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แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
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ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง 



ค ำน ำ 

 กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อ           

การเฝา้ระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่เติมโตขึ้นตามการพัฒนาและการขยายตัว

ของเมอืง  โดยกระบวนการดังกล่าวเปิดโอกาสใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนว่ยงานที่มี

บทบาทในการจัดการดูแล ตลอดจนบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผดิชอบของตนเอง      

ได้ท าหน้าที่ผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด          

เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิส าหรับการก่อสร้าง หรอืด าเนนิการใดๆ  โดยเฉพาะ

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและระบบก าจัดของเสียรวม  ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่

รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง มโีครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิเพื่อการจัดการแก้ไข     

ปัญหาน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชนไปแล้วทั้งสิ้น 7 โครงการ  ซึ่งมีทั้งที่ด าเนินการและระงับ

โครงการไปแล้ว 

 ดังนั้น ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง ในฐานะหนว่ยงานระดับภูมภิาคของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการจัดท าและติดตาม

ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จงึได้เข้าส ารวจ ตดิตาม

และประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ตามกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ระดับจังหวัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ ์ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการ

สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ต่อไป   

 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง 

กันยายน 2559 

 



ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 สารบัญ 

 

  หน้า 

ค าน า   (ก) 

สารบัญ   (ฑ) 

สารบัญตาราง  (ต) 

สารบัญแผนที่  (ธ) 

สารบัญแผนภูมิ  (น) 

สารบัญแผนผัง  (บ) 

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด   

 จังหวัดล าปาง 1 

 จังหวัดพะเยา ๒ 

 จังหวัดแพร่ ๔ 

 จังหวัดสุโขทัย 5 

บทที่ 2 สถานการณ์น้ าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด  

 มลพิษทางน้ า  ๘ 

 ขยะมูลฝอย  14 

บทที่ 3 ผลการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมแบะบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

 จังหวัดล าปาง  

 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง  

 1. ข้อมูลทั่วไป ๒๙ 

 2. ข้อมูลดา้นนโยบาย        ๓๒ 

 3. ข้อมูลดา้นเทคนิค  ๓๒ 

 

 

 

 

   



(ฒ) 
 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

สารบัญ(ต่อ) 

  หน้า 

บทที่ 3 ผลการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมแบะบ าบัดน้ าเสียชุมชน(ต่อ) 

 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง 

 4. ข้อมูลดา้นการบริหารจัดการ ๔3 

 5. ข้อมูลดา้นการประชาสัมพันธ์และการมสี่วนรว่มของประชาชน  ๔3 

 6. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข ๔3 

 จังหวัดพะเยา                 

 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองพะเยา  

 1. ข้อมูลทั่วไป ๔5 

 2. ข้อมูลดา้นนโยบาย        50 

 3. ข้อมูลดา้นเทคนิค 50 

 4. ข้อมูลดา้นการบริหารจัดการ ๖1 

 5. ข้อมูลดา้นการประชาสัมพันธ์และการมสี่วนรว่มของประชาชน  62 

 6. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข 62 

 จังหวัดสุโขทัย   

 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทสบาลเมืองสุโขทัยธานี  

 1. ข้อมูลทั่วไป 65 

 2. ข้อมูลดา้นนโยบาย        ๖7 

 3. ข้อมูลดา้นเทคนิค ๖7 

 4. ข้อมูลดา้นการบริหารจัดการ 83 

 5. ข้อมูลดา้นการประชาสัมพันธ์และการมสี่วนรว่มของประชาชน  83 

 6. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข 83 

  

   

  

 

 



(ณ) 
 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

สารบัญ(ต่อ) 

 

  หน้า 

บทที่ 4 ผลการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย  

 จังหวัดล าปาง  

 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  

 1. ข้อมูลทั่วไป 84 

 2. ข้อมูลดา้นนโยบาย        8๙ 

 3. ข้อมูลดา้นเทคนิค 90 

 4. ข้อมูลดา้นการบริหารจัดการ 106 

 5. ข้อมูลดา้นการประชาสัมพันธ์และการมสี่วนรว่มของประชาชน  108 

 6. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข 109 

 จังหวัดพะเยา                

 โครงการระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบสุขาภิบาล เทศบาลเมืองพะเยา  

 1. ข้อมูลทั่วไป 110 

 2. ข้อมูลดา้นนโยบาย        115 

 3. ข้อมูลดา้นเทคนิค 115 

 4. ข้อมูลดา้นการบริหารจัดการ 126 

 5. ข้อมูลดา้นการประชาสัมพันธ์และการมสี่วนรว่มของประชาชน  ๑27 

 6. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข ๑27 

 จังหวัดสุโขทัย  

 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  

 1. ข้อมูลทั่วไป ๑30 

 2. ข้อมูลดา้นนโยบาย        ๑36 

 3. ข้อมูลดา้นเทคนิค ๑41 

 4. ข้อมูลดา้นการบริหารจัดการ ๑53 

 5. ข้อมูลดา้นการประชาสัมพันธ์และการมสี่วนรว่มของประชาชน  ๑54 

 6. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข ๑54 



(ด) 
 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

สารบัญ(ต่อ) 

 

  หน้า 

บทที่ 4 ผลการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย (ต่อ)  

 จังหวัดสุโขทัย  

 โครงการศูนย์ก าจัดขยะถูกหลักสุขาภบิาลเทศบาลเมอืงสวรรคโลก  

 1. ข้อมูลทั่วไป ๑55 

 2. ข้อมูลดา้นนโยบาย        ๑61 

 3. ข้อมูลดา้นเทคนิค ๑65 

 4. ข้อมูลดา้นการบริหารจัดการ ๑78 

 5. ข้อมูลดา้นการประชาสัมพันธ์และการมสี่วนรว่มของประชาชน  ๑83 

 6. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข ๑84 

 จังหวัดแพร่  

 โครงการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแพร่ ๑87 

บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด        

 จังหวัดล าปาง ๑92 

 จังหวัดพะเยา  ๑95 

 จังหวัดสุโขทัย ๑97 

 จังหวัดแพร่ 200 

บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 201 

 

  

 

 

 

 



(ต) 
 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

สารบัญตาราง 

 
 

ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ ผลคุณภาพน้ า แม่น้ าวัง ประจ าปี ๒๕๕8 ๙ 

๒.๒ ผลคุณภาพน้ า แม่น้ าจาง ประจ าปี ๒๕๕8 ๑0 

๒.๓ ผลคุณภาพน้ า แม่น้ ายม ประจ าปี ๒๕๕8 ๑1 

๒.๔ ผลคุณภาพน้ า แม่น้ าอิง ประจ าปี ๒๕๕8 ๑2 

๒.5 ผลคุณภาพน้ า กว๊านพะเยา ประจ าปี ๒๕๕8 ๑๓ 

๒.๖ สถานการณข์ยะมูลฝอยในพืน้ที่ ปี 2558 ๑4 

๒.๗ สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดล าปาง 22 

๒.๘ สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดพะเยา  23 

๒.๙ สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดแพร่  23 

๒.๑0 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดสุโขทัย  24 

๒.๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกีี่จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ปี 2558 ๒5 

๒.๑๒ ข้อมูลการจัดตัง้ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ๒6 

2.13 ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพืน้ที่ ปี 2558  27 

๓.๑ จ านวนประชากรและครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรใ์นเขตเทศบาลนครล าปาง  ๒9 

3.2 จ านวนประชากรและครัวเรือนรายต าบลในเขตเทศบาลนครล าปาง 30 

๓.3 แหลง่ก าเนดิน้ าเสียชุมชนในพืน้ที่เทศบาลนครล าปาง ๓๑ 

๓.4 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลนครล าปาง ๓๓ 

๓.5 รายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO)ในท่อรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลนครล าปาง ๓๓ 

๓.6 รายละเอียดสถานีสูบน้ าเสียและ/หรอื สถานยีกระดับน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง ๓๔ 

๓.7 รายการเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง 40 

๓.8 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง ๔2 

๓.9 จ านวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา ๔6 

๓.10 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมอืงพะเยา 51 

3.11 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงพะเยา 61 

๓.๑2 จ านวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรใ์นเขตเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี 6๕ 

๓.๑3 แหลง่ก าเนดิน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ๖6 

๓.๑4 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ๖8 



(ถ) 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง  

 

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด 

 จังหวัดล าปาง  

 จังหวัดล้าปางจะตั้งอยู่ในลุ่มน้้าวัง  มีระยะทางห่างจากก รุงเทพ มหานครตามทางหลวงแผ่นดนิ

สายพหลโย ธิน ประมาณ 602 กิโ ลเมตร  ครอบ คลุมเนือ้ท ี่ 12 ,533.961 ตารางกิโลเ มตร           

โด ยป ระมาณ ซ ึ่งเป ็นจังหวัดท ี่ มีพื้นที่ใหญ่เป ็นอันดับ 5 ของภาคเหนือและมีอาณาเขตติดตอ่กับ จังหวัด

ข้างเคียงจ้านวน 7 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ท ิศเหนอืจะอยู่ติดกับ จังหวัดเชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา และท ิศใต้

จะมีพื้นที่ตดิต่อกับ จังหวัดตาก ส่วนทิศตะวันออก จะติดตอ่กับ จังหวัดแพร่และสุโขท ัยธ านี และท างทิศ

ตะวันตกจะตดิต่อกับ จังหวัดล้าพูน ลัก ษ ณะสภาพภูมปิ ระเท ศโดย ท ั่วไ ป เป ็นที่ราบ สูง มีภูเขาสูงทอดตัว

ตามแนวยาวของพืน้ที่ โดย อยู่สูงจากระดับน้้าท ะเล  268.80 เมตร บ ริเวณตอนกลางของจังหวัด เป ็น

ท ี่ ราบ ลุ่มรมิฝ่ังแม่น้้าล้อมรอบด้วยภูเขา  จน มีลักษ ณะเป ็นแอง่แผน่ดินยาวและกว ้างที่สุดใ นภาคเหนือ 

เรียก ว่า อา่งล้าป าง ซ ึ่งมีทิวเขาผีปันน้้าตะวันตกและส่วนกลางขนาบ ล้อมรอบ  

 ลักษ ณะภูมอิากาศในพืน้ที่ของจังหวัดล้าปาง มีผลมาจากล ักษ ณะพืน้ที่ เป ็นแอง่คล้ายก ้นกระท ะ 

จงึท้าให้อากาศมลีัก ษ ณะท ี่รอ้นอบอ้าวเกือบตล อดท ั้งป ี และในฤดูร้อนจะร้อนจัด และจะหนาวจัด       

ในฤ ดูหนาว ซึ่งใน รอบ 10 ป ี ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2557 มีอุณหภูมเิฉ ลี่ยท ี่ 27.08 องศา

เซ ลเซ ียส อุณหภูมิสูงสุด 34.40 องศาเซ ลเซ ียสและอุณหภูมิต้่าสุด 21.37 องศาเซ ลเซ ียส        

พ.ศ. 2552 ส่วนป ริมาณน้้าฝนสะสมรายป ีเฉ ลี่ยใ นรอบ 10 ป ี วัดได้ 1,108.5 มิลลเิมตร   

 ส้าหรับก ารอยู่อาศัยของ ป ระชากร ใ น จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว าคม 2558                

มีประชากรท ั้งหมด  จ้านวน 749,729 คน แบ่งเป็น ป ระชากรหญิง  382,059 คน และป ระชากร

ชาย 367 ,670 คน จ้านวนครัวเรือน 282,360 ครัวเรือน สัดส่วนการอยู่อาศัย 2.80 คนต่อ

ครัวเรือน  ทั้งนี้  การกระจายตัวของป ระชากรร้อยละ 35.73 อาศัยอยู่ใ นเขตเท ศบาล โดยมีความ

หนาแนน่ของประชากรใ นพืน้ที่เท ศบาลนคร 2,520 คนต่อตารางกิโลเ มตร เท ศบาลเมอืง เท ศบาล

ต้าบ ลและองค์การบริหารส่วนต้าบ ล จ้านวน 1,154 , 70 และ 106  คนต่อตารางกิโลเ มตร 

ตามล้าดับ  และเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่ แบ่งเป ็น 13 อ้าเภอ 100 ต้าบ ล 929 

หมูบ่ ้าน หรอื 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เท ศบาลนคร            3 เท ศบาลเมอืง  38 เท ศบาล

ต้าบ ล และ 61 องค์การบริหารส่วนต้าบ ล ทั้งนี้ ในพ ืน้ที่เท ศบาล       มกีารแบ่งพืน้ที่ดูแลในรูป ชุมชน  

133 แหง่ ได ้แก่ ชุมชนในเ ขตเท ศบาลนคร 43 แหง่และในเขตเท ศบาลเมอืง 90 แห่ง   
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 ส่วน ท รัพยากรธ รรมชาติในจังหวัดล้าปาง  จะมี หลากหลายท ั้งท รัพยากรป ่าไม้และท รัพยากร

ธรณี โด ยข้อมูลจากก รมป่าไม้ เมื่อป ี พ.ศ. 2557 มีเนื้อที่ป่าไม้  5.53 ล้านไร่ หรอืคิดเป ็นรอ้ยละ 

70.81 ของพื้นที่จังหวัด แบ ่งเป ็น ป ่าสงวน จ้านวน 33 ป ่า อุทย านแห่งชาติ จ้านวน 5 แหง่และ        

มีที่เตรยีมก ารอีก  จ้านวน 2 แหง่ และเขตรักษ าพันธ ุ์สัตว์ป่าอีก  จ้านวน 1 แห่ง นอกจากนั้นจังหวัด

ล้าปางยังเป ็นจังหวัดท ี่มคีวามสมบูรณ์ของท รัพยากรธ รณี ท ี่ มีความ ส้าคัญท างอุตสาหกรรม 

ป ระกอบ ด้วย ถ่านหนิลิกไ นต์ ดินขาว หนิอ่อน หนิแกรนิต บ อลเค ล ย ์ พลวงและวุลแฟรม ซึ่งข้อมูลการ

ท าเหมืองแรท่ี่ได้รับประทานบัตร (ที่มีอายุ) มีทั้งสิน้ 146 แปลง รวมพืน้ที่ 33,864 ไร่    แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ ได้แก่ ประเภทการท าเหมืองถา่นหินหรือเหมืองลิกไนต์ จ านวน 69 แปลง  พืน้ที่ 18,067 ไร่ และประเภท

การท าเหมืองหิน ดิน และแรอ่โลหะ ได้แก่ ดินขาว หินเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสรา้งชนิดหินปูน บอลเคลย์ 

พลวง ปูนขาว ดินซีเมนต์ เป็นต้น จ านวนทั้งสิน้ 57 แปลง พืน้ที่ 12,931 ไร่ รวมประทานบัตรในพืน้ที่จังหวัด

ล าปางทั้งสิน้ 127 ไร่ พื้นที่ 31,144 ไร่  ท ั้งนี ้การใช้ประโย ชน์ที่ดินในจังหวัด สว่นใ หญ่รอ้ยละ 71.33   

เป ็นพืน้ที่ป ่าไม้ และร้อยละ 21.56 เป ็นพืน้ที่เก ษ ตรกรรม สว่นพืน้ที่ชุมชนและสิ่งป ลูก สร้าง พืน้ที่

เบ ็ดเตล็ดและพื้นที่แหล่งน้้า พบเ พียงรอ้ยละ 3.86, 1.96 และ 1.29 ตามล้าดับ 

 จังหวัดพะเยา 

 จังหวัดพะเย ามีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเ มตร  ตั้งอยู่ในลุ่มน้้าอิง สาขาลุ่มน้้าโขง

ตอนกลาง โด ย ตอนเหนอื ของจังหวัด ติดกับ จังหวัดเชยีงราย ท ิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐ

ป ระชาธิป ไตย ป ระชาชนลาวและจังหวัดน่าน สว่นท างทิศตะวันตกติดก ับ จังหวัดล้าปาง ทางด้านทิศใต้

ติดกับ จังหวัดแพร่ ลัก ษ ณะภูมปิ ระเท ศโดย ท ั่วไ ป ล้อมรอบด้วยเ ท ือกเขา ท ี่ ท อดตัวเป ็นแนวยาวจาก

เหนอืลงใต้ มี ท ี่ราบ เหมาะแก่การเพาะป ลูก อยู่สองขา้งเทือกเ ขาและระหว่างล้าน้้า พืน้ที่ส่วนใหญ่เป ็น

ภูเขาสูง ป ระมาณร้อยละ 47 ของพืน้ที่จังหวัด พืน้ที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35 และ ส่วน

ท ี่เหลอืเป ็น ท ี่ราบ ลุ่ม  เพียง ร้อยละ 18 โด ยป ระมาณ   ซ ึ่งระดับ ความสูงของพื้นที่จังหวัดพะเยา         

จะมีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้้าท ะเลป านกลาง  โด ยมีเท ือกเขาสูงอยู่ท างทิศ

ตะวันตก ท ิศตะวันออก เฉ ียงเหนอื และทิศตะวันออก เฉ ียงใต้ บ ริเวณอ้าเภอเชยีงค้า อ้าเภอปง     

อ้าเภอเชยีงม่วน ท ิศตะวันตกของอ้าเภอเมอืงพะเย า และอ้าเภอแมใ่จ เท ือกเขาเหลา่นีท้ อดตัวใ น      

แนวเหนอื - ใต้ ขนานไป กับ ท ี่สูงตอนกลางที่ค่อย ๆ เท ลาดลงสู่ที่ราบ บ ริเวณ อ้าเภอจุน อ้าเภอแมใ่จ             

อ้าเภอดอกค ้าใต้ และอ้าเภอเมืองพะเยา โด ยมีเส้นขัน้ระดับ ความสูงไล ่ระดับ  ตัง้แต่ 300 - 500 

เมตร เหนอืระดับ น้้าท ะเลป านกลางส้าหรับบ ริเวณที่ราบลุ่มและที่ลุ่ม ระดับ ตั้งแต ่ 500 - 1,000 
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เมตร เหนอืระดับ น้้าท ะเลป านกลางส้าหรับท ี่ลาดเชิงเขา และระดับ ตั้งแต ่ 1,000 - 1,550 เมตร

เหนอืระดับ น้้าท ะเลป านกลางส้าหรับท ี่ราบ สูงและภูเขา 

           ใ นบ ริเ วณ ท ี่ราบ สูงป ระก อบ ไ ป ด้ว ย เท ือก เขาอันเ ปน็แหล ่งกา้เ นิด ขอ งต้นน้้าล้าธ ารหลายส าย 

เท ือกเขาที่ส้าคัญ ไ ด้แก่ ดอยภูลังกา ซึ่งมีระดับ ความสูง 1,098 เมตร จากระดับน้้าท ะเลป านกลาง 

และดอยส ันปันน้้าในเ ขตอ้าเภอปง ซึ่งเป ็นแหล่งต้นน้้าของแม่น้้ายม นอกจากนี้หากแบ ่งภูมปิ ระเท ศตาม

ลัก ษ ณะของลุม่น้้าจะพบ ได ้วา่  จังหวัดพะเยามพีืน้ที่อยู่ท ั้งในเ ขตลุ่มน้้าโขงและ ลุม่น้้าเจ้าพระยา สว่นท ี่

อยู่ในลุ่มน้้าโขง คือ พืน้ที่อ้าเภอแม่ใจ อ้าเภอเมืองพะเยา อ้าเภอดอกค ้าใต้ อ้าเภอจุน อ้าเภอปง

บ างสว่น และอ้าเภอเชยีงค้า ส่วนที่อยู่ในเ ขตลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา คอื อ้าเภอปง (บ างสว่น) และอ้าเภอ

เชยีงม่วน ซ ึ่งเป ็นแหล่งต้นน้้าของแม่น้้ายม จังหวัดพะเยายังมเีท ือกเขาที่ส้าคัญ ซ ึ่งได ้แก่ เท ือกเขาดอย

ภูลังกา ดอยสันป ันน้้า ดอยแมสุ่ก  ดอยขุนแมฝ่าด ดอยขุนแมต่ ้า และดอยขุนแมต่๋อม แม่น้้าส้าคัญท ี่

ไหลผา่นจังหวัดพะเยาม ี3 สาย คอื แม่น้้าอิง แม่น้้าลาว และแมน่้้ายม 

สภาพภูมอิากาศของจังหวัด พะเยา มี อากาศค่อนข้างรอ้นแบบ มรสุมในพืน้ที่ราบ  และ         

มีอากาศหนาวแหง้แล้งในบ ริเวณที่สูงยอดด อย โด ย ใน รอบ 10 ป ี ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2557    

มีอุณหภูมเิฉ ลี่ย ท ี่ 25.71 องศาเซ ลเซ ียส อุณหภูมิสูงสุด 27.50 องศาเซ ลเซ ียส และอุณหภูมิต้่าสุด 

24.0 องศาเซ ลเซ ียส  ฤด ูร้อนจะอยู่ระหว่างในชว่งเดือนมนีาคมถึงเดือนพฤษ ภาคม และจะมีอากาศ

ร้อนจัดใ นเดือนพฤษ ภาคม ส่วน ป ริมาณน้้าฝน สะสมรายป ีเฉ ลี่ยใ นรอบ 10 ป ี วัดได้ 1,163.62 

มิลลเิมตร โด ยมีจ้านวนวันท ี่มฝีนตกเ ฉล ี่ย 115 วัน ตอ่ป ี 

จ้านวน ป ระชากร ของ จังหวัดพะเยา  มี จ้านวน 48 4,454 คน แบ่งเป็น เพศชาย 23 4,853 

คน และเพศหญิง 24 5,841 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว าคม 2558) มีจ้านวนครัวเรือนในพื้นท ี่ 

183,743 หลังคาเรือน   คิดเป ็นสัดส่วนการอยู่อาศัย 2.63 คนต่อครัวเรือน ส่วนการกระจายตัว

ของประชากรร้อยละ 44.50 อาศัยอยู่ใ นเขตเท ศบาล และเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่ 

แบ่งเป็น 9 อ้าเภอ 68 ต้าบ ล 779 หมูบ่ ้าน หรอื 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  2 เท ศบาลเมอืง 

33 เท ศบาลต้าบ ลและ 36 องค์การบริหารส่วนต้าบ ล ทั้งนี้ มีการแบ่งพื้นที่ดูแลในรูป ชุมชนในเ ขต

เท ศบาลเมอืง 39 แห่ง    

สถ านภาพ ท รัพยากร ธรรมชาติ จากก ารส้ารวจ พืน้ที่ ป ่าไม้ เมื่อป ี พ.ศ. 2557 มีร้อยละ 

51.90 ของพืน้ที่ จังหวัด หรอืคิดเป ็น  2.01 ล้านไร่ ซึ่ง ป ระเภทป ่า ไม้ ท ี่พบส่วนใ หญ่เป็นป ่าดิบเ ขา 

ร้อยละ 75.18 และป่าเบ ญจพรรณ รอ้ยละ 23.32 สว่นป ่าเสื่อมโท รม ป ่าแดงและ/หรอืป ่าเต็งรัง
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และ/หรอืป ่าโค กและ/หรอืป ่าแพะเสื่อมโท รม สวนป ่าผสม สวนป่า ป ่าไผ่ พบ ป ระป ราย ป ระมาณ     

ร้อยละ 2.77  ส้าหรับส ถานการณแ์หลง่น้้าในพ ืน้ที่จังหวัดพะเย าซ ึ่งตั้งอยู่ใน พืน้ที่ลุ่มน้้า อิง มพีืน้ที่       

รับน้้าฝน 5,739.00 ตารางกิโลเ มตร  และบ างสว่นของพื้นที่อยู่ในลุ่มน้้ายมตอนบ นที่มีแม่น้้าควร    

แมน่้้างมิ และแม่น้้ายมตอนบ นไหลผา่น  มพีืน้ที่รับ น้้าฝน 3,595.50 ตารางกิโลเ มตร ท ั้งนี ้ครอบคล ุม

พืน้ที่ต้นน้้าท ั้งหมด 2,390.30 ไร่  นอกจากนั้นจังหวัดพะเย ายังป ระกอบ ด้วยก ว๊านพะเยา ซ ึ่งเป ็น

พืน้ที่ชุม่น้้าส้าคัญระดับ ป ระเท ศ ขนาด 20.53 ตารางกิโลเ มตร ลาดเทจากท างทิศเหนอืใต้ รับน้้าจาก

แหลง่น้้าโด ยรอบ และเก ็บ กัก ได ้จ้านวน 33 ล้านลูกบ าศก์เมตร และหนองเล็งท ราย ซ ึ่งเป ็นแอง่น้้าท ี่

เชื่อมโย งเป็นระบบ เดียว กันก ับ กว ๊านพะเยา และแมน่้้าอิง ตอนบนและตอนกลาง พืน้ที่ 8.8 กิโ ลเมตร 

ความจุ 9 ล้านลูกบ าศก์เมตร โด ยป ระมาณ  

ท ั้งนี ้การใช้ประโย ชน์ที่ดินในจังหวัดส่วนใหญ่รอ้ยละ 52.80 เป ็นพืน้ที่ป ่าไม้ และร้อยละ 

40.10 เป ็นพืน้ที่เก ษ ตรกรรม สว่นพืน้ที่ชุมชนและสิ่งป ลูก สร้าง พืน้ที่แหลง่น้้า และพื้นที่อื่นๆ พบ เพียง

ร้อยละ 3.69, 1.76 และ 1.65 ตามล้าดับ 

 จังหวัด แพร่  

จังหวัดแพร่มีเนื้อที่ประมาณ 6,538,598 ตารางกิโลเ มตร  ท ิศเหนอืติดกับ จังหวัดพะเยา     

และน่าน ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดน่าน ทิศตะวันตกติดก ับ จังหวัดล้าปาง สว่นท ิศใต้ติดกับ จังหวัด

อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโ ขท ัย ตั้งอยู่ สูง จาก ระดับ น้้าท ะเล ป านกลาง 1,630 เมตร ลัก ษ ณะภูมปิ ระเท ศ    

มีภูเขาลอ้มรอบท ั้ง 4 ท ิศ บ ริเวณตอนกลางเป็นแอ่งท ี่ราบ คล้ายก ้นกระท ะ สูงจากระดับน้้าท ะเล

ป ระมาณ 161 เมตร  ใชเ้ป ็นที่อยู่อาศัยและท้าการเก ษ ตร และ มีแม่น้้ายมเป ็นล้าน้้าท ี่ส้าคัญท ี่สุดของ

จังหวัด  ต้นก้าเนิดจากเ ท ือกเขาผีปันน้้า อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา  โด ยใ นพืน้ที่จังหวัดแพร่มกีารใช้

ป ระโย ชน์จากท ี่ดนิส่วนใหญ่รอ้ยละ 65.45 เป ็นพืน้ที่ป ่าไม้ และร้อยละ 28.41 เป ็นพืน้ที่

