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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินงานเรื่องแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา 7 - 41  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้จัดทําโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด       
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดรายจ่ายอ่ืน(ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2537 - 2554 สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค(สสภ.) เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และสนับสนุนส่งเสริมด้านเทคนิควิชาการแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการการจัดการน้ําเสีย
ชุมชน และขยะมูลฝอยชุมชน ดังนั้นเพื่อให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถดําเนินการ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงขอความร่วมมือสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1-16 ดําเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
ในระดับจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 ติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
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1.3 พื้นที่ดําเนินการ 

จังหวัด จํานวน อปท.  
(จํานวนระบบ) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

สุราษฎร์ธานี 3 อปท. (3 แห่ง) - เทศบาลเมืองนาสาร 
  (Constructed Wetland) 
 

- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
  (Sanitary Landfill) 
- องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า 
  (Incinerator) 

นครศรีธรรมราช 3 อปท. (5 แห่ง) - เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  (Stabilization Pond) 
- เทศบาลเมืองทุ่งสง 
  (Activated Sludge) 
 

- เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลเมืองทุ่งสง 
  (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลเมืองปากพนัง 
  (Sanitary Landfill) 

ชุมพร 2 อปท. (2 แห่ง) ไม่มี - เทศบาลเมืองชุมพร 
  (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลเมืองหลังสวน 
  (Sanitary Landfill) 

รวม 8 อปท. (10 แห่ง) 3 แห่ง 7 แห่ง 
 
1.4 วิธีดําเนินการ 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.4.1 ประชุมวางแผนงานร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพิจารณากรอบในการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน และแบบสํารวจเพื่อให้การ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

1.4.2 วางแผนการดําเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทั่วไป การบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตลอดจนความต้องการ
เร่งด่วน ในการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสีย รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ 

1.4.3 สํารวจข้อมูลภาคสนามและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สําหรับนําไปวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 

1.4.4 วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ปัญหาในการจัดการน้ําเสียและการจัดการมูลฝอย 
1.4.5 สรุปปัญหาในการจัดการน้ําเสียและการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4.6 จัดทําข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากสถานการณ์ ข้อจํากัดและศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4.7 จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2537-2554 
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการ  

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2537-2554 
ในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 8 แห่ง 

1.5.2 รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

1.5.3 ระบบฐานข้อมูลกลาง สถานภาพการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะ    
มูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

1.5.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
ในระดับจังหวัด 

 



 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
ข้อมลูพื้นฐาน  

และสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
จําแนกตามองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เป็นส่วนราชการในระดับกอง สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ด้านควบคุมมลพิษ) ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง        
กรม พ.ศ.2545 ให้มีการโอนกิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-12 ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและ  ของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12 บางส่วนในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มาเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดต้ัง
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ขึ้น โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
2. ประสานการดําเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลแผน และมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

ระดับภาคและระดับจังหวัด 
3. จัดทํารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค 
4. จัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนและ

เสริมศักยภาพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงาน   ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

6. ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุ
ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 

7. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาคและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 มีพ้ืนที่รับผิดชอบลุ่มน้ําตาปี ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนบนและลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพ้ืนที่ 32,142.865 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 3,226,174 คน 
ประกอบด้วย เขตการปกครอง 4 จังหวัด 55 อําเภอ 396 ตําบล 3,297 หมู่บ้าน และการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาลนคร 3 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตําบล 
109 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 307 แห่ง (ที่มา : กรมการปกครอง) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14 รับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินสมรรถนะการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 แห่ง และระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 7 แห่ง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน และสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
2.1.1 ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในตําบลตลาด อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จัดรูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลฉบับ
แรกขึ้น คือ พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ซึ่งมีผลทําให้สุขาภิบาลเมืองสุราษฎร์ธานีได้รับการ
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2478 มีพ้ืนที่ 2.67 ตารางกิโลเมตร และ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2501 ได้ขยายเทศบาลทําให้มีพ้ืนที่ 6.95 ตารางกิโลเมตร ต่อมาท้องถิ่นมีความเจริญ
ขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดชุมชนและย่านการค้าทั้งภายในเขตและนอกเขตเทศบาลซึ่งติดกับเขตเทศบาล        
มีสภาพคล้ายคลึงกัน อีกทั้งเป็นที่ต้ังของการปกครองระดับจังหวัด ในขณะเดียวกันพื้นที่ตําบลใกล้เคียงก็มี
ความเจริญต่อเนื่องเป็นชุมชนเดียวกันกับเทศบาล จึงได้ขยายเขตตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2537 และมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2537 ครอบคลุมพ้ืนที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีจํานวน
ประชากร 127,753 คน (พ.ศ.2552) 

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2550 นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนาม
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมือง    
สุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 

2.1.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ประมาณ 68.97 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ 

เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําตาปีไหลผ่านภายในเขตเทศบาล โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ    ตําบลบางชนะ ตําบลคลองฉนากและตําบลท่าทองใหม่ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ    ตําบลวัดประดู่และตําบลขุนทะเล 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชรและอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ตําบลบางชนะ ตําบลบางใบไม้และตําบลวัดประดู่ 
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2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
1) ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่ริมบริเวณที่ราบแม่น้ําตาปีและเป็นที่บรรจบของลําน้ํา
หลายสายได้แก่ คลองท่ากูบและคลองมะขามเตี้ยที่ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ําตาปีบริเวณเทศบาลนคร    
สุราษฎร์ธานี และแยกออกเป็น 2 สายไหลลงสู่ทะเล คอื แม่น้ําตาปีและคลองฉนาก 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ของภาคใต้ที่ติดต่อ

กับอ่าวไทย อิทธิพลสําคัญต่อภูมิอากาศของจังหวัด คือ ลมมรสุมและเทือกเขาตอนกลางรวมทั้งอิทธิพล
ของลมพายุหมุนที่พัดเข้ามาในรอบปี ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต้เป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร้อน 
(Tropical Monsoon) อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งปี ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม จะได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนชื้นพัดเข้าสู่ชายฝ่ังทะเลตะวันตกของภาคใต้ทําให้พ้ืนที่     
ด้านตะวันตกมีฝนตกมาก ส่วนบริเวณชายฝั่งตะวันออกมีฝนตกน้อยกว่า ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
ตุลาคม จะมีลมพายุหมุน เช่น ดีเปรสชั่น ทําให้เกิดฝนตกทั่วไปท้ังจังหวัด ช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึง
เดือนมกราคม ลมมรสุมจะเปลี่ยนทิศทางพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปลมน้ีจะเป็นลมหนาว
และแห้งแล้งแต่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยจะมีฝนตกชุก หลังจากนั้นจะเป็นระยะที่ฝนทิ้งช่วง คือ 
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ช่วงนี้อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง 

2.1.4 ประชากรและการปกครอง 
ประชากรในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีจํานวน 127,787 คน ชาย 60,957 คน       

หญิง 66,830 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) 
2.1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้แต่มีแนวเขตติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร 
2. ทรัพยากรสัตว์ป่า ในเขตเทศบาลฯ เป็นเขตเมืองไม่มีสัตว์ป่าสําคัญหรือสัตว์หายาก 
3. ทรัพยากรแหล่งน้ํา แม่น้ํา ได้แก่ แม่น้ําตาปี คลอง ได้แก่ คลองท่ากูบและคลองมะขามเตี้ย 
4. ทรัพยากรธรณี ในเขตเทศบาลไม่มีทรัพยากรธรณีที่สําคัญ 
5. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเขตเทศบาลไม่มพ้ืีนที่ที่ติดกับป่าชายเลน 

2.1.6 สภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มที่จะกระจายสาขาการผลิตและปรับตัว

เข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทาง
การเกษตร ประมงและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นวัตถุดิบสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม ความได้เปรียบของ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่มีอยู่
แล้วระดับหนึ่งและมีแผนงานจะขยายบริการเพิ่มขึ้นจะสนับสนุนโอกาสการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งของภาคใต้ตอนบน       
ที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทได้ต่อไป 
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2.1.7 การสาธารณูปโภค 
1) การไฟฟ้า 

ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี โดยมีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 39,299 หลังคาเรือน มีระบบจําหน่ายครอบคลุมแล้ว
ทั้งหมด 57,507 หลังคาเรือน ซึ่งเทศบาลจะรับผิดชอบเฉพาะการขยายเขตการติดต้ังซ่อม ตลอดจน
อุปกรณ์เพื่อบริการแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ซึ่งเป็นไฟฟ้าสาธารณะเท่านั้น (ที่มา : การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2551) 

2) การประปา 
การให้บริการนํ้าประปาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดําเนินการโดยการประปาส่วน

ภูมิภาคสุราษฎร์ธานี โดยผลิตน้ําประปาได้ประมาณ 45,772.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวนครัวเรือนที่ใช้
น้ําประปา 40,179 หลังคาเรือน และน้ําประปาที่ใช้ประมาณ 31,084 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ที่มา : สํานักงาน
ประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551) 

2.1.8 การศึกษา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 

3 แห่ง ดังตารางที่ 2-1 
ตารางที่ 2-1 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ที่ ชื่อสถานศึกษา 
จํานวน 
ห้องเรียน
(ห้อง) 

จํานวน 
นักเรียน
(คน) 

จํานวนครู(คน) จํานวน
ผู้บริหาร

สถานศึกษา
(คน) 

พนักงาน
ครู 

พนักงา
นจ้าง 

1 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 37 1,312 59 16 4 
2 โรงเรียนเทศบาล 3(ตลาดล่าง) 34 1,117 50 19 3 
3 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดโพธาวาส) 32 1,258 53 28 3 
4  โรงเรียนเทศบาล 5 48 2,027 78 18 4 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4(วัดโพธาวาส) 4 120 - 5 - 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา 1 60 - 3 - 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 2 65 - 3 - 
 รวม 158 5,959 240 92 14 

 
2.1.9 การสาธารณสุข 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 4 แห่ง ได้แก่  
1) ศูนย์บริการสาธารณสุขถนนชนเกษม(ตรงข้ามโรงแรมตาปี) 
2) ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนหลวง ร.9 
3) ศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางใบไม้ 
4) ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาล(บึงขุนทะเล) 

ประกอบด้วย งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานทันตสาธารณสุข และ
งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกันปฏิบัติงานบริการประชาชน โดยมีบุคลากรจากเครือข่ายโรงพยาบาล    
สุราษฎร์ธานีหมุนเวียนมาให้บริการ นอกจากนี้ยังมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ในเขตเทศบาล จํานวน 
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2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขนาด 800 เตียง และโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ขนาด 90 เตียง 
สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ ขนาด 200 เตียงและ
โรงพยาบาลศรีวิชัย ขนาด 50 เตียง คลินิกเอกชน 66 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง 

2.1.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เนื่องจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนศูนย์กลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการ สถาบันการเงินและสถานศึกษา ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
สถานศึกษา สถานที่ราชการ เกษตรกรรมและอื่นๆ โดยมีลักษณะการใช้ที่ดิน ดังตารางที่ 2-2 
ตารางที่ 2-2 ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่พักอาศัย 20,770.43 48.19 
พ้ืนที่พาณิชยกรรม 1,362.50 3.16 
พ้ืนที่หน่วยงานของรัฐ 1,100.91 2.55 
สวนสาธารณะ/นันทนาการ 224.93 0.52 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 14,651.24 33.99 
พ้ืนที่สถานศึกษา 223.06 0.52 
พ้ืนที่ว่าง 4,773.18 11.07 

รวม 43,106.25 100 
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2.2 เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.2.1 ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลเมืองนาสาร เป็นตําบลๆหนึ่ง อยู่ในท้องที่ตําบลนาสาร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เนื่องจากเป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหารและแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้าย  
มาต้ังบ้านเรือนทํามาหากิน เช่น ทํากิจการเหมืองแร่ ทําสวนยางพารา สวนผลไม้ ทําให้ตําบลนาสาร          
มีประชากรหนาแน่น การค้าเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจโดยร่วมดีขึ้นตามดําดับ พร้อมทั้งยังเป็นที่ต้ังของ   
ส่วนราชการและสถานศึกษา ด้วยองค์ประกอบดังกล่าว ในปี พ.ศ.2483 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เทศบาลตําบลนาสารขึ้น เพื่อความสะดวกในบริหารและการปกครอง แต่เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างขวางเกินกว่า
ที่จะปกครองควบคุมดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ.ศ.2484 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
ตําบลนาสาร คงเหลือพื้นที่ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 67.13 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 
ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลนาสาร เป็น เทศบาลเมืองนาสาร 

2.2.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองนาสาร ต้ังอยู่ในท้องที่ ตําบลนาสาร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่

ประมาณ 67.13 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวง หมายเลข 
4009 ประมาณ 40 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 684 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลควนสุบรรณและอําเภอบ้านนาเดิม 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลคลองปราบ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลลําพูน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลนํ้าพุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายง
ภายใ
 

งานผลการตดิ
ใต้แผนปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดตามและประ
ติการเพื่อการจั

ะเมินสมรรถน
จดัการคุณภาพ

ภาพที่ 2-2 

 

ะระบบบําบัด
พสิ่งแวดล้อมใ
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แผนที่เขตเทศ

ดน้ําเสียชุมชน
ในระดับจังหวั

ศบาลเมืองนา

และระบบกํา
วัด ปี 2537-2

สาร 

จัดขยะมูลฝอ
2554  

อยชุมชน 
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 2.2.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
1) ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขา ภายในบริเวณเขตเทศบาลมีลําห้วยหลายแห่งและมีลําคลองกว้าง
ไหลผ่านกลางตัวเมืองจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ส่วนที่ราบสูงมีเพียงเล็กน้อย 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 
พ้ืนที่ของเขตเทศบาลเมืองนาสาร ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ได้รับอิทธิพลจากลมสรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทร
อินเดีย จึงทําให้มีช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมกราคม 

 2.2.4 ประชากรและการปกครอง 
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่         

1 กันยายน 2552 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 19,871 คน แยกเป็นชาย 9,852 คน หญิง 10,019 คน 
จํานวนครัวเรือน 6,620 ครัวเรือน แบ่งเขตการปกครองและการบริหารออกเป็น 24 ชุมชน ดังนี้ 

1. ชุมชนคลองฉวาง 13. ชุมชนทุ่งคาเกรียน 
2. ชุมชนนาสารนอก 14. ชุมชนสะพานหนึ่ง 
3. ชุมชนคลองหา 15. ชุมชนหนองม่วง 
4. ชุมชนศรีเวียง 16. ชุมชนซอยร่วมใจ 
5. ชุมชนพูนศิร ิ 17. ชุมชนสวนมังคุด 
6. ชุมชนประชาสามัคคี 18. ชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม ่
7. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 19. ชุมชนห้วยเรียน 
8. ชุมชนวังหล้อ 20. ชุมชนห้วยมุด 2 
9. ชุมชนปลายรางพัฒนา 21. ชุมชนห้วยมุด 3 
10. ชุมชนนายาง 22. ชุมชนท่าพลา 
11. ชุมชนเหมืองแกะ 23. ชุมชนอู่มาด 
12. ชุมชนขุนทองหลาง(คลองช้าง) 24. ชุมชนนาเตรียะ 

 2.2.5 สภาพเศรษฐกิจ 
เทศบาลเมืองนาสาร มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา พ้ืนดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของประชากรเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้าน
เกษตรกรรม จึงต้ังบ้านเรือนกระจัดกระจายไปตามที่ดินที่ตนถือครองในเขตชุมชนต่างๆ ทั้ง 24 ชุมชน 
ชุมชนที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ได้แก่ บริเวณตลาดนาสาร ชุมชนห้วยมุด ชุมชนทุ่งคาเกรียนและ
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขาย 

1) การเกษตรกรรม 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ยางพาราและสวนผลไม้    

มีแหล่งน้ําที่สําคัญในการเพาะปลูกจากน้ําใต้ดิน และน้ําจากคลองฉวางซึ่งมีอยู่ตลอดปี 
2) การพาณิชยกรรมและบริการ 

เทศบาลเมืองนาสาร มีพ้ืนที่ที่เป็นเขตการพาณิชย์เพียงเล็กน้อยเฉพาะในเขตตลาดนาสาร
เท่านั้นประมาณ 280 ไร่ มีตลาดสด 2 แห่ง สําหรับประชาชนซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป มีร้านค้า
ประมาณ 213 ร้าน มีธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
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ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สถานธนานุบาล 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง 

3) การอุตสาหกรรม 
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลเมืองนาสาร ประกอบอาชีพทางด้าน

เกษตรกรรม มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่น้อยราย เช่น โรงงานก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
นอกนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อยในครัวเรือน ได้แก่ การทําน้ําด่ืมบรรจุขวด ทําเส้นขนมจีน ซ่อมรถยนต์ 
จักรยานยนต์ เป็นต้น 

 2.2.6 การสาธารณูปโภค 
1) การคมนาคม 

เทศบาลเมืองนาสาร มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งติดต่อทั้งภายในเขตเทศบาล
และตําบลใกล้เคียง ตลอดจนอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ โดยทางรถยนต์และทางรถไฟ กล่าวคือ 

 ทางรถยนต์ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ไปอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
อําเภอเวียงสระ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41(ถนนสายเอเชีย) ไปอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร 

 ทางรถไฟ ในเขตเทศบาลมีรถไฟผ่านและมีสถานีรับ-ส่ง ผู้โดยสาร 2 สถานี คือ 
สถานีรถไฟนาสารและสถานีรถไฟห้วยมุด 

ส่วนการคมนาคมภายในเขตเทศบาลและตําบลใกล้เคียงสามารถติดต่อได้โดยสะดวก
เนื่องจากมีถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกและถนนคอนกรีตที่สามารถใช้ได้ตลอดปี 

2) การไฟฟ้า 
เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองนาสารมีขนาดใหญ่ ประชากรกระจายกันต้ังบ้านเรือน

ทั่วไปตามสภาพพื้นที่และการประกอบอาชีพ ทําให้พ้ืนที่บางจุดไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้นในทุกๆ ปี เทศบาลจะ
จัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่งอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านนาสาร  ขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสําหรับใช้ในอาคารบ้านเรือน จากข้อมูลปี 2552 ในเขตเทศบาลเมืองนาสาร มีผู้ใช้ไฟฟ้า
จํานวน 5,857 ราย 

3) การประปา 
การผลิตน้ําประปาในเขตเทศบาลเมืองนาสาร อยู่ในความรับผิดชอบของการประปา 

ส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านนาสาร มีแหล่งน้ําดิบจากคลองฉวางซึ่งมีใช้ตลอดปี ผู้ใช้น้ําประปาส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตเมือง สําหรับประชากรทั่วไปซึ่งต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆ นิยมใช้น้ําจากบ่อน้ําต้ืนและ   
บ่อบาดาล ทั้งนี้ เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคขยายการบริการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง นอกจากนั้น
เทศบาลยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นจัดสร้างระบบประปาชุมชน 3 จุด คือ ชุมชนคลองหา-นาเตรียะ 
ชุมชนเหมืองแกะ และชุมชนอู่มาด เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองนาสาร มีขนาดใหญ่ จึงยังมีพ้ืนที่บางจุด
ขาดแคลนน้ําใช้ในฤดูแล้ง เช่น ชุมชนห้วยมุด ชุมชนวังหล้อ ชุมชนคลองหา-นาเตรียะ 

4) การสื่อสารและโทรคมนาคม 
เทศบาลเมืองนาสาร มีบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอยู่ในเขตพื้นที่ 2 หน่วยงาน คือ 

ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอบ้านนาสาร ให้บริการด้านรับ-ส่ง จดหมาย พัสดุภัณฑ์ และสํานักงานบริการ
โทรศัพท์บ้านนาสาร ปัจจุบันแบ่งบริการออกได้เป็นโทรศัพท์พ้ืนฐาน 2,660 หมายเลข 
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 2.2.7 การศึกษา 
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางการศึกษา ในปัจจุบันเทศบาลเมืองนาสารเป็นเขตปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จัดให้มีการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 

- สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านนาสาร 
- สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 จํานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนนาสาร 
- สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน 3 แห่ง คือ โรงเรียนพุทธยาศรม โรงเรียนนวพรและ
โรงเรียนจงฮั้ว 

- สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 5 แห่ง คือ 
  เทศบาล 1(ห้วยมุด) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันอนุบาล - ช้ัน ม.3 
  เทศบาล 2(อู่มาด) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันอนุบาล - ช้ัน ป.6 
  เทศบาล 3(คลองหา) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันอนุบาล - ช้ัน ม.3 
  เทศบาล 4(ทุ่งคาเกรียน) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันอนุบาล - ช้ัน ป.6 
  เทศบาล 5(วสุนธราภิวัฒน์) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันอนุบาล - ช้ัน ป.6 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.2.8 การสาธารณสุข 

มีสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบ้านนาสารเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง คลินิก 5 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 1 แห่ง ศูนย์สาธารณสุข
ชุมชน 2 แห่ง 

 2.2.9 การท่องเที่ยว 
1) ถ้ําเหม็น เป็นถ้ําหินปูนขนาดใหญ่ต้ังบริเวณแนวเขาเขตชุมชนคลองหา-นาเตรียะ     

ห่างจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4009 ไปตามถนนถ้ําเหม็นประมาณ 1,220 เมตร 
2) สวนสาธารณะไตรคีรี เป็นสวนสาธารณะเพียงแห่งเดียวของเทศบาลเมืองนาสาร       

ต้ังอยู่เขตชุมชนซอยร่วมใจไปทางถนนสามยอด-ไตรคีรี 
3) พระโพธิสัตว์กวนอิมไตรมงคล ต้ังอยู่บริเวณถนนชลประทานเหนือ ริมคลองฉวาง  
4) ริมคลองฉวาง ต้ังอยู่บริเวณคลองฉวางข้างภูเขาวัดนาสาร 
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2.3 เทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
2.3.1 ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลตําบลเกาะเต่า เดิมมีฐานะเป็นสภาตําบล และเมื่อมีพระบรมราชโองการตรา
พระราชบัญญัติตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่          
25 ธันวาคม 2539 มีผลทําให้ตําบลเกาะเต่าได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังแต่วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า ได้ใช้อาคารของสถานีอานามัยตําบล
เกาะเต่า เป็นที่ต้ังของที่ทําการชั่วคราว 

เกาะเต่ามีพ้ืนที่อยู่ในฝั่งของทะเลอ่าวไทย และอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลักษณะของเกาะเต่าจะมีลักษณะที่โค้งเว้าเหมือนกับเมล็ดถั่ว ซึ่งเกาะเต่าจะต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระยะทางจากเกาะพะงันถึงเกาะเต่า ประมาณ 45 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับเกาะเต่ายังมีเกาะนางยวนซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ด้านตะวันตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเกาะเต่า มีสันทรายเชื่อมต่อกับเกาะเต่าในลกัษณะเหมือนทะเลแหวกซึ่งเป็นแหล่งดําน้ําชมปะการังอีก
แห่งหนึ่ง 

เกาะเต่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งดําน้ําที่สวยงามทางอ่าวไทย เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเมื่อไม่นานนี้เอง แต่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วช่ือของ เกาะเต่ากล่าวได้ว่าเป็น  
แดนสวรรค์ของการดําน้ําที่นักดําน้ําทั่วโลกรู้จักดีในความงามและความมีสีสันของโลกใต้ทะเลที่ไม่แพ้     
ที่แห่งใดในโลก พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขา มีพ้ืนที่ราบอยู่เพียง 30% ของพื้นที่เกาะ 

2.3.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลตําบลเกาะเต่า ต้ังอยู่เลขที่ 21/2 หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด      

สุราษฎร์ธานี เป็นเกาะโดดเดี่ยวในทะเลอ่าวไทย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 21.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,225 ไร่ 
กว้าง 3.4 กิโลเมตร ยาว 7.6 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหาดทรายรี บ้านแม่หาด และ
บ้านโฉลกบ้านเก่า โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย  
ทิศใต้  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย 
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2.3.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
1) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของเกาะเต่านั้น พบว่าร้อยละ 93 ของพื้นที่บนเกาะเป็นภูเขา         
ซึ่งมีจุดสูงสุดที่ 374 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ภูเขานี้วางตัวในแนวเหนือ - ใต้ของตัวเกาะ 
นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ 
ลาดชันน้อยและพื้นที่ราบซึ่งเป็นที่ต้ังของหมู่บ้านและชุมชน ได้แก่ บ้านหาดทรายรี บ้านแม่หาด พ้ืนที่    
ที่เหลือนอกจากเป็นที่ราบแล้วยังเป็นที่กําบังลมในช่วงฤดูลมมรสุมอีกด้วย สําหรับเกาะหางเต่าและ    
เกาะนางยวน เดิมทั้งสองเกาะแยกออกกัน ต่อมาเกิดจากทับถมของตะกอนทรายจนทําให้พ้ืนที่ทั้งสองเกาะ
และกองหินใหญ่รวมกันเป็นพื้นที่เดียวกัน เกาะเหล่านี้มีสภาพที่เป็นหน้าผาชัน 

2) ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ 
สภาพท้องทะเลโดยรอบเกาะเต่า เกาะนางยวน นั้นมีความลึกประมาณ 30 - 40 เมตร และสภาพ

พ้ืนท้องทะเลมีความชันสูง น้ําขึ้น-น้ําลง มีลักษณะเป็นน้ําเด่ียว(Diurnal Tide) คือ น้ําจะขึ้นและลงวันละ 1 ครั้ง 
2.3.4 ประชากรและการปกครอง 

ประชากรแฝงประมาณ 10,000 คน นักท่องเที่ยวประมาณ 536,000 คน (ข้อมูล ณ สิ้นปี 
2549 : โดยหน่วยบริการประชาชนตําบลเกาะเต่า)  

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายรี ปกครองโดย นายวรพันธ์ ตู้วิเชียร   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านแม่หาด  ปกครองโดย นายปัญญา ทองนวล   กํานัน 
หมู่ที่ 3 บ้านโฉลกบ้านเก่า ปกครองโดย นายโกศล พงศ์ผดุงเกียรติ   ผู้ใหญ่บ้าน 

ตารางที่ 2-3 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลเกาะเต่า 
หมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จํานวนครัวเรือน 

หมู่ท่ี 1 บ้านหาดทรายรี 239 238 477 945 

หมู่ท่ี 2 บ้านแมห่าด 271 196 467 684 

หมู่ท่ี 3 บ้านโฉลกบ้านเก่า 232 184 416 763 

รวม 742 618 1,360 2,392 
ที่มา : อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (31 พฤษภาคม 2550) 
 

2.3.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ทรัพยากรน้ํา 

เนื่องจากเกาะเต่าเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่ภูเขาสูงและพื้นที่ราบบริเวณชายหาด ทําให้ต้องแบ่งพื้นที่
ออกเป็นลุ่มน้ําย่อยหลายลุ่มน้ํา ในการประเมินลักษณะทางอุทกวิทยาสําหรับแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีส่วน
ใหญ่จะแห้งขอดในหน้าแล้ง เช่น คลองหาดทรายรีและคลองโฉลกบ้านเก่า ส่วนบ่อน้ําต้ืนที่มีก็ไม่สามารถ
รองรับความต้องการได้ในช่วงหน้าแล้ง 

ในส่วนของน้ําใต้ดินนั้น เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเกาะเต่าประกอบด้วยหินแกรนิต     
ซึ่งทําให้ปริมาณน้ําบาดาลมีน้อยเนื่องจากน้ําบาดาลต้องแทรกอยู่ในรอยแตก รอยแยกของดินหรือหินที่ผุสลาย 
ซึ่งมีปริมาณน้ําบาดาลประมาณ 0 - 5 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
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2) ทรัพยากรป่าไม้ 
สภาพป่าไม้ของพื้นที่เกาะเต่าประกอบด้วยป่าไม้ 4 ประเภท ได้แก่ 
- ป่าดงดิบแล้ง เป็นป่าที่มีพ้ืนที่มากที่สุดขึ้นปกคลุมบริเวณยอดเขา ไม้ที่ขึ้นปกคลุมเป็นไม้

ขนาดเล็กเนื่องจากพื้นที่เป็นดินทรายและมีช้ันผิวดินต้ืน 
- ป่าเบญจพรรณแล้ง พบบริเวณเชิงเขาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพป่าเป็นป่าแคระ

ผลิใบในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีไม้ขนาดใหญ่ 
- ป่าข่อยหนาม เป็นป่าดิบแล้งชนิดที่มีข่อยหนามเป็นไม้เด่น พบบริเวณเนินเขาทางด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเต่า 
- พ้ืนที่อ่ืนๆในที่นี้ ได้แก่ พ้ืนที่สวนมะพร้าว พ้ืนที่ชายหาดและพื้นที่ที่มีน้ําขังมีสภาพคล้ายป่าพรุ 

3) ทรัพยากรสัตว์ป่า 
เกาะเต่าได้รับความสนใจน้อยในเรื่องของทรัพยากรสัตว์ป่า เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ห่างจาก

ชายฝั่งมากและมีขนาดของเกาะค่อนข้างเล็ก ผลการสํารวจมีรายงาน พบว่า บนเกาะเต่ามีชนิดของสัตว์ป่า
ทั้งสิ้น 63 ชนิด จําแนกออกได้เป็น 37 วงศ์ และ 56 สกุล ได้แก่ 

- นก แต่เดิมมี 30 ชนิด เหลือ 20 ชนิด เช่น นกเหยี่ยวจํานวน 4 ชนิด รองลงมาเป็นนกเขา
และนกพิราบจํานวน 3 ชนิด นกออก กระยาง ฯลฯ 

- สัตว์เลื้อยคลาน แต่เดิมมี 20 ชนิด เหลือ 12 ชนิด เช่น ตุ๊กแกมีมากถึง 5 ชนิด เต่าตะนุ เต่ากระ ฯลฯ 
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มี 7 ชนิด เช่น ค้างคาวกินผลไม้มีมากถึง 3 ชนิด กระรอก กระแตใต้ ฯลฯ 
- สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ํา มี 6 ชนิด เช่น คางคกบ้าน กบนา ฯลฯ 

 
2.3.6 ทรัพยากรทางทะเล 

ปะการังเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ เปราะบาง และต้องใช้เวลายาวนานในการเติบโต         
แนวปะการังเป็นโครงสร้างหินปูน(โพลิป) ซึ่งเปรียบเสมือนกําแพงธรรมชาติ บรรเทาคลื่นลมกระแสน้ํา 
โครงสร้างปะการังถูกกัดกร่อนด้วยกระแสคลื่นพัดเข้าสู่ฝั่ง เป็นเม็ดทรายที่ขาวสะอาดให้กับชายหาดใน
ปริมาณ 1 ตัน / ไร่ / ปี ดังตารางที่ 2-4 
ตารางที่ 2-4 ผลการสํารวจปะการังในเขตเทศบาลตําบลเกาะเต่า 

สถานที ่ ที่ต้ังและสภาพ ความสมบรูณข์องปะการัง 
อ่าวแม่หาดและหาดทรายนวล เ ป็ น ห า ด ย า ว ต้ั ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ

ตะวันออก  ของเกาะ หาดด้านบน
เรียกว่า อ่าวแม่หาด ด้านล่าง
เรียกว่าหาดทรายนวล บริเวณพื้นที่
ราบค่อนข้างต้ืนออกไปประมาณ 
1,000 เมตร แนวปะการังที่งอก
งามอยู่ ในแนวหน้า เรียก outer 
reef flat ระดับน้ําในเดือนเมษายน 
แนวปะการัง โผล่พ้นน้ําเป็นระยะ
ไม่ตํ่ากว่า 

