเททาย 2 > 15 ป 82-1001 พอใช/ซอมแซมบางครั้ง 
7 รถอัดทาย 3 ม.ค. 2540 81-9248 ดี 
8 รถอัดทาย 3 ธ.ค. 2549 81-9507 ดี 
9 รถอัดทาย 3 ธ.ค. 2549 81-9508 ดี 
10 รถอัดทาย 2.5 4 ป 82-3776 ดี 
11 รถอัดทาย 2.5 3 ป 82-6639 ดี 
12 รถอัดทาย 2.5 3 ป 82-6640 ดี 
13 รถอัดทาย 2.5 2 ป 83-0349 ดี 
14 รถอัดทาย 2.5 2 ป 83-0350 ดี 
15 รถอัดทาย 2.5 2 ป 83-0351 ดี 
16 รถอัดทาย 2.5 2 ป 83-0352 ดี 

 
2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

   สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั ้งอยู บริเวณบานมอดินแดง หมูที ่ 1  
ตําบลบานเลา  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่ 39 ไร  3 งาน  58.8  ตารางวา  เปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลฯ หางจากเขตเทศบาล 5 กิโลเมตร และมีแหลงน้ําสาธารณะลําหวยกุดสรวงอยูหางจากระบบ
ประมาณ 3 กิโลเมตร   เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตป พ.ศ. 2546  ประกอบดวย  
   1)  บอฝงกลบ   จํานวน 2 บอ  
   2)  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง จํานวน 3 บอ   
   3 )  บอสังเกตการณ จํานวน 3 บอ  
   4)   กลุมอาคาร ไดแก  สํานักงานและอาคารเครื่องชั่ง ปอมยาม  โรงจอดรถ ลานลางรถ  
ระบบประปา อยูในสภาพใชงานไดปกติ   อาคารหมักสิ่งปฏิกูลไมไดใชงาน  ดังรูปท่ี 70 -72 

 4.8.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

  แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558-2562 ได
กําหนดกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย กลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองชัยภูมิ  โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 52 แหง ในเขตอําเภอเมือง  แกงครอ  คอนสวรรค  จัตุรัส  เนินสงา  บานเขวา  และหนองบัวระเหว  
แตปจจุบันกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีหนวยงานเขารวมกําจัดขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 
11 แหงโดยมีปริมาณขยะเขาศูนยรวม 1,500-1,800  ตัน/เดือน คิดเปนวันละ 50-60  ตัน  เปนปริมาณขยะ
จากเทศบาลเมืองชัยภูมิ 35-40  ตันตอวัน  ดังตารางท่ี 57 และรูปท่ี 73 

 

 
 



.รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

193 

 

 

รูปท่ี 70  ท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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รูปท่ี 71  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองชัยภูมิและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 72 ผังบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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  ตารางท่ี 57  เครือขายท่ีเขารวมศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
อปท. ท่ีเขารวมปจจุบัน ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด (ตัน/เดือน) ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองชัยภูม ิ
อบต.บานเลา 
อบต.นาฝาย 
อบต.หวยตอน 
อบต.บุงคลา 
อบต.หนองนาแซง 
เทศบาลตาํบลลาดใหญ 
เทศบาลตาํบลโคกสูง 
เทศบาลตาํบลชีลอง 
เทศบาลตาํบลบานเขวา 
อุทยานแหงชาติตาดโตน 
มหาวิทยาลยัราชภฎัชัยภูม ิ

1,050 
67.2 
89.7 
48.3 
81.0 
98.7 
70.2 
18.3 
48.3 
139.2 
6.6 
2.7 

35 
2.24 
2.99 
1.61 
2.7 
3.29 
2.34 
0.61 
1.61 
4.64 
0.22 
0.09 

 
 4.8.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  1) ดานเทคโนโลยี 

ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย  พบวา บอฝงกลบมีการเทกองขยะข้ึนชั้นท่ี 
3  และไมไดทําการฝงกลบขยะ  เนื่องจากเครื่องจักรชํารุดตองซอมแซมบอย และชวงปลายป 2557  เทศบาลฯ 
ไดทําขอตกลงกับบริษัท Thermal tech ในการขนยายขยะไปสงโรงปูนซีเมนต จ.สระบุรี   ซ่ึงรับซ้ือขยะของ
เทศบาลฯ ตันละ 30 บาท และไดทําการขนยายขยะไปแลวประมาณ 3,600 ตัน (60 ตันตอวัน) ขณะท่ีสํารวจได 
หยุดดําเนินการเนื่องจากบริษัทไปรับขนยายขยะใหเทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ประกอบกับ 
เขาชวงฤดูฝน  เทศบาลฯ จึงไมไดทําการฝงกลบขยะทุกวัน  ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นและปญหาน้ําชะขยะไหลออก
นอกพ้ืนท่ีบางครั้ง โดยเฉพาะชวงฤดูฝน  และขยะปลิวกระจัดกระจาย  พ้ืนท่ีบอฝงกลบถูกแบงเปน 2 สวน  โดย
สวนแรกเปนพ้ืนท่ีลานตากขยะสําหรับเทกองขยะใหมท่ีเขาศูนยทุกวัน ซ่ึงเทศบาลฯ จะดันและเกลี่ยขยะกระจาย
ท่ัวพ้ืนท่ีลานตาก เพ่ือตากขยะลดความชื้น  อีกสวนเปนพ้ืนท่ีกองขยะเกา สําหรับรอใหเอกชนขนยายไปกําจัด 
และขุดรองดักน้ําชะขยะรอบบอฝงกลบ  นอกจากนี้  ยังพบวาบอท่ี 1 มีการฝงกลบขยะบางสวนและปดพ้ืนท่ีโดย
ยังไมมีการใชพ้ืนท่ีดังกลาวอีก  สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย ไมมีน้ําชะขยะเขาบอบําบัด บอแรกมีสภาพตื้นเขิน 
หญาและวัชพืชข้ึนรก มีเศษขยะกระจัดกระจายท่ัวไป  นอกจากนี้ยังไมมีการเฝาระวังและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมของสถานท่ีฝงกลบ โดยเทศบาลไมเคยเก็บตัวอยางน้ําจากบอบําบัดน้ําเสีย 
และบอสังเกตการณน้ําใตดิน   

ครุภัณฑในระบบกําจัดขยะมูลฝอย มีอายุการใชงานเกิน 10 ป มีสภาพชํารุดและตอง
ซอมแซมบอย ดังตารางท่ี 58 
ตารางท่ี  58 ครุภัณฑในระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ  

ประเภท ขนาด 
(แรงมา) 

ทะเบียนรถ/เลข
ครุภัณฑ 

ปท่ีไดมา สภาพ 

รถขุดตีนตะขาบ 150 ตค 761 2546 ดี/ซอมแซมบางครั้ง 
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 183,165 ตค 762 2539 ชํารุด 
รถตักลอยาง   110 ตค 763 2546 ดี/ซอมแซมบางครั้ง 
รถบรรทุกเททาย 270 81-5844 2546 ดี/ซอมแซมบางครั้ง 
รถดันตีนตะขาบ  ต 1594 2546 ชํารุด 
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รูปท่ี 73 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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  สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีปญหาเรื ่องรองเรียนบอยครั ้งและ
ตอเนื่อง  โดยเฉพาะชวงฤดูฝน ซึ่งเปนประเด็นการรองเรียนในเรือ่งกลิ่นเหม็น  ขยะกระจัดกระจายเต็ม 
พ้ืนถนน  และเทศบาลฯ ไดแกไขปญหาตามประเด็นดังกลาวเปนครั้งๆ ไป 

  2) ดานงบประมาณ   
   เทศบาลฯ จัดเก็บคากําจัด  800 บาทตอตัน  และคาเก็บขน 20 บาทตอเดือนตอครัวเรือน  
สําหรับอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยครัวเรือนละ 20 บาทตอลูกบาศกเมตรตอเดือน และ
สถานประกอบการ 40 บาทตอลูกบาศกเมตรตอเดือน 

 

  3) ดานบุคลากร 
 การเก็บขนขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีบุคลากร

ดําเนินการ ประกอบดวย พนักงานขับรถ 12 คน พนักงานเก็บขนทายรถ 33 คน  พนักงานกวาดขยะ 68  คน 

 การกําจัดขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองชาง โดยฝายชางสุขาภิบาล มีบุคลากร 7 คน 
ประกอบดวย วิศวกรโยธา 1 คน นายชางเครื่องยนต 1 คน  เจาพนักงานสุขาภิบาล 1 คน พนักงานขับ
รถบรรทุก 1 คน  พนักงานขับรถแทรกเตอร 2 คน  พนักงานบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย 1 คน   

 4.8.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1) สถานท่ีฝงกลบเต็มพ้ืนท่ีแลว แตยังไมมีการเตรียมความพรอมในการขยายพ้ืนท่ีฝงกลบ
ระยะท่ี 2  ประกอบกับดานการบริหารจัดการเชิงนโยบายยังไมชัดเจน เนื่องจากผูบริหารไมใหความสําคัญ ไมมี
การขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมความพรอมในการขยายระบบ  และการสรางการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ 

2) การจัดการพ้ืนท่ีฝงกลบไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถดําเนินการฝงกลบไดทุกวัน  มีปญหา
การรองเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังเรื่องกลิ่นเหม็น  และขยะกระจัดกระจาย  เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคและ
ทําลายทัศนียภาพ 

3) เครื่องจักรมีอายุการใชงานเกิน 10 ป  ชํารุดบอย ตองเสียคาใชจายในการซอมแซมสูง   
4) ยังไมมีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน 
5) ไมมีการใชงานบอหมักสิ่งปฏิกูลชํารุด  
6) การจัดสรรงบประมาณในการสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะและการกําจัดขยะ

คอนขางนอย  ในขณะท่ีมีบุคลากรรับผิดชอบ และมีความรูความชํานาญ แตไมสามารถดําเนินการถูกตองตาม
หลักวิชาการไดเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรสนับสนุน 

7) ยังไมมีการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมของสถานท่ี
ฝงกลบขยะ 

8) ระบบบําบัดน้ําเสียยังไมมีประสิทธิภาพ และรองระบายน้ํารอบโครงการมีเศษขยะและดิน  

 4.8.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

 1.  เทศบาลฯ ควรพิจารณาดําเนินการจัดการกองขยะในบอฝงกลบเพ่ือไมใหขยะปลิวกระจัด
กระจายและปองกันน้ําชะขยะไมใหไหลลงสูรางระบายน้ําฝนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 
รวมถึงปองกันการเกิดไฟไหมบอขยะ ระหวางท่ีรอเอกชนกลับมาขนยายขยะ  ไดแก  

 (1)  การจัดทําคันดินลอมรอบบอฝงกลบและทยอยฝงกลบขยะ หรือการจัดทําแนวปองกัน
รอบบอฝงกลบโดยใชตาขายดักขยะกันมิใหขยะปลิวออกนอกพ้ืนท่ี  เพ่ือปองกันปญหาการรองเรียน 
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  (2)  การเจาะทอระบายกาซในพ้ืนท่ีฝงกลบ เพ่ือระบายกาซมีเทนออกและปองกันการเกิด
ไฟไหมบอฝงกลบขยะ   
 
  (3)  การทําความสะอาดรองระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการอยางสมํ่าเสมอ  ไมใหมีเศษ 
ก่ิงไมหรือเศษขยะมากีดขวางทางระบายน้ําฝน  และปรับปรุงรองรับน้ําชะขยะรอบบอฝงกลบใหสามารถดัก
และรวบรวมน้ําชะขยะเขาบอบําบัดน้ําเสีย  โดยไมใหมีการไหลนองพ้ืนถนนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการและปองกัน
ไมใหเกิดการปนเปอนบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง เปนตน 
 2.  การบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในระยะยาว เทศบาลฯ ควรพิจารณาวิธีการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยการบดอัดและฝงกลบขยะท่ีเขามากําจัดตามหลักวิชาการ  และจัดเตรียมดินสํารอง
สําหรับฝงกลบขยะทุกวัน เพ่ือไมใหมีขยะสะสมตกคางเกิดการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม  และตอตานการใช
สถานท่ีกําจัดขยะ  ซ่ึงเปนการใชพ้ืนท่ีอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ควรดําเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมและระบายน้ําชะขยะมายังบอบําบัดน้าํเสีย โดยการ
แกไขปญหาเบื้องตน อาจจะทํารองดักเพ่ือรวบรวมน้ําชะขยะ และใชเครื่องสูบน้ําสูบน้ําชะขยะมายังบอบําบัด
น้ําเสีย เพ่ือมิใหน้ําชะขยะไหลออกสูภายนอกพ้ืนท่ีโครงการตามรางระบายน้ําฝน  และในระยะตอไป ควร
พิจารณาดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมบอบําบัดน้ําเสียและปมสูบน้ําเสีย เพ่ือใหสามารถรองรับน้ําชะขยะและ
ปองกันมิใหน้ําเสียปนเปอนสูน้ําใตดิน และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  ควรจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องเปนระบบ อาทิ  ขอมูลการคัด
แยก ขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ  ขอมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ขอมูลองคประกอบขยะ  ขอมูลคาใชจายและ
รายไดจากการจัดการขยะ  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 
 5.  เทศบาลฯ ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง  โดยขยายใหครอบคลุมท้ังในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนย  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เขามากําจัดยังศูนย และเปนการยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบขยะ ตลอดจนปองกันการ
ปนเปอนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม 
 6.  เทศบาลฯ ควรพิจารณาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก  
ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมท้ังหมด  ตะก่ัว  ปรอทท้ังหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และ
สังกะสี อยางตอเนื่อง โดยอยางนอยปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน) เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   

 7. เทศบาลควรจัดการสิ่งปฏิกูลในบอหมักสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
 8. เทศบาลควรสนับสนุนการเตรียมความพรอมในการศึกษาทบทวนผลการออกแบบ

รายละเอียดระบบกําจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลในระยะท่ี 2 
 9. ควรพิจารณาการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถรองรับและบําบดัน้ําเสียไดอยาง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดูแลไมใหมีขยะมูลฝอยปลิวตกลงในบอบําบัดและกําจัดวัชพืชตลอดจน ตรวจสอบ
และวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอบําบัดน้ําเสีย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
อยางสมํ่าเสมอ 
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4.9 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

  4.9.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2537– 2559  รวมวงเงินท้ังสิ้น  107.90 ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 59 

ตารางท่ี  59  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม  

ท่ี 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

1.117 กอสรางโรงผลติปุยหมักจากสิ่งปฏกูิล 

2 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

2.249 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตนระบบ
กําจัดขยะมลูฝอย 

3 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

14.600 
 

3.1) จัดซื้อท่ีดินสําหรับกอสรางระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยจํานวน   63 ไร  3 งาน  55.6 ตารางวา
ในพ้ืนท่ีตําบลโคกกอ  วงเงิน 7.125  ลานบาท 
3.2) ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบกําจัด 
ขยะมูลฝอยวงเงิน 3.50 ลานบาท 
3.3) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ วงเงิน 4.00 ลานบาท 

4 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม  

9.509 ปรับปรุงท่ีกําจัดขยะมลูฝอยแหงเดิม  

5 2542-2543 กองทุนสิ่งแวดลอมภายใตแผนการ
ใชกู JBIC 

32.055 ปรับปรุงระบบกําจัดขยะมลูฝอย ระยะท่ี 1  

6 2551 กรมสงเสรมิการปกครองสวน
ทองถ่ิน 

39.005 กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอย แบบครบวงจร 
ระยะท่ี 2   โดยวาจางหางหุนสวนจํากัด เอ็มพี
แอล คอนสตรัคช่ัน 

7 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

9.365 ฟนฟูระบบบอกําจัดขยะมลูฝอย ไดแก 
-งานขุดรื้อระบบบําบัดนํ้าเสีย 
-งานฝงกลบขยะเกาสะสม 
-งานทําคันดินช้ันท่ี 3 
-จัดซื้อรถแบ็คโฮล ขนาด 150 แรงมา 1 คัน 

  4.9.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบดวย 30 ชุมชน  ครอบคลุมพื ้นที ่ 24.14 ตาราง
กิโลเมตร จํานวนประชากร  46,523 คน  19,791 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ ้นในเขตเทศบาลประมาณ 50  ตันตอวัน องคประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบดวย  
เศษอาหาร รอยละ 63 พลาสติก รอยละ 18 เศษกระดาษ รอยละ 13 และ อ่ืน ๆ รอยละ 6 

   1)  การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
    1)  เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดใหบริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน ท้ังสิ้น 
1,240 ใบ จําแนกเปน ถังพลาสติก 240 ลิตรจํานวน 126 ใบ ถังพลาสติก 200 ลิตร จํานวน 1,064 ใบ ถังพลาสติก 
120 ลิตร จํานวน 35 ใบ และถังคอนเทนเนอร 6 ลูกบาศกเมตร จํานวน 15 ใบ ตั้งในเขตชุมชนเทศบาลฯ   
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    2) เทศบาล ฯ ไดจัดทําโครงการถนนปลอดถังขยะ ใน 6 สาย ไดแก ถนนผดุงวิถี ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ถนนธรรมวงศสวัสดิ์  ถนนนครสวรรค ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน และถนนถีนานนท 
    3) เทศบาล ฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเองท้ังหมด โดยมีรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยท้ังหมด 15 คัน  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 60 

          ตารางท่ี  60  รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ท่ี ประเภทรถ ความจุ (ลบ.ม.) จดทะเบียน ทะเบียนรถ 
1 รถเก็บถังคอนเทนเนอร 4 7 ม.ค.45 80-9607 
2 รถแบบปกอัพเปดขาง 4 19 ธ.ค.46 81-0971 
3 รถแบบปกอัพเปดขาง 4 19 ธ.ค.46 81-0970 
4 รถแบบปกอัพเปดขาง 4 18 ก.พ. 52 81-4552 
5 รถขยะแบบอัดทาย 12 31 พ.ค.44 80-9360 
6 รถขยะแบบอัดทาย 12 31 พ.ค.44 80-9361 
7 รถขยะแบบอัดทาย 12 10 ม.ค.40 80-9466 
8 รถขยะแบบอัดทาย 12 7 ก.ค.48 81-2188 

9 รถขยะแบบอัดทาย 12 19 มี.ค.50 81-3400 

10 รถขยะแบบอัดทาย 12 29 พ.ย.48 81-2460 

11 รถขยะแบบอัดทาย 6 23 ก.ค. 50 81-3632 
12 รถเก็บแบบอัดทาย 12 12 พ.ย.45 81-0162 

13 รถเก็บแบบอัดทาย 12 29 ก.ย.49 81-3065 

14 รถเก็บแบบอัดทาย 12 18 ก.พ.52 81-4553 
15 รถเก็บขนแบบอัดทาย 12  81-9620 

  การใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถใหบริการไดครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล ฯ คิดเปน
รอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาลฯ ท้ังหมด  

    2)   ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งอยูบริเวณบานหนองปลิง 
ตําบลหนองปลิง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เนื้อท่ี  49 ไร เปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ หางจาก
เขตเทศบาล 12  กิโลเมตร (รูปท่ี 75 และรูปท่ี 76)   เปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  พ้ืนท่ีท่ีใชในการฝงกลบมูลฝอยแบงออกเปน  2  สวนคือ  
   สวนท่ี 1 พ้ืนท่ีฝงกลบระยะท่ี 1  เปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2542 ใชพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะ
แลว  24 ไร  ประกอบดวย  บอฝงกลบเกาท่ีปดบอไปแลว 2 บอ  เนื้อท่ี 11 ไร และ 13 ไร ไดปลูกหญาแฝกเพ่ือกัน
คันดินพัง ระบบบําบัดน้ําเสีย 3 บอ  อาคารสํานักงาน  อาคารเครื่องชั่ง  ปายโครงการ อาคารจอดรถและโรงซอม
บํารุง  ลานลางรถสวนท่ี 2 พ้ืนท่ีฝงกลบระยะท่ี 2 มีพ้ืนท่ี  25 -3-15 ไรเริ่มใชงานเม่ือป 2553  ประกอบดวย     
   (1) บอฝงกลบ 2 บอ พ้ืนท่ีประมาณ 17 ไร โดยออกแบบฝงกลบขยะมูลฝอย 3 ชั้น 
ปริมาตรฝงกลบขยะมูลฝอยไดรวม 128,091 ลูกบาศกเมตร (บอท่ี 1 87,029 ลูกบาศกเมตร และบอท่ี 2   
41,062 ลูกบาศกเมตร)  แตละชั้นมีความหนา 2.0 เมตร  และทําการบดอัดมูลฝอยใหมีความหนาแนน 650 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  อายุการใชงานประมาณ 4 ปครึ่ง    
    (2)  ระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวย  4 บอ ไดแก บอไรอากาศ (Anaerobic Pond)  บอ
ก่ึงไรอากาศ (Facultative Pond)  บอเติมอากาศ (Aerobic Pond)  และบอบม (Maturation Pond)    
อาคารปอมยาม  บอสังเกตการณ 3 บอ  
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รูปท่ี  74  แผนท่ีท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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รูปท่ี 75  แผนท่ีท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคามและการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบ ระยะ 1 กิโลเมตร 
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   จากการสํารวจพบวา ระบบบําบัดน้ําเสียภายในโครงการ ประกอบดวย ระบบบําบัดน้ําเสีย  
2 ชุด คือชุดท่ี 1 กอสรางพรอมกับระบบฝงกลบระยะท่ี 1  (บอฝงกลบท่ี 1 และ 2)  เปนระบบบอผึ่ง ซ่ึงเดิมมี  
3 บอ และเม่ือป 2556 เทศบาลฯ ไดทําการปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสียใหเหลือ 2 บอ โดยเพ่ิมขนาดและความลึก
ของบอ เพ่ือใหสามารถรองรับน้ําชะขยะจากบอฝงกลบปจจุบันไดอยางเพียงพอ  และระบบชุดท่ี 2  กอสรางพรอม
กับระบบฝงกลบระยะท่ี 2 (บอฝงกลบท่ี 3 และ 4) เปนระบบบอผึ่ง มี 3 บอ แตไมไดใชงานตามวัตถุประสงค 
เนื่องจากกลายเปนพ้ืนท่ีเทกองขยะรวมกับบอฝงกลบปจจุบัน  จึงสงผลใหบอบําบัดน้ําเสียไมสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําชะขยะไดเพียงพอโดยเฉพาะชวงฤดูฝนท่ีมีปญหาน้ําชะขยะไหลลนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  และ
เทศบาลฯ  ไดทําการขุดบอดินชั่วคราวบริเวณดานขางบอฝงกลบท่ี 1 ซ่ึงปดบอแลว เพ่ือเปนบอสํารองในการสูบ
น้ําชะขยะจากบอบําบัดชุดท่ี 1 มาพักไวในชวงฤดูฝน  และยังพบวาเทศบาลฯ มีการสูบน้ําชะขยะมาพักไวพ้ืนท่ี
ดานบนของบอฝงกลบท่ี 1 ซ่ึงมีการยุบตัวลง หากบอดินเต็ม  ดังแสดงผังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
มหาสารคามในรูปท่ี 77 
 