เก ษ ตรกรรม สว่นพืน้ที่ชุมชนและสิ่งป ลูก สร้าง พืน้ที่เบ ็ดเตล็ดและพื้นที่แหล่งน้้า พบเ พียงรอ้ยละ 

3.22, 1.98 และ 0.94 ตามล้าดับ 

สภาพภูมอิากาศของจังหวัดแพร่ในฤดูร้อนเริ่มตัง้แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ ์ไป จนถึงกล างเดือน

พฤ ษ ภาคม จะมีอากาศรอ้นอบอ้าว ส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแตก่ล างเดือนพฤษ ภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม 

โด ย มี ป ริมาณ น้้าฝนเฉ ลี่ยต่อปีป ระมาณ 1,000-1,500 มิลลเิมตร ซ ึ่ง ในรอบ  10 ป ี ระหว่าง       

พ.ศ. 2548 – 2557  วัดไ ด้ 1,143.05 มิลลเิมตร จ้านวนวันท ี่ฝนตกเ ฉล ี่ย 125 วันต่อปี สว่น ฤด ู
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หนาวจะเริ่มตัง้แต่ปลายเดือนตุลาคมไป จนถึงป ลายเดือนกุมภาพันธ ์  จะมีอากาศหนาวถ ึงหนาวจัดใน

บ างปี อุณหภูมิต้่าสุดท ี่เคยว ัดไ ด้  8.5  องศาเซ ลเซ ียส โด ย ใ น รอบ 10 ป ี มีอุณหภูมเิฉ ลี่ย ท ี่ 27.0 

องศาเซ ลเซ ียส อุณหภูมิสูงสุด 28.5 องศาเซ ลเซ ียส และอุณหภูมิต้่าสุด 25.1 องศาเซ ลเซ ียส  

ตามล้าดับ 

ส้าหรับ จ้านวนป ระชากร ใ น จังหวัดแพร่มีทั้ง สิน้  45 1,83 2 คน เป ็นเพศชายจ้านวน 

219,047 คน และเป ็นเพศหญิงจ้านวน 23 2,785 คน ส่วนการตัง้ถิ่นฐานมจี้านวนครัวเรือนใน

พืน้ที่ท ั้งสิน้ 171,212 หลังคาเรือน   คิดเป ็น 2.79 คนต่อครัวเรือนโดยเ ฉล ี่ย ทั้งนี้ สัดส่วนของ

ป ระชากรใ นพืน้ที่เท ศบาลคิดเป ็น ร้อยละ 25.27 ของประชากรท ั้งหมด คิดเป ็นความหนาแนน่ของ

ป ระชากรใ นเขตเท ศบาล 116 คนต่อตารางกิโลเ มตร นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการ    

เชงิพื้นที่ แบ่งเป็น 8 อ้าเภอ 78 ต้าบ ล 708 หมูบ่ ้าน หรอื 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด             

1 เท ศบาลเมอืง 25 เท ศบาลต้าบ ลและ 57 องค์การบริหารส่วนต้าบ ล ทั้งนี้ มีการแบ่งพื้นที่ดูแลใน

รูปชุมชนในเ ขตเท ศบาลเมอืง 18 แห่ง  

สถ านภาพ ท รัพยากร ธรรมชาติ จากก ารส้ารวจ พืน้ที่ ป ่าไม้ เมื่อป ี พ.ศ. 2557 จังหวัดแพร่มี

พืน้ที่ป ่าไม้ทั้งหมดป ระมาณ 2.56 ล้าน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.0 ของเนือ้ท ี่จังหวัด   ซ ึ่งมีพื้นที่ป่าสงวน

ท ั้งสิน้ 27 แปลง คิดเป็นพ ืน้ที่ 2.86 ล้านไร่  ท ั้งนี ้ ป ระเภทป ่า ไม้ ท ี่พบส่วนใ หญ่เป็นป ่าดิบเ ขา รอ้ยละ 

75.18 และป่าเบ ญจพรรณ รอ้ยละ 23.32 สว่นป ่าเสื่อมโท รม ป ่าแดงและ/หรอืป ่าเต็งรังและ/หรอื

ป ่าโค กและ/หรอืป ่าแพะเสื่อมโท รม สวนป ่าผสม สวนป่า ป ่าไผ่ พบ ป ระป ราย ป ระมาณ ร้อยละ 2.77  

ส้าหรับส ถานการณแ์หลง่น้้าในพ ืน้ที่จังหวัดแพร่ ซ ึ่งตั้งอยู่ใน พืน้ที่ลุ่มน้้า ยมมีพื้นที่รับน้้าฝนรวม 

19,896.00 ตารางกิโลเ มตร  ครอบคล ุมพืน้ที่ต้นน้้าท ั้งหมด 3,103.03 ไร่ โดย เป ็นพืน้ที่ต้นน้้าช้ัน 

1เอ  ถึง  1,688.35 ไร่  ซ ึ่งมีแม่น้้ายมไ หลผ่านเป ็นแมน่้้าสาย หลัก ใน บรเิวณต้น น ้้าไ หล ผ่าน หุบเขา ส ูง

ชัน ที่ปกคลุม ด ้วยป่า   แล ะ มีพืน้ ที่รา บรมิแม ่น้้าบา ง ต อน ท้าใ ห้ส า มา รถเก็บกักน ้้าไ ด ้เพียง  รอ้ย ล ะ  10.03   

 จังหวัดสุโขทัย  

 จังหวัดสุโ ขท ัย ตั้งอยู่บ ริเวณภาคเหนือตอนลา่งหรอืภาคก ลางตอนบน ของประเทศ  ห่างจาก

กรุงเท พมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดนิประมาณ 440 กิโ ลเมตร โด ย มีพื้นที่ทั้งหมด 

6,596.092 ตารางกิโลเ มตร และมีอาณาเขตติดตอ่กับ จังหวัดใก ล้เคียง คอื ทิศเหนอื ในเขตอ้าเภอ

ศรสีัชนาลัย จะติดตอ่กับ  อ้าเภอวังช้ิน อ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอ้าเภอลับ แล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ส่วนทางทิศใต้ เขตอ้าเภอครีีมาศ และอ้าเภอกงไ กรลาศ ติดตอ่กับ  อ้าเภอพรานกระตา่ย จังหวัด

ก้าแพงเพชร และอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษ ณุโล ก  ส่วนทิศตะวันออก  เขตอ้าเภอกงไ กรลาศ อ้าเภอ

ศรสี้าโรงและอ้าเภอสวรรคโ ลก  ติดตอ่กับ อ้าเภอพรหมพิราม อ้าเภอเมืองพิษณุโ ลก  จังหวัดพิษ ณุโล ก 

และอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ส่วน ท ิศตะวันตก เขตอ้าเภอบ้านด่านลานหอยและอ้าเภอทุ่งเสลี่ยม 

ติดตอ่กับ  อ้าเภอเมืองตาก อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอ้าเภอเถ ิน จังหวัดล้าปาง  

 สภาพภูมปิ ระเท ศของ จังหวัดสุโ ขท ัย ส่วนใหญ่ เป ็นที่ราบ ลุ่ม ป ากแม่น้้ายม  ส่วน ตอนเหนอืและ

ตอนใต้ของจังหวัดเ ป ็นที่ราบ สูง มีเขาหลวงเป ็นภูเขาท ี่มคีวามสูงท ี่สุด จาก ระดับ น้้าท ะเล 1,200 เมตร 

โด ย ป ระมาณ มีแนวภูเขา ท อด ยาว ท าง ด้านทิศตะวันตก พืน้ที่ตอนกล าง ท ั้งหมด ของจังหวัดเ ป ็นที่ราบ    

มีแม่น้้ายมไ หลผ่านจากท ิศเหนอืจรดทิศใต้ ผา่นอ้าเภอศรสีัชนาลัย อ้าเภอสวรรคโลก  อ้าเภอศรสี้าโรง 

อ้าเภอเมืองสุโ ขท ัย และอ้าเภอกงไ กรลาศ ช่วงที่ไหลผา่นจังหวัดสุโ ขท ัย  ยาวประมาณ 170 กิโ ลเมตร 

สภาพภูมอิากาศ ค่อนขา้งรอ้นอบอ้าว โด ย ใน รอบ 10 ป ี ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2557 มีอุณหภูมิ

เฉ ลี่ย ท ี่ 28.0 องศาเซ ลเซ ียส ส่วน ป ริมาณน้้าฝน สะสมรายป ีเฉ ลี่ย 1,249.9 มิลลเิมตร  มีจ้านวน

วันท ี่ฝนตกใ นพืน้ที่เฉ ลี่ย 117.2 วันต่อปี  

ส้าหรับ จ้านวนป ระชากร ใ น จังหวัด สุโ ขท ัย มีทั้ง สิน้  601 ,121 คน เป ็นเพศชายจ้านวน 

292,826 คน และเป ็นเพศหญิงจ้านวน 308,695 คน โด ยมีสัดส่วนของประชากรใ นพืน้ที่เท ศบาล

คิดเป ็น ร้อยละ 20.61 ของประชากรท ั้งหมด และมีความหนาแนน่ 184 คนต่อตารางกิโลเ มตร     

ส่วนการตัง้ถิ่นฐานมจี้านวนครัวเรือนในพื้นท ี่ทั้งสิ้น 208,999 หลังคาเรือน  และเมื่อพจิารณาการ

บ ริหารจัดการเชิงพืน้ที่ แบ่งเป ็น 9 อ้าเภอ 86 ต้าบ ล 843 หมูบ่ ้าน หรอื 1 องค์การบริหารส่วน

จังหวัด  3  เท ศบาลเมอืง 18 เท ศบาลต้าบ ลและ 69 องค์การบริหารส่วนต้าบ ล ทั้งนี้ มีการแบ่งพื้นที่

ดูแลในรูป ชุมชนในเ ขตเท ศบาลเมอืง 42 แห่ง    

สถ านภาพ ท รัพยากร ธรรมชาติ จากก ารส้ารวจพืน้ที่ ป ่าไม้ เมื่อป ี พ.ศ. 2556 จังหวัด สุโ ขท ัย มี

พืน้ที่ป ่าไม้ทั้งหมดป ระมาณ 1.24 ล้าน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.87  ของเนือ้ท ี่จังหวัด   หรอืคิดเป ็น     

ส้าหรับส ถานการณแ์หลง่น้้าในพ ืน้ที่จังหวัดสุโ ขท ัย ซ ึ่งตั้งอยู่ใน พืน้ที่ลุ่มน้้า ยมตอนกล างถัดจากจังหวัด

แพร่ซึ่งเป ็นพืน้ที่ต้นน้้า มพีืน้ที่รับ น้้าฝนรวม 14,656.00 ตารางกิโลเ มตร  ครอบคล ุมพืน้ที่ต้นน้้า

ท ั้งหมด 1,176.39 ไร่ โดย มีแม่น้้ายมไ หลผ่านเป ็นแมน่้้าสาย หลัก จากท างเหนอืสู่ทางใต้ ผ่านพืน้ที่

อ้าเภอศรสีัชนาลัย อ้าเภอสวรรคโลก  อ้าเภอศรสี้าโรง อ้าเภอเมืองสุโ ขท ัย อ้าเภอกงไ กรลาศ          

เป ็นระยะทางประมาณ 170 กิโ ลเมตร แมน่้้ายมเป ็นแหล่งน้้าส้าคัญ ท ีเ่ป รียบเ สมอืนเส้นเลือดใหญ่ของ
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จังหวัด ป ระชากร ส่วนใหญ่ได ้อาศัยน้้าจากแม่น้้ายมท ้าการเกษ ตรและการอุปโ ภค บริโภค แตเ่นื่องจาก

พืน้ที่จังหวัดสุโ ขท ัยเ ป ็นพืน้ที่ราบ ลุ่มปากแมน่้้า ท ี่มคีวามลาดเท สูงโดย เฉ พาะช่วงต้นน้้า ท ้าให้มี ป ัญหา

เรื่องการเป ลี่ยนแปลงของระดับ น้้าในแม่น้้า ในฤด ูฝนจะมีน้้ามากเ กินความตอ้งการ และไหลลงสู่ทาง

ใต้อย่างรวดเร็ว  มีความเสี่ยงต่อการเก ิดอุทก ภัยจากก ารเอ่อล้นของน้้ายมใ นฤดูน้้าหลากซ ้้าซ ากท ุกป ี  

จนเป็นเ หตุให้พื้นที่การเกษ ตรได้รับค วามเสียหาย สว่นใ นฤดูแล้งน้้าจะมีปริมาณน้อย ล้าน้้าจะแหง้ขอด

เป ็นตอน ๆ ราษ ฎรจึงไม่มนี้้าใช้ในการเกษ ตรเพียงพอ    ทั้งนี้ ในจังหวัดสุโขท ัยมีการใชป้ ระโย ชน์       

จากพ ืน้ที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.82 เป ็นพืน้ที่เก ษ ตรกรรม และร้อยละ 33.33 เป ็นพืน้ที่ป ่าไม้         

ส่วนพืน้ที่ชุมชนและสิ่งป ลูก สร้าง พืน้ที่เบ ็ดเตล็ดและพื้นที่แหล่งน้้า พบเ พียงรอ้ยละ 5.26, 2.44 และ 

2.15 ตามล้าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

บทที่ 2 สถานการณ์น้ าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

มลพิษทางน้ า 

สถ านการณค์ุณภาพแหลง่น้้าผวิดิน 2557 ในพ ืน้ที่รับ ผดิชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อม    

ภาคท ี่ 2 ส่วนใหญ่มคีุณภาพอย ู่ในเก ณฑด์ีถึงเสื่อมโท รม โด ยไ ด้ท้าการตรวจวัดในแม่น้้าหลัก 4 สาย 

คือ แมน่้้าวัง , แมน่้้าจาง , แมน่้้ายมตอนบ นและตอนล่าง , แมน่้้าอิงตอนกลาง และกว ๊านพะเยา          

ซ ึ่งด้าเนนิการเก็บ ตัวอย่าง 4 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2556 เดือนมนีาคม เดือนมิถุนายน และเดือน

สิงหาคม  2557 รวมทั้งสิน้ 27 สถ านี ท ้าการวิเคราะหค์ุณภาพน้้าท ั้งท างดา้นกายภาพ เชน่          

สี ความขุน่ และทางด้านเคมี เช่น ค่าออกซ ิเจนละลาย คา่ป ริมาณโล หะหนัก และสารพิษอื่นๆ รวมทั้ง

คุณสมบ ัติทางชีวภาพ เป รียบเ ท ียบ กับ มาตรฐานคุณภาพแหลง่น้้าผวิดิน ตามประกาศค ณ ะกรรมก าร

สิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  ฉบ ับ ท ี่ 8 (พ.ศ. 2537) แยก สรุป  ได้ดังนี้ 

 แม่น้ าวัง  ลัก ษ ณะท ั่วไ ป ของพื้นที่โดย รอบไ หลผ่านจังหวัดล้าปางตั้งแตต่้นน้้า คอื สถานบี ริเวณ

อ้าเภอวังเหนอื จังหวัดล้าปาง (WA07) ซ ึ่งเป ็นพืน้ที่เก ษ ตรและชุมชนกระจายไ ม่หนาแนน่ ไหล่ผ่านตัว

อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง โด ยท ั้งสองฝ่ังเป็นเ ขตชุมชนหนาแนน่และร้านอาหารรมิน้้า และบริเวณป ลาย

น้้า คอื สถานอี้าเภอเถ ิน จังหวัดล้าปาง (WA02) ท ี่มลีัก ษ ณะเป ็นบ้านเรอืนและพืน้ที่เก ษ ตรกรรม สรุป

คุณภาพน้้าโด ยรวมของแมน่้้าวัง ในปี 2558 อยู่ในเ กณฑ์ “ ดี” เท ียบ ได ้กับ แหลง่น้้า  ป ระเภทท ี่ 2 

สามารถใ ช้ประโยชนเ์พื่อการอุปโ ภคและบ ริโภคโดย ต้องผา่นการฆ่าเชื้อโรคตามป กติ                    

แ ละผ่านกระบวนก ารปรับ ป รุงคุณภาพน้้าท ั่วไ ป ก่อน มีเพียง ช่วงที่แม่น้ าวังไหลผ่านเทศบาลนคร

ล าปาง ที่คุณภาพน้ าวังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  

นอก จาก นั้น ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้้าโด ยรวมใ นแมน่้้าวังในชว่งที่ไหลผ่านจังหวัด

ล้าปาง ปี 2558 จ้านวน 6 สถ านี ( WA02, WA03, WA4.1, WA5.1, WA06 และ WA07) พบ ว่า

พารามิเตอรค์ุณภาพน้้าท ี่เป็นป ัญหาส้าคัญและส่งผลคุณภาพน้้า คอื การป นเป ื้อนของแบคท ีเรยีใ น

กล ุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) และแบคท ีเรยีใ นกลุ่มฟีคัลโ คลิฟอร์ม ( FCB) ท ี่เกินค่ามาตรฐาน 

โด ยเ ฉพ าะในช่วงท ี่ไหลผ่านสถานีฝายย างของเท ศบาลนครล้าป าง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 

(WA4.1) ไป จนถึงสถ านีอ้าเภอวังเหนอื จังหวัดล้าปาง ( WA07) เนื่องจากมีน้้าเสียชุมชนและ

ร้านอาหารที่ตั้งเรียงรายริมแม่น้้าเป ็นจ้านวนมากซ ึ่งไม่ผ่านการบ้าบัดป ล่อยท ิง้ลงสูแ่มน่้้าโด ยตรง ทั้งนี ้

พารามิเตอรค์ุณภาพน้้าอื่นๆ ไ ด้แก่ ค่าออกซ ิเจนละลายน้้า ( DO) ค่าความสกป รกใ นรูปบ ีโอดี (BOD) 

และไนเ ตรท (NO3) ยังอยู่ในเก ณฑค์่ามาตรฐาน 

 



๙ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

ตารางที่ 2.1  ผลคุณภาพน้ า แม่น้ าวัง ประจ าปี 2558 

รายละเอียดจุดเก็บ ผลคุณภาพน้ า/ค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ 
WQI 

 

คุณภาพ

น้ า

โดยรวม 
รหัส ที่ตั้ง DO 

mg/l 

BOD 

mg/l 

TCB 

MPN/100ml 

FCB 

MPN/100ml 

NO3 

mg/l 

WA02 สะพ านท อง สวัส ดิ์ ต.ล้อมแ รด อ.เถ ิน 8.2 0.8 258 126 0 76 ด ี

WA03 
จุดส ูบน ้้าดิบก ารประปาส บป ราบ       

บ.ห ล้าห ลวง  อ.สบ ปราบ 
7.9 0.8 178 65 0 78 ด ี

WA4.1 ฝายยาง  เทศบ าลน ค รล้าป าง  อ.เม ือง 4.3 1.9 25,275 15,548 0.025 47 ด ี

WA5.1 
สะพ านเส ตุวาร ีห ม ู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย 

อ.เม ือง 
6.5 1.0 4,310 373 0.01 61 ด ี

WA06 จุดบ รรจบแ ม ่น้้าสอย ม.2 บ้านห ลุก 

ต.วิเชตนค ร  อ.แ จ้ห ่ม 
7.9 1.0 6,613 1,690 0.005 71 ด ี

WA07 บรเิวณต้นน้้าวัง  อ.วัง เห นือ 7.3 1.6 2,800 23,295 0.03 67 ด ี

ค ่าสถ ิต ิ
ต่้าส ุด 4.3 0.8 178 65 0.00 ปัญ ห า 

สูง สุด  8.2 1.9 25,275 23,295 0.03 
TCB  FCB 

เฉ ลี่ย 7.0 1.2 6,572 6,849 0.01 

มาตรฐานแหลง่น้ าผิวดิน   

ประเภทท่ี 3 
≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤5.0 

 

 ที่มา ส่วนเฝ ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ส้านักงา นสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

แม่น้ าจาง เป็นแม่น้้าสาขาของแม่น้้าวัง  ซ ึ่งลัก ษ ณะโด ยรอบ เป ็นชุมชนและพืน้ที่เก ษ ตรกรรม 

และบ ริเวณสถ านีจุดเก ็บ ตัวอย่างน้้าเป ็นฝายเ พื่อการชลป ระท านขนาดเล็ก  สรุป คุณภาพน้้าโด ยรวม

ของแม่น้้าจาง ในป ี 2558 อยู่ในเ กณฑ์ “ดี” 

  จากผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้้าโด ยรวมใ นแมน่้้าจาง ป ี 2558 จ้านวน 4 สถ านี 

(JA01 – JA04) พบ ว่า พารามิเตอรค์ุณภาพน้้าท ี่ตรวจวัดยังอย ู่ในค่ามาตรฐาน แต่ทั้งนี ้พารามิเตอร์

ส้าคัญท ี่อาจส่งผลตอ่คุณภาพน้้าในแม่น้้าจาง คือ ค่าออกซ ิเจนละลายน้้า และคา่ความสกป รกใ นรูปบ ี

โอด ี โด ยเ ฉพ าะท ี่สถานอี้าเภอแมท่ ะ จังหวัดล้าปาง ( JA02 - JA03) ซ ึ่งพืน้ที่ส่วนใหญ่เป ็นชุมชน

กระจายตัวอย ู่และท้าการเก ษ ตรกรรม จึงอาจส่งผลตอ่การเป ลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าในอนาคต 

 

 

 

 



๑๐ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

ตารางที่ 2.2 ผลคุณภาพน้ า แม่น้ าจาง ประจ าปี 2558   

รายละเอียดจุดเก็บ ผลคุณภาพน้ า/ค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ 
WQI 

 

คุณภาพ

น้ า

โดยรวม 
รหัส ที่ตั้ง DO 

mg/l 

BOD 

mg/l 

TCB 

MPN/100ml 

FCB 

MPN/100ml 

JA01 ฝายบ้านวัง พร้าว  ต.วัง พร้าว         

อ.เก าะค า   
5.7 1.0 308 20 5.7 ด ี

JA02 ฝายบ้านน้้าโท้ง   อบต.นาค รัว        

อ.แ ม ่ทะ   
5.2 1.0 420 277 5.2 ด ี

JA03 ฝายบ้านห ัวเส ือ ต.ห ัวเส ือ  อ.แ ม ่ทะ  3.9 2.6 1,075 318 3.9 ด ี

JA04 ล้าน ้้าท้ายอา่ง เก ็บน ้้า แ ม ่เมา ะ บ ้าน

สบ เม าะ  ต.สบ ป้าด  อ.แ ม ่เมา ะ   
7.0 1.7 1,475 228 7.0 ด ี

JA01 ฝายบ้านวัง พร้าว  ต.วัง พร้าว          

อ.เก าะค า   
5.7 1.0 308 20 5.7 ด ี

ค ่าสถ ิต ิ
ต่้าส ุด 3.9 1.0 308 20 

  
สูง สุด  7.0 2.6 1,475 318 

 
 เฉ ลี่ย 5.4 1.6 819 210 

 
มาตรฐานแหลง่น้ าผิวดิน   

ประเภทท่ี 3 
≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 

  

 ที่มา ส่วนเฝ ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ส้านักงา นสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 2 ล้าปาง 

แม่น้ ายม  เป็นแม่น้้าท ี่มตี้นก้าเนิดอยู่ในป ่าดงดิบสูงชันสลับ ซ ับ ซ ้อนบนเท ือกเขาผีปันน้้าและ

เท ือกเขาแดนลาวเขตรอยต่อต่อจังหวัดเ ชียงราย พะเยา และแพร่ มีความยาวประมาณ 700 กิโ ลเมตร 

กระแสน้้าไหลผา่นที่ราบ สูงของจังหวัดแพร่ สุโ ขท ัย พิษณุโ ลก  และพจิติร ไป บ รรจบกับ แมน่้้าน่าน       

ท ี่อ้าเภอชุมแสง ก่อนไป รวมกับ แมน่้้าป ิง ท ี่ปากน้้าโพ  อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเ ป ็นแมน่้้า

เจ้าพระยา แม่น้้าสายส้าคัญของพื้นท ี่ราบ ลุ่มภาคก ลางของประเทศไ ท ย  สรุป คุณภาพน้้าโด ยรวมของ

แมน่้้ายมตอนบ นและตอนกลาง ในป ี 2558 อยู่ในเ กณฑ์ “ดี” มีเพ ียงบริเวณที่แม่น้ ายมไหลผ่านเมือง

สุโขทัย คุณภาพน้ ายมมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม 

จากผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้้าโด ยรวมใ นแมน่้้ายมตอนบ นและตอนกลาง ป ี 2558 

จ้านวนท ั้งสิน้ 10 สถ านี ท ี่ไหลผ่านช่วงอ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ( YO14) จนถึง อ้าเภอเมือง จังหวัด

สุโ ขท ัย  (YO05) พบว ่า พารามิเตอรค์ุณภาพน้้าท ี่ตรวจวัดท ี่เป็นป ัญหาส้าคัญและส่งผลคุณภาพน้้า       

คือ การปนเ ป ื้อนของแบคท ีเรยีใ นกลุ่มโค ลิฟอร์มท ั้งหมด ( TCB) และแบคท ีเรยีใ นกลุ่มฟีคัลโ คลิฟอร์ม 



๑๑ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

(FCB) ท ี่เกินค่ามาตรฐาน โดย เฉ พาะในช่วงท ี่ไหลผ่านบริเวณส ะพานพระร่วง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโ ขท ัย 

(WA05) และสะพานบ้านวังหนิพัฒนา อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโ ขท ัย (WA06) ซึ่งเป็นช่วงท ี่ไหลผ่านชุมชน

หนาแนน่ นอกจากนี้ ค่าความสกป รกใ นรูปบ ีโอดี ยังมีแนวโ น้มสูงขึ้นในบริเวณท ี่ไหลผ่านช่วงดังกล ่าวด้วย 

ตารางท่ี 2.3 ผลคุณภาพน้ า แม่น้ ายม ประจ าปี 2558   

รายละเอียดจุดเก็บ ผลคุณภาพน้ า/ค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ 
WQI 

 