ประมาณ 80% ของพื้นที่การ
แบ่งโซน มีทั้งบริเวณพื้นที่ราบ 
และโซนลาดชัน (reef slop) 
ลักษณะปะการังที่เกิดขึ้นพบทั้ง
โซนสาหร่าย และกองหาดหิน 
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ตารางที่ 2-4 ผลการสํารวจปะการังในเขตเทศบาลตําบลเกาะเต่า(ต่อ) 
สถานที ่ ที่ต้ังและสภาพ ความสมบรูณข์องปะการัง 

หาดตาโต๊ะ ต้ังอยู่ที่อาวโฉลกบ้านเก่ามีโซนพ้ืนที่
ราบ (reef flat) เป็นลานแคบ ๆ ส่วน
ใหญ่เป็นโซนลาดชัน(reef slop) มีภูมิ
ประเทศลักษณะเช่นนี้จะสามารถ
กําบังลม ดังนั้น ปะการังที่หาดตาโต๊ะ
จึงเจริญงอกงาม 

ประมาณ 80% ของพื้นที่ 
บริเวณ ด้านนอกของโซนลาดชัน 
(reef slop) เป็นบริเวณกว้าง 
ชนิดปะการัง จากการสํารวจ 
พ.ศ.2536 ปะการังส่วนใหญ่ตาย
ร้อยละเกือบ 80 มีซากปะการัง
โต๊ะ Acropora Hyacinthus 
ตายเป็นหย่อม ๆ 

อ่าวเทียนออก ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเต่า เ ป็น
บริเวณที่ปะการังอุดมสมบูรณ ์

ประมาณ 80% ของพื้นที ่

อ่าวหาดทรายแดง ต้ังอยู่ทางทิศใต้ทางปลายสุดของเกาะ 
เ ป็ น อ่ า ว ที่ มี ป ะ ก า รั ง เ ข า ก ว า ง 
(Acropera spp.) ค่อนข้างมีปะการัง
ที่อุดมสมบูรณ์ 

ประมาณ 80% ของพื้นที ่

อ่าวโตนด ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเต่า 
มีภูมิประเทศเป็นโซนลาดชัน (reef 
slop) มากกว่า โซนพื้นที่ราบ (reef 
flat) เป็นบริเวณที่มีปะการังสวยงาม
และสมบูรณ์ขึ้นเต็มพ้ืนที ่

ประมาณ 80% ของพื้นที ่

 
2.3.7 สภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มที่จะกระจายสาขาการผลิตและปรับตัว
เข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทาง
การเกษตร ประมงและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นวัตถุดิบสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม ความได้เปรียบของ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่มีอยู่
แล้วระดับหนึ่งและมีแผนงานจะขยายบริการเพิ่มขึ้นจะสนับสนุนโอกาสการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งของภาคใต้ตอนบนที่จะช่วย
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทได้ต่อไป 
 

2.3.8 การสาธารณูปโภค 
1) การไฟฟ้า 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง(สําหรับครัวเรือน) ปัจจุบันพบว่ากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ให้บริการประชาชน เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ตก และการขัดข้องของเครื่องอิเลคทรอโทรนิคส์การไฟฟ้าบ่อย  

- ระบบไฟฟ้าเอกชน 1 แห่ง(สําหรับธุรกิจการค้า) บริษัท นําแสง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด  
- เครื่องปั่นไฟ ธุรกิจเอกชนที่มีขนาดใหญ่จะป่ันไฟใช้เองเนื่องจากใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณสูง 
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2) การคมนาคม 
การเดินทางเข้าสู่เกาะเต่าสามารถเดินทางได้ทางเรือเพียงทางเดียว โดยมีเส้นทางเดินเรือ

หลักในพื้นที่ ที่สามารถเดินทางเข้าสู่เกาะเต่าได้โดยตรงมีทั้งหมด 5 เส้นทาง ได้แก่ ท่าเรือท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่าเรือท่ายาง จังหวัดชุมพร ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จังหวัดชุมพร ท่าเรือเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่าเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) โทรคมนาคม 
- ที่ทําการไปรษณีย์อนุญาต 1 แห่ง 
- บริการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
- เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ DTAC และ GSM 

 
2.3.9 การศึกษา 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด 
2) โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
3) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 ศูนย์ 

 
2.3.10 การสาธารณสุข 

สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แห่ง 
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2.4 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
2.4.1 ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดต้ังตามพระราชกฤษฎีการจัดต้ังเทศบาล เดิมสถานที่
ทํางาน ต้ังอยู่ที่ห้องแถวตอนหน้าศาลากลางจังหวัด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2482 ได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารเรือนไม้
ทรงมานิลาช้ันเดียว(สถานที่ทํางานปัจจุบัน) ซึ่งทางจังหวัดได้ยกให้ มีลักษณะอาคารเก่ามีสภาพทรุดโทรม
และหลังคามุงจาก ซึ่งได้ซ่อมแซมมาโดยตลอด 

จนกระทั่งปี พ.ศ.2505 ได้เกิดวาตภัยขึ้นอย่างร้ายแรง และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัด
ที่ได้รับความเสียหายมาก ประชาชนเสียชีวิตนับพันคน อาคารบ้านเรือน สวนผลไม้ ไร่ นา ได้รับความ
เสียหาย สํานักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีสภาพเก่าชํารุดอยู่แล้วก็ได้รับความเสียหายมาก แม้ว่าจะได้ซ่อมแซมพอ
ให้ทํางานได้ ก็ไม่มีสภาพเหมาะแก่กาลสมัยและฐานะของเทศบาล คณะเทศมนตรีจึงดําเนินการขออนุมัติกู้
เงิน กสท. มาดําเนินการสร้างใหม่ เป็นอาคารตึกสองชั้น  ทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ่ของกรม
โยธาธิการ ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของเทศบาลทั่วไปและได้ทําพิธีเปิดใช้สํานักงานนี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
2507 รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,725,000 บาท ทําการก่อสร้างโดย บริษัท กรุงเทพฯ วิวัตน์ จํากัดในสมัยของ
นายเหรียญ สร้อยสนธิ์ เป็นนายกเทศมนตรี การเปลี่ยนแปลงเทศบาล มีดังนี้ 

- ยกฐานะเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2456 โดยมีพ้ืนที่ 3 ตารางกิโลเมตร 
- ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ.2475 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2478 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1687 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478 มีพ้ืนที่ 3.2 ตารางกิโลเมตร 

- เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2508 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง       
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
82 ตอนที่ 96 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2508 มีพ้ืนที่ 8.251 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ 11.721 ตารางกิโลเมตร 

- เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2536 ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอน
ที่ 207 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536 มีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 10.84 ตารางกิโลเมตร 

- ยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2537 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่ 111 ตอนที่ 36ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 
 

2.4.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ในท้องที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่รับผิดชอบ

ทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ตําบลในเมือง ตําบลท่าวัง ตําบลคลัง  ตําบลนาเคียน
(บางส่วนของหมู่ที่ 3 และ 4) ตําบลโพธ์ิเสด็จ(หมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 2,3,7 และ 9) ระยะทางห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลปากพูน 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลท่าเรือ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลปากพูน ตําบลปากนครและตําบลท่าไร่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลโพธ์ิเสด็จ ตําบลมะม่วงสองต้นและตําบลนาเคียน 
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ที่เขตเทศบาล

ดน้ําเสียชุมชน
ในระดับจังหวั

ลนครนครศรธี

และระบบกํา
วัด ปี 2537-2

ธรรมราช 

จัดขยะมูลฝอ
2554  

อยชุมชน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554  
 

23

2.4.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
1) ลักษณะภูมิประเทศ 

ต้ังอยู่บนสันทรายทอดยาวตามเหนือ - ใต้ ห่างจากเขาหลวงทางทิศตะวันตกประมาณ 12 
กิโลเมตร และห่างจากชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยทางทิศตะวันออกประมาณ 13 กิโลเมตร พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่
ดอนค่อยๆ ลาดตํ่าไปทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตก ที่ลาดตํ่าเหล่านี้เมื่อถึงช่วงมรสุม จะมีน้ําท่วมถึง
สําหรับลักษณะพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของเมืองส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา แต่ในปัจจุบัน ความเจริญของเมืองเริ่ม
ขยายตัวเข้าไปครอบคลุมมากขึ้น เช่น มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรร อาคารบ้านเรือน ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศ
ตะวันตกส่วนมากเป็นที่สวน เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและคาบสมุทร มีลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ส่งอิทธิพลให้เกิดฤดูกาลแค่ 2 ฤดูกาลเท่านั้น คือ 
- ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล  
- ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมกราคม แต่จะมีฝนตกหนาแน่น ประมาณ

เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้
เกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลันแทบทุกปี 

2.4.4 ประชากรและการปกครอง 
ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจํานวน 108,493 คน แยกเป็น ชาย 51,492 คน 

หญิง 57,001 คน จํานวนครัวเรือน 39,558 ครัวเรือน (ที่มา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2553) 
 

2.4.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   
2) ทรัพยากรสัตว์ป่า ในเขตเทศบาลฯ เป็นเขตเมืองไม่มีสัตว์ป่าสําคัญหรือสัตว์หายาก 
3) ทรัพยากรแหล่งน้ํา คลองสายหลัก ได้แก่ คลองท่าแพ คลองบ้านตาล คลองท่าดีและคลองวัง

วัว คลองสายรอง ได้แก่ คลองท่าลาด คลองทุ่งปรัง คลองท่าเรียน คลองท้ายวัง คลองท่าวัง(ท่าซัก) คลองหน้า
เมือง คลองป่าเหล้า คลองสวนหลวง คลองคูพาย คลองแดง คลองท่าเรือ คลองหัวตรุด คลองหัวมีนา 

4) ทรัพยากรธรณี ในเขตเทศบาลไม่มีทรัพยากรธรณีที่สําคัญ 
5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเขตเทศบาลไม่มีพ้ืนที่ที่ติดกับป่าชายเลน 

 
2.4.6 การสาธารณูปโภค 

การประปา สามารถผลิตน้ําประปาได้ 53,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีจํานวนผู้ใช้ 32,300 
ครัวเรือน รายได้จากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2552 จํานวน 60,947,512.23 บาท และ
รายจ่ายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2552 จํานวน 47,187,199.13 บาท 
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2.4.7 การศึกษา 
มีสถาบันการศึกษา สามารถจําแนก ได้ดังนี้ 
- โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 9 แห่ง  

 ครู/อาจารย์ จํานวน 522  คน 
 นักเรียน จํานวน 9,379 คน 

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 นครศรีธรรมราช จํานวน 6 แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ จํานวน 1 แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 1 แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา จํานวน 4 แห่ง 
- สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 3 แห่ง                           
- วิทยาลัย จํานวน 4 แห่ง 
- สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 1 แห่ง 

 
2.4.8 การสาธารณสุข 

มีสถานพยาบาล จํานวน 7 แห่ง จําแนก ได้ดังนี้ 
- โรงพยาบาลเทศบาล   จํานวน 1 แห่ง    
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน 5 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดหน่วยราชการอื่น จํานวน 1 แห่ง 

 
2.4.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ตารางที่ 2-5 ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ลําดับที่ ประเภท ขนาดของพื้นที่(ตารางกิโลเมตร) 

1 ท่ีอยู่อาศัย 9.42 
2 เกษตรกรรม 2.37 
3 อุตสาหกรรม/คลังสินค้า 0.70 
4 พาณิชยกรรม 1.26 
5 ราชการและสถานศึกษา,ศาสนา 1.46 
6 ท่ีโล่ง/นันทนาการ 6.48 
7 ป่าไม้ 0.53 
8 แหล่งน้ํา 0.34 

รวม 22.56 
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2.5 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.5.1 ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ ต้ังอยู่ ในเขตท้องที่ ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตําแหน่งที่ต้ังของทุ่งสงอยู่ก่ึงกลางคาบสมุทร มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเล
อันดามัน ทําให้ทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทร ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์และสมัย
อาณาจักรนครศรีธรรมราช หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ ร่องรอยชุมชนโบราณที่ได้รับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมอินเดียที่ตําบลหนองหงส์ สันนิษฐานว่าเส้นทางคาบสมุทรเส้นนี้เริ่มต้นจากปากแม่น้ํากันตัง กองเรือ
สินค้าที่มาจากอินเดีย ลังกาหรือชาวตรังจะล่องเรือเข้ามาตามแม่น้ํากันตัง ผ่านมาทางคลองท่าหลวง เข้าคลอง
วังหีบ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน ขึ้นบกที่บริเวณวัดชัยชุมพล เมืองทุ่งสง แล้วเดินทางเท้าเข้าอําเภอร่อน
พิบูลย์ข้ามคลองเสาธง เข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช ในยุคสมัยนี้ทุ่งสงคงมีฐานะเป็นชุมชนไม่ขยายใหญ่โต มาถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ทุ่งสงเจริญขึ้นเป็นลําดับ จนกระทั้ง ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2440 เมืองแห่งนี้ก็ได้รับ
การแต่งต้ังให้เป็นอําเภอขึ้นกับนครศรีธรรมราช คนเก่าเล่าว่า ชุมชนแรกของเมืองทุ่งสงตั้งอยู่บริเวณตลาดใน 
ริมคลองท่าเลาใกล้ๆบริเวณหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้ 
ซึ่งมีการสร้างและเปิดใช้งานเป็นช่วงๆ ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาสําเร็จเสร็จสิ้นตลอดสายในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่ง
ได้เลือกทุ่งสง(ตําบลปากแพรก) เป็นสถานีชุมทางใหญ่เป็นจุดรวมและจุดจ่ายรถไฟแยกไปส่วนต่างๆ ของภาคใต้ 

การเป็นชุมทางรถไฟนี้ทําให้จุดศูนย์กลางของเมืองที่เคยอยู่บริเวณตลาดใน ย้ายไปอยู่  ริมทาง
รถไฟและบริเวณโดยรอบ เมืองทุ่งสงเป็นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงและเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่ง
หนึ่งของจังหวัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองจากปัจจัยด้านการคมนาคม โดยเริ่มจากการเป็นชุม
ทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟซึ่งมีผลให้เกิดการค้าและการบริการตามมา แม้ว่าในระยะหลังการเป็นชุม
ทางรถไฟจะลดบทบาทความสําคัญลงบ้างเนื่องจากการเปิดเส้นทางการคมนาคมทางบก สายใหม่ๆ 
หลังจากปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา ซึ่งทําให้ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนทางรถยนต์ที่สําคัญของจังหวัด
นครศรีธรรมราชและติดต่อกับพ้ืนที่จังหวัดทางฝั่งทะเลทางตะวันตกของภาคใต้อีกด้วย 

ปัจจุบันทุ่งสงเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญและคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาจากทั่วสารทิศ ตัวเมืองทุ่งสง
ต้ังอยู่ในเขตตําบลปากแพรก ถนนชนปรีดา ถือว่าเป็นเส้นทางการจราจรหลัก เพราะมีร้านค้าทั้งสองฟากถนน 

ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "เทศบาลตําบลปาก
แพรก" โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2483 มี "นายเนย ศิลปรัศมี" เป็น
นายกเทศมนตรีคนแรก โดยมีเนื้อที่ 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะและ
เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลเมืองทุ่งสง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547   
 

2.5.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ต้ังอยู่ในเขตท้องที่ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 7.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,481.25 ไร่ ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยทาง
รถยนต์ 747 กิโลเมตร ทางรถไฟ 773 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลนาหลวงเสน  
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลชะมาย  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลถ้ําใหญ่ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลชะมาย 



รายง
ภายใ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานผลการตดิ
ใต้แผนปฏิบัติ
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แผนที่เขตเท

ดน้ําเสียชุมชน
ในระดับจังหวั

ศบาลเมืองทุ่ง

และระบบกํา
วัด ปี 2537-2

งสง 

จัดขยะมูลฝอ
2554  

อยชุมชน 
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2.5.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
1) ลักษณะภูมปิระเทศ 

สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาล้อมรอบ ในพื้นที่
ราบมีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 2,025 ไร่ และมีภูเขาเตี้ยๆ ในเขตเทศบาล 4 ลูก ได้แก่ ภูเขาแจ่ม ภูเขา
ชัยชุมพล ภูเขาปรีดี และภูเขาราบ 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 
เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดต้ังสถานีตรวจวัดภูมิอากาศขึ้นที่สวนพฤกษาสิรินธร จึงใช้

สถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศของสวนพฤกษาสิรินธรมาเป็นข้อมูลด้านภูมิอากาศของพื้นที่มี
รายละเอียด ดังนี้  

ฤดูกาล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดูกาล 
- ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนธันวาคม - เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม 

หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอากาศจะเริ่มร้อนและมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน
และเดือนพฤษภาคม  

- ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนยังมีช่วงความกดอากาศตํ่าปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆ 
อีกด้วย ดังนั้นจึงทําให้มีฝนตกมากและเนื่องจากจังหวัดต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ จึงทําให้ได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ทําให้มีฝนตกมากในเดือนพฤศจิกายน
และเดือนธันวาคม ด้วยสาเหตุนี้จึงทําให้อําเภอทุ่งสงไม่มีฤดูหนาว มีเพียงฤดูร้อนและฤดูฝนที่ยาวนาน 
 

2.5.4 ประชากรและการปกครอง 
ประชากรในเขตเทศบาล จํานวน 27,977 คน แบ่งเป็น ชาย 13,047 คน หญิง 14,930 คน

จํานวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8,910 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อ
ครัวเรือน 3.13 คน อัตราการตายในเขตเทศบาล 0.536 คน/ปี (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาล
เมืองทุ่งสง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551) 
 

2.5.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ทรัพยากรป่าไม้ 

สภาพป่าไม้ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จะไม่ค่อยมีในใจกลางเมืองนอกจากบริเวณ
สวนสาธารณะถ้ําตลอด สวนสาธารณะบ้านในหวัง สวนพฤกษาสิรินธรและบริเวณภูเขา ซึ่งอยู่ในเขต
เทศบาลโดยเฉพาะภูเขาบริเวณสวนสาธารณะ สวนพฤกษาสิรินธร ซึ่งบนภูเขามีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีพันธ์ุ
ไม้หลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพและบริเวณรอบนอกก็จะเป็นสวนยางพาราของเอกชน 

2) ทรัพยากรน้ํา 
หนอง บึง จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ หนองป่าแก่ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ 10,000 ลบ.ม. 

คลอง ลําธาร ห้วย จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน คลองตม และคลองท่าแพ 
เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง อําเภอทุ่งสง มีสภาพเป็นที่ราบเชิง

เขาและที่ราบหุบเขา ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขาสูงใหญ่ที่สําคัญ คือ เทือกเขาบรรทัดที่เป็นต้นน้ํา ของสายน้ําขนาด
เล็กต่างๆ ซึ่งไหลผ่านเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แก่ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าแพและคลองท่าโหลน 
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จากการสํารวจพบว่า แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้น้ําฝนและจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติเป็นสําคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่าน
อ่าวไทยอย่างเต็มที่ทําให้ฝนตกมากและมีฤดูฝนที่ยาวนาน โดยแหล่งน้ําที่สําคัญเหล่านี้ ได้แก่ คลองท่าเลา 
คลองท่าโหลน คลองท่าแพ ส่วนแหล่งน้ําผิวดินตามธรรมชาติ เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค ส่วนใหญ่เป็น
น้ําฝนและน้ําจากลําคลองและใช้ในการเกษตร มีบางครัวเรือนที่บริโภคนํ้าจากบ่อน้ําต้ืนที่มีอยู่ในบริเวณ
ครัวเรือนของตนเอง นอกจากนี้คลองท่าแพยังเป็นแหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการทําน้ําประปาของ การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอทุ่งสง 

3) ทรัพยากรธรณี 
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแร่ธาตุสําคัญจะมีก็เพียงแต่แร่โดโล

มิติคไลม์สโตน ซึ่งมีโรงส่งจําหน่ายในบริเวณใกล้เคียงและต่างจังหวัด    
 

2.5.6 สภาพเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง จากอดีตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง

เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในสภาวะที่ถดถอยปี 2540 เป็นต้นมา และส่งผล
กระทบต่อทางเศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง ซึ่งอดีตการค้าและการลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นและชะลอตัวส่งผล
กระทบต่อการจ้างแรงงานและการจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคล และส่งผลให้รายรับหมวดภาษีอากรลดลง 
ปี 2547 สภาวะเศรษฐกิจเมืองทุ่งสงดีขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดี
ขึ้น ยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของท้องถิ่นทุ่งสง ราคาสูง ภาคการใช้จ่ายของประชาชนใน
เมืองทุ่งสงจึงมีมากขึ้น 

ในส่วนของสภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการ
บริการในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สําคัญในเขตเทศบาล มีโครงสร้างสรุปได้ ดังนี้ 

1) รายได้ประชากร  
รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาลโดยเฉลี่ย 45,088 บาทต่อคนต่อปี(เฉพาะใน

ชุมชน 17 ชุมชน ไม่รวมย่านการค้า) (ที่มา : ข้อมูลจปฐ.ปี 2549 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง) 
2) การพาณิชยกรรมและบริการ 

- สถานีบริการน้ํามัน 2 แห่ง 
- ตลาดสด   1 แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป  435 แห่ง 
- สถานประกอบเทศพาณิชย์ ได้แก่ สถานธนานุบาล 1 แห่งและโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง 
- สถานประกอบการด้านการบริการ ได้แก่ โรงแรม 5 แห่ง ธนาคาร 10 แห่ง โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง 
- สถานที่จําหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 346 แห่ง 

3) การอุตสาหกรรม มีโรงงาน จํานวน 2 แห่ง 
 

2.5.7 การสาธารณูปโภค 
1) การคมนาคม 

เทศบาลเมืองทุ่งสง การคมนาคมทางบกจะมีทางหลวงต่างๆ และทางรถไฟเป็นทางติดต่อ
กับชุมทางต่างๆ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลได้อย่างสะดวก การคมนาคมรถไฟ มีสถานีรถไฟ
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ชุมทางทุ่งสงเป็นสถานีที่สําคัญ และสะดวกในการเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาล ส่วนการคมนาคมทางรถยนต์
สามารถเดินทางตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 (สายเอเชีย - สุราษฎร์ธานี อําเภอร่อนพิบูลย์) เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่เชื่อมติดต่อระหว่างอําเภอทุ่งสงและจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 
(เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อําเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง) เริ่มจาก เทศบาลเมืองทุ่งสง ตําบลปากแพรก อําเภอ
ทุ่งสง ผ่านตําบลชะมาย ตําบลที่วัง ตําบลกะปาง ไปอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 4110 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอําเภอทุ่งสง 

2) การไฟฟ้า 
จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 5,239 ครัวเรือน พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 99 ของ

พ้ืนที่ทั้งหมด ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าส่องสว่าง) จํานวน 694 จุด ครอบคลุมถนน 127 สาย ไฟจราจร 4 จุด  
3) การประปา 

จํานวนครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาของเทศบาล จํานวน 173 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.10 
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ได้แก่ 

- เทศบาลเมืองทุ่งสง กําลังการผลิต 100 ลบ.ม./วัน อัตราการใช้ 100 ลบ.ม./วัน 
- การประปาส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสง กําลังการผลิต 12,960 ลบ.ม./วัน น้ําประปา         

ที่ผลิตได้ 12,296 ลบ.ม./วัน และระบบประปาของกรมโยธาธิการบางส่วน ปริมาณน้ําที่ใช้ในเขตอําเภอทุ่งสง 
2,996,329 ลบ.ม./วัน แหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปา 1 แห่ง และแหล่งน้ําดิบสํารอง 1 แห่ง คือ น้ําตกโยง 

4) การสื่อสารและโทรคมนาคม 
- โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 
- โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 
- จํานวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ 5 ชุมสาย คือ ทุ่งสง นาบอน ที่วัง ค่ายเทพสตรีศรี

สุนทร ควนไม้แดง 
- ที่ทําการไปรษณีย์ 1 แห่ง คือ ที่ทําการไปรษณีย์ทุ่งสง             
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในเขตเทศบาลและสามารถติดตามข่าวสาร

จากสถานีนอกเขตพื้นที่ หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 14 ชุมชน ตามจุดต่างๆหน่วยงานที่มี
ข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ 6 แห่ง ดังนี้ 

- สถานีตํารวจภูธรเมืองทุ่งสง 
- สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง 
- เทศบาลเมืองทุ่งสง(คลื่นบรรเทาสาธารณภัยฯ) 
- ที่ว่าการอําเภอทุ่งสง, อปพร 
- มูลนิธิต่างๆ เช่น ประชาร่วมใจ ไต้เต๊กต้ึง สว่างธรรมสถาน 

 
2.5.8 การศึกษา 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาจบภาคบังคับ ส่วนผู้ที่ไม่รู้หนังสือ
มีจํานวนน้อยมาก สําหรับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีโรงเรียนเปิดสอน
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา มี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลบ้าน
ท่าแพและโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
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- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 6 จํานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

- โรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาเอกชน จํานวน 6 แห่ง คือ 
 โรงเรียนรัตนศึกษา(ชายเขา) ต้ังอยู่บริเวณชุมชนทุ่งสง - นาบอน 
 โรงเรียนรัตนศึกษา(ชนปรีดา) ต้ังอยู่บริเวณตลาดใน 
 โรงเรียนกาญจนศึกษา  ต้ังอยู่ชุมชนบ้านนาเหนือ 
 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา  ต้ังอยู่ชุมชนเปรมประชา 
 โรงเรียนเสริมปัญญา  ต้ังอยู่ชุมชนทุ่งสง - ห้วยยอด 
 โรงเรียนเจริญวิทยา  ต้ังอยู่ชุมชนเปรมประชา 

 
2.5.9 การสาธารณสุข 

สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลและอบต.ใกล้เคียงไม่เกิน 10 กิโลเมตร
ประกอบด้วย 

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง 1 แห่ง มีบุคลากรทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้ 
พยาบาลวิชาชีพ    จํานวน 4 คน 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จํานวน 1 คน 
 ทันตสาธารณสุข    จํานวน 1 คน 
 พนักงานจ้าง    จํานวน 7 คน 

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 11 แห่ง มีบุคลากรอาสาสมัครสาธารสุข ในเขตเมือง 
จํานวน 230 คน 

- โรงพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาล  จํานวน 1 แห่ง 30 เตียง 
- คลินิกเอกชนในเขตเทศบาล    จํานวน 30 แห่ง 

 
2.5.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีพ้ืนที่ประมาณ 319 ไร่ มีการกระจุกตัวในเขตเมือง และมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นในรูปของอาคารตึกแถว ทาวเฮ้าส์และบ้านจัดสรร ในพื้นที่ว่างระหว่างชุมชนเมืองกับ
ถนนชนปรีดา ถนนทุ่งสง-นาบอน ถนนยุทธศาสตร์ ถนนชัยชุมพล ถนนประชาอุทิศ ถนนเสริมชาติ ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 41 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 

2) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีพ้ืนที่ประมาณ 33 ไร่ มีวัด 4 แห่งและศาลเจ้า 1 
แห่ง ได้แก่ วัดเขาปรีดี วัดโคกสะท้อน วัดท่าแพ วัดชัยชุมพล และศาลเจ้าซําปอกง 

3) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีพ้ืนที่ประมาณ 64 ไร่ มีโรงเรียน จํานวน 11 แห่ง 
คือ โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะท้อน โรงเรียนเจริญวิทยา โรงเรียนรัตนศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียน กาญจนศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาและโรงเรียนอนุบาลชุมสุขวิทยา 

4) การใช้ที่ ดินประกอบหน่วยงานราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                  
มีพ้ืนที่ประมาณ 134 ไร่ ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ที่ทําการวิศวกร
กํากับการเขตบํารุงทางทุ่งสงแผนก 2 กองกํากับการ 2 กองตํารวจรถไฟ ธนาคารออมสิน ที่ทําการแพทย์
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เขตทุ่งสง ที่ทําการ ร.ส.พ.ทุ่งสง สํานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง สถานี
ดับเพลิง หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาทุ่งสง ที่ทําการ
ไปรษณีย์อําเภอทุ่งสง ที่ว่าการอําเภอทุ่งสง สํานักงานสื่อสารไปรษณีย์เขต 8 ศาลาประชาคม สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอทุ่งสง และชุมสายโทรศัพท์ทุ่งสง 

5) การใช้ที่ ดินประเภทที่ โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                    
มีพ้ืนที่ประมาณ 210 ไร่ ประกอบด้วย เขาแจ่ม เขายายสีหวัง เขาถ้ําตลอด เขาปรีดี เขาราบ เขาพนังเกียด 
สนามเทนนิสการรถไฟแห่งประเทศไทย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่ง
สง อาคารส่งเสริมกีฬาประชาชน สวนสาธารณะถ้ําตลอด สวนพฤกษาสิรินธร 

6) การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 1,997 ไร่ เป็นพื้นที่ชุมชน
เมืองดั้งเดิม ถนนเสริมชาติฝั่งตะวันตก ฝั่งทางใต้บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ บริเวณชุมชนท่าแพ 
เป็นสวนยางพาราและปลูกผลไม้บางส่วน 

7) การใช้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ประกอบด้วย ภูเขาแจ่ม ภูเขายายสีหวัง ภูเขาราบ และ
ภูเขาชัยชุมพล 
 

2.5.11 การท่องเที่ยว 
1) ถํ้าตลอด  ต้ังอยู่ใกล้กับถนนสายเอเชีย(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) มีพ้ืนที่ 21 ไร่ 2 งาน 

ต้ังอยู่ใกล้วัดชัยชุมพล ถนนราชบริพาร ห่างจากที่ว่าการอําเภอทุ่งสงไปทางทิศใต้ประมาณ  1 กิโลเมตร 
ลักษณะของถ้ําตลอดหันหน้าไปทางทิศเหนือ และสามารถเดินทะลุได้ เมื่อเข้าไปภายในถ้ําจะรู้สึกเย็น ภายใน
ถ้ํามีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีพระพุทธรูปปูนป้ันปางไสยาสน์สวยงาม 1 องค์ ความยาว 11 เมตร หัน
เศียรไปทางทิศใต้ตามส่วนลึกของถ้ํา พระบาทหันไปทางปากถ้ํา ทั้งยังมีพระพุทธรูปเท่าองค์จริง
ประดิษฐานเรียงรายไปกับผนังถ้ําทางด้านทิศตะวันตกจนสุดถ้ํา 

2) สวนพฤกษาสิรินธร สวนสาธารณะบ้านในหวังแต่เดิม มีพ้ืนที่ประมาณ 150 ไร่ ต้ังอยู่ที่
บ้านในหวังตะวันออก บริเวณเขายายสีหวังเชื่อมต่อเขาประไพและเขาหมู่แปะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ติดในตัวเมืองทุ่งสง ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ห่างจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช 55 กิโลเมตร พ้ืนเป็นที่ราบที่ลุ่มและเป็นภูเขา ได้รับการพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่ือว่า “สวนพฤกษาสิรินธร” เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ
แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นจุดแวะพักผ่อนของผู้ที่เดินทางผ่าน 