 4.9.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 
  เทศบาลเมืองมหาสารคามเปนศูนยจัดการขยะมูลฝอยกลุมพ้ืนท่ี 1 จังหวัดมหาสารคาม  ตาม
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558-2562)    โดยพัฒนาศักยภาพเปน
ระบบแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา (Direct Power Plant) ประกอบดวย 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
มหาสารคาม อําเภอแกดํา อําเภอกันทรวิชัย  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมกลุม จํานวน 32 แหง โดยป 
2558  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคามมีเครือขายเขารวมจํานวน 14 แหง เปน อปท. 9 แหง  
หนวยงานราชการ 3 แหง  และเอกชน 3 แหง  มีปริมาณขยะมูลฝอยนํามากําจัดยังศูนย ประมาณ  97 ตันตอวัน  
โดยปริมาณขยะจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม 56 ตันตอวันหรือคิดเปนรอยละ  58  และปริมาณขยะจาก
เครือขายเขารวม 41 ตันตอวันหรือคิดเปนรอยละ  42  เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดเก็บคาธรรมเนียมในการ
กําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 400 บาทตอตัน ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 61  และรูปท่ี 77 

         ตารางท่ี 61  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จํานวนขยะ(ตัน/เดือน) จํานวนขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1,680 56.0 

เทศบาลตาํบลทาขอนยาง 284.292 9.47 

เทศบาลตาํบลขามเรยีง 169.65 5.66 

อบต.  เก้ิง 191.94 6.40 

อบต.  เขวา 108.48 3.62 

อบต.  แกงเลิงจาน 115.40 3.85 

อบต.  ทาสองคอน 64.52 2.15 

อบต.  ลาดพัฒนา 47.75 1.60 

อบต.  ทาตูม 30.62 1.02 

อบต.คันธาราษฎร 31.74 1.06 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 114.04 3.80 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 28.52 0.95 

คายทหาร พล.ร.6 32.99 1.10 

บริษัท สารคามบานไผรวมพัฒนา จํากัด 7.197 0.24 

โรงฆาสัตวปกยาใจไกสด 4.268 0.14 

 ท่ีมา: เทศบาลเมืองมหาสารคาม ,2558 
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รูปท่ี 76   ผังบริเวณระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

บอฝงกลบท่ี 2 ปดแลว  

บอฝงกลบท่ี 3 ปดแลว 

บอฝงกลบท่ี 4 ใชงานอยูปจจุบัน 

บอบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 2 

บอหมักสิ่งปฏิกูล 

โรงจอดเคร่ืองจักร 

บอฝงกลบท่ี 1 ปดแลว ใช
เปนพ้ืนท่ีรองรับน้ําชะขยะ
ในชวงฤดูฝน 

พ้ืนท่ีดานขางบอฝงกลบท่ี 1 ซ่ึงขุด 
บอดินสํารองไวรองรับน้ําชะขยะ 

บอบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 1 ปรับปรุงเหลือ 2 บอ 

อาคารเคร่ืองชั่ง 
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         4.9.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

  1) ดานเทคโนโลยี  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปนระบบฝงกลบแบบ
ถูกหลัก มีโครงสรางพ้ืนฐานหลักในระบบครบถวน  ประกอบดวย บอฝงกลบเกาท่ีปดแลว 3 บอ  และบอฝงกลบ 
ท่ีใชปจจุบัน (บอท่ี 4)  1 บอ  อาคารสํานักงานและเครื่องชั่งน้ําหนัก  โรงจอดรถและซอมบํารุงระบบประปา  
ระบบบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 1 เปนแบบบอผึ่ง  2 บอ ซ่ึงใชงานอยูในปจจุบัน  และระบบบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 2  
ไมไดใชงานเนื่องจากใชเปนพ้ืนท่ีรองรับขยะ  ระบบหมักสิ่งปฏิกูลซ่ึงไมไดใชงานเนื่องจากชํารุด  บอสังเกตการณ
น้ําใตดิน 3 บอ  และเครื่องจักรท่ีอยูในสภาพใชงานไดคือ รถแทรกเตอรตีนตะขาบ  1 คัน และรถขุดหนาตักหลัง  
1 คัน ซ่ึงไมเพียงพอและมีการซอมแซมบอย  ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย  พบวาเทศบาลฯ มี
การเปดหนางาน 2 ดานคือฝงทิศตะวันตกและฝงทิศเหนือของบอฝงกลบ  โดยทําการดันและเกลี่ยขยะทุกวัน 
เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสําหรับเทขยะในวันตอไปได  แตไมสามารถดําเนินการฝงกลบขยะไดทุกวัน  เนื่องจากมีปริมาณขยะ
สะสมเปนจํานวนมาก   เครื่องจักรไมเพียงพอและชํารุดบอย  ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาศูนยมีแนวโนม
เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว  จึงเปนการเทกองกลางแจงเต็มพ้ืนท่ีบอฝงกลบท่ี 4 และบอบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 2  มี
สภาพขยะปลิวกระจัดกระจาย และมีการนําขยะข้ึนไปเทกองกระจัดกระจายบนบอฝงกลบท่ี 2 และบอ 3  
ท่ีปดแลว และมีการเผาขยะบางบรเิวณ  โดยเจาหนาท่ีประจําศูนยแจงวามีบางชวงท่ีรถเก็บขนขยะไมสามารถวิ่งรถ
เขาไปเทขยะท่ีบอฝงกลบปจจุบันได จึงทําใหวิ่งไปเทกองไวบนบอฝงกลบ 2 และ 3  ซ่ึงเทศบาลฯ ไมไดมีการ
กําหนดจุดบริเวณในการเทขยะท่ีชัดเจน  เนื่องจากตองพิจารณาตามศักยภาพการทํางานของเครื่องจักรขณะท่ีอยู
หนางานในแตละวัน  จึงทําใหไมสามารถควบคุมกํากับรถเก็บขนขยะท่ีเขามาท้ิงท่ีศูนยไดอยางท่ัวถึง   

 สําหรับการรวบรวมน้ําชะขยะ  เทศบาลฯ ไดทํารองดินดักน้ําชะขยะรวบรวมใหไหลเขาบอบําบัด
น้ําเสียระยะท่ี 1 จํานวน 2 บอ  และทําแนวคันดินดานติดกับบอบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 2  เพ่ือปองกันไมใหมีการนํา
ขยะมาเทกองในบอบําบัดน้ําเสียและเปนแนวปองกันไมใหน้ําชะขยะไหลซึมออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  ระหวางรอการ
ปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 2  ใหใชงานไดตามวัตถุประสงค  และสามารถรวบรวมน้ําชะขยะไดอยางเพียงพอ
ไมใหไหลลนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  โดยเทศบาลฯ ไดรับการอุดหนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ  2559 เพ่ิมเติม  ในการฟนฟูสถานท่ีกําจัดขยะ 
มูลฝอย   นอกจากนี้  เทศบาลฯ ไดขุดบอดินสํารองบริเวณพ้ืนท่ีดานขางบอฝงกลบท่ี 1 ท่ีปดแลว  เพ่ือรองรับน้ํา 
ชะขยะในชวงฤดูฝนดวย  แตอยางไรก็ตาม ระบบบําบัดน้ําเสียและบอดินสํารองไมสามารถรองรับปริมาณน้ําชะขยะ
ไดเพียงพอโดยเฉพาะชวงฤดูฝนท่ีมีปญหาน้ําชะขยะไหลลนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  เนื่องจากเทศบาลฯ ไม
ดําเนินการฝงกลบขยะโดยใชดินปดทับทุกวัน จึงมีกองขยะสะสมจํานวนมาก  ทําใหน้ําฝนมีการปนเปอนแลวไหลลง
รางระบายน้ําฝนและออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  กอใหเกิดความเดือดรอนกับชาวบานบริเวณใกลเคียงและมีเรื่อง
รองเรียนอยูบอยครั้ง  

  2) ดานงบประมาณ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม 2 ประเภท คือ 
   (1) คาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบานเรือนในอัตรา 10 บาทตอเดือน สถาน
ประกอบกิจการ 20 – 500 บาทตอเดือน สถานศึกษา 200 – 1,500 บาทตอเดือน โรงแรม/ท่ีพัก 100 – 500 
บาทตอเดือน สถานท่ีราชการ 150 – 500 บาทตอเดือน ปมน้ํามัน 500 – 1,000 บาทตอเดือน รานอาหาร  
20 – 500 บาทตอเดือน โรงพยาบาล 1,000 – 2,000 บาทตอเดือน หางสรรพสินคา 500 – 5,000 ตอเดือน 
   (2) คากําจัดขยะมูลฝอยโดยเก็บจาก อปท. จํานวน 13 แหง ท่ีนําขยะมากําจัดรวม ในอัตรา 
400 บาทตอตัน  
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รูปท่ี  77  แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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   3) ดานบุคลากร  การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อยู
ในความรับผิดชอบของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สําหรับการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยมีบุคลากร
รับผิดชอบ ประกอบดวยพนักงานขับรถ  14  คน  พนักงานเก็บขนทายรถ  24  คน  และพนักงานกวาดถนน  59 
คน สวนงานดูแลระบบกําจัดขยะมูลฝอยและการดําเนินงานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเปนความรับผิดชอบของ
สํานักการชาง โดยฝายชางสุขาภิบาล มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบท้ังสิ้น 10 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายชาง
สุขาภิบาล 1 คน วิศวกรสุขาภิบาล 1 คน  พนักงานขับรถบรรทุก ดูแลท่ัวไป และพนักงานจาง 8 คน 

 4.9.5  ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

    1) เนื ่องจากปริมาณขยะที่เขาระบบกําจัดขยะมีแนวโนมสูงขึ้น และเทศบาล ฯ ไม
สามารถดําเนินการฝงกลบไดทุกวัน ประกอบกับเครื่องจักรชํารุดตองซอมแซมบอย ทําใหมีปริมาณขยะเกา
สะสมอยูจาํนวนมากและมีน้ําชะขยะขังอยูในบอฝงกลบปริมาณมาก  สงผลใหเกิดการรองเรียนจากชาวบาน
บริเวณใกลเคียงในปญหาเรื ่องกลิ ่นเหม็น ขยะปลิวกระจัดกระจาย และน้ําชะขยะไหลออกนอกพื้นท่ี
โครงการในชวงฤดูฝนลงรองระบายน้ําถนนทางหลวงหมายเลข 2040 มหาสารคาม-วาปปทุม  และไหลลง
ลําหวยเครือซูด ทําใหพ้ืนท่ีไรนาชาวบานเสียหาย 
    2) บอบําบัดน้ําเสียไมสามารถรองรับน้ําชะขยะไดเพียงพอ เนื่องจากมีการใชงานเพียงบอ
บําบัดน้ําเสียชุดท่ี 1  สวนชุดท่ี 2 ไมมีการใชงานตามวัตถุประสงค เนื่องจากกลายเปนพ้ืนท่ีเทกองขยะมูลฝอย
รวมกับบอฝงกลบท่ีใชในปจจุบัน ประกอบกับไมมีการฝงกลบรายวัน เปนการเทกองขยะกลางแจงกระจัด
กระจาย และมีการเผาบางบริเวณ 
    3)   เทศบาล ฯ ทําการขุดรองดินและบอดินสํารองชั่วคราว สําหรับกักและพักน้ําชะขยะ   

ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการปนเปอนสูน้ําใตดิน เนื่องจากไมมีการปูแผนพลาสติกกันซึม และอาจมีขนาดไม
เพียงพอทําใหเกิดการไหลลนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการได โดยเฉพาะชวงฤดูฝน   
    4)   ไมมีการดําเนินการเฝาระวังติดตามการปนเปอนของน้ําใตดิน บอหมักสิ่งปฏิกูลไมมีการใช
งานตามวัตถุประสงค  และรางระบายน้ําฝนถูกกลบทับไปดวยขยะมูลฝอย รวมท้ังไมมีพ้ืนท่ีฉนวน (buffer zone)  
    5) แมวาเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการดําเนินงานคัดแยกขยะรีไซเคิลรวมกับชุมชน 
และพนักงานเทศบาลอยางตอเนื่อง และมีการจัดการขยะอันตรายแยกจากขยะทั่วไป โดยการตั้งจุดเก็บ
รวบรวมและนําสงกําจัดบริษัทเอกชนตอไป แตการดําเนินการลดคัดแยกขยะในเขตเทศบาล ฯ ยังไม
ครอบคลุมทุกชุมชน และเครือขายที่เขารวมศูนย ยังไมมีการดําเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ของ
ตนเอง ซ่ึงจะสงผลทําใหบอฝงกลบขยะเต็มเร็วยิ่งข้ึน หากมีการเพ่ิมปริมาณขยะอยางตอเนื่องในอนาคต 
    6) สถานที่กําจัดขยะในปจจุบันใกลเต็มแลว ซึ่งใชประโยชนมา 4 ปแลว (สามารถรองรับ
ไดเพียง 4 ปครึ่ง ตามผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด)  ประกอบกับเทศบาลเมืองมหาสารคามไดจัดซื้อ
ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยไวเนื้อที่ 63 ไร ตําบลโคกกอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แตไมสามารถใช
ประโยชนที่ดินไดเนื่องจากการตอตานของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสงผลตอการขยายศูนยกําจัดขยะเพื่อรองรับ
ปริมาณขยะในอนาคต และอาจจะทําใหเกิดปญหาการจัดการขยะท่ีไมมีประสิทธิภาพ  
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ณ วันท่ี  22 เมษายน  2558 
    

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพบอฝงกลบท่ี 2 ท่ีปดแลว  มีกองขยะกระจัดกระจาย 

สภาพบอฝงกลบท่ี 3 ท่ีปดแลว มีกองขยะกระจัดกระจายและมีการเผา 

สภาพกองขยะท่ีไมไดฝงกลบในบอฝงกลบท่ี 4 บอบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 1 ใชงานในปจจุบัน 
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หนางานบอฝงกลบท่ี 4 ฝงตะวันตก หนางานบอฝงกลบท่ี 4 ฝงทิศเหนือ 

บอบําบัดน้ําเสียระยะท่ี 2 

สภาพรางระบายน้ําฝนท่ีเต็มไปดวยขยะ  

สภาพรางระบายน้ําฝนท่ีเต็มไปดวยขยะ  
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  4.9.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

 1)  เทศบาลฯ  ควรพิจารณาดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในเบื้องตนระหวางรองบอุดหนุน
ในป 2559  เพื ่อปองกันปญหาน้ําชะขยะไหลออกนอกพื้นที่  กลิ่นเหม็น แมลงวัน และขยะปลิวกระจัด
กระจาย โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน  ไดแก 

  1.1)  การจัดการขยะท่ีเขาศูนยทุกวัน  ควรกําหนดโซนหรือพ้ืนท่ีรองรับขยะใหเพียงพอ
และควรทําการบดอัดขยะใหไดทุกวัน รวมถึง ควรมีการจัดหาดินสํารองไวเพ่ือทยอยฝงกลบขยะ   
  1.2)  มีการควบคุมกํากับดูแล และทําความเขาใจกับพนักงานขับรถเก็บขนขยะท่ีนําขยะ
มาท้ิงท่ีศูนยในการกําหนดจุดบริเวณในการเทขยะท่ีชัดเจน  พรอมท้ังปรับปรุงทางเขาออกท่ีสะดวกตอรถเก็บขน
ขยะ  รวมถึง กําหนดเวลาเขาออก  เพ่ือไมเกิดปญหาในการนําขยะไปเทกองอยางกระจัดกระจาย 
  1.3)  ควรทําความสะอาดรองระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการ  ไมใหมีเศษขยะมากีด
ขวางทางระบายน้ํา   และทําคันคูหรือรองรับน้ําชะขยะรอบบอฝงกลบปจจุบัน เพ่ือดักและรวบรวมน้ําชะขยะ 
แลวสูบเขาบอบําบัดน้ําเสีย  โดยไมใหไหลลงรองระบายน้ําฝนและไหลออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  
    1.4)  ควรพิจารณาทําคันดินก้ันระหวางบอฝงกลบกับบอบําบัดน้ําเสยีชุดท่ี 2 เพ่ือไมใหมี
การเทขยะลงบอบําบัดน้ําเสียอีก และควรนําขยะออกจากบอบําบัดน้ําเสียดวย เพ่ือใหสามารถใชรองรับน้ําเสีย
สวนหนึ่งในชวงฤดูฝน 

  2) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรกําหนดมาตรการในการปองกันเหตุไฟไหม หรือการเผา
ขยะในบริเวณระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยสรางความเขาใจความรูใหกับพนักงานประจําสถานท่ีกําจัดขยะและ
ผูประกอบการคุยขยะอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเฝาระวังดูแลไมใหเกิดไฟไหมและลักลอบเผาขยะในพ้ืนท่ี และจัดหา
อุปกรณดับเพลิงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ พรอมมีการตรวจเช็คอยางสมํ่าเสมอ 

 3)  ควรจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องเปนระบบ อาทิ  ขอมูลการคัดแยก
ขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ  ขอมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ขอมูลองคประกอบขยะ  ขอมูลคาใชจายและรายไดจาก
การจัดการขยะ  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
ตอไป 

 4)  เทศบาลฯ ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง  โดยขยายใหครอบคลุมท้ังในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนย  เพ่ือลด
ปริมาณขยะท่ีเขามากําจัดยังศูนย และเปนการยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบขยะ ตลอดจนปองกันการ
ปนเปอนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม 

 5)  เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบอหมักสิ่งปฏิกูลใหสามารถใชงานไดอยางถูกหลักสุขาภิบาล ควบคู
กับการประชาสัมพันธในการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชน
และเกษตรกร และพิจารณากําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือตอใบอนุญาตสําหรับ
ผูประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม   

 6)   เทศบาลฯ ควรพิจารณาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก  
ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมท้ังหมด  ตะก่ัว  ปรอทท้ังหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน) เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   

 7) ควรพิจารณาเตรียมแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ไดแก จัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย เทคโนโลยี/รูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอย การศึกษาออกแบบรายละเอียดและความเปนไปได เพ่ือ
เตรียมการรองรับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน และการขยายพ้ืนท่ีศูนยการใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยตอไปในอนาคต 
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4.10  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

  4.10.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดและกองทุนสิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ. 2540-2553  รวมวงเงินท้ังสิ้น  49.692 ลานบาท  ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 62 

ตารางท่ี  62  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงยืน  
ลําดับ

ท่ี 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

2.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบกําจัดมลูฝอย 

2 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

0.95 จัดซื้อรถเก็บขนขยะมลูฝอย 
 

3 2543-2544 กองทุนสิ่งแวดลอม และ JBIC 21.742 
 

กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอยระยะท่ี 1 

4 2552-2553 กรมสงเสรมิการปกครองสวน
ทองถ่ิน  

25.00 กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอยระยะท่ี 2   

 

  4.10.2  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลตําบลเชียงยืน 

    เทศบาลตําบลเชียงยืน มีพ้ืนท่ี 2.26 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 5 ชุมชน มีประชากร 
5,491 คน 2,104 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) องคประกอบขยะมูลฝอย เปนขยะอินทรีย  
รอยละ 61 ขยะรีไซเคิล รอยละ 10 และขยะท่ัวไป รอยละ 29 

    1)  การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

   เทศบาลตําบลเชียงยืน มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได 6 ตันตอวัน การเก็บขนขยะ 
มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงยืนดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสามารถใหบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการท้ังหมด 2.26 ตร.กม. หรือคิดเปนรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด  
โดยมีจํานวนครัวเรือนท่ีใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยท้ังสิ้น 2,104 ครัวเรือน  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใน
ชุมชนเปนแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท เปนถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จํานวน 209 ใบ ถังพลาสติก 
ขนาด 60 ลิตร  จํานวน 430 ใบ และถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 285 ใบ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย  
4 คัน มีเจาหนาท่ีเก็บขนขยะ ประกอบดวย พนักงานขับรถ 3 คน และพนักงานเก็บขนทายรถ 7 คน 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 63 