คุณภาพน้ า

โดยรวม รหัส ที่ตั้ง 
DO 

mg/l 

BOD 

mg/l 

TCB 

MPN/100ml 

FCB 

MPN/100ml 

YO05 สะพ านพระร่วง ต.ธาน ี              

อ.เม ือง  จ.สุโข ทัย 
6.4 2.4 13,620 8,460 61 

ดี 

YO06 สะพ านบ ้านวัง ห ินพัฒนา   

ต.ปาก แ ค ว อ.เม ือง  จ.สุโข ทัย 
6.1 1.3 40,425 4,334 67 

YO07 ท่าน้้าใกล ้สะพาน แ ข วน  

อ.สวรรค โลก  จ.สุโข ทัย 
6.2 1.3 4,225 1,673 72 

YO08 สะพ านศรสีัชน าลัย ต.ห าดเ สี้ยว 

อ.ศรีสัชนาล ัย  จ.สุโข ทัย 
7.1 1.2 1,135 285 76 

YO09 สะพ านวัง ชิน้ ต.วัง ชิน้ อ.วัง ชิน้   

จ.แ พร่ 
6.9 1.0 423 62 77 

YO10 สะพ านพัฒ นาภ าค เห นือ 8       

บ.น้้าโค ้ง  อ.เม ือง  จ.แ พร่ 
6.6 1.2 4,400 1,233 73 

YO11 สะพ านค ลอง โพธิ์  บ.ค ลอง โพธิ์ 

อ.เม ือง  จ.แ พร่ 
7.2 0.9 4,475 247 74 

YO12 ฝายแ ม ่ยม  ต.บ้านห นุน             

อ.สอง  จ.แ พร่ 
5.4 1.2 4,333 289 72 

YO13 สะพ านท าง ห ลวง สาย 1091 

ข ้าง ห ม วดก ารทาง เชียง ม ่วน      

อ.เชียง ม ่วน  จ.พะเยา 

7.3 0.9 2,543 255 74 

YO14 สะพ านแ ม ่น้้ายม  อ.ปง   จ.พะเยา 7.6 1.6 873 171 68 

ค ่าสถ ิต ิ
ต่้าส ุด 6.1 1.0 423 62 ปัญ ห า 

สูง สุด  7.1 2.4 40,425 8,460 
TCB  FCB 

เฉ ลี่ย 6.5 1.4 10,705 2,674 

ม าตรฐานแ ห ล่ง น้้าผิวดิน   

ประเภท ที่ 3 
≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 

 

  ที่มา ส่วนเฝ ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ส้านักงา นสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 2 ล้าปาง 



๑๒ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

แม่น้ าอิง เป็นลุ่มน้้าสาขาหลักของแมน่้้าโขง (ภาคเหนือ) ไหลผา่นจังหวัดพะเยา ลงกว๊านพะเยา 

และเชยีงรายแล้วไหลลงแมน่้้าโขง ท ี่อ้าเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย สรุป คุณภาพน้้าโด ยรวมของแมน่้้า

อิง ในป ี 2558 อยู่ในเ กณฑ์ “พอใช้”  

จากผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้้าโด ยรวมใ นแมน่้้าอิง ปี 2558 จ้านวนท ั้งสิน้ 2 สถ านี 

(EI03 – EI04) ในพ ืน้ที่รับ ผดิชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท ี่ 2 ล้าปาง พบว ่า พารามิเตอรค์ุณภาพ

น้้าโด ยรวมของแมน่้้าอิงยังคงอยู่ในเ กณฑ์มาตรฐาน ยกเ ว้น ค่าความสกป รกใ นรูปบ ีโอดี ที่เกินค่า

มาตรฐานในบ ริเวณสถ านีสะพานรอ่งห้า อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเย า 

ตารางที่ 2.4 ผลคุณภาพน้ าแม่น้ าอิง ประจ าปี 2558 

รายละเอียดจุดเก็บ ผลคุณภาพน้ า/ค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ 
WQI 

 

คุณภาพ

น้ า

โดยรวม 
รหัส ที่ตั้ง DO 

mg/l 

BOD 

mg/l 

TCB 

MPN/100ml 

FCB 

MPN/100ml 

EI03 
สะพ านข ้ามแ ม ่น้้าอิง  ถ.จุน-แ ม ่ลอยไร่ 

อ.จุน  จ.พะเยา 
5.8 1.8 258 165 69 

พอใช้ 

EI04 
สะพ านบ ้านร่อง ห ้า ปาก ทาง เข ้า

น้้าตก จ้าป าทอง  อ.เม ือง  จ.พะเยา 
4.5 2.6 2,070 167 61 

ค ่าสถ ิต ิ
ต่้าส ุด 4.5 1.8 258 165 

  
สูง สุด  5.8 2.6 2,070 167 

 
 เฉ ลี่ย 5.2 2.2 1,164 166 

 
ม าตรฐานแ ห ล่ง น้้าผิวดิน   

ประเภท ที่ 3 
≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 

  

  ที่มา ส่วนเฝ ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ส้านักงา นสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 2 ล้าปาง 

กว๊านพะเยา ตัง้อยู่ในเขตลุ่มน้้าอิง มลีัก ษ ณะเป ็นแอง่ก้นกระทะ มีล้าน้้าสายต่างๆ จากเ ท ือกเขา

ผปี ันน้้ารวมกับ ล้าน้้าในเ ขตอ้าเภอแมใ่จไ หลลงสูต่ัวก ว๊านพะเยา ซ ึ่งในป ัจจุบ ันกว ๊านพะเยาเป็นแหล่งน้้านิ่ง

และแหลง่ท่องเที่ยว ท ี่ส้าคัญท ี่สุดของจังหวัดพะเย า เป็นท ั้งแหลง่ประมง ป ระเพณีวัฒนธ รรม และแหลง่

พัก ผอ่นหย่อนใจของประชาชน สรุปคุณภาพน้้าโด ยรวมของกว ๊านพะเยา ในป ี 2558 อยู่ในเ กณฑ์ 

“เสื่อมโทรม” เท ียบ ได ้กับ แหลง่น้้าป ระเภทท ี่ 4 สามารถใ ช้ประโยชนเ์พื่อการอุปโ ภคและบ ริโภคโดย

ต้องผา่นการฆ่าเชื้อโรคตามป กติ และผ่านกระบวนก ารปรับ ป รุงคุณภาพน้้าเป ็นพิเศษก ่อน โด ยพ บ ว่า

คุณภาพน้้าโด ยรวมจากผลการตรวจวเิคราะห ์ปี 2558 จ้านวนท ั้งสิน้ 6 สถ านี (KP01, KP05, KP06, 

KP07, KP09 และ KP10) พารามิเตอรค์ุณภาพน้้าท ี่ตรวจวัดท ี่เป็นป ัญหาส้าคัญและส่งผลคุณภาพน้้า 

คือ ค่าความสกป รกใ นรูปบ ีโอดี เนื่องจากส ภาพแหลง่น้้าเป ็นแหล่งน้้านิ่งท ี่รองรับน้้าเสียบ างสว่นจาก



๑๓ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

กิจกรรมของชุมชนรอบก ว๊าน ทั้งนี ้แม้วา่ค่าออกซ ิเจนละลายน้้าของกว๊านพะเยาจะมีปริมาณสูงแต่ก็เก ิด

จากก ารที่สาหร่ายเ จรญิเ ติบโ ตได้มาก ซ ึ่งไม่ได้เก ิดจากค ุณภาพน้้าในก ว๊านพะเยาดแีตอ่ย่างใด ทั้งนี้ การ

แก้ไขป ัญหาของกว๊านพะเยาจ้าเป ็นต้องได ้รับความรว่มมอืร่วมใจของท ุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยา เพื่อ

ฟื้นฟูคุณภาพน้้าท ี่เสื่อมโท รมของกว ๊านพะเยาตอ่ไป 

ตารางที่ 2.5 ผลคุณภาพน้ า กว๊านพะเยา ประจ าปี 2558 

รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่าง ผลคุณภาพน้ า/ค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ 

WQI 
คุณภาพน้ า

โดยรวม รหัส ที่ตั้ง 
DO 

mg/l 

BOD 

mg/l 

TCB 

MPN/100ml 

FCB 

MPN/100ml 

KP01 
สะพ านห น้าสถ านีประมง น้้าจดื 

อ.เม ือง  จ.พะเยา 
7.4 3.2 6,430 2,035 48 

เสื่อมโทรม 

KP05 
ห น้าอนุสาวรย์ีพอ่ขุน ง ้าเม ือง    

อ.เม ือง  จ.พะเยา 
6.7 3.1 14,910 3,719 55 

KP06 
ห น้าก ารประปา อ.เม ือง          

จ.พะเยา 
7.4 2.5 1,460 177 54 

KP07 
ปาก แ ม ่น้้าอิง บรเิวณ        

สะพ านข ุนเด ช อ.เม ือง  จ.พะเยา 
4.1 2.5 2,600 253 56 

KP09 
ก ลาง ก ว๊านพะเยา อ.เม ือง       

จ.พะเยา 
7.4 2.6 196 20 60 

KP10 
ปาก ค ลอง แ ม ่ใส อ.เม ือง          

จ.พะเยา 
4.7 2.5 698 92 58 

ค ่าสถ ิต ิ
ต่้าส ุด 4.1 2.5 196 20 

 ปัญหา 

BOD 
สูง สุด  7.4 3.2 14,910 3,719 

 
เฉ ลี่ย 6.3 2.7 4,382 1,049 

 
ม าตรฐานแ ห ล่ง น้้าผิวดิน   

ประเภท ที่ 3 
≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 

  

 ที่มา ส่วนเฝ ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ส้านักงา นสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 

 

 



๑๔ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

ขยะมูลฝอย 

 สถ านการณข์ยะมูลฝอยใ นพืน้ที่รับ ผดิชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท ี่ 2 ล้าปาง          

ในจังหวัดล้าป าง พะเยา แพร่ และสุโ ขท ัย ขององค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ั้งสิน้ 347 แห่ง              

มีปริมาณขยะมูลฝอยท ี่เกิดขึน้รวมทั้งสิ้น 8 55,982.9 ตันตอ่ป ีโดย ป ระมาณ ขยะท ี่เกิดขึน้มกีาร

ก้าจัดอย่างถูก ต้องเพียง 165,374.6 ตันตอ่ป ีโดย ป ระมาณ มกีารน้าขยะมูลฝอยไ ป ใช้ประโย ชน์ 

จ้านวน 184,734.1 ตันตอ่ป ีโดย ป ระมาณ นอกจากนั้นเป ็นขยะมูลฝอยท ี่มกีารก้าจัดไ ม่ถูกต้องถึง 

505,874.2 ตันตอ่ป ีโดย ป ระมาณ และมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถ านที่ก ้าจัดขยะที่ไม่ถูก ต้อง

ตามหลักวิชาการ 180,563.7 ตัน  

ตารางท่ี 2.6 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ ปี 2558 

จังหวัด 

จ านวนองค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น (แห่ง) 
ขยะเกิดขึ้น 

(ตันต่อปี) 

ก าจัดถูกต้อง 

(ตันต่อปี) 

ก าจัดไม่

ถูกต้อง     

(ตันต่อปี) 

ขยะท่ี

น าไปใช้

ประโยชน ์

(ตันต่อปี) 

ขยะสะสม 

(ตัน) 
มกีาร

เก็บขน

ขยะ 

ไม่มกีาร

เก็บขน

ขยะ 

ทั้งหมด 

ล้าป าง 71 32 103 309,777.8 77,840.7 172,478.7 59,458.4 70,663.5 

พะเยา 40 31 71 171,602.0 6,789.00 116,883.6 47,929.4 37,605.9 

แ พร่ 69 14 83 163,830.2 17,826.6 115,989.6 30,014.0 26,384.4 

สุโข ทัย 59 31 90 210,772.8 62,918.3 100,522.3 47,332.2 45,909.9 

รวม 239 108 347 855,982.9 165,374.6 505,874.2 184,734.1 180,563.7 

 เมื่อพจิารณาสัดส่วนการจัดการขยะมูลฝอย พบ ว่า โดย เฉ ลี่ยใ นพืน้ที่ 4 จังหวัด ขยะมูลฝอยท ี่

ได ้รับก ารจัดการอย่างถูก ต้องมีสัดสว่นร้อยละ 19.3 ซ ึ่งจังหวัดสุโ ขท ัยสามารถจัดก ารขยะอย่างถูก ต้อง

มากท ี่สุด คดิเป ็นรอ้ยละ 29.9 ในขณะที่จังหวัดพะเย า มขียะที่ก้าจัดอย่างถูก ต้องเพียงร้อยละ 4.0 

เท ่านั้น ต่อมา ขยะมูลฝอยท ี่ก้าจัดอย่างไม่ถูก ต้องคิดเป ็นสัดส่วนถึงรอ้ยละ 59.1 ของปริมาณขยะมูล

ฝอยที่เก ิดทั้งหมด โดยจังหวัดแพร ่มกีารจัดการขยะอย่างไม่ถูก ต้องถึงรอ้ยละ 70.8 ในขณะที่จังหวัด

สุโ ขท ัย มีการจัดการขยะอย่างไม่ถูก ต้องน้อยที่สุด คิดเป ็นรอ้ยละ 47.7 และสุดท ้าย ป ริมาณขยะมูล

ฝอยที่มีการน้าไป ใช้ประโย ชน์โดยเ ฉล ี่ยร้อยละ 21.6 ของปริมาณขยะมูลฝอยท ี่เกิดขึน้ทั้งหมด 

 ท ั้งนี ้สถ านการณก์ารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของแต่ละจังหวัด  มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

จังหวัดล าปาง มอีงค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นรวมจ้านวนท ั้งสิน้ 103 แหง่ เป ็นเท ศบาลจ้านวน 

40 แหง่ และ องค์การบริหารส่วนต้าบ ล จ้านวน 63 แหง่ โด ยใ นปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยเ กิดขึ้น

รวม 309,777.8 ตันต่อปี หรอื 848.7 ตันตอ่วัน องค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่ให้บริการเก ็บ ขนขยะ



๑๕ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

มีจ้านวน 71 แหง่ มีปริมาณขยะที่เก ิดขึ้นในพืน้ที่ใ หบ้ ริการเก ็บ ขนขยะ (พืน้ที่บ ริการ) 665.6 ตันตอ่วัน 

แยก เป ็นการก้าจัดถ ูกต้อง 213.3 ตันตอ่วัน และก้าจัดไม่ถูก ต้อง 298.2 ตันตอ่วัน องค์กรป กค รอง

ส่วนท้องถิ่นที่ไม่มกีารให้บริการเก็บ ขนขยะมจี้านวน 32 แหง่ มีขยะท ี่ก้าจัดไ ม่ถูกต้อง 161.3 รวม

ป ริมาณขยะที่น้าไป ใช้ประโย ชน์ 162.9 ตันตอ่วัน มสีถ านที่ก ้าจัดขยะมูลฝอยที่ส้ารวจได้จ้านวนรวม

ท ั้งสิน้ จ้านวน 180 แห่ง และมีปริมาณขยะมูลฝอยตก ค้างจ้านวน 70,663.5 ตัน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงการไหลของการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดล าปาง ปี 2558  

 

 ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยใ นจังหวัดล้าปางท ี่มคีวามส้าคัญ มีดังนี้ 

1. สถ านที่ก ้าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ ครบ วงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปาง ด้วย

งบป ระมาณท ั้งสิน้ 695,800,000 บ าท  ตัง้อยู่ที่หมู ่5 ต้าบ ลต้นธงชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง โด ย

มี บ ริษัท  วพีีเอ็น คอลเล็ค ช่ันส์ จ้ากัด  มวีิธีการจัดการขยะโดย การคัดแยก  การหมักท ้าป ุ๋ย และบ่อฝัง

กล บ อย่างถูก หลักสุขาภบิ าล สามารถรองรับป ริมาณขยะได้ป ระมาณ 350 ตันตอ่วัน ครอบค ลุมพืน้ที่

ให้บริการใน 6 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองล้าปาง เกาะคา เสริมงาม ห้างฉัตร แม่ทะ และแมเ่มาะ ซึ่งคาด

ว่าจะสามารถเ ป ิดด้าเนนิการได้ในป ี 2559  

2. สถ านที่ก ้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก หลักสุขาภบิ าล (Sanitary Landfill) จ้านวน 1 แหง่ ได ้แก่ 

ระบ บ ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบ าลนครล้าปาง โดย มีเทศบ าลเมืองเขลางคน์คร เป็นผู้ทิง้รว่ม ตัง้อยู่ใน

ปรมิาณขยะ

เกิดขึน้ 

848.7 ตันต่อวัน 

อปท.ท่ีมีการ

เก็บขนขยะ 

71 แห่ง 

อปท.ท่ีไมม่กีาร

เก็บขนขยะ 

32 แห่ง 

ขยะในพืน้ท่ี

ให้บรกิาร 

665.6 ตันต่อวัน 

ขยะที่เก็บขนไป

ก าจัด 

513.1 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัด

ถูกต้อง 

213.3 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัดไม่

ถูกต้อง 

298.2 ตันต่อวัน 

ขยะที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

157.3 ตันต่อวัน 

ปรมิาณขยะ

สะสม 

70,663.5 ตัน 

รวมขยะที่

น าไปใชป้ระโยชน์ 

163.0 ตันต่อวัน 

ขยะในพืน้ท่ีไม่

ให้บรกิาร 

167.0 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัดไม่

ถูกต้อง 

161.3 ตันต่อวัน 

ขยะที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

5.7 ตันต่อวัน 



๑๖ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

เขตเท ศบาลเมอืงเขลางค์นคร หมู่ที่ 2 ต้าบ ลก ล้วยแพะ อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง พืน้ที่ป ระมาณ 

620 ไร่ มปี ริมาณขยะเข้าป ระมาณ 220 ตันตอ่วัน 

 3. สถ านที่ก ้าจัดขยะมูลฝอยเท ศบาลต้าบ ลล้อมแรด พืน้ที่ 102 ไร่ เป็นพ ืน้ที่ราบ ท ั้งหมด ใช้งาน

เป ็นบ่อขยะฝังกลบ มาตั้งแตเ่ป ็นสุขาภบิ าล ปริมาณขยะ 10-15 ตันตอ่วัน ปัจจุบัน ได้ท ้าสัญญ ากับ  

บ ริษัท  เทอร์มอลเท ค จ้ากัด  ด้าเนินงานผลิตเป็นเ ชือ้เพล ิงขยะ (RDF) จ้าหนา่ยใ หก้ับ  บริษัท  ปูนซ ีเมนต ์

(ล้าปาง) จ้ากัด   

 4.  สถ านที่ก ้าจัดขยะมูลฝอยเท ศบาลต้าบ ลเก าะคา ตั้งอยู่บ ริเวณหลังวัดป่าส้าราญ บ้านเหลา้แม่

ป ูน หมู่ที่ 7 ต้าบ ลศาลา อ้าเภอเก าะคา จังหวัดล้าปาง สถานภาพสถ านที่ก ้าจัดขยะดังกล ่าว เป ็นที่ราช

พัสดุใ ช้การมา 30 ป ี โดยออก เป ็นหนังสือส้าคัญส ้าหรับท ี่หลวง อยู่ในการดูแลของเท ศบาลต้าบ ลเก าะคา 

และมี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นรว่มใช้ดว้ย คือ เทศบ าลต้าบลท ่าผา  เท ศบาลต้าบ ลแมย่าว 

เท ศบาลต้าบ ลศาลา  เทศบ าลต้าบลวังพร้าว เท ศบาลต้าบ ลน้้าโจ้ อ้าเภอแมท่ ะ โด ยมีการบริหารจัดการ

แบบ กล ุ่มเทศบ าล ปัจจุบันย ังประสบป ัญหาปริมาณขยะสะสมอยู่ เนื่องจากก ารมชุีมชนเพิ่มมากขึ้น ท ้าให้

มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึน้ องค์ประกอบ ของขยะที่เปล ี่ยนไป  โดย เฉ พาะจากตลาดสด ไม่สอดคล้องกับ

กระบวนก ารจัดการขยะแบบ เดิม  ๆทั้งนี้ ได ้มแีนวทางการแก้ไขป ัญหา ท ้าการฝังกลบ โด ยใ ช้ดนิเหนียว แต่

ต้องเชา่เครื่องจักรขนาดใหญ่ และได้มกีารสรา้งถนนคอนก รีตเข้าสู่บ่อขยะ มีการล้อมร้ัวป้องกันก าร

ลัก ลอบ ท ิง้ขยะ และได ้มกีารรณรงค์และมีแนวท างมาตรการตา่งๆเพ ื่อลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่ระบ บ ฝัง

กล บ  มกีารลดป ริมาณขยะ การใชซ้ ้้า การแยก ป ระเภทขย ะ ณ แหลง่ก้าเนดิ รวมทั้งการแยกป ระเภทขย ะ 

เพื่อที่จะน้ากล ับ ไป ใช้ประโย ชน์ใหม ่ซึ่งสามารถลด ป ริมาณขยะลงได้จากเ ดิมก่อนมีการรณรงค ์ประมาณ 

พ.ศ.2549 มีปริมาณขยะ 38 ตันตอ่วัน ปัจจุบัน มปี ริมาณขยะ ป ระมาณ 10.8 ตันตอ่วัน 

 5. เท ศบาลต้าบ ลบ ้านสา อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ได้ท้าข้อตกล งความร่วมมือกับบ ริษัท  

ป ูนซ ีเมนตไ์ท ย (ล้าปาง) จ้ากัด  ด้าเนินกิจกรรมลด คัดแยกขย ะ และน้ามาผลติเป ็น RDF ป้อนโรงงานผลิต

ป ูนซ ีเมนตล์้าปาง ที่อ้าเภอแจ้ห่ม ป ระมาณ 2 ตันตอ่วัน 

 6. สถ านที่ก ้าจัดขยะที่ด้าเนินการโดยเ อกชน ในพืน้ที่ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมืองล้าปาง 

จังหวัดล้าปาง โดย มีองค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่อยู่ใก ล้เคียงเป ็นผู้ใชบ้ ริการ มีปริมาณขยะเข้าสู่

สถ านที่ก ้าจัดขยะ ป ระมาณ 70.54 ตันตอ่วัน ลักษ ณะการก้าจัดเป ็นการขุดบ่อฝังกล บ 

 

 ทั้งนี้ การก้าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ จะเป ็นการก้าจัดแบบ ไม่

ถูก ต้องตามหลักสุขาภิบาล โด ยลัก ษ ณะการก้าจัดแบบ เท กอง การเผา การขุดบ ่อฝังกลบ  ในพืน้ที่

สาธารณะหรอืพืน้ที่ป ่าไม้ 

การจัดการโด ยชุมชนชุมชนในจังหวัดล้าป างมกีารจัดการขยะมูลฝอยแต่ละป ระเภทตั้งแต่ตน้

ท างดว้ยเ ท คโ นโลย ีที่หลากหลาย เชน่ ขยะอินทรีย์หรอืขยะเป ียก  ก็น้าไปท ้าป ุ๋ยหมัก ท้าน้้าหมักชวีภาพ 



๑๗ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

และการเลีย้งไส ้เดือนของเทศบ าลต้าบลเก าะคา และเท ศบาลเมอืงเขลางค์นคร ขยะรีไซ เคิลหรอืขยะ

ขายไ ด้ มีการแยกขย ะขายไ ด้ให้รา้นรับซ ือ้ของเก่า ธนาคารขยะ ขยะแลกของ ผา้ป ่าขยะ ร้านค้าศูนย์

บ าท  และการแปรรูปเ ป ็นสิ่งป ระดิษฐ ์ เชน่ กระเป ๋า พวงกุญแจ เป็นต้น ขยะทั่วไ ป  นอกจากจะมกีาร

รวบ รวมส่งไป ท ้า RDF ท ี่ บ ริษัท  ปูนซ ีเมนต ์(ล้าปาง) จ้ากัด  และแปรรูป เป ็นสิ่งป ระดิษฐ ์ เชน่ ตกแตง่ไม้

เสียบ เงินที่ส้าหรับท ้าบ ุญจะเห็นส่วนใหญ่ทางภาคเหนือ ขยะอันตรายท างมกีารรวบรวมและใหอ้งค์กร

ป กค รองสว่นท ้องถิ่นในพ ืน้ที่ส่งใหท้ างองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งไป ก้าจัดอย่างถูก ต้องตามหลัก

วิชาการตอ่ไป 

จังหวัดพะเยา มอีงค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นรวมจ้าวนท ั้งสิน้ 71 แหง่ เป ็นเท ศบาลจ้านวน 35 

แหง่ และ องค์การบริหารส่วนต้าบ ล จ้านวน 36 แหง่ โด ย มีปริมาณขยะมูลฝอยเ กิดขึ้นรวม 

171,602.0 ตันตอ่ป ี หรอื 470.1 ตันตอ่วัน องค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่มกีารให้บริการเก็บ ขน

จ้านวน 40 แหง่ ป ริมาณท ี่เก็บ ขนไป ก้าจัด จ้านวน 199.6 ตันตอ่วัน ปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูก ต้อง

จ้านวน 182.3 ตันตอ่ป ี มีปริมาณขยะที่ก้าจัดถูก ต้อง จ้านวน 18.6 ตันตอ่ป ี ส้าหรับ องคก์รป กค รอง

ส่วนท้องถิ่นที่ไม่มกีารให้บริการเก็บ ขนจ้านวน 31 แหง่ มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 157.1 ตันตอ่ป ี ขยะที่

ก้าจัดไม่ถูก ต้อง จ้านวน 133.9 ตันตอ่ป ี โดยรวมจังหวัดพะเย ามีการน้าขยะมูลฝอยไ ป ใช้ประโย ชน์ 

จ้านวน 131.3 ตันตอ่ป ี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตก ค้างสะสม จ้านวน 37,605.9 ตัน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2.2 แสดงการไหลของการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปี 2558 

ปรมิาณขยะ

เกิดขึน้ 

470.1 ตันต่อวัน 

อปท.ท่ีมีการ

เก็บขนขยะ 

40 แห่ง 

อปท.ท่ีไมม่กีาร

เก็บขนขยะ 

31 แห่ง 

ขยะในพืน้ท่ี

ให้บรกิาร 

285.5 ตันต่อวัน 

ขยะที่เก็บขนไป

ก าจัด 

199.6 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัด

ถูกต้อง 

18.6 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัดไม่

ถูกต้อง 

182.3 ตันต่อวัน 

ขยะที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

98.5 ตันต่อวัน 

ปรมิาณขยะ

สะสม 

37,605.9 ตัน 

รวมขยะที่

น าไปใชป้ระโยชน์ 

 131.3 ตันต่อวัน 

ขยะในพืน้ท่ีไม่

ให้บรกิาร 

 157.1 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัดไม่

ถูกต้อง 

133.9 ตันต่อวัน 

ขยะที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

32.8 ตันต่อวัน 



๑๘ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

จังหวัดพะเยา มี สถ านที่ก ้าจัดขยะโดย การ ฝังกล บ ท ี่ถูก หลักสุขาภบิ าล จ้านวน 1 แหง่ ได ้แก่ 

เท ศบาลเมอืงพะเย า ตั้งอยู่พืน้ที่องค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลจ้าป ่าหวาย หมูท่ ี่ 11 ต้าบ ลจ้าป ่าหวาย อ้าเภอ

เมือง จังหวัดพะเย า พื้นที่รวม 86 ไร่ มปี ริมาณขยะเข้าระบ บ ป ระมาณ 18.6 ตันตอ่วัน นอกจากนั้น การ

บ ริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเย า สว่นใ หญ่อยู่ในความรับผดิชอบขององคก์รป กค รองสว่น