3) พระซําปอกง เมื่อปี พ.ศ.2492 มีคณะบุคคลที่นับถือและศรัทธาในพระซําปอกง        
ได้อัญเชิญกระถางธูปพระซําปอกงมาตั้ง ณ ศาลเจ้า ซึ่งเป็นอาคารไม้หลังเล็กๆ บริเวณสวนผัก บ้านนาเหนือ 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสักการบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มุ่งกระทําความดี และได้
จําลององค์พระซําปอกงของวัดพนัญเชิงขึ้นเป็นไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง 18 นิ้วเพื่อ
กราบไหว้บูชา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในอําเภอทุ่งสงและใกล้เคียงที่มีต่อพระซําปอกง มี
จํานวนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารวิหารหลังใหม่ขึ้น พร้อมนี้ได้
สร้างพระพุทธรูปซําปอกงองค์ใหม่เป็นปูนป้ัน ขนาดหน้าตักกว้าง 52 นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน
ในวิหารดังปรากฏในปัจจุบัน 
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2.6 เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.6.1 ประวัติความเป็นมา 

เมืองปากพนัง เป็นหัวเมืองของเมืองนครศรีธรรมราช ด้วยเหตุผลของทําเลที่ต้ังเหมาะสมใน
การเป็นเมืองท่า เอื้ออํานวยต่อการคมนาคมขนส่งทางน้ํา ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําในทะเล
และความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การทํานาข้าว อําเภอปากพนังเดิมมีช่ือเรียกว่า "อําเภอเบี้ย
ซัด" หมายความว่า ที่ซึ่งคลื่นซัดเอาเปลือกหอยหรือเบี้ยหอยจากท้องทะเลขึ้นตรงนี้นั้น “เบ้ีย”ในสมัย
โบราณใช้แทนเงินตรา คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า แต่เบี้ยที่ซัดขึ้นมาจากท้องทะเลเป็นเปลือก
หอยชนิดหนึ่งที่มีความทนทานและสวยงามซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก ผู้คนจึงนําไปใช้เป็นเงินตราได้มากขึ้น จึง
เรียกตามนามอําเภอว่า “อําเภอเบ้ียซัด” ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากอําเภอเบี้ยซัด มาเป็นชื่อ “อําเภอปากพนัง” 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2445 

สภาพตัวเมืองปากพนังเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจพอสมควรและ
ประชากรอยู่อย่างหนาแน่นเหมาะสมกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบ “เทศบาล” จึงยกฐานะบางส่วน
ของตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก ตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตําบลบางพระ ตําบลหูล่องของอําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองมีนามว่า “เทศบาลเมือง
ปากพนัง” ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดการจัดต้ังเทศบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2480 โดยอาศัยอําอาจตามความมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ซึ่ง
สํานักงานเทศบาลเดิมได้อาศัยสโมสรทางราชการของอําเภอปากพนัง ถนนชายน้ํา เป็นสถานที่ทํางาน 

ในปี พ.ศ.2481 เทศบาลได้จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารจากหลวงประคองคดี แล้วจึงได้ย้าย
สํานักงานจากสโมสรมาอยู่ที่ถนนประชาวัฒนา มีพ้ืนที่ 7 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา แต่อาคารเป็นเรือนไม้
เก่าแก่แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2510 คณะเทศมนตรีเห็นว่าเพื่อความเป็นศรีสง่าในฐานะเป็น
เทศบาลเมืองควรจะได้มีอาคารสํานักงานเป็นตึก 2 ช้ัน พร้อมหอประชุมโดยขอกู้เงินจาก ก.ส.ท จํานวน 
1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานใหญ่พร้อมกับหอประชุมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 
1,396,100 บาท ได้เปิดอาคารใหม่ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2514 สําหรับพ้ืนที่เดิมของเทศบาลเมืองปาก
พนังมีขนาด 2.68 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้ขยายเทศบาลเป็นพื้นที่  7.35 ตารางกิโลเมตร ตาม
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปากพนัง เมื่อ พ.ศ.2536 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 228 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 
 

2.6.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองปากพนัง ต้ังอยู่เลขที่ 72 ถนนประชาวัฒนา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันออก 
ติดต่อกันทางรถยนต์โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013(ปากพนัง - นครศรีธรรมราช) ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
ห่างจากทะเลฝั่งอ่าวไทย 5 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร มี
อาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองบางศรีจันทร์ คลองบางฉนากและตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
ทิศใต้ ติดต่อกับ คลองบางหญ้า คลองบางสมบูรณ์ ตําบลหูล่อง ตําบลบางพระ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองบางหญ้า ถนนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีและหมู่ที่ 3 ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองบางทวด ตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554  
 

33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-6 แผนที่เขตเทศบาลเมืองปากพนัง 
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2.6.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
1) ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ําท่วมขัง มีแม่น้ําปากพนังซึ่งมีความยาว        
25 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางเทศบาลฯ ซึ่งประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตะวันออกและ
ตะวันตกและยังใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปสู่ตําบลต่างๆ ในอําเภอปากพนังและไปยังอําเภออื่นๆ เช่น อําเภอ
เชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร อําเภอชะอวด เป็นต้น 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 
เมืองปากพนังต้ังอยู่ในเขตร้อน ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ มีลมทะเลพัดผ่าน

ประจํา ทําให้อากาศไม่ร้อนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส มีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านประกอบกับเมืองปากพนัง อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อน แบ่ง
ฤดูกาลได้ 2 ฤดู คือ  

- ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล 
- ฤดูฝน  แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

  ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
  ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนืออัน

เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักหนาแน่น 
 

2.6.4 ประชากรและการปกครอง 
เทศบาลเมืองปากพนัง มีประชากรทั้งหมด จํานวน 22,629 คน แยกเป็น ชาย 11,208 คน หญิง 

11,421 คน จํานวนครัวเรือน 7,052 ครัวเรือน (ที่มา : เทศบาลเมืองปากพนัง ปี 2552) 
ในเขตเทศบาลเมืองปากพนังมี 11 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนต้นหาด 2.ชุมชนเสาธงทอง 3.ชุมชน

รามประดิษฐ์ 4.ชุมชนคงคาสวัสด์ิ 5.ชุมชนหูล่อง 6.ชุมชนสระแก้ว 7.ชุมชนพรหมมานนท์ 8.ชุมชนศรี
สมบูรณ์ 9.ชุมชนบ้านล่าง 10.ชุมชนสินสืบสุข 11.ชุมชนเขมวงศาราม 
 

2.6.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
เทศบาลเมืองปากพนัง มีสวนหย่อมบริเวณสํานักงานเทศบาล 1 แห่ง สวนสาธารณะ 2 แห่งและ

บริเวณเกาะกลาง แต่ไม่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ป่าชุมชน และพื้นที่
ป่าสาธารณะ 
 

2.6.6 สภาพเศรษฐกิจ 
- โรงงาน  จํานวน 8 แห่ง 
- โรงแรม  จํานวน 3 แห่ง 
- ร้านจําหน่ายอาหาร จํานวน 33 แห่ง 
- สถานธนานุบาล จํานวน 1 แห่ง   
- ธนาคาร  จํานวน 5 แห่ง 
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2.6.7 การสาธารณูปโภค 
1) การคมนาคม เทศบาลเมืองปากพนัง มีการคมนาคมและการขนส่งติดต่อกัน 2 ทาง 

- ทางบก 
 ในเขตเทศบาลฝั่งตะวันออกของแม่น้ําปากพนัง มีถนนสายสําคัญๆ คือ ถนนชายน้ํา  

ถนนพานิชย์สัมพันธ์ ถนนประชาวัฒนา ถนนชายทะเล ถนนบางวัง ฝั่งตะวันตกมี ถนนวารีสวัสด์ิ ถนนสุนอนันต์ 
ถนนศรีสมบูรณ์ ถนนทั้งสองฝั่งสามารถติดต่อกับต่างอําเภอและต่างจังหวัดได้ 

ถนนปากพนัง-นครศรีธรรมราช  ยาวประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
สามารถติดต่อกับจังหวัดสงขลา พัทลุง สุราษฏร์ธานี และตรัง 

ถนนปากพนัง-หัวไทร ยาว 42 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ติดต่อโดยตรงกับ
อําเภอเชียรใหญ่ 

- ทางน้ํา 
 ใช้เรือและแพขนานยนต์ข้ามฟากระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกและมีเส้นทางการ

ใช้เรือรับจ้างไปสู่ตําบลต่างๆ ในอําเภอปากพนังและไปยังอําเภออื่น เช่น อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร 
นอกจากนี้มีท่าเรือน้ําลึกขนถ่ายน้ํามันในแม่น้ําปากพนัง 

2) การไฟฟ้า 
การบริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อําเภอปากพนังให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลเมืองปากพนัง มีผู้ใช้บริการโดยรวมทั้งเทศบาล 
5,200 ครัวเรือน ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขต
เทศบาลจํานวน 4,461 จุด ครอบคลุมถนน 18 สาย 

3) การประปา 
สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอปากพนัง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4) การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 ในเขตเทศบาลฯ มีชุมสายโทรศัพท์ จํานวน 1 ชุมสาย มีผู้ใช้โทรศัพท์ จํานวน 1,967 รายโดย

แบ่งเป็น จํานวนโทรศัพท์บุคคลในพื้นที่ 1,967 หมายเลขและจํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 50 
หมายเลข 
 

2.6.8 การศึกษาและสาธารณสุข 
- สถานศึกษา   จํานวน 19 แห่ง 
- โรงพยาบาล   จํานวน 1 แห่ง 
- คลินกิเอกชน  จํานวน 8 แห่ง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง 

 
2.6.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เทศบาลเมืองปากพนังมีพ้ืนที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,593.75 ไร่ ปัจจุบันแบ่งประเภท
การใช้ที่ดินออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้  

1) การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่น
ปานกลางส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่สองฝั่งแม่น้ําปากพนังทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกและกระจายตัวอยู่



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554  
 

36

ตามแนวถนนสายรองและถนนสายย่อย คิดเป็นพื้นที่ทังสิ้น 978.05 ไร่ หรือ ร้อยละ 21.29 ของพื้นที่
เทศบาลเมืองปาพนัง 

2) การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม การใช้พ้ืนที่ประเภทพาณิชยกรรมส่วนใหญ่สอดแทรกอยู่กับ
การใช้พ้ืนที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากทั้งสองฝั่งแม่น้ําปากพนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณศูนย์กลาง
ชุมชนด้านฝั่งตะวันออก คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 204.20 ไร่ หรือร้อยละ 4.44 ของพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง 

3) การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า การใช้พ้ืนที่ประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมบริการและคลัง
น้ํามัน กระจายตัวอยู่สองฝั่งแม่น้ําปากพนัง คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 167.10 ไร่ หรือร้อยละ 3.64 ของพื้นที่
เทศบาลเมืองปากพนัง 

4) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศึกษา การใช้ที่ดินประเภทสถานบันศึกษา กระจายตัว อยู่สองฝั่งแม่น้ํา
ปากพนังและชุมชนฝั่งตะวันตก คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 121.00 ไร่ หรือร้อยละ 2.63 ของพื้นที่เทศเมืองปากพนัง 

5) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ประกอบด้วย วัด 
มัสยิดและศาลเจ้ากระจายตัวอยู่สองฝั่งแม่น้ําปากพนังคิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 164.10 ไร่ หรือร้อยละ 3.57 ของ
พ้ืนที่เทศบาลเมืองปากพนัง 

6) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบด้วย 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 126.20 ไร่ หรือร้อยละ 
2.75 ของพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง 

7) การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วย สวนหย่อม ที่โล่งริมน้ํา 
สนามกีฬา แม่น้ํา คลอง และถนนสายต่างๆ คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,208.05 ไร่ หรือร้อยละ 26.30 ของพื้นที่
เทศบาลเมืองปากพนัง 

8) การใช้ที่ดินประเภทชนบทและการเกษตรและที่รกร้างว่างเปล่า การใช้ที่ดินประเภท
ชนบทการการเกษตรและที่รกร้างว่างเปล่า อันประกอบด้วย พ้ืนที่กสิกรรมและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล คิดเป็น
พ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,625.05 ไร่ หรือร้อยละ 35.39 ของพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง 
 

2.6.10 การท่องเที่ยว 
1) ตึกนกนางแอ่น 

 นกแอ่นกินรังที่เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่อําเภอปากพนังต้ังแต่ปี พ.ศ.2480 ที่อาคารตึก 3 
ช้ันเป็นหลังแรก โดยเริ่มแรกมีนกบินเข้ามาต้ังถิ่นฐานในบริเวณชั้น 3 ของตึก เจ้าของบ้านได้แบ่งพื้นที่ให้นก
อาศัยและย้ายลงไปพักบริเวณชั้น 2 และทําการค้าบริเวณชั้น 1 ประมาณ 50 ปี ต่อมาประชากรนกได้
ขยายพื้นที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้มีการลงทุนสร้างเรือนนกเพื่อรองรับการขยายตัวของนกกัน
อย่างแพร่หลาย 

การออกแบบอาคารที่จะดึงดูดให้นกเข้ามาทํารังในอาคาร นอกจากการเลือกปัจจัยทําเล
ที่ต้ังแล้ว ยังมีการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน แสงและเสียงที่เหมาะสมกับนก ผนังชั้น 2 ช้ัน ช้ันในหล่อเป็นตัว
น้ํา หลังคาเป็นสองชั้นเพื่อลดอุณหภูมิ 
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ขณะนี้มีอาคารเรือนนกจํานวนมากกว่า 70 - 80 หลัง ในรูปแบบอาคารตึกสูงไม่เกิน 6 - 7 
ช้ัน ค่าลงทุนก่อสร้างอาคารเรือนนก ความสูง 7 ช้ัน ไม่เกิน 23 เมตร ใช้เงินลงทุนประมาณ   5 - 10 ล้าน
บาทต่ออาคาร 

2) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ สถานที่ต้ัง บ้านบางปี้ ตําบลหูล่อง อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่องระบายน้ํา 10 ช่อง ขนาดกว้าง
ช่องละ 20 เมตร สามารถระบายน้ําได้ 1,430 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

3)  ล่องเรือชมแม่น้ําปากพนัง 
แม่น้ําปากพนังต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตอําเภอวังอ่าง อําเภอชะอวด     

ไหลผ่านอําเภอเชียรใหญ่ อําเภอปากพนังลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ่าวปากพนัง แหลมตะลุมพุก มีความยาว
ประมาณ 25 กิโลเมตร อดีตลุ่มน้ําปากพนังมีความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้ ซึ่งเปรียบเสมือนอู่ข้าว อู่น้ํา ของเมืองนครศรีธรรมราชและยังมีความสําคัญทางด้านพาณิชกรรม 
ซึ่งเป็นเส้นทางในการลําเลียงสินค้าออกสู่ทะเลเพื่อติดต่อกับเมืองอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ 

อีกทั้งยังมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัยและอื่นๆ จมอยู่ใต้ทะเลฝั่งปากพนัง    
เป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีเงินตราที่ผลิตขึ้นใช้เอง เรียกว่า “อีแปะปากพนัง” และยังมีห้างอี๊สต์
เอเชียต๊ิกของเดนมาร์กเข้าไปต้ังเอเยนต์ค้าขายอีกด้วย สินค้าสําคัญคือ ข้าว ส่งขายต่างประเทศ ปัจจุบัน
คงเหลือร่องรอยของปล่องโรงสีไฟเก่าเรียงรายไปตามลําน้ํา ซึ่งถือว่าแม่น้ําปากพนังยังคงมีสภาพที่สวยงาม
ตามธรรมชาติ และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าล่องเรือเที่ยวชม 
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2.7 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
2.7.1 ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลเมืองชุมพร ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เทศบาลเมืองชุมพร พุทธศักราช 2479 ซึ่งในขณะนั้นมีพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 2.9 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
3,000 คน 500 หลังคาเรือน และได้จัดต้ังเขตชุมชนในตําบล อันเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัดชุมพร ต่อมา
ในปี พ.ศ.2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 111 ตอนที่ 31 ก. ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2537 
 

2.7.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองชุมพร ต้ังอยู่บนถนนปรมินทรมรรคา ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ใน

บริเวณชุมชนที่มีกิจกรรมธุรกิจการค้าและการบริการ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 463 
กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 485 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 21.10 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด
ของตําบลท่าตะเภาและพื้นที่บางส่วนของตําบลบางหมาก ตําบลตากแดด ตําบลวังไผ่ ตําบลนาทุ่ง และ
ตําบลขุนกระทิง มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  คลองชลประทานสามแก้ว(ตําบลบางลึกและตําบลนาชะอัง) 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  สะพานคลองท่าตะเภา(ตําบลบางหมากและตําบลตากแดด) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  คลองหนองม่วงค้อม คลองท่านางสังข์(ตําบลท่ายาง) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตําบลวังไผ่และตําบลขุนกระทิง 
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ภาพที่ 2-7 แผนที่เขตเทศบาลเมืองชุมพร 
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2.7.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
1) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะพื้นที่โดยท่ัวไป เป็นที่ราบริมแม่น้ําและมีความลาดเอียงของพื้นที่เนื่องจาก 
เทศบาลเมืองชุมพรเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างแนวเทือกเขาตะนาวศรีฝั่งตะวันตกและชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออก ดังนั้นพื้นที่จึงมีความลาดเอียงจากด้านทิศตะวันตกสู่ด้านทิศตะวันออกลงสู่ทะเล 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกชุกตลอดปี เนื่องจากได้รับมรสุมทั้ง 2 ด้าน คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 1,701.9 มิลลิเมตร อากาศ
จะเย็นสบายในช่วงฤดูฝนและไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.1 องศาเซลเซียส  
 

2.7.4 ประชากรและการปกครอง 
ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  มีจํานวนประชากรทั้ งสิ้น  33,529 คน  ชาย  15,828 คน 

หญิง 17,701 คน มีจํานวนหลังคาเรือน 16,268 หลังคาเรือน (ที่มา : เทศบาลเมืองชุมพร ปี 2553) 
 

2.7.5 สภาพเศรษฐกิจ 
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย โดยเฉพาะในบริเวณชุมชนย่านธุรกิจ

การค้า ซึ่งสถานประกอบการค้าจะเป็นร้านค้าบริการและร้านค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ร้าน
ให้บริการต่างๆ และร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของเบ็ดเตล็ด 
ร้านเสริมสวย เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ต้ังในพื้นที่เขตเทศบาลส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรม
ประเภทอู่ซ่อมรถ เคาะพ่นสีรถยนต์ รองลงมาคือ ทําท่อซีเมนต์ ประตู-หน้าต่าง ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม   
ส่วนกําลังแรงงานโดยส่วนมากจะเป็นกําลังแรงงานในกิจการอุตสาหกรรมอู่ซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์ 
ส่วนอาชีพอื่นๆ ได้แก่ การทํานา ทําสวนผลไม้ ประมง จะอยู่ในพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร 
 

2.7.6 การศึกษา 
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลมีจํานวน 12 แห่ง จําแนกได้ ดังนี้ 
1) ระดับก่อนประถมศึกษา  

-  โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   จํานวน 2 โรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  จํานวน 3 โรงเรียน 
-  โรเรียนในสังกัดเทศบาล     จํานวน 2 โรงเรียน 

2) ระดับมัธยมศึกษา 
-  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1  จํานวน 2 โรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  จํานวน 2 โรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล     จํานวน 1 โรงเรียน 

3) ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา   จํานวน 1 โรงเรียน 
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2.7.7 การสาธารณสุข 
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองชุมพร สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขจากสถานบริการ

สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้ดังนี้ 
1) โรงพยาบาลของรัฐ     จํานวน 1 แห่ง 
2) โรงพยาบาลเอกชน     จํานวน 2 แห่ง 
3) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร  จํานวน 1 แห่ง 
4) ศูนย์ส่งเสริมการทํางานของไตเทศบาลเมืองชุมพร จํานวน 1 แห่ง 
5) คลินิกแพทย์     จํานวน 22 แห่ง 
6) คลินิกทันตแพทย์     จํานวน 7 แห่ง 
7) ร้านขายยา      จํานวน 25 แห่ง 
8) ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)    จํานวน 1 แห่ง 
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2.8 เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 
2.8.1 ประวัติความเป็นมา 

ในปี พ.ศ.2439 ได้จัดต้ังมณฑลชุมพรขึ้น เมืองหลังสวนเป็นจังหวัดหนึ่ง มณฑลชุมพรมีฐานะ
เป็นเมืองจัตวา ในปี พ.ศ.2459 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคําว่า “เมืองหลังสวน” เป็นเขตปกครอง
จังหวัด เป็นจังหวัดหลังสวนมีหน่วยงานของทางราชการเช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่ืน เช่น ศาลจังหวัดหลังสวน 
ที่ทําการอัยการประจําศาลจังหวัดหลังสวน ฯลฯ มาจนทุกวันนี้ 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2475 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดหลังสวนมีฐานะ
เป็นอําเภอหลังสวนขึ้นตรงต่อจังหวัดชุมพร และวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยน
อําเภอขันเงินเป็นอําเภอหลังสวนมาจนถึงปัจจุบัน เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะประชาชนนิยมเรียกกัน
เป็นส่วนมาก และเพื่อรักษาประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองมาแต่โบราณกาลไว้ ส่วนขันเงินเป็นตําบลหนึ่ง ซึ่ง
เป็นที่ต้ังของที่ว่าการอําเภอหลังสวน 

ในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังเทศบาลและมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบล
หลังสวน เมื่อพุทธศักราช 2483 ต้ังอยู่ที่ตําบลหลังสวนริมฝั่งแม่น้ําหลังสวนด้านทิศตะวันตก  มีเนื้อที่ 1.5 
ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลตําบลหลัง
สวนจากเดิม 1.5 ตารางกิโลเมตร เป็น 10.12 ตารางกิโลเมตร 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
เทศบาลตําบลหลังสวนเป็นเทศบาลเมืองหลังสวน โดยมีแนวเขตและแผนที่ตามเดิมตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เทศบาลตําบลและพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบล 

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขันเงินรวมกับเทศบาลเมืองหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จากเดิมเนื้อที่10.12 ตาราง
กิโลเมตร เป็น 16.73 ตารางกิโลเมตร 
 

2.8.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองหลังสวน ต้ังอยู่ในเขตอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ 16.73 ตาราง

กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปทางทิศใต้ ติดต่อกันทางรถยนต์โดยทางหลวงแผ่นดินเลข 41 ระยะทาง 
75 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 524 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลวังตะกอและตําบลแหลมทราย 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลพ้อแดงและตําบลบ้านควน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลแหลมทรายและตําบลพ้อแดง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลท่ามะพลาและตําบลบ้านควน 
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ภาพที่ 2-8 แผนที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวน 
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2.8.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
1) ลักษณะภูมปิระเทศ ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบริมฝั่งแมน่้ํา บางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม 
2) ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น 

 
2.8.4 ประชากรและการปกครอง 

เทศบาลเมืองหลังสวน มีประชากรทั้งหมด จํานวน 12,061 คน แยกเป็น ชาย 5,844 คน     
หญิง 6,217 คน ความหนาแน่นของประชากร 721 คนต่อตารางกิโลเมตร (ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ 
เทศบาลเมืองหลังสวน ข้อมูล ณ เมษายน 2553) มีทั้งหมด 16 ชุมชน ดังนี้ 

1. ชุมชนบางยี่โร  6. ชุมชนฝ่ายห้วย  11. ชุมชนนากรอก 
2. ชุมชนทุ่งใน  7. ชุมชนถนนแม่น้ําหลังสวน 12. ชุมชนพะเนียด 2 
3. ชุมชนห้าแยกธีระ  8. ชุมชนเพนียด   13. ชุมชนดอนตะโก 
4. ชุมชนประชาเอื้ออารีย์ 9. ชุมชนต้นโพธิ์   14. ชุมชนทุ่งใน 2 
5. ชุมชนวัดประสาทนิกร 10. ชุมชนนาพระ  15. ชุมชนสุวรรณคีร ี
16. ชุมชนหน้าเขาทอง 

 
2.8.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล่งน้ํา จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ แม่น้ําหลังสวน  ศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอําเภอหลังสวน  
 

2.8.6 สภาพเศรษฐกิจ 
1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ทําธุรกิจ รายได้ของ
ประชาชนในท้องถิ่นมาจากผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถึงฤดูผลไม้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณเดือน
มิถุนายน - ตุลาคมของทุกปี ตลาดผลไม้จะคึกคัก ชาวสวนจะนําผลไม้มาขายยังตลาดกลาง ซึ่งเป็นแหล่งรับ
ซื้อขายของพ่อค้าคนกลาง นักท่องเที่ยว มีร้านค้าจําหน่ายผลไม้และของฝากดึงดูดนักท่องเที่ยว ในช่วงนี้
เกษตรกรจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นและจากการที่เมืองหลังสวนเป็นแหล่ง
ผลไม้มีนายทุนรับซื้อผลผลิตเพื่อการส่งออก ผลพวงที่ได้ก็คือเกษตรกรมีการพัฒนาผลผลิต ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้ผลผลิตออกทั้งปี นอกจากนั้นบริเวณที่เป็นตลาดรับซื้อยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ทําความเจริญให้กับ
ชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ตลอดปี ผลผลิตที่ทํารายได้แก่ชาวหลังสวนอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การนําผลไม้มา
แปรรูป/ถนอมอาหาร เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ทุเรียนกวน มังคุดกวน เงาะกวน กล้วยเล็บมือนางอบ ทํา
รายได้ให้เมืองหลังสวน เป็นอย่างดี เนื่องจากสินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายนิยมเป็นของฝากและมีการ
แปรรูปอาหารทะเลออกจําหน่ายทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ชุมชนมีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนและครอบครัวได้แก่ ชุมชนนาพระ กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงินจัดทํากล้วยอบเล็บมือนาง กล้วย
ทอด ชุมชนวัดสุวรรณคีรี กลุ่มผูกผ้าชุมชนวัดสุวรรณคีรีและกลุ่มเครื่องครัวชุมชนวัดสุวรรณคีรี 

2) การเกษตรกรรม 
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปาล์มน้ํามัน 

ยางพารา กาแฟ ปลูกผลไม้ขึ้นชื่อ ได้แก่ มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลางสาด กล้วยเล็บมือนาง ในแต่ละปี
เกษตรกรจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากทํารายได้เป็นอย่างดี 
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3) การพาณิชย์กรรม/การบริการ 
- สถานที่ราชการ  จํานวน 11 แห่ง 
- ธนาคารพาณิชย์  จํานวน 8 แห่ง 
- โรงเรียน   จํานวน 7 แห่ง 
- วัด   จํานวน 6 แห่ง 
- สํานักสงฆ์  จํานวน 1 แห่ง 
- โบสถ์คริสต์  จํานวน 1 แห่ง 
- มูลนิธิ, สมาคม  จํานวน 1 แห่ง 

 
2.8.7 การสาธารณูปโภค 

1) การคมนาคม 
การคมนาคมของอําเภอหลังสวน สามารถติดต่อกับจังหวัดและอําเภอใกล้เคียงได้ 2 ทาง คือ 

ทางรถยนต์และทางรถไฟ 
2) การไฟฟ้า 

ประชาชนในเขตเทศบาลใช้บริการไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 
จํานวน 2, 651 ครัวเรือน มีไฟฟ้าสาธารณะบริเวณต่างๆ จํานวน 1,476 จุด 

3) การประปา 
ประชาชนส่วนใหญ่มีน้ําประปาใช้ โดยการบริการของประปาส่วนภูมิภาค ส่วนชุมชนที่

น้ําประปายังเข้าไม่ถึงเทศบาลจะขยายให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนยังมีการใช้น้ําบ่อและน้ํา
คลองที่มีเกณฑ์คุณภาพใช้ได้ดี 

4) การสื่อสารและโทรคมนาคม 
- ที่ทําการไปรษณีย์   จํานวน 1 แห่ง 
- สํานักงานบริการโทรศัพท์หลังสวน จํานวน 1 แห่ง 
- ชุมสายย่อย   จํานวน 3 ชุมชน (นอกเขตเทศบาล) 
- สถานีวิทยุสาขาจังหวัดชุมพร จํานวน 1 แห่ง (นอกเขตเทศบาล) 
- วิทยุชุมชน   จํานวน 16 แห่ง 

 
2.8.8 การศึกษา 

ตารางที่ 2-6 จํานวนสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน 

ระดับ สังกัด 
อปท. สพฐ. สช. 

ก่อนประถมศกึษา    

1. จํานวนโรงเรียน(แห่ง) 
2. จํานวนห้องเรียน(ห้อง) 
3. จํานวนนักเรียน(คน) 
4. จํานวนครู/อาจารย์(คน) 
5. ครูลกูจ้าง(คน) 

1 
8 

222 
7 
2 

- 
295 

5,494 
218 

- 

6 
35 
800 
18 
- 
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ตารางที่ 2-6 จํานวนสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน(ต่อ) 

ระดับ สังกัด 
อปท. สพฐ. สช. 