      ตารางท่ี 63  รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงยืน 

ลําดับท่ี ประเภทรถ ขนาดความจุ (ลบ.ม.) สภาพการใชงาน 

1 รถบรรทุกขยะแบบไฮดรอลิกอัดทาย 10 พอใช 

2 รถ 6 ลอ เปดขางเททาย 5 ชํารุด 

3 รถปกอัพขยะเปดขางเททาย 3 พอใช 

4 รถ 6 ลอเปดขางเททาย 5 ชํารุด 
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  2)   ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงยืน  เปนระบบผสมผสาน ตั้งอยูบาน
หมากหญา หมูท่ี 1  ตําบลเชียงยืน  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม (รูปท่ี 80) เนื้อท่ี 60 ไร  ซ่ึงเปนท่ีดิน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ หางจากเขตเทศบาล  3 กิโลเมตร  ชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีกําจัดมากท่ีสุดคือ  
หมู1 บานหมากหญา  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงยืน แบงเปน 2 ระยะ  ไดแก 

  ระยะท่ี 1  ออกแบบเพ่ือใหมีการดําเนินการกอสรางระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปน ไดแก  
อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง  อาคารซอมบํารุงและจอดเครื่องจักร ระบบบําบัดน้ําเสีย  ลานลางรถ และบอ
ฝงกลบท่ีสามารถดําเนินการฝงกลบได 10 ปแรก (ป 2543-2554) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยไดประมาณ  
36,350  ลูกบาศกเมตร โดยเริ่มใชงานตั้งแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2544– มิถุนายน 2554  ปจจุบันเทศบาลฯ 
ดําเนินการปดบอฝงกลบระยะท่ี 1 แลว 

   ระยะท่ี 2  ออกแบบเพ่ือใหมีการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
โดยเปนการกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน  ซ่ึงระบบประกอบดวย บอฝงกลบท่ีสามารถรองรับปริมาณ 
มูลฝอยไดประมาณ 43,360  ลูกบาศกเมตร  มีอายุการใชงาน 10 ป (ป 2555-2563)  อาคารหมักปุย และ
อาคารคัดแยกโดยใชแรงงานคน โดยเปดใชงานตั้งแตเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2554   
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเชียงยืน ประกอบดวย   
    1. บอฝงกลบขยะมูลฝอย  ประกอบดวย 
    ระยะท่ี 1  จํานวน 1 บอออกแบบฝงกลบ 3 ชั้น  สูงชั้นละ 2.7 เมตร  สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยไดประมาณ 36,350 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 10 ป (ป 2543-2554) ขณะนี้ดําเนินการ
ปดบอฝงกลบเรียบรอยแลว 
    ระยะท่ี 2 จํานวน 1 บอ ออกแบบฝงกลบ 4 ชั้น สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ไดประมาณ 43,360 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 10 ป (ป 2555-2563) ปจจุบันเปดใชงานในชั้นท่ี 1 ใกล
เต็ม และเตรียมทําคันดินข้ึนชั้นท่ี 2 
 2. ระบบบําบัดน้ําเสียดําเนินการกอสรางพรอมระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 1 
ประกอบดวย  3  บอตอแบบอนุกรมคือ  บอไรอากาศ (Anaerobic Pond)  ความลึก  2.5 เมตร  พ้ืนท่ี 800 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก  26 วัน  บอก่ึงไรอากาศ (Facultative Pond)  ความลึก 1.5 เมตร  พ้ืนท่ี  840 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก  16 วัน  และบอบม (Maturation Pond) ความลึก 1.25 เมตร  พ้ืนท่ี  540 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก 9 วัน   
 3. กลุมอาคาร  ดําเนินการกอสรางพรอมระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี  1 
ประกอบดวย  อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง   อาคารซอมบํารุงและจอดเครื่องจักร   บานพักพนักงาน  ถัง
น้ําประปา  ลานลางรถ และรั้ว  ซ่ึงอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ และมีการใชงานตามวัตถุประสงค 
 4. บอหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากตะกอน  ไมไดมีใชงาน 
 5. บอสังเกตการณ  จํานวน  4  บอ  มีลักษณะบอเปนวงซีเมนตวางซอนกันและมี
ชองวางระหวางรอยตอ  ซ่ึงเปนบอสังเกตการณท่ีมีการกอสรางไมถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ 
 6. อาคารหมักปุย  ขนาด 50 x14 เมตร  และบอหมักปุย ขนาด  21  ลูกบาศกเมตร  
จํานวน  14 บอเปนอาคารท่ีกอสรางพรอมกับระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2  ไมไดมีการใชงานตาม
วัตถุประสงค  แตมีการใชงานเพ่ือจัดเก็บขยะรีไซเคิลรอจําหนาย เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ 
 7. อาคารคัดแยกขยะ ขนาด  30  x 12.82 เมตร  ลักษณะเปนอาคารโลง  ใชแรงคนใน
การคัดแยกขยะ เปนอาคารท่ีกอสรางพรอมกับระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2  มีการใชงานตามวัตถุประสงค  
ดังรูปท่ี 81 
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       รูปท่ี 78   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงยืน   

รูปท่ี  78  แผนท่ีท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  
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รูปท่ี  79    แผนท่ีท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม และการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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 4.10.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงยืน 

   แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ป 2558-
2562  ไดกําหนดกลุมพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย โดยกลุมพ้ืนที่เทศบาลตําบลเชียงยืน มีเทศบาลตําบล
เชียงยืนเปนพื้นที่หลักในการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีพื้นที่ 48 ไร และ 
มีศักยภาพยกระดับเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานโดยการหมักทําปุยและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทง (RDF) ปริมาณขยะมูลฝอยเขาระบบจาก 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเชียงยืน อําเภอชื่นชม และ
อําเภอโกสุมพิสัย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมกลุม จํานวน  31  แหง  

  ปจจุบันศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเชียงยืน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวม
กําจัดขยะมูลฝอยดวย จํานวน 17 แหง มีปริมาณขยะมูลฝอยเขากําจัด ณ ศูนยจัดการมูลฝอยเฉลี่ย 989.70 
ตันตอเดือน หรือประมาณ  32.99 ตันตอวัน  โดยเปนปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลเชียงยืน 6.03 
ตันตอวันหรือคิดเปนรอยละ 18  และปริมาณขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาล  26.96 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอย
ละ 82 โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 600 บาทตอตัน  ดังตารางท่ี 64 และรูปท่ี 81 

      ตารางท่ี 64 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาศูนยการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงยืน 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน ปริมาณขยะ(ตัน/เดือน) ปริมาณขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) 

เทศบาลตาํบลเชียงยืน 180.9 6.03 

เทศบาลตาํบลโพนทอง 63.9 2.13 

เทศบาลตาํบลหัวนาคํา 89.7 2.99 

เทศบาลตาํบลกุดปลาดุก 39.3 1.31 

อบต.ยางนอย 63.6 2.12 

อบต.ยางทาแจง 37.8 1.26 

อบต.เชียงยืน 84.3 2.81 

อบต.กูทอง 74.4 2.48 

อบต.เสือเฒา 44.4 1.48 

อบต.เหลาบัวบาน 33.3 1.11 

อบต.หนองซอน 67.2 2.24 

อบต.นาทอง 34.5 1.15 

อบต.แหใต 38.1 1.27 

อบต.เหลาดอกไม 28.2 0.94 

อบต.ดอนเงิน 37.8 1.26 

อบต.ช่ืนชม 39.9 1.33 

อบต.นาสีนวน 24.13 0.8 

โรงงานแหอวน 8.4 0.28 
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ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

รูปท่ี  80  ผังบริเวณระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
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  4.10.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงยืน 

    1)  ดานเทคโนโลยี 

    ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยพบวา เทศบาลตําบลเชียงยืนมีการปรับปรุง
ถนนทางเขาบอฝงกลบเปนถนนคอนกรีต และไดจางเหมาเอกชนดําเนินการเตรียมพ้ืนท่ีฝงกลบชั้นท่ี 2  โดยทํา
คันดินรอบบอฝงกลบ เกลี่ยและบดอัดขยะ แลวฝงกลบขยะชั้นท่ี 1  ซ่ึงดําเนินการฝงกลบขยะไดประมาณ  
1 สวน 4 ของบอฝงกลบและทําคันดินรอบบอคิดเปนรอยละประมาณ 80  โดยเหลือบริเวณดานทายบอฝงกลบ
และปรับแตงคันดินใหแนน  สําหรับการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเขาศูนยทุกวัน  เทศบาลฯ ไมได
ดําเนินการฝงกลบขยะทุกวัน เปนการเทกองไวบริเวณขอบบอหรือบริเวณท่ีรถสามารถเขามาเทขยะได ซ่ึงเปน
การเปดหนาคอนขางกวาง ไมมีการแบงพ้ืนท่ียอย (Phase) ในการดําเนินงานฝงกลบ  และไมมีการกําหนดจุด
เทขยะท่ีชัดเจน ทําใหเกิดปญหากีดขวางการทํางานกันระหวางเครื่องจักรหนักกับรถเก็บขนขยะท่ีนําขยะมาท้ิง 
สงผลใหสงผลใหไมสามารถดันขยะลงบอและฝงกลบไดทุกวันเกิดขยะตกคางไมไดฝงกลบ  ประกอบกับไมมีการ
สํารองดินในการฝงกลบขยะและเครื่องจักรชํารุดตองซอมแซมบอย  นอกจากนี้  ยังพบน้ําชะขยะไมไหลเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ  ทําใหขังอยูในบอฝงกลบ ซ่ึงไมมีสถานีสูบน้ําเสีย  เทศบาลฯ ไดทํารองดักและ
ระบายน้ําชะขยะจากบอฝงกลบมาเก็บกักไวบริเวณบอดินหนาบอฝงกลบท่ี 1  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในการขยายระยะท่ี 
3 (บอฝงกลบท่ี 3)  และใชขุดดินสําหรับฝงกลบขยะรายวัน  จึงทําใหไมมีดินสํารอง และน้ําชะขยะไมไดรับการ
บําบัด  ตลอดจนมีความเสี่ยงตอการปนเปอนลงสูดิน  น้ําใตดินและสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียง 

   สําหรับอาคารทําปุยหมัก ไมมีการใชงานตามวัตถุประสงค  โดยมีการใชงานเปนสถานท่ี
เก็บขยะหลังจากการคัดแยกของกลุมผูคุยขยะในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และอาคารคัดแยก
ขยะ มีการใชงานโดยกลุมผูคุยขยะท่ีข้ึนทะเบียนกับเทศบาล ฯ ทําการคัดแยกขยะเม่ือรถเก็บขนขยะเทกองไว
กอนดันลงบอและบดอัดแลวกลบทับดวยดินตอไป 

    ระบบบําบัดน้ําเสีย อยูในสภาพใชงานได แตไมมีน้ําชะขยะเขาระบบ และมีตะกอนและ
เศษขยะลอยอยูในบอ สวนบอสังเกตการณรอบระบบ พบวายังไมไดมาตรฐานตามแบบของกรมควบคุมมลพิษ 
เทศบาลฯ ไมมีแผนและการดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดิน  สําหรับระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ไมมีการใชงาน 

   เครื่องจักรท่ีใชในระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ไดแก  (1) รถแทรกเตอร D6 ขนาด 165 แรงมา 
จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 3 ป  (2) รถบรรทุกดินกลบทับขยะมูลฝอยขนาด 10 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน อายุการใช
งาน 13 ป (3) รถตักดินตีนตะขาบ 1 คัน ขนาด 136 แรงมา อายุใชงาน 2 ป  (4) รถตักลอยาง 1  คัน  ขนาด  92 
แรงมา อายุใชงาน 4 ปและ (5) เครื่องชั่งน้ําหนัก อายุใชงาน 11 ป ซ่ึงอยูในสภาพใชงานได แตมีการซอมแซมบอย 

    2) ดานงบประมาณ 

     เทศบาลตําบลเชียงยืนมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 15 
บาทตอครัวเรือนตอเดือน  สําหรับการจัดเก็บคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 600 บาทตอตัน   

    3)  ดานบุคลากร 

    เทศบาลตําบลเชียงยืน จัดใหมีบุคลากรหลักท่ีปฏิบัติงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 4 คน ประกอบดวย นักบริหารงานสาธารณสุข 1 คน เจาพนักงาน
สาธารณสุข 1 คน  และลูกจางประจํา  2  คน   นอกจากนี้  ยังมีบุคลากรท่ีดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย 10 คน  
ไดแก พนักงานขับรถ 3 คน และพนักงานเก็บขนทายรถ 7 คน  แตมีบุคลากรท่ีดําเนินงานในระบบกําจัดขยะเพียง  
2 คน ไดแก พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง  1  คน และพนักงานขับรถยนต  1 คน  รวมถึง บุคลากร
ดําเนินงานจัดเก็บคาธรรมเนียมตามบานเรือน (ลูกจางประจํา) 1 คน 
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รูปท่ี 81  แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลเชียงยืน 
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      1.3  จัดเตรียมดินสํารองใหเพียงพอ  และทําการฝงกลบขยะทุกวัน รวมถึงจัดหาบุคลากร
ในการปฏิบัติงานประจําสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยใหเพียงพอ 
  1.4  ควรเพ่ิมทอระบายกาซบริเวณพ้ืนท่ีชวงกลางบอฝงกลบ และเพ่ิมความสูงของทอ
ระบายกาซเดิม  
 

  4.10.5 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เนื่องจากเทศบาลฯไมมีการแบงพ้ืนท่ียอย (Phase) ในการดําเนินงานฝงกลบ ทําใหหนางาน
กวางเกินไป  และไมไดกําหนดทางเขา - ออกสําหรับรถเก็บขนขยะเขาไปเทขยะในบอฝงกลบ  ตลอดจนไมไดกําหนด
พ้ืนท่ี/เขตสําหรับการคุยขยะของกลุมผูคุยขยะ  จึงมีการเทกองขยะไวตามขอบบอ ทําใหมีขยะกระจายเต็มพ้ืนท่ีบอ
และมีน้ําชะขยะขังอยูในบอฝงกลบ สงผลใหไมสามารถดันขยะลงบอเพ่ือบดอัดและฝงกลบไดอยางตอเนื่อง และอาจ
เกิดปญหารองเรียนจากกลิ่นเหม็นและน้ําชะขยะไหลลงสูพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง โดยเฉพาะชวงฤดูฝน 
   2)  น้ําชะขยะขังอยูในบอฝงกลบ ไมไหลเขาบอบําบัดน้ําเสีย  ซ่ึงไมมีสถานีสูบน้ําเสีย  เทศบาลฯ 
แกไขปญหาเบื้องตนโดยการทํารองดินดักและระบายน้ําชะขยะออกจากบอฝงกลบมาเก็บกักไวบริเวณบอดินหนาบอ 
ฝงกลบท่ี 1 (บอฝงกลบท่ี 3 ในอนาคต)  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีใชขุดดินสําหรับฝงกลบขยะรายวันจึงทําใหไมมีดินสํารอง และ
น้ําชะขยะไมไดรับการบําบัด  ตลอดจนมีความเสี่ยงตอการปนเปอนลงสูดิน  น้ําใตดินและสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียง 
   3)  บอสังเกตการณกอสรางไมถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ  ซ่ึงมีลักษณะบอเปน
วงซีเมนตวางซอนกันและมีชองวางระหวางรอยตอ จึงอาจจะทําใหเกิดการปนเปอนจากภายนอกสูตัวอยางน้ําใตดิน 
ทําใหผลการวิเคราะหเกิดความคาดเคลื่อนได และเทศบาลฯ ยังไมมีการดําเนินการติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําจาก
บอสังเกตการณ 
   4) การมีสวนรวมในการลดคัดแยกขยะในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนยยังมีนอย
รวมถึงยังไมมีการดําเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
   5) ไมมีการใชอาคารหมักปุยตามวัตถุประสงค เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบเขาบอหมัก โดยไมมี
การคัดแยกขยะอินทรียตั้งแตตนทาง (ครัวเรือน) และยังพบการนําเศษก่ิงไมจากการตัดแตงสวนมาท้ิงบริเวณพ้ืนท่ี
วางภายในศูนยกําจัดขยะโดยไมเขาบอหมัก ประกอบกับไมมีการจัดระเบียบการใชอาคารคัดแยกขยะ เนื่องจากกลุม
ผูคุยเข่ียขยะ ณ บอฝงกลบนําขยะท่ีคัดแยกไดมาพักไวกระจายเต็มพ้ืนท่ีบริเวณอาคารคัดแยกและอาคารบอปุยหมัก 
  6) บอหมักสิ่งปฏิกูล ใชงานไมไดและระบบกอสรางไมถูกตองตามขอกําหนดในการออกแบบ
ของกรมอนามัยแตเดิม ซ่ึงการบําบัดอาจไมไดมาตรฐาน โดยมีบอหมักเพียง 5 บอ ตั้งอยูบนท่ีสูงและลานตาก
ตะกอนติดกับบอหนวงน้ํา อาจเกิดการปนเปอนไดจากการชะลาง  
  7) ไมมีแนวพ้ืนท่ีฉนวนหรือพ้ืนท่ีกันชน (Buffer zone) โดยเฉพาะทางดานทายของบอฝงกลบ
หรือฝงทิศเหนือ และบอบําบัดน้ําเสีย  รวมถึงรางระบายน้ํารอบพ้ืนท่ีโครงการมีการทับถมของดินและเศษขยะ 
อาจทําใหการระบายน้ําไมสะดวก 
  8) บุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

  4.10.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 
  1)   ควรเตรียมการสําหรับฝงกลบขยะชั้นท่ี 2  ดังนี้ 
   1.1  เพ่ือเปดหนางานใหแคบลง และสามารถทําการบดอัดและฝงกลบขยะไดทุกวันควร
แบงพ้ืนท่ีภายในบอฝงกลบในการทยอยดําเนินการบดอัดและฝงกลบขยะเปนเซลลรายวัน  ซ่ึงจะทําใหลด
ปญหาน้ําชะขยะ  ขยะปลิวกระจัดกระจาย  และกลิ่นเหม็น  ตลอดจน ทําใหชั้นดินมีความแนนพอสําหรับการ
ทํางานของเครื่องจักรหนักและการข้ึนชั้นฝงกลบตอไป เพ่ือใหบอฝงกลบขยะสามารถใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว 4 ชั้น  
   1.2  กําหนดจุดพ้ืนท่ีในการเทขยะ  และกําหนดระยะเวลาการปด-เปดสําหรับรถเก็บขน
ขยะ และระยะเวลาการดําเนินงานของเครื่องจักรในบอฝงกลบใหชัดเจน  พรอมท้ังทําขอตกลงและสราง  เขาใจ
กับผูเก่ียวของอยางตอเนื่อง 
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  1.5  ควรจัดระเบียบและปรับปรุงอาคารทําปุยหมัก ใหสามารถใชงานตามวัตถุประสงค 
เนื่องจากพบวามีบางหนวยงานนําเศษใบไมก่ิงไมจากการตัดแตงสวนมาท้ิงภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ  โดยไมได
นําไปทําปุยหมัก  และควรประชาสัมพันธสรางความเขาใจหนวยงานเครือขายในการแยกเก็บรวบรวมขยะอินทรีย
หรือขยะท่ียอยสลายได เพ่ือจะไดนํามาเปนวัตถุดิบในการทําปุยหมักในระบบตอไป และลดภาระของบอฝงกลบ 
  2)   ควรปรับปรุงระบบรวบรวมและบอบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใหน้ําชะขยะไหลเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสีย  ดังนี้ 
 2.1  ควรพิจารณาจัดทําทอรวบรวมน้ําชะขยะจากบอฝงกลบเขาสูบอบําบัดน้ําเสีย  กอสราง
บอพักและปมสูบน้ําเสียหากจําเปน   
 2.2  ควรพิจารณาหารือกับผูออกแบบเพ่ือตรวจสอบระบบรวบรวมน้ําเสียและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาว  ซ่ึงไมควรปลอยใหน้ําชะขยะไหลตามรองดินและเก็บกักไว
ท่ีบอดินบริเวณพ้ืนท่ีบอฝงกลบท่ี 3  อาจจะสงผลใหเกิดการปนเปอนลงสูดินและสิ่งแวดลอม   
 2.3  เนื่องจากบอบําบัดน้ําเสียต้ังอยูบริเวณท่ีสูงกวาบริเวณรอบขางท่ีเปนท่ีนา ซ่ึงเคยมีเรื่อง
รองเรียนประจําในชวงฤดูฝน ถึงแมวาเทศบาลตําบลเชียงยืนจะจัดซ้ือท่ีดินบริเวณรอบขางประมาณ 20 ไร แลวก็
ตาม แตหากมีการไหลลนออกไปบริเวณพ้ืนท่ีรอบขาง อาจทําใหมีการสะสมของสารพิษ และแพรกระจายสู
สิ่งแวดลอมเปนวงกวางตอไป ดังนั้น เทศบาล ฯ ควรพิจารณาใหมีการควบคุมมิใหน้ําเสียจากระบบบําบัด 
น้ําเสียไหลลนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการได อาทิ การนําน้ําท้ิงจากบอสุดทายมาใชประโยชนในพ้ืนท่ีโครงการ  
เปนตน   และควรดําเนินการนําตะกอนและเศษขยะออกจากบอบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใหรองรับน้ําชะขยะและน้ําฝน
ในชวงฤดูฝนไดอยางพอเพียงไมมีการไหลลนออกสูพ้ืนท่ีภายนอก   
  3)  ควรปรับปรุงบอสังเกตการณ เพ่ือใหไดตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และควรดําเนิน 
การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก  ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมท้ังหมด  
ตะก่ัว  ปรอทท้ังหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี อยางนอยปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน) เพ่ือเฝาระวังการ
ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   
  4)  ควรปรับปรุงบอหมักสิ่งปฏิกูลใหสามารถใชงานไดอยางถูกหลักสุขาภิบาล ควบคูกับการ
ประชาสัมพันธในการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนและ
เกษตรกร และพิจารณากําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือตอใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการ
ดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม   
  5)  ควรเสริมพ้ืนท่ีฉนวน (Buffer Zone)  โดยการปลูกไมยืนตนรอบอาณาเขตของสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะบริเวณฝงทางทิศเหนือของบอฝงกลบ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีติดกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  เพ่ือเปนปดก้ัน
ทางสายตา  ลดปญหากลิ่นเหม็นและปองกันขยะปลิวสูภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ   และควรมีการขุดลอกและทําความ
สะอาดรางระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสามารถระบายน้ําไดอยางสะดวก 
  6)  ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
แหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง  โดยขยายใหครอบคลุมท้ังในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนย  เพ่ือลดปริมาณ
ขยะท่ีเขามากําจัดยังศูนย และเปนการยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบขยะ ตลอดจนปองกันการปนเปอนสารพิษ/
โลหะหนักจากขยะอันตรายแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม     
  7)  ควรมีการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรและเจาหนาท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง 
เชน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เพ่ือใหสามารถเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  
 