ท ้องถิ่น ในพืน้ที่ ซึ่งวิธีการก้าจัดที่พบ มีความหลากหลายตามความพรอ้มขององค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่น

และความรว่มมอืของชุมชนแตล่ะแหง่ ได ้แก่ การฝังกลบ การเท กอง และเผากล างแจง้ การใชเ้ตาเผา และ

วิธีอื่นๆ ท ั้งนีม้ีบางแหง่ที่ใช้วธิีก ารก้าจัดแบ บ ผสมผสานระหว่างการฝังกลบ  การเท กอง การใชเ้ตาเผาและ

วิธีอื่นๆ ตามประเภทของขยะที่เก ิดขึ้น ซ ึ่งถือเป ็นวิธีการก้าจัดท ี่มปี ระสิทธ ิภาพ  แต่อย่างไรก็ตามยังมพีืน้ที่

ท ี่ยังไม่มรีะบ บ การจัดการขยะมูลฝอย และให้ครัวเรือนเป็นผู้ก้าจัด  

การจัดการโด ยชุมชนในจังหวัดพะเย าส่วนใหญ่เป ็นการน้าขยะมาใช้ประโย ชน์ในรูปก ิจกรรมร้าน

รับซ ือ้ของเก่า การท้าน้้าหมัก/ป ุ๋ยหมักชวีภาพ และกิจกรรมของชุมชนหรอืโรงเรียน เชน่ การท อดผา้       

ป ่าขยะ  กิจกรรมขยะแลกไ ข่ และธนาคารขยะรไีซ เคิล เป ็นต้น และนอกจากนี้ยังมี  กรีนไลน์ เอนเนอจี 

(ป ระเท ศไท ย) จ้ากัด  เข้ามารับซ ือ้ถุงพลาสติก และรับ ของเสียอันตรายจากชุมชนไป ก้าจัดโดย คิดอัตรา

ค่าบ ริการ 7 บ าท  ตอ่ กิโลก รัม  

 

จังหวัดแพร่ มีองค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นรวมจ้านวนท ั้งสิน้ 83 แหง่ เป ็นเท ศบาลจ้านวน 25 

แหง่ และ องค์การบริหารส่วนต้าบ ล จ้านวน 58 แหง่ โด ย มีปริมาณขยะมูลฝอยเ กิดขึ้นรวม 

163,830.5 ตันตอ่ป ี หรอื 488.9 ตันตอ่วัน องค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่มกีารให้บริการเก็บ ขน

จ้านวน 69 แหง่ ป ริมาณท ี่เก็บ ขนไป ก้าจัด จ้านวน 378.3 ตันตอ่วัน ปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูก ต้อง

จ้านวน 238.0 ตันตอ่วัน มปี ริมาณขยะที่ก้าจัดถูก ต้อง จ้านวน 48.8 ตันตอ่วัน ส้าหรับองค์กร

ป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่ไม่มีการให้บริการเก็บ ขนจ้านวน 14 แหง่ มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 70.6 ตันตอ่วัน 

ขยะที่ก้าจัดไม่ถูก ต้อง จ้านวน 61.4 ตันตอ่วัน โดย รวมจังหวัดแพร่มีการน้าขยะมูลฝอยไ ป ใช้ประโย ชน์ 

จ้านวน 82.2 ตันตอ่วัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยตก ค้างสะสม จ้านวน 26,384.4 ตัน 



๑๙ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2.3 แสดงการไหลของการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปี 2558  

 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่อยู่ในค วามรับผิดชอบ ขององค์กร

ป กค รองสว่นท ้องถิ่น  วิธีการก้าจัดท ี่พบมีความหลากหลายตามความพร้อมขององค์กรป กค รองสว่น

ท ้องถิ่นและความรว่มมอืของชุมชนแตล่ะแหง่ ได ้แก่ การฝังกลบ  การเท กอง ทั้งนี้มบี างแหง่ที่ใช้วธิีก าร

ก้าจัดแบ บ ผสมผสานระหว่างการฝังกลบ  การเท กอง ตามประเภทของขยะที่เก ิดขึ้น แตอ่ย่างไรก็ตาม

ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่มรีะบ บ การจัดการขยะมูลฝอย และให้ครัวเรือนเป็นผู้ก้าจัด ในพืน้ที่อีกท ั้งจังหวัดแพร่

ยังไม่มีสถานท ี่ก้าจัดขยะที่ถ ูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  

การจัดการขยะโดย ชุมชนในจังหวัดแพรส่่วนใหญ่เป ็นการน้าขยะมาใช้ประโย ชน์ในรูปก ิจกรรม

ร้านรับซ ือ้ของเก่า การท้าน้้าหมักหรอืป ุ๋ยหมักชวีภาพ การเลีย้งไส ้เดือน กิจกรรมขยะบ ุญ กิจกรรม

ผา้ป ่าขยะ ร้านค้าศูนย์บาท การแป รรูปจากวัสดุเ หลอืใช้ และท ี่พิเศษกว ่าแหง่อื่นคือการเลี้ยงมดแดง

เพื่อก้าจัดเศษอาหารของชุมชนบ้านลองลือบุญ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 

 

 

ปรมิาณขยะ

เกิดขึน้ 

488.9 ตันต่อวัน 

อปท.ท่ีมีการ

เก็บขนขยะ 

69 แห่ง 

อปท.ท่ีไมม่กีาร

เก็บขนขยะ 

14 แห่ง 

ขยะในพืน้ท่ี

ให้บรกิาร 

378.3 ตันต่อวัน 

ขยะที่เก็บขนไป

ก าจัด 

286.8 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัด

ถูกต้อง 

48.8 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัดไม่

ถูกต้อง 

238.0 ตันต่อวัน 

ขยะที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

73.0 ตันต่อวัน 

ปรมิาณขยะ

สะสม 

26,384.4 ตัน 

รวมขยะที่

น าไปใชป้ระโยชน์ 

82.2 ตันต่อวัน 

ขยะในพืน้ท่ีไม่

ให้บรกิาร 

70.6 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัดไม่

ถูกต้อง 

61.4 ตันต่อวัน 

ขยะที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

9.2 ตันต่อวัน 



๒๐ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

จังหวัดสุโขทัย มีองค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นรวมจ้าวนท ั้งสิน้ 90 แหง่ เป ็นเท ศบาลจ้านวน 20 

แหง่ และ องค์การบริหารส่วนต้าบ ล จ้านวน 70 แหง่ โด ย มีปริมาณขยะมูลฝอยเ กิดขึ้นรวม 

210,772.8 ตันตอ่ป ี หรอื  579.1 ตันตอ่วัน องค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่มกีารให้บริการเก็บ ขน

จ้านวน 59 แหง่ ป ริมาณท ี่เก็บ ขนไป ก้าจัด จ้านวน 295.4 ตันตอ่วัน ปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูก ต้อง

จ้านวน 109.6 ตันตอ่วัน มปี ริมาณขยะที่ก้าจัดถูก ต้อง จ้านวน 185.8 ตันตอ่วัน ส้าหรับองค์กร

ป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่ไม่มีการให้บริการเก็บ ขนจ้านวน 31 แหง่ มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 162.5 ตันตอ่วัน 

ขยะที่ก้าจัดไม่ถูก ต้อง จ้านวน 160.4 ตันตอ่วัน โดย รวมจังหวัดสุโ ขท ัยมีการน้าขยะมูลฝอยไ ป ใช้

ป ระโย ชน์ จ้านวน 103.5 ตันตอ่ป ี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตก ค้างสะสม จ้านวน 45,909.9 ตัน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2.4 แสดงการไหลของการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุโ ขท ัย พบ ว่ามีความหลากหลายตามความรูค้วาม

เข้าใจและความรว่มมอืของชาวบ ้านในชุมชนแตล่ะแหง่ ได ้แก่ การฝังกลบ  การเท กอง เตาเผา จังหวัด

สุโ ขท ัยมีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก หลักสุขาภบิ าลอยู่ 2 แหง่ ได ้แก่ 1) เท ศบาลเมอืงสุโขท ัยธ านี  

และ 2) เท ศบาลเมอืงสวรรคโลก   

การจัดการโด ยชุมชนในจังหวัดสุโขท ัย ส่วนใหญ่เป ็นการน้าขยะมาใช้ประโย ชน์ในรูปก ิจกรรมร้าน

รับซ ือ้ของเก่า การท้าน้้าหมัก กิจกรรมธนาคารขยะวัสดุเหลือใช ้และกิจกรรมขยะแลกไ ข่ 

ปรมิาณขยะ

เกิดขึน้ 

579.1 ตันต่อวัน 

อปท.ท่ีมีการ

เก็บขนขยะ 

59 แห่ง 

อปท.ท่ีไมม่กีาร

เก็บขนขยะ 

31 แห่ง 

ขยะในพืน้ท่ี

ให้บรกิาร 

416.6 ตันต่อวัน 

ขยะที่เก็บขนไป

ก าจัด 

295.4 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัด

ถูกต้อง 

185.8 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัดไม่

ถูกต้อง 

109.6 ตันต่อวัน 

ขยะที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

101.4 ตันต่อวัน 

ปรมิาณขยะ

สะสม 

45,909.9ตัน 

รวมขยะที่

น าไปใชป้ระโยชน์ 

103.5 ตันต่อวัน 

ขยะในพืน้ท่ีไม่

ให้บรกิาร 

162.5 ตันต่อวัน 

ขยะที่ก าจัดไม่

ถูกต้อง 

160.4 ตันต่อวัน 

ขยะที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

2.1 ตันต่อวัน 



๒๑ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

การด าเนินการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

การด้าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบ ับ ผา่นความ

เห็นชอบ ของคณะรักษ าความสงบ แหง่ชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นั้น โด ยใ นปี  2558 มีการ

แบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดก ารขยะมูลฝอย (Clustering) ในพ ืน้ที่รับ ผดิชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท ี่ 

2 ล้าปาง ในจังหวัดล้าปาง พะเยา แพร่ และสุโ ขท ัย ดังนี้ 

 จังหวัดล าปาง มีการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดก ารขยะมูลฝอย ออกเ ป ็น 5 กล ุ่ม ได ้แก่  

กล ุ่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปาง ตั้งอยู่ท ี่หมู่ 5 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง ขนาดก ลุ่ม L2 

(ป ริมาณขยะตัง้แต่ 300 –  700 ตันตอ่วัน) เป ็นระบ บ ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบ ครบ วงจร ออกแบ บ ให้

รองรับป ริมาณขยะได้ 350 ตัน/วัน คาดว่าสามารถเ ป ิดให้บริการได้ภายใ นปี 2559 คาดว่าจะรองรับ

ป ริมาณขยะในพื้นท ี่ 6 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง ห้างฉัตร เกาะคา เสริมงาม แม่ทะ และแมเ่มาะ   

กล ุ่มที่ 2 มเีท ศบาลนครล้าป าง อ้าเภอเมือง เป็นผู้รับ ผดิชอบหลัก ขนาดก ลุ่ม M1 (ป ริมาณ

ขยะ 101–300 ตันตอ่วัน) โด ยจัดก ารขยะรว่มกับ เท ศบาลเมอืงเขลางค์นคร โดยรองรับขย ะเฉ พาะ

พืน้ที่เท ศบาลทั้ง 2 แหง่ สถ านที่ก ้าจัดขยะตัง้อยู่ที่หมู ่2 ต้าบ ลก ล้วยแพะ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 

รองรับขยะประมาณ 220 ตันตอ่วัน ปัจจุบันด้าเนินการโดย จา้งเอกชน ในอนาคตมีแผนจะแปรรูป ขยะ

เก ่าสะสมประมาณ 600,000 ตัน เป็น RDF ซ ึ่งอยู่ระหว่างจัดหาเอก ชนเข้ามาลงทุน  

กล ุ่มที่ 3 มเีท ศบาลเมอืงลอ้มแรด อ้าเภอเถ ิน เป ็นผู้รับผดิชอบหลัก ขนาดก ลุ่ม M2 (ป ริมาณ

ขยะ 50-100 ตันตอ่วัน) มีพื้นที่ให้บริการในอ้าเภอเถ ิน, สบ ป ราบ  และแม่พรกิ  ป ัจจุบ ันม ีบริษัท  

เท อร์มอลเท ค จ้ากัด  เอามาแปรรูป ขยะเป ็นเชื้อเพลิง 

กล ุ่มที่ 4  มเีท ศบาลต้าบ ลหลวงเหนอื อ้าเภองาว เป ็นผู้รับผดิชอบหลัก ขนาดก ลุ่ม S1 

(ป ริมาณขยะ 15-50 ตันตอ่วัน) มีพื้นที่ให้บริการในอ้าเภองาว  

กล ุ่มที่ 5  มอีงค์การบริหารส่วนต้าบ ลร่องเคาะ อ้าเภอวังเหนอื เป็นผู้รับ ผดิชอบหลัก ขนาด

กล ุ่ม S1 (ป ริมาณขยะ 50-100 ตันตอ่วัน) มีพื้นที่ให้บริการในอ้าเภอวังเหนอื แจห้ม่ และเมอืงปาน 

ส้าหรับส ถานีขนถ่าย (Transfer station) ของ จังหวัดล้าปาง มจี้านวน 1 แหง่ โด ยมีเท ศบาลต้าบ ล

เก าะคาเป็นผู้รับ ผดิชอบหลัก แต ่เทศบ าลต้าบลเก าะคา แจ้งว่ายังไม่มีความพร้อมในก ารด้าเนินการ จงึ

ขอชะลอก ารด้าเนินโครงการไว้ก ่อน 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

ตารางท่ี 2.7 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดล าปาง 
ห น่วย : ตันต ่อวัน 

 

กลุ่ม

ที่ 

อปท.ที่

รับผิดชอบ 

ขนาด รองรับ

ขยะ 

พื้นที่

บริการ 

รูปแบบ

เทคโนโลยี 

ความ

พร้อม 

1 □ อบจ.ล้าปาง L2 340 6 อ้าเ ภอ,  

51 อปท. 

คัดแย ก+ปุ๋ย

หมัก+RDF+ฝัง

กลบ 

ปี 2559 

2 □ ทน.ล้าปาง M1 187 1 อ้าเ ภอ,  

2 อปท. 

ฝังกลบ+RDF 

(อย ู่ระหว ่าง

เ จรจา) 

ให้บรกิาร 

3 □ ทม.ลอ้มแรด M2 107 3 อ้าเ ภอ,  

17 อปท. 

RDF (Thermal 

Tech) 

เ จรจา 

4 □ ทต.หลวง

เ หนือ 

S1 46 1 อ้าเ ภอ, 

10 อปท. 

- เ จรจา 

5 □ อบต.รอ่ง

เ คา ะ 

M2 120 3 อ้าเ ภอ,  

23 อปท. 

- เ จรจา 

TS1  ทต.เ กาะ คา  - 52 อ.เ กาะ คา - ข อย กเ ลกิ 

  

         จังหวัดพะเยา แบ่งกล ุ่มพื้นที่การจัดก ารขยะมูลฝอย ออกเ ป ็น 4 กล ุ่ม ได ้แก ่

กล ุ่มที่ 1  มเีท ศบาลเมอืงพะเย า อ้าเภอเมือง เป็นผู้รับ ผดิชอบหลัก ขนาดพืน้ที่ M1 รูปแบบ

การก้าจัดขยะโดย การฝังกลบ อย่างถูก หลักสุขาภบิ าล มพีืน้ที่ใ หบ้ ริการใน 4 อ้าเภอ ได้แก่ เมืองพะเยา 

ดอก ค้าใต้ แมใ่จ และภูกามยาว รองรับขย ะป ระมาณ 273 ตันตอ่วัน  

กล ุ่มที่ 2  มเีท ศบาลต้าบ ลฝายก วาง อ้าเภอเชยีงค้า เป ็นผู้รับผดิชอบหลัก ขนาดพืน้ที่ M1 มี

พืน้ที่ใ หบ้ ริการใน 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเชยีงค้า ภูซาง และจุน รองรับขยะประมาณ 152 ตันตอ่วัน  

กล ุ่มที่ 3 มเีท ศบาลต้าบ ลงมิ อ้าเภอปง ขนาดพืน้ที่ M2 เป็นผู้รับ ผดิชอบหลัก 

กล ุ่มที่ 4 ทต.เชยีงม่วน อ.เชยีงม่วน ขนาดพืน้ที่ S1 (ป ริมาณขยะนอ้ยก ว่า 15 ตันตอ่วัน)  

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

ตารางท่ี 2.8 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดพะเยา 
ห น่วย : ตันต ่อวัน 

 

กลุ่มที่ อปท.ที่

รับผิดชอบ 

ขนาด รองรับ

ขยะ 

พื้นที่

บริการ 

รูปแบบ

เทคโนโลยี 

ความ

พร้อม 

1 □ ทม.พะ เ ย า M1 273 4 อ้าเ ภอ, 

36 อปท. 

Sanitary 

Landfill 

ให้บรกิาร 

2 □ ทต.ฝา ย

กวา ง 

M1 152 3 อ้าเ ภอ,  

23 อปท. 

- เ จรจา 

3 □ ทต.งิม M2 54 1 อ้าเ ภอ,  

9 อปท. 

- เ จรจา 

4 □ ทต.เ ชียง

มว่น 

S1 17 1 อ้าเ ภอ,  

3 อปท. 

- เ จรจา 

  

          จังหวัดแพร ่มกีารจัดการขยะเพียง 1 กล ุ่มพื้นที่การจัดก ารขยะมูลฝอย ซ ึ่งคาดว่าตั้งอยู่ท ี่ ต้าบ ล

เวียงต้า อ้าเภอลอง โด ยมีองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป ็นผู้รับผดิชอบ มโีค รงการก่อสร้างศูนย์ก้าจัด

ขยะแบบ ครบ วงจรและมีศูนย์รวบ รวมขยะอันตราย มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดย จะรองรับขยะใน

พืน้ที่จังหวัดแพร่ทั้งหมดใน 8 อ้าเภอ ทั้งนี ้มโีค รงการก่อสร้างสถานขีนถ่าย 2 แหง่ ได ้แก่  

สถ านีขนถ่าย (TS1) พืน้ที่ต้าบลเตาปูน อ้าเภอสอง คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายขย ะได ้ 40 ตัน

ต่อวัน ครอบ คลุมพืน้ที่บ ริการในอ้าเภอสองและหนองมว่งไข่ แต่ตดิป ัญหาพื้นที่ตัง้เป็นส ถานที่ก้าจัดขยะ

ในพ ืน้ที่องค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลเตาปูน อ้าเภอสอง ท ี่มพีืน้ที่เพ ียง 8 ไร่ ตดิเชิงเขา และเรื่องพืน้ที่ป ่า  

สถ านีขนถ่าย (TS2) ต้าบ ลหัวฝาย อ้าเภอสูงเม่น คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายขย ะได ้ 90 ตันตอ่

วัน ครอบค ลุมพืน้ที่บ ริการในอ้าเภอสูงเมน่และเด่นชัย แตอ่ยู่ระหว่างการหารอืกับ หนว่ยงานที่เกี่ยว ข้อง  

ตารางท่ี 2.9 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดแพร่ 
ห น่วย : ตันต ่อวัน 

 

กลุ่มที่ อปท.ที่

รับผิดชอบ 

ขนา

ด 

รองรั

บขยะ 

พื้นที่

บริการ 

รูปแบบ

เทคโนโล

ย ี

ความ

พร้อ

ม 

1 □ อบจ.แ พร่  M1 286 8 อ้าเ ภอ 

 

??? เ จรจา 

TS1 

 

ต.เ ตาปูน  - 40 2 อ้าเ ภอ, 

15 อปท. 

- เ จรจา 

TS2 

 

ต.หัวฝา ย   - 96 2 อ้าเ ภอ, 

20 อปท. 

- เ จรจา 



๒๔ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

 จังหวัดสุโขทัย แบ ่งออกเ ป ็น 2 กล ุ่มพื้นที่การจัดก ารขยะมูลฝอยเ หนอืและใต้ ดังนี ้ 

โซ นเหนอื  มเีท ศบาลเมอืงสวรรคโลก  เป็นศูนย์กล าง ขนาดพืน้ที่ M1 จะรองรับขยะพืน้ที่ 4 

อ้าเภอ ประมาณ 254 ตันต่อวัน ในพ ืน้ที่บ ริการ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอสวรรคโ ลก  ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนา

ลัย และศรนีคร ปัจจุบันท ้าข้อตกลงรว่มกัน (MOU) แล้ว 32 แหง่ แตท่ ิง้จริงเพียง 22 แหง่ มีปริมาณ

ขยะเข้าระบ บ ป ระมาณ 60 ตันตอ่วัน นอกจากนี้ยังม ีบริษัท เอก ชนเข้ามาเสนอก ารก้าจัดขยะและผลติ

กระแสไฟฟ้า ซ ึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจา 

โซ นใต ้มเีท ศบาลเมอืงสุโขท ัยธ านี เป ็นศูนย์กลาง ขนาดพืน้ที่ L2 รองรับขย ะป ระมาณ 329 ตัน

ต่อวัน ในพ ืน้ที่ใ หบ้ ริการ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง ศรีส้าโรง บ้านด่านลานหอย กงไก รลาศ และคีรี

มาศ โด ยจัดท ้า MOU แล้ว 30 แหง่ แตท่ ิง้รว่มจรงิ 20 แหง่ กับ หนว่ยงานใกล ้เคียง 5 แหง่ รวมเป ็น 25 

แหง่ ป ัจจุบ ันเริ่มเปิดด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอยแบบ ครบ วงจรได้ประมาณ 2 เดือน ขยะเข้าระบ บ

ป ระมาณ 50-70 ตันตอ่วัน มอีัตราการรไีซ เคิลไ ด้รอ้ยละ 2-3 ผลติปุ๋ยหมักร้อยล ะ 18-25 ท ี่เหลอื

ป ระมาณร้อยละ 70 เข้าสู่สถานที่ฝังกลบ แบบ ถูก หลักสุขาภบิ าล  

ท ั้งนี ้ในจังหวัดสุโ ขท ัย มีโครงการก่อสรา้งสถานขีนถ่าย จ้านวน 2 แหง่ ได ้แก่  

สถ านีขนถ่าย (TS1) ท ี่เทศบ าลต้าบลศรสีัชนาลัย อ้าเภอศรีสัชนาลัย คาดว่าจะรองรับการขน

ถ่ายขยะได้ 50 ตันตอ่วัน  

สถ านีขนถ่าย (TS2) ท ี่องค์การบริหารส่วนต้าบ ลไ ท ยชนะศกึ อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม แต ่อบต.ไท ยชนะ

ศกึ ไ ด้มหีนังสือตอบนายอ้าเภอทุ่งเสลี่ยมว่ายังไม่มีความพร้อมในก ารเสนอโ ครงการ เนื่องจากเ คย ท ้า

ป ระชาคมจัดตัง้สถานที่ก้าจัดขยะแลว้ชาวบ ้านคัดค้าน บุคลากรไ ม่มีความพร้อม และจะจัดท้าโครงก าร

หมูบ่ ้านจัดการขยะในระดับค รัวเรือนโดย ป ระชาชนแทน  

ตารางท่ี 2.10 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดสุโขทัย 

 

ห น่วย : ตันต ่อวัน 

 

กลุ่มที่ อปท.ที่

รับผิดชอบ 

ขนาด รองรับ

ขยะ 

พื้นที่

บริการ 

รูปแบบ

เทคโนโลย ี

ความ

พร้อม 

1 □ ทม.สุโข ทัย

ธา นี 

L2 329 5 อ้าเ ภอ,  

30 อปท. 

คัดแย ก+ปุ๋ย

หมัก+ฝังกลบ 

ให้บรกิาร 

2 □ ทม.สวรรค

โลก 

M1 254 4 อ้าเ ภอ,  

32 อปท. 