ประถมศึกษา    

1. จํานวนโรงเรียน(แห่ง) 
2. จํานวนห้องเรียน(ห้อง) 
3. จํานวนนักเรียน(คน) 
4. จํานวนครู/อาจารย์(คน) 
5. ครูลกูจ้าง(คน) 

1 
12 
454 
12 
2 

101 
919 

18,545 
808 
88 

- 
35 

1,109 
707 
28 

มัธยมศึกษา    

1. จํานวนโรงเรียน(แห่ง) 
2. จํานวนห้องเรียน(ห้อง) 
3. จํานวนนักเรียน(คน) 
4. จํานวนครู/อาจารย์(คน) 
5. ครูลกูจ้าง(คน) 

1 
8 

347 
14 
1 

39 
348 

11,796 
456 

- 

- 
7 

198 
59 
- 

หมายเหตุ : อปท. หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   สพฐ. หมายถึง  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   สช. หมายถึง  สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

2.8.9 การสาธารณสุข 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง 
- คลินิกเอกชน  จํานวน 8 แห่ง 
- คลินิกทันตกรรม  จํานวน 5 แห่ง 
- บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่ ได้แก่ 

อ.ส.ม. จํานวน 98 คน พยาบาล จํานวน 2 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน 
 

2.8.10 การท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลเมืองหลังสวนมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ถ้ําภูเขาทอง ซึ่งต้ังอยู่ในตําบลขันเงิน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น มีความสวยงาม คือ มีหินงอกหินย้อย ฝูงค้างคาวนับพันตัว มีองค์
พระเจดีย์ที่เก่าแก่ พร้อมทั้งยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง 
คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯชุมพร ต้ังอยู่ในเขตตําบลท่ามะพลา อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ามะพลา จุดชมวิวเขาเสก ต้ังอยู่ในเขตตําบลวังตะกอ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกอ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับเทศบาลเมืองหลังสวนมากที่สุด เกาะพิทักษ์ ต้ังอยู่ใน
เขตตําบลบางน้ําจืด อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลบางน้ําจืด น้ําตกคลองเพรา ต้ังอยู่ในเขต
ตําบลนาขา อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนาขา อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว หาดคอเขา 
ต้ังอยู่ในเขตตําบลนาพญา อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนาพญา 
 



 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลการติดตามระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
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บทที่ 3 
สรุปผลการติดตามระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 
3.1 เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.1.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
1) ข้อมูลทั่วไปของระบบ 

ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่บริเวณตําบลนาสาร 
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสารได้ว่าจ้าง บริษัท แซนแทค เซนเตอร์ จํากัด 
ดําเนินการก่อสร้างและควบคุมงาน โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 270 วัน ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2550 - เมษายน 2551 งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,940,000 บาท ดังตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1  2549 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.94 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
2) ข้อมูลระบบรวบรวมน้ําเสีย 

ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นชนิดระบบท่อรวม(Combined System) น้ําเสียที่รวบรวมเข้าสู่
ระบบถูกรวบรวมจากแหล่งกําเนิด ได้แก่ บ้านเรือน/ที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดและโรงฆ่าสัตว์ 
จากถนน 4 สาย คือ ถนนพิชัยเดชะ ถนนนาสารใน ถนนประชาอุทิศ และถนนคลองหา 
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ภาพที่ 3-1 แผนผังแสดงแนวท่อรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาสาร 
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3) ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์(Constructed Wetland) 

รองรับน้ําเสียได้มากกว่า 50 ลบ.ม.ต่อวัน(ตามการออกแบบ) ปัจจุบันมีน้ําเสียเข้าระบบประมาณ 55.45 
ลบ.ม.ต่อวัน (วัดจากเครื่องวัดอัตราการไหล) ประกอบด้วย บ่อดักน้ําเสีย 1 บ่อ บ่อรวบรวมน้ําเสีย 1 บ่อ 
บ่อดักกรวดทรายและขยะ 1 บ่อ บ่อเกรอะ 1 บ่อ บ่อดึงกาก 1 บ่อ ลานตากตะกอนทราย 1 แห่ง บ่อผึ่ง 1 
บ่อ บ่อบึงประดิษฐ์ 1 บ่อ บ่อปรับสภาพ 1 บ่อ แล้วระบายน้ําทิ้งออกจากระบบลงสู่ลํารางสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-2 แผนผังแสดงระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาสาร 
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4) ข้อมูลการบริหารจัดการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลประจําระบบ 
5) การตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ตลอดแนวถนนนาสารใน(เริ่มต้ังแต่สี่แยกโรงเรียนบ้านนาสาร) 
จากการสํารวจ พบว่า ท่อระบายน้ําตลอดแนวถนนนาสารในทั้ง 2 ฝั่ง มีระดับน้ํา

ประมาณ 1 ใน 3 ของท่อและไหลช้า มีตะกอนทรายและขยะมูลฝอยในท่อ และมีการนําถุงทรายไปถมไว้
ในท่อบริเวณถนนพิชัยเดชะ(หน้าโรงเรียนบ้านนาสาร) เพื่อไม่ให้น้ําเสียไหลไปตามแนวถนนพิชัยเดชะ    
แต่ให้ไหลเข้าสู่ถนนนาสารในแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-3 การสํารวจระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนนาสารใน เทศบาลเมืองนาสาร 
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ตลอดแนวถนนคลองหา(เริ่มต้ังแต่สี่แยกจนถึงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง) 
จากการสํารวจ พบว่า ท่อระบายน้ําตลอดแนวถนนคลองหาทั้ง 2 ฝั่ง มีระดับน้ํา

ประมาณ 1 ใน 3 ของท่อและไหลช้า มีตะกอนทรายและขยะมูลฝอยในท่อ บริเวณหนองน้ํา(ข้างสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง) มีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น ซึ่งเป็นจุดรับ/พักน้ําเสียจากท่อระบายน้ําเสียทั้งหมด 
ก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-4 การสํารวจระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนคลองหา เทศบาลเมืองนาสาร 
 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 
จากการตรวจสอบ พบว่า ระบบบําบัดน้ําเสียไม่ได้เดินระบบ เนื่องจากปั๊มสูบน้ําเสียชํารุด 

น้ําเสียจึงไม่เข้าระบบ จึงมีการทุบปากบ่อรวบรวมน้ําเสียเพื่อให้น้ําเสียไหลล้นจากบ่อรวบรวมฯผ่านไปตาม
คูระบายน้ําและไหลลงแหล่งน้ําสาธารณะ 

บ่อผึ่ง 
จากการสํารวจ พบว่า มีผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเต็มบ่อ น้ําในบ่อมีสีดําคล้ํา 

ซึ่งอาจเกิดจากน้ําเสียอยู่ในบ่อผึ่งนานเกินไป 
บ่อบึงประดิษฐ์ 
จากการสํารวจ พบว่า มีผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเต็มบ่อและมีวัชพืชขึ้นอยู่

บริเวณรอบบ่อ ส่วนพืชบําบัดน้ําเสีย(ต้นธูปฤาษี) มีปริมาณน้อยมากและขาดการดูแล รักษา 
บ่อปรับสถาพ 
จากการสํารวจ พบว่า มีแหน ลอยอยู่เต็มบ่อและมีวัชพืชขึ้นอยู่บริเวณรอบบ่อ 
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 บ่อรวบรวมน้ําเสีย บ่อสูบน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บ่อดักกรวด/ทราย บ่อผึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บ่อบึงประดิษฐ์ บ่อปรับสภาพ 
 

ภาพที่ 3-5 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 
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6) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา(ข้อมูลปี 2554) 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียเข้าระบบและน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย

เทศบาลเมืองนาสาร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบ มีค่าบีโอดี 14.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
น้ํามันและไขมัน 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสฟอรัสทั้งหมด 1.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ยกเว้น Total Suspended Solids มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Total 
Kjeldahl Nitrogen มีค่าเท่ากับ 27 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน กําหนดให้น้ํา
ทิ้งที่ผ่านการบําบัดมีค่าของแข็งแขวนลอย(Suspended Solid) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด Total Nitrogen ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร รายละเอียดตามตารางที่ 3-2 
ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาสาร 

น้ําเสีย 

พารามิเตอร์ 
Total Suspended 

Solids(TSS) 
mg/L 

Biological 
Oxygen Demand 

(BOD)mg/L 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(FCB)MPN/100ml 

Oil & 
Grease 
mg/L 

Total Kjeldahl 
Nitrogen(TKN) 

mg/L 

Total 
Phosphorus 
(TP)mg/L 

เข้าระบบ 20 80.5 1.6 x 107 0.2 22.85 1.22 
ออกระบบ 10 14.3 2.2 x 105 0.6 27 1.28 
ค่ามาตรฐาน * 20 - 5 * 2 

หมายเหตุ * หมายถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐานไว้ 
 

7) ข้อเสนอแนะ 
- ควรตรวจสอบความลาดเอียงและทําความสะอาดท่อระบายน้ําอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้น้ําเสีย

สามารถไหลได้สะดวกและไม่พัดพาตะกอนดิน/ทรายเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ควรสร้างบ่อพักน้ําเสียและแนวท่อดักน้ําเสีย เพื่อรับน้ําเสียไปยังบ่อรวบรวมน้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสีย 
- จัดหาเครื่องสูบน้ําเสียทดแทนเครื่องสูบน้ําเสียเดิมที่ชํารุด โดยพิจารณาคุณสมบัติของ

ครุภัณฑ์เดิม และขณะติดต้ังให้ติดต้ังลูกลอยควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําด้วย 
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ ติดต้ังควรเป็นเครื่องจักรที่สามารถจัดหาอะไหล่ได้ ง่าย

ภายในประเทศหรือมีตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบํารุงรักษา 
- ติดต้ังประตูน้ํา(check valve และ gate valve) ที่บริเวณท่อส่งน้ําเสียจากเครื่องสูบน้ํา

เสียไปยังบ่อเกรอะ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องสูบน้ํา 
- ควรปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยติดต้ังในตําแหน่งที่สะดวกต่อการปฏิบัติงานและ

ควรมีหลังคาปิดคลุมตู้ควบคุม เพื่อป้องกันความร้อนและน้ําฝน 
- กําจัดวัชพืชในระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาพืชบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ตัดแต่งต้นไม้บริเวณบ่อบึงประดิษฐ์และบ่อปรับสภาพ เพื่อให้

อากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงแดดสามารถส่องถึงก้นบ่อ 
- ควรจัดหาบุคลากรในการดูแล ควบคุมระบบฯให้เพียงพอและพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถ

ในการควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง รวมถึงมีการอบรมผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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3.2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.2.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

1) ข้อมูลทั่วไปของระบบ 
โรงบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่บริเวณ

ตําบลนาทรายและตําบลนาเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 380 ไร่ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามประสิทธ์ ดําเนินการก่อสร้าง และบริษัท แมคโคร 
คอนซัลแตนท์ จํากัด ควบคุมงาน โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 4 ปี ต้ังแต่ พ.ศ.2550 - ธันวาคม 2553 
งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 837,618,000 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ดังตารางที่ 3-3 
ตารางที่ 3-3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1  ต.ค.2540 - พ.ค.2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5 ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด FS/DD 

2 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

837.618 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 
(ระยะที่ 1) 

 

2) ข้อมูลระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นชนิดระบบท่อรวม (Combined System) มีความยาวท้ังหมด

ประมาณ 12,751 เมตร โดยก่อสร้างแบบ open cut จํานวน 3 คลอง ได้แก่ คลองป่าเหล้า 1,391 เมตร 
คลองหน้าเมือง 1,271 เมตร และคลองท่าวัง 1,684 เมตร แบบ pipe jacking จํานวน 2 คลอง ได้แก่ 
คลองแดง-ถนนกระโรม 768 เมตร และคลองทุ่งปรัง คลองเตย-ถนนศรีธรรมราช 7,637 เมตร มีบ่อดักน้ํา
เสีย 51 แห่ง สถานีสูบน้ําเสีย 1 สถานี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างระบบ 
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ภาพที่ 3-6 แผนผังแสดงแนวท่อรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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3) ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง(Stabilization Pond : SP) 
รองรับน้ําเสียได้ 33,700 ลบ.ม.ต่อวัน ประกอบด้วย บ่อผึ่ง 1/1 ขนาดกว้าง 158 เมตร ยาว 833 เมตร ลึก 
2.2 เมตร ความจุ 290,866 ลบ.ม. จํานวน 1 บ่อ บ่อผึ่ง 2/1 ขนาดกว้าง 158 เมตร ยาว 833 เมตร ลึก 2 
เมตร ความจุ 263,228 ลบ.ม. จํานวน 1 บ่อ และบ่อผักตบชวา ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 833 เมตร ลึก 
1.76 เมตร ความจุ 146,608 ลบ.ม. จํานวน 1 บ่อ สถานีสูบน้ําเสีย 1 แห่ง บ่อแบ่งน้ํา 1 บ่อ  หม้อแปลง
ไฟฟ้า 1 แห่ง อาคารควบคุม/เก็บจ่ายสารเคมี 1 แห่ง สถานีสูบน้ําหมุนเวียน 1 แห่ง และลานตาก
ผักตบชวา 1 แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-7 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
 

4) ข้อมูลการบริหารจัดการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดสํานักการช่าง ปัจจุบันอยู่ใน

ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ซึ่งดําเนินการไปแล้วประมาณ 80% จึงยังไม่ได้เปิดใช้งาน  
5) การตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 

ปัจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
จึงยังไม่ได้เปิดใช้งาน 
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ภาพที่ 3-8 บริเวณสถานที่ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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3.3 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.3.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
1) ข้อมูลทั่วไปของระบบ 

โรงบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่บริเวณตําบลปากแพรก 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 2.8 ตารางกิโลเมตร 
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ว่าจ้างบริษัท วรรธน์สรร จํากัด ดําเนินการก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง
โครงการ 2 ปี ต้ังแต่ พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553 งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 257,500,000 บาท ดังตารางที่ 3-4 
ตารางที่ 3-4 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1 2551 - 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

257.50 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
2) ข้อมูลระบบรวบรวมน้ําเสีย 

ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นชนิดระบบท่อรวม (Combined System) มีบ่อดักน้ําเสีย 14 บ่อ 
สถานีสูบน้ําเสีย 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-9 แผนผังระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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นะระบบบําบั
อการจัดการคณุ

บแผ่นชีวภาพ
การออกแบบ)
ละ 13 ประก
บ่อตกตะกอน 

งการไหลของร

บัดน้ําเสียชุมช
ณภาพสิ่งแวด

และระบบตะ
) ปัจจุบันมีปริ
อบด้วย สถา
2 บ่อ บ่อพัก

ระบบบําบัดน้ํ

ชนและระบบกํ
ดล้อมในระดับ

ะกอนเร่งร่วม
ริมาณน้ําเสีย
นีสูบ 1 ชุด ต
น้ําทิ้ง 1 บ่อ 

น้ําเสีย เทศบาล

กําจัดขยะมูลฝ
จังหวัด ปี 25

กัน สามารถร
เข้าระบบเฉลี
ตะแกรงดักข

ลเมืองทุ่งสง 

ฝอยชุมชน 
537-2554 

รองรับน้ํา
ลี่ย 1,300 
ยะ 1 ชุด    



รายงานผ
ภายใต้แผ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตาม
ผนปฏิบัติการ

มและประเมิน
รเพื่อการจัดกา

ภาพที่ 3-11

สมรรถนะระบ
ารคุณภาพสิ่ง

1 แผนผังระบ

60 

บบบําบัดน้ําเสี
แวดล้อมในระ

บบําบัดน้ําเสี

สยีชุมชนและ
ะดับจังหวัด ปี

ย เทศบาลเมอื

ระบบกําจัดข
ป 2537-2554

องทุ่งสง 

ยะมูลฝอยชุม
4 

มชน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

4) ข้อมูลการบริหารจัดการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง อยู่ในความดูแลของกองช่างสุขาภิบาล และมี

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลประจําระบบ 
5) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําครั้งที่ 1 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียเข้าระบบและน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัด    

น้ําเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 พบว่าคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบ มีค่าความ
สกปรกของน้ําในรูปสารอินทรีย์(BOD) เท่ากับ 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าของแข็งแขวนลอย(Total 
Suspended Solids) เท่ากับ 13.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัด     
น้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 รายละเอียดตามตารางที่ 3-5 
ตารางที่ 3-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําครั้งที่ 1 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง 

น้ําเสีย 

พารามิเตอร์ 
Total 

Suspended 
Solids(TSS) 

mg/L 

Biological 
Oxygen 
Demand 

(BOD)mg/L 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(FCB)MPN/100ml  

Oil & 
Grease 
mg/L 

Total Kjeldahl 
Nitrogen(TKN) 

mg/L 

Total 
Phosphorus 
(TP)mg/L 

เข้าระบบ 19.6 30.4 - - - - 
ออกระบบ 13.6 6.2 - - - - 
ค่ามาตรฐาน * ไม่เกิน 20 * ไม่เกิน 5 * ไม่เกิน 2 

หมายเหตุ * หมายถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐานไว้ 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําครั้งที่ 2 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียเข้าระบบและน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัด    

น้ําเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 พบว่าคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบ มีค่าความ
สกปรกของน้ําในรูปสารอินทรีย์(BOD) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าของแข็งแขวนลอย(Total 
Suspended Solids) น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัด     
น้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 รายละเอียดตามตารางที่ 3-6 
ตารางที่ 3-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําครั้งที่ 2 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง 

น้ําเสีย 

พารามิเตอร์ 
Total 

Suspended 
Solids(TSS) 

mg/L 

Biological 
Oxygen 
Demand 

(BOD)mg/L 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(FCB)MPN/100ml  

Oil & 
Grease 
mg/L 

Total Kjeldahl 
Nitrogen(TKN) 

mg/L 

Total 
Phosphorus 
(TP)mg/L 

เข้าระบบ <10 1.4 5.4 x 105 0.7 2.41 ND 
ออกระบบ <10 0.4 5.4 x 105 ND 0.88 ND 
ค่ามาตรฐาน * ไม่เกิน 20 * ไม่เกิน 5 * ไม่เกิน 2 

หมายเหตุ * หมายถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐานไว้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

6) การตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
จากการสํารวจ พบว่า ท่อระบายน้ํา มีระดับน้ําประมาณ 1 ใน 3 ของท่อและไหลช้า   

มีตะกอนทรายและขยะมูลฝอยในท่อ และในขณะสํารวจมีการซ่อมชุดตะแกรงดักขยะบริเวณสถานีสูบ
(อนุสาวรีย์รถไฟ) 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 
จากการตรวจสอบ พบว่า ระบบบําบัดน้ําเสียไม่ได้เดินระบบ เนื่องจากมีการซ่อมชุด

ตะแกรงดักขยะบริเวณสถานีสูบน้ําเสียและปริมาณนํ้าเสียมีน้อยเนื่องจากเป็นฤดูแล้ง แต่อุปกรณ์และ
เครื่องจักรอื่นๆยังสามารถใช้งานได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-12 ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง 



 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

บทที่ 4 
ผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

4.1 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
4.1.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

1) ความเป็นมา 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
ในระดับจังหวัดปี พ.ศ.2542 รวมวงเงินทั้งสิ้น 15,010,000 บาท ดังตารางที่ 4-1 
ตารางที่ 4-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1 2542 มิยาซาว่า 15.01 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
 

2) รายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
การเก็บขนขยะมูลฝอย 
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดําเนินการโดยสํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 68.95 ตาราง
กิโลเมตร ในปี 2555 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง 100% ของพื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ มีพนักงานเก็บขนขยะ 90 คน มีรถเก็บขนขยะจํานวน 22 คัน ปริมาณขยะวันละ 130 ตัน 
เส้นทางการเก็บขนขยะ แบ่งเป็น 2 เขต โดยใช้ถนนชนเกษมจนถึงสะพานนริศ เป็นการแบ่งเขต          
ซึ่งแบ่งเป็นทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ในแต่ละพื้นที่จะกําหนดเส้นทางการเก็บขนขยะโดยพิจารณา
จากน้ําหนักขยะ ซึ่งแยกให้บริการเก็บขน ดังนี้ 

- เก็บแบบถังรวม โดยจัดต้ังถังขยะรวมให้บริการประชาชนบริเวณจุดต่างๆ และเทศบาล
จัดรถออกเก็บตามถังขยะ 

- วิธีบ้านต่อบ้านตามโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยให้ประชาชนนําถุงขยะหรือมีถังขยะ
ประจําบ้าน ต้ังวางหน้าบ้านของตนเองหรือจุดรวม โดยเทศบาลกําหนดช่วงเวลาในการให้บริการ ปัจจุบัน
ให้บริการไปแล้ว 23 ถนน 28 หมู่บ้าน 

- เก็บจากถังคอนเทนเนอร์ บริเวณที่มีปริมาณขยะจํานวนมาก   
- มีการจัดรถเสริมเวียนเก็บขยะตกค้างในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. วันละ 2 คัน 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีรถเก็บขนขยะทั้งสิ้น 22 คัน แบ่งเป็น รถประทุนใหญ่ 3 คัน 

รถประทุนเล็ก 1 คัน รถอัดขยะ 7 คัน รถเปิดข้างเทท้าย 2 คัน รถเล็ก 4 ล้อ 5 คัน รถคอนเทนเนอร์ 2 คัน 
รถสิบล้อ 2 คัน และมีพนักงานขับรถ จํานวน 21 คน พนักงานประจํารถ 69 คน 

ในปี 2554 มีครัวเรือนทั้งสิ้น 62,246 ครัวเรือน ทําการเก็บขนได้ทั้งสิ้น 62,246 
ครัวเรือน ในปี 2555 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีครัวเรือน ทั้งสิ้น 63,674 ครัวเรือน ทําการเก็บขนขยะ
มูลฝอยได้เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 1,428 ครัวเรือน 

ในปี 2554 มีสถิติการร้องเรียนเรื่องขยะมูลฝอยตกค้างจํานวน 76 ครั้ง และในปี 2553 
มีสถิติการร้องเรียนเรื่องขยะมูลฝอยตกค้างจํานวน 40 ครั้ง 



รายงานผ
ภายใต้แผ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการติดตาม
ผนปฏิบัติการ

ภา

มและประเมิน
รเพื่อการจัดกา

าพที่ 4-1 เขต

สมรรถนะระบ
ารคุณภาพสิ่ง

ตพ้ืนที่จัดเก็บข
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บบบําบัดน้ําเสี
แวดล้อมในระ

ขยะมูลฝอย เท

สยีชุมชนและ
ะดับจังหวัด ปี

ทศบาลนครสุ

ระบบกําจัดข
ป 2537-2554

สรุาษฎร์ธานี 

ยะมูลฝอยชุม
4 

มชน 
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การกําจัดขยะมูลฝอย 
- ที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ 47 ไร่ ซึ่งเป็น

ที่ดินที่ได้มาโดยการจัดซื้อของเทศบาลฯ ต้ังอยู่ห่างจากสํานักงานเทศบาลฯ ประมาณ 15 กิโลเมตร พ้ืนที่
โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเป็นสวนยางพาราและชุมชน แต่ปัจจุบันปิดใช้งาน เนื่องจากเทศบาลฯ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแต่ไม่ได้ดําเนินการตามหลักการฝังกลบที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล จึงทําให้มีปัญหาด้านการจัดการ ชาวบ้านต่อต้านและประท้วงปิดหลุมฝังกลบ เทศบาลฯจึงนํา
ขยะไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้าง 

- รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ มีการบดอัด

ขยะและฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพเป็นประจํา เพื่อลดกลิ่นเหม็นและแมลงวันแต่ไม่ได้มีการนําดินมาปิดทับ
หน้าตามหลักการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล ก้นหลุมไม่ได้มีการบดอัดดินและไม่ได้มีการรอง/ปูพ้ืนด้วย
แผ่นพลาสติก(HDPE) สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นสวนปาล์มน้ํามันมีการขุดหลุมลักษณะเป็นขั้นบันได     
ความลึกประมาณ 5 เมตร พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ (พิกัด 519686 E , 998460 N) สถานที่กําจัดขยะตั้งอยู่
หมู่ที่ 3 ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่ห่างจากที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าโรงช้าง ประมาณ 2.52 กิโลเมตร ห่างจากบริเวณแยก กม.18 ประมาณ 2.22 กิโลเมตร ต้ังอยู่
ห่างจากแม่น้ําตาปี ประมาณ 5.22 กิโลเมตร และห่างจากแม่น้ําพุมดวง 3.76 กิโลเมตร 
 

 
 
 
 
 

บรเิวณถนนทางเข้าหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 
 

 
 
 
 
 

เครื่องวัดปริมาณขยะมูลฝอย 
 
     
 
 
 

ภาพที่ 4-2 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจดัขยะมูลฝอย เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 
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ภาพที่ 4-3 แผนที่แสดงสภาพพื้นที่บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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4.1.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1) ด้านเทคโนโลยี 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ไปกําจัด ณ สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น
ที่ดินของเอกชน ต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2554 โดยทําสัญญาขอทิ้งขยะเป็นระยะเวลา 3 เดือน และ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีเทกองและดันขยะปรับพ้ืนที่ มีการบดอัดขยะและฉีดพ่นน้ําหมัก
ชีวภาพเป็นประจําเพื่อลดกลิ่นเหม็นและแมลงวันแต่ไม่ได้มีการนําดินมาปิดทับหน้าตามหลักการฝังกลบ   
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล ก้นหลุมไม่ได้มีการบดอัดดินและไม่ได้มีการรอง/ปูพ้ืนด้วยแผ่นพลาสติก(HDPE) 

2) ด้านการส่งเสริมกิจกรรม 3Rs 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการอื่นๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยฝังกลบรวมทั้ง 

การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าขยะ ดังนี้ 
ถังข้าวหมู กู้โลก 
เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะเปียกก่อนทิ้ง จากเดิมที่ได้

ดําเนินการในชุมชนนําร่อง คือ ชุมชนบ้านบางใหญ่และชุมชนวัดโพธาวาส ซึ่งในปี ๒๕๕๕ เทศบาลฯ     
ได้ขยายพื้นที่ดําเนินการโดยสนับสนุนถังข้าวหมูกู้โลกให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นในอีก 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จํานวน 100 ใบ และชุมชนในลึก จํานวน 70 ใบ โดยเทศบาลฯ จะจัดรถ
แยกเก็บข้าวหมูโดยเฉพาะในเวลาเช้าของทุกวัน และจะมีบางชุมชนที่ดําเนินการเก็บข้าวหมูเอง ซึ่งข้าวหมู
ที่ได้ทั้งหมดจะนําไปเลี้ยงสัตว์ โดยในแต่ละวันเทศบาลฯ สามารถลดปริมาณขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารลง
ได้ถึงวันละประมาณ 600 กิโลกรัม  

การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
เทศบาลฯ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขึ้น 

เพื่อให้ไส้เดือนดินช่วยในการกําจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน โดยนําไส้เดือนดินพันธ์ุ 
African night crawler มาใช้ในการกําจัดขยะอินทรีย์ ซึ่งไส้เดือนพันธ์นี้จะกินขยะอินทรีย์ได้มาก และมี
ประสิทธิภาพการกําจัดขยะอินทรีย์อยู่ในอัตราส่วน 1:1 คือ ไส้เดือนตัวเต็มวัย 1 กิโลกรัม สามารถกําจัด
ขยะอินทรีย์ได้ 1 กิโลกรัม อีกทั้งหลังจากที่ไส้เดือนดินกินขยะอินทรีย์เข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อย    
ในลําไส้แล้วขับถ่ายออกมา มูลไส้เดือนดินที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีดําเรียกว่า “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน” ซึ่ง
จะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณที่สูง นอกจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแล้ว ในกระบวนการเลี้ยง
ไส้เดือน จะมี “น้ําหมักมูลไส้เดือนดิน” เกิดขึ้น ซึ่งน้ําดังกล่าวเป็นน้ําที่ได้จากการเน่าสลายของเศษขยะ
อินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหารของไส้เดือนดินซึ่งเป็นน้ําของพืชผัก ผลไม้ และเศษอาหารต่างๆ โดยน้ําหมักที่ได้จะ
มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ําตาลดํา มีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิด 
ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดําเนินการเพาะเลี้ยงไว้จํานวน 18 ปล่อง และขยายพันธ์ุไส้เดือนดังกล่าวออกสู่ชุมชนแล้ว
จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ ชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี จํานวน 2 ปล่อง ชุมชนในลึก จํานวน 2 ปล่อง 
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ จํานวน 2 ปล่อง ชุมชนบางทอง จํานวน 1 ปล่อง  ชุมชนบางกุ้ง จํานวน 1 ปล่อง 
และอบต.บางใบไม้  โดยในแต่ละวันเทศบาลฯ สามารถลดปริมาณขยะเปียกที่เป็นเศษผัก ผลไม้ได้ถึงวันละ
ประมาณ 50 กิโลกรัม อีกทั้งยังได้ผลผลิตที่เป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ําหมักมูลไส้เดือนดิน มาใช้
ทดแทนปุ๋ยเคมีอีกด้วย 
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การผลิตน้ําหมักจุลินทรีย์/การผลิตน้ํายาเอนกประสงค์ 
เทศบาลฯ ผลิตน้ําหมักจุลินทรีย์จากเศษผักผลไม้ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนนําไปใช้เป็น

ปุ๋ยน้ํารดน้ําต้นไม้และใส่โถส้วมเพื่อลดกลิ่น โดยในแต่ละครั้งจะใช้เศษผักผลไม้ในการหมักครั้งละประมาณ 
50 กิโลกรัม อีกทั้งน้ําหมักจุลินทรีย์ที่ผลิตได้ยังนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ํายาเอนกประสงค์เพื่อให้
ประชาชนนําขยะรีไซเคิลมาแลก ซึ่งน้ํายาเอนกประสงค์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ อาทิ ใช้เป็นน้ํายาล้าง
จาน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาซักผ้า ได้อีกด้วย และการผลิตน้ํายาเอนกประสงค์ใช้เองเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการลดการใช้สารเคมีอีกด้วย 

การคัดแยกขยะเปียกในโรงเรียน 
ในปี 2555 เทศบาลฯได้ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการคัดแยกขยะเปียกในโรงเรียนทั้งหมด 

จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุชน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4 
โรงเรียนเทศบาล 5 และโรงเรียนกีฬาฯ ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีการคัดแยกขยะเปียกจากเศษอาหาร   
ที่เหลือทิ้งจากการบริโภคของนักเรียนและในโรงครัว โดยจะจัดให้มีถังสําหรับใส่ขยะเปียกโดยเฉพาะ   
และจะมีคนเลี้ยงหมูมาให้บริการเก็บถึงโรงเรียนเพื่อนําไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป โดยในหนึ่งวันจะสามารถลด
ปริมาณขยะเปียกในโรงเรียนเหล่านี้ได้วันละ 200 กิโลกรัม 

การคัดแยกขยะอันตราย/ขยะพิษ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียม

ระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนกับสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ โดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ส่วนช่าง
สุขาภิบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข 4 ชุมชนนําร่องในการจัดการขยะ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 
ณ ห้องศรีวิชัย เอ โรงแรมวังใต้ พร้อมกันนี้กรมควบคุมมลพิษได้สนับสนุนตู้คัดแยกขยะอันตรายให้แก่
เทศบาลฯ จํานวน 15 ตู้ เพื่อไว้สําหรับเป็นภาชนะรองรับขยะอันตรายจากประชาชนในเขตเทศบาลฯ  
โดยเทศบาลฯ ได้จัดจุดในการตั้งวางตู้คัดแยกขยะอันตรายจากเดิมไว้ทั้งสิ้น 8 แห่ง  ได้แก่ ชุมชนหัวแหลม
พัฒนา ,ชุมชนโพหวาย(ถนนตลาดล่าง 27) , ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(ศูนย์1-3) ,
ชุมชนบางใหญ่(โรงเรียนบ้านบางใหญ่) , สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี , สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
ที่ 14 และในปี 2555 เทศบาลฯ ได้ต้ังวางจุดคัดแยกขยะอันตรายเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 6 จุด ได้แก่ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี , โรงเรียนบ้านสุชน ,  โรงเรียนเทศบาล 1 , โรงเรียนเทศบาล 3 , โรงเรียน
เทศบาล 4 และโรงเรียนเทศบาล 5 และในขณะนี้เทศบาลฯ มีขยะอันตราย/ขยะพิษที่เก็บรวบรวมได้ ณ 
สถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย/ขยะพิษ จํานวนทั้งสิ้น 3,132 ช้ิน 

การคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 
ปี 2554 เทศบาลฯ ได้มีการสนับสนุนตู้คัดแยกขยะรีไซเคิลให้โรงเรียนมีการคัดแยก

ขยะรีไซเคิล จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 และโรงเรียนบ้านบางใหญ่ เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล
ภายในโรงเรียน และในปี 2555 ได้สนับสนุนตู้คัดแยกขยะรีไซเคิลเพิ่มในโรงเรียนอีกจํานวน 5 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้านสุชน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4 และโรงเรียนกีฬาฯ      
เพื่อปลูกฝังวิธีการคัดแยกขยะ สอนให้เยาวชนรู้จักประเภทของขยะและมีส่วนในการคัดแยกได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะรีไซเคิลที่จะเข้าสู่ระบบการกําจัด และขยะรีไซเคิลที่   
คัดแยกได้ในโรงเรียนยังมีมูลค่าที่โรงเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก 
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รณรงค์คัดแยกขยะทั่วไปในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เทศบาลฯ ได้รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถังขยะ/ถุงขยะประจําบ้าน พร้อมทั้งนําออกมาตั้ง

วางเป็นเวลาเพื่อรอรถเก็บขนขยะของเทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนต่อไป โดยเทศบาลฯ ใช้สโลแกนในการ
ประชาสัมพันธ์ คือ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ร่วมใจทิ้งขยะเป็นถุงหลังหกโมงเย็น” 

กิจกรรมรณรงค์กระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนด้านการจัดการ 
เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนด้านการจัดการขยะ      