 

          8)  ควรจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องเปนระบบ อาทิ  ขอมูลการคัด
แยกขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ  ขอมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ขอมูลองคประกอบขยะ  ขอมูลคาใชจายและ
รายไดจากการจัดการขยะ  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพลานลางรถ  

บริเวณหนางานเปดกวางและทยอยฝงกลบขยะ  

รองดินระบายน้ําชะขยะจากบอฝงกลบ  

บอดินรองรับน้ําชะขยะ  

การกอสรางคันดินขึน้ชัน้ท่ี 2    

ขยะในบอท่ีรอการฝงกลบ  
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บริเวณดานทิศเหนือของบอฝงกลบ ควรเสริมพ้ืนท่ีกันชน  

บอสังเกตการณ ต้ังอยูเหนือบอบําบัดน้ําเสีย  

นําเศษใบไมกิ่งไมมาท้ิงในพ้ืนท่ีโครงการ แตไมนําไปทําปุย  

สภาพรางระบายน้ําและพ้ืนท่ีกันชนรอบโครงการ 

สภาพระบบบําบัดน้ําเสียในโครงการ  

ถนนคอนกรีตเขาบอฝงกลบ อาคารหมักปุย ไมไดใชงานตามวัตถุประสงค 

สภาพระบบบําบัดน้ําเสียในโครงการ  
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4.11  ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู 

 4.11.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย   

เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

ระดับจังหวัด ตั้งแตป พ.ศ. 2539 - 2545 รวมวงเงินท้ังสิ้น  33.80  ลานบาท ตารางท่ี 65 

  ตารางท่ี 65 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

2.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบ้ืองตนระบบกําจดัขยะมูลฝอย 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

2.313 สรางบอหมักและโรงอบตกตะกอนและซื้อ
รถดูดสิ่งปฏิกูล  เครื่องบดกากอุจจาระ  
และเครื่องสูบนํ้า 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

4.160 จัดซื้อรถแทรกเตอรตีนตะขาบชนิดตีนเปด 
ขนาด 120 แรงมา 

4 2544 – 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม  

24.815 กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอย ผกูพัน
งบประมาณ 2 ปคือ 
   ป 2544 วงเงิน  4.963 ลานบาท 
   ป 2545 วงเงิน 19.852 ลานบาท 

5 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 

0.470 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบเปดขาง
เททาย ความจุ 3 ลบ.ม. จํานวน  1 คัน 

 

 4.11.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 

   เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  มีพ้ืนท่ี 39.5 ตร.กม. ประกอบดวย 33 ชุมชน มีจํานวนประชากร  
22,061 คน  10,615 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม  2558) 

   1)   การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

    เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู จัดใหบริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเปนแบบถัง
เดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท เปนถังยางรถยนต 50 ลิตร  จํานวน 3,090 ใบ และถังพลาสติก 120 ลิตร จํานวน 
1,552 ใบ  ตั้งในเขตชุมชนเทศบาลฯ  และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยท้ังหมด 10 คัน  (ตารางท่ี 66)  สามารถ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการในเขตเทศบาลฯ คิดเปนรอยละ 85 ของจํานวนครัวเรือน
ท่ีใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยท้ังหมด   

 ตารางท่ี 66 จํานวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใชในการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ลําดับ ประเภท ขนาดความจุ (ลบ.ม.) ปที่ไดมา  
จํานวน 
(คัน) 

สภาพการใชงาน 

1 รถเปดขางเททาย 6 2549 3 ชํารุด 
2 รถแบบอัดทาย 6 2557 6 ดี 
3 รถเปดทาย  2549 1 พอใชซอมบอย 
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  2)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

  สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  ตั้งอยูบริเวณบานตําแย ตําบล
โพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  (รูปที่ 83 และรูปที่ 84)  มีชุมชนดอนหั่นตั้งอยูใกลสถานที่กําจัด
ขยะมากที่สุด โดยหางจากที่กําจัดขยะประมาณ 1 กิโลเมตร และแหลงน้ําสาธารณะหวยกุดหิน หางจาก
ระบบประมาณ 800 เมตร  มีพื้นที่ 27 ไร   ซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ  และหางจากเขตเทศบาลฯ 
ประมาณ 4 กิโลเมตร   โดยเปดใชงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 1  เม่ือป พ.ศ. 2546  มีอายุการใชงาน
ออกแบบไว 20 ป 
    ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 1 เทศบาลเมืองหนองบัวลําภูประกอบดวย  
  1. บอฝงกลบ  จํานวน 1 บอ   พ้ืนท่ีฝงกลบ  14 ไร  ออกแบบฝงกลบ 4 ชั้น   
  2. กลุมอาคารในระบบกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก อาคารสํานักงานและเครื่องชั่งขยะ  
ปอมยาม  อาคารจอดรถและซอมบํารุงเครื่องจักรกล 1 หลัง  บานพักพนักงาน 6 หอง  ลานลางรถ  ปาย
โครงการ  รั้วคอนกรีตรอบโครงการ ระบบจายน้ํา ประกอบดวย หอถังสูง ความจุ 20 ลบ.ม. ถังพักน้ําบนดิน 
ความจุ 16 ลบ.ม. พรอมเครื่องสูบน้ํา 2 ตัว โดยมีการใชงานตามวัตถุประสงค  และไดปรับปรุงโรงซอมบํารุง 
ใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 
  3. ระบบหมักสิ่งปฏิกูล  ไมไดใชงานเนื่องจากชํารุด 
  4. ระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวย บอสูบน้ําเสียขนาด 2.0x3.0x5.5 เมตร ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําขนาด 100 ลิตรตอนาที จํานวน 1 ตัว  เปนจุดรวบรวมน้ําเสียจากบอฝงกลบเขาระบบบําบัด ซ่ึงใช
งานไมได เนื่องจากเครื่องสูบน้ําชํารุด   และบอบําบัดน้ําเสีย 3 บอ ไดแก บอหมักไรออกซิเจน (Anaerobic 
Pond) ขนาด 22.0x30.0x3.5 เมตร  บอผึ่ง (Facultative Pond) ขนาด 30x30x2.5 เมตร และบอเติมอากาศ  
(Aerobic Pond) ขนาด 25x30x1.5 เมตร   
  5.  บอสังเกตการณ  4 บอ ซ่ึงเดิมมีลักษณะเปนถังซีเมนต ขนาด 0.8 เมตร ลึก 9.0 เมตร 
เจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ระยะ 25 เซนติเมตร  ซ่ึงแตกราวและมีการปนเปอนของน้ําชะขยะบางสวน  
และเม่ือป 2553  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดเจาะบอสังเกตการณใหใหม จํานวน 2 บอ ภายใตโครงการสํารวจ
ประเมินสถานการณดานคุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีใกลเคียงแหลงฝงกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงใชงานไดปกติ   
   
 
 

 4.11.3  การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

    เทศบาลเมืองหนองบัวลําภูเปนศูนยจัดการขยะมูลฝอยกลุมพื้นที่ 1 จังหวัดหนองบัวลําภู  
มีปริมาณขยะมูลฝอยเขาศูนยกําจัดขยะมูลฝอย วันละ 32.7  ตัน จากเทศบาลเมืองหนองบัวลําภูประมาณ 
15.81 ตัน/วัน หรือคิดเปนรอยละ 48.35 และปริมาณขยะจากเครือขาย 16.89 ตัน/วัน หรือคิดเปน 
รอยละ 51.65 โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 470 บาท/ตัน ปจจุบันมีหนวยงาน
นําขยะมูลฝอยมารวมกําจัดท้ังสิ้น 11 หนวยงาน (รวมเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู) ดังตารางท่ี 67 
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รูปท่ี  83    แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลเมืองหนองบัวลําภูและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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บ่อสงัเกตการณ์ 

รูปท่ี 84 ผังบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวลําภ ู
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  ตารางท่ี 67  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาศูนยจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  
ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จํานวนขยะ (ตัน/เดือน) จํานวนขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองหนองบัวลําภ ู 474.19 15.81 
เทศบาลตาํบลนากลาง 176.79 5.89 
อบต.นาคําไฮ  31.92 1.06 
อบต.หนองสวรรค  30.67 1.02 
อบต.บานขาม 58.14 1.94 
อบต.โนนทัน 50.90 1.70 
อบต.หนองบัว 29.75 0.99 
อบต.หนองภัยศูนย 47.92 1.60 
อบต.หนองหวา 18.07 0.60 
อบต. บานพราว 34.01 1.13 
อบต.โนนขมิ้น 28.95 o.96 

        ท่ีมา : เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ,2558  

 4.11.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

   1) ดานเทคโนโลยี  ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยพบวา   
     1.1  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู เปนระบบฝงกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลมีโครงสรางพ้ืนฐานอยูในสภาพใชงานไดปกติและมีการใชงานในปจจุบัน ยกเวน เครื่องสูบน้ําและ 
บอหมักสิ่งปฏิกูลอยูในสภาพชํารุด  นอกจากนี้ เทศบาลฯ ไดทําการปรับปรุงอาคารซอมบํารุงใหสามารถใชงาน
ไดตามวัตถุประสงค เนื่องจากอาคารเดิมท่ีออกแบบและกอสรางไว มีลักษณะแคบเกินไป   
     1.2  การกําจัดขยะมูลฝอย  แบงออกเปน 2 บริเวณคือ (1) บริเวณหนางานมีการ
ดําเนินการบดอัดขยะสําหรับขยะท่ีเขาระบบทุกวัน ขณะนี้ข้ึนชั้นท่ี 3 ออกแบบไว 4 ชั้น  และทําการทยอย 
ฝงกลบทุกวันหลังจากจัดซ้ือดิน โดยเทศบาลฯ จัดซ้ือดินทุก 3 เดือน เนื่องจากไมมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บกองดิน
ภายในบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และ (2) บริเวณกองขยะเกาสะสมอยูบริเวณใกลกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
ซ่ึงเปนชั้นฝงกลบท่ี 2  ยังไมไดฝงกลบและไมมีการทําคันดินกัน   สงผลใหมีน้ําชะขยะบางสวนไหลลงสูรางระบาย
น้ําฝน  อยางไรก็ตาม เทศบาลฯ แจงวาจะเรงทําคันดินลอมรอบและทยอยฝงกลบ เพ่ือใชพ้ืนท่ีดังกลาวรองรับ
ขยะใหมในชวงฤดูฝน  และเม่ือพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะใกลเต็มแลว  ผูบริหารเทศบาลฯ มีนโยบายในการจัดหา
เอกชนมาลงทุนในการดําเนินการกําจัดขยะในระยะตอไป  
     1.3  เทศบาลฯ ไมมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดินจากบอสังเกตการณ  สําหรับบอบําบัด
น้ําเสียอยูในสภาพชํารุดเสียหาย โดยบริเวณขอบบอท้ัง 3 บอพบแผนพลาสติกกันซึม (HDPE) ฉีกขาด และมี
หญาข้ึนรก  ประกอบกับสถานีสูบและเครื่องน้ําสูบน้ําเสียชํารุดไมมีการใชงานตั้งแตป 2553   
      1.4  บอหมักสิ่งปฏิกูลชํารุดไมมีการใชงาน เนื่องจากเม่ือข้ึนชั้นฝงกลบท่ี 2  ตําแหนงท่ีตั้ง
ของบอบําบัดสิ่งปฏิกูลอยูในระดับต่ํากวาบริเวณบอฝงกลบขยะ ทําใหมีการเทและฝงกลบขยะทับบอหมัก 
สิ่งปฏิกูล และไมพบรางระบายน้ําฝน ซ่ึงออกแบบไวรอบบอฝงกลบในบริเวณดังกลาว  
  1.5  ครุภัณฑงานกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก รถแทรกเตอรตีนตะขาบ (D-5) 124 แรงมา จํานวน 
1 คัน อายุการใชงาน 17 ป  สภาพชํารุด  รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Backhoe) 150 แรงมา จํานวน 1 คัน อายุการ
ใชงาน 14 ป  และรถบรรทุกดิน 5 ลบ.ม. 195 แรงมา จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 14 ป  อยูในสภาพพอใช  
    1.6  ทอระบายกาซ 12 จุด  ซ่ึงขณะสํารวจ มีเพียง 4 จุดเทานั้น   
ดังผังบริเวณระบบกําจัดขยะมูลฝอยใน รูปท่ี 67 และรูปท่ี 85 
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   2)  ดานงบประมาณ  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู มีการจัดเก็บในอัตรา ไดแก  ครัวเรือน 20 บาทตอเดือน  สถานประกอบการและอาคาร 
พาณิชยกรรม  20-100 บาทตอแหง ขึ้นกับปริมาณขยะมูลฝอย  สําหรับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะมูลฝอย มีการเก็บคากําจัดขยะจากเครือขายท่ีเขารวมศูนยในอัตรา 470 บาทตอตัน โดยมีรายไดจากการ
จัดเก็บคากําจัดขยะเฉลี่ยเดือนละ  238,677 บาท 
   3)  บุคลากร  กองชาง เทศบาลเมืองหนองบัวลําภูเปนสวนท่ีดูแลการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย มีบุคลากรประกอบดวย ผูอํานวยการกองชาง 1 คน  นายชางเครื่องกล  1 คน และเจาพนักงาน
สุขาภิบาล 1 คน  นอกจากนี้ มีพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอย 8 คน ไดแก พนักงานขับเครื่องกล
ขนาดหนัก 1 คน  ขนาดกลาง 1 คน  พนักงานขับรถบรรทุกเททาย 1 คน คนงาน 4 คน และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 1 คน 

 4.11.5  ปญหาและอุปสรรค 

   1) เครื่องจักรท่ีใชในระบบชํารุดบอย เนื่องจากอายุการใชงานเกิน 10 ป และมีคาซอมแซม
คอนขางสูง  ประกอบกับสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการออกแบบโดยใชพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะ  
ทําใหไมมีพ้ืนท่ีจัดเก็บดินเพ่ือฝงกลบ  จึงไมสามารถดําเนินการฝงกลบขยะไดทุกวัน  สงผลใหมีกองขยะสะสม  
ขยะปลิวกระจัดกระจายท่ัวบริเวณ และน้ําชะขยะไหลลงสูรางระบายน้ําฝนและออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ   
  2) บอบําบัดน้ําเสียอยูในสภาพชํารุดเสียหาย โดยมีสภาพแผนพลาสติกกันซึม (HDPE)  
ขาดชํารุด และเครื่องสูบน้ําเสียชํารุด ทําใหไมสามารถรวบรวมน้ําชะขยะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เกิดปญหาน้ําชะขยะขังในบอฝงกลบและไหลลนออกมาบริเวณรอบขางบอฝงกลบลงสูราง
ระบายน้ําฝน ซึ่งอาจสงผลตอการบดอัดและฝงกลบขยะได รวมถึงการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะ
ชวงฤดูฝน   
  3) การขึ้นชั้นที่ 2 ไมมีการทําคันดินรอบลอมบอฝงกลบทุกดาน ทําใหมีกองขยะสะสม
จํานวนมาก ซ่ึงอาจยากตอการกําจัดในอนาคตและตองใชงบประมาณลงทุนเพ่ิมข้ึน รวมถึง ในชวงฤดูฝนจะ
เกิดปญหาน้ําชะขยะไหลลนสูรางระบายน้ําฝนและพ้ืนท่ีใกลเคียงได   
  4) มีดิน เศษขยะ วัชพืชขึ้นในรางระบายน้ําฝน อาจขัดขวางการไหลระบายน้ํา โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูฝน และไมมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดินจากบอสังเกตการณ รวมถึง ระบบหมักสิ่งปฏิกูลชํารุด 
ไมสามารถใชงานได เนื่องจากมีการเทและฝงกลบขยะทับบอหมักสิ่งปฏิกูล   
  5) การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะของเทศบาลไมคุมทุนจึงทําใหเกิดปญหาคาใชจาย
ไมเพียงพอกับภาระการดําเนินการกําจัดขยะ 
  6) เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบกําจัดขยะเพ่ิมข้ึน และมีการคัดแยกขยะท้ัง 
ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายชุมชนคอนขางนอย อาจทําใหเกิดปญหาบอฝงกลบขยะมีอายุการใชงานท่ีนอยลง   

 

 4.11.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

  1)   เทศบาลฯ  ควรเรงดําเนินการจัดทําคันดินลอมรอบบอฝงกลบทุกดานและทยอยฝงกลบ
กองขยะสะสม เพ่ือใหสามารถใชพ้ืนท่ีดังกลาวรองรับขยะรายวันไดตอไป และปองกันน้ําชะขยะไมใหไหลลงสู
รางระบายน้ําฝน   
  2)   ควรดําเนินการบดอัดและฝงกลบขยะใหไดทุกวัน  โดยสามารถใชพื้นที่ที่ฝงกลบขยะ
เปนพื้นที่จัดเก็บดินสํารองสําหรับฝงกลบได  เพื่อไมใหมีขยะสะสมตกคางจากการฝงกลบเพิ่มขึ้นและเปน
การปองกันน้ําชะขยะไมใหไหลลงสูรางระบายน้ําฝน  นอกจากนี้ ควรพิจารณาเจาะทอระบายกาซในพื้นท่ี
ฝงกลบเพ่ิม  เพ่ือระบายกาซมีเทนออกและปองกันการเกิดไฟไหมบอฝงกลบขยะ 
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  3)  ควรพิจารณาการปรับปรุงระบบรวบรวมและระบายน้ําชะขยะมายังบอบําบัดน้ําเสีย  
โดยการแกไขปญหาเบื้องตน อาจจะทํารองดักเพ่ือรวบรวมน้ําชะขยะ และใชเครื่องสูบน้ําสูบน้ําชะขยะมายัง
บอบําบัดน้ําเสีย เพื่อมิใหน้ําชะขยะไหลออกสูภายนอกพื้นที่โครงการตามรางระบายน้ําฝน  และในระยะ
ตอไป ควรพิจารณาดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมบอบําบัดน้ําเสียและปมสูบน้ําเสีย เพื่อใหสามารถรองรับ
น้ําชะขยะและปองกันมิใหน้ําเสียปนเปอนสูน้ําใตดิน และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการ
พิจารณาแนวทางนําน้ําทิ้งจากการบําบัดมาใชประโยชนในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ ควรการทําความ
สะอาดรางระบายน้ําฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการไมใหมีขยะหรือวัชพืชกีดขวางการระบายน้ําในชวงฤดูฝน 

  4)  ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
แหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง  โดยขยายใหครอบคลุมท้ังในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนย  เพ่ือลด
ปริมาณขยะท่ีเขามากําจัดยังศูนย และเปนการยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบขยะ ตลอดจนปองกันการ
ปนเปอนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม 

  5)  ควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก  ทองแดง  นิเกิล  
แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมท้ังหมด  ตะก่ัว  ปรอทท้ังหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี อยางนอยปละ  
2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน) เพ่ือเฝาระวังการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   

  6)  ควรดําเนินการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรและเจาหนาที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
อยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  เพื่อใหสามารถเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ตลอดจนควรจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องเปนระบบ 
อาทิ  ขอมูลการคัดแยกขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ  ขอมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ขอมูลองคประกอบขยะ  
ขอมูลคาใชจายและรายไดจากการจัดการขยะ  เปนตน  เพื่อเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการ
วางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 

 7)  ควรพิจารณาปรับปรุงหรือออกแบบการใชงานของระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีมีอยูเดิม 
เพ่ือใหมีการใชงานไดตามวัตถุประสงค 

8)  ควรพิจารณาการเก็บคาธรรมเนียมอัตราการกําจัดขยะมูลฝอยตอตันจากเครือขายที่
เขารวมศูนยจากตนทุนท่ีมีการดําเนินงานจริง เพื่อไมใหเกิดปญหาความไมคุมทุนในการกําจัดขยะไมใหเปน
ภาระคาใชจายกับเทศบาล โดยมีการชี้แจงใหเครือขายท่ีเขารวมศูนยเขาใจถึงท่ีมาของการกําหนดอัตราการ
กําจัดขยะมูลฝอยท่ีคุมทุนรวมกัน 

9)  เนื่องจากบอฝงกลบใกลเต็ม  จึงควรพิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมที่ดิน
และศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 2  รวมถึง เตรียมความพรอมดาน
งบประมาณและบุคลากร  เพ่ือรองรับการขยายศูนยกําจัดขยะในอนาคตตลอดจนจัดหาแนวทางการบริหาร
จัดการศูนยรวมกับเครือขายท่ีเขารวมศูนย   
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู และพ้ืนท่ีขยะสะสม  
 ณ  วันท่ี 12  พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณหนางานบอฝงกลบ 

ขยะท่ีฝงกลบไมทันและไมมีคันดินกัน 

น้ําชะขยะไหลซึมลงสูรางระบายน้ําฝน 

ตําแหนงทอระบายกาซอยูบริเวณขอบบอฝงกลบ   
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บอบําบัดน้ําเสียชํารุดเสียหาย แผน HDPE ขาด สภาพบอสูบน้ําเสียชํารุด 

พบขยะปลิวรอบบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
สภาพรางระบายน้ําฝนท่ีมีวัชพืชขึ้น 

ระบบหมักสิ่งปฏิกูลชํารุด เมื่อป 2555 ระบบหมักสิ่งปฏิกูลถูกขยะกลบทับ ในป 2558 

เสาของบอสังเกตการณหัก และไมไดปดปากบอไว 

 
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

235 

4.12  ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลตําบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

 4.12.1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย   

   เทศบาลตําบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางศูนย
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวน 53,019,000 บาท กําหนดระยะเวลากอสรางแลวเสร็จ  
2 ป ตั้งแตป 2556-2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ตารางท่ี 68 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลโนนสัง 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2556 

ไดรับอุดหนุนจากสํานัก
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
เทศบาลตาํบลโนนสัง
สมทบ 

9,543,500 
 
 
 
 
 
1,060,300 
 

งวดท่ี 1 
- งานกอสรางอาคารสํานักงาน 
- งานกอสรางรั้วรอบหนาโครงการ 
- งานกอสรางอาคารจอดรถ 
- งานบอหมักสิ่งปฏิกูล 
งวดท่ี 2 
- ระบบระบายนํ้าในพ้ืนท่ีโครงการและงานดินรอบ
โครงการ (บึงประดิษฐ) กวาง 3 เมตร 
- งานกอสรางถนนภายในโครงการ (งานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตพ้ืนท่ีรวม 
580 ตร.ม. และงานถนนผิวจราจรลูกรัง) 
- งานปายโครงการ 
- งานระบบทอประปาและสุขาภิบาลบริเวณกลุมงาน 

2 2557 ไดรับอุดหนุนจากสํานัก
นโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

38,173,600 
 

งวดท่ี 1 
- งานกอสรางบอฝงกลบท่ี 1 ไดผลงานไมนอยกวา 
55% ของเน้ืองาน 
งวดท่ี 2 
- งานกอสรางบอฝงกลบท่ี 1 ไดผลงานไมนอยกวา 
45% ของเน้ืองาน 
- งานกอสรางบอบําบัดนํ้าเสียไดผลงานไมนอยกวา 
50% ของเน้ืองาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลตาํบลโนนสัง 
สมทบ 

4,241,600 
 

งวดท่ี 3  
- งานกอสรางบอบําบัดนํ้าเสียไดผลงานไมนอยกวา 
50% ของเน้ืองาน 
- งานบอสังเกตการณนํ้าใตดิน จํานวน 5 บอ และ
บอพักของฝงกลบท่ี 1    - งานลางรถ 
- รถขุดตีนตะขาบขนาดประมาณไมนอยกวา 200 
แรงมา จํานวน 1 คัน 
งวดท่ี 4  
- รถบรรทุก 6 ลอเททาย จํานวน 1 คนั 
- รถคักหนาขุดหลัง จํานวน 1 คัน 
- รถแทรคเตอรตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน 
- งานทําความสะอาดบริเวณกอสราง 
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 4.12.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตําบลโนนสัง 
   เทศบาลตําบลโนนสัง มีพ้ืนท่ี 69.86 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 7,998 คน 2,509 ครัวเรือน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558) มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนประมาณ 5 ตัน/วัน อัตราการเกิดขยะ 0.7 กิโลกรัม/
คน/วัน องคประกอบขยะ ไดแก เศษอาหาร รอยละ 49.73  แกว รอยละ 7.13 โลหะ รอยละ 3.19 พลาสติก 
รอยละ 23.38  กระดาษ รอยละ 2.83 เศษผา รอยละ 0.91 เศษใบไม /ไม รอยละ 12.83 การจัดการขยะ 
มูลฝอยของเทศบาลฯ แบงออกเปน 4 สวนหลักคือ สวนท่ี 1 การเก็บรวบรวมและขนสง ดําเนินการโดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สวนท่ี 2 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการจัดการขยะ 
มูลฝอย สวนท่ี 3 การกําจัดขยะมูลฝอย  ดําเนินการโดยกองชางสุขาภิบาล  สําหรับสวนท่ี 4 การจัดเก็บ
คาธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย ดําเนินการโดยกองคลัง เทศบาลตําบลโนนสัง   

   1)  การเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
      เทศบาลตําบลโนนสัง จัดใหบริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเปนแบบ 
ถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท เปนถังยางรถยนต 50 ลิตร จํานวน 863 ใบ ถังพลาสติก 120 ลิตร จํานวน 210 ใบ  
ตั้งในเขตชุมชนเทศบาลฯ และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยท้ังหมด 2 คันเก็บขนเฉลี่ยวันละ 1-2 เท่ียว  สามารถเก็บ
ขนขยะไดประมาณวันละ 5.2 ตัน คิดเปนรอยละ 87 โดยใหเก็บขนขยะในพ้ืนท่ีใหบริการ 15 หมูบาน 29 ชุมชน 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 69 

          ตารางท่ี 69 รายละเอียดจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโนนสัง 
ลําดับท่ี ประเภทรถ ขนาดความจ ุ(ลบ.ม.) อายุการใชงาน สภาพการใชงาน 

1 แบบอัดทาย 8 13 ป ซอมบอย 

2 แบบอัดทาย 10 14 ป ซอมบอย 
 

  2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโนนสัง เปนระบบแบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล 
เริ่มใชงานตั้งแตป 2557  ตั้งอยูบานโสกแดง หมู 8 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู  (รูปท่ี 
87 และรูปท่ี 88) หางจากเทศบาลตําบลโนนสังประมาณ 5 กิโลเมตร สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบล
โนนสัง มีการจัดซ้ือเม่ือป พ.ศ. 2536 ซ่ึงเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตําบลโนนสัง แตตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา พ้ืนท่ีท้ังหมด 49 ไร 1 งาน 23 ตารางวา  
   ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 1 เทศบาลโนนสัง  ประกอบดวย  
  1. บอฝงกลบ  จํานวน 2 บอ พ้ืนท่ีฝงกลบ 13 ไร ออกแบบฝงกลบ 3 ชั้น แบงเปนต่ํากวา
ระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 3 เมตรและสูงกวาระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ 2.5 เมตร  ปริมาณมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 1,538 
ลูกบาศกเมตร  มีทอระบายกาซ 8 จุด 
  2. กลุมอาคารในระบบ ไดแก อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง  ระบบผลิตน้ําประปาใน
โครงการ ลานลางรถ  อาคารจอดรถ  อาคารหองน้ําชาย-หญิง  ถนนภายในโครงการประเภท ค.ส.ล. กวาง 4 
เมตร และรั้วลวดหนาม  รางระบายน้ําฝน (ค.ส.ล.) 
  3. ระบบหมักสิ่งปฏิกูล   
  4. ระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวย  

- บอบําบัดน้ําเสีย 3 บอ ไดแก Anaerobic Pond  ขนาด 12,000 ลูกบาศกเมตร , 
Facultative Pond ขนาด 10,000 ลูกบาศกเมตร และ Maturation Pond ขนาด 11,000 ลูกบาศกเมตร 

- สถานีสูบน้ําเสีย    - บอสังเกตการณน้ําใตดิน  5 บอ  
  ดังรายละเอียดผังระบบกําจัดขยะมูลฝอย ในรูปท่ี 88 
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 4.12.3 การรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

     แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดหนองบัวลําภู ป 2558-2562 
ไดกําหนดกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย  โดยกลุมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนสัง มีพ้ืนท่ีเครือขายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการรวมใชศูนยการจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งหมด 11 แหง ประกอบดวย เทศบาล
ทั้งหมด 4 แหง และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 7 แหง ดังนี้ เทศบาลตําบลโนนสัง เทศบาลตําบลกุดดู 
เทศบาลตําบลหนองเรือ เทศบาลตําบลบานคอ องคการบริหารสวนตําบลปางกู องคการบริหารสวนตําบล
พัฒนา องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง องคการบริหารสวนตําบล
กุดดู และองคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ เพ่ือรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอยรวมกันในพ้ืนท่ีดังกลาว   

  ปจจุบัน ศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลโนนสัง มีหนวยงานท่ีเขารวมนําขยะมา
กําจัดที่ศูนย 2 แหง  มีปริมาณขยะมูลฝอยเขาศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ประมาณวันละ 10 ตัน จากเทศบาล
ตําบลโนนสังประมาณ 5-6 ตัน/วัน และปริมาณขยะจากเครือขาย 1.5 ตัน/วัน โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมใน
การกําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 500 บาท/ตัน  ดังรูปท่ี 89 

 4.12.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

   1) ดานเทคโนโลยี 
     ประสิทธิภาพการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลตําบลโนนสัง ไดทําถนนทาง 
ลงใหรถวิ่งลงไปเทขยะในบอฝงกลบโดยเกลี่ยและบดอัดขยะทุกวัน  แตยังไมมีการฝงกลบขยะทุกวัน  และ
พบวาแผนพลาสติก HDPE บริเวณขอบบอฝงกลบฉีกขาด  ซึ่งเทศบาลฯ ไดแจงวาในชวงแรกที่เพิ่งเปดใช
ระบบ มีการเทขยะบริเวณขอบบอฝงกลบ และไมมีการฝงกลบขยะ  เนื่องจากยังไมมีทางลงใหรถวิ่งไปเทขยะ
ในบอฝงกลบ    จากนั้นเทศบาลฯ จึงใชรถแทรกเตอรเกลี่ยและดันขยะลงบอทําใหแผน HDPE บริเวณขอบ
บอฉีกขาดและยังไมไดซอมแซม  ประกอบกับเจาหนาท่ีท่ีดูแลระบบยังไมเคยไดรับการฝกอบรมในการดําเนิน
ระบบ  จึงไมมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานเทาที่ควร  และเครื่องจักรที่ใชในระบบมีขนาดใหญเกนิไป 
ทําใหสิ ้นเปลืองคาน้ํามันไมคุ มกับการฝงกลบขยะปริมาณนอย  อยางไรก็ตามเทศบาลฯ มีแผนในการ
ดําเนินการฝงกลบขยะทุกวัน  โดยใชดินจากบริเวณพื้นที่ที่จะกอสรางบอฝงกลบระยะที่ 2  มาฝงกลบขยะ
กอนในระยะแรกและจะประสานแจงผูรับเหมาเขาซอมแซมแผน HPDE  ซ่ึงยังอยูในระยะประกันผลงาน 

  ระบบหมักสิ ่งปฏิกูลยังไมมีการใชงาน  โดยเทศบาลฯ แจงวาผู ประกอบการที่รับ
สัมปทานไมนําสิ่งปฏิกูลมาท้ิง เนื่องจากมีการขายใหเกษตรกรและการออกแบบระบบไมสะดวกตอการถาย 
สิ่งปฏิกูลลงบอหมัก  แมวาเทศบาลฯ ไดพัฒนาอุปกรณเสริมท่ีชวยในการถายสิ่งปฏิกูลลงบอหมักแลวก็ตาม
นอกจากนี้  ยังไมมีแผนและการดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดิน  เนื่องจากเพ่ิงเริ่มใชงานระบบไดเพียง   
6 เดือนและพบวามีการนําเศษก่ิงไมใบไมมาท้ิงในบอฝงกลบดวย   

  ครุภัณฑเครื่องจักร ประกอบดวย รถแบคโฮ (รถขุดตีนตะขาบ) ขนาด 200 แรงมา 
จํานวน 1 คัน รถบรรทุก 6 ลอเททาย ขนาด 10 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน รถตักหนาหลังขุด ขนาด 70 แรงมา 
จํานวน 1 คัน และรถแทรคเตอรตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงมา จํานวน 1 คัน 

   2) ดานงบประมาณ  เทศบาลตําบลโนนสัง มีการเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 
มูลฝอยอัตรา 20 บาทตอครัวเรือนตอเดือน  และการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะเครือขายที่เขา
มารวมกําจัดอัตรา 500 บาทตอตัน สําหรับอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยประเภท 
ประชาชนท่ัวไป สถานประกอบการ และอาคารพาณิชยกรรม  500 บาทตอลูกบาศกเมตร   
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รูปท่ี 86  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
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รูปท่ี 87   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลโนนสังและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 

 
 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

240 

 

รูปท่ี 88   ผังบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  
เทศบาลตําบลโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
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รูปท่ี 89 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมระบบกําจัดขยะเทศบาลตําบลโนนสัง 
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  3)  ดานบุคลากร  บุคลากรประจําระบบรวม 4 คน ประกอบดวย หัวหนาสถานีฯ 1 คน  
เจาหนาท่ีประจําเครื่องชั่ง 1 คน และเจาหนาท่ีประจําเครื่องจักร 2 คน  
 4)   ดานการมีสวนรวม  เทศบาลฯ  เปนพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
หนองบัวลําภู และตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการดําเนินการคัดแยกขยะในชุมชนและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ  ไดแก พ้ืนท่ีตนแบบบานโนนภูทอง หมู 4 บานโคกกลาง  และโรงเรียนโสกจารย   
โครงการถนนปลอดถัง  2  สายหลัก  โครงการคัดแยกขยะภายในสํานักงานฯ  และโครงการคัดแยกขยะอันตราย
ชุมชน โดยจัดเก็บรวบรวมไวท่ีโรงฆาสัตวของเทศบาลฯ  ขณะนี้รวบรวมขยะอันตรายชุมชนไดประมาณ 1 ตัน 
 
 4.12.5  ปญหาและอุปสรรค 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอยเขาศูนยนอย เม่ือเทียบกับการออกแบบไว  สงผลใหเทศบาลฯ ตอง
รับภาระคาใชจายในการบริหารจัดการท่ีอาจจะไมคุมทุน และเปนการดําเนินงานท่ีไมสอดรับกับนโยบายรัฐบาล
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุมพ้ืนท่ี (Cluster)  เนื่องจากทองถ่ินบางแหงยังไมมีความพรอมใน
การรวบรวมและเก็บขนขยะ  ประกอบกับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของทองถ่ินท่ีเขารวมบางแหงไม
ตอเนื่อง  ซ่ึงเม่ือเปลี่ยนผูบริหารทองถ่ินมักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเง่ือนไข 

  2)  ขยะมูลฝอยท่ีนํามาท้ิงพ้ืนท่ีกําจัดมูลฝอยยังไมไดมีการคัดแยกขยะมาตั้งแตตนทาง 
โดยเฉพาะเศษก่ิงไม ใบไมจากการตัดแตงสวน  ซ่ึงมีผลตออายุการใชงานของพ้ืนท่ีกําจัดขยะลดลง  ประกอบ
กับเทศบาลฯ ไมไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหมักปุยและอาคารคัดแยก  

  3)  แผนพลาสติกปูบอฝงกลบบริเวณขอบบอฉีกขาด เนื่องจากการดําเนินงานในชวงแรกยัง   
ไมมีการกําหนดจุดเทขยะและไมมีทางลงบอฝงกลบ  ทําใหรถเก็บขนขยะเทขยะบริเวณขอบบอ  เทศบาลฯ จึง 
ใชรถแทรกเตอรไถดันขยะลงในบอฝงกลบ ทําใหแผนพลาสติก HDPE ฉีกขาดชํารุดเปนแนวยาวบริเวณขอบบอ   

  4)  เนื่องจากเทศบาลฯ เพ่ิงเริ่มใชงานระบบเปนปแรก  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานจึงยังไมเคยไดรับ
การฝกอบรมในการดําเนินงานในสถานท่ีฝงกลบขยะมูลฝอยและการดําเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ทําใหขาดความ
เขาใจและทักษะในการปฏิบัติงาน  สงผลใหยังไมสามารถดําเนินการฝงกลบขยะไดทุกวัน  เกิดปญหากลิ่นเหม็น 
แมลงวัน และขยะปลิวกระจัดกระจายในพ้ืนท่ี 

  5)  ยังไมมีการปลูกตนไม สําหรับเปนพ้ืนท่ีฉนวน และไมมีประตูปดเปดบริเวณทางเขาระบบ 

 4.12.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

 1)  ควรเรงดําเนินการซอมแซมงานกอสรางท่ีชํารุดเสียหาย ในขณะยังอยูในระยะประกันผลงาน  
ไดแก  ซอมแซมแผนพลาสติก HDPE บริเวณขอบบอฝงกลบ 1  รอยแตกราวบริเวณบอหมัก  สิ่งปฏิกูล  เปนตน 

 2)  ควรดําเนินการประชาสัมพันธและเชิญชวนใหเครือขายท่ีลงนามใน MOU และทองถ่ิน/
หนวยงานใกลเคียงใหมาใชประโยชนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดการกําจัดขยะอยางถูกตอง
ในเขตอําเภอโนนสังและพ้ืนท่ีใกลเคียง และลดปญหาขยะจรหรือขยะท่ีมาจากนอกเขตพ้ืนท่ีเทศบาล รวมถึง เปน
การใชพ้ืนท่ีฝงกลบใหเต็มศักยภาพและมีความคุมคาในการบริหารจัดการ 

 3)  ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
แหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง  โดยขยายใหครอบคลุมท้ังในเขตเทศบาลและเครือขายท่ีเขารวมศูนย  เพ่ือลดปริมาณ
ขยะท่ีเขามากําจัดยังศูนย และเปนการยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบขยะ ตลอดจนปองกันการปนเปอน
สารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม 
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 4)   ควรดําเนินการประชาสัมพันธในการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนและเกษตรกร และพิจารณากําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต
หรือตอใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพอนามัยแก
ประชาชนและสิ่งแวดลอม   

 5)  ควรเรงดําเนินการจัดการ ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยใหไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ ดังนี้  
  5.1  มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําวัน พรอมท้ังสื่อสารใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
เขาใจและสามารถบริหารจัดการหนางานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  ตลอดจนจัดทําแผนซอมบํารุง
เครื่องจักรท่ีใชงานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
  5.2  ดําเนินการจัดทําประตูรั้วปด-เปด  และกําหนดเวลาเขา-ออกสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  
เพ่ือควบคุมการทํางานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และมีระยะเวลาใหเครื่องจักรทําการฝงกลบขยะไดทุกวัน  
รวมถึง ปองกันการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในสถานท่ีกําจัด  
  5.3  ดําเนินการบดอัดและฝงกลบขยะทุกวัน เพ่ือใหเกิดความม่ันคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานฝงกลบขยะเม่ือข้ึนชั้นขยะมูลฝอยตามท่ีออกแบบไว  และควรพิจารณาทําบอหมักปุย
จากขยะอินทรียและเศษก่ิงไมใบไมในบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะเพ่ิมเติม แทนท่ีจะนํามาท้ิงในบอฝงกลบ เพ่ือลด
ภาระการฝงกลบและยืดอายุการใชงานบอฝงกลบ  
  5.4  ดําเนินการปลูกไมยืนตนรอบอาณาเขตของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเปนพ้ืนท่ี
ฉนวน (Buffer Zone)  ปดก้ันทางสายตา  ลดปญหากลิ่นและปองกันขยะปลิวสูภายนอก 
  5.5  ควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพารามิเตอรหลัก ไดแก  ทองแดง นิเกิล  
แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมท้ังหมด  ตะก่ัว  ปรอทท้ังหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี  ขณะเพ่ิงเริ่ม
ดําเนินโครงการ และตอเนื่องอยางนอยปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน) เพ่ือเปนฐานขอมูลและเปนการเฝาระวัง
การปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   

 6)  ควรดําเนินการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรและเจาหนาท่ีในการจัดการขยะ มูลฝอยอยาง
ตอเนื่อง เชน การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  เพ่ือใหสามารถเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

 7)  ควรจัดเก็บขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องเปนระบบ อาทิ  ขอมูลการ       
คัดแยกขยะ  ขอมูลปริมาณขยะ  ขอมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ขอมูลองคประกอบขยะ  ขอมูลคาใชจายและ
รายไดจากการจัดการขยะ  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลสถิติสําหรับใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการขยะ   
มูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 
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สภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลตําบลโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
ณ วันท่ี  9 เมษายน  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการ ไมมีการปลูกไมยืนตนเปนพ้ืนท่ีฉนวน 

สภาพบอฝงกลบท่ี 1  แผน HPDE ฉีกขาด 
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บทที่ 5   
บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ลุมน้ําชีตอนบน 

 
5.1   การเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย 

  จากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-พ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน พ.ศ. 2556-
2559 ไดตั ้งเปาหมายหลักในการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนคือ การบําบัดน้ําเสียชุมชนถูกหลัก
วิชาการไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณน้ําเสียชุมชนระดับเทศบาลที่เกิดขึ้น และการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนถูกหลักวิชาการไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  โดยไดกําหนดพื้นที่ที ่มี
ศักยภาพและพื้นที่เปาหมายท่ีมีแนวโนมสภาพปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนไดแก 1) พ้ืนที่ที่ตองมีการ
จัดการน้ําเสียและเตรียมความพรอมในการจัดการน้ําเสียรวม 35 แหง และมีการคํานวณปริมาณน้ําเสียท่ี
เกิดขึ้นเฉพาะในเขตชุมชนเมืองระดับเทศบาลประมาณ 288,663 ลูกบาศกเมตรตอวัน  2) พื้นที่ที่ตองมีการ
จัดการขยะมูลฝอยและเตรียมความพรอมในการจัดการขยะมูลฝอยรวม 16 แหง และมีการคํานวณปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนประมาณ 3,600 ตันตอวัน 

 การสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2558  พบวา  
 1)  การกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 7 แหง  
ซ่ึงสวนใหญเปนชุมชนเมืองระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองท่ีไดรับงบประมาณอุดหนุน ยกเวนจังหวัด
หนองบัวลําภู ท่ียังไมมีระบบ หรือคิดเปนรอยละ 20 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนดไว  วงเงินกอสรางรวมท้ังสิ้น 
1,861.43 ลานบาท มีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ําเสียรวมท้ังสิ้น 105,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน แต
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไดเพียง 46,958 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 16.27 ของปริมาณน้ําเสีย
ชุมชนเมืองท่ีเกิดข้ึนเทานั้น  นอกจากนี้ ยังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการเตรียมพรอมในการจัดการน้ํา
เสียชุมชน โดยมีการจัดเตรียมท่ีดิน  การศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพียง 7 แหง ไดแก เทศบาลเมือง
เมืองพล  เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  และเทศบาลตําบลบรบือ  
เทศบาลตําบลทาขอนยาง  เทศบาลตําบลวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม  คิดเปนรอยละ 20 ของพ้ืนท่ี
เปาหมายท่ีกําหนดไว ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 70 

ตารางท่ี 70  พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีแนวโนมสภาพปญหาน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน 
จังหวัด ป 2558 ป 2559-2560 พ้ืนท่ีท่ีมีระบบแลว 

กาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ระยะท่ี 2) เทศบาลเมืองบัวขาว 
เทศบาลตําบลกมลาไสย 
เทศบาลตําบลหนองกุงศรี 
เทศบาลตําบลโคกศรี 
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง 
เทศบาลตําบลสมเด็จ 

มีระบบ 1 แหง ไดแก 
-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ขอนแกน 
 
 
 
 

เทศบาลนครขอนแกน (ระยะท่ี 3) 
เทศบาลเมืองบานไผ 
เทศบาลเมืองศิลา 
เทศบาลเมืองเมืองพล 
เทศบาลตําบลบานเปด 
เทศบาลตําบลพระลับ 
เทศบาลตําบลชนบท 

เทศบาลเมืองชุมแพ 
เทศบาลเมืองกระนวน 
เทศบาลเมืองบานทุม 
เทศบาลตําบลทาพระ 
เทศบาลตาํบลเข่ือนอุบลรัตน 
(ระยะท่ี 2) 

มีระบบ 2 แหงไดแก 
-เทศบาลนครขอนแกน 
-เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน 
และอยูระหวางกอสราง 1 แหง 
คือเทศบาลเมืองบานไผ 
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ตารางท่ี 70  พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีแนวโนมสภาพปญหาน้ําเสียชุมชน ฯ  (ตอ) 
จังหวัด ป 2558 ป 2559-2560 พ้ืนท่ีท่ีมีระบบแลว 

ชัยภูม ิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ระยะท่ี 2) เทศบาลตําบลแกงครอ มีระบบ 1 แหงไดแก  
-เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 (ระยะท่ี 2) 
เทศบาลตําบลทาขอนยาง 

เทศบาลตําบลบรบือ 
เทศบาลตาํบลโกสุมพิสัย  
(ระยะท่ี 2) 

มีระบบ 2 แหง ไดแก 
-เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
-เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 

 เทศบาลตําบลขามเรียง เทศบาลตําบลพยัคภูมิพิสัย  
  เทศบาลตําบลวาปปทุม  
หนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลโนนสัง 

เทศบาลตําบลนากลาง 
เทศบาลตําบลจอมทอง 

ยังไมมีระบบนํ้าเสียชุมชน 

 
 2)  การกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาภาพหลักไดรับ
งบประมาณอุดหนุนในการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจํานวน 13 แหง วงเงิน 828.864 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 34 ของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยหลักท่ีกําหนดไว (38 แหง)  สามารถกําจัดขยะมูลฝอยรวม 700 ตันตอวัน  
คิดเปนรอยละ 19 ของปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน  มีทองถ่ินเขารวมศูนยรวม 140 แหง คิดเปนรอยละ 19 ของ
ทองถ่ินท้ังหมด (730 แหง)  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการเตรียมความพรอมในการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน โดยมีการจัดเตรียมท่ีดิน  การศึกษาและออกแบบรายละเอียดจํานนวน 2 แหง ไดแก เทศบาลตําบล
โนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลําภู   เทศบาลตําบลภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 71 

ตารางท่ี 71 พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีแนวโนมสภาพปญหาขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชี
ตอนบน 

จังหวัด ป 2558 ป 2559-2560 พ้ืนท่ีท่ีมีระบบแลว 
จังหวัดกาฬสินธุ 
กําหนดไว  5 กลุมพ้ืนท่ี
หลัก 

เทศบาลเมืองบัวขาว 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
(ระยะท่ี 2) 

เทศบาลตําบลหนองแปน มีระบบ 1 แหง ไดแก 
-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

จังหวัดขอนแกน 
กําหนดไว 8 กลุมพ้ืนท่ี
หลัก 

เทศบาลตําบลภูเวียง 
เทศบาลเมืองชุมแพ 
(ระยะท่ี 2) 
เทศบาลเมืองบานไผ 
(ระยะท่ี 2) 

เทศบาลตําบลภูผามาน 
(กลุมพ้ืนท่ียอย)  
เทศบาลตําบลมัญจาคีรี 

มีระบบ 6 แหง ไดแก 
-เทศบาลนครขอนแกน 
-เทศบาลเมืองบานไผ 
-เทศบาลเมืองเมืองพล 
-เทศบาลเมืองชุมแพ   
-เทศบาลเมืองกระนวน  
-เทศบาลตําบลนํ้าพอง 

จังหวัดชัยภูมิ  กําหนด
ไว  5 กลุมพ้ืนท่ีหลัก 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  
(ระยะท่ี 2) 

เทศบาลตําบลบานเปา 
เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ 

มีระบบ 1 แหง ไดแก 
-เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดมหาสารคาม 
กําหนดไว 5 กลุมพ้ืนท่ี
หลัก 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(ระยะท่ี 2) 
เทศบาลตาํบลโกสุมพิสัย 

เทศบาลตําบลบรบือ 
เทศบาลตําบลพยัคภูมิพิสัย 
เทศบาลตําบลวาปปทุม 

มีระบบ 2 แหง ไดแก 
-เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
-เทศบาลตําบลเชียงยืน 

จังหวัดหนองบัวลําภู 
กําหนดไว 5 กลุมพ้ืนท่ี
หลัก 

เทศบาลตําบลนากลาง เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  
(ระยะท่ี 2) 

มีระบบ 2 แหง ไดแก 
-เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 
-เทศบาลตําบลโนนสัง และอยู
ระหวางกอสราง 1 แหง คือ 
เทศบาลตาํบลนากลาง  
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 จะเห็นไดวา  ตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถายโอนภารกิจและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตั้งแต
ป พ.ศ. 2545 เปนตนมา  โดย อปท. มีหนาท่ีดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดแก (1) การสรางจิตสํานึก/การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน (2) การเฝาระวังและปองกัน (3) การฟนฟูและบําบัด และ (4) การศึกษาวิจัยเพ่ือการ
จัดการ  แตอยางไรก็ตาม  อปท. สวนใหญมีการดําเนินกิจกรรมในสวนการสรางจิตสํานึก/การสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนโดยใชงบของทองถ่ินเอง สําหรับกิจกรรมท่ีเหลือ อปท. ยังมีการดําเนินงานคอนขางนอย  
โดยเฉพาะกิจกรรมการฟนฟูและบําบัดคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีตองใหงบประมาณดําเนินงานคอนขางสูง ไดแก  
การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงเกินศักยภาพของทองถ่ิน และ อปท.เปาหมายท่ีมี
ปญหาสิ่งแวดลอมเรงดวนรุนแรงสวนใหญ ยังไมสามารถจัดทําโครงการใหสมบูรณครบถวนเพ่ือเสนอขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดได ท้ังนี้เนื่องจาก  

 1.  อปท. ยังมีความเขาใจไมเพียงพอตอหลักเกณฑและขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ  จึงไมไดมี
การเตรียมความพรอมเกี ่ยวกับการจัดทําขอเสนอโครงการแกไขปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพื้นท่ี   
หรือ อปท. บางแหงมีการเตรียมความพรอมในการศึกษาและออกแบบรายละเอียด พรอมทั้งเอกสารท่ี
เก่ียวของอ่ืน แตยังไมสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได เชน 
  1.1)  การจัดทําขอเสนอโครงการ  สวนใหญไมไดแสดงขอมูลเหตุผลความจําเปนและสภาพ
ปญหาของพ้ืนท่ีอยางชัดเจน   รวมถึงขอมูลกิจกรรมในภาพรวมท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยและ    
น้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ี  ท่ีมีแหลงงบประมาณจาก อปท. หรือแหลงอ่ืน เพ่ือใหสามารถมองเห็นภาพรวมและ
กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชน เปนตน 
  1.2)  การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
การจัดการขอมูลน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน  การเก็บรวบรวมขอมูลไมครบถวน  สงผลใหการวิเคราะหและ
ประเมินผลขอมูลไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และการออกแบบไมสามารถนําไปใชในการกอสรางจริง   
  1.3)  การเตรียมความพรอมเรื่องท่ีดิน ไดแก ท่ีดินกอสรางระบบ และท่ีดินสําหรับการวางแนว
ทอรวบรวมน้ําเสีย  ซ่ึงสวนใหญยังไมสามารถดําเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑการขออนุญาตใชประโยชน
ท่ีดินไดครบถวนสมบูรณ  เชน การขออนุญาตใชท่ีสาธารณประโยชน ซ่ึงตองดําเนินการถอนสภาพกอนแลวจึงขอ
ใช แตการดําเนินการดังกลาวมีข้ันตอนท่ีซับซอนยุงยากและใชระยะเวลาท่ีคอนขางนาน  ท้ังท่ีบางแหงท่ี
สาธารณประโยชนดังกลาว มีการใชเปนท่ีท้ิงขยะมูลฝอยหรือท่ีรองรับน้ําเสียชุมชนอยูแลว  สวนท่ีดินเอกชนมักมี
ราคาท่ีดินคอนขางสูง หากตองใชพ้ืนท่ีจํานวนมาก ทองถ่ินอาจไมมีกําลังในการซ้ือท่ีดิน  และหากเปนท่ีดิน
กรรมสิทธิ์ของทองถ่ินเองแตอยูในเขตพ้ืนท่ีของทองถ่ินอ่ืน  ตองดําเนินการขออนุญาตทําการนอกเขตกับ อปท.
เจาของพ้ืนท่ี แตมักจะพบปญหาในเรื่อง อปท.เจาของพ้ืนท่ีและประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีไมยินยอม 
ใหใช  จงึทําใหเปนขอจํากัดสําหรับ อปท. ในการจัดเตรียมท่ีดินสําหรับกอสรางระบบ  
  1.4)  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  โดยการจัดทํากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน แมวาจะกําหนดใหดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  นั้น  แตการปฏิบัติจริงสวนใหญยังไมสามารถดําเนินกระบวนการมีสวนรวมได
อยางแทจริง  สงผลใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียยังไมรับทราบและเขาใจขอมูล/ขอเท็จจริง/ผลกระทบท้ัง
ทางบวกและทางลบเก่ียวกับโครงการ ตลอดจนการเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มโครงการ  เชน การใหขอมูลท่ี
เก่ียวของกับโครงการ ยังไมครบถวน ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเขาใจคาดเคลื่อน  การเปดเผยขอมูลและติดประกาศใน
ท่ีสาธารณะ  ยังขาดการประชาสัมพันธอยางจริงจังใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรูรับทราบอยางท่ัวถึง  
การจัดเวทีประชุมรับฟงความคิดเห็น ยังไมมีรูปแบบและลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจนในการชี้แจงขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
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โครงการ และการเชิญผูมีสวนไดสวนเสียอาจจะยังไมครอบคลุม  ตลอดจน การจัดประชุมอาจจะมีหลายวัตถุประสงค 
เปนตน 
  1.5)  การออกเทศบัญญัติการกําหนดอัตราและการจัดเก็บคาบริการ  โดยมีเอกสารไม
ครบถวนสมบูรณ   มักจะขาดรายงานการประชุมสภาของทองถ่ิน ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากสภาของ
ทองถ่ินกอน    
  1.6)  การจัดทําแผนบริหารจดัการโครงการ  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการไมครบถวนท้ัง 
5 แผนตามหลักเกณฑ  เปนตน 
 2.  การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีคอนขางนอย เนื่องจากเปนโครงการท่ีริเริ่มและดําเนินการ
โดยทองถ่ินเอง ขาดการประชาสัมพันธและกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนใน
พ้ืนท่ียังไมมีความเขาใจ หรือบางแหงอาจเกิดการตอตาน และไมเกิดความตระหนักในการเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานแกไขปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง ตั้งแตการเริ่มดําเนินการโครงการ 
 3.  การถายทอดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค ซ่ึงเปนกรอบแนวทางและกําหนด
พ้ืนท่ีเปาหมายหลักในการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศลุมน้ํา ยังไมมีความตอเนื่องและชัดเจน  สงผลให ทส.จ. 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ อปท. ไมเขาใจและรับรูถึงทิศทางและเปาหมายการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับพ้ืนท่ี  
แมวาสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคจะเปนหนวยท่ีมีภารกิจโดยตรง แตยังขาดกระบวนการและการดําเนินงานท่ี
ตอเนื่องในการเชื่อมโยงแผนระดับภาคสูแผนระดับจังหวัดและทองถ่ินอยางชัดเจน จึงทําใหการสื่อสารถายทอด
ขอมูลลงสูระดับพ้ืนท่ีโดยผานแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัดไมมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันเทาท่ีควร 
 4.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานของทองถ่ิน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาระของผูบริหารและ
การโยกยายเปลี่ยนแปลงในระดับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  และขาดการประสานงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง  
สงผลใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานแกไขปญหาในพ้ืนท่ี  ท้ังดานนโยบาย  บุคลากร  งบประมาณ และ
การมีสวนรวมของประชาชน 
 
5.2   การประเมินประสิทธิภาพการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

  5.2.1  การสํารวจการดําเนินงานของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในป 2558 พบวา
มีการเดินระบบเพียง 5 แหง  หยุดเดินระบบ 1 แหง  และอยูระหวางกอสราง 1 แหง  โดยมีปริมาณน้ําเสียเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียท้ัง 5 แหงเฉลี่ยเพียงวันละ 46,950 ลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 16.26 ของปริมาณ
น้ําเสียเกิดข้ึนในเขตชุมชนเมืองระดับเทศบาล  และคิดเปนประสิทธิภาพการใชงานระบบรอยละ  2.24 - 80  
นอกจากนี้ ทุกแหงมีประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียอยูในเกณฑมาตรฐาน และสวนใหญรอยละ 84 (5 แหง) ไม
มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบริการบําบัดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดในชุมชน  ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 72 

ตารางท่ี   72  ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน  

จังหวัด เทศบาล ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
กาฬสินธุ เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ 
- ระบบบ อเติ มอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับ นํ้ าเสี ย  14,000 ลบ.ม .ต อ วัน  
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีเทศบาล วงเงินกอสราง 207.500 ลานบาท 
เริ่มเดินระบบป 2551 
- ปริมาณนํ้าเสียเขาระบบ 313-503 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปนประสิทธิภาพการใชงานรอย
ละ 2.24-3.60  
- ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด BOD รอยละ 55-72 และ
คุณภาพนํ้าออกผานเกณฑมาตรฐาน 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสีย 
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ตารางท่ี   72  ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน (ตอ) 
จังหวัด เทศบาล ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 เทศบาลนคร
ขอนแกน 

- ระบบบ อ เติ มอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับ นํ้ าเสี ย  78,000 ลบ .ม .ต อ วัน  
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีเทศบาล วงเงินกอสรางรวม 1,211.846 
ลานบาท  เริ่มเดินระบบป 2545 
- ปริมาณนํ้าเสียเขาระบบ 40,000 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปนประสิทธิภาพการใชงานรอยละ 
51  
- ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด BOD รอยละ 64-71 และ
ในชวงฤดูฝนมีคุณภาพนํ้าออกไมผานเกณฑมาตรฐาน มีคาฟอสฟอรัสท้ังหมดเกิน
มาตรฐาน 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสีย 

ขอนแกน เทศบาลตําบล 
เข่ือนอุบลรัตน 

- ระบบบึ งประดิษฐ  (Constructed Wetland) รองรับ นํ้ าเสี ย 400 ลบ.ม .ต อวัน  
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการรอยละ 33 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  วงเงินกอสราง 2.890 ลานบาท  
เริ่มเดินระบบเมื่อป 2550 
- ปริมาณนํ้าเสียเขาระบบ 250 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปนประสิทธิภาพการใชงานรอยละ 
62.5  
- ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด BOD รอยละ 19-42 และ
คุณภาพนํ้าออกมีคาตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (TSS) ใกลเคียงกับคามาตรฐาน (30  
มิลลิกรัมตอลิตร)  และมีประสิทธิภาพในการบําบัดคาฟอสฟอรัสท้ังหมดคอนขางต่ํา 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสีย 

เทศบาลเมือง 
บานไผ 

- ระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับนํ้าเสีย 2,500 ลบ.ม.ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ี
บริการรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  วงเงินกอสราง 107.170 ลานบาท 
- อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

ชัยภูม ิ เทศบาล 
เมืองชัยภูมิ 

- ระบบบ อ เติ มอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับ นํ้ าเสี ย  5,000 ลบ .ม .ต อ วัน  
ครอบคลุม พ้ืน ท่ีบริการรอยละ 18 ของพ้ืน ท่ี เทศบาล  วงเงินกอสราง 55.167  
ลานบาท  เริ่มเดินระบบเมื่อป 2554 
- ปริมาณนํ้าเสียเขาระบบ 3,000-4,000 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปนประสทิธิภาพการใชงาน
รอยละ 60-80  
- ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสยี พบวามีประสิทธิภาพการลด BOD รอยละ 66-70 และ
คุณภาพนํ้าออกในชวงฤดูแลงไมผานเกณฑมาตรฐาน มีคาฟอสฟอรสัท้ังหมดเกิน
มาตรฐาน 
- ยังไมมีการจดัเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสีย 

มหาสารคาม เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

- ระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับนํ้าเสีย 4,200 ลบ.ม.ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ี
บริการรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีเทศบาล วงเงินกอสราง 186.750 ลานบาท  เริ่มเดินระบบ
เมื่อป 2552 
- ปรมิาณนํ้าเสียเขาระบบ 2,800 ลบ.ม.ตอวัน  คิดเปนประสิทธิภาพการใชงานรอยละ 67  
- ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย พบวามีประสิทธิภาพการลด BOD รอยละ 56-69 และ
คุณภาพนํ้าออกผานเกณฑมาตรฐาน 
- ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสีย 

 เทศบาลตําบล
โกสุมพิสัย 

- ระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับนํ้าเสีย 1,500 ลบ.ม.ตอวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ี
บริการรอยละ 35 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  วงเงินกอสราง 3.430 ลานบาท  เริ่มเดินระบบ
เมื่อป 2546 
- หยุดเดินระบบ เน่ืองจากระบบสบูนํ้าเสียเขาระบบชํารุด 
- มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสีย 10 บาทตอครัวเรือนตอเดือน และสถาน
บริการ กิจการรานคาและสถานท่ีราชการ 20 บาทตอเดือน      
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  5.2.2  การประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  โดยใชปจจัยการประเมินหรือตัว
บงชี้ 4 ดาน ไดแก   
  1) ดานนโยบาย ประกอบดวย นโยบายฝายบริหารและการแปลงสูการปฏิบัติการกําหนด
ผูรับผิดชอบ  ระบบเก็บรวบรวมขอมูลและการรายงานตอผูบริหาร  และการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานและ
การจัดเก็บคาธรรมเนียม  
  2) ดานเทคนิค ประกอบดวย การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการ
กอสรางไดตามแบบและมีการตรวจสอบ/ทดสอบระบบกอนการใชงาน  และการดําเนินการโดยมีเจาหนาท่ี
ควบคุมระบบ  คูมือการปฏิบัติงาน  และการตรวจสอบการทํางานของระบบ  
  3) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย ดานบุคลากร  การบริหารจัดการเดินระบบ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในรอบ 1 ป  และการบํารุงรักษาดูแลระบบตามแผน  
  4) ดานการประสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย การดําเนินกิจกรรม 
ประชาสัมพันธและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  รวมถึงการใหบริการประชาชน 
โดยสรุปผลคะแนนแบงออกเปน 3 ระดับคือ 
 คะแนนรวมมากกวารอยละ               80   อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60  อยูในเกณฑตองปรับปรุง 
      ซ่ึงสรุปผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนตาม
ปจจัยการประเมิน 4 ดานขางตน พบวา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑดี คิดเปน
รอยละ 66  อยูในเกณฑพอใชคิดเปนรอยละ 17 คือเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  และตอง
ปรับปรุงระบบคิดเปนรอยละ 17 คือเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากระบบสูบน้ําเสีย
ชํารุด เทศบาลตําบลโกสุมพิสัยจึงตองหยุดดําเนินการ เพ่ือซอมแซมระบบ ทําใหปจจัยการประเมินดานเทคนิค
และดานการบริหารจัดการมีคะแนนคอนขางต่ํา  ดังมีสรุปผลคะแนนในตารางท่ี 73 