ฝังกลบ+

RDF+Gasification 

(เ จรจา) 

ให้บรกิาร 

TS1 

 

ทม.ศรสีัชนา

ลัย 

- 50 อ.ศรสีัชนาลัย  - ข องบ

ก่อสร้าง 

TS2 

 

อบต.ไทย

ชนะศึก 

- 30 อ.ทุ่งเสล่ียม - ข อย กเ ลกิ 



๒๕ 
 

รายงานการส ารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูล ฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ในพื้นที่ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง  

 

ท ั้งนี ้ผลก ารขับเ คลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในป ี 2558 มี 

ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 

 องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นที่มกีารจัดการขยะมูลฝอยท ี่เหมาะสม โดยมีการคัดแยก ขยะที่ต้น

ท าง มีระบ บ การเก็บ รวบ รวมขยะแบ บ แยก ป ระเภท และมีการก้าจัดขยะท ี่ปลายท างอย่างถูก ต้อง ในพืน้ที่

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท ี่ 2 ล้าปาง มที ั้งสิน้ 5 องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น ได ้แก่ เท ศบาลเมอืงเข

ลางค์นคร และเทศบ าลต้าบลเก าะคา จังหวัดล้าปาง เทศบ าลต้าบลบ ้านเหล่า จังหวัดพะเย า เทศบ าล

ต้าบ ลสอง จังหวัดแพร่ และเท ศบาลเมอืงสุโขท ัยธ านี จังหวัดสุโ ขท ัย 

ตารางท่ี 2.11 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการจัดการขยะมูลฝอยเหมาะสม ปี 2558 

ห น่วย : แ ห ่ง  (ร้อยละ) 

จังหวัด ชื่อ อปท. จ านวน

ชุมชน 

ผลการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

คัดแยกท่ีต้นทาง เก็บขนแบบแยกประเภท ก าจัดอย่างถูกต้อง 

ล้าปาง ทม.เ ข ลางค์นคร 63 6 (9.5) 63 (100) 63 (100) 

ทต.เ กาะ คา 7 7 (100) 7 (100) - 

พะ เ ย า ทต.บ้านเหล่า* 14 14 (100) 14 (100) - 

แ พร ่ ทต.สอง 5 2 (40) 2 (40) - 

สุโข ทัย ทม.สุโข ทัย ธา นี 12 2 (16.7) 2 (16.7) 12 (100) 

รวม 101 31 (31) 88 (87) 75 (74) 

หมายเหตุ : *เป ็นห ม ู่บ้าน Zero waste 

 จากก ารเก ็บ ข้อมูลผลก ารด้าเนินงานขององค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่มกีารจัดการขยะมูลฝอย

ท ี่เหมาะสมในป ี 2558 พบ ว่า การคัดแยก ขยะที่ต้นทางจะเห็นได้ชัดเจนวา่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นที่

มีขนาดเล็ก  ได้แก่ เท ศบาลต้าบ ลเก าะคา และโด ยเ ฉพ าะเท ศบาลต้าบ ลบ ้านที่เป ็นหมูบ่ ้านปล อดขยะ 

(Zero waste) ชุมชนสามารถด้าเนินการคัดแยก ขยะตน้ทางได้รอ้ยละ 100 ตรงกันข้ามกับ องค์กร

ป กค รองสว่นท ้องถิ่นท ี่มขีนาดใ หญ่ ได ้แก่ เท ศบาลเมอืงเขลางค์นคร และเทศบ าลเมืองสุโ ขท ัยธ านี มีร้อย

ละของชุมชนที่มีการคัดแยก ขยะตัง้แต่ตน้ทางเพียงรอ้ยละ 9 และ 16.7 ตามล้าดับ  ในขณะที่เทศบ าล

ต้าบ ลสอง มีอัตราร้อยละ 40 ซ ึ่งเป ็นข้อได้เป รียบของเท ศบาลขนาดเล็ก ท ี่สามารถส่งเสริมกิจกรรมก าร

คัดแยก ขยะตน้ทางได้งา่ยก ว่า ตอ่มาการเก็บ ขนขยะมูลฝอยแบ บ แยก ป ระเภท โ ดยท ี่เทศบ าลเมืองเขลางค์

นคร เทศบ าลต้าบลเก าะคา และเท ศบาลต้าบ ลบ ้านเหล่า มชุีมชนสามารถด้าเนินการได ้รอ้ยละ 100 

ในขณะที่เท ศบาลต้าบ ลสอง และเทศบ าลเมืองสุโ ขท ัยธ านียังอยู่ระหว่างการด้าเนินการใหค้รอบ คลุมพืน้ที่

ชุมชนทั้งหมด และสุดท ้ายก ารก้าจัดขยะอย่างถูก ต้องท ี่ปลายท าง ซ ึ่งจะมีแต่เทศบ าลเมืองเขลางคน์คร 

และเท ศบาลเมอืงสุโขท ัยธ านี ซ ึ่งระบ บ ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก ต้องรองรับอยู่แล้ว สามารถด้าเนินการ
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ก้าจัดขยะได้อย่างถูก ต้องร้อยละ 100 ในขณะที่เท ศบาลต้าบ ลเก าะคาและเทศบ าลต้าบลสอง มีปัญหา

ด้านสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถ ูกต้อง  

 2) การจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน  

 การจัดการของเสียอันตรายชุมชน เป็นเ รื่องหนึ่งท ี่ส้าคัญของก ารด้าเนินงานตาม Roadmap การ

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งไม่คอ่ยไ ด้ถูก กล ่าวถ ึงในก ารจัดการขยะมูลฝอยใ นปัจจุบันของ

ป ระเท ศไท ย ท ั้งนี ้ในป ี 2558 ได ้มกีารผลัก ดันให้เก ิดการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน

เพื่อให้เก ิดการรวบ รวมของเสียอันตรายชุมชนที่เก ิดขึ้น และส่งเสริมให้มีการน้าไป ก้าจัดอย่างถูก ต้อง

ต่อไป  ศูนย์รวบ รวมของเสียอันตรายจ้านวน 5 แห่ง (ศูนย์ช่ัวคราว) ได ้ถูก จัดตัง้ขึ้นในพืน้ที่เท ศบาลนคร

ล้าปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปาง จังหวัดล้าปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเย า จังหวัด

พะเยา เท ศบาลเมอืงแพร่ จังหวัดแพร่ และเท ศบาลเมอืงสุโขท ัยธ านี จังหวัดสุโ ขท ัย ซ ึ่งอยู่ระหว่างการ

ขอรับก ารสนับส นุนงบป ระมาณในก ารก่อสร้างศูนย์รวบ รวมของเสียอันตรายของจังหวัดต่อไป  โดย ศูนย์ที่

ถูก จัดตัง้ขึ้นมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมองค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่น จ้านวน 138 แหง่ มีองค์กร

ป กค รองสว่นท ้องถิ่นเข้าร่วม จ้านวน 118 แหง่ รวบ รวมของเสียอันตรายชุมชนได้ 12.355 ตัน และ

สามารถส่งไป ก้าจัดอย่างถูก ต้องได ้ 11 ตัน  

ตารางท่ี 2.12 ขอ้มูลการจัดตัง้ศูนย์รวบ รวมของเสียอันตรายชุมชน 

จังหวัด พื้นที่ตั้งศูนย์ จ านวน อปท.

ที่ให้บริการ 

(แห่ง) 

สถานภาพ

ของศูนย์ 

ผลการด าเนินงาน 

อปท.ที่เก็บ

รวบรวม (แห่ง) 

ปริมาณที่

รวบรวม (ตัน) 

ปริมาณที่ส่ง

ก าจัด (ตัน) 

ล้าปาง ทน.ล้าปาง 2 ศูนย ์ชั่วคราว 2 11 11 

อบจ.ล้าปาง 12 ศูนย ์ชั่วคราว 12 1.025 - 

พะ เ ย า อบจ.พะ เ ย า1 71 ศูนย ์ชั่วคราว 71 - - 

แ พร่ ทม.แ พร่2 31 ศูนย ์ชั่วคราว 31 0.2 - 

สุโข ทัย ทม.สุโข ทัย ธา นี3 22 ศูนย ์ชั่วคราว 2 0.13 - 

รวม 138 118 12.355 11 

หมายเหตุ : 1 ปัจจุบ ัน อปท. ข อง  จ.พะเยา ทิง้ ก ับ บ.ก รีนไลน์ เอนเน อจี ค ิดค ่าก้า จัดก ิโลก รัม ละ 7 บาท  
        2 ใชพ้ืน้ท ี่ที่รวบรวมอยู่แล ้ว เช่น ทต.ร้อง ก วาง  ทต.สอง  เพื่อเป ็นศูนยช์ั่วค ราว 
        3 ม ี MOU แ ล้ว 22 แ ห ่ง  แ ละก ้าลัง จะ MOU อกี  18 แ ห ่ง  แ ต่ปัจจุบัน น้าม าทิ้ง ร่วมเพียง  2 แ ห ่ง  
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 3) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า  

 การ แปรรูป ขยะมูลฝอยเ ป ็นพลังงาน เป็นอีกหนึ่งนโย บ ายส้าคัญและเป็นผลพลอย ได ้จากก าร

จัดการขยะ โดย ในพ ืน้ที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท ี่ 2 ล้าปาง มหีลายพ ืน้ที่ท ี่บริษัท เอก ชนได้เข้ามา

พูดคุย เจรจากับ องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน้าขยะมูลฝอยใ หมห่รอืขยะเก่าตกค้างสะสมที่ก ้าจัด

อย่างไม่ถูก ต้องในสถ านที่ก ้าจัดขยะมูลฝอยที่ไ ม่ถูกต้อง น้ามาแปรรูป เพื่อผลิตพลังงานไฟ ฟ้า ซึ่งพื้นที่

เท ศบาลเมอืงสวรรคโลก  จังหวัดสุโ ขท ัย เป ็นพืน้ที่หนึ่งที่มศีักย ภาพใ นการแป รรูปขย ะเก ่าตกค ้างสะสมใน

พืน้ที่ โดย มีบริษัท เอก ชนรายหนึ่งเข้ามาเจรจา ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับป ริมาณขยะได้ 100 –  150 

ตันตอ่วัน ในพืน้ที่โ ซ นเหนอืของจังหวัดสุโ ขท ัย น้ามาแปรรูป เป ็น RDF และผลติกระแสไ ฟฟ้าดว้ยว ิธีแก๊ส

ซ ิฟิเคชั่น (Gasification) คาดว่าจะผลติกระแสไ ฟฟ้าได้ประมาณ 2 –  3 เมก ะวัตต์ ป ัจจุบ ันอยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการเจรจาและเตรียมการเรื่องขอ้กฎหมายต่างๆ 

 4) การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

 ผลการด้าเนนิงานจัดการขยะมูลฝอยตก ค้างสะสมในสถ านที่ก ้าจัดขยะมูลฝอยที่ไ ม่ถูกต้อง ใน

พืน้ที่จังหวัดล้าปาง พะเยา แพร่ และสุโ ขท ัย โด ยใ นปี 2557 ท ี่ผ่านมา มกีารด้าเนินการจัดก ารขยะมูล

ฝอยสะสมคงเหลอื 257,376 ตัน 

ตารางท่ี 2.13 ขอ้มูลการจัดการขยะมูลฝอยตก ค้างสะสมในพ ืน้ที่ ป ี 2558 

 ห น่วย : ตัน 

จังหวัด ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  

ปี 2557 

ผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  ป ี2558 

ก าจัดได้ คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 

ล้าปาง 70,206 0 0 70,206 

พะ เ ย า 102,000 19,893 19.5 82,107 

แ พร ่ - - - - 

สุโข ทัย 85,170 51,324 60.3 33,846 

รวม 257,376 71,217 27.7 186,159 

หมายเหตุ : จัง ห วัดแ พร่ สาม ารถ ด้าเ นินจัดก ารข ยะสะ สม เป ็น 0 ได้ในป ี 2557 

 ในป ี 2558 องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดก ารขยะมูลฝอยตก ค้างสะสมด้วยวิธ ีการใช้

ดินฝังกลบ ขยะไว้ชั่วคราว ในจังหวัดพะเย า และสุโขท ัย โด ยเ ฉพ าะจังหวัดสุโ ขท ัยสามารถด้าเนินการ

จัดการขยะมูลฝอยตก ค้างสะสมได้ถ ึงร้อยละ 60.3 หรอื 51,324 ตัน รวมสามารถจัดก ารขยะมูลฝอย

ตกค ้างสะสมในพ ืน้ที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท ี่ 2 ล้าปาง ได้ 71,217 ตัน คดิเป ็นรอ้ยละ 27.7 

คงเหลือ 186,159 ตัน 

 สรุป ภาพรวมก ารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ลุ่มน้้า อธิบายไ ด้ว่า ปริมาณ

ขยะมูลฝอยท ี่เกิดขึน้ได้รับ การก้าจัดอย่างถูก ต้องเพียงร้อยละ 19.2 นอกจากนั้นเป็นขย ะท ี่ก้าจัดอย่างไม่
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ถูก ต้อง และองค์การปก ครองกว่า 108 แหง่ หรอืร้อยละ 31.1 ไม่มกีารให้บริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยไ ป

ก้าจัดจึงท ้าให้เก ิดปัญ หาขยะมูลฝอยตก ค้างในพืน้ที่ และการก้าจัดขยะอย่างไม่ถูก ต้องโด ยท ี่ชาวบ ้าน

จัดการกันเองโด ยก ารเท กองหรอืการเผากล างแจง้ ขยะมูลฝอยท ี่น้าไป ใช้ประโย ชนในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 

21.6 ผา่นกิจกรรมและโค รงการท ี่องค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นจัดขึน้ ได้แก่ ขยะแลกไ ข่ ผา้ป ่าขยะรี

ไซ เคิล การประดษิ ฐ์ต่างๆ เป ็นต้น ปัญหาสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเ ป ็นสาเหตุหลักของการจัดการขยะ

อย่างไม่ถูก ต้อง เนื่องจากข้อจ้ากัด ด้านการจัดหาพืน้ฝังกลบ ขยะมูลฝอย ท ี่ที่มที ี่ราบ น้อย และเป็นพื้นที่

ป ่าเป ็นส่วนใหญ่ อกีท ั้งองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ขาดความพร้อมในก ารขอรับก ารสนับส นุน

งบป ระมาณเพื่อก่อสร้างสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย ่างถูก หลักสุขาภบิ าล ซึ่งการผลัก ดัน Roadmap การ

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ก็เป ็นอีกท างหนึ่งท ี่ช่วยใ หเ้ก ิดการรวมกล ุ่มพื้นที่ช่วยองค์กร

ป กค รองสว่นท ้องถิ่นขนาดเล็ก ให้มกีารน้าขยะไป ก้าจัดยังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมใ นพืน้ที่ใ กล ้เคียง 

รวมถึงการรวมกล ุ่มพื้นที่กันเพ ื่อขอรับก ารสนับส นุนงบป ระมาณก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวม 

รวมถึงการน้าขยะไป ใช้ประโย ชน์โดยก ารผลิตเชือ้เพล ิงแข็ง หรอืการผลิตกระแสไฟฟ ้า หรอืการที่ส่งเสริม

ให้ประชาชนมกีารคัดแยก ขยะที่ต้นทางเพื่อให้มปี ริมาณขยะไป ก้าจัดนอ้ยลง และให้องคก์รป กค รองสว่น

ท ้องถิ่นมีการเก ็บ รวมขยะแบ บ แยก ป ระเภทเ พื่อให้ง่ายต่อการจัดก าร เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากก าร

ด้าเนนิงานพบ ว่า องค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นขนาดใ หญ่มกีารคัดแยก ขยะที่ต้นทางน้อย และจ้าเป ็นต้อง

จัดหารถเ ก็บ ขนขยะแบ บ แยก ป ระเภทมาด้าเนินการ แตส่ามารถด้าเนินการจัดการขยะอย่างถูก ต้องได ้

เนื่องจากมีต้นท ุนเรื่องสถ านที่ก ้าจัดอยู่แลว้ ตรงกันข้ามกับ องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซ ึ่ง

สามารถด้าเนินการส่งเสริมชาวบ ้านให้เกิดก ารคัดแยก ขยะตน้ทางได้งา่ยเ นื่องจากมีจ้านวนป ระชากรและ

ขนาดพืน้ที่ท ี่เล็กก ว่า แต่ก็ป ระสบ ป ัญหาดา้นการเก็บ รวม และสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย และด้วย

นโย บ าย zero waste ขององค์กรป กค รองสว่นท ้องถิ่นบ างแหง่ที่ใช้แก้ไ ขป ัญหาการจัดการขยะอยู่เดิมท้า

ให้เป ็นอุปส รรคในก ารผลัก ดันจัดการขยะท ี่ปลายท างอย่างถูก ต้องตามนโย บ ายรัฐบ าล ซึ่งส่งผลตอ่การ

จัดการขยะเก ่าสะสมในสถานที่ก้าจัดขยะที่ไม่ถูก ต้องท ี่จะมีปริมาณมากขึ้นจากขย ะมูลฝอยใ หมม่ิได้รับ

การจัดการอย่างถูก ต้อง โดย ป ัจจุบ ันสามารถท ้าได ้เพียงใชด้ินฝังกลบ ขยะไว้ชั่วคราวเท ่านั้น ซ ึ่งมีปัญหา

ด้านงบป ระมาณและเครื่องมือเครื่องใชใ้นก ารฝังกลบ ขยะอยู่ และสุดท ้าย การจัดการของเสียอันตราย

ชุมชน มีความคืบหนา้ในก ารจัดตัง้ศูนย์ช่ัวคราวในก ารรวบรว มขยะอันตรายไ ป ก้าจัดอย่างถูก ต้องตาม

หลักวิชาการ ซ ึ่งต้องมีการรวมให้ได้ปริมาณหนึ่งจึงจะสามารถส่งไป ก้าจัดได้อย่างคุ้มค่า 
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บทที่ 3 ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 

3.1 จังหวัดล้าปาง  

3.1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครล้าปาง 

1) ข้อมูลทั่วไป  

    เทศบาลนครล าปาง  ตั้งอยู่ที่ 246 ถนนฉัตรชัย ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด

ล าปาง รับผิดชอบ พืน้ที่ 4 ต าบล คอื ต าบลสวนดอก ต าบลเวียงเหนอื ต าบลหัวเวียง  ต าบลสบตุ๋ย  

รวมถึงพื้นที่บางส่วนของ ต าบลบ่อแฮ้ว  ต าบลชมพู ต าบลพระบาท และต าบลพิชัย  มีจ านวนประชากรที่

อาศัยอยู่ในพืน้ที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  จ านวน 54,726 คน แบ่งเป็นประชากรหญิง  24,885 

คน และประชากรชาย 29,841 คน จ านวนครัวเรือน 28,100 ครัวเรือน โดยมีขนาดครัวเรอืนเฉลี่ย 2 

คนต่อ 1 ครัวเรือน ซึ่งมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับส ามะโนประชากรและครัวเรือนปีที่ผา่น ๆ มาย้อนหลังไป 

10 ป ี    

 

ตารางที่ 3.1 จ้านวนประชากรและครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครล้าปาง  

ป ี จ้านวนประชากร จ้านวนครัวเรือน 

2548 60,925 25,382 

2549 60,220 25,628 

2550 59,826 25,864 

2551 59,075 26,071 

2552 58,335 26,241 

2553 57,558 26,509 

2554 56,448 26,770 

2555 55,852 26,969 

2556 55,318 27,315 

2557 55,044 27,820 

2558 54,516 28,305 
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ทั้งนี ้สามารถจ าแนกจ านวนประชากรและครัวเรือนรายต าบล แสดงได้ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2 จ้านวนประชากรและครัวเรือนรายต้าบลในเขตเทศบาลนครล้าปาง ปี 2558 

ต้าบล จ้านวนประชากร จ้านวนครัวเรือน 

เวียงเหนอื 10,923 5,370 

หัวเวียง 7,639 3,904 

สวนดอก 4,716 3,161 

สบตุ๋ย 13,809 7,432 

พระบาท 9,183 4,516 

ชมพู 5,729 2,543 

พิชัย 937 326 

บ่อแฮ้ว 1,790 848 

ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง ตั้งอยู่ ใน

พืน้ที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครล าปาง บริเวณ บ้านปงแสนทอง หมู่ 5 ต าบลปงแสนทอง  อ าเภอ

เมือง จังหวัดล าปาง ค่าพิกัด X 546800 และ Y 2019903  มีขนาดพืน้ที่ 209 ไร่ 5 งาน ครอบคลุม

พืน้ที่ใหบ้ริการจัดการน้ าเสีย 6.7 ตารางกิโลเมตร ในพืน้ที่การปกครองรวม 22.17 ตารางกิโลเมตร  คิด

เป็นการบริการเชิงพืน้ที่ ร้อยละ 30 ของเขตปกครอง รอบรับปริมาณน้ าเสีย ชุมชนเข้าสู่ระบบ 4,000 

ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน หรอืร้อยละ 33 ของความสามารถการรองรับที่ออกแบบไว้ ในปัจจุบันมอบหมายให้

องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) ท าหนา้ที่เป็นหน่วยงานดูแลระบบ  

โดยโครงการระบบรวบรวมและ ระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการก่อสร้างจากงบประมาณ แผ่นดนิผ่าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในวงเงิน

งบประมาณ  631.85 ล้านบาท  และมีบริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จ ากัด  เป็นผู้ก่อสรา้งและ

ควบคุมงาน ใน ระยะเวลาการก่อสรา้ง  4 ปี ตั้งแต ่พ.ศ. 2545-2548   แล้วเสร็จเมื่อ 12 กันยายน 

2548 และได้เริ่มเปิดด าเนนิการ เป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2548   รวบรวมน้ าเสียจาก แหลง่ก าเนดิน้ า

เสียชุมชน ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในชวีิตประจ าวันของประชาชนใน พืน้ที่ ซึ่งส่วนใหญ่มแีหลง่ก าเนดิ

มาจากร้านอาหาร  จ านวน  699 แห่ง และแหลง่ก าเนดิน้ าเสีย อื่นรองลงมา  ได้แก่  หอพัก/อพารท์เมนท์/
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อาคารชุด จ านวน 177 แหง่ โรงเรียน 30 แหง่ โรงแรม 2 4 แหง่ ตลาด 19 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 7 

แหง่และโรงพยาบาล   4 แห่ง  ตามล าดับ  ทั้งนี ้จะเห็นได้ว่าจ านวนร้านอาหารมอีัตราการเพิ่มขึ้นจากปี 

2557 ถึงจ านวนร้อยละ 27.75  ที่ท าให้ปริมาณน้ าเสียเพิ่มขึ้น โดย น้ าเสียที่เกิดขึน้จากแหล่งก าเนิด

ดังกล่าว จะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าทิง้ตามไหล่ถนน และไหลไปสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนคร

ล าปางต่อไป 

ตารางท่ี 3.3 แหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครล้าปาง 

ล้าดับที่ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 19 

2 โรงแรม 24 

3 โรงพยาบาล 4 

4 ร้านอาหาร 699 

5 โรงฆ่าสัตว์ - 

6 หมูบ่้านจัดสรร - 

7 หนว่ยงานราชการ/เอกชน - 

8 หอพัก/อพารท์เมนท์/อาคารชุด 177 

9 หา้งสรรพสินค้า 7 

10 อื่น ๆ (ระบุ…โรงเรียน…..) 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริเวณทางเข้าโครงการ อาคารส้านักงานภายในโครงการ 
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

 เทศบาลนครล าปางมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายหน่วยงาน มีที่มาของนโยบายได้แก่ แผนยุทธศาสตรจ์ังหวัด ในส่วนของการจัดองคก์รและ

บุคลากรที่รับผดิชอบมีการจัดตัง้คณะท างาน และคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย และ

ก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบใหชั้ดเจน รวมทั้งมกีาร มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล 

ครอบคลุมการก าหนดเป้าหมาย การตดิตามประเมินผล และการใชจ้า่ยงบประมาณ พรอ้มแจ้งผลการ

ด าเนนิงานระบบ จัดท าสรุปรายงานการตดิตามประเมินผลเสนอคณะท างานและฝา่ยที่เกี่ยวข้องทราบเป็น

ระยะๆ   ส าหรับนโยบายด้านการจัดการงบประมาณได้มกีารจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดการน้ าเสีย ส่วนการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการน้ าเสียไม่มีองค์กร อื่นๆ เข้ารวมกลุ่มในการจัดการน้ าเสีย 

 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค  

(1) ระบบรวบรวมน้้าเสีย  

          ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน หรอืระบบระบายน้ าเสียเป็น แบบท่อรวม(Combined System )เป็น

ระบบที่ใชท้่อระบายน้ าฝนและน้ าเสียร่วมกัน โดยจะต้องสร้างท่อดักน้ าเสีย ( Interceptor ) เป็นระยะๆ เพื่อ

รวบรวมน้ าเสียใหไ้หลไปตามท่อรวมไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งก่อสร้างเลียบแมน่้ าวังตัง้แต่สะพานบ้านดง

พัฒนาถึงบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียหลังวัดศรีก้ า ความยาวรวม 3.7 กิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน

ของเทศบาลนครล าปางมีความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 12,300 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน น้ าเสียเข้า

ระบบรวบรวมเฉลี่ย 4,000 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน ซึ่งระบบรวมรวมน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง

จะมีทั้งหมด 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเลียบแมน่้ าวัง ชนิดท่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง มีขนาด

ท่อ 1.50 เมตร และมีความยาวท่อทั้งหมด 7,200 เมตร จุดเริ่มตน้อยู่ที่พิกัด 

18.291066/99.470807 ถึงจุดสิ้นสุดที่พิกัด 18.267205/99.457448   สว่นอีกหนึ่งเส้นทาง  

คือ ถนนปงแสนทอง ชนิดท่อเป็นแบบ HDPE มีขนาดท่อ 900 มิลลเิมตร และมีความยาวท่อทั้งหมด 

2,000 เมตร จุดเริ่มตน้อยู่ที่พิกัด 18.267228/99.457311 ถึงจุดสิ้นสุดที่พิกัด 

18.266418/99.442543 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครล้าปาง 

ถนน ชนิดท่อ 

ขนาด

ท่อ 

(มม.) 

ความยาว

ท่อ(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 

(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 

(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 

เลียบแมน่้ าวัง คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชนิดปากระฆัง 

๑๕๐0  ๓,๗๐๐  ๑๘.๒๙๑๐๖๖/

๙๙.๔๗๐๘๐๗ 

๑๘.๒๖๗๒๐๕/

๙๙.๔๕๗๔๔๘ 

ปงแสนทอง HDPE ๙๐๐  ๒,๐๐๐  ๑๘.๒๖๗๒๒๘/ ๑๘.๒๖๖๔๑๘/ 

    ๙๙.๔๕๗๓๑๑ ๙๙.๔๔๒๕๔๓ 

               

 รายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย  (CSO) 

บ่อดักน้ าเสีย(Combined Sewer Overflow : CSO)เป็นโครงสรา้งที่ต่อเช่ือมระหว่างท่อระบาย

น้ าและท่อดักน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียและระบายน้ าเสียปนน้ าฝนส่วนเกินใหไ้หล

ล้นออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ โดยน้ าล้นนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับ หรอื

ต้องผา่นเกณฑม์าตรฐานน้ าทิง้บ่อดักน้ าเสีย( CSO) ในเขตเทศบาลนครล าปาง          มจี านวนทั้งหมด 5 

บ่อ ดังนี้ บ่อแรก CSO1 และบ่อที่สอง CSO2 อยู่ในเขตของถนนมนตรวีิษณุ ส่วนบ่อที่สาม CSO3 อยู่ใน

เขตของถนนประสานไมตร ีบ่อที่สี่ CSO4 อยู่ในเขตของถนนนาก่วม และบ่อสุดท้าย CSO5 อยู่ในเขตถนน

เลียบแมน่้ าวัง บริเวณข้างสถานสีูบน้ าเสียซึ่งระบบบ่อดักน้ าเสียจะสง่น้ าเสียที่เข้ามาต่อไปยัง สถานสีูบน้ า

เสียหรือ สถานียกระดับน้ าเสียต่อไป 
 

ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) ในท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชน 

ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งท่ีตั้ง 

ถนน  A ถนนมนตรวีิษณุ CSO 1 ถนน  A ถนนมนตรวีิษณุ 

ถนนมนตรีวษิณุ CSO 2 ถนนมนตรีวษิณุ 

ถนนประสานไมตรี CSO 3 ถนนประสานไมตรี 

ถนนนาก่วม CSO 4 ถนนนาก่วม 

ถนนเลียบแมน่้ าวัง CSO5       ข้างสถานสีูบน้ าเสีย 
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รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรอื สถานียกระดับน้้าเสีย  

     สถานีสูบน้ าเสีย หรอืสถานียกระดับน้ าเสียจะเป็นระบบการสูบน้ าเสียเพื่อให้น้ าเสียใหส้ามารถ

ระบาย ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียได้ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครล าปางมี

เพียงสถานี เดียว  ได้แก่ สถานีสูบน้ าเสียที่ 1 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านศรปีงชัย ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง พิกัดทางภูมิศาสตร์ X 0546836 Y 2019787 ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนคร

ล าปางประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ เครื่องสูบน้ า แบบจุม่ มีขนาด 170 แรงม้า อัตราสูบน้ าเสีย 

325 ลูกบาศก์เมตรตอ่วินาที รวมทั้งระบบท่อและวาล์ว ซึ่งระยะทางของสถานีสูบน้ าเสียสุดท้ายถึงระบบ

บ าบัดน้ าเสียประมาณ 2 กิโลเมตร 

 

ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรอื สถานียกระดับน้้าเสีย 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั้ง 

ชนิดเครื่อง 

สูบน้้า/ที่ตั้ง

ระบบ

ควบคุม 

ขนาด 

(กิโลวัตต์ 

หรอืแรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย

(ลูกบาศก์

เมตร/วินาท)ี 

ระยะทางของ

สถานี 

สูบน้้าเสียสุดท้าย

ถงึระบบบ้าบัด 

น้้าเสีย (กิโลเมตร) 

สถานี 

สูบน้ าเสีย ที่ 1 

บ้านสีปงชัย 

สูบที่ 1 

แบบจุม่/

สถานี 
๑๗๐ แรงม้า ๓๒๕ ลบ.ม. ประมาณ ๒ กม. 