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ วัดกลางใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมเดินรณรงค์ผ้าป่าขยะรีไซเคิล และการลด
การใช้พลังงาน การประกวดพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิล การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล การประกวด
วาดภาพสีชอล์ก การประกวดแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิลและในปีนี้เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ      
รีไซเคิลเพื่อถวายเป็นจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์วัดโพหวาย ได้เงินทําบุญจากการขายขยะทั้งสิ้น 76,100 บาท 
ได้ขยะรีไซเคิลที่ประชาชนนํามาร่วมทําบุญทั้งสิ้นรวม 6,263 กิโลกรัม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 2,500 คน 

การจัดต้ังศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งค้นหาขยะในเขตเทศบาล 
เทศบาลฯมีความพยายามที่จะรวบรวมและจัดระเบียบกลุ่มอาชีพซาเล้งค้นหาขยะ    

มานานหลายปี โดยเริ่มจากการจัดทําทะเบียนประวัติ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพและสร้างกติกาในการ
หาขยะแบบไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม ต่อมาพยายามปรับให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยการสนับสนุนให้เป็น
ชมรมซาเล้ง ซึ่งสมาชิกต้องผ่านการอบรม มีเสื้อให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจํากลุ่ม มีบัตรประจําตัวและ
จัดส่งทะเบียนประวัตให้แก่สถานีตํารวจ ต่อมาจึงได้พัฒนามาเป็นศูนย์วัสดุรีไซเคิล 

ปัจจุบันศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับการ
สนับสนุนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสมาชิกอยู่ทั้งสิน จํานวน 
52 คน รูปแบบการจัดต้ังดําเนินการโดยใช้รูปแบบสหกรณ์ คือ ให้สมาชิกซื้อหุ้น จัดต้ังกรรมการบริหาร   
รับซื้อวัสดุรีไซเคิลและบริหารเงินหุ้นให้มีผลกําไร นําผลกําไรที่ได้มาจัดสวัสดิการและเงินปันผลคืนให้แก่
เพื่อนสมาชิก มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ทิ้งสิ้นจํานวน 81,830 บาท มีวัสดุรีไซเคิลเข้าศูนย์ฯ จํานวน 
153,675.6 กิโลกรัม 

3) ด้านงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
ในปี 2555 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ้างเอกชนดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเสียค่าดําเนินการในการ
กําจัด 550 บาทต่อตัน สําหรับการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ให้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อแก่คลินิกทุกแห่งที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ โดยมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนได้จะส่งไป
กําจัดยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะคิดอัตราค่ากําจัดเป็นกิโลกรัม ทั้งนี้ราคา
ค่ากําจัดจะขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันดีเซลในท้องตลาด 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เรื่อง

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2539 พร้อมมีการกําหนดบัญชีค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ.2539 โดยมีรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ในปี 2555 เป็นเงิน 1,748,805 บาท 
(ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2555) (ในปี 2554 เป็นเงิน 2,146,765 บาท) 
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4) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดนโยบายและมาตรการของเทศบาลฯ ในด้านการ

จัดการขยะ ดังนี้ 
- การเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชน ให้เก็บขยะมูลฝอยให้สะอาดทุกวัน โดยปรับเส้นทางการ

เก็บขนมูลฝอยให้เหมาะสม 
- เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตตลาดให้ครอบคลุมทุกวัน ไม่มีขยะมูลฝอยล้นถังและเจ้าหน้าที่

กองสาธารณสุขฯได้ประสานงานกับเจ้าของตลาด เพื่อกวดขันไม่ให้ผู้ค้าขายทิ้งขยะมูลฝอยนอกถังรองรับขยะ
มูลฝอยและให้ทําความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอย รวมทั้งบริเวณที่ต้ังวางถัง 

- ให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้ถึงประชาชน เพื่อทําความเข้าใจในการเก็บขน
ขยะมูลฝอยและแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

- ให้ดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
- ให้ดําเนินการทุกวิถีทางที่จะทําให้มีการลดปริมาณมูลฝอย 

 
4.1.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1) ด้านเทคโนโลยี 
- ขาดแคลนเครื่องจักร สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
- ขนาดของรถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เหมาะสมกับการใช้งาน(พ้ืนที่,ปริมาณขยะ) 
- วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทําให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ําเสีย อากาศเสีย และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงวันจาํนวนมาก ส่งผลให้ประชาชน
ไม่ยอมรับให้เทศบาลฯ นําขยะไปกําจัดยังสถานที่ฝังกลบขยะ 

2) ด้านงบประมาณ 
เนื่องจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงหรือ

พ้ืนที่อ่ืนที่ให้บริการรับกําจัดขยะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเทศบาลสุราษฎร์ธานีค่อนข้างมาก จึงมี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง 

3) ด้านบุคลากร 
ขาดแคลนบุคลากรในการเก็บขยะและกวาดถนน 

4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ

รักษาความสะอาดฯ / พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ 
- ชุมชนริมแม่น้ํา ลําคลอง มีการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ํา 
- การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหรือที่เอกชน 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีแนวความคิดว่า เทศบาลฯ มีภาระหน้าที่และต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย จึงทําให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งประชาชนให้ความสําคัญ/ความร่วมมือในการจัดการขยะเฉพาะขยะประเภทที่
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง เช่น จะสนใจเฉพาะการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพียงอย่างเดียว โดยจะไม่สนใจใน
การจัดการขยะประเภทอื่นๆ 
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4.1.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) ทบทวนแผนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีอยู่ และจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะ

มูลฝอยระดับเทศบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กรณีที่เทศบาลมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่กันเพื่อจัดต้ังศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยแล้ว และเทศบาลนั้นๆ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย์ให้เทศบาลจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มพ้ืนที่แทน 

2) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภทและจัดระบบ
การเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุดที่
กําหนด 

3) ดําเนินกิจกรรมคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น 
การจัดต้ังศูนย์รีไซเคิลชุมชน การต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน การนําขยะอินทรีย์ไปหมักทําปุ๋ยหรือ
ปุ๋ยน้ํา  

4) ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยก ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชน/เสียงตามสาย 

5) สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า เช่น จัดทําทะเบียน/อบรมให้ความรู้/จัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัย จัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่า  

6) จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสอดรับกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน และควรจัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 
(อาทิ ภาชนะรองรับ รถยนต์บรรทุกของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ) แยกต่างหากจากระบบการเก็บ
รวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไป 

7) รณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูล
ฝอยในสถานที่และภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ 

8) อบรมการดูแลและเดินระบบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ อปท. 
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4.2 เทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
4.2.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

1) ความเป็นมา 
เทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
ในระดับจังหวัดปี พ.ศ.2551 รวมวงเงินทั้งสิ้น 32,839,378 บาท ดังตารางที่ 4-3 
ตารางที่ 4-3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะเต่า 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (งบประมาณแผ่นดิน) 

32.839 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
2) รายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเกาะเต่า ดําเนินการโดยส่วนโยธา       

ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21.05 ตารางกิโลเมตร โดยมีรถบรรทุก 6 ล้อ 
แบบเทท้าย จํานวน 1 คัน จัดเก็บวันละ 3 เที่ยว และรถบรรทุกแบบเปิดข้าง จํานวน 1 คัน จัดเก็บวันละ 
2 เที่ยว ปริมาณของขยะในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 8 ตัน/วัน ดังตารางที่ 4-4 
ตารางที่ 4-4 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะเต่า 

ลําดับ
ที่ ประเภทรถ 

ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซ้ือ
(พ.ศ.) 

จํานวน
เที่ยวการ
เก็บขน 

(เที่ยว/วัน) 

จํานวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางใน
การเก็บขน
ต่อเที่ยวไม่

รวม
ระยะทางไป
ที่ทิ้งขยะ 
(กม.) 

ระยะเวลา
ในการ

เก็บขนต่อ
เที่ยว 

(ชั่วโมง) 

1 รถบรรทุก 6 ล้อ อัดท้าย 10 2550 3 2 21 2 
2 รถบรรทุก เปิดท้าย 10 2546 2 2 10 1 
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 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- ที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
ต้ังอยู่บริเวณบ้านโฉลกบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด  

สุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ 4 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะห่างจากเขตเทศบาลฯ 3 กิโลเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-5 ตําแหน่งที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะเต่า 
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ภาพที่ 4-6 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะเต่า 
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- รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลเกาะเต่า เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ปี พ.ศ.2552      

โดยนําขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการเผา ณ เตาเผาขยะ ซึ่งประกอบด้วย อาคารเตาเผาพร้อมเตาเผา 
จํานวน 1 ชุด อยู่ภายในอาคาร(สามารถเผาขยะมูลฝอยได้ 6 ตัน/วัน) และระบบบําบัดอากาศแบบเปียก
(Wet Scrubber) จํานวน 1 ชุด แต่ปัจจุบันเตาเผาหยุดดําเนินการ เนื่องจากมีอุปกรณ์ชํารุดหลายแห่ง 
และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในการดูแล บํารุงรักษาและเดินระบบ จึงต้อง
ดําเนินกําจัดโดยวิธีเทกองแล้วเผากลางแจ้ง ทําให้เกิดปัญหาขยะตกค้างเป็นจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
    
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณระบบบําบัดอากาศแบบเปียก 
ภาพที่ 4-7 บรเิวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะเต่า 
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4.2.2 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย จํานวน 1 แห่ง เมื่อวันที่ 

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลเกาะเต่าที่เข้าร่วม 
เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ และมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 8 ตัน/วัน  
 

4.2.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1) ด้านเทคโนโลยี 

ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลเกาะเต่า รองรับปริมาณขยะมูลฝอยซึ่งมาจากเขต
เทศบาลฯ ประมาณ 8 ตัน/วัน ปัจจุบันเตาเผาหยุดดําเนินการ เนื่องจากมีอุปกรณ์ชํารุดหลายแห่ง        
จึงดําเนินการเทกองแล้วเผากลางแจ้ง และมีขยะตกค้าง 

ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลฯได้รับเรื่องร้องเรียนด้านกลิ่นเหม็น 
แมลงวันและเสียงดัง ซึ่งเกิดจากการขาดความร่วมมือของประชาชนในการคัดแยกขยะ จึงยังมีขยะ
ประเภทย่อยสลายได้เข้าสู่เตาเผา ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูง(สําหรับซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง) 

2) ด้านการส่งเสริม 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า ได้ดําเนินการอื่นๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยฝังกลบ

รวมทั้ง การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าขยะ ดังนี้ 
กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล โดยมีโรงเรียนบ้านเกาะเต่าร่วมดําเนินการ 
โครงการกําจัดขยะมีพิษออกจากเกาะเต่า เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 

3) ด้านงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
การดําเนินงานเก็บขนและการกําจัดขยะมูลฝอย สังกัดส่วนโยธา โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ 889,211 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในงานกําจัดขยะมูลฝอยเป็น
จํานวนเงิน 916,030.50 บาทต่อปี(ข้อมูล ปี 2553) 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 100 บาท/ครัวเรือน/

เดือน ในปี พ.ศ.2552 สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 1,190,650 บาท จากครัวเรือน 
300 ครัวเรือน สถานที่ราชการ 3 แห่งและโรงแรม/รีสอร์ท/บังกะโล/เกสเฮ้าส์ 50 แห่ง 

4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเต่า มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ

และประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพื้นที่ 
 

4.2.4 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ด้านเทคโนโลยี 

จากการตรวจสอบการดําเนินงานเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเกาะเต่า            
โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี พบว่า ระบบการทํางานและอุปกรณ์มี
ข้อบกพร่องหลายแห่ง ดังนี้ 

- ระบบการป้อนขยะเข้าห้องเผามีขนาดเล็กเกินไป ไม่สามารถรองรับขยะขนาดใหญ่ได้ 
ควรปรับปรุงให้ขยะเข้าสู่ห้องเผาได้สะดวก 
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- มีการรั่วของควันจากห้องเผา ควรแก้ไขไม่ให้ควันรั่วไหลออกมาได้โดยใช้วัสดุที่มีความ
คงทน/ทนทาน 

- ระบบบําบัดอากาศและระบบบําบัดน้ําเสียชํารุด จึงไม่สามารถบําบัดอากาศเสีย/ควันจาก
การเผาได้ ซึ่งอาจทําให้มีปัญหาการร้องเรียนเรื่องมลพิษจากประชาชน ควรแก้ไขระบบบําบัดอากาศให้
สามารถใช้งานได้และใช้วัสดุที่มีความคงทน/ทนทาน 

- หลุมฝังกลบขยะและหลุมฝังกลบขี้เถ้า ไม่ได้ใช้แผ่นพลาสติก(HDPE)รองพื้นหลุมเพื่อป้องกัน
น้ําชะขยะ/ขี้เถ้าไหลซึมและปนเปื้อนลงแหล่งน้ําใต้ดิน ควรปรับปรุงหลุมฝังกลบขยะ/ขี้เถ้าโดยปูพ้ืนหลุมด้วย
แผ่นพลาสติก(HDPE) และควรฝังกลบเฉพาะเถ้าเท่านั้น ส่วนขยะที่ไม่สามารถคัดแยกได้(ขยะทั่วไป) ควรนําไป
เผาในเตาเผา 

2) ด้านบุคลากร 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในการดูแล บํารุงรักษาและเดินระบบ 

 
4.2.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

การดําเนินการระยะสั้น 
- ควรดําเนินการจ้างเอกชนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ ดําเนินการซ่อมเตาเผาให้

สามารถกําจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดําเนินการกําจัดขยะรวมถึงขยะเก่าที่ตกค้างรอบบริเวณ
สถานที่กําจัดขยะ 

- ควรกําจัดขยะเก่าที่ตกค้างรอบบริเวณสถานที่กําจัดขยะให้เรียบร้อยและต้องไม่ให้มีการ
เผาขยะกลางแจ้งซึ่งจะทําให้เกิดปัญหามลพิษด้านกลิ่นและควันจนก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง และควรมีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะบริเวณทางเข้า-ออก สถานที่กําจัดขยะ   

- ควรจัดต้ังงบประมาณในการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยและดูแล บํารุงรักษา โดยจ้าง
เอกชนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการดําเนินการ โดยใช้ปริมาณขยะเป็นตัวกําหนดปริมาณงานจ้าง   

- ควรมีการประชุม ช้ีแจง  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์สร้ างจิตสํานึก  ให้ประชาชน 
ผู้ประกอบการ สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้าและนักท่องเที่ยวคัดแยกขยะก่อนนําไปกําจัด 

การดําเนินการระยะยาว 
- ควรต้ังงบประมาณในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะทั้งระบบ โดยการจ้างเอกชน   

ในการดําเนินการและให้เทศบาลตําบลเกาะเต่ามีส่วนร่วมในการสมทบงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ 
- ควรต้ังคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเกาะเต่า โดยให้ประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องที่ และอําเภอเข้ามามีส่วนร่วมและเป็น
คณะกรรมการ 
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4.3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.3.1 รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 

1) ความเป็นมา 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย            

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี พ.ศ.2538 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น 134,500,000 บาท ดังตารางที่ 4-5 
ตารางที่ 4-5  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1 2538-2540 กระทรวงมหาดไทย 119 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
2 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม 
15.5 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(บ่อที่ 2) 
 

2) รายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
การเก็บขนขยะมูลฝอย 
ในปี 2555 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดําเนินการจ้างเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย 

โดยมีประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยร้อยละ 98 
1) เส้นทางการเก็บขนและวิธีการในพื้นที่ให้บริการ  

- เส้นทางการเก็บขนขยะ รถอัดท้ายจะเก็บขนขยะจากเส้นสายหลักและสายรอง 
ส่วนในซอยจะใช้รถ 4 ล้อบรรทุกเล็กหรือรถกระบะเข้าเก็บขนขยะ 

- ความถี่ในการเก็บขน เก็บขนทุกวันแต่ละคันรถจะวิ่งเฉลี่ยประมาณ 2.5 เที่ยวต่อวัน 
- การเก็บขนขยะจากถังมายังรถเก็บขนขยะโดยตรงและวิ่งเข้าสถานที่กําจัดขยะ

โดยตรงไม่มีจุดพักขยะหรือสถานีขนถ่ายขยะ 
- การเก็บขนไม่มีการแยกประเภทของขยะ ส่วนกองกิ่งไม้ขนาดใหญ่จะมีรถของ

เทศบาล(คนงานเทศบาลฯ) คอยเก็บทุกวันๆ เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ 4 คัน และรถกระบะ 4 ล้อ อีก 4 คัน 
- พนักงานควบคุมดูแลการเก็บขนมูลฝอยของเอกชนและการกวาดขยะของเอกชน  

รวมทั้งรถบรรทุกเก็บขนกิ่งไม้ของเทศบาล ช่ือประจําตําแหน่งเรียกว่า “สารวัตรสุขาภิบาล” โดยแบ่งงาน
รับผิดชอบตามเขตของการเก็บขนมูลฝอยโดยเอกชนได้ 5 เขต เขตละ 2 คน 
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2) จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมลูฝอย 
ตารางที่ 4-6 จาํนวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ลําดับที่ ประเภทรถ ขนาดความจุ (ลบ.ม.) จํานวน(คัน) จํานวนพนักงานท้ายรถต่อคัน(คน) 
เทศบาลใช้งาน 

1 รถกระบะ 4 ล้อ (ปิคอัพ) 5 2 3 
2 รถกระบะ 4 ล้อ เทท้าย 5 4 4 
3 รถบรรทุก 10 ล้อ 15 2 2 
4 รถบรรทุก 10 ล้อ มีเครน 15 2 2 

เอกชนเช่า 
1 รถกระบะ 4 ล้อ 6 4 4 
2 รถกระบะ 6 ล้อ 10 1 4 
3 รถอัดขยะ 10 6 4 
4 รถอัดขยะ 5 2 4 
5 รถบรรทุก 10 ล้อ มีเครน 15 4 2 

หมายเหตุ : - รถยนต์อัดมูลฝอย เหมาะสําหรับเก็บขนมูลฝอยในเขตพาณิชย์ที่มีมูลฝอยมาก ซึ่งจะทําให้ดู
สะอาดเรียบร้อยและการยกถังขยะใส่รถอัดที่มีกระบะสําหรับเทด้านท้ายอยู่ตํ่ากว่ารถแบบเปิดข้าง ทําให้
เก็บขนมูลฝอยได้รวดเร็วและใช้แรงงานในการยกน้อยกว่า 

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อแบบมีเครน ใช้สําหรับยกถังพักมูลฝอยขนาด 1.7 ลบ.ม.  ซึ่งมีน้ําหนัก
มาก ซึ่งเป็นจุดรวบรวมมูลฝอยตามตลาด ห้างสรรพสินค้า วัดและโรงเรียน 

- รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ เป็นรถขนาดเล็ก ที่ใช้เก็บรวบรวมขยะในซอยเล็กหรือตามถนนที่แคบ
ได้สะดวกและสามารถเข้าเก็บรวบรวมได้ทุกพ้ืนที่ 

- รถยนต์กระบะ 4 ล้อ(ปิคอัพ) เป็นรถเสริมเข้าตรอก ซอยแคบๆ หรือใช้เก็บก่ิงไม้ 
- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ แบบมีเครนและไม่มีเครน(ของเทศบาล) ไว้สําหรับเก็บกองกิ่งไม้และ

เศษวัสดุขนาดใหญ่ 
3) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดเก็บเพิ่มขึ้น (จํานวนครัวเรือนที่ได้รับบริการ) 

จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีทั้งสิ้น 39,558 ครัวเรือน   
ในปี 2553 ทําการเก็บขนได้ทั้งหมด 38,767 ครัวเรือน และในปี 2554 มีครัวเรือนทั้งสิ้น 41,651 
ครัวเรือน ทําการเก็บขนได้ทั้งสิ้น 40,818 ครัวเรือน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทําการเก็บขนขยะมูลฝอย
ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จํานวน 2,051 ครัวเรือน 
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การกําจัดขยะมูลฝอย 
- ที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
ต้ังอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 

200 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิของเทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาล 3 กิโลเมตร พ้ืนที่โดยรอบเป็นพื้นที่รก
ร้างไม่มีการทําประโยชน์ และบางส่วนมีการทําการเกษตร(ทํานา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-8 แผนผังแสดงทางเข้าสถานที่กําจดัขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
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ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-9 ตําแหน่งที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
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ภาพที่ 4-10 ผงับริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

- รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย 
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2540 โดยเทศบาลฯ ได้นําขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบ แต่ในการดําเนินการเป็น
ลักษณะการเทกองที่มีการควบคุม และมีการนําดินมาปิดทับหน้าเพียงบางส่วน สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 
250 ตัน/วัน และจากผลการศึกษาสามารถใช้งานได้ถึงปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในการกําจัดไปแล้ว
ประมาณ 60 ไร่ (พ้ืนที่บ่อฝังกลบทั้งหมด 160 ไร่ ) คิดเป็นร้อยละ 37.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณคัดแยกขยะและซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพเพื่อลดกลิ่นและแมลงวัน บ่อพักน้ําเสีย 
 

ภาพที่ 4-11 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
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4.3.2 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอยโดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 49 แห่ง (เทศบาล 8 แห่ง อบต. 41 แห่ง)ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วม
กําจัดขยะมูลฝอยและในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมากําจัด ณ หลุมฝังกลบขยะ 
46 แห่ง(เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 11 แห่ง อบต. 33 แห่ง) โรงพยาบาล 1 แห่ง 
และบริษัท/เอกชน 5 แห่ง ดังตารางที่ 4-7 
ตารางที ่4-7  หน่วยงานและปริมาณขยะมลูฝอยที่นํามากาํจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU 
ณ วันที่ 

อปท. ที่เข้าร่วม
ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะที่นํามา
กําจัด (ตัน/เดือน) 
ข้อมูลปี 2553 

ทน.นครศรีธรรมราช / ทต.ท่าแพ / 
ทต.บางจาก / ทต.ปากนคร / ทต.
ท่าศาลา / ทต.ทอนหงส์ / ทต.
พรหมโลก / ทต.ลานสกา / อบต.
กําแพงเขา / อบต.ท่างิ้ว / อบต.
ไชยมนตรี / อบต.ท่าซัก / อบต.
ท่าเรือ / อบต.ท่าไร่ / อบต.นา
เคียน / อบต.นาทราย / อบต.บาง
จาก / อบต.ปากนคร / อบต.ปาก
พูน /อบต.โพธิ์เสด็จ / อบต.มะม่วง
สองต้น / อบต.ท่าศาลา / อบต.
ไทยบุรี / อบต.โพธิ์ทอง / อบต.
กลาย / อบต.โมคลาน / อบต.
สระแก้ว / อบต.หัวตะพาน / อบต.
ท่าขึ้น / อบต.ดอนตะโก / อบต.
ตลิ่งชัน / อบต.ทอนหงส์ / อบต.นา
เรียง / อบต.บ้านเกาะ / อบต.
พรหมโลก / อบต.อินคีรี / อบต.
ลานสกา / อบต.ท่าดี / อบต.เขา
แก้ว / อบต.ขุนทะเล / อบต.กํา
โลน / อบต.นบพิตํา / อบต.นาเห
รง / อบต.กะหรอ / อบต.กรุงชิง / 
อบต.ช้างซ้าย / อบต.ท้ายสําเภา / 
อบต.นาพรุ และ อบต.นาสาร  

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ยังไม่มีการลง
นามในบันทึก
ข้อตกลง 

ทน.นครศรีธรรมราช 3,136.83 
ทม.ปากพูน - 
ทต.ท่าแพ 67.4 
ทต.ปากนคร 33.155 
ทต.ท่าศาลา 93.655 
ทต.พรหมโลก 78.59 
ทต.ลานสกา 33.785 
ทต.สิชล 131.445 
ทต.ทางพูน 22.27 
ทต.โพธิ์เสด็จ - 
ทต.ท่างิ้ว - 
ทต.ไม้เรียง - 
ทต.ทอนหงส์ - 
อบต.ไชยมนตรี 35.05 
อบต.ท่าซัก 96.91 
อบต.ท่าเรือ 105.105 
อบต.นาเคียน 45.43 
อบต.ปากนคร 80.975 
อบต.ท่าศาลา 192.92 
อบต.โพธิ์ทอง 47.75 
อบต.ลานสกา 24.375 
อบต.ท่าดี 72.835 
อบต.เขาแก้ว 16.70 
อบต.กําโลน 46.905 
อบต.นบพิตํา 22.44 
อบต.นาเหรง 17.67 
อบต.ช้างซ้าย 44.61 
อบต.ท้ายสําเภา 26.525 
อบต.นาพรุ 88.555 
อบต.นาสาร 39.055 
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ตารางที่ 4-7  หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ต่อ) 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU 
ณ วันที่ อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน 

ปริมาณขยะที่นํามา
กําจัด (ตัน/เดือน) 
ข้อมูลปี 2553 

   อบต.ช้างกลาง 42.45 
อบต.เสาเภา 38.745 
อบต.ควนหนองหงษ์ 18.84 
อบต.อบต.สวนหลวง - 
อบต.ดอนตรอ - 
อบต.สวนขัน - 
อบต.เสาธง - 
อบต.นาทราย - 
อบต.มะม่วงสองต้น - 
อบต.สิชล - 
อบต.ทุ่งสง - 
อบต.บางจาก - 
อบต.ทอนหงส์ - 
อบต.กลาย - 
อบต.พิปูน - 
อบต.เปลี่ยน - 
รพ.ทุ่งสง 17.445 
บจก.เขามหาชัย พาราวู้ด 7.075 
บจก.ราเชนทร์อินเตอร์เนชั่นแนล 54.51 
บจก.ธมวรรณคอมเมอร์เชียล 24.925 
บจก.วีอารแ์มนเนจเมนท ์ เซอรว์ิส - 
อื่นๆ 46.305 

 
4.3.3 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่สถานที่ กําจัดขยะมูลฝอย         
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 

เศษอาหาร ร้อยละ 58.20  พลาสติก ร้อยละ 15.74  
กระดาษ ร้อยละ 11.79  แก้ว  ร้อยละ 3.61 
โลหะ ร้อยละ 3.07  ผ้า  ร้อยละ 2.95 
ยาง/หนัง ร้อยละ 2.13  ใบไม้/ก่ิงไม้ ร้อยละ 0.32 
อ่ืนๆ ร้อยละ 2.19 

 ตามลําดับ รายละเอียดดังภาพที่ 4-12 
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 การกลบทับด้วยดิน 
ไม่ได้กลบดินทับหน้าทุกวัน เนื่องจากสิ้นเปลืองงบประมาณและจํานวนเจ้าหน้าที่และ

เครื่องจักรมีไม่เพียงพอ แต่ในหลุมขยะที่เต็มแล้วมีการปรับกองให้ได้ระดับเดียวกันและลงดินปิดทับหน้า
ประมาณ 10 ซม. เพื่อปลูกพืชคลุมดิน มีการบดอัดขยะมูลฝอยด้วยรถดันขยะทุกวัน 

 ระบบระบายก๊าช 
มีการก่อสร้างระบบระบายก๊าซ แต่จากการดําเนินการปรับกองขยะที่ไม่ถูกต้องทําให้บ่อ

ระบายก๊าซเกิดความเสียหายและใช้การไม่ได้ 
 มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรําคาญ 
- รอบพื้นที่เดิมมีการปลูกต้นสนเป็นแนวกันชน ซึ่งช่วยลดทัศนะวิสัยที่ไม่สวยงามและ

ป้องกันการปลิวของขยะเบา(ถุงพลาสติก) ส่วนเรื่องกลิ่นมีการป้องกันด้วยการพ่นน้ําหมักชีวภาพ(      
จุลินทรีย์ EM) พรมทั้งกองขยะใหม่และเก่า เพื่อลดกลิ่นและแมลงวัน 

- มีการควบคุมและจํากัดจํานวนผู้คุ้ยเขี่ยขยะและผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบ
ไม่ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีจํานวนประมาณ 50 - 60 คน และจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับของใช้
ตรวจสุขภาพ บริการทันตกรรม โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเทศบาลฯเป็นประจําทุกเดือน 

2) ด้านการส่งเสริมกิจกรรม 3Rs 
- เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นแผนแต่เป็นกิจกรรมส่งเสริม

อาชีพแรงงานคุ้ยเขี่ยขยะที่สถานที่กําจัดขยะ โดยมีการตรวจสุขภาพ ตรวจด้านทันตกรรมและแจกเครื่อง
อุปโภค รวมเครื่องมือป้องกันเชื้อโรค เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ สําหรับแรงงานคุ้ยเขี่ยขยะ 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยกับโรงเรียนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช คือ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครางการจํานวน 85 คนและจะได้จัดต้ัง
ให้เป็นธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 

3) ด้านงบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
สําหรับการดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ้างให้

เอกชนดําเนินการ โดยทําสัญญาครั้งละ 3 เดือน และมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง 14,500,000 บาทต่อปี 
(ข้อมูล ปี 2553) 

 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

ในปี พ.ศ.2554 สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 5,620,150 บาท จากครัวเรือน 
จํานวน 39,913 ครัวเรือน และเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอยได้ 20,681,437.25 บาท 

4) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
มีการกําหนดเป้าหมายในการจัดการขยะรีไซเคิล 15% ของปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งหมด 

และมีเป้าหมายเพิ่มพ้ืนที่ในการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อันตรายชุมชน ใน 15 ชุมชน มีนโยบายในการจัดเก็บค่าขนขยะโดยการจัดทําทะเบียนค่าเก็บขนขยะและ
ดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีนโยบายในการจัดเก็บค่ากําจัดขยะโดยกําหนด
อัตราค่ากําจัดขยะไว้ที่ 250 บาท/ตัน 
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4.3.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ด้านเทคโนโลยี 

 ด้านการเก็บขนขยะ 
 - อาจมีปัญหาเรื่องขยะตกค้างหรือเก็บขนขยะช้า ในกรณีที่รถเก็บขนขยะเสียหรือยางรั่ว  
 - เนื่องจากรถเก็บขนขยะ(รถขยะแบบอัดท้าย) บางคัน สภาพค่อนข้างเก่าทําให้เกิด

ปัญหาน้ําชะขยะรั่วส่งกลิ่นเหม็นในบางครั้ง(นานๆ ครั้ง) แต่เมื่อเกิดเหตุจะทําการซ่อมแซมทันที และได้
แก้ไขโดยได้จัดซื้อรถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย 12 ลบ.ม. 2 คัน และรถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย 5 ลบ.ม. 2 คัน 
และรถกระบะ 4 ล้อเก็บขนกิ่งไม้อีก 4 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและลดปัญหาดังกล่าว    
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

- การเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะรายเดือน ในบางสถานที่ที่เป็นอพาร์ทเม้น แมนชั่น  
หอพัก โรงแรมขนาดเล็ก ร้านอาหาร และกิจการที่มีขยะมากๆ เช่น ร้านรับซื้อของเก่า ตลาดนัด ฯลฯ     
มีการเก็บอัตราเดียวกับบ้านเรือน ซึ่งไม่ถูกต้องขณะนี้กําลังตรวจสอบและปรับปรุงอยู่ 

 ด้านการกําจัดขยะ 
- เครื่องจักรกลที่ใช้งานในบ่อฝังกลบขยะมีอายุกว่า 10 ปี ทําให้อุปกรณ์ต่างๆชํารุดและ

เสื่อมสภาพ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแต่ละปีสูง 
- ถนนทางเข้าเป็นคันดินบดอัด เมื่อเข้าสู่หน้าฝนไม่สามารถนําขยะไปทิ้งในบ่อด้านในได้ 
- มีการรับกําจัดขยะจาก อปท.อ่ืนรอบนอกมากเกินไป ทําให้สถานที่กําจัดขยะมีอายุการ

ใช้งานสั้นลง 
- บุคลากรที่ดําเนินการในหลุมฝังกลบขยะมีจํานวนไม่เพียงพอ 
- บ่อตรวจติดตามคุณภาพน้ําใต้ดินเสียหายหมด ทําให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินไป

วิเคราะห์ได้ 
 ด้านระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย มีผักตบชวาเจริญเติบโตและหนาแน่นเป็นจํานวนมาก อาจเป็นการ

ปิดก้ันการถ่ายเทของออกซิเจนจากอากาศสู่แหล่งน้ํา ซึ่งจะทําให้ผักตบชวาตายและเกิดการเน่าเสียจน
ส่งผลทําให้การบําบัดน้ําเสียไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 

- มีการนํารถขนสิ่งปฏิกูล เทสิ่งปฏิกูลลงในระบบบําบัดน้ําเสียอาจทําให้ความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ในรูปของบีโอดีในบ่อบําบัดน้ําเสียมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การบําบัดน้ําเสียลดลง 

2) ด้านงบประมาณ 
ไม่มีงบประมาณในการศึกษาและออกแบบระบบใหม่ เนื่องจากถ้าจะของบประมาณภายใต้

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อดําเนินการก่อสร้างหลุมฝังกลบใหม่
(ระยะที่ 2) ต้องทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด(FS/DD)ใหม่รวมทั้งปรับปรุงหลุม
ฝังกลบเก่าด้วย 
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4.3.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) ทบทวนแผนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีอยู่ และจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ

ขยะมูลฝอยระดับเทศบาลท้ังในระยะสั้นและระยะยาว กรณีที่เทศบาลมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่กันเพื่อจัดต้ัง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแล้ว และเทศบาลนั้นๆ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย์ให้เทศบาล
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มพ้ืนที่แทน 

2) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภทและ
จัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุด
ที่กําหนด 

3) ดําเนินกิจกรรมคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น 
การจัดต้ังศูนย์รีไซเคิลชุมชน การต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน การนําขยะอินทรีย์ไปหมักทําปุ๋ยหรือปุ๋ยน้ํา  

4) ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยก ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชน/เสียงตามสาย 

5) สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า เช่น จัดทําทะเบียน/อบรมให้ความรู้/          
จัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่า 

6) จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสอดรับกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน และควรจัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายจาก
ชุมชน (อาทิ ภาชนะรองรับ รถยนต์บรรทุกของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ) แยกต่างหากจากระบบการเก็บ
รวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไป 

7) รณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ
มูลฝอยในสถานที่และภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ 

8) อบรมการดูแลและเดินระบบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ อปท. 
9) เทศบาลฯควรมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกําจัดแบบก้าวหน้า คือ หาก อปท. ใดที่นํา

ขยะมูลฝอยเข้ามากําจัดมากและไม่มีกิจกรรมการลดขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม อาจเรียกเก็บค่าบริการ
ในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
มากเกินไป 

10) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินเป็นบ่อที่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด
ของกรมควบคุมมลพิษ และอยู่ในสภาพชํารุด ดังนั้นเทศบาลฯควรดําเนินการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดินใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกําหนด 
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4.4 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.4.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

1) ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
ในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี พ.ศ.2543 -2545 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2550 รวมวงเงินทั้งสิ้น 138,559,000 บาท 
ดังตารางที่ 4-8 
ตารางที่ 4-8 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1 2543 - 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

138.559 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
2) รายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

การเก็บขนขยะมูลฝอย 
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองทุ่งสง ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 7.17 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะในเขต
เทศบาล เท่ากับ 34 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 โดยมีรถเปิดข้างเทท้าย 
จํานวน 4 คัน รถอัดท้าย จํานวน 4 คัน และรถคอนเทนเนอร์ จํานวน 2 คัน  ดังตารางที่ 4-9 
ตารางที่ 4-9 จาํนวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ลําดับ
ที่ ประเภทรถ 

ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.)