ตารางที่ 73 สรุปผลคะแนนการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยปจจัยการประเมิน 4 ดาน  
เทศบาล 

/ปจจัยการประเมิน 
ดานนโยบาย 

(เต็ม 20) 
ดานเทคนิค 
(เต็ม 50) 

ดานการบริหาร
จัดการ (เต็ม 42) 

ดานการ
ประชาสัมพันธฯ 

(เต็ม 20) 

สรุปผล 
การประเมิน 

(รอยละ) 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

1. เทศบาลนครขอนแกน 16 46 36 9 ดี (81.06)   
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 16 46 35 9 ดี (80.30) 
3. เทศบาลเมืองชัยภูมิ 16 47 35 9 ดี (81.06) 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ  (Constructed Wetland) 
ระบบ/เทศบาล ดานนโยบาย 

(เต็ม 20) 
ดานเทคนิค 
(เต็ม 46) 

ดานการบริหาร
จัดการ  

(เต็ม 42) 

ดานการ
ประชาสัมพันธฯ 

(เต็ม 20) 

สรุปผล 
การประเมิน 

(รอยละ) 
4. เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน 12 32 28 13 พอใช (66.41) 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
ระบบ/เทศบาล ดานนโยบาย 

(เต็ม 20) 
ดานเทคนิค 
(เต็ม 52) 

ดานการบริหาร
จัดการ  

(เต็ม 42) 

ดานการ
ประชาสัมพันธฯ 

(เต็ม 20) 

สรุปผล 
การประเมิน 

(รอยละ) 
5. เทศบาลเมืองมหาสารคาม 14 48 35 11 ดี (80.60)  
6. เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 14 33 18 12 ตองปรับปรุง 

(57.46) 
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 5.2.3  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  จากการประเมิน
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนขางตน จะเห็นไดวา  
  1)  พ้ืนท่ีใหบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียยังไมครอบคลุม  โดยสวนใหญเปนเขตชุมชน
หนาแนน ยานตลาดการคา เพียงรอยละ 10-40 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครองเทานั้น ยกเวนเทศบาลนครขอนแกน
ท่ีมีพ้ืนท่ีใหบริการครอบคลุมถึงรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครอง  ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ียังไมมีการใหบริการท่ีเหลือ 
ขณะนี้เริ่มประสบปญหาน้ําเสียชุมชน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะท่ีอยูอาศัยและการคา  และ
สงผลตอคุณภาพในแหลงน้ําสาธารณะท่ีเปนแหลงรองรับ 
  2)  ปริมาณน้ําเสียเขาระบบยังไมเต็มศักยภาพของระบบ  โดยสวนใหญมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบ
เพียงรอยละ 50-70 ของศักยภาพระบบบําบัดเทานั้น  ยกเวนระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีมี
น้ําเสียเขาระบบไมถึงรอยละ 10 ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจาก  
   - ระบบรวบรวมน้ําเสียสวนใหญ เปนระบบทอรวม (Combined Sewer)  ทําใหมีท้ังน้ําฝน
และน้ําเสียรวมกัน และออกแบบไวเพ่ือรองรับปริมาณน้ําเสียในอนาคต 20 ป  รวมถึง มีบางแหงคาดการณ
ปริมาณน้ําเสียไวสูง เนื่องจากการคาดการณการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของเมือง แตในความเปนจริง
อาจจะมีการชะลอตัว  ซ่ึงอาจทําใหการออกแบบศักยภาพระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญเกินไป 
   - การออกแบบการวางเสนทอสวนใหญ เพ่ือลดคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการสูบน้ําเสีย จึงวาง
ทอรวบรวมน้ําเสียใหไหลตามแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) ทําใหความลึกของแนวเสนทอเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
ตามระยะทาง ซ่ึงทอรวบรวมน้ําเสียบริเวณท่ีเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียอาจมีระดับความลึกถึงประมาณ 7-8 เมตร   
และหากควบคุมการกอสรางไมเหมาะสม อาจประสบปญหาทอรวบรวมทรุด หรือน้ําเสียไมไหลเขาทอรวบรวม
และระบบบําบัด  หรือน้ําเสียไหลซึมออกตามรอยแตกของทอ เปนตน 
   - การเชื่อมทอจากบานเรือนเขาสูทอรวบรวมหลักยังไมครอบคลุม  โดย อปท. ยังไมมีการ
สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขาใจความรวมมือกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง   
   - การบํารุงดูแลรักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสีย สวนใหญไมมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  โดย
มีการดําเนินการตอเม่ือมีการรองเรียนหรือรองขอจากประชาชน และเพ่ือการระบายน้ําทวมขัง  
  3)  การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระดับเทศบาลตําบลมักมีขอจํากัดในการดาน
งบประมาณในการบริหารจัดการ และบุคลากรท่ีไมมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ขณะท่ีระดับเทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองมีศักยภาพท้ังดานงบประมาณและบุคลากร  ซ่ึงระดับหัวหนางานสวนใหญเปนวิศวกรสิ่งแวดลอม
หรือวิศวกรโยธา  แตยังใหความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการระบบ
คอนขางนอย  แมวาจะมีนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมและกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน แตการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียเปนไปตามความจําเปนเรงดวนเทานั้น  นอกจากนี้ สวนใหญยังไม
มีนโยบายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย  จึงทําใหไมมีรายไดเพ่ิมเติมสําหรับการบริหารจัดการระบบ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  4)  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชนคอนขางนอย  ทําใหไมสามารถสราง
ความตระหนักและความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการจัดการ
น้ําเสียชุมชนไดเทาท่ีควร  โดยเฉพาะการจายคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย การเชื่อมทอจากบานเรือนเขาสู
ทอรวบรวมหลัก   การเฝาระวังและการใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัด เปนตน 
  5)  ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบวา ประสิทธิภาพการลดบีโอดี คิดเปนรอยละ 19-72  และ
คุณภาพน้ําเสียท่ีออกจากระบบบําบัดเฉลี่ยผานเกณฑมาตรฐานทุกแหง  แตควรมีการบริหารจัดการใหเหมาะสม
โดยเฉพาะชวงฤดูแลง เชน จัดทําแผนการสูบน้ําเขาระบบอยางสมํ่าเสมอ  ทําความเขาใจกับเกษตรกรในการสูบน้ํา
จากบอบําบัดไปใช  การบํารุงดูแลรักษาทอรวบรวมอยางสมํ่าเสมอ เปนตน นอกจากนี้  ยังมีการตรวจสอบคุณภาพ 
น้ําเขาและออกจากระบบบําบัด และคุณภาพน้ําในแหลงน้ํารองรับอยางสมํ่าเสมอจํานวน 3 แหงไดแก เทศบาลนคร
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

ขอนแกน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   และเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สวนระบบท่ีเหลือยังไมมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  6)  การรวบรวมน้ําเสียชุมชนจาก อปท. ขางเคียงเขาสูระบบบําบัด เพ่ือใหระบบบําบัดน้ําเสียใช
งานไดเต็มศักยภาพยิ่งข้ึน เชน เทศบาลท่ีอยูรอบเขตเทศบาลนครขอนแกน  (เทศบาลตําบลบานเปด  เทศบาล
เมืองศิลา) ท่ีมีชุมชนหนาแนน  โดยยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการใชระบบรวมกันและการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การบําบัดน้ําเสียจากทองถ่ินขางเคียง หากเม่ือมีการเชื่อมทอรวบรวมเขาระบบบําบัดดังกลาว  
 
5.3   การประเมินประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

  5.3.1  การสํารวจการดําเนินงานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในป 2558  พบวา ระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนมีการดําเนินระบบ 12 แหง และอยูระหวางกอสราง 1 แหง  ไดแก 
เทศบาลตําบลนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู  สวนใหญมีการบริหารแบบศูนยรวม (Cluster) และเปนระบบฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล  โดยมี 2 แหง เปนระบบผสมผสาน (ระบบฝงกลบ,ทําปุยหมัก,ระบบคัดแยก) ไดแก 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุและเทศบาลตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  มีสถานีขนถาย 1 แหง คือ เทศบาลนคร
ขอนแกน  

 สําหรับประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยทองถ่ินทุกแหงสามารถรวบรวมและเก็บขน
ขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ  ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยมีคุณภาพในการดําเนินงานของ
ระบบ แบงออกเปน   
 -  ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 58  ไดแก เทศบาล
เมืองบานไผ เทศบาลเมืองชุมแพ  เทศบาลเมืองเมืองพล  เทศบาลเมืองกระนวน  เทศบาลตําบลน้ําพอง  
(จางเหมาเอกชน) จังหวัดขอนแกน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลตําบลโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
 - ดําเนินการฝงกลบสัปดาหละ 1- 2 ครั้งหรือทยอยฝงกลบ  จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 
17 ไดแก เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู   
 - ดําเนินการเทกองไมฝงกลบ จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 25 ไดแก  เทศบาลนคร
ขอนแกน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  และเทศบาลเมืองชัยภูมิ   ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 74 

ตารางท่ี  74   ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  

จังหวัด เทศบาล ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
กาฬสินธุ เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ 
- ระบบผสมผสาน (ระบบฝงกลบ , ทําปุยหมัก , ระบบคัดแยก) 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 90 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 30 แหง เก็บคากําจัด 400 บาท
ตอตัน  เริ่มเปดดาํเนินการเมื่อ 2550 
- ดําเนินการฝงกลบทุกวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลและมีใชงาน 

 
ขอนแกน 

เทศบาลนคร
ขอนแกน 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และมีสถานีขนถาย 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 250 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 13 แหง เก็บคากําจัด 375 
บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2543 
- ดําเนินการเทกองไมดําเนินการฝงกลบ 

 
 
 
 
 

เทศบาลเมือง 
ชุมแพ 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 30-35 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 2 แหง เก็บคากําจัด 800 
บาทตอตัน เริม่เปดดําเนินการเมื่อ 2545 
- ดําเนินการฝงกลบทุกวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

ตารางท่ี  74   ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ตอ) 

จังหวัด เทศบาล ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
ขอนแกน เทศบาลเมือง

กระนวน 
- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 27 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 13 แหง เก็บคากําจัด 450 บาท
ตอตัน เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2545 
- ดําเนินการฝงกลบทุกวัน 

เทศบาลเมือง
เมืองพล 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 20 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 14 แหง เก็บคากําจัด 400 บาท
ตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2545 
- ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน  
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 

เทศบาลเมือง
บานไผ 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 40-42 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 10 แหง เก็บคากําจัด 250 
บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2545 
- ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 

เทศบาลตาํบล
นํ้าพอง 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 11 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 3 แหง 
- ดําเนินการฝงกลบทุกวัน โดยจางเหมาเอกชน 75,000 บาทตอเดือน  เริ่มเปด
ดําเนินการเมื่อ 2547 

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ   

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 50-60 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 11 แหง เก็บคากําจัด 800 
บาทตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2546 
- ดําเนินการเทกองและบดอัด 

ชัยภูม ิ เทศบาลตําบล
เชียงยืน 

- ระบบผสมผสาน (ระบบฝงกลบ , ทําปุยหมัก , ระบบคัดแยก) 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 32-33 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 17 แหง เก็บคากําจัด 600 
บาทตอตัน  เริ่มเปดดาํเนินการเมือ่ 2544 
- ดําเนินการบดอัดทุกวัน และฝงกลบสัปดาหละ 1-2 ครั้ง 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 

มหาสารคาม เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 97 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 14 แหง เก็บคากําจัด 400 บาท
ตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2543 
- ดําเนินการเทกองและบดอัด ไมไดฝงกลบ 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 

หนองบัวลําภ ู
 
 
 
 
 

เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภ ู

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 32.7 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 11 แหง เก็บคากําจัด 470 บาท
ตอตัน  เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2546 
- ดําเนินการเทกองและบดอัด และฝงกลบสัปดาหละ 1 ครั้ง 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแตไมไดใชงาน 

เทศบาลตาํบล
โนนสัง 

- ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเขาระบบ 10 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 2 แหง   เก็บคากําจัด 500 บาท
ตอตัน เริ่มเปดดําเนินการเมื่อ 2557 
- ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลและใชงาน 
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รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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ตารางท่ี  74   ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ตอ) 

จังหวัด เทศบาล ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
หนองบัวลําภ ู

 
เทศบาลตาํบล

นากลาง 
- อยูระหวางการกอสราง เปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
- ออกแบบรองรับปริมาณขยะเขาระบบ 30 ตันตอวัน จํานวนเครือขาย 9 แหง  

 
  5.3.2  การประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  โดยใชปจจัยการประเมินหรือตัวบงชี้ 4 ดาน
ไดแก   
  1) ดานนโยบาย ประกอบดวย นโยบายฝายบริหารและการแปลงสูการปฏิบัติ  การกําหนด
ผูรับผิดชอบระบบเก็บรวบรวมขอมูลและการรายงานตอผูบริหาร  และการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานและการรวมกลุมพ้ืนท่ี  
  2) ดานเทคนิค ประกอบดวย การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด การ
กอสรางไดตามแบบและมีการตรวจสอบ/ทดสอบระบบกอนการใชงาน  และการดําเนินการโดยมีมาตรการและ
การปฏิบัติงานท่ีจําเปน  รวมถึง การตรวจสอบการทํางานของระบบ  
  3) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย ดานบุคลากร  การบริหารจัดการเดินระบบ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในรอบ 1 ป  และการบํารุงรักษาดูแลระบบตามแผน  
  4) ดานการประสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย การดําเนิน
กิจกรรมประชาสัมพันธและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  การจายคาธรรมเนียม รวมถึงการ
ใหบริการประชาชน    โดยสรุปผลคะแนนแบงออกเปน 3 ระดับคือ 
  คะแนนรวมมากกวารอยละ                    80   อยูในเกณฑดี 
  คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 
  คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60  อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 ซ่ึงสรุปผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนตามปจจัยการ
ประเมิน 4 ดานขางตน พบวา ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 75   
และอยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 25 หรือมีเพียง 3 แหง ไดแก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลเมืองบานไผ 
จังหวัดขอนแกน  และเทศบาลตําบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู  โดยสวนใหญมีคะแนนดานเทคนิคและการ
บริหารจัดการคอนขางต่ํา  ดังมีสรุปผลคะแนนในตารางท่ี 75 

ตารางท่ี 75 สรุปผลคะแนนการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยปจจัยการประเมิน 4 ดาน  
ระบบ/เทศบาล ดานนโยบาย 

(เต็ม 26) 
ดานเทคนิค 
(เต็ม 52) 

ดานการบริหาร
จัดการ  

(เต็ม 36) 

ดานการ
ประชาสัมพันธฯ 

(เต็ม 22) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(รอยละ) 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 25 50 34 20 ดี (94.85)   
2. เทศบาลตําบลเชียงยืน 22 47 19 16 พอใช (76.47) 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลกัสขุาภิบาล 
ระบบ/เทศบาล ดานนโยบาย 

(เต็ม 26) 
ดานเทคนิค 
(เต็ม 42) 

ดานการบริหาร
จัดการ  

(เต็ม 34) 

ดานการ
ประชาสัมพันธฯ 

(เต็ม 22) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(รอยละ) 

3. เทศบาลนครขอนแกน 22 32 18 18 พอใช (72.58)  
4. เทศบาลเมืองบานไผ 25 38 19 18 ดี (80.65) 
5. เทศบาลเมืองเมืองพล 22 35 19 15 พอใช (73.39) 

 
 

254 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นท่ีลุมน้ําชีตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

ตารางท่ี 75 สรุปผลคะแนนการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยปจจัยการประเมิน 4 ดาน (ตอ) 
ระบบ/เทศบาล ดานนโยบาย 

(เต็ม 26) 
ดานเทคนิค 
(เต็ม 52) 

ดานการบริหาร
จัดการ  

(เต็ม 36) 

ดานการ
ประชาสัมพันธฯ 

(เต็ม 22) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(รอยละ) 

6. เทศบาลเมืองชุมแพ 22 37 19 14 พอใช (74.19) 
7. เทศบาลเมืองกระนวน 22 37 18 15 พอใช (74.19) 
8. เทศบาลตําบลนํ้าพอง 22 40 18 14 พอใช (75.81) 
9. เทศบาลเมืองชัยภูมิ 22 35 17 14 พอใช (70.97) 
10.เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

22 31 18 16 พอใช (70.16) 

11.เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู  

22 38 19 14 พอใช (75.00) 

12.เทศบาลตําบลโนนสัง 25 38 20 18 ดี (81.45) 

 
 5.3.3  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  จากการประเมินระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขางตน จะเห็นไดวา  
  1)  ทองถิ่นสวนใหญมีนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอยที่คอนขางชัดเจนและตอเนื่อง 
โดยมีแผนการจัดการขยะมูลฝอยรายป และมอบหมายผูรับผิดชอบเปนระบบอยางชัดเจน ตั้งแตระบบ
รวบรวมเก็บขน  การสงเสริมการมีสวนรวม  การจัดเก็บคาธรรมเนียม  และระบบกําจัดขยะมูลฝอย รวมถึง
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง ตามความจําเปน แตยังมี
ขอจํากัดดานงบประมาณที่ยังไมเพียงพอหรือเกินศักยภาพของทองถิ่น เชน คาใชจายในการซอมบํารุง
เครื่องจักรกลที่ใชประจําสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย หรือการจัดหาเครื่องจักรกลทดแทน ซึ่งตองซอมแซม
บอยครั้งและมีราคาคอนขางสูง  เปนตน  
  2)  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฯ  โดยรวมอยูในระดับพอใช  แตสภาพปญหาท่ีพบ
ในการดําเนินการคือ  ไมไดดําเนินการฝงกลบขยะทุกวัน  ทําใหเกิดขยะสะสมตอเนื่อง ขยะปลิวกระจัด
กระจาย และระบบรวบรวมน้ําชะขยะไมมีประสิทธิภาพหรือสถานีสูบน้ําชะขยะชํารุด ไมสามารถรวบรวม
น้ําชะขยะเขาระบบบําบัดน้ําเสียได สงผลใหระบบบําบัดน้ําเสียไมมีการใชงาน และบางแหงระบบบําบัด 
น้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชขึ้นรก แผนพลาสติกฉีกขาดและไฟไหม หรือกลายเปนที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอย  สงผลใหเกิดปญหาน้ําชะขยะไหลซึมออกนอกบอฝงกลบและขังอยูในบอฝงกลบ ประกอบกับ
เครื่องจักรชาํรุดตองซอมแซมบอย มีอายุการใชงานเกิน 10 ป จึงเปนอุปสรรคตอการฝงกลบขยะรายวัน   
  3)  ทองถ่ินสวนใหญยังไมมีการคัดแยกและจัดการของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะ  มูล
ฝอยท่ัวไป  ทําใหมีของเสียอันตรายชุมชนปะปนเขาสูบอฝงกลบขยะ  ซ่ึงอาจจะสงผลใหเกิดการปนเปอนโลหะ
หนักสูสิ่งแวดลอม 
  4)  การดําเนินการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  สวนใหญไมมีการ
ดําเนินการหรือมีแผนการดําเนินการแตไมไดดําเนินการ ไดแก  
   -  ไมมีการเฝาระวังตรวจสอบการปนเปอนน้ําใตดินจากบอสังเกตการณ   และบอ
สังเกตการณบางแหง สรางไมถูกหลักวิชาการทําใหเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอมภายนอก และการสรางไม
ถูกตําแหนง/ไมสอดคลองกับระดับน้ําใตดินไมสามารถเก็บน้ํามาวิเคราะหได 
   -  การดูแลพ้ืนท่ีกันชนหรือ buffer zone ซ่ึงบางแหงเหลือเพียงแนวรั้วลวดหนามไมมีแนว
ไมยืนตน    
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   -  ทุกแหงไมมีระบบการตรวจสอบกาซเนื่องจากการออกแบบโครงสรางตั้งแตเริ่มกอสราง
ระบบท่ีมีเฉพาะทอรวบรวมและทอระบายกาซเทานั้น    
   -  ระบบการจัดการน้ําฝน  บางแหงขาดการดูแลรักษาอยางสมํ่าเสมอ มีเศษขยะเศษดิน
และวัชพืชข้ึนทําใหขัดขวางการระบายน้ํา  และบางแหงถูกถมทับดวยดิน ขณะมีการปรับพ้ืนท่ีหรือถนนรอบบอ
ฝงกลบ  เปนตน 
  5)  การเขารวมกลุมพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  บางแหงมีการเขารวมศูนยจริงนอยกวาท่ีไดลง
นามในบันทึกขอตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยไว  เนื่องจากทองถ่ินท่ีรวมลงนามบางแหงยังไมมีรถเก็บขน  
บางแหงไมตองการเพ่ิมภาระเรื่องคากําจัดขยะ  และเม่ือคํานวณระยะทางขนสงกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนอาจจะ
ไมคุมกับคาขนสงและคากําจัดท่ีตองมีภาระเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีเปนอยู   
  6)  การมีสวนรวมของประชาชนในการลด คัดแยกขยะตนทางยังไมมีการตื่นตัวเทาท่ีควร อาจ
เนื่องมาจาก ทองถ่ินยังไมมีระบบการรวบรวมและเก็บขนขยะแบบแยกประเภทและการจัดเตรียมภาชนะ
รองรับตามประเภทขยะ (คัดแยกขยะ)  รวมถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการเขามาเปนคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมกับทองถ่ิน  และการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจายคาธรรมเนียมใน
การเก็บขนรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย  เปนตน 
  7)  นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน เปนนโยบาย
สําคัญท่ีมีสวนสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเกิดการบูร
ณาการและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยและการเขารวมศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม  ตลอดจนการจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกหลัก
วิชาการ   
  8)  ระบบจัดการสิ่งปฏิกูล ซ่ึงสวนใหญไดรับอุดหนุนงบประมาณกอสรางมาพรอมกับระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  แตไมไดมีการใชงาน เนื่องจาก ยังไมมีมาตรการในการ
ควบคุมผูประกอบการท่ีไดรับสัมปทานการรวบรวมและเก็บขนใหนําสิ่งปฏิกูลไปถายท้ิงยังระบบจัดการสิ่ง
ปฏิกูลอยางเปนระบบ  บางแหงมีการซ้ือขายสิ่งปฏิกูลจากรถเก็บขน/รถดูดสวมโดยตรง เพ่ือนําไปเปนปุยใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   สถานท่ีตั้งระบบจัดการสิ่งปฏิกูลอยูหางไกล เปนภาระเพ่ิมคาใชจายและเสียเวลาเดินทาง  
และระบบประสบปญหาการถายเทสิ่งปฏิกูลลงบอ เปนตน 
  9)  การจัดเก็บคาธรรมเนียม  ทองถ่ินสวนใหญมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะการรวบรวม
และเก็บขนขยะมูลฝอย และมีอัตราคอนขางต่ํา หรืออาจจะต่ํากวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  รวมถึงยังไมมีการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ซ่ึงอาจสงผลตอการบริหารจัดการระบบ
ใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 
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บทที่ 6  

สรุปผลและขอเสนอแนะการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชน 

 

 จากการดําเนินการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  รวม 20 แหง  โดยเปนระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสียชุมชน  6 แหง  และอยูระหวางกอสราง 1 แหง   เปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 12 แหง 

และอยูระหวางกอสราง 1 แหง  ในชวงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2558  ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 10  โดย

สามารถสรุปผลและขอเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้ 

6.1  สรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

  6.1.1  ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน พบวาจากการ
สํารวจมีการดําเนินระบบ 5 แหง  หยุดเดินระบบ 1 แหงคือ เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
เนื่องจากระบบสูบน้ําเขาระบบชํารุด  และอยูระหวางการกอสราง 1 แหงคือ เทศบาลเมืองบานไผ จังหวัด
ขอนแกน   มีประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียผานเกณฑมาตรฐานทุกแหง  แตระบบรวบรวมน้ําเสียยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร  โดยพิจารณาจากปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 
2.24 – 80  นอกจากนี้ ทองถิ่นสวนใหญยังไมมีการดําเนินการในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบริการบําบัด   
น้ําเสีย  ยกเวนเทศบาลตําบลโกสุมพิสัยที่มีการดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบริการบําบัดน้ําเสียใน
อัตราครัวเรือนละ 10 บาทตอเดือน   สําหรับผลการประเมินโดยใชปจจัย 4 ดานไดแก ดานนโยบาย  ดาน
เทคนิค  ดานการบริหารจัดการ และดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน พบวา ระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 66  อยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 
17 และตองปรับปรุงระบบ คิดเปนรอยละ 17  

 6.1.2  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการน้ําเสียชุมชน 

 1)  พ้ืนท่ีใหบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียครอบคลุมเฉพาะเขตชุมชนหนาแนน ยานตลาดการคา 
คิดเปนรอยละ 10-40 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครองเทานั้น  ขณะท่ีในปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะท่ี
อยูอาศัยและการคาไปยังพ้ืนท่ีท่ียังไมมีการใหบริการท่ีเหลือ จึงทําใหประสบปญหาน้ําเสียชุมชน และสงผลตอ
คุณภาพในแหลงน้ําสาธารณะท่ีเปนแหลงรองรับ 

 2)  ปริมาณน้ําเสียเขาระบบยังไมเต็มศักยภาพของระบบ  โดยมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 50 ของศักยภาพระบบบําบดัเทานั้น  ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพระบบโดยทําใหระยะเวลาเก็บกัก
ในบอบําบัดน้ําเสียนานกวาคาท่ีกําหนดในการออกแบบ  เกิดสภาพการสะสมของตะกอนสารอาหารและเกิด
ปญหาการเจริญเติบโตของสาหรายสีเขียวในบอบําบัดปริมาณมาก (Algae  Bloom)  ท้ังนี้เนื่องมาจาก การ
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญเกินไป เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียในอนาคต 20 ป   ปญหา
ทอรวบรวมทรุดหรือน้ําเสียไมไหลเขาทอรวบรวมและระบบบําบัด  หรือน้ําเสียไหลซึมออกตามรอยแตกของทอ  
การเชื่อมทอจากบานเรือนเขาสูทอรวบรวมหลักยังไมครอบคลุม  เปนตน 

 3)  การดูแลรักษาเสนทอของระบบรวบรวมน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  เชนระบบทอ
รวบรวมอุดตัน หรือทอรวบรวมทรุด/แตก ทําใหปริมาณน้ําท่ีเขาสูทอรวบรวมนอยมีการไหลระบายต่ําและ
น้ําซึมเขาเสนทอมากในฤดูฝน ประกอบกับสวนใหญไมมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  โดยมีการดําเนินการ
ตอเม่ือมีการรองเรียนหรือรองขอจากประชาชน และเพ่ือการระบายน้ําทวมขัง   
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 4)  บางแหงมีการนําน้ําเสียจากบอบําบัดในระบบท่ียังไมผานกระบวนการบําบัดไปใชประโยชนใน
การเกษตรกรรม อาจพบปญหาการปนเปอนของเชื้อโรค 

 5)  คาใชจายในการเดินระบบใหมีประสิทธิภาพตองใชงบประมาณสูง  และ อปท. สวนใหญยังไมมี
การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย กอใหเกิดภาระกับทองถ่ินในการจัดสรรงบประมาณในการดูแล
ระบบ  และสงผลตอประสิทธิภาพการเดินระบบ 

 6)  บุคลากรในการดูแลรับผิดชอบการเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย มีจํานวนไมเพียงพอ 
และยังไมมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพียงพอ  ทําใหการดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจาก
ระบบ ฯ และการจัดเก็บขอมูลคุณภาพน้ําเขา – ออก หรือขอมูลอ่ืนเพ่ือใชในการวางแผนการจัดการยังมี
ประสิทธิภาพไมเพียงพอ 

 7)  ยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการใชระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมกันและการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียระหวางทองถ่ินท่ีมีเขตการปกครองติดกัน  หากเม่ือมีการเชื่อมทอรวบรวมเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เพ่ือใหระบบใชงานไดเต็มศักยภาพ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนเขตท่ีมีการขยายตัวของชุมชน
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว   

 8)  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชนคอนขางนอย  และมีการสรางความ
ตระหนักและความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ียังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและเขามามี
สวนรวมในการจัดการน้ําเสียชุมชนไดเทาท่ีควร  โดยเฉพาะการจายคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย  การเชื่อม
ทอจากบานเรือนเขาสูทอรวบรวมหลัก  การเฝาระวังและการใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัด เปนตน 

 9)  ระบบสวนใหญยังไมมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบและเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือแหลงน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงจากการบําบัด 

 6.1.3  ขอเสนอแนะตอการจัดการน้ําเสียชุมชน 

 1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรสงเสริมและสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การจัดการน้ําเสียอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดความตระหนักและการมีสวนรวมในการดําเนินการเชื่อมทอน้ําเสีย
จากบานเรือนเขาสูทอหลัก (ทอ Main)  การจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย  การติดตั้งถังดักไขมัน และการ
ดําเนินการจัดการน้ําเสียท่ีเก่ียวของ  เปนตน  เพ่ือใหปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดมากข้ึน  และใหมีรายไดใน
การบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดทําแผนการดูแลบํารุงรักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสีย และ
ดําเนินการตามแผนอยางสมํ่าเสมอ  รวมถึง ควรพิจารณาการขยายแนวเสนทอรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุม
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมข้ึน  เพ่ือใหสามารถรวบรวมน้ําเสียเขาระบบบําบัดได
มากข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการทํางานของระบบบําบัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญรับผิดชอบในการ
ดําเนินระบบโดยตรง เพ่ือใหเกิดการดูแลระบบอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางตอเนื่อง  

 4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดเก็บฐานขอมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําเขา-ออกจากระบบ  
คาใชจายในการวบรวมและบําบัดตอหนวยอยางตอเนื่อง  เพ่ือใชประโยชนในการวิเคราะหตนทุนและการขยาย
ระบบในอนาคตตอไป  รวมถึง การทบทวนและจัดทําแผนบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดรับกับ
สถานการณปจจุบัน เพ่ือใหสามารถจัดการระบบไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางในการนําน้ําท้ิงจากการบําบัดไปใชประโยชน
ใหมากข้ึน และควรทําความเขาใจแกเกษตรกรในการนําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวไปใชประโยชน 

 6)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมใน
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการบริการบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือใหเกิดรายไดสําหรับการบริหารจัดการระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 

6.2  สรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 6.2.1  ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  

 พบวาจากการสํารวจ มีการดําเนินระบบ 12 แหง และอยูระหวางกอสราง 1 แหง  คือเทศบาล
ตําบลนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู  สวนใหญมีการบริหารแบบศูนยรวม (Cluster)  สําหรับประสิทธิภาพใน
การเก็บขนขยะมูลฝอยทองถ่ินทุกแหงสามารถรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ  
ประสิทธิภาพการกําจัด  ขยะมูลฝอยมีคุณภาพในการดําเนนิงานของระบบ แบงออกเปน   

 -  ดําเนินการบดอัดและฝงกลบทุกวัน จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 58  ไดแก เทศบาลเมืองบานไผ 
เทศบาลเมืองชุมแพ  เทศบาลเมืองเมืองพล  เทศบาลเมืองกระนวน  เทศบาลตําบลน้ําพอง (จางเหมาเอกชน) 
จังหวัดขอนแกน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลตําบลโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  
 - ดําเนินการฝงกลบสัปดาหละ 1- 2 ครั้งหรือทยอยฝงกลบ  จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 17 
ไดแก เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู   
 - ดําเนินการเทกองไมฝงกลบ จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 25 ไดแก  เทศบาลนครขอนแกน  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  และเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
สําหรับผลการประเมินโดยใชปจจัย 4 ดานไดแก ดานนโยบาย  ดานเทคนิค  ดานการบริหารจัดการ และดาน
การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน พบวา ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑ
พอใช คิดเปนรอยละ 75   และอยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 25  

 6.2.2  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 1)  ระบบบางแหงยังไมไดดําเนินการฝงกลบขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล แตมีการบดอัดขยะเทานั้น  

และการบดอัดขยะกอนการฝงกลบยังไมมีประสิทธิภาพ  ทําใหเกิดปญหาในขณะเครื่องจักรลงไปฝงกลบไมได  

โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีเกิดน้ําขังในบอฝงกลบ 

 2)  ระบบรวบรวมน้ําชะขยะไมมีประสิทธิภาพหรือสถานีสูบน้ําชะขยะชํารุด ไมสามารถรวบรวมน้ํา

ชะขยะเขาระบบบําบัดน้ําเสียได สงผลใหระบบบําบัดน้ําเสียไมมีการใชงาน และบางแหงระบบบําบัดน้ําเสียไมมี

ประสิทธิภาพ มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชข้ึนรก แผนพลาสติกฉีกขาดและไฟไหม หรือกลายเปนท่ีท้ิงขยะมูลฝอย  

สงผลใหเกิดปญหาน้ําชะขยะไหลซึมออกนอกบอฝงกลบและขังอยูในบอฝงกลบ  จึงเปนอุปสรรคตอการฝงกลบ

ขยะรายวัน 

   3)  เครื่องจักรกลท่ีใชในระบบกําจัดขยะมูลฝอยชํารุดบอย และมีอายุการใชงานเกิน 10 ป  จึงเปน

อุปสรรคตอการดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพทุกวัน 
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 4)  บอสังเกตการณบางแหง สรางไมถูกหลักวิชาการทําใหเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอมภายนอก 

และการสรางไมถูกตําแหนง/ไมสอดคลองกับระดับน้ําใตดินไมสามารถเก็บน้ํามาวิเคราะหได และสวนใหญยังไม

มีการดําเนินการติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําจากบอสังเกตการณ 

 5)  ระบบบอหมักสิ่งปฏิกูลสวนใหญไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการออกแบบ 

ไมสอดคลองกับความสะดวกในการใชงาน  และยังไมมีมาตรการในการควบคุมผูประกอบการท่ีไดรับสัมปทานการ

รวบรวมและเก็บขนใหนําสิ่งปฏิกูลไปถายท้ิงยังระบบจัดการสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ  รวมถึงท่ีตั้งหางไกลเพ่ิม

ภาระคาใชจายและเสียเวลาเดินทาง 

 6)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังไมมีการดําเนินการคัดแยกและจัดการขยะอันตราย

ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไป ซ่ึงอาจจะสงผลใหเกิดการปนเปอนโลหะหนักสูสิ่งแวดลอม 

 7)  การดูแลรักษาระบบระบายน้ํารอบสถานท่ีกําจัดขยะและพ้ืนท่ีกันชน (Buffer zone)  สวนใหญ

ขาดความตอเนื่องสมํ่าเสมอ  ทําใหตื้นเขิน  มีเศษดินวัชพืชข้ึน  เศษขยะ กีดขวางทางระบายน้ํา  หรือบางแหงไม

พบระบบระบายน้ําฝนและแนวไมยืนตนท่ีเปนพ้ืนท่ีกันชนบริเวณแนวรั้ว 

 8)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะการรวบรวมและเก็บขนขยะ

มูลฝอย และมีอัตราคอนขางต่ํา หรืออาจจะต่ํากวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  และยังไมสามารถเก็บไดครอบคลุมทุก

หลังคาเรือน  ในขณะท่ีคาใชจายเก็บขนคอนขางสูง เม่ือเทียบกับรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บ

คาธรรมเนียม  รวมถึงยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  6.2.3  ขอเสนอแนะตอการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการลด และคัดแยกขยะ 
มูลฝอย ณ แหลงกําเนิด เพ่ือยืดอายกุารใชงานระบบ รวมถึง ดําเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนอยางเปนระบบ  

 2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยใหไดทุกวัน เพ่ือไมใหเกิดขยะ
สะสมและปญหาน้ําชะขยะขังในบอฝงกลบ รวมถึงเกิดความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ฝงกลบขยะเม่ือข้ึนชั้นขยะมูลฝอยตามท่ีออกแบบไว  โดยมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําวัน พรอมท้ัง
สื่อสารใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเขาใจและสามารถบริหารจัดการหนางานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
ตลอดจนจัดทําแผนซอมบํารุงเครื่องจักรท่ีใชงานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  แผนการดูแลรักษาระบบระบาย
น้ําและพ้ืนท่ีกันชน (Buffer zone)  และดําเนินงานตามแผนอยางสมํ่าเสมอ 

 3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณาดําเนินการติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําจากบอ
สังเกตการณอยางตอเนื่อง   และอาจจะตองตรวจสอบทางดานเทคนิคในการออกแบบและการกอสรางบอ
สังเกตการณใหไดตามมาตรฐาน เพื่อพิจารณาใหสอดคลองกับขอมูลระดับน้ําใตดินในสวนทิศทางการไหล
และปริมาณน้ํา  ทั้งนี้ อาจจะประสานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในการสนับสนุนดานเทคนิคและการสํารวจ
เบื้องตน 

 4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะ
มูลฝอยใหครอบคลุม และพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด  
อาทิ  การใหชุมชนเปนผูจัดเก็บ  การสรางความเขาใจแกประชาชนอยางตอเนื่อง  เปนตน   
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 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรพิจารณาดําเนินการจัดใหมีระบบกําจัด สิ่งปฏิกูลท่ีถูกตองตาม
หลักวิชาการและใชงานได  ควบคูกับการดําเนินการประชาสัมพันธในการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางตอเนื่อง เพ่ือ
สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนและเกษตรกร และพิจารณากําหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติใน
การขออนุญาตหรือตอใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพ
อนามัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม   

 6)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับในการจัดการขยะมูลฝอย 
ใหสามารถเปนผูเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 7)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรรวบรวมและจัดเก็บขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปน
ระบบ และควรมีแผนแมบทในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนท่ีชัดเจนเพ่ือใชประโยชนใน
การบริหารจดัการระบบอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

6.3  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 

 6.3.1  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง  และพัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลฯ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยติดตามตั้งแตระยะเริ่มโครงการ  ระยะกอสราง และ
ระยะดําเนินการอยางตอเนื่อง  ควบคู กับการพัฒนาศักยภาพสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  และทองถ่ินในการติดตามประเมินผลโครงการจัดการขยะมูลฝอย
และน้ําเสียชุมชน เพ่ือใหมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนกระตุนการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง   

 6.3.2  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรสรางแรงจูงใจแกทองถ่ินใน
การดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดใหประสบผลสําเร็จ   อาทิ  การเชิดชูเกียรติในการเปนพ้ืนท่ีตนแบบการดําเนินการจัดการน้ําเสียและ
ขยะมูลฝอยชุมชนอยางยั่งยืน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการน้ําเสียและขยะมูล
ฝอยชุมชนระดับทองถ่ิน  เพ่ือถายทอดบทเรียนประสบการณและพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกันใหสามารถ
ดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

 6.3.3  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ควรพิจารณาใหสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนหนวยงานประสานและ
ดําเนินการ  โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหการสนับสนุนดานเทคนิค
และงบประมาณอยางตอเนื่อง  ดังนี้  

 -  สนับสนุนการเตรียมความพรอมของทองถ่ินท่ีมีศักยภาพและพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีแนวโนมสภาพ
ปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอยางตอเนื่อง  เชน  การพัฒนาศักยภาพ อปท. ในการจัดการน้ําเสียและ
ขยะมูลฝอยชุมชน   การชี้แจงหลักเกณฑข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  และการสํารวจประเมินความ
พรอมในพ้ืนท่ีเบื้องตน  เปนตน 

 -  การติดตามประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอยางตอเนื่อง และควร
พิจารณาสนับสนุนคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีจําเปน  เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการ
ประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฯ  ตอไป 
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 6.3.4  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรพิจารณาสนับสนุนและ
พัฒนาการใชกลไกคณะกรรมการติดตามประเมินผลและจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการเชิงรุกและแกไขปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนในระดับ
พ้ืนท่ีอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากข้ึน  อาทิ  การพิจารณาใหมีการคาตอบแทน/เบี้ยประชุมคณะกรรมการ   
และการกําหนดรูปแบบการกลั่นกรองพิจารณาโครงการท่ีชัดเจน เชน การเขารวมกระบวนการการจัดทํา
โครงการตั้งแตเริ่มตน   การลงสํารวจความพรอมในพ้ืนท่ี  การพิจารณาแบบรายละเอียดกอสราง  การเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน   

 6.3.5  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรพิจารณาการสรางกลไกใน
การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปใหเชื่อมโยงกับดัชนีตัวชี้วัดหรือเกณฑมาตรฐานในการจัดการ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  โดยอาจเปนความตกลงและรวมมือของ 3 หนวยงานหนักคือ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และสํานักงบประมาณ  เพ่ือเปนการบังคับใหทองถ่ินสามารถ
ดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 6.3.6  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่องในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  ซ่ึงเปนนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล  โดยการประสานการดําเนินงานตามภารกิจท้ัง 3 กรมหลักคือ กรมควบคุมมลพิษ  กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนในการดําเนินงานอยางเหมาะสมในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ีท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 6.3.7  หลักเกณฑแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  ควรทบทวนการ
สนับสนนุในประเด็น ดังนี ้

 - การดําเนินงานดานการสงเสริมการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกความตระหนัก โดยเชื่อมโยง
หรือใชกลไกกองทุนสิ่งแวดลอมใหเปนรูปแบบทีชัดเจนตอเนื่อง  เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงาน
ใหประสบผลสําเร็จ  โดยอาจจะตองพิจารณาผลลัพธท่ีเกิดข้ึน และการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม   

 - การสนับสนุนเครื่องจักรกลทดแทนท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป เพ่ือใหการจัดการระบบมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีการดําเนินการจัดการไดอยางตอเนื่อง 

 - การสนับสนุนการดําเนินงานจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขนาดเล็กหรือการรวมกลุมขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพในการดําเนินงานและเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี ขณะท่ี
เม่ือเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญอาจจะเปนปญหาท่ีไมเรงดวน 

 - การจัดการน้ําเสีย ควรพิจารณาหลักเกณฑหรือกลไกใหทองถ่ินมีการดําเนินการเชื่อมทอน้ําเสีย
จากบานเรือนเขาสูทอหลัก และการสงเสริมหรือบังคับใหทองถ่ินเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย โดยการ
เก็บรวมกับคาประปาหรอืคาความสกปรกในรูป BOD Loading 

 - การพิจารณาแนวทางการใชท่ีดินสาธารณประโยชนเพ่ือการแกไขปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอย
ชุมชน  โดยอาจจะพิจารณาใหใชท่ีดินสาธารณประโยชนเปนการชั่วคราว (ขอตอการอนุญาตทุก 5 ป)  ควบคู
กับการกําหนดมาตรการในการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานระบบตอสาธารณะอยาง
ตอเนื่อง  ซ่ึงจะมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากกวาการขอใชและการถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชนตาม
มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 9 
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