    

 

 

 

 

 

 

 อาคารสถานีสูบน้้าเสีย           เครื่องตักขยะอัตโนมัต ิ
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(2) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ ใช้บริหารจัดการน้ าเสียในพืน้ที่ เทศบาลนครล าปาง คือ ระบบบ่อปรับ

เสถียร (Stabilization Pond) เป็นวิธีการบ าบัดน้ าเสียแบบชีวภาพที่อาศัยธรรมชาติในการบ าบัดสารอินทรีย์

ในน้ าเสีย โดยการอาศัยการเก็บกักน้ าเสียไว้ในบ่อเปิด หรอืสระน้ าขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดปฏิกิรยิาการย่อย

สลายด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ท าให้สิ่งสกปรกถูกท าลายไป  ซึ่งแบ่งตามลักษณะการท างานได้ 3 บ่อ 

ได้แก่ 

 - บ่อผ่ึง 1 (Facultative Pond) บ าบัดน้ าเสียโดยจุลินทรีย์ เพื่อลดความสกปรกในรูปอินทรีย์

สาร ของน้ าเสียที่เริ่มเข้าสู่ระบบ ขนาด 36 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา ความ ลึก 3.00 - ๓.3๐ เมตร มี

ปริมาตรความจุน้ าเสีย 169,923 ลูกบาศก์เมตร  

 - บ่อผึ่ง 2 (Facultative Pond) บ าบัดน้ าเสียโดยจุลินทรีย์แขวนลอย ชนิดตอ้งการออกซิเจน

ซึ่งอยู่ในส่วนบนของบ่อเป็นตัวหลักในการบ าบัดน้ าเสีย โดยได้รับออกซิเจนจากการละลายออกซิเจนบน

ผวิน้ าโดยตรงและการสังเคราะหแ์สงของสาหร่ายเซลเดียว มีขนาดพืน้ที่ 58 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา  ลึก 

2.20 – 2.50 เมตร ปริมาตรความจุ 222,850 ลูกบาศก์เมตร  

 - บ่อผึ่ง 3 หรอืบ่อบ่ม (Maturation Pond) ท าหนา้ที่ปรับปรุงคุณภาพน้ าทิง้ก่อนระบายออกสู่

สิ่งแวดล้อม โดยแสงแดดในการท าลายเชือ้โรค แบคทีเรยีและไวรัสจากสิ่งปฏิกูล ขนาดพืน้ที่    29 ไร่ 16 

ตารางวา ความลึก 1.20 – 1.50 เมตร ปริมาตรความจุ 71,034 ลูกบาศก์เมตร  

  

ร่องระบายน้้าเสียเข้าระบบในโครงการ ประตูน้้าล้นระบายน้้าจากบ่อบ่ม 3 ไปยังบ่อ wetland

เครื่องตักขยะอัตโนมัต ิ
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 นอกจากนั้นยังมีบ่อ Wetland จ านวน 1 บ่อ บริเวณท้ายบ่อบ่มก่อนปล่อยน้ าออกสู่ล า เหมอืง

แมก่ืย  ซึ่งมกีารใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศ  โดยประสิทธิภาพการท างานของ

ระบบตามการออกแบบ สามารถรองรับ ปริมาณน้ าเสีย ได้  12,300 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน แตใ่นทาง

ปฏิบัติมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบจรงิเพียง 4,000 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน  โดยประมาณ  ทั้งนี ้ ในช่วงฤดูฝน

จะมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ 5,000 – 6,000 ลูกบาศก์เมตร และในช่วงหนา้แล้งปริมาณน้ าเสียจะลดลง

เหลือเพียง 1,500 – 2,000 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่ง คิดเป็นรอ้ยละ 3 1 ของระบบที่ออกแบบไว้ ส าหรับ 20 

ปี การจัดการน้ าทิง้จะปล่อยลงสู่ล าเหมืองแมก่ืย  

                 ปจัจุบนัมีการเดินระบบอยู่ตลอดเวลา โดยในการบ ารุงรักษา เทศบาลนครล าปางได้มกีาร

บ ารุงรักษาในเชิงป้องกันตามวาระ หรอืระยะเวลาการใชง้านตามก าหนด และซ่อมบ ารุงเมื่อครุภัณฑ์ /

อุปกรณ์ในระบบช ารุดไม่สามารถใช้ตอ่ไปได้   
 

 

 
 

 
แผนที่ 3.1 แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครล้าปาง 
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แผนผัง 3.1 แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครล้าปาง 

 

 
 

แผนผัง 3.2 บริเวณ (Layout) ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครล้าปาง 
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ตู้ควบคุมเครื่องจักรภายในระบบบ้าบัดน้้า 

บ่อผ่ึง 1 (Facultative Pond) 

ผักตบชวาบริเวณบ่อผ่ึง  2 

ถนนภายในบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
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 ร่องระบายที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการท่วม

ขัง 

บ่อผึ่ง 3 หรือบ่อบ่ม (Maturation Pond) 

  

  

  

บ่อ Wetland บริเวณปลายบ่อผึ่ง 

(Maturation Pond) 
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  ตารางท่ี  3.7  รายการเคร่ืองจักรและครุภัณฑ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครล้าปาง 

ล้าดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 แมก๊เนติกA145 - - ABB 2545  

2 แมก๊เนติกA110 - - ABB 2545  

3 
เครื่องต้ังเวลาแบบ

ดิจติอล 
- - - 2545  

4 เครื่องกรองน้ า - - - 2545  

5 
เครื่องยนตเ์รือ

พร้อมหางเรอื 
- - HONDA 2545  

6 
แอมมิเตอรแ์บบ 

LED 
- - SAISER 2545  

7 
เรือแบบท้องแบน

พลาสตกิ 
- - - 2545  

8 ปั้มดูดแรงดันสูง - - - 2545  

9 ปั้มหอยโข่งสูบน้ า   

ขึน้สูง 

 

MOTOR R-K 

ขนาด3HP 

- EBARA 

PUMP 

2545  

10 ปั้มหอยโข่งสูบน้ า

เข้าสนามหญ้า    

ตัวที่ 1 

PTS-30M 

ขนาด 3 HP 

- PIRALI 2545  

11 ปั้มหอยโข่งสูบน้ า

เข้าสนามหญ้า ตัวที่ 

2 

PX-207 

ขนาด 3HP 

- MIRANO 2545 

 

12 เครื่องดักขยะตัวที่1 

 

FS-1(บ.

ASSOCIATION) 

- WATER 

RAKO 

2545 
 

        

 

 

กห                     
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ล้าดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ 

13 เครื่องดักขยะตัวที่2 FS-1(บ.

ASSOCIATION) 

- WATER 

RAKO 

2545  

14 ตู้ควบคุมเครื่องตัก

ขยะอัตโนมัต2ิชุด 

ติดตัง้โดย บ.

ASSOCIATION 

- - 2545  

15 ประตูน้ าเปิด/ปิดน้ า

เข้าเครื่องตักขยะตัว

ที1่ 

ชป-1150 - - 2545  

16 ประตูน้ าเปิด-ปิด

น้ าเข้าเครื่องตักขยะ

ตัวที ่2 

ชป-1150(

มาตรฐานกรม

ชลประทาน) 

- - 2545 

 

17 เครื่องสูบน้ าเสีย  

ตัวที1่ 

120 KW - - 2545 
 

18 
เครื่องสูบน้ าเสีย  

ตัวที2่ 
120 KW - - 2545  

19 
เครื่องสูบน้ าเสีย  

ตัวที3่ 
120 KW - - 2545  

20 

ตู้ควบคุมเครื่องสูบ

น้ าเสียอัตโนมัต ิ 

(ตู้ใหญ่) 

ติดตัง้โดย บ. 

VARS 

เชยีงใหม่ 

- - 2545  

21 
รอกไฟฟ้าขนาด 

3 ตัน 

VSSD-300

ขนาด3ตัน 
- 

BLACK 

BEAR 
2545  

22 
เช็ควาลว์ขนาด  

30 CM 
- - - 2545  

23 ล้อเข็น(สแตนเลส) - - - 2545  

24 มิเตอรไ์ฟฟ้า - - - 2545  
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อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค  

      อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปางประกอบ

ไปด้วยอาคารส านักงาน ห้องปฏิบัติการ  บ้านพักเจ้าหนา้ที่  อาคารป้อมยาม  อาคารจอดรถ     รั้วของโรง

บ าบัดน้ าเสียจะเป็นรั้วลวดหนาม ระบบจัดการน้ าฝนเป็นแบบท่อรวบรวมน้ าฝน โดยในพืน้ที่ของระบบ

บ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปางจะมีแนวกันชนเป็นไม้ยืนตน้จ านวน 3 ด้านของพื้นที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย มี

ความสูงเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร 

ตารางที่ 3.8 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครล้าปาง 

อาคาร ม/ีไม่มี/ระบุ 
อาคารส านักงาน ม ี
หอ้งปฏิบัติการ ม ี
บ้านพักเจ้าหนา้ที่ ม ี
อาคารป้อมยาม ม ี
อาคารจอดรถ ม ี

รั้ว ม/ีรั้วลวดหนาม 
ระบบจัดการน้ าฝน ม/ีท่อรวบรวมน้ าฝน 

แนวกันชน (Buffer Zone) ม/ีจ านวน 3 ด้าน ชนิดพันธุ์พืช ไม้ยนืต้น ความสูงเฉลี่ย 3 เมตร  
 

(3) การติดตามตรวจสอบ 

     เทศบาลนครล าปาง ตรวจสอบคุณภาพน้ าเข้าระบบรวมถึงน้ าทิง้ ที่ออกสู่ล าน้ าสาธารณะ

เป็นประจ าทุกเดือน ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ล าเหมอืงแม่กยื เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตรและการ

รักษาระบบนิเวศ  

 

 

 

 

 

 
 

 

การระบายน้้าที่ผ่านการบ้าบัดลงล้าเหมอืงแม่กยื

แก้ปัญหาการท่วมขัง 
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4) ข้อมูลด้านการบรหิารจัดการ 

การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียทางเทศบาล นครล าปาง ได้เป็นฝ่ายด าเนินการในเรื่อง

การเดินระบบเอง และได้บันทึกข้อตกลงรว่มกันจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสีย มี

งบประมาณในการจัดการ ระยะเวลา 5 ปีๆละ 1 ,200,2000 บาท  ทางเทศบาลนครล าปาง ยังไม่มี

ข้อบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน และไม่เก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ตลอดจน

ไม่ได้ท าการศกึษาเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชนไว้  ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ า

เสียชุมชนของเทศบาลนครล าปางเป็นจ านวน 3,995,043.39 บาทต่อปี และในด้านการจัดการระบบ

บ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครล าปางด าเนินไปได้ดว้ยดีไม่มีปัญหาในการด าเนินการในด้านบริหารจัดการ

ระบบบ าบัดน้ าเสียของทางเทศบาล 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

      การประชาสัมพันธ์ดา้นการจัดการน้ าเสียชุมชนของเทศบาลนครล าปาง จะมีรูปแบบและ

ความถี่ของการประชาสัมพันธ์ คือ จะรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้ความรูด้้านการจัดการน้ าเสียแก่ประชาชน

ในเขตพืน้ที่เทศบาลนครล าปาง และยังมีกิจกรรมการมสี่วนรว่มของประชาชนด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน 

ในรูปการอบรม สัมมนาให้ความรู้ดา้นการจัดการน้ าเสียประมาณ 2 ครั้งต่อปี เนื่องจากทางเทศบาลนคร

ล าปางได้มกีารเข้าถึงชุมชนคอยรับฟังแก้ไข และให้ความรู้ดา้นการจัดการน้ าเสีย    จงึไม่มปีัญหาร้องเรียน

จากชุมชน 

 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

     1) ปรมิาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบน้อย เนื่องจากระบบรวบรวมน้ าเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมดของ

เทศบาลฯ รวมทั้งการระเหยของน้ าในช่วงฤดูแล้ง ท าให้ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกวา่ที่ได้ออกแบบไว้และไม่

มีปรมิาณน้ าเสียออกจากระบบในหน้าแล้ง น้ าเสียจึงถูกกักไว้ในบ่อนาน ท าให้เกดิปัญหา ดังนี้ 

- ท าให้มปีัญหาสาหรา่ยลอยเป็นฝ้าที่ผิวหนา้ของบ่อผ่ึง 1 และ 2 มีผลต่อปริมาณ

ออกซิเจนในบ่อ และเกิดกลิ่น ซึ่งได้แก้ไขโดยการดึงน้ าเข้าสู่ระบบ และใชเ้รือวิ่งตผีวิน้ าให้สาหรา่ยแตกตัว 

รวมทั้งให้เกิดอากาศบริเวณผิวน้ า และใหน้้ าได้รับแสงอย่างเต็มที่ ตลอดจนปลูกผักตบชวาเพื่อบังแดดที่จะ

ส่องลงมายังผวิน้ า  ซึ่งท าให้เกิดปัญหาผักตบชวาระบาดลอยปิดผิวน้ า 
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- มีปลาในบ่อจ านวนมาก ท าให้น้ าขุ่นและมีผลต่อการเจริญเติมโตของสาหรา่ย รวมทั้งมผีล

ต่อคุณภาพน้ า และยังท าใหม้ีชาวบ้านเข้ามาจับปลาในโครงการ โดยเฉพาะในบ่อที่ 1 ท าให้มปีัญหาในการ

ดูแลรักษา ซึ่งปัจจุบันได้ท าบันทึกข้อตกลงกับชาวบ้านแลว้อนุญาตให้จับปลาได้เฉพาะในบ่อสุดท้ายเท่านั้น  

ตลอดจนแก้ไขปัญหาโดยการสูบน้ าทิง้เพื่อก าจัดปลาออกจากบ่อ  

- สาหร่ายไหลปนน้ าที่ผ่านการบ าบัดออกจากระบบ แก้ไขโดยใช้ผักตบชวาท าแนวกั้นในบ่อบ่ม 2  

- บึงประดิษฐ์มขีนาดความจุน้อย ท าให้ระยะเวลาในการกักเก็บน้ าในบ่อมจี ากัด มผีลตอ่

ประสิทธิภาพในการดูดซับสารและแรธ่าตุตา่งๆ แก้ไขโดยการสร้างฝายกรองน้ าและปลูกพืชหลังฝาย

บริเวณคลองระบายน้ า ที่เชื่อมตอ่จากบึงประดิษฐ์   

- มีน้ าขังบริเวณทิศเหนอื (บ้านไร่) เนื่องจากก่อสรา้งขวางความลาดชัน  ซึ่งแก้ไขโดยการ

ก่อสร้างถนนพาดขวางกลางบ่อ เพื่อระบายน้ าออก มีผลใหข้นาดความจุดของบ่อลดนอ้ยลงกว่าเดิม 1 ไร่ 

- ปัจจุบันการบ าบัดน้ าเสียในพืน้ที่ยังไม่ครอบคลุม จงึวางแผนก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย

ระยะที่ 2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อขยายพืน้ที่รับน้ าใช้งบประมาณจากเงนิสะสมของเทศบาลนครเอง 

โดยด าเนินการเป็นระยะๆ  
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3.2 จังหวัดพะเยา 

3.2.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย   

   เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองพะเยา 

        1) ข้อมูลทั่วไป  

 โรงบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงพะเยา ตัง้อยู่ที่ ซอยข้างสนิธาน ีต าบลแมต่  า อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา พิกัด 19.15131/99.918612 ในพืน้ที่ที่เทศบาลเมืองพะเยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จ านวน  

79 ไร่ ให้บริการบ าบัดน้ าเสียในพืน้ที่เทศบาลเมอืงพะเยา  2.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของ

พืน้ที่การปกครองเทศบาลเมอืงพะเยา  ซึ่ง มีพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร หรอื

ประมาณ 5 ,625 ไร่ ประกอบด้วย 2 ต าบล  คือ ต าบลเวียงและต าบลแมต่  า โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการก่อสร้างจากแหล่งงบประมาณแผ่นดนิ ผา่นกรมโยธาธิการ จ านวนเงิน 200 ลา้นบาท 

และได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2539 บริษัท ชัยภูมิ ยัวเซ้งฮวด เป็นผู้ควบคุมและด าเนนิการก่ อสร้าง โรง

บ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงพะเยาได้เริ่มเปิดท าการครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 มีปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ 

4,761.32 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน  คิดเป็นรอ้ยละ 49.08 ของที่ออกแบบไว้  จ านวน 9,700 ลูกบาศก์

เมตรต่อวัน ทั้งนี ้สภาพแวดล้อมบริเวณพืน้ที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มแีมน่้ าอิงไหลผา่นในระยะหา่ง

จากระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร และห้วยร่องค้าน ซึ่งเป็นน้ าสาขาแมอ่ิง รองรับน้ าจาก

การบ าบัดของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงพะเยา 

เทศบาลเมอืงพะเยา มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบในการบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมอืง

พะเยา ณ เดือนกุมภาพันธ์  2558 จ านวน 17 ,425 คน จ านวนครัวเรือน   7,907 ครัวเรือน ส าหรับ

แหลง่ก าเนดิน้ าเสียส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานราชการและหนว่ยงานเอกชน  จ านวน 11 แห่ง

นอกจากนั้นเกิดจากโรงแรม 7 แหง่ ตลาดสด 3 แหง่ หมูบ่้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้า ประเทละ 1 

แหง่ ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 3.9 จ้านวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  

ป ี จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

2548 19,118 7,078 

2549 18,976 7,131 

2550 18,822 7,213 

2551 18,630 7,283 

2552 18,294 7,376 

2553 18,099 7,433 

2554 17,862 7,576 

2555 17,689 7,673 

2556 17,614 7,741 

2557 17,467 7,854 

2558 17,425 7,907 
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แผนที่  3.2  แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
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แผนผังที่  3.3  ผังแสดงเส้นท่อระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา 
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แผนผังท่ี 3.4  แสดงผังบรเิวณ (Layout) ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา 
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   2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

เทศบาลเมอืงพะเยาได้ ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลและ แผนแมบ่ทการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชวีิต ของประชาชนในพื้นที่ ให้ดีขึ้น โดยนโยบายที่วางไว้ได้แปลงไปสู่การปฏิบัติใน

รูปโครงการ แผนงาน และมาตรการ ซึ่ง เน้นไปที่ชุมชนในเขตเทศบาลที่ มีความหนาแนน่  ผา่นการจัดสรร

งบประมาณอย่างชัดเจน ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งดา้นการ

บริหารจัดการน้ าเสีย ด้านเทคนิค บุคลากรและงบประมาณ รวมทั้งการจัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนนิงานเสนอต่อผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการแตง่ตัง้คณะกรรมการ คณะท างาน

รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน และการก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของฝา่ยบริหารยัง

ไม่มคีวามชัดเจนในสายงานการบังคับบัญชา ส าหรับการออก         เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ

การจัดการน้ าเสียชุมชนที่องค์การจัดการน้ าเสีย เทศบาลเมอืงพะเยาและจังหวัดได้รว่มจัดท ารา่ง เทศ

บัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย ค่าบริการน้ าทิง้ และค่าใบอนุญาตใหต้่อท่อเชื่อม ซึ่งแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยเตรยีมเสนอในการประชุมสภาเทศบาลเมอืงพะเยาต่อไป   

 

 3) ข้อมูล ด้านเทคนิค 

(1) ระบบรวบรวมน้้าเสีย  

           โครงการระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงพะเยา  มีความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 9,700 

ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน มนี้ าเสียเข้าระบบประมาณ 4,000-4,500 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน      ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 49.08 ของประสทิธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียที่ออกแบบไว้  ประกอบ ดว้ย ระบบรวมรวมน้ า

เสียชุมชนใน พืน้ที่เข้าสูร่ะบบบ าบัด รวม ความยาวของท่อทั้งหมด 11,221.95 เมตร     โดยมี

รายละเอียดของท่อรวบรวม ดังนี้  

 

 

‘ 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา 

ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ 

(นิ้ว) 

ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 

(กิโลเมตรท่ี/

พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 

(กิโลเมตรท่ี 

/พิกัด) 

ถนนสุสาน     

ฝั่งซ้าย 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 1,149.50 0+040.00 1+189.50 

ถนนสุสาน 

ฝั่งขวา 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 337.75 0+570.00 0+970.75 

ถนนพหลโยธิน

ต่อถนนสุสาน  

ฝั่งซ้าย 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

47.25 129.20 1+201.00 1+330.20 

ถนนเทศบาล คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  

82.70 238.40 1+330.20 1+439.40 

ถนนประตูกลอง 

ฝั่งขวา 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 478.30 0+032.00 0+478.00 

ถนนประตูกลอง

ซอย 2 ฝั่งขวา 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 356.90 0+032.00 0+388.90 

ถนนเทศบาล 

ฝั่งขวา 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

47.25 190.80 0+002.00 0+192.80 

ถนนเทศบาล 

ฝั่งซ้าย 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 536.00 0+006.00 0+542.00 

ถนนชายกว๊าน

ฝั่งซ้าย 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

23.60 1,717.30 0+000 1+717.30 

ถนนง้าเมือง 

ฝั่งซ้าย 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

47.25 402.70 0+764.00 1+166.70 

ถนนง้าเมือง 

ฝั่งขวา 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 397.20 0+763.00 1+160.20 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ 

(นิว้) 

ความยาวท่อ

(เมตร) 

จุดเร่ิมต้น 

(กโิลเมตรที่/

พิกัด) 

จุดสิน้สุด 

(กโิลเมตรที่/

พิกัด) 

ถนนหลัง 

ศาลเจ้า 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

 

47.25 157.50 0+012 0+169.50 

ถนนพหลโยธิน

สายเก่าฝั่งขวา 
 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

23.60 721.40 0+448.00 1+169.40 

ถนนพหลโยธิน

สายเก่าฝั่งซ้าย 
 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 544.00 0+440.00 1+080.00 

ถนนชายกว๊าน คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 
 

23.60 1,737.50 0+00.00 1+737.50 

ถนนทางหลวง

แผ่นดนิ 

หมายเลขที่1 
 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 1,200.103 1+550.00 2+750.103 

ถนนทางเข้าบ่อ

บ้าบัดน้้าเสีย 

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

31.50 927.40 0+045.00 0+972.40 

 

 

อย่างไรก็ตามเทศบาลเมอืงพะเยาได้ท าการขยายแนวท่อรวบรวม โดยใช้งบประมาณของเทศบาล

เมืองพะเยาเอง ครอบคลุมพืน้ที่ต าบลแมต่  า และทดลองเชื่อมเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว แตย่ังคงมนี้ าเสีย

เข้าระบบไม่มากพอ เนื่องจากเป็นระบบท่อรวบรวมที่อาศัยหลักการความลาดอียงของพื้นที่ ไม่มสีถานีสูบ

น้ า ที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ดังนั้น ปัจจุบันท่อรวบรวมจงึครอบคลุมพืน้ที่เทศบาลเมอืง

พะเยายกเว้นในบริเวณชุมชนวัดศรโีคมค า   

 

 



53 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

รายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย  (CSO) 

 บ่อดักน้ าเสีย ( CSO) ของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงพะเยา มจี านวนบ่อดักน้ าเสียทั้งหมด 2 

บ่อ ได้แก่ บ่อดักน้ าเสีย CSO1 บริเวณแยกประตูเหล็ก และบ่อดักน้ าเสีย CSO2      บริเวณสถานีสูบน้ า

ชายกว๊าน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สภาพบ่อดักน้้าเสียแยกชายกว๊าน 

 

สภาพบ่อดักน้้าเสียประตูเหล็ก 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสีย 

สถานีสูบน้ าเสียในระบบรวบรวมน้ าเสียของโครงการบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงพะเยามี 3 แห่ง คือ  

1. สถานีสูบน้ าเสียพืน้ที่ 5 (PS1) ตั้งอยู่บริเวณแยกประตูเหล็ก ประกอบด้วย  

- เครื่องสูบน้ าเสีย ขนาด 25 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้ าเสียได้ 85.6 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

จ านวน 2 ชุด  

- เครื่องสูบน้ าเสีย ขนาด 30 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้ าเสียได้ 300 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

จ านวน 2 ชุด  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. สถานีสูบน้ าเสียพืน้ที่ 6 (PS2) ตั้งอยู่บริเวณริมถนนชายกว๊าน ประกอบด้วย  

- เครื่องสูบน้ าเสีย ขนาด 42 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้ าเสียได้ 316 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

จ านวน 2 ชุด  

- เครื่องสูบน้ าเสีย ขนาด 37 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้ าเสียได้ 300 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

จ านวน 2 ชุด  
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

3. สถานีสูบน้ าเสีย PS3 ตัง้อยู่ในบริเวณโรงบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย  

- เครื่องสูบน้ าเสีย ขนาด 25 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้ าเสียได้ 462 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

จ านวน 4 ชุด  

- เครื่องสูบน้ าเสีย ขนาด 45 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้ าเสียได้ 500 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

จ านวน 1 ชุด  
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

           (2) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยา เป็นระบบบ าบัดที่ประกอบด้วยบ่อบ าบัดจ านวน 

3 บ่อ ได้แก่ 

- บ่อผึ่ง 1 (Facultative Pond) ขนาดพืน้ที่บ่อ 31 ไร่ ความลกึ 3.5 เมตร ปริมาตรน้ าเสียที่

สามารถกักเก็บ 173,600 ลูกบาศก์เมตร ก าหนดระยะเวลาเก็บกักน้ าเสีย 15 วัน  

- บ่อผ่ึง 2 (Facultative Pond) ขนาดพืน้ที่บ่อ 17 ไร่ ความลกึ 3.5 เมตร ปริมาตรน้ าเสียที่

สามารถกักเก็บ 95,200 ลูกบาศก์เมตรก าหนดระยะเวลาเก็บกักน้ าเสีย 5 วัน  

- บ่อบ่ม (Maturation Pond) ขนาดพืน้ที่บ่อ 15 ไร่ ความลกึ 3.5 เมตร ปริมาตรน้ าเสียที่

สามารถกักเก็บ 84,000 ลูกบาศก์เมตร ก าหนดระยะเวลาเก็บกักน้ าเสีย 7 วัน ก่อนระบายออกสู่ หว้ย

ร่องค้าน  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 3.5 แสดงระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Facultative Pond 1 

  

  

Facultative Pond 2 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริเวณน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดระบายออกสู่ห้วยร่อง

ค้านnd 1 

  

บ่อบ่ม 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

          3) ระบบการติดตามตรวจสอบ 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมอืงพะเยาจะ มกีารบ ารุงรักษาในเชิงป้องกันตามวาระหรอื

ระยะเวลาการใชง้านตามก าหนด และมีการซ่อมบ ารุงทุกครั้งที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ในระบบช ารุดไม่

สามารถใช้ตอ่ไปได้  ในการตรวจสอบคุณภาพน้ าจะมีการตรวจสอบน้ าเข้าระบบรวมถึงน้ าทิง้ทุกเดือน 

โดยส่งตรวจซ้ าที่ห้องปฏิบัติการคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเพื่อตรวจสอบผลคุณภาพ

น้ าที่ได้  ซึ่งค่าการตรวจพบความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ าในรูป BOD ของระบบบัดน้ า

เสียจะอยู่ที่รอ้ยละ 50-80  ส าหรับการจัดการน้ าทิง้ จะปล่อยลงสู่ห้วยร่องค้าน ที่ใชป้ระโยชน์ในการ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรช้ารุด สภาพเครื่องจักรช้ารุด 

การซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรช้ารุด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้า 
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             ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืง พะเยา

ประกอบไปด้วยอาคารส านักงาน ห้องปฏิบัติการ อาคารป้อมยาม และอาคารจอดรถ  ถนนภายใน

โครงการเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มคีวามกว้าง 4 เมตร ร้ัวของโรงบ าบัดน้ าเสียจะเป็นรั้ว             

ลวดหนาม ระบบจัดการน้ าฝน ภายในโครงการ มรีะบบการจัดการน้ าฝนโดยการวางท่อและล าราง 

เชน่เดียวกันกับการจัดระบบป้องกันโดยจัดท าแนวกันชนตน้ไม้  ซึ่งจัดท าทั้งหมด 3 ด้านจ านวน         1 

แนว ดังนี้  

  แนวที่ 1 ชนิดพันธุ์ กระถินยักษ์ ความสูงเฉลี่ยโดยประมาณ 10 เมตร  

  แนวที่ 2 ชนิดพันธุ์ กระถินณรงค ์ความสูงเฉลี่ยโดยประมาณ 10 เมตร  

  แนวที่ 3 ชนิดพันธุ์ สัก ความสูงเฉลี่ยโดยประมาณ 4.8 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

บริเวณอาคารประกอบและสาธารณูปโภค 
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ตารางท่ี 3.11 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองพะเยา 

อาคาร ม/ีไม่มี/ระบุ 

อาคารส านักงาน ม ี

หอ้งปฏิบัติการ ม ี

บ้านพักเจ้าหนา้ที่ ไม่ม ี

อาคารป้อมยาม ม ี

อาคารจอดรถ ม ี

รั้ว ม/ีรั้วลวดหนาม 

ระบบจัดการน้ าฝน ม/ีท่อรวบรวมน้ าฝน 

แนวกันชน (Buffer Zone) 

ม/ีจ านวน 3 ด้าน ชนิดพันธุ์พืช ตน้กระถินยักษ์ ตน้

กระถินณรงค์ และตน้สัก ความสูงเฉลี่ย 6 - 10 เมตร 

ตามล าดับ 

 

 4) ข้อมูลด้านการบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมอืงพะเยา   ได้ด าเนินการร่วมกับ องค์การ

จัดการน้ าเสีย โดยใช้งบประมาณของ ทางเทศบาล เมืองพะเยาทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันการออกเทศบัญญัติ

เรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ยังอยู่ในขั้นตอนรอเสนอร่าง เทศบัญญัติฯ เข้าการประชุมสภา

เทศบาล จึงยังไม่มีการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ทั้งนี ้อัตราค่าบริการที่ศึกษาไว้ 30 บาทต่อ

ครัวเรือน   

           นอกจากนั้น เทศบาลเมอืงพะเยายังได้จัดท างบประมาณเพื่อการบ ารุงรักษาครุภัณฑใ์นระบบดังนี้  

1) ซ่อมแซมประตูน้ า โดยปรับปรุงเป็นท่อ Fiberglass ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัตงิบประมาณ     

ปี 2559   

2) จัดซื้อเครื่องตักขยะออกจากน้ าเสียทดแทนเครื่องเก่าที่ช ารุด โดยใช้งบประมาณ ปี 2560  

3) ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการซ่อมแซมท่อน้ าเสีย ขนาด 500 

มิลลเิมตร ในช่วงสถานีสูบน้ าย่อย 2 ท้ายกว๊าน – บ่อบ าบัด ที่ช ารุด ท าให้ถนนในบริเวณนั้นแตกเป็นแนว

ยาว 1.8 – 2.0 กิโลเมตร  ผา่นแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  โดยสภาเทศบาลฯ ได้รับ

เรื่องไว้ในหลักการแลว้ 
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 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โครงการระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมอืงพะเยา  ได้มกีารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในเขต

พืน้ที่ที่รับผดิชอบจัดการน้ าเสียชุมชน โดยจัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการน้ าเสีย ซึ่งเป็นความร่วมมอืร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจใหก้ับประชาชน และปลูกจติส านึกใหป้ระชาชนมคีวามตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ

น้ าเสีย ตลอดจนรว่มกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ า  ตามนโยบายพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน  

ผา่นการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้าน ท าใหส้ามารถแก้ไข

ปัญหาร้องเรียนจากชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง 

        6) ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

 - ประชาชนเข้ามาจับปลาในสถานีบ าบัดน้ าเสีย ท าให้บริเวณรอบๆ ขอบบ่อสกปรก เนื่องจากมี

เศษขยะอยู่จ านวนมาก 

 - บริเวณขอบบ่อช ารุดแตกหัก  เนื่องจากปริมาณน้ าลดลงมากในช่วงฤดูแล้ง 

 - เครื่องสูบน้ า P2-3,P2-4 ช ารุด ไม่สามารถท างานได้ 

 - ประตูกันกลับ  (Flap gate) ช ารุดบริเวณ Over Flow 

 - ท่อน้ าเสีย (ไฟเบอร์กลาส) ขนาด 500 mm. ใต้พื้นผิวถนนแตก 

 - ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะทาง 

 - เครื่องจักรช ารุด ขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
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         ขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนนิการโครงการ 

 - รณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจถึงสารพิษที่เกิดจากการน าสัตว์น้ าที่

อยู่ในบ่อบ าบัดไปบริโภค และใหต้ระหนักถึงภาระหนา้ที่ที่ประชาชนต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

และช่วยเน้นให้พนักงานรักษาความปลอดภัยท าการตรวจตราในพืน้ที่ ทุกๆชั่วโมง และขอใหเ้ข้มงวด

มากกว่านี ้

 - จัดหางบประมาณเพื่อซ่อมแซมขอบบ่อเพื่อป้องกันมใิห้เกิดความเสียหายมากขึ้นและมิให้น้ าเสีย

ในบ่อซึมไปตามผิวดินและเป็นสาเหตุท าให้ขอบบ่อเกิดการทรุดตัว 

 - จัดหาบประมาณในการซ่อมแซมและเปลี่ยนชนดิท่อ เส้นทางเดินท่อใหม่  

           - จัดหาบุคลากรที่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
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3.3 จังหวัดสุโขทัย 

3.3.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

   เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

1) ข้อมูลทั่วไป  

        สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ตั้งอยู่ที่ บ้านบางกระบาน หมู่  10 ต าบล

ยางซ้าย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีขนาดพืน้ที่ 97 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา แบ่งเป็นพืน้ที่

บ่อบ าบัด 63 ไร่ สว่นพืน้ที่ที่เหลอืเป็นขอบบ่อ ถนน รั้วและแนวปลูกต้นไม ้ รับผิดชอบพืน้ที่ต าบลธานีและ

ต าบลยางซ้าย โดยรับบริการจัดการน้ าเสีย 2.94 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 84 ของพื้นที่เขต      

การปกครองทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ 6 ,973 ลูกบาศก์เมตร        

จากที่ออกแบบไว้รองรับปริมาณน้ าเสียสูงสุด 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับ 20 ปี ที่ ซึ่งต่ ากว่า    

การค านวณ 1,427 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน คิดเป็นรอ้ยละ 83.01 ของความสามารถการบ าบัดที่ได้

ออกแบบไว้  ทั้งนี้ การก่อสร้างได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดนิผ่าน

กระทรวงวิทยาศาสตร์    เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 276 ,980,000 บาท บนที่ดนิซึ่งเทศบาล

เมืองสุโขทัยธานีเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์  บริเวณพิกัดทางภูมิศาสตร์ x 0586610 Y 1878304       

หา่งจากตัวเมืองประมาณ  2 กิโลเมตร  โดยก่อสรา้งแล้วเสร็จเมื่อ  14 พฤศจกิายน 2546 และเปิด

ด าเนนิการสถานปีรับปรุงคุณภาพน้ าครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546  ซึ่ง ในปัจจุบันกองชา่งสุขาภบิาล 

เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีเป็นส่วนงานที่รับผดิชอบดูแลระบบ 

ขอบเขตการปกครองและพืน้ที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัย

ธานี ครอบคลุมเขตพื้นที่ต าบลธานี และต าบลยางซ้าย โดยรวบรวมน้ าเสียของชุมชนส่งเข้าระบบบ าบัดน้ า

เสียของเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ หมู่บ้านบางกระบาน ต าบลยางซ้าย เพื่อท าการบ าบัด

แล้วปล่อยคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
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แผนที่ 3.2 เขตพื้นที่การปกครอง สถานีปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  

 

ตารางท่ี 3.12  จ้านวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  

ป ี จ้านวนประชากร จ้านวนครัวเรือน 

2548 17,510 6,217 

2549 17,171 6,262 

2550 16,893 6,324 

2551 16,479 6,375 

2552 16,210 6,446 

2553 16,457 6,491 

2554 16,293 6,584 

2555 16,089 6,651 

2556 15,867 6,735 

2557 15,618 6,781 

2558 15,626 6,791 
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ในส่วนของจ านวนประชากรในพืน้ที่รับผดิชอบเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี จากข้อมูล ณ วันที่        

31 ธันวาคม  2557  มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 15,618 คน จ านวนประชากรแฝง 

5,000 คนต่อปี  และจ านวนครัวเรือน 6,781 ครัวเรือน  โดยแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน เกิดขึน้จาก

กิจกรรมต่างๆ ในชวีิตประจ าวันของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มแีหลง่ก าเนดิมาจากร้านอาหาร จ านวน 

58 แหง่ และแหลง่ก าเนดิน้ าเสียอื่นรองลงมา ได้แก่ หนว่ยงานราชการ/เอกชน  โรงแรม  ตลาด และ

โรงพยาบาล จ านวน 17 แห่ง  7 แห่ง 4 แหง่ และ 2 แหง่ ตามล าดับ ทั้งนี้ น้ าเสียที่เกิดขึน้จาก

แหลง่ก าเนดิดังกล่าว จะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าทิง้ และไหลไปสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมอืง

สุโขทัยธานีตอ่ไป  

 ส าหรับสภาพแวดล้อมบริเวณสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ าของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในรัศมี        

1  กิโลเมตร มแีมน่้ าสายหลัก คือ แมน่้ ายม ซึ่งตัง้ห่างจากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 7 ,000 เมตร          

โดยมีการใชป้ระโยชน์ในการท านาของชาวบ้านบริเวณโดยรอบโครงการ 

 

ตารางท่ี 3.13  แหล่งก้าเนิดน้้าเสียในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

ล้าดับท่ี กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 4 

2 โรงแรม 7 

3 โรงพยาบาล 2 

4 รา้นอาหาร 58 

5 โรงฆ่าสัตว ์ - 

6 หมู่บา้นจัดสรร - 

7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 17 

8 หอพัก/อพารท์เมนท์/อาคารชุด - 

9 ห้างสรรพสินคา้ - 

10 อื่น ๆ (ระบุ……..) - 

     หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดอืน มีนาคม พ.ศ.2558 
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตรจ์ังหวัด เป็นล าดับขั้น รวมทั้งได้วางแผนการจัดการด้านนโยบายในการ

บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียตามแผนแมบ่ทการจัดการน้ าเสียชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล  โดยมี

การจัดท าแผนงาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าเสียในพืน้ที่ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ซึ่งมีการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นครั้งคราว  

ส่วนของการจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผดิชอบได้มกีารก าหนดผูร้ับผิดชอบที่ยังมขีอบเขต

หนา้ที่จ ากัด  แตม่ีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล ซึ่งมีการปรับปรุงขอ้มูลอย่าง

สม่ าเสมอ  และสรุปรายงานผลขอ้มูลด้านการบริหารจัดการต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ  พรอ้มจัดท าสรุป

รายงานการจัดการขยะมูลฝอยไว้ใชภ้ายในหนว่ยงาน ส าหรับรายละเอียดการจัดการงบประมาณเทศบาล

เมืองสุโขทัยธานี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย โดยก าหนดเป้าหมาย      

การตดิตามประเมินผลการใชง้บประมาณ รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบ        

ทั้งนี ้ในการจัดการน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ครอบคลุมเฉพาะน้ าเสียที่

เกิดขึ้นเฉพาะในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเอง ยังไม่มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืสถาบัน หน่วยงาน

อื่นเข้าร่วมในระบบ  

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 

(1) ระบบรวบรวมน้้าเสีย 

ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน หรอืระบบระบายน้ าเสียเป็นการน าน้ าเสียจากแหลง่ก าเนดิ

หลายๆ แหง่ไปรวมกันยังสถานที่ที่จะบ าบัด โดยผา่นท่อระบายน้ า ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนของเทศบาล

เมืองสุโขทัยธานี เป็นระบบท่อรว่ม ( Combined System ) ที่ปรับปรุงจากระบบระบายน้ าเดิม และมีการ

ก่อสร้างใหมบ่างสว่น  เพื่อปรับเป็นระบบที่ใชร้ะบายน้ าฝนและน้ าเสียร่วมกัน รวบรวมน้ าเสียใหไ้หลไปตาม

ท่อรวมไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสีย ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางตั้งแต ่0.60 – 1.50 เมตร ระบบรวบรวมน้ าเสีย

ชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี   มีความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 8,400 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน มี

น้ าเสียเข้าระบบรวบรวม 6 ,732 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน คิดเป็นรอ้ยละ 83.45  ที่ครอบคลุมพืน้ที่
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ให้บริการ ซึ่งระบบรวมรวมน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี     มีทั้งหมด 4 เส้นทาง เป็นท่อ

ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวรวม 3.3 กิโลเมตร  
 

ตารางท่ี 3.14 รายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

ถนน ชนิดท่อ 

ขนาด

ท่อ 

(เมตร) 

ความยาว

ท่อ(เมตร) 

จุดเริ่มต้น 

(กิโลเมตร

ท่ี/พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 

(กิโลเมตร

ท่ี/พิกัด) 

Route F1 ถนนนิกรเกษม คอนกรีตเสรมิเหล็ก  0.60 550    

Route F2  

ถนนประเสรฐิพงษ ์

- Route F2  

ถนนประเสรฐิพงษ์  

- Route F2/2 

ถนนนิกรเกษม  

คอนกรีตเสรมิเหล็ก  

1.00  

1.00 

 

196  

204 

  

Route K2  

ถนนบายพาส 101 

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1.50 210   

Route L2 ถนนบายพาส 101 

- Route L2 ถนน

บายพาส 101 

- Route L2-L  

ถนนจรดวิถถีอ่ง  

- Route L2-R 

ถนนจรดวิถถีอ่ง  

 

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

 

1.50 

 

1.50 

 

1.50 

 

169 

 

200 

 

379 

  

Route M1 ถนนบาลเมือง คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1.20 270   

Route P1 ถนนเลอไท คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1.00 230   

Route P2 ถนนจรดวิถถีอ่ง  คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1.50 196   

Route Q1 ถนนจรดวิถถีอ่ง  คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1.00 1.80   

   



69 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            
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ส าหรับท่อดักน้ าเสีย ซึ่งเป็นส่วนรองรับน้ าเสียจากระบบระบายน้ าก่อนที่น้ าเสียจะไหลลงสู่คลอง

หรอืแมน่้ า ไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ระบบการไหลในท่อดักน้ า

เสียเป็นการไหลด้วยแรงโน้มถ่วง ( Gravity Flow) โดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ,0.60 ,0.80 เมตร 

ยาว 9.5 กิโลเมตรโดยประมาณ มีดังนี ้

ตารางท่ี 3.15  รายละเอียดบ่อดักไขมันในท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

ถนน 
ขนาดท่อ 

(เมตร) 

ความยาว

ท่อ(เมตร) 

จ้านวน

บ่อพักน้้า 

บ่อ 

ODS 

หมายเหตุ 

Line1  

   - Line 1.0 ถนนเลี่ยงเมือง 

 

0.40 

 

143 

 

3 

 

2 

 

   - Line 1.1 ถนนจรดวิถถีอ่ง 0.40 658 8 0  

-  Line 1.2 ถนนจรดวิถถีอ่ง 0.40 347 4 0  

   -  Line 1.3 ถนนจรดวิถถีอ่ง 0.60 108 2 0  

-  Line1.4 ถนนจรดวิถถีอ่ง 0.80 114 2 0  

   -  Line1.5 ถนนจรดวิถถีอ่ง 0.80 292 5 0  

  -  Line1.6 ถนนจรดวิถถีอ่ง 0.80 31 1 1 ท่อรับแรงดัน STEEL 

PIPE ความยาว         

80 เมตร ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง    

0.40 เมตร พร้อม

โครงสรา้งสะพานรับทอ่

ข้ามแม่น้ ายม   

 - Line1.7 ถนนประเวศนคร 0.80 255 4 1  

   - Line1.8 ถนนประเวศนคร 

       - โรงบ าบัดน้ าเสีย 

0.80 2,625 38 0 ท่อรับแรงดัน STEEL PIPE 

ความยาว      584 เมตร 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     

0.40 เมตร ลอด   คลอง

บางกระบาน 
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ถนน 
ขนาดท่อ 

(เมตร) 

ความยาว

ท่อ(เมตร) 

จ้านวน

บ่อพักน้้า 

บ่อ 

ODS 

หมายเหตุ 

Line 2 ถนนวินิจฉัย 0.40 290 3 1  

Line 3 ถนนบาลเมือง 0.40 750 9 2  

Line 4 ถนนทัศนาพานิช 3 0.40 274 4 2  

Line 5 ถนนสิงหวัฒน ์      

  - Line 5 ถนนสิงหวัฒน ์5.0 0.40 366 7 4  

  - Line 5.1 ถนนสิงหวัฒน์ 5.1 0.40 646 8   

Line6 ถนนศรีอินทราทิตย ์ 0.40 770 13 2  

Line7 ถนนนิกรเกษม 0.40 117 4 1  

Line8 ถนนจรดวิถถีอ่งช่วง 2 10.1 762 15 4  

Line 9 ถนนศิรสิมารังค ์ 0.40 243 3 3  

Line10 ถนนไป 

โรงเรียนเทศบาล 2 

0.40 577 8 2  

 

 นอกจากนั้นในระบบรวบรวมน้ าเสียยังประกอบด้วยบ่อตรวจสอบ ( Manhole) เป็นอาคารชล

ศาสตร์ที่สรา้งเพื่อเป็นจุดต่อเชื่อมท่อระบายน้ า ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 15 เมตร หรอืทุก ๆ จุดที่เป็นจุด

เปลี่ยนทิศทางท่อ เช่น ทางแยก ทางโค้ง บ่อตรวจสอบใช้เพื่อตรวจสอบการไหลของน้ า สภาพของท่อ    

ใช้เพื่อการบ ารุงรักษาท่อ เชน่ การขุดลอกท่อ เป็นต้น 

รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรอื สถานียกระดับน้้าเสีย  

สถานีสูบน้ าเสีย หรอืสถานียกระดับน้ าเสีย เป็นระบบการสูบน้ าเสียเพื่อให้น้ าเสียใหส้ามารถ

ระบายไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียได้ ซึ่งระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี มีอยู่ 3 สถานี        

มีระยะทางของสถานีสูบน้ าเสียสุดท้ายถึงระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 2.5 กิโลเมตร โดยประมาณ  ได้แก่  

1) สถานีสูบน้ าเสีย 1 บนถนนจรดวิถีถ่อง บริเวณสวนสาธารณะ เชงิสะพานพระร่วง 

พร้อมท่อส่งน้ าแรงดัน ( Forced Main) ท าหนา้ที่สูบน้ าเสียที่รวบรวมได้จากพืน้ที่ตอนบนข้ามแม่น้ ายม 



71 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

เพื่อเข้าสู่ระบบท่อดักน้ าเสียช่วงต่อไป ประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะแบบ Manual ฝายน้ าล้น และเครื่อง

สูบน้ าเสีย จ านวน 5 ชุด ขนาด 25 กิโลวัตต์ 0.072 ลบ.ม./วินาที ท่อสง่น้ าแรงดันเป็นท่อ HDPE ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลเิมตร วางท่อเลียบสะพานพระร่วง ความยาว 80 เมตร 

2)  สถานสีูบน้ าเสีย 2  บริเวณทางเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย ท าหนา้ที่สูบน้ าเสียทั้งหมดที่รวบรวม

ได้จากเขตเทศบาลฯ ทั้งหมดเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะแบบอัตโนมัติ และ

เครื่องสูบน้ าเสีย จ านวน 5 ชุดขนาด 41 กิโลวัตต์ 0.097 ลบ.ม./วินาที อุปกรณ์ระบบท่อและวาล์ว 

3) สถานีสูบน้ าเสีย  3 ตั้งอยู่บริเวณภายในบ่อบ าบัดน้ าเสีย ท าหนา้ที่สูบน้ าเสียที่ผ่านการ

บ าบัดลงสู่คลองบาง กระบาน ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ าเสีย จ านวน 5 ชุด ขนาด 17 กิโลวัตต์ 0.097 

ลบ.ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีสูบน้้าเสีย 2 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

  

  

ระบบสูบน้้าเสีย 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เครื่องคัดแยกกากตะกอน 

 

กากขยะที่ผ่านระบบเครื่องคัดแยก 

 

  

  

 

 

น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด ผ่านประตูระบายน้้าล้นก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาต ิ
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

(2) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใชบ้ริหารจัดการน้ าเสียในพืน้ที่เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี คือ ระบบบ่อปรับ

เสถียร (Stabilization Pond) เป็นวิธีการบ าบัดน้ าเสียแบบชีวภาพที่อาศัยธรรมชาติในการบ าบัดสารอินทรีย์

ในน้ าเสีย ผา่นการเก็บกักน้ าเสียไว้ในบ่อเปิด เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดปฏิกิรยิาการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ตาม

ธรรมชาติ ท าให้สิ่งสกปรกถูกท าลายไป ที่สามารถแบ่งตามลักษณะการท างานได้ 3 บ่อ ได้แก่ 

- บ่อผ่ึง 1 ( Facultative Pond) ความลกึ 2.50 เมตร พื้นที่บ่อ 57,603 ตารางเมตร 

ปริมาตรความจ ุ126,000 ลูกบาศก์เมตร  

- บ่อผ่ึง 2 (Oxidation Pond) ความลกึ 1.0 เมตร พื้นที่บ่อ 48,637 ตารางเมตร ปริมาตร

ความจุ 42,000 ลูกบาศก์เมตร  

- บ่อบ่ม (Maturation Pond) ท าหนา้ที่ปรับปรุงคุณภาพน้ าทิง้ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ขนาดพืน้ที่ 29 ไร่ 16 ตารางวา ความลึก 1.0 เมตร พื้นที่บ่อ 18,530 ตารางเมตรปริมาตรความจุ 

8,400ลูกบาศก์เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะกอนที่ได้จากการดักแยกก่อนปล่อยน้้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัด 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บ่อผ่ึง 2 และบริเวณคันบ่อระหว่างบ่อผึ่ง 1 และ 2   

  

ท่อดักน้้าเสียจากบ่อผึ่ง 2 ก่อนระบายน้้าจากการบ้าบัดลงบ่ม   

  

บ่อบ่ม และกรอบ PVC แก้ไขปัญหาผักตบชวา   
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยประสิทธิภาพการท างานของระบบตามการออกแบบ สามารถรองรับปริมาณ น้ าเสียได้ 

8,400 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน แต่ในทางปฏิบัติมปีริมาณน้ าเสียเข้าระบบจรงิเพียง 6,732 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของที่ออกแบบไว้ ถึงแม้วา่มีการเดินระบบอยู่ตลอดเวลา โดยการบ ารุงรักษา   

ท าในเชิงป้องกันตามวาระ หรอืระยะเวลาการใชง้านตามก าหนด และซ่อมบ ารุงเมื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ใน

ระบบช ารุดไม่สามารถใช้ตอ่ไปได้ ตามคู่มอืการเดินระบบและบ ารุงรักษา รวมทั้งคู่มอืการใชง้านและ

เอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑท์ุกรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บ่อบ่ม และแนวคลองกระบาน   
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผัง 3.6 แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผัง 3.7  บริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมใน

ร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

ตารางท่ี 3.16 ปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2558  

หน่วย ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

เดือน 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

ตุลาคม 10,013.03 11,709.47 10,687.77 12,118.37 14,020.00 6,598.72 7,179.29 6,539.80 9,858.06 

พฤศจิกายน 1,645.90 9,930.08 14,291.59 8,872.01 6,608.03 7,238.92 4,108.09 5,705.62 7,300.03 

ธันวาคม 660.10 2,936.66 11,413.21 4,683.30 5,205.13 4,994.69 2,269.80 2,781.13 4,368.00 

มกราคม 357.00 5,208.71 7,977.53 3,298.14 4,159.36 2,324.51 3,785.33 1,870.71 3,622.67 

กุมภาพันธ ์ 2,034.99 1,042.61 8,332.16 2,627.73 4,596.19 6,939.10 3,252.32 6,680.89 4,438.25 

มีนาคม 1,378.78 1,512.83 6,819.54 3,204.50 9,885.60 8,074.41 4,965.62 5,722.37 5,195.46 

เมษายน 2,911.16 886.97 3,608.40 4,039.08 1,994.32 7,500.58 5,386.99 1,065.82 3,424.17 

พฤษภาคม 2,602.10 1,432.85 7,946.79 11,150.75 5,076.20 5,661.41 5,920.53 3,627.00 5,427.20 

มิถุนายน 2,043.98 4,026.28 7,787.16 7,278.49 7,398.38 7,305.50 3,276.44 1,859.00 5,121.90 

กรกฎาคม 3,466.09 3,464.97 9,866.06 9,182.83 5,094.83 6,828.80 4,331.63 9,500.57 6,446.97 

สงิหาคม 8,104.82 3,360.21 14,847.76 16,222.03 5,045.00 14,608.20 6,543.65 6,174.68 9,363.29 

กันยายน 10,691.34 6,479.99 15,800.14 14,428.94 7,888.43 5,257.79 8,256.83 5,648.66 9,306.52 
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ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                            

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

(3) การติดตามตรวจสอบ 

ระบบรวบรวมน้้าเสีย 

ท่อรวบรวมน้้าเสีย,ท่อระบายน้้าและบ่อตรวจสอบ/บ่อพักน้้า 

- ท าความสะอาดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาราง/ท่อระบายน้ าให้พร้อมใช้งานทุก 3 เดือน 

- ท าความสะอาดและตรวจสอบสภาพการไหลของน้ าเสีย สภาพทั่วไปด้านโครงสรา้ง

ของบ่อตรวจสอบและท่อรวบรวมน้ าเสียใหพ้ร้อมใชง้านทุก 1-2 ป ี

 

ท่อดักน้้าเสียและบ่อดักน้้าเสีย 

- เก็บสิ่งสกปรกตะกอนและขยะที่ตกค้างในตะแกรงดักขยะของบ่อดักน้ าเสียทุกสัปดาห์  

เมื่อพบการอุดตันเกิดขึ้นใหเ้ร่งแก้ไขโดยการขนย้ายสิ่งที่ท าให้อุดตันออกไปทันที 

    -  ท าความสะอาดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาท่อดักน้ าเสียและบ่อดักน้ าเสีย  ให้พร้อมใช้

งานก่อนฤดูฝนและหลังเกิดอุทกภัย 

-  ในกรณีที่ฝนตกหนัก น้ าฝนที่ไหลลงระบบระบายน้ ามีปริมาณมาก จนอาจท าให้เกิดน้ า

ท่วมพื้นที่เทศบาลฯ ได้ ให้ผู้ควบคุมสูบน้ าจากบ่อดักน้ าเสียทิง้ลงแม่น้ ายมได้เลย 

เนื่องจากน้ าเสียถูกน้ าฝนเจือจางความสกปรกลงและน้ าในแม่น้ ายม ซึ่งมรีะดับสูงมี

ปริมาณมากจนสามารถเจอืจางความสกปรกของน้ าเสียลงได้มากโดยไม่สง่ผลกระทบ

ต่อคุณภาพน้ าในแม่น้ ายม 

- การควบคุมการเปิด/ปิดประตูระบายน้ า ( Sluice Gate) ของบ่อดักน้ าเสีย โดยจะตอ้ง

ปิดประตูระบายน้ าเมื่อระดับน้ าในแม่น้ ายม, คลองกระชงค,์ คลองแมร่ าพัน, คลองตา

เพชรและคลองบางกระบาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าสาธารณะที่รองรับน้ าทิง้ มีระดับน้ าสูง

กว่าระดับน้ าในบ่อดักน้ าเสีย พร้อมทั้งติดตัง้เครื่องสูบน้ าที่มขีนาดใหญ่เพียงพอที่จะ

สูบน้ าส่วนเกินทิง้ออกจากบ่อดักน้ าเสียลงยังแหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ า

จากแหล่งน้ าสาธารณะไหลย้อนเข้ามาในระบบระบายน้ าและรวบรวมน้ าเสียได้ และ

เมื่อระดับน้ าต่ าลงจนสามารถระบายน้ าส่วนเกินทิง้ได้แบบ Gravity Flow ให้เปิดประตู

ระบายน้ าและหยุดการใชเ้ครื่องสูบน้ า 

- การเปิด/ปิดประตูระบายน้ า ( Sluice Gate) ควรเปิด/ปิดด้วยความระมัดระวัง โดยเปิด / 

ปิดขึน้ลงตามแนวดิ่งอย่างช้า ๆ และไม่ควรเปิด / ปิดเกิน 20 เซนติเมตร เนื่องจาก

บานประตูมนี้ าหนักมาก อาจจะท าให้บานประตูบิดได้ ก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายแก่
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ขอบบานประตูระบายน้ า และก่อนท าการเปิด/ปิดประตูระบายน้ า ควรตรวจสอบและ

เก็บสิ่งสกปรก ตะกอน และขยะที่ตกค้างกีดขวางบริเวณขอบบานประตูระบายน้ าออก

ทุกครั้ง 

- การเคลื่อนย้ายตะแกรงดักขยะแบบ Manual ควรเคลื่อนย้ายขึ้นลงตามแนวรางตะแกรง

โดยใช้เครื่องมอืหนัก เนื่องจากตัวตะแกรงมนี้ าหนักมาก หากขึ้นลงตามแนวดิ่งจะท าให้

รางตะแกรงช ารุดเสียหายได้ 
 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

บ่อสูบน้้าเสีย 

- เก็บสิ่งสกปรก ตะกอนและขยะที่ตกค้างในตะแกรงดักขยะของบ่อสูบน้ าเสีย ทุกวัน 

- ท าความสะอาดตะแกรงดักขยะแบบอัตโนมัติและขุดลอกตะกอนภายในบ่อสูบ  น้ าเสีย 2 

ทุก ๆ 3 เดือน 

- ท าความสะอาดตะแกรงดักขยะแบบ Manual และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ตรวจสอบ

ความแข็งแรงของจุดยึดต่าง ๆ ทุก ๆ 3 เดือน 

     - บ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าเสียและตะแกรงดักขยะอัตโนมัติให้คงสภาพดี และท างาน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตามข้อแนะน าของผู้ผลิต 

- ล้างท าความสะอาดและซ่อมแซมท่อน้ าล้นที่ตอ่เชื่อมจากบ่อสูบน้ าเสียจนถึงแหล่งรับน้ า

สาธารณะ ใหพ้ร้อมใชง้านก่อนฤดูฝนและหลังเกิดอุทกภัย 

 - ขยะที่ตักขึ้นมาโดยแรงงานคนและตะแกรงดักขยะอัตโนมัติจะต้องจัดเตรียมภาชนะ

จัดเก็บให้เพียงพอ และน าไปก าจัดอย่างสม่ าเสมอ ไม่ปล่อยทิง้ไว้จะเกิดกลิ่นและการ    

เน่าเสีย และต้องรักษาความสะอาดโดยรอบบ่อสูบน้ าเสีย 

บ่อวัดอัตราการไหล 

- ตรวจสอบความแตกต่างของระดับน้ าหนา้และหลังเวียร์ ตรวจสอบระดับสันเวียร์และ

ไม้บรรทัดวัดระดับน้ า ทุกๆวัน 

- ท าความสะอาดฝายกั้นน้ า (Weir ) และไม้บรรทัดวัดระดับน้ าทุก ๆ สัปดาห์ 

- เก็บสิ่งสกปรก ตะกอนและขยะออกจากบ่อวัดอัตราการไหลทุก ๆ สัปดาห์ 
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บ่อผึ่งและบ่อบ่ม 

- ควบคุมวัชพชืที่ขอบบ่อ ทุก ๆ สัปดาห ์ เพื่อป้องกันการพังทลายของคันบ่อเนื่องจากการ

ชอนไชของวัชพชื 

- ควบคุมปริมาณตะกอนลอยและฝา้ไข ทุก ๆ สัปดาห ์โดยใช้คราดตีให้แตกใหต้ะกอน

ลอยจมตัวลง หรอืใช้วธิีตักออกจากผวิบ่อแล้วน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะที่ใกล้

ที่สุดทันที ไม่ควรทิง้ตะกอนลอยไว้ที่ขอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

- ตรวจสอบการอุดตันของท่อเชื่อมระหว่างบ่อ ทุก ๆ 3 เดือน 

 

โดยสรุป เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้มกีารตรวจวัดปริมาณน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด และน้ า

เสียผ่านการบ าบัด ตลอดจนคุณภาพน้ าตามพารามิเตอรบ์ีโอดีและของแข็งแขวนลอยทั้งของน้ าเสียเข้า – 

ออกระบบ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการก าหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ทุกเดือน โดยวัดความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ าในรูปบี

โอดี(BOD) ได้รอ้ยละ 50-80 ทั้งนี ้น้ าที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดแล้วจะปล่อยลงสู่คลองบางกระ

บาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าสาธารณะที่มกีารใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรตอ่ไป   อย่างไรก็ตามการตรวจวัด

คุณภาพน้ าทิง้ พบว่า ในชว่งแลง้บางพารามิเตอรอ์าจไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้จาก

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  

ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงสุโขทัย

ธานีประกอบไปด้วยอาคารส านักงาน ห้องปฏิบัติการ อาคารป้อมยาม และอาคารจอดรถ ถนนภายใน

โครงการเป็นประเภทลูกรัง มีความกว้าง 4 เมตร ร้ัวของโรงบ าบัดน้ าเสียจะเป็นรั่วลวดหนาม ระบบ

จัดการน้ าฝนเป็นแบบท่อรวบรวมน้ าฝน และ ในพืน้ที่ของระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีจะมี

แนวกันชนเป็นไม้ยนืต้นคือ ต้นขี้เหล็ก และต้นตาล จ านวน 4 ดา้นของพื้นที่และมีจ านวน 2 แนว จะมี

ความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 - 5 เมตร 
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ตารางท่ี 3.17 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

อาคาร มี/ไม่มี/ระบุ 

อาคารส านักงาน ม ี

ห้องปฏิบัติการ ม ี

บ้านพักเจ้าหน้าที ่ ไม่ม ี

อาคารปอ้มยาม ม ี

อาคารจอดรถ ม ี

รัว้ ม/ีรัว้ลวดหนาม 

ระบบจัดการน้ าฝน ม/ีท่อรวบรวมน้ าฝน 

แนวกันชน (Buffer Zone) 
ม/ีจ านวน 3 ด้าน ชนิดพันธุ์พชื ต้นขี้เหล็ก ต้นตาล ความสูง

เฉลี่ย 1 - 5 เมตร ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ป้อมยามและประตูทางเข้า 1 บริเวณประตูทางเข้า 2  

อาคารวิเคราะห์คุณภาพน้้า บริเวณโดยรอบระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
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4) ข้อมูลด้านการบรหิารจัดการ 

    การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้เป็นฝ่ายด าเนินการ

ในเรื่องการเดินระบบเองทั้งหมด โดยได้ศกึษารายละเอียดและก าหนดอัตราการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ า

เสียชุมชนแลว้ที่ 400 บาท/ครัวเรือน/ปี ทั้งในส่วนของภาคประชาชนทั่วไป สถานประกอบการและอาคาร

พาณชิยกรรม แตย่ังไม่มีความพร้อมในการจัดเก็บและยังไม่มีขอ้บัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัด

น้ าเสียชุมชน และไม่เก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ท าใหย้ังคงมคี่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าเสีย

ชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นจ านวน 3,000,000 บาทต่อปี  

ในด้านการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีมีปัญหาในการ

ด าเนนิการทั้งในเรื่องประสิทธิภาพของระบบ การขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามรูค้วามช านาญ รวมถึง

ปัญหาจากเครื่องจักรที่เกิดการช ารุดและซ่อมแซมบ่อยครั้ง  ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้ตัง้เงนิ

งบประมาณไว้ 1.7 ล้านบาท เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และการบริหารจัดการในปี 2559  

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ดา้นการจัดการน้ าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

จะมีการประชุมระหว่างเทศบาลกับชุมชนทุกๆเดือน ท าให้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมายังไม่พบปัญหาการ

ร้องเรียนเกิดขึ้น ส่วนการสง่เสริมการมสี่วนรว่มของประชาชนในการบ าบัดน้ าเสียเบือ้งตน้ โดยการตดิตั้ง

บ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนนั้น ได้ประกาศไว้ในเทศบัญญัติ ประจ าปี 2550 แล้ว   

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

- ในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดปัญหาน้ าท่วมระบบรวบรวมน้ าเสีย  เนื่องจากมีการไหลย้อนกลับ        

ซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาโดยขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- น้ าที่ผ่านระบบยังคงมปีริมาณสารแขวนลอยสูงเกินมาตรฐาน เนื่องจากปัญหาการเจรญิ

ของสาหรา่ยในบ่อ มากถึงร้อยละ 50 ของผิวหนา้น้ าในบ่อ ซึ่งเกิดจากมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบน้อย

ในช่วงฤดูแล้ง ท าให้น้ าถูกขังอยู่ในบ่อเป็นเวลานาน  

- เครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเริ่มช ารุด มกีารใชง้านเกินประสิทธิภาพการใชง้าน เพื่อสูบ

น้ าเสียข้ามแม่น้ า ท าให้หมดอายุการใชง้าน  

- ขาดเจ้าหนา้ที่ที่มคีวามรูเ้ฉพาะทางดา้นการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ าเสียก่อนเข้าและ

หลังออกจากระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

- ผนังขอบบ่อบ าบัด ซึ่งเป็นคอนกรีตช ารุด แตกหักและทรุดตัว 
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รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

บทที่ 4 ผลการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

4.1 จังหวัดล าปาง  

       โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   

  เจ้าของโครงการ องค์การบรหิารส่วนจังหวัดล าปาง 

 

1) ข้อมูลทั่วไป  

        โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

ตั้งอยู่ที่ บ้านศรดีอนชัย หมู่ 5 ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในพืน้ที่ ป่าแมเ่มาะแปลง 2    

ของกรมป่าไม้ ขนาด 311 ไร่ 2 งาน 76.9 ตารางวา ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ แผ่นดนิ          

ผา่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างโครงการ 694 ล้านบาท  ซึ่งได้เริ่ม

ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552 โดยบริษัท วพีีเอ็น คอลเลคช่ัน จ ากัด  เป็นผู้รับผดิชอบการก่อสร้างทั้งหมด    

โดยด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองเดินระบบในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต ่

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป เพื่อด าเนินการปรับระบบ และศึกษา ข้อมูลเชิงการบริหารจัดการ      

ในด้านต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่าย แรงงาน คา่ไฟฟ้าและค่าน้ ามันเชงิเพลิง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

กลุม่การจดัการมลูฝอยของจงัหวดัล าปาง

ที่มีองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเป็น

ศนูย์กลางการจดัการ
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แผนที่ 4.1 แสดงเขตการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วม  

 



๘๕ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

แผนที่ 4.2 แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 

 

แผนผังที่ 4.1 บริเวณ (Layout) ภายในโครงการก าจัดขยะมูลฝอย อบจ.ล าปาง 
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ทั้งนี ้พื้นที่บริการส าหรับ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล าปาง นี ้ครอบคลุมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน 51 แหง่ ใน  6 

อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา อ าเภอเสริมงาม อ าเภอหา้งฉัตร อ าเภอแมท่ะ และอ าเภอแม่

เมาะ ไม่รวมขยะมูลฝอยในพืน้ที่เทศบาลนครล าปาง และเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร  โดยได้ออกแบบขนาด

ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอย รองรับปริมาณขยะ 340 ตันตอ่วัน  ทั้งนี้ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต

รับผิดชอบในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 8 

มีจ านวน  ทั้งสิ้น  358 ,228 คน มจี านวนครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบในการก าจัดขยะมูลฝอย   

จ านวน 134,940 ครัวเรือน 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนประชากรและครัวเรอืนตามทะเบียนราษฎร์ในเขต 6 อ าเภอ 

อ าเภอ จ านวนประชากร(คน) จ านวนครัวเรือน(หลัง) 

อ าเภอเมืองล าปาง 93,304 37,025 

ต าบลบ้านแลง 6,720 2,519 

ต าบลบ้านเสด็จ 10,795 4,366 

ต าบลพิชัย 10,122 3,701 

ต าบลทุ่งฝาย 7,863 3,039 

ต าบลบ้านเอือ้ม 10,094 3,593 

ต าบลบ้านเป้า 6,785 2,511 

ต าบลบ้านค่า 5,643 1,912 

ต าบลบ่อแฮ้ว 8,953 4,214 

ต าบลต้นธงชัย 16,114 7,156 

ต าบลนิคมพัฒนา 5,255 2,070 

ต าบลบุญนาคพัฒนา 4,960 1,944 

ท้องถ่ินเทศบาลเมืองพิชัย 13,030 6,025 

ต าบลพิชัย  13,030 6,025 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว 8,888 3,754 

ต าบลบ่อแฮ้ว 8,888 3,754 
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อ าเภอ จ านวนประชากร(คน) จ านวนครัวเรือน(หลัง) 

อ าเภอแม่เมาะ 24,190 8,508 

ต าบลบ้านดง 4,887 2,142 

ต าบลนาสัก 6,261 1,968 

ต าบลจางเหนอื 5,454 1,637 

ต าบลแมเ่มาะ 141 1 

ต าบลสบป้าด 7,447 2,760 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลสิริราช 4,740 1,533 

ต าบลสันดอนแก้ว 4,740 1,533 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลแม่เมาะ 15,844 8,020 

ต าบลแมเ่มาะ 15,844 8,020 

อ าเภอเกาะคา          37,201 12,600 

ต าบลไหล่หิน 5,473 1,752 

ต าบลวังพร้าว 7,002 2,137 

ต าบลศาลา 5,432 2,363 

ต าบลเกาะคา 3,512 1,252 

ต าบลนาแส่ง 4,798 1,499 

ต าบลท่าผา 5,786 1,901 

ต าบลใหมพ่ัฒนา 5,198 1,696 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลเกาะคา 4,761 2,240 

ต าบลศาลา 2,900 1,440 

ต าบลเกาะคา 683 241 

ต าบลท่าผา 1,178 559 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลนาแก้ว 9,378 2,977 

ต าบลนาแก้ว 9,378 2,977 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลล าปางหลวง 9,514 3,184 

ต าบลล าปางหลวง 9,514 3,184 
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อ าเภอ จ านวนประชากร(คน) จ านวนครัวเรือน(หลัง) 

อ าเภอเสริมงาม 22,946 7,267 

ต าบลทุ่งงาม 3,610 1,128 

ต าบลเสริมขวา 7,118 2,375 

ต าบลเสริมซ้าย 8,098 2,589 

ต าบลเสริมกลาง 4,120 1,175 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลเสริมงาม 8,615 2,867 

ต าบลทุ่งงาม 4,453 1,591 

ต าบลเสริมซ้าย 49 16 

ต าบลเสริมกลาง 4,113 1,260 

อ าเภอแม่ทะ 29,493 10,295 

ต าบลนาครัว 7,976 2,521 

ต าบลบ้านกิ่ว 4,430 1,496 

ต าบลบ้านบอม 2,693 941 

ต าบลดอนไฟ 4,284 1,531 

ต าบลหัวเสือ 6,442 2,492 

ต าบลวังเงิน 3,668 1,314 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลน้ าโจ้ 9,967 3,363 

ต าบลน้ าโจ้ 9,967 3,363 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลแม่ทะ 6,863 2,842 

ต าบลแมท่ะ 6,863 2,842 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว 8,294 2,833 

ต าบลนาครัว 2,123 724 

ต าบลป่าตัน 6,171 2,109 
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อ าเภอ จ านวนประชากร(คน) จ านวนครัวเรือน(หลัง) 

อ าเภอห้างฉัตร 48,210 18,368 

ต าบลห้างฉัตร 6,867 3,043 

ต าบลหนองหล่ม 5,165 1,975 

ต าบลเมืองยาว 8,038 2,863 

ต าบลปงยางคก 10,727 3,909 

ต าบลเวียงตาล 8,658 3,305 

ต าบลแมส่ัน 4,536 1,633 

ต าบลวอแก้ว 4,219 1,640 

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลห้างฉัตร 2,990 1,239 

ต าบลห้างฉัตร 2,990 1,239 
ที่มา กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

       ๒) ข้อมูลด้านนโยบาย 

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง มีนโยบายในการก าหนดภาพรวม และวางแผนบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งจังหวัดในรูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และเพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดล าปางในระยะยาว โดยได้รับอนุญาตจาก จังหวัด

ล าปางให้เข้าประกอบกิจการในที่ดนิของรัฐเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่  และรับการสนับสนุนงบประมาณ

ประจ าปี  2552  ภายใต้แผน ปฏิบัติ การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  จากส านักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  เป็นจ านวนเงนิงบประมาณ(ราคากลาง ค่าก่อสร้าง )  

695,800,000  ล้านบาท  

- อบจ.จัดให้มกีารประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  1/2552  ลงวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ.2552  

- บริษัท  วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์  จ ากัด  เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง  

- เริ่มท าสัญญาวันที่  11  กันยายน  2552   วงเงินตามสัญญาจ านวน  694 ,000,000.-บาท  

โดยก าหนดจา่ยเงนิเป็นงวดรวม  จ านวน 275  งวด 
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- สถานที่ก่อสรา้งโครงการฯ  ณ   พื้นที่ป่าแมตุ่๋ยฝ่ังซ้าย  (ป่าแมเ่มาะแปลง 2)  หมูท่ี่ 5  บ้านศรี

ดอนชัย  ต าบลต้นธงชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  

- ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ  12  กันยายน  2552   

- ระยะเวลาสิน้สุดโครงการ   18  กุมภาพันธ์  2559 

 

ทั้งนี ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางจึงมีแนวคิดในการแบ่งเขตความรับผิดชอบด าเนนิการ

จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดแนวทางในการวางแผนการ

ด าเนนิการด าเนินการเพื่อใหก้ารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดล าปางเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ครบวงจร 

เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับการจัดการขยะมูลฝอยได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมดา้นอื่น ๆ 

 

          3)  ข้อมูลด้านเทคนิค 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง   ใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะ

มูลฝอยโดยยึดหลักการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหไ้ด้มากที่สุด ซึ่งวธิีการ ดังกล่าวมีหลายวิธีขึน้อยู่กับสภาพ

และลักษณะของขยะมูลฝอยแตล่ะประเภท โดยมีแนวทางหลัก ๆ คือ  การรไีซเคิลเป็นการจัดการขยะมูล

ฝอยประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะโดยน าไปผา่นกระบวนการแปรสภาพ (โดยเฉพาะการหลอม) 

เพื่อให้เป็นวัสดุใหมแ่ล้วน ากลับมาใช้ได้อกี วัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑเ์ดิมหรอื

ผลติภัณฑ์ใหมก่็ได้ อีกวิธีหนึ่งเป็นการน าขยะมูลฝอยสดหรอืเศษอาหาร ไปปรับสภาพใหม้ีประโยชน์ตอ่

การบ ารุงรักษาดิน ส่วนขยะมูลฝอย อื่นที่สามารถเผาไหม้ได้จะน ามาแปรรูปเป็นแท่งเชือ้เพลิง สว่นขยะที่

เหลือจะน าไปอัดเป็นก้อนเพื่อเตรียมน าไปฝังกลบต่อไป   ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  ได้น า

เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบต่างๆ มาผสมผสานกัน และประยุกต์ใชร้่วมกันอย่างเป็น

ระบบ โดยระบบต่างๆที่น ามาประยุกต์มีทั้งหมด 7 ส่วนหลักๆ ดังนี ้ 

ส่วนที่ 1 ระบบคัดแยกขยะจะเป็นการน ามูลฝอยด้วยเครื่องจักรท างานรว่มกับมนุษย์ จะท า

การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ยังมคีุณค่าน ากลับมาใช้ประโยชน์อกีครั้ง 

ส่วนที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยสด เศษอาหาร หรอืเศษพืช น ามาใช้ประโยชน์โดยการน าขยะ

มูลฝอยประเภทนี้มาท าปุ๋ยหมักเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
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ส่วนที่ 3 การน าขยะมูลฝอยที่สามารถแปรรูปไปเป็นพลังงานความร้อน หรอืก๊าซชวีภาพได้ 

น ามาใช้ประโยชน์ท าใหช่้วยลดการสิน้เปลืองพลังงานลงได้ 

ส่วนที่ 4 ระบบการลดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้ประโยชนใ์ดๆได้ ก่อนที่จะน าไปท าการฝัง

กลบ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพขีดความสามารถใหก้ับบ่อฝังกลบ 

ส่วนที่ 5 การสรา้งระบบฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ส่วนที่ 6 เป็นส่วนในเรื่องของระบบก าจัดกลิ่น และระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม โดยรอบบริเวณโครงการ 

ส่วนที่ 7 เป็นการจัดภูมทิัศนภ์ายในพืน้ที่โครงการ และรอบๆพืน้ที่โครงการใหม้ีความสวยงาม 

เพื่อลดภาพความนา่รังเกียจของสถานที่โครงการจัดการขยะมูลฝอย ท าให้สร้างความรู้สกึ    ที่ด ีและ

สุขภาพที่ดขีองบุคลากรภายในโครงการ และประชาชนใกล้เคียงรอบๆโครงการ 

 

ซึ่งกระบวนการก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง 

ระบบ การเก็บ  รวบรวมและขนส่งจากแหล่งผลติขยะมูลฝอยสู่ศูนย์ก าจัด ขยะมูลฝอย

องค์การบริการส่วนจังหวัดล าปาง  ยังอยู่ระหว่างการ หารอื เข่นเดียวกันกับ การก าหนดค่าธรรมเนียมใน

การเก็บขนขยะมูลฝอย  ซึ่งอยู่ระหว่างออกข้อบัญญัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลานล้างรถขนขยะมูลฝอย                                             ลานชั่งน้ าหนัก 
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 (2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  

     อาคารคัดแยกและอัดมูลฝอย มลีักษณะเป็นอาคารปิด ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 102 

เมตร สูง 15.30 เมตร ติดตัง้เครื่องจักร รองรับกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย   โดยขยะจะถูกน ามาเท

บนลานรับขยะ  จากนั้นจะใช้รถท าการดันขยะมูลฝอยลงสู่กระบะรับขยะลักษณะกรวยเหลี่ยม รวบรวมสู่

สายพานล าเลียง  ที่มีลักษณะเป็นสายพานเหล็ก ผ่านเครื่องตัดถุงขยะให้ฉีกขาด  แล้วล าเลียงเข้าสู่เครื่อง

กระจายเพื่อท าให้ขยะแตกตัวออกจากถุง  สะดวกในการคัดแยก ด้วยด้วยแรงคน  จากนั้นขยะมูลฝอย บน

สายพานล าเลียงจะถูกตรวจคัดด้วย เครื่องดูดโลหะดว้ยแม่เหล็ก ที่ติดตัง้ดา้นบนของสายพาน เพื่อคัดแยก

วัสดุที่เป็นเหล็ก ที่หลุดรอดด้วยการคนอีกครั้ง โดยขยะมูลฝอยที่แยกได้จะถูกล าเลียงไปเก็บรวบรวมไว้ที่ 

อาคารเก็บวัสดุรีไซเคลิ  สว่นขยะมูลฝอยจะผ่านกระบวนการรอ่นแยก