ปีที่  
จัดซ้ือ
(พ.ศ.) 

จํานวน
พนักงาน

ท้ายรถ(คน) 

ระยะทางในการเก็บขนต่อ
เที่ยวไม่รวมระยะทางไปที่

ทิ้งขยะ(กม.) 

ระยะเวลาในการ
เก็บขนต่อเที่ยว 

(ชั่วโมง) 
1 รถคอนเทนเนอร์ 8 2535 1 10 1 
2 รถคอนเทนเนอร์ 8 2540 1 10 1.5 
3 รถอัดท้าย 6 2551 3 8-10 5 
4 รถอัดท้าย 6 2551 3 5-7 5 
5 รถอัดท้าย 6 2551 3 10-12 5 
6 รถอัดท้าย 13.5 2541 3 10-12 5 
7 รถเปิดข้างเทท้าย 4 2540 3 10-15 3 
8 รถเปิดข้างเทท้าย 4 2540 3 10-15 3 
9 รถเปิดข้างเทท้าย 4 2540 3 10-15 3 
10 รถเปิดข้างเทท้าย 4 2540 3 10-15 3 

 
โดยมีเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

 รถบรรทุกขยะอัดท้าย(ภาคเช้า) ทะเบียนรถ 81-1360  มีนายเดือน จักรแก้ว เป็นพนักงานขับรถ 
และมีพนักงานผู้ช่วย ดังนี้ นายวรสิทธ์ิ หนูหอ, นายประยงค์ จันทร์ทัง และนายลิขิต บุญแก้ว เริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 04.00-12.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนชนปรีดาฝั่งทิศเหนือ, ถนนผดุงราษฎร์, 
ซอยเจ้าจอมทั้งหมด, ถนนนิกรบํารุง, ถนนรถไฟ, ถนนชัยชุมพล, ชัยชุมพล ซอย 1 และ 2, ตลาดโต้รุ่ง
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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ตลอดสาย, ถนนศิลปนุสรณ์, หน้าสวนหลวง ร.5, ถนนประชาอุทิศ, ถนนยุทธศาสตร์ตลอดสาย, ถนน
สําโรง, ซอยพรานนุ่นตลอดสาย, หมู่บ้านประนิเวศน์, ตลาดเปิดท้าย (ทุกวันพุธ) 

 รถบรรทุกขยะอัดท้าย(ภาคบ่าย) ทะเบียนรถ 81-5620 มีนายจรูญ ช่วยพูน เป็นพนักงานขับรถ 
และมีพนักงานผู้ช่วย ดังนี้ นายราม ฤทธ์ิแก้ว, นายสุชอบ คงจิตงาม และนายกิติ เปลี่ยนวงศ์ เริ่ม
ปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 13.00-21.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนทุ่งสง - นาบอน(สายตรงไปทางวัดโคก
สะท้อน),บริเวณวัดโคกสะท้อน, โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน, ถนนชนปรีดาฝั่งทิศเหนือตลอดสาย, 
ถนนนิกรบํารุง, ถนนรถไฟ(สนามเทนนิส), ถนนชัยชุมพลตลอดสาย, ถนนทุ่งสง - นครศรีฯฝั่งซ้าย, บ้านพัก
รถไฟนาเหนือ, ถนนเสริมชาติตลอดสายทุกซอย, หมู่บ้านพรศักด์ิ, หมู่บ้านแม่ถาวร, ถนนท่าแพเหนือ, 
หมู่บ้านโดมทองทั้งหมด, หมู่บ้านเหมือนฝัน, ศาลจังหวัดทุ่งสง(ทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์) 

 รถบรรทุกขยะอัดท้าย(ภาคเช้า) ทะเบียนรถ 81-5506 มีนายสุชาติ จันทกุล เป็นพนักงานขับรถ 
และมีพนักงานผู้ช่วย ดังนี้ นายธานี รู้จํา, นายสมบูรณ์ มณีโสตร และนายสําราญ รัตนพันธ์ เริ่มปฏิบัติงาน
ต้ังแต่เวลา 04.00-12.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนชนปรีดาฝั่งทิศใต้, ถนนชัยชุมพล, ในสนาม 
หน้าอําเภอ, ถนนสื่อสารสําราญใจ, คิวรถตรัง, ถนนตลาดใน 1 และ 2, ถนนวัฒนธรรม, ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด, 
ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์, ถนนประสานมิตร, ถนนเวชพฤกพิทักษ์, หน้าพลาซ่า, ถนนทุ่งสง - นครศรี,  
ถนนเปรมประชา, ถนนราชบริพาร, โรงเรียนโสตศึกษา, โรงเรียนโสตศึกษาพิเศษ, ตลาดเปิดท้าย(ทกุวันเสาร์) 

 รถบรรทุกขยะอัดท้าย(ภาคบ่าย) ทะเบียนรถ 81-5619 มีนายฉลอง บุตรงาม เป็นพนักงานขับรถ 
และมีพนักงานผู้ช่วย ดังนี้ นายอภิชัย คงหนู, นายธเนต หนูเกลี้ยง และนายสําเริง มูลชาติ เริ่มปฏิบัติงาน
ต้ังแต่เวลา 13.00-21.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณสนามหน้าอําเภอทุ่งสง, ถนนหลังสวนหลวง ร.5,  
ถ.พัฒนาการ, ถนนหมู่บ้านพัฒนาสายตรง, ถนนเอเชีย 2 ฝั่ง, บริษัทผาทอง, สวนพฤกษาสิรินทร,  
บริษัทเตยหอม, หมู่บ้านบุษกร, ห้องแถวริมเขื่อนท่าแพใต้, ถนนท่าแพใต้(เขื่อน) ร้านส้มตําไดโนเสาร์,  
หน้าวัดท่าแพ, โรงงานซุ้มมะเดื่อ, ร้านลาบเป็ดอุดร, ถนนทุ่งสง - นครศรีฯฝั่งขวา, ถนนชนปรีดาฝั่งทิศใต้, 
หมู่บ้านในหวังถนนรอบใน-รอบนอก, หมู่บ้านท่าแพใต้, วัดท่าแพใต้, โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล, ถ้ําทอหูก,  
เอื้อนวิทยาถนนเอเชีย 

 รถคอนเทนเนอร์ ทะเบียนรถ บท 396 มีนายสมโชค ปัญจพล เป็นพนักงานขับรถ และมี
พนักงานผู้ช่วย ดังนี้ นายประสิทธ์ิ ชูพรหมแก้ว เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่
ปฏิบัติงาน ป๊ัมน้ํามันคุณใหญ่, หลังสถานีรถไฟ, โรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา, หจก.ไทยสมบูรณ์, ถนนทุ่งสง 
- นาบอน, โรงน้ําแข็งเตยหอม, หจก.ทุ่งสงบริการ 

 รถคอนเทนเนอร์ ทะเบียนรถ ป 1591 มีนายยงยุทธ ศิวปัญญาพร เป็นพนักงานขับรถและ 
มีพนักงานผู้ช่วย ดังนี้ นายสุนันท์ พิบูลย์ เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน  
หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ, โรงเรียนสตรี, หลังสถานีรถไฟทุ่งสง, หลังโรงพยาบาลเก่า,  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนประชานุเคราะห์ 19 

 รถบรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก(ภาคบ่าย) มีนายเอกราช ดอกไม้หอม เป็นพนักงานขับรถ และมีพนักงาน
ผู้ช่วย ดังนี้ นายจักรี นาคพันธ์, นายธีระศักด์ิ ภานุรัตน์ และนายวีระศักด์ิ จักรแก้ว  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
เวลา 13.00-21.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนธรรมสุนทรอุทิศตลอดสาย, ถนนภราดรตลอดสาย 

 รถบรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก(ภาคเช้า) ทะเบียนรถ 81-1358 มีนายชัยยันต์ ผลความดี เป็นพนักงาน
ขับรถ และมีพนักงานผู้ช่วย ดังนี้ นายสุริยา ฟองแก้ว, นายเฉลิมโชค คะเณ และนายเอกลักษณ์ สุขลิ้ม   
เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ซอยข้างธนาคารทหารไทย, ถนนตลาดใน
ทุกซอย, ซอยสบายใจ, ซอยแม่ม้ายประสานมิตร, ซอยบ้านพักรถไฟกันตรัง, ถนนตะวันออกวัดชัยชุมพล,  
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โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ, ถนนราชบริพารทุกซอย, ถนนเปรมประชาทุกซอย, ถนนพัฒนาการทุกซอย
, ถนนหมู่บ้านพัฒนาทุกซอย, ศูนย์จักรกลเทศบาล, ซอยเข้าแจ่ม, ซอยบ้านลุงต่วน, ซอยสายฝน, ซอยหลัง
โรงพยาบาลเก่า, ซอยลูกช้าง, ในบริเวณวัดชัยชุมพลทั้งหมด 

 รถบรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก(ภาคเช้า) ทะเบียนรถ 81-1348 มีนายสุทธิพร คะเณ เป็นพนักงานขับรถ 
และมีพนักงานผู้ช่วย ดังนี้ นายสมพงษ์ บุญรัตน์, นายณรงค์ สมหวัง และนายนิติ สามารถ เริ่มปฏิบัติงาน
ต้ังแต่เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ซอยร่วมใจพัฒนา 1 และ 2, ซอยพันหนึ่ง, ซอยพันสอง,  
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,21, ซอยชายเมือง, หมู่บ้านธารคีรี, หมู่บ้านโดมทอง1,2,3,4, 
หมู่บ้านมั่งมีศรีสุข, หมู่บ้านเพื่อนทวี, ถนนหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ, ถนนหลังบ่อนวัว, หมู่บ้าน
มั่นคง 2, หมู่บ้านทรัพย์ธนา, หมู่บ้านสุพรรษา, โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

 รถบรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก(ภาคเช้า) มีนายมาโนช เมืองไทย เป็นพนักงานขับรถ และมีพนักงาน
ผู้ช่วย ดังนี้ นายสมพร นพกาศ, นายวิโชติ เมืองไทย และนายเอกชัย กลีบแก้ว  เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 
08.00-16.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย1,2,3,4,5,8, ซอยเจสเปอร์, ถนนประชา
อุทิศ ซอย 1,2,3,5,6,7,9,10, ซอยร่วมใจพัฒนา 3,4, ศูนย์เด็กเล็กเขาปรีดี, ในบริเวณที่ว่าการอําเภอทุ่งสง,  
หลังโรงรถจักรรถไฟ, งานป้องกันสาธารณภัย, ถนนสําโรงซอยหลังโรงขนมจีน 

 รถสามล้อพ่วงข้าง(ภาคเช้า) ทะเบียนรถ ขขน 187 มีนายประพันธ์ มารมณ์ เป็นพนักงานขับรถ 
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนเสริมปัญญา, สํานักงานเทศบาล, 
หลังโรงพยาบาล, ถนนประชาอุทิศ ซอย 3,5,6 บ้านพักยิปอินซอย, โรงเรียนเจริญวัย, รอบหลังโรงเรียน 
เจริญวัย, บริเวณวัดเขาปรีดี, หน้าวัดเขาปรีดี, ซอยหมูย่าง, โรงแรมอํานวย 

 รถสามล้อพ่วงข้าง(ภาคเช้า) ทะเบียนรถ ขขน 220 มีนายนอง ทองแท้ เป็นพนักงานขับรถ  
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น . สถานที่ปฏิบัติงาน โรงรถจักรกลทุ่งสง , ซอยชื่นใจ , 
ซอยริมคลองหลังวัดโคกสะท้อน, โรงพยาบาลรถไฟทุ่งสง, บ้านพักหัวสะพานเหล็ก, ในบ้านพักรถไฟ
ทั้งหมด, แขวงบํารุงทาง, หัวสะพานเหล็กตรงข้ามชุมชนริมคลอง, หน้าบ้านพักรถไฟ, ที่ทําการเดินรถไฟ 

 รถสามล้อพ่วงข้าง(ภาคเช้า) ทะเบียนรถ ขขน 202 มีนายมงคล ทองคํา เป็นพนักงานขับรถ  
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น . สถานที่ปฏิบัติงาน หน้า ธ.ก.ส ., องค์การโทรศัพท์ ,  
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 5, ข้างโรงน้ําแข็งยูนิต, สํานักงานกองทุนการทําสวนยาง(นาเหนือ), หน้าโรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ, ถนนข้างโรงเรียนบ้านนาเหนือ, โรงเรียนกาญจนศึกษา, โรงเรียนกาญจนศึกษา
พัฒนาการ, หมู่บ้านเอกวัฒน์, ซอยใบเฟิร์น, ซอยบ้านป้ารีข้างเขาข้างผาทอง(ป่ายาง), สวนอาหารแพทอง, 
ซอยบ้านฉุดเลยสะพานะไดโนเสาร์ซ้ายมือ 
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ภาพที่ 4-13 เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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- รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย 
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง ก่อสร้างเป็นระบบฝังกลบ(Sanitary Landfill) 

ประกอบด้วย อาคารชั่งน้ําหนัก อาคารคัดแยก บ่อฝังกลบจํานวน 3 บ่อ และมีระบบบําบัดน้ําเสียจาก   
น้ําชะขยะจํานวน 3 บ่อ ได้แก่ บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic pond) 1 บ่อ บ่อกึ่งไร้อากาศ(Facultative 
pond) 1 บ่อ และบ่อบ่ม(Maturation pond) 1 บ่อ แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ 
เนื่องจากมีปัญหาการต่อต้านจากประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณหลุมฝังกลบขยะ
ซึ่งกลัวปัญหาน้ําใต้ดินเสีย กลิ่นเหม็นและพาหะนําโรคจากสัตว์ เทศบาลฯจึงดําเนินการขนขยะมูลฝอยไป
กําจัดยังหลุมฝังกลบของเอกชน ในพื้นที่ตําบลท่ีวัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บริเวณทางเข้า สภาพทั่วไปของถนนรอบสถานที่ฝังกลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาคารโรงจอดรถ        อาคารชั่งน้ําหนัก  
 
 
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป(หลุมฝังกลบ) บ่อบําบัดน้ําเสีย 
 

ภาพที่ 4-16 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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4.4.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1) ด้านเทคโนโลยี 

ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสงดําเนินการขนขยะมูลฝอยไปกําจัด
ยังหลุมฝังกลบของเอกชน ในพื้นที่ตําบลท่ีวัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก หลุมฝังกลบ
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ โดยมีปัญหาการต่อต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณหลุมฝังกลบ ซึ่งกลัวปัญหาน้ําใต้ดินเสีย 
กลิ่นเหม็นและพาหนะนําโรคจากสัตว์ 

2) ด้านงบประมาณ 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ในช่วงที่ผ่านมา เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี ้
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2552-กันยายน 2553 สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 683,280 บาท 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553-กันยายน 2554 สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 679,540 บาท 

และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา ดังนี้ 
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าธรรมเนียม 20 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร ค่าธรรมเนียม 30 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร ค่าธรรมเนียม 50 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร ค่าธรรมเนียม 75 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร ค่าธรรมเนียม 160 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร ค่าธรรมเนียม 240 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร ค่าธรรมเนียม 400 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร ค่าธรรมเนียม 560 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าธรรมเนียม 720 บาท/เดือน 
- วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/เดือน 

3) ด้านการส่งเสริมกิจกรรม 3Rs 
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย/ของ

เสียอันตรายชุมชนในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- สถานีการแปรรูปสารอินทรีย์ประเภทเน่าเสียยากและพลังงานความร้อน 
- สถานีการแปรรูปสารอินทรีย์ประเภทย่อยสลายยากเป็นปุ๋ยหมักสารปรับปรุงดิน 
- สถานีการแปรรูปสารอินทรีย์ย่อยสลายง่ายเป็นสารสกัดชีวภาพ 
- สถานีการแปรรูปกระดาษใช้แล้ว 
 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการ

ดําเนินงานในดังนี้ 
- กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยกระบวนการธนาคารวัสดุรีไซเคิล       

ในชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการ ธนาคารบริษัท ร้านค้าในเขตเทศบาล โดยนําวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยก 
เพิ่มมูลค่า ฝากขายกับธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

- จดัต้ังหน่วยบริการรีไซเคิลดีลิเวอรี่(Recycle Delivery) บริการรับซื้อขยะรีไซเคิลถึงที่
ในเขตเทศบาล 
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- กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะอินทรีย์ ดําเนินกิจกรรมขยะสร้างพลังงานในชุมชน 
โรงเรียน หน่วยงานราชการ ร้านค้าในเขตเทศบาล โดยนําขยะอินทรีย์ที่คัดแยกเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

- กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะอันตรายผ่านจุดรับทิ้งของเสียอันตรายตามจุดต่างๆ 
ภายในเขตเทศบาล เพื่อเก็บรวบรวมและนําไปกําจัดให้ถูกวิธีต่อไป 

 โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 เพื่อเมืองน่าอยู่ 
- กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง 
- กิจกรรมส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 

ระดับท้องถิ่น ดําเนินการตามขั้นบันได 4 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นที่ 1  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้แผนปฏิบัติการท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ     

มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกแก่ประชาชนให้ทราบและ
ตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้า 

- วิเคราะห์แผนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
- จัดทําแผน สร้างวิสัยทัศน์กําหนดกิจกรรมงบประมาณผู้รับผิดชอบเป้าหมาย 
- บูรณาการแผน โดยพาหุภาคีและหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 2  นําแผนปฏิบัติการท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการจริงเพื่อดําเนินกิจกรรม 
ขั้นที่ 3  สรุปบทเรียน พัฒนารูปแบบองค์ความรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการดําเนิน

กิจกรรมที่เหมาะสมและเริ่มจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
ขั้นที่ 4  การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ไปสู่ชุมชน

น่าอยู่ย่ังยืน 
 

4.4.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ด้านเทคโนโลยี 

- เนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองทุ่งสงหรือศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรบ้านทุ่งชน ต้ังอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงเกิดการต่อต้านและไม่ยอมให้เทศบาลฯนําขยะจากเขตเทศบาลฯไปกําจัดยังสถานที่ฝังกลบ   
ขยะมูลฝอย 

- รถเก็บขยะชํารุดบ่อยครั้ง ขาดประสิทธิภาพในการทํางานและทําให้เสียค่าใช้จ่าย        
ในการซ่อมปีละหลายบาท 

2) ด้านนโยบายและงบประมาณ 
- คณะผู้บริหารของเทศบาลฯ มีนโยบายปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย    

ของเทศบาลฯให้มีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถ    
ลดปริมาณขยะและนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่งบประมาณในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอ 

- เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลฯ ยังไม่สามารถเปิดดําเนินการศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯเองได้ จึงต้องทําการขนส่งขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาลฯ ไปกําจัดด้วยวิธีการฝังกลบ  
ในที่ดินของเอกชน ณ ตําบลท่ีวัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย    
ในการดําเนินการขนส่งและกําจัดขยะมูลฝอย 
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3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีแนวความคิดว่า ภาระหน้าที่ด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นของ

เทศบาลฯๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ทําให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งประชาชนจะให้ความร่วมมือในการจัดการเฉพาะขยะที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง เช่น การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพียงอย่างเดียว โดยจะไม่สนใจการจัดการขยะ
ประเภทอื่นๆ เท่าที่ควร 
 

4.4.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) ด้านเทคโนโลยี 

เทศบาลฯ ต้องดําเนินการชี้แจงและทําความเข้าใจให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และให้สามารถกลับมาใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯได้ เพราะ
หากไม่ดําเนินการอาจทําให้ระบบกําจัดขยะมูลฝอย เครื่องจักร ตลอดจนอาคารและสถานที่ชํารุดเสียจนไม่
สามารถใช้งานได้ในอนาคต 

2) ด้านงบประมาณ 
สนับสนุน / เพิ่ม / อุดหนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ 

3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคม     

ในแต่ละชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
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4.5 เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.5.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

1) ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย  

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี พ.ศ.2544-2546 รวมวงเงินทั้งสิ้น 59,700,000 บาท ดังตารางที่ 4-11 
ตารางที่ 4-11 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปากพนัง  
ลําดับ
ท่ี 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1 2544-2546 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

59.7 ก่อสร้ า ง ระบบกํ าจั ดขยะ  
มูลฝอย 

 
2) รายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

การเก็บขนขยะมูลฝอย 
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปากพนัง ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะในเขต
เทศบาล เท่ากับ 19 ตัน/วัน ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 95 มีการแบ่งเขตการเก็บขน
ขยะมูลฝอยออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 ถนนสายหลักฝั่งตะวันออก เขตที่ 2 ถนนซอยฝั่งตะวันออก เขตที่ 
3 ถนนสายหลักฝั่งตะวันตก และเขตที่ 4 ถนนซอยฝั่งตะวันตก โดยมีรถบรรทุกอัดท้าย จํานวน 2 คัน และ
รถกระบะเปิดข้างเทท้าย จํานวน 2 คัน ดังตารางที่ 4-12 
ตารางที่ 4-12 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมอืงปากพนัง 

ลําดับ
ท่ี ประเภทรถ 

ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีท่ี  
จัดซ้ือ
(พ.ศ.)

จํานวน
เท่ียวการ
เก็บขน 

(เท่ียว/วัน)

จํานวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางใน
การเก็บขน
ต่อเท่ียวไม่

รวมระยะทาง
ไปท่ีท้ิงขยะ 

(กม.) 

ระยะเวลา
ในการเก็บ
ขนต่อ
เท่ียว 

(ชั่วโมง) 

1 รถบรรทุกอัดท้าย 12 2542 2 4 20 2 
2 รถบรรทุกอัดท้าย 12 2551 2 4 20 2 
3 รถกระบะเปิดข้างเทท้าย 4 2541 2 2 20 2 
4 รถกระบะเปิดข้างเทท้าย 4 2543 2 2 20 2 

 
โดยมีเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 12 ลบ.ม. จํานวน 2 คัน ใช้เก็บขนขยะมูลฝอยถนนสายหลัก 
โดยรถคันที่ 1 และ 2 ทําการเก็บขนขยะมูลฝอยบนถนนสายหลัก ทําการเก็บขนวันละ 2 เที่ยว เวลา 
06.00 น. และ 18.00 น. ปฏิบัติงานเก็บขนขยะทุกวัน โดยมีพนักงานขับรถ 1 คน พนักงานประจํารถ 4 คน 

 รถกระบะบรรทุกขยะ ขนาด 4 ลบ.ม. จํานวน 2 คัน โดยรถคันที่ 1 ใช้เก็บขนขยะมูลฝอยในซอย   
ฝั่งตะวันตก รถคันที่ 2 ใช้เก็บขนขยะมูลฝอยในซอยฝั่งตะวันออก ทําการเก็บขน 2 รอบ รอบเช้าเวลา 07.00 น. 
และรอบบ่ายเวลา 16.00 น. ซึ่งมีพนักงานคนขับรถจํานวน 1 คน และพนักงานคนประจํารถ จํานวน 2 คน  



103 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

 รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 4 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน ใช้ทําการเก็บขนกิ่งไม้และขยะมูลฝอย    
ในงานเฉพาะกิจ ได้แก่ งานประเพณี การจัดการแข่งขันกีฬา งานเข้าค่ายลูกเสือ เป็นต้น 

 รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จําวน 3 คัน ใช้เก็บขนขยะมูลฝอยในซอยเล็กที่รถบรรทุกเข้าซอยไม่ได้
และคอยตรวจสอบดูแลความสะอาดบริเวณถนนและถังขยะหลังรถบรรทุกขยะทําการเก็บขนขยะเรียบร้อยแล้ว 

การกําจัดขยะมูลฝอย 
- ที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
ต้ังอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 ถนนชายทะเล ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 28 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิของเทศบาลฯ(เทศบาลฯซื้อในปี พ.ศ.2509) ห่างจาก
สํานักงานเทศบาลฯ 3 กิโลเมตร พ้ืนที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเป็นที่ว่างเปล่า ถนนสาธารณะและที่อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 บริเวณทางเข้า สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
  หลุมฝังกลบ อาคารหมักปุ๋ย 
 
 
 
 
 
 
 
  บ่อบําบัดน้ําเสีย เครื่องร่อนขยะ 

ภาพที่ 4-18 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปากพนัง 
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ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

- รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย 
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปากพนัง เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 มีการออกแบบให้ใช้งานได้ 20 ปี โดยเทศบาลฯ ได้นําขยะมูลฝอยมาจัดการด้วย
วิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีการบดอัดขยะขยะมูลฝอยทุกวันและกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว 
มีบ่อฝังกลบ จํานวน 5 บ่อใช้งานไปแล้ว 4 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ฝังกลบชั้นที่ 1 
 

4.5.2 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองปากพนัง ยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย       

ซึ่งตามที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 17 แห่ง (เทศบาล 1 แห่ง อบต. 16 
แห่ง) ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย แต่ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นําขยะมูลฝอย
มากําจัด ณ หลุมฝังกลบขยะ 9 แห่ง(เทศบาล 3 แห่ง อบต. 6 แห่ง) ดังตารางที่ 4-13 
ตารางที่ 4-13 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปากพนัง 

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU 
ณ วันท่ี อปท. ท่ีเข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่นํามา

กําจัด (ตัน/เดือน) 
ทม.ปากพนัง / อบต.ปากพนังฝั่ง
ตะวั นตก  /  อบต .ปากพนั งฝั่ ง
ตะวันออก / อบต.ปากแพรก / อบต.
ป่าระกํา / อบต.หูล่อง / อบต.แหลม
ตะลุมพุก / อบต.เกาะทวด / อบต.
ขนาบนาก / อบต.คลองกระบือ / 
อบต.คลองน้อย / อบต.ท่าพญา /
อบต.ชะเมา / อบต.บางพระ / อบต.
บางศาลา / อบต.บ้านเพิง / อบต.
บ้านใหม่ 

ทม.ปากพนัง ยั ง ไ ม่ มี
ก า ร ล ง
น า ม ใ น
บั น ทึ ก
ข้อตกลง 

ทม.ปากพนัง 600 
ทต.เชียรใหญ่ 30 
ทต.บางจาก 24 
อบต.แหลมตะลุมพุก 24 
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก 16 
อบต.บางพระ 12 
อบต.ท้องลําเจียก  
อบต.คลองน้อย  
อบต.หูล่อง  

 
4.5.3 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยรวม  
เทศบาลเมืองปากพนัง พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 

เศษอาหาร  ร้อยละ 45 พลาสติก   ร้อยละ 30 
กระดาษ  ร้อยละ 5 แก้ว    ร้อยละ 5 
ผ้า   ร้อยละ 5 โลหะ    ร้อยละ 2 
หิน/กระเบื้อง ร้อยละ 2 ยาง/หนัง   ร้อยละ 1 
ใบไม้/ก่ิงไม ้  ร้อยละ 4 ของเสียอันตรายจากชุมชน ร้อยละ 1 
ตามลําดับ รายละเอียดดังภาพที่ 4-19 
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ภาพ

4.5.4 ประสิ
1) ด้า

ปั
มาณ 19 ตัน/
ชน อ่ืนๆ ประ

รก่อสร้างแบ
ารสํานักงาน 
ารสําหรับหมั

กคัน เครื่องชั่

รตรวจสอบคุ

ว่า บ่ออ้างอิงเห
เกณฑ์มาตรฐ
ากภายนอกส
น้ํา 3(MW3) 

ติดตามและปร
ภายใต้แผนป

30%

5%
2%

ศษผัก ผลไม้

อง

พที่ 4-19 แผน

สิทธิภาพการบ
านเทคโนโลยี 
จจุบันศูนย์กํ
/วัน ที่มาจาก

ะมาณ 1 ตัน/วั
ความเหมาะ
เทศบาลฯ ไ

บบถูกหลักสุข
สถานที่จอดร
ักปุ๋ยเพิ่มเติม 
ระบบการวดั
มีการควบคุ

ังสามารถใช้ก
ระบบบําบัด
มีระบบบําบั

ณภาพน้ําในร
คุณภาพน้ําใ
สําหรับการ

หนือน้ํา(RW)แ
านที่กําหนด 
สถานที่ฝังกลบ
มีสภาพชํารดุ
การกลบทบั
มีการบดอัด

ระเมินสมรรถ
ปฏิบัติการเพือ่

%1% 5% 4

กระดาษ
ยาง / หนัง
ของเสียอันตราย

นภูมิแสดงองค์

บริหารจัดการ

าจัดขยะมูลฝ
กเทศบาลเมือ
วัน 
ะสมของพื้นที่
ได้ศึกษาความ
ขาภิบาล สภา
รถและสถานที

ดปริมาณขยะ
คุมปริมาณขย
การได้ดี 
ดน้ําเสีย 
ัดน้ําเสียจากน้ํ

ระบบบําบัดน้ํา
ใต้ดิน 
รตรวจวัดคุณ
และบ่อติดตา
ซึ่งจากผลที่ได
บขยะมูลฝอย
ดไม่สามารถเก็
บด้วยดิน 
ดขยะขยะมูลฝ
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นะระบบบําบั
อการจัดการคณุ

4% 2% 1%

พ
ผ้

ยจากชุมชน

ค์ประกอบของ

ร 

ฝอยรวมเทศบ
องปากพนัง ป

และการก่อสร้
มเหมาะสมขอ
าพโครงสร้าง
ที่ล้างรถและอ

ะมูลฝอย 
ะมูลฝอยที่เข้

น้ําชะขยะ เป็นร
าเสีย 

ภาพน้ําใต้ดิน
มท้ายน้ํา 2(M
ด้แสดงให้เห็น
อยู่ก่อนแล้ว 

ก็บตัวอย่างได้

ฝอยทุกวันและ

บัดน้ําเสียชุมช
ณภาพสิ่งแวด

5%

พลาสติก
ผ้า

งขยะมูลฝอย 

บาลเมืองปา
ริมาณเฉลี่ย 

ร้าง 
องพื้นที่ มีการ
พ้ืนฐาน ประ
อาคารพักอาศั

้าระบบโดยก

ระบบบ่อผึ่ง ป

นเมื่อวันที่ 8 
MW2) มีค่าคว
นว่าน้ําใต้ดินมี
ส่วนบ่อติดตา

ะกลบทับด้วย

ชนและระบบกํ
ดล้อมในระดับ

4

แก้ว
ไม้ 

เทศบาลเมือง

กพนัง รองรับ
18 ตัน/วัน แ

รคํานวณและ
ะกอบด้วย อา
ศัย ของพนักง

ารชั่งน้ําหนัก

ระกอบด้วย 3

ก.พ. 2554 โ
ามเข้มข้นของ

มีการปนเปื้อน
ามท้ายน้ํา 1(

ดินเป็นครั้งคร

กําจัดขยะมูลฝ
จังหวัด ปี 25

45%

ว
/ ใบไม้

งปากพนัง 

ับปริมาณขย
และหน่วยงาน

ะออกแบบพื้น
าคารเครื่องช่ั
าน และกําลั

กรถที่นําขยะมู

 บ่อ แต่เทศบ

โดยกรมควบค
งแมงกานีสแล
นแมงกานีสแล
MW1) และบ

ราว 

ฝอยชุมชน 
537-2554 

ะมูลฝอย
นราชการ/

นที่ฝังกลบ    
ช่ังน้ําหนัก 
ังก่อสร้าง

มูลฝอยมา

บาลฯไม่ได้

คุมมลพิษ 
ละสารหนู
ละสารหนู
บ่อติดตาม
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

ระบบระบายก๊าช 
มีระบบระบายก๊าซในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทุกบ่อ 
มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรําคาญ 
สําหรับมาตรการป้องกันเหตุรําคาญต่างๆ ประกอบด้วย แนวฉนวนต้นไม้รอบๆสถานที่

กําจัดขยะ การสอบถามชาวบ้านที่อาศัยข้างเคียง นอกจากนี้ยังมีแผนรองรับการดูแลหลังจากมีการฟ้ืนฟู
หรือปิดสถานที่ฝังกลบ มีการควบคุมผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบ 

 นอกจากนี้เทศบาลดําเนินโครงการรื้อบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทีใช้งานแล้วโดยทําการ   
ขุดขยะจากบ่อฝังกลบนํามาใส่เครื่องคัดแยกขนาดวัสดุ และทําการคัดแยกออกมาเป็นส่วนของดินละเอียด 
และดินหยาบ นําไปใช้ทําปุ๋ยหมักและส่วนของพลาสติกเก็บรวบรวมเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2) ด้านงบประมาณ 
การดําเนินงานเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ 1,116,231 บาทต่อปี(ข้อมูล ปี 2553) 
เทศบาลฯมีการจัดเก็บค่าบริการเก็บขน/กําจัดจากในเขตเทศบาล อปท.ร่วมและหน่วยงาน

อ่ืนๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย ครัวเรือนละ 10 บาท/เดือน 
- ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยร้านจําหน่ายอาหาร ร้านละ 20 บาท/เดือน 
- ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของโรงงานหรือสถานประกอบการ แห่งละ 500 บาท/เดือน 
- ค่ากําจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่นอื่นคิดอัตราค่ากําจัด 0.25 บาท/กิโลกรัม  

3) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลเมืองปากพนัง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและ   

ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน และได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อน
ทําการศึกษาและออกแบบ นอกจากนี้เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะโดยให้ชุมชนจัดทําโครงการด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ขยะมูลฝอย/น้ําเสีย)และให้ความรู้แก่
ชุมชนและโรงเรียน 
 

4.5.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ขาดแคลนเครื่องจักร เครื่องจักรชํารุดบ่อยเพราะอยู่ในพื้นที่น้ําเค็มและน้ําทะเลท่วมถึงขาด

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
2) อายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบขยะอาจสั้นลง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจาก   

มีท้องถิ่นข้างเคียงนําขยะมากําจัดเป็นจํานวนมาก 
3) งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในระบบการจัดการขยะมูลฝอยสูงมาก 
4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
5) ประชาชนขาดจิตสํานึกในเรื่องการทิ้งขยะลงถัง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะกลุ่ม

นักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํา 
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4.5.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) ทบทวนแผนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีอยู่ และจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะ

มูลฝอยระดับเทศบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กรณีที่เทศบาลมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่กันเพื่อจัดต้ังศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยแล้ว และเทศบาลนั้นๆ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย์ให้เทศบาลจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มพ้ืนที่แทน 

2) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภทและจัดระบบ
การเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุดที่กําหนด 

3) ดําเนินกิจกรรมคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น การ
จัดต้ังศูนย์รีไซเคิลชุมชน การต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน การนําขยะอินทรีย์ไปหมักทําปุ๋ยหรือปุ๋ยน้ํา 

4) ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยก ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชน/เสียงตามสาย 

5) สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า เช่น จัดทําทะเบียน/อบรมให้ความรู้/จัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัย จัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่า 

6) จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสอดรับกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน และควรจัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 
(อาทิ ภาชนะรองรับ รถยนต์บรรทุกของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ) แยกต่างหากจากระบบการเก็บ
รวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไป 

7) รณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย
ในสถานที่และภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ 

8) อบรมการดูแลและเดินระบบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ อปท. 
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4.6 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
4.6.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

1) ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2540-2552 รวมวงเงินทั้งสิ้น 120,013,000 บาท ดังตารางที่ 4-14 
ตารางที่ 4-14 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมอืงชุมพร 
ลําดับ
ท่ี 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

6.22 ก่อสร้างถนน 

2 2543-2544 กองทุนสิ่งแวดล้อมและ JBIC 47.86 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
3 2551-2552 งบประมาณแผ่นดิน 65.933 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(ระยะที่ 2) 
 

2) รายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
การเก็บขนขยะมูลฝอย 
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมพร ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21.12 ตารางกิโลเมตร โดยมี
รถบรรทุกแบบอัดท้าย ความจุ 10 ลบ.ม. จํานวน 5 คัน จัดเก็บวันละ 1 เที่ยว รถบรรทุกแบบอัดท้าย 
ความจุ 5 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน จัดเก็บวันละ 2 เที่ยว และรถบรรทุกแบบอัดท้าย ความจุ 6 ลบ.ม. จํานวน 
1 คัน จัดเก็บวันละ 1 เที่ยว ปริมาณของขยะในเขตเทศบาลประมาณ 30 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถ  
ที่จัดเก็บได้ ประมาณ 30 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 4-15 
ตารางที่ 4-15 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมอืงชุมพร 

ลําดบั
ที่ ประเภทรถ 

ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่จัดซื้อ
(พ.ศ.) 

จํานวน
เที่ยวการ
เก็บขน 

(เที่ยว/วัน) 

จํานวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางใน
การเก็บขนต่อ
เที่ยวไม่รวม
ระยะทางไปที่
ทิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลา
ในการเก็บ
ขนต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 รถบรรทุก แบบอดัท้าย 10 2540 1 4 - - 
2 รถบรรทุก แบบอดัท้าย 10 2540 1 4 - - 
3 รถบรรทุก แบบอดัท้าย 10 2540 1 4 - - 
4 รถบรรทุก แบบอดัท้าย 10 2540 1 4 - - 
5 รถบรรทุก แบบอดัท้าย 10 2540 1 4 - - 
6 รถบรรทุก แบบอัดท้าย 5 2546 2 2 - - 
7 รถบรรทุก แบบอัดท้าย 6 2552 1 2 - - 

 
โดยมีเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

 เขตเก็บขนที่ 1 เส้นทางการเก็บขน มีดังนี้ 
เก็บตามถนนเมืองชุมพรด้านเลขคู่ถึงคอสะพานแม่น้ําท่าตะเภา ถนนปรมินทรมรรคาตั้งแต่หอ

นาฬิกาถึงสี่แยกโชคอนันต์ ถนนปรมินทรมรรคาทุกซอย ถนนหนองซํา-บางหมาก ถนนสหกรณ์ ถนนสนาม
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กีฬา-วังเกลือ หมู่บ้านใจกลางเมืองชุมชน ต้ังแต่แยกหมอเล็กทุกซอย ถนนปรมินทรมรรคา-คอสะพานท่า
นางสังข์ ฯลฯ เวลาการออกเก็บขน 20.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

หน้าโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยาและหลังสนามกีฬาทั้งหมด ถนนสหกรณ์ซ้ายทั้งเส้นรวมถึงถนน
เมืองชุมพร หัวสะพานแม่น้ําท่าตะเภา ซอยโพธารส รวมหมู่ 11 หมู่ 2 ครึ่งหมู่ ถนนปรมินทรมรรคาตลอดสาย 
รวมอนุสาวรีย์ทหารรวมทั้งหมด 39 ซอยหมู่บ้านศรีสวัสด์ิ หมู่บ้านเกิดผล 2 โครงการฯลฯ 

 เขตเก็บขนที่ 2 เส้นทางการเก็บขน มีดังนี้ 
ถนนกรมหลวงตลอดสาย ถึงซอย 5 ซ้าย ขวา ซอย 1,2,3,4,5 ซอย 5 ตลอดสาย ถนนไตรรัตน์ 

แยกแขวงการทางถึงหัวสะพานสามแก้ว ซ้าย ขวา ลอกอตันทุกซอยถึ หัวสะพานเทศบาล 4 หมู่บ้านหลัง
สถานีรถไฟตะวันตก นิ้งหน่องรถไฟ หนองผากริมคลองชลประทาน นาทุ่งทุกซอย ถนนสายใหม่ เดอะนาทุ่ง 
เดอะร็อค * หมายเหตุ ริมคลองชลประทาน นาทุ่ง ลอกอตัน บางส่วนถึงหัวสะพาน 4 

 เขตเก็บขนที่ 2 เส้นทางการเก็บขน มีดังนี้ 
เก็บขยะถนนสุขเสมอตลอดสายพร้อมตรอกและซอยที่ติดต่อกับถนนสุขเสมอ ถนนพิศิษฐ

พยาบาลตลอดสาย พร้อมในซอยต่างๆ ในเส้นทางนี้ ถนนกรมหลวง เริ่มจากสี่แยกซอย 5 ถึงหัวสะพาน
ยางนาทุ่ง ซอยสระเพชร หมู่บ้านพงษ์เพชรวิลล่า หมู่บ้านศรีพัฒนา พ้ืนที่โรงพยาบาลชุมพร โรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา ในสวนสาธารณะ ถนนหน้าสนามกีฬาและภายในสนามกีฬาทั้งหมด แล้วเสร็จขยะที่เก็บได้
ทั้งหมดไปกําจัดที่บ่อเขากล้วยเวลาประมาณ 11.00 น. เข้าจอดโรงจอดรถเวลาประมาณ 12.00 น. 

 เขตเก็บขนที่ 4 เส้นทางการเก็บขน มีดังนี้ 
เก็บขยะถนนปรมินทรมรรคาฝั่งทิศใต้ จากสะพานเทศบาล 2 ถึงแยกโชคอนันต์ ถนนสหกรณ์ฝั่ง 

ทิศตะวันตกตลอดสาย ถนนภูวนารถดําเนิน ถนนราชวิถีกลาง ถนนราชวิถีใน ถนนจินดาเศรษฐี ถนนนวมินทร์ 
จากสะพานเทศบาล 2 ถึงแยกถนนท่าตะเภาซอย 1 ถนทวีสินค้าซอย 2 ถนนท่าตะเภาในตลาดสดเทศบาล
และถนนเมืองชุมพร จากแยกหอนาฬิกาจรดสะพานข้ามแม่น้ําท่าตะเภา แล้วเสร็จนําขยะที่เก็บได้ไปกําจัด
ที่บ่อกําจัดขยะเขากล้วย 

 เขตเก็บขนที่ 5 เส้นทางการเก็บขน มีดังนี้ 
จากสี่แยกแขวงการทางมาถนนศาลาแดง ซ้าย-ขวา มาถึงสี่แยกมอนเดียร์ ศาลาแดงมาแยกขวา

เข้าซอยชุมพรรามา-ถนนท่าตะเภา เข้าขวามือซอยตามี เลี้ยวซ้ายหน้าป้ัม ปตท. เลียบทางรถไฟซ้ายมือมา
เข้าซอยร้านไฝทอง ถนนพินิจคดี ซ้าย-ขวา ถนนศาลาแดง ซอยธนาคารกรุงเทพ เข้าซอยสุรินทร์มาหลัง
ห้างโตเกียว หน้าตลาดซ้ายมือ ถึงร้านสหกรณ์เข้าหลังตลาดหมอพนัส ซ้าย-ขวา มาถึงสี่แยกชุมพรรามา 
ย้อนเข้ามูลนิธิ มาเข้าซอยโชคอนันต์ มาหน้าโรงแรมภราดรอินน์ มาจบรอบบริเวณโอเชี่ยน ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง 

 เขตเก็บขนที่ 6 เส้นทางการเก็บขน มีดังนี้ 
เริ่มเก็บจากบ้านพักรถไฟหน้าสถานที่ตํารวจตลอดมาจนถึงปาปาและสถานีรถไฟไปสุดที่บ้านพัก

ตํารวจรถไฟข้างป้ัมทองมี เว้นเข้าไปเก็บในวัดเหนือหลังจากนั้นข้ามสะพานเทศบาล 2 ซอยกํานันต๋ี ถนน
รถไฟใหม่ ที่ตรงไปสะพานลอยโตโยต้า วัดสุบรรณนิมิตร และชุมชนวัดสุบรรณนิมิตร โรงเรียนวัดสุบรรณ
นิมิตร และจากหน้าโรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตรตลอดไปจนสิ้นสุดที่ซุ้มประตูวัดพระขวางทั้งสองข้างถนน
เมืองชุมพร และซอยบ่อนไก่ตลอดไปสิ้นสุดที่หน้าบ้านตาเจียนทางไปบางเป้งและทางซ้ายไปสิ้นสุดที่ห้อง
แถวไก่ทอด ทางขวาไปวัดหาดทรายแก้วทะลุออกไปเจอสะพานลอยขึ้นสะพานลอยวิ่งสองข้างถนนเก็บทุกที่ๆ 
อยู่ในเขตและที่เทศบาลขยายเขตตามชุมชนต่างๆ ที่รถเข้าได้ทั้งหมดและตามหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านคันทรีปาร์ค 
หมู่บ้านซอย 20 หมู่บ้านไทยสมุทร ซอยวัดเกาะแก้ว ซอยวัดประเดิม ซอยกํานันเปีย 
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ผลการติดตาม
ผนปฏิบัติการ

ภาพ

มและประเมิน
รเพื่อการจัดกา

พที่ 4-22 ผงับ

สมรรถนะระบ
ารคุณภาพสิ่ง

บริเวณสถานที
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บบบําบัดน้ําเสี
แวดล้อมในระ

ที่กําจัดขยะมูล

สยีชุมชนและ
ะดับจังหวัด ปี

ลฝอย เทศบา

ระบบกําจัดข
ป 2537-2554

ลเมืองชุมพร 

ยะมูลฝอยชมุ
4 

มชน 
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พ.ศ.2
เป็นล
ปัจจุ
โดยไ
4 บ่อ
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2544 ในระยะ
ลักษณะเทกอง
บันปิดใช้งานเนื
ได้รับการออก
อ ซึ่งดําเนินกา

บรเิ

หลุม
 

บริเ

ติดตามและปร
ภายใต้แผนป

- รูปแบบเทค
สถานที่กําจั

ะที่ 1(เฟส 1) โด
งและดันขยะป
นื่องจากใช้พ้ืนท
กแบบให้สามา
ารในลักษณะเ

เวณทางเข้า 

มฝังกลบที่ยังไ
  

เวณถนนรอบโ

ภาพที่ 4-2

ระเมินสมรรถ
ปฏิบัติการเพือ่

คโนโลยีการจดั
จัดขยะมูลฝอย
ดยเทศบาลฯ ไ
รับพ้ืนที่ไม่ได้มี
ที่ฝังกลบเต็มพ้ื
ารถกําจัดขยะ
เทกองและบด

ไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการ

23 บริเวณสถา
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ดการขยะมูลฝ
ย เทศบาลเมือ
ได้นําขยะมูลฝอ
มีการนําดินมา
พ้ืนที่ ดังนั้นเทศ
มูลฝอยได้นา
อัด แต่ไม่ได้มี

 
านที่กําจัดขยะ

บัดน้ําเสียชุมช
ณภาพสิ่งแวด

ฝอย 
องชุมพร เปิดดํ
อยมาจัดการด้ว
ปิดทับหน้าตา

ศบาลฯจึงเปิดใช้
นประมาณ 7
การปิดทับด้ว

สภาพทั่วไป

บ

บ

ะมูลฝอย เทศ

ชนและระบบกํ
ดล้อมในระดับ

ดําเนินการจัดก
วยวิธีการฝังกล
ามหลักการฝังก
ช้งานหลุมฝังกล
 ปี มีบ่อฝังกล
ยดิน และกําลั

ปบริเวณสถาน

บริเวณคัดแยก

บริเวณบ่อบําบ

ศบาลเมืองชุมพ

กําจัดขยะมูลฝ
จังหวัด ปี 25

การขยะมูลฝอ
ลบ แต่ในการด
กลบที่ถูกหลักส
ลบระยะที่ 2(เฟ
ลบขยะมูลฝอ
ลงัเปิดใช้งานใน

นที่กําจัดขยะมู

กขยะรีไซเคิล 

บัดน้ําเสีย 

พร 

ฝอยชุมชน 
537-2554 

ย ต้ังแต่ปี 
ดําเนินการ
สุขาภิบาล 
ฟส 2) แทน 
ย จํานวน 
นบ่อที่ 2  

มูลฝอย  
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

4.6.2 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองชุมพร จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30 แห่ง

(เทศบาล 5 แห่ง อบต. 25 แห่ง) ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย แต่ในปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมากําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร จํานวน   
22 แห่ง(เทศบาล 13 แห่ง อบต. 9 แห่ง) และบริษัท/สถานประกอบการ จํานวน 2 แห่ง ดังตารางที่ 4-16 
ตารางที่ 4-16 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมพร 

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU 
ณ วันท่ี 

หน่วยงานที่นําขยะ
มูลฝอยมากําจัดใน

ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะที่นํามา
กําจัด (ตัน/เดือน) 

ทม.ชุมพร / ทต.ปากน้ําชุมพร / 
ทต.วังไผ่ / ทต.ท่ายาง / ทต.นา
โพธิ์ / อบต.สวี / อบต.ขุนกระทิง 
/ อบต.ตากแดด / อบต.ถ้ําสิงห์ / 
อบต . ทุ่งคา / อบต .นาชะอัง / 
อบต .นาทุ่ ง  / อบต .บางลึก  / 
อบต.วังไผ่ / อบต.บางหมาก / 
อบต .บ้านนา /อบต .ปากน้ํา / 
อบต.วังใหม่ / อบต.วิสัยเหนือ / 
อบต.หาดทรายรี / อบต.ด่านสวี 
/ อบต.วิสัยใต้ / อบต.หาดพันไกร 
/  อบต . ท่า หิน  /  อบต .ครน  / 
อบต.เขาทะลุ / อบต.เขาค่าย / 
อบต.ทุ่งระยะ / อบต.นาโพธิ์ / 
อบต.นาสัก  

เทศบาลเมือง
ชุมพร 

19 ม.ค. 49 ทม.ชมุพร 980 
ทต.บางลึก - 
ทต.วังใหม่ - 
ทต.ท่ายาง - 
ทต.นาโพธิ์ - 
ทต.บางหมาก - 
ทต.ท่าแซะ - 
ทต.นาชะอัง - 
ทต.ทุ่งตะไคร - 
ทต.ปะทิว - 
ทต.วังไผ่ - 
ทต.เนินสันติ - 

  ทต.ชุมโค - 
  ทต.ปากน้ํา - 
  อบต.สวี - 
  อบต.ทรัพย์อนันต์ - 
  อบต.รับร่อ - 
  อบต.ท่าแซะ - 
  อบต.ตากแดด - 
  อบต.ท่าข้าม - 
  อบต.นาโพธิ์ - 
  อบต.ครน - 
  อบต.นาทุ่ง - 
  บจก. โดลไทยแลนด์ - 
  บจก. ทาการ่าโฮม - 

 
 
 
 
 
 



รา

เทศบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประ
ประ
ดําเนิ
ระย
ในอน

สิ่งแว

หาก

ยงานผลการติ

4.6.3 องค์ป
จากก

บาลเมืองชุมพ
ขยะอิ
แก้ว 
กระด
พลาส
โลหะ
ตามลํ

ภา

4.6.4 ประสิ
1) ด้า

ปั
ะมาณ 80 ตัน
มาณ 50 ตัน/
นินการฝังกลบ
ะที่ 1 ขึ้นมา
นาคตจึงไม่จาํ

วดล้อมด้านต่

ปล่อยให้ย่อย

ขยะ
อลูมิ

ติดตามและปร
ภายใต้แผนป

ประกอบของข
การศึกษาอง
พร พบว่า องค์
อินทรีย์  
  

ดาษ  
สติก  
  

ลาํดับ(ข้อมูล ปี

าพที่ 4-24 แผ

สิทธิภาพการบ
านเทคโนโลยี 
จจุบันศูนย์กํ
น/วัน ที่มาจา
/วัน โดยมีกา
บในบ่อฝังกล
ใช้ให้เกิดปร

าเป็นที่จะต้อง
การควบคุม
สถานที่ฝังก

างๆ ดังนี้ 
ด้านคุณภ
คุณภาพอ

สลาย อาจทาํ

5.29%

4.14%

0.26%

ะอินทรีย์
มิเนียม

ระเมินสมรรถ
ปฏิบัติการเพือ่

ขยะมูลฝอย 
ค์ประกอบข

ค์ประกอบของ
ร้อยละ 7
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ 0

ปี 2555) ราย

ผนภูมิแสดงอง

บริหารจัดการ

กําจัดขยะมูล
ากเทศบาลเมื
ารกําจัดกลิ่นแ
บขยะระยะที
ะโยชน์ เพื่อใ
หาพื้นที่ใหม่ใ
สิ่งแวดล้อม 
กลบขยะมูลฝ

าพอากาศ 
อากาศ อาจเกิ
าให้มีก๊าซต่าง

9.08%
%

0.10%
0

แก้ว
ขยะอันตราย
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ของขยะมูลฝ
งขยะมูลฝอย 
77.10 
5.29 
4.14 
9.08 
0.26 
ละเอียดดังภา

งค์ประกอบขอ

ร 

ฝอยรวมเทศ
มืองชุมพร ป ิ
และใช้สารใช้ส
ที่ 2 ในอนาคต
ให้เกิดการห
นการก่อสร้าง

ฝอยทุกแห่งต้

กิดผลกระทบ
ๆ เช่น ก๊าซค

77.10%

0.17%
2.40%

กระดาษ
ขยะทั่วไ

บัดน้ําเสียชุมช
ณภาพสิ่งแวด

ฝอยที่นํามาก
ประกอบด้วย

อลูมิเนีย
ขยะอันต
ขยะทั่วไป
อ่ืนๆ

าพที่ 4-24 

องขยะมูลฝอย

ศบาลเมืองชุ
ริมาณเฉลี่ย 
สารเคมีในกา
ตต้องศึกษาคว
มุนเวียนการ
งบ่อฝังกลบ 

ต้องได้รับการ

บได้หากมีขยะ
าร์บอนไดออก

%

1.46%

ษ พลา
ป อื่นๆ

ชนและระบบกํ
ดล้อมในระดับ

กําจัดที่สถาน
ย 
ม ร้อย
ตราย ร้อย
ป ร้อย
 ร้อย

ย เทศบาลเมือ

ชุมพร รองรับ
30 ตัน/วัน 
รควบคุมแมล
วามเหมาะสม
รใช้บ่อฝังกลบ

รยอมรับในด้

ะพิษปนเข้าม
กไซด์ ก๊าซมีเท

าสติก
ๆ

กําจัดขยะมูลฝ
จังหวัด ปี 25

นที่ กําจัดขยะ

ยละ 0.10  
ยละ 0.17 
ยละ 2.40 
ยละ 1.46 

องชุมพร 

บปริมาณขย
และนอกเขต
ลงนําโรค ในปั
มในการนําขย
บต้ังแต่ 2 ระ

้านความปลอ

าในระบบฝัง
ทน งานสุขาภิ

โลหะ

ฝอยชุมชน 
537-2554 

ะมูลฝอย    

ะมูลฝอย
ตเทศบาล
ปัจจุบันได้
ยะจากบ่อ
ะยะ ทั้งนี้     

อดภัยต่อ

กลบขยะ 
ภิบาลและ
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

อนามัยสิ่งแวดล้อมดําเนินการโดยส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปและดําเนินการ
ฝังกลบขยะทุกวันเพื่อลดการหมักหมม และฟุ้งกระจายของก๊าซ 

การควบคุมกลิ่นเหม็น 
กลิ่นเหม็นจากสถานที่ฝังกลบขยะเกิดจาก 3 สาเหตุ คือ 
- กลิ่นเหม็นที่เกิดจากขยะมูลฝอยที่ขนเข้ามาในสถานที่ฝังกลบขยะ ซึ่งจะควบคุมได้ยาก

ขยะมูลฝอยบางอย่างเหม็นรุนแรงโดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่มาจากอุตสาหกรรม เศษซากสัตว์ และขยะ
ตกค้างจากร้านอาหาร 

- กลิ่นจากขยะมูลฝอยในกองฝังกลบ โดยกลิ่นจากขยะมูลฝอยในกองฝังกลบเกิดจาก
ขยะมูลฝอยที่กําลังเน่าสลาย กลิ่นซากขยะมูลฝอยในส่วนนี้ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุม
โดยการฝังกลบขยะให้แล้วเสร็จวันต่อวันเพื่อลดกลิ่นและควบคุมการกระจายจากสัตว์และแมลงนําโรค อีก
ทั้งเทศบาลเมืองหลังสวนได้มีการปลูกต้นปาล์มเพื่อซับกลิ่นที่เกิดกองขยะซึ่งสามารถลดกลิ่นได้และยัง
สามารถลดการฟุ้งกระจายของขยะได้อีกด้วย 

- กลิ่นจากบ่อกักเก็บน้ําชะขยะมูลฝอย โดยกลิ่นจากบ่อกักเก็บน้ําชะขยะมูลฝอย  
งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักขยะอินทรีย์เพื่อช่วย 
ในการย่อยสลายลดกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดี 

การควบคุมฝุ่น 
ปัญหาเรื่องฝุ่น ซึ่งเกิดมาจากถนนภายในสถานที่ฝังกลบจึงจําเป็นต้องควบคุมเพื่อ

ไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมโดยใช้รถบรรทุกน้ําโปรยน้ําบนถนน
และพื้นที่ที่มีฝุ่นและกําจัดความเร็วบนถนนภายในสถานที่กําจัดขยะ 

การควบคุมขยะมูลฝอยกระจุยกระจาย 
- สภาพขยะมูลฝอยปลิวกระจุยกระจาย จะเกิดกับสถานที่ฝังกลบโดยทั่วไป แต่มิได้

หมายความว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากลมและการคุ้ยเขี่ย งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ควบคุมโดยการปลูกต้องไม้เพื่อลดแรงลมไม่ให้พัดพาขยะให้ปลิวกระจุยกระจาย 

- ช้ีแจงทําความเข้าใจขอความร่วมมือกับผู้มาค้นหาขยะภายในสถานที่กําจัดขยะใน
การค้นหาขยะในการกําหนดบริเวณในการค้นหาขยะ 

การควบคุมพาหะนําโรค 
โดยความหมายของพาหะนําโรค คือ แมลงหรือสัตว์ใดๆที่พาโรคภัยไข้เจ็บให้

แพร่กระจายได้ โดยสัตว์พาหะที่นําโรค โดยแมลงวันจะเป็นปัญหามากในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนโดยเฉพาะ
หากมีขยะเน่าจะทําให้มีแมลงวัน งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาโดยดําเนินการฝังกลบ
ขยะทั้งหมดให้เสร็จวันต่อวัน ทําให้สามารถตัดวงจรชีวิตขอแมลงวันได้ แต่หากเมื่อไม่สามารถฝังกลบขยะ
ให้แล้วเสร็จได้ภายในหนึ่งวัน หรือหากจําเป็น ให้ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นฆ่าแมลงวัน 

การเตรียมการสําหรับภาวะฉุกเฉิน(Emergency Response)  
เน้นการเตรียมการช่องทางการสื่อสาร โดยใช้โทรศัพท์แต่เนื่องจากเลขหมายโทรศัพท์ประจํา

สถานที่กําจัดขยะไม่สามารถใช้งานได้ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กําจัด
ขยะ บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนที่ปฏิบัติงานซึ่งกันและกันทําให้สามารถแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว 

สําหรับการป้องกันอัคคีภัย ได้เตรียมความพร้อมของระบบน้ําดับเพลิงอยู่เสมออีกทั้ง
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ประกาศห้ามผู้ค้นหาของและผู้เกี่ยวข้อง ห้ามก่อไฟหรือทําให้เกิด
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ประกายไฟ  ภายในสถานที่กําจัดขยะและให้ระมัดระวังห้ามสูบบุหรี่ขณะค้นหาขยะ พร้อมให้พนักงาน
บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของสถานีดับเพลิงสถานีตํารวจ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง 

การควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานที่ฝังกลบขยะ 
โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นน้ําชะขยะมูลฝอยที่อาจก่อให้เกิดปัญหาปนเปื้อนน้ําผิวดิน   

น้ําใต้ดินและก๊าซในสถานที่ฝังกลบ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อมีมากถึงระดับ 5-15% 
โดยปริมาตร อาจทําให้เกิดการระเบิดได้ สําหรับการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเฝ้าระวัง ดังนี้ 

- การเฝ้าระวังน้ําใต้ดิน (Ground Water Monitoring)  
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําใต้ดินในปี 2554 ได้ดําเนินเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินเพื่อ

ตรวจสอบโดยประสานกรมควบคุมมลพิษเพื่อตรวจสารเคมีที่ปนเปื้อนน้ําใต้ดิน โดยดําเนินตรวจเฝ้าระวัง 
(Main Taining Well) รอบสถานที่ฝังกลบ จํานวน1 บ่อ 

- การเฝ้าระวังน้ําผิวดิน (Surface Water Monitoring) 
การดําเนินการเฝ้าระวังน้ําผิวดินตามมาตรฐานต้องไม่มีน้ําจากสถานที่ฝังกลบ     

ทุกประเภทไหลออก โดยไม่ผ่านการบําบัด สําหรับการดําเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของน้ําผิวดิน   
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดําเนินการโดยขุดเซาะร่องให้น้ําชะขยะเข้าสู่ระบบการบําบัด     
น้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาต ิ

- การเฝ้าระวังก๊าซจากการฝังกลบ 
สถานที่ฝังกลบเปรียบเสมือนตัวทําปฏิกิริยาชีวอินทรีย์ที่มีของแข็งและของเหลว 

เป็นส่วนประกอบทําปฏิกิริยาจนได้ก๊าซและน้ําชะขยะมูลฝอยเป็นผลผลิต ซึ่งองค์ประกอบของก๊าซที่ได้
จากการฝังกลบขยะแสดงอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ ถ้าหาก CH4 (ก๊าซมีเทน) มีความเข้มข้น > 5-15%        
ในบรรยากาศอาจทําให้ระเบิดได้ แต่เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่มีในสถานที่ฝังกลบขยะมีปริมาณน้อย
กว่าสถานที่อ่ืน มีผลให้โอกาสการระเบิดของก๊าซมีเทนลดลง งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตรวจสอบปริมาณก๊าซมีเทนบริเวณปลายท่อปล่อยก๊าซพบว่ามีปริมาณไม่มากพอที่จะเกิดการระเบิด 

สถานที่เก็บกักของเสียพิเศษ (ขยะอันตรายและขยะขยะติดเชื้อ) 
เทศบาลฯยังไม่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่เก็บกักและคัดแยกของเสียอันตราย  

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการกําจัดในอัตราค่อนข้างสูง อีกทั้งต้องเก็บสะสมขยะอันตรายเพื่อให้ได้ปริมาณ
มากเป็นเวลานาน ทางบริษัทรับกําจัดขยะอันตรายจึงจะมาขนส่งขยะเพื่อกําจัด เทศบาลฯเห็นว่าควรมีการ
ดําเนินการในการรวมศูนย์เก็บขยะอันตรายและให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด/หรือหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการกําจัด 

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชุมพร มีจํานวน 1 ท่าน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

ดําเนินการควบคุมระบบฯ ซึ่งได้รับการอบรมเพิ่มความรู้ตามหลักสูตรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
จัดการอบรมเป็นประจํา   

แผนรองรับการดูแลหลังจากมีการฟื้นฟูหรือปิดสถานที่ฝังกลบ 
โดยการดําเนินการหลังจากปิดพ้ืนที่ฝังกลบขยะระยะที่ 1 ทางเทศบาลเมืองชุมพร      

มีแนวทางในการดําเนินการ โดยการปลูกต้นไม้ทั้งบริเวณ โดยอาจจัดเป็นพื้นที่ทําแปลงปลูกพืชล้มลุกเพื่อ
เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างที่ดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะ  
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มีการควบคุมผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบ 
เทศบาลเมืองชุมพรได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้มาค้นหาขยะภายในสถานที่กําจัดขยะ

และกําหนดระเบียบปฏิบัติในการเข้าไปค้นหาขยะภายในสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลเมืองชุมพร  
รวมถึงได้ดําเนินการอบรมผู้หาขยะและของเก่าในพื้นที่เพื่อให้สามารถดูแลตนเองในด้านสุขภาพอนามัยได้ 

2) ด้านงบประมาณ 
ปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 20 - 2,000 บาท/

ครัวเรือน/เดือน 
  

4.6.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ด้านเทคโนโลยี 

เครื่องจักรชํารุด ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมปีละหลายบาท 
2) ด้านบุคลากร 

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 

4.6.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) ทบทวนแผนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีอยู่ และจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะ

มูลฝอยระดับเทศบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กรณีที่เทศบาลมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่กันเพื่อจัดต้ังศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยแล้ว และเทศบาลนั้นๆ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย์ให้เทศบาลจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มพื้นที่แทน 

2) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภทและจัดระบบ
การเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุดที่กําหนด 

3) ดําเนินกิจกรรมคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น การ
จัดต้ังศูนย์รีไซเคิลชุมชน การต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน การนําขยะอินทรีย์ไปหมักทําปุ๋ยหรือปุ๋ยน้ํา 

4) ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยก ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชน/เสียงตามสาย 

5) สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า เช่น จัดทําทะเบียน/อบรมให้ความรู้/จัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัย จัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่า 

6) จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสอดรับกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน และควรจัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 
(อาทิ ภาชนะรองรับ รถยนต์บรรทุกของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ) แยกต่างหากจากระบบการเก็บ
รวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไป 

7) รณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย
ในสถานที่และภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ 

8) อบรมการดูแลและเดินระบบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ อปท. 
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4.7 เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 
4.7.1 รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 

1) ความเป็นมา 
เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2541-2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น 31,229,000 บาท ดังตารางที่ 4-17 
ตารางที่ 4-17 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหลังสวน  
ลําดับท่ี ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน  
(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2.54 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

2 2544-2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

28.689 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
2) รายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

การเก็บขนขยะมูลฝอย 
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหลังสวน ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 10 ตารางกิโลเมตร มีประสิทธิภาพในการ
เก็บขนขยะมูลฝอยร้อยละ 97 โดยในเขตเมืองทําการเก็บขนได้ร้อยละ 100 ส่วนพื้นที่ชนบทชาวบ้านกําจัด
ขยะด้วยตนเองโดยวิธีเผาและฝังกลบและบางส่วนดําเนินการทําปุ๋ยหมัก ในส่วนของการกวาดขยะและ
รักษาความสะอาด ดําเนินการโดยจัดจ้างเอกชนในการดําเนินการ ดังตารางที่ 4-18 
ตารางที่ 4-18 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

ลําดับ
ท่ี ประเภทรถ 

ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีท่ี  
จัดซ้ือ
(พ.ศ.)

จํานวนเท่ียว
การเก็บขน 
(เท่ียว/วัน) 

จํานวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางใน
การเก็บขนต่อ
เท่ียวไม่รวม
ระยะทางไปที่
ท้ิงขยะ (กม.) 

ระยะเวลา
ในการเก็บ
ขนต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 รถแบบเปิดข้างเทท้าย 15 2533 2 3 42 3-4 
2 รถแบบเปิดข้างเทท้าย 15 2537 2 3 35 3-4 
3 รถแบบอัดท้าย 10 2547 2 2 30 3-4 

 
การกําจัดขยะมูลฝอย 
- ที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
ต้ังอยู่บริเวณบ้านคลองราง หมู่ที่ 14 ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร     

มีพ้ืนที่ 59 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิของเทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาล 12 กิโลเมตร พ้ืนที่โดยรอบ
สถานที่กําจัดขยะเป็นสวนปาล์มน้ํามันและที่นา 
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ผลการติดตาม
ผนปฏิบัติการ

ภาพที่

มและประเมิน
รเพื่อการจัดกา

ที ่4-25 ตําแหน

สมรรถนะระบ
ารคุณภาพสิ่ง

น่งที่ต้ังสถานท
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บบบําบัดน้ําเสี
แวดล้อมในระ

ที่กําจัดขยะมูล

สยีชุมชนและ
ะดับจังหวัด ปี

ลฝอย เทศบา

ระบบกําจัดข
ป 2537-2554

าลเมืองหลังสว

ยะมูลฝอยชุม
4 

วน 

มชน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-26 ผงับริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหลังสวน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

- รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย 
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหลังสวน เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ในบ่อฝังกลบระยะที่ 1 ซึ่งมีจํานวน 15 ไร่ โดยเทศบาลฯ ได้นําขยะมูลฝอยมาจัดการ
ด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 30 ตัน/วัน และจากผลการศึกษา
สามารถใช้งานได้ถึงปี พ.ศ.2555 ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในการกําจัดไปแล้วประมาณ 14 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95 
ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่เกิน 2 ปี บ่อฝังกลบระยะที่ 1 จะเต็มในระดับระนาบเดียวกับพ้ืนดินเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
     สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย      เครื่องชั่งน้ําหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปบริเวณหลุมฝังกลบขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   บ่อบําบัดน้ําเสีย        บ่อบําบัดน้ําเสีย 
 

ภาพที่ 4-27 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหลังสวน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

4.7.2 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองหลังสวน ยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย     

ซึ่งตามที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 12 แห่ง(เทศบาล 2 แห่ง 
อบต. 10 แห่ง) ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย แต่ในปัจจุบันได้มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงฯ โดยมีอปท.ที่ร่วมลงนามและนําขยะมูลฝอยมากําจัด ณ หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 2 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลตําบลวังตะกอ และเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน และมีหน่วยงานภาครัฐและอื่นๆ ที่นําขยะ   
มูลฝอยมาร่วมกําจัด จํานวน 19 แห่ง ดังตารางที่ 4-19 
ตารางที่ 4-19 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหลังสวน 

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU 
ณ วันท่ี 

อปท. /หน่วยงานที่นําขยะ
มูลฝอยมากําจัดใน

ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะที่
นํามากําจัด 
(ตัน/วัน) 

ทม.หลังสวน / ทต.ปากน้ําหลังสวน 
/  อบต.ท่ามะพลา / อบต.นาขา / 
อบต.นาพญา / อบต.บางน้ําจืด / 
อบต.บางมะพร้าว / อบต.บ้านควน 
/ อบต.พ้อแดง / อบต.วังตะกอ / 
อบต.หาดยาย และอบต.แหลมทราย  

เทศบาลเมือง 
หลังสวน 

ยังไม่มีการ
ลงนาม ใน
บั น ทึ ก
ข้อตกลง 

ทม.หลังสวน 22 
ทต.วังตะกอ 3 
ทต.ปากน้ําหลังสวน 5 
อ.หลังสวน - 

  สสอ.หลังสวน - 
  สนง.ท่ีดิน(สาขาหลังสวน) - 

   สนง.กษ.อ.หลังสวน - 
   สนง.สัสดี อ.หลังสวน - 
   สนง.ปศุสัตว์ อ.หลังสวน - 
   สนง.พช.อ.หลังสวน - 
   องค์การโทรศัพท์หลังสวน - 
   กฟภ.หลังสวน - 
   กปภ.หลังสวน - 
   ปณ.อ.หลังสวน - 
   สนง.อัยการหลังสวน - 
   ศาลจังหวัดชุมพร - 
   ร.ร.สวนศรีวิทยา - 
   ร.ร.เทศบาลวัดด่านประชากร - 
   ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน - 
   ร.ร.วัดประสาทนิกร - 
   สรรพสามิตอําเภอหลังสวน - 
   สนง.บังคับคดี อ.หลังสวน - 

                                                                    
 
 
 
 
 
 



รายงานผ
ภายใต้แผ

4.7

ของเทศบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7

ประมาณ
หน่วยงาน

มาทิ้งทุก

ไม่ได้มีกา

พบว่า บ่
กําหนด 

ผลการติดตาม
ผนปฏิบัติการ

7.3 องค์ประก
จากการศึ

บาลเมืองหลัง
เศษอาหา
เศษกระด
พลาสติก 
แก้ว   
ตามลําดับ

ภาพที่ 4

7.4 ประสิทธภิ
1) ด้านเท

ปัจจุบั
ณ 30 ตัน/วัน 
นราชการ/เอก

ระ
มีก

คัน เครื่องชั่ง
ระ
มีร

ารตรวจสอบคุ
คุณ
สํา

บ่ออ้างอิงเหนื
ซึ่งจากการวิ

เศษอา

มและประเมิน
รเพื่อการจัดกา

กอบของขยะมู
ศึกษาองค์ประ
สวน พบว่า อ
ร เศษผัก ผลไ
าษและองค์ป
 

บ(ข้อมูลปี พ.ศ

4-28 แผนภูมแิ

ภาพการบริหา
คโนโลยี 

บันสถานที่กํา
ซึ่งเป็นปริมา

กชน/อ่ืนๆ ปร
บบการวัดปริม
การควบคุมป ิ
สามารถใช้กา
บบบําบัดน้ําเส
ะบบบําบัดน้ํา

คุณภาพน้ําในร
ณภาพน้ําใต้ดิน
หรับการตรว

นือน้ํา(RW)แล
วิเคราะห์และ

55.5%

าหาร โลห

สมรรถนะระบ
ารคุณภาพสิ่ง

มูลฝอย 
ะกอบของขย
องค์ประกอบข
ไม้  
ระกอบของก
 
 

ศ.2554) รายล

แสดงองค์ประ

ารจัดการ 

าจัดขยะมูลฝ
าณขยะที่มาจ
ระมาณ 8 ตัน
มาณขยะมูลฝ
ริมาณขยะมูล
ารได้ดี 
สีย 
าเสียจากน้ําช
ระบบบําบัดน้ํ
น 
จวัดคุณภาพน
ละบ่อติดตาม
ะตรวจสอบห

%

6.6

หะ พลาสติ
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บบบําบัดน้ําเสี
แวดล้อมในระ

ยะมูลฝอยที่นํ
ของขยะมูลฝอ

ระดาษ

ละเอียดดังภา

ะกอบของขยะ

อยเทศบาลเ
ากเทศบาลเมื

น/วัน 
ฝอย 
ลฝอยที่เข้าระ

ชะขยะ เป็นระ
น้ําเสีย 

น้ําใต้ดินเมื่อว
มท้ายน้ํา(MW
หาสาเหตุพบว

0.3%6%

ติก กระดา

สยีชุมชนและ
ะดับจังหวัด ปี

ํามากําจัดที่ส
อย ประกอบด้
ร้อยละ 55.5
ร้อยละ 17.1
ร้อยละ 14.1
ร้อยละ 4.2
พที่ 4-28 

ะมูลฝอย เทศบ

เมืองหลังสวน
มืองหลังสวน 

ะบบโดยการ

ะบบบ่อผึ่ง ปร

วันที่ 11 ก.พ
W1) มีปริมาณ
ว่าปริมาณสา

4.2%

าษ แก้ว

ระบบกําจัดข
ป 2537-2554

สถานที่ฝังกลบ
ด้วย 
 โลหะ
 ยาง/หนัง
 อ่ืนๆ 

บาลเมืองหลัง

น รองรับปริ
ปริมาณเฉลี่ย

ช่ังน้ําหนักรถ

ระกอบด้วย 3

. 2554 โดยก
ณสารหนูเกินเ
ารหนูที่มีมาก

2.2%
14

17.1%

ยาง/หนัง

ยะมูลฝอยชุม
4 

บขยะมูลฝอย

  ร้อยละ 2.2
ัง ร้อยละ 0.3
  ร้อยละ 6.6

งสวน 

มาณขยะมูล
ย 22 ตัน/วัน 

ถที่นําขยะมูล

3 บ่อ แต่เทศบ

กรมควบคุมม
เกณฑ์มาตรฐ
กในน้ําใต้ดินที

.1%

อื่นๆ

มชน 

ยรวม 

2 
3 
6 

ลฝอย
และ

ลฝอย    

บาลฯ

ลพิษ 
ฐานที่
ที่เก็บ
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2554 

ตัวอย่างน้ํา น่าจะมีเหตุมาจากสารฆ่าหญ้าซึ่งเกษตรกรนํามาใช้ในสวนใกล้เคียงกับบ่อสังเกตการณ์ที่ใช้เฝ้า
ระวังเก็บตัวอย่างน้ํา ทั้งเหนือน้ําและปลายน้ํา โดยอาจถูกน้ําฝนชะล้างไหลลงไปในบ่อสังเกตการณ์ ส่งผล
ให้พบสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

การกลบทับด้วยดิน 
มีการบดอัดขยะขยะมูลฝอยทุกวันและกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว 
ระบบระบายก๊าช 
มีระบบระบายก๊าซในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทุกบ่อ 
มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรําคาญ 
การควบคุมสิ่งแวดล้อม ที่ฝังกลบขยะมูลฝอยทุกแห่งต้องได้รับการยอมรับในด้านความ

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านคุณภาพอากาศ อาจเกิดผลกระทบได้หากมีขยะพิษปนเข้ามาในระบบฝังกลบขยะ 

หากปล่อยให้ย่อยสลาย อาจทําให้มีก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมดําเนินการโดยส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปและดําเนินการ
ฝังกลบขยะทุกวันเพื่อลดการหมักหมม และฟุ้งกระจายของก๊าซ 

การควบคุมกลิ่นเหม็น เกิดจากสาเหตุ ดังนี้  
- กลิ่นเหม็นจากสถานที่ฝังกลบขยะเกิดจากขยะมูลฝอยในระหว่างที่ขนเข้ามาใน

สถานที่ฝังกลบขยะ ซึ่งควบคุมได้ยาก ขยะมูลฝอยบางชนิดเหม็นรุนแรงโดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่มาจาก
อุตสาหกรรม เศษซากสัตว์และขยะตกค้างจากร้านอาหาร 

- กลิ่นจากขยะมูลฝอยในกองฝังกลบ เกิดจากขยะมูลฝอยที่กําลังเน่าสลายกลิ่นซาก
ขยะมูลฝอยในส่วนนี้ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมโดยการฝังกลบขยะให้แล้วเสร็จวันต่อ
วันเพื่อลดกลิ่นและควบคุมการกระจายจากสัตว์และแมลงนําโรค อีกทั้งเทศบาลเมืองหลังสวนได้มีการปลูก
ต้นปาล์มเพื่อซับกลิ่นที่เกิดกองขยะซึ่งสามารถลดกลิ่นได้และยังสามารถลดการฟุ้งกระจายของขยะได้อีกด้วย 

- กลิ่นจากบ่อกักเก็บน้ําชะขยะมูลฝอย งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุม
กลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักขยะอินทรีย์เพื่อช่วยในการย่อยสลาย ลดกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดี 

การควบคุมฝุ่น ซึ่งเกิดมาจากถนนภายในสถานที่ฝังกลบจึงจําเป็นต้องควบคุมเพื่อ
ไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมโดยใช้รถบรรทุกน้ําโปรยน้ําบนถนน
และพื้นที่ที่มีฝุ่นและกําจัดความเร็วบนถนนภายในสถานที่กําจัดขยะ 

การควบคุมขยะมูลฝอยกระจุยกระจาย 
- สภาพขยะมูลฝอยปลิวกระจุยกระจาย จะเกิดกับสถานที่ฝังกลบโดยทั่วไปแต่มิได้

หมายความว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากลมและการคุ้ยเขี่ยงานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ควบคุมโดยการปลูกต้องไม้เพื่อลดแรงลมไม่ให้พัดพาขยะให้ปลิวกระจุยกระจาย 

- ช้ีแจงทําความเข้าใจขอความร่วมมือกับผู้มาค้นหาขยะภายในสถานที่กําจัดขยะใน
การค้นหาขยะโดยการกําหนดบริเวณในการค้นหาขยะ 

การควบคุมพาหะนําโรค โดยความหมายของพาหะนําโรค คือ แมลงหรือสัตว์ใดๆ    
ที่พาโรคภัยไข้เจ็บให้แพร่กระจายได้ โดยสัตว์พาหะที่นําโรค ได้แก่ 

- แมลงวัน เป็นปัญหามากในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนโดยเฉพาะหากมีขยะเน่าจะทําให้มี
แมลงวัน งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาโดยดําเนินการฝังกลบขยะทั้งหมดให้เสร็จวันต่อวัน 
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ทําให้สามารถตัดวงจรชีวิตของแมลงวันได้ แต่หากเมื่อไม่สามารถฝังกลบขยะให้แล้วเสร็จได้ภายในหนึ่งวัน 
หรือหากจําเป็น ให้ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นฆ่าแมลงวัน 

- หนู ซึ่งเป็นสัตว์พาหะนําโรคกาฬโรคโดยผ่านเห็บ หมัด ที่อยู่บนตัวและนําโรคฉี่หนู
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดําเนินการควบคุมโดยฝังกลบขยะทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันต่อ
วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จวันต่อวัน ใช้สารเบื่อหนูในการควบคุม 

การเตรียมการสําหรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response)  
เน้นการเตรียมการช่องทางการสื่อสาร โดยใช้โทรศัพท์แต่เนื่องจากเลขหมายโทรศัพท์

ประจําสถานที่กําจัดขยะไม่สามารถใช้งานได้ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานที่กําจัดขยะ บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนที่ปฏิบัติงานซึ่งกันและกันทําให้สามารถแจ้งเตือนได้
อย่างรวดเร็ว 

สําหรับการป้องกันอัคคีภัย ได้เตรียมความพร้อมของระบบน้ําดับเพลิงอยู่เสมออีกทั้ง
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ประกาศห้ามผู้ค้นหาของและผู้เกี่ยวข้องห้ามก่อไฟหรือทําให้เกิด
ประกายไฟภายในสถานที่กําจัดขยะและให้ระมัดระวังห้ามสูบบุหรี่ขณะค้นหาขยะ พร้อมให้พนักงาน
บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของสถานีดับเพลิงสถานีตํารวจ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง 

แผนรองรับการดูแลหลังจากมีการฟื้นฟูหรือปิดสถานที่ฝังกลบ 
การดําเนินการหลังจากปิดพ้ืนที่ฝังกลบขยะระยะที่ 1 เทศบาลเมืองหลังสวน          

มีแนวทางในการดําเนินการ โดยการปลูกต้นไม้ทั้งบริเวณหรืออาจจัดเป็นพื้นที่ทําแปลงปลูกพืชล้มลุกเพื่อ
เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างที่ดําเนินการในสถานที่กําจัดขยะ  

การควบคุมผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบ 
เทศบาลเมืองหลังสวน ได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้มาค้นหาขยะภายในสถานที่กําจัด

ขยะและกําหนดระเบียบปฏิบัติในการเข้าไปค้นหาขยะภายในสถานที่กําจัดขยะรวมถึงการอบรมผู้หาขยะ
และของเก่าในพื้นที่เพื่อให้สามารถดูแลตนเองในด้านสุขภาพอนามัยได้ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพผู้หาของใช้แล้ว ในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน 

2) ด้านงบประมาณ 
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

ในปี พ.ศ. 2555 สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนได้ 94,860 บาท 
จาก ทต.วังตะกอ 814,850.53 บาท จากเรือนจําอําเภอหลังสวน 36,000 บาท และจากการประมูลกองขยะ 
62,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,710.53 บาท 

3) ด้านบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองหลังสวน มีจํานวน 1 คน ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล      

ซึ่งดําเนินการควบคุมระบบฯ ได้รับการอบรมเพิ่มความรู้ตามหลักสูตรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
จัดการอบรมเป็นประจํา 

4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เทศบาลเมืองหลังสวน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและ

ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนทําการศึกษาและออกแบบ 
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5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
เทศบาลเมืองหลังสวนมีแนวทางในการดําเนินการสถานที่ฝังกลบขยะโดยให้อยู่ร่วมกับ

ชุมชนรอบข้าง โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชนรอบข้าง ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคโดย
เน้นฝังกลบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันซึ่งสามารถลดมลพิษได้ รวมถึงอนุญาตให้ประชาชนของชุมชนรอบ
ข้างมาค้นหาของเก่าและขยะรีไซเคิลภายในสถานที่ฝังกลบ เปรียบเสมือนเป็นรั้วล้อมคอยดูแลให้การ
ดําเนินการในสถานที่ฝังกลบขยะเป็นไปอย่างสะดวกและ อยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน 

เทศบาลเมืองหลังสวน มีการกําหนดเป้าหมายในการจัดการขยะรีไซเคิลให้ได้ร้อยละ 5 
ของปริมาณขยะทั้งหมด ภายในปี 2555 หรือประมาณ 1 ตัน/วัน และกําหนดเป้าหมายในการจัดการขยะ
รีไซเคิลให้ได้ร้อยละ 10 ของปริมาณขยะทั้งหมดภายในปี 2556 

ปัจจุบันสามารถดําเนินการได้โดยแบ่งตามประเภทกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
- สามารถคัดแยกขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยกลุ่มผู้หาของเก่าฯ ประมาณ 890-940 กก.ต่อวัน 

โดยคํานวณจากผู้หาของเก่าในเขตเทศบาลทุกประเภท จํานวน 46 คน เฉลี่ยคนละ 20 ก.ก. รวมเป็น 920 ก.ก.
ต่อวัน(ข้อมูลจากการการสุ่มสํารวจ) 

- โครงการปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ เฉลี่ยวันละ 50-100 ก.ก.ต่อวัน 
- โครงการสร้างหลังสวนให้น่าอยู่ด้วยน้ําซาวข้าวกับตลาดนัดขยะ(ปี2554-2555)  โดยกิจกรรม

ตลาดนัดขยะ สามารถคัดแยกขยะนํากลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ เดือนละ1,920 กก.(เฉลี่ยวันละ 64 กก.) 
- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนสวนศรีวิทยา สามารถคัดแยกขยะนํากลับมาใช้

ใหม่ได้ประมาณเฉลี่ยวันละ 36 ก.ก.(ข้อมูลจากการสอบถามผู้บริหารและการสุ่มสํารวจ) 
- กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นของใช้ ของโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สามารถนําขยะมาแปรรูป

ได้ประมาณ เฉลี่ยวันละ 10 ก.ก. และนําขยะรีไซเคิลไปขาย เฉลี่ยวันละ 20 กก. รวม 30 กก./วัน(ข้อมูล
จากการสอบถามผู้บริหารและการสุ่มสํารวจ) 

รวมท้ังสิ้น 1,100-1,150 กก./วัน ปริมาณขยะทั้งหมดต่อวัน 20,000 กก./วัน ดังนั้น
สามารถจัดการขยะรีไซเคิลให้ได้ ร้อยละ 5.75 ของปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 0.69 
 

4.7.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ด้านเทคโนโลยี 

เครื่องจักรกล เนื่องจากปัจจุบันรถดันตีนตะขาบชํารุดไม่สามารถใช้งานได้และต้องเสียค่า
ซ่อมบํารุงจํานวนมาก ทําให้มีรถขุดตีนตะขาบสามารถใช้งานได้เพียงคันเดียว ต้องรับภาระงานทั้งดันขยะ
และขุดดินเพื่อใช้ในการฝังกลบขยะ 

ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหลังสวนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย มีลักษณะเป็นหลุม/เป็นบ่อ พ้ืนผิวถนนขรุขระ ซึ่งได้
ดําเนินการแก้ไขโดยการใช้หินคลุกถมบริเวณพื้นผิวที่เป็นหลุม/เป็นบ่อ และได้ของบประมาณจากจังหวัด
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนต้ังแต่ ปี 2550  

2) ด้านงบประมาณ 
ผู้บริหารของเทศบาลฯมีนโยบายส่งเสริมในการดําเนินการจัดการขยะ ลดมลพิษในการ

ดําเนินการกําจัดขยะ แต่ติดขัดในด้านงบประมาณเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้สําหรับการกําจัดขยะมีมูลค่าสูง 
อีกทั้งงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ทําให้เทศบาลฯไม่สามารถจัดหา
เครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่ชํารุดได้ ทําให้ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะลดลง และในปัจจุบัน
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เทศบาลฯต้องการการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดระยะที่ 2     
เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะของเทศบาลเมืองหลังสวนในอนาคต 

3) ด้านบุคลากร 
บุคลากรที่ดําเนินการสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลฯมีจํานวนไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหา

สําคัญและเริ่มเพิ่มความรุนแรงขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานในส่วน    
ที่เร่งด่วนและจําเป็นกว่า ทําให้บุคลากรที่มีจํานวนน้อยอยู่แล้ว( 3 คน) ปัจจุบันคงเหลือเพียง 2 คน ซึ่งไม่
สามารถดําเนินการระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
เนื่องจากเทศบาลเมืองหลังสวนเป็นเขตชุมชนเมือง และขาดการบริหารจัดการขยะ     

โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับภาระในการจัดการขยะตามหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษตามปริมาณที่เกิดขึ้น ทําให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหลัง
สวนขาดความร่วมมือในการร่วมดําเนินการจัดการขยะในภาคครัวเรือน แต่จากการดําเนินการตั้งแต่ปี 
2552 ได้เริ่มมีประชาชนบางกลุ่มให้ความสําคัญในการดําเนินการจัดการขยะมีการทําประชาคมเพื่อสร้าง
ความตระหนักและแรงจูงใจในการดําเนินการจัดการขยะในภาคครัวเรือน จํานวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
ต้นโพธิ์ ชุมชนประชาเอื้ออารี และชุมชนห้าแยกธีระ 
 

4.7.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) ทบทวนแผนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีอยู่ และจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะ

มูลฝอยระดับเทศบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กรณีที่เทศบาลมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่กันเพื่อจัดต้ังศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยแล้ว และเทศบาลนั้นๆ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย์ให้เทศบาลจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มพ้ืนที่แทน 

2) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภทและจัดระบบการ
เก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุดที่กําหนด 

3) ดําเนินกิจกรรมคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น  การ
จัดต้ังศูนย์รีไซเคิลชุมชน การต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน การนําขยะอินทรีย์ไปหมักทําปุ๋ยหรือปุ๋ยน้ํา 

4) ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยก ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะ      
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชน/เสียงตามสาย 

5) สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า เช่น จัดทําทะเบียน/อบรมให้ความรู้/จัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัย จัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่า 

6) จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสอดรับกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน และควรจัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 
(อาทิ ภาชนะรองรับ รถยนต์บรรทุกของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ) แยกต่างหากจากระบบการเก็บ
รวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไป 

7) รณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูล
ฝอยในสถานที่และภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ 

8) อบรมการดูแลและเดินระบบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ และต้องการเพิ่มจํานวน
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการสุขาภิบาล 1 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตําแหน่ง พนักงานขับ
รถบรรทุก 1 ตําแหน่งและพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตําแหน่ง 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา 
  นายจุมพล  ศริิสวัสด์ิ   ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 

อํานวยการจัดทํา 
 นางอโณทัย  ธีรสิงห์ ผู้อํานวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทํา 
 นายคุณาสิน  ไวยรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
  นางสาวอติภา  ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
 นางสาววรรณวิษา เพ็ชรนาจักร พนักงานจ้างส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนข้อมูล 
 สํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
 สํานักงานเทศบาลเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเต่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สํานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สํานักงานเทศบาลเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ออกแบบปก  
 นายเชิดชาย  นันทบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

จํานวนที่จัดพมิพ์/ปีที่พิมพ ์
 20 เล่ม / ตุลาคม 2555 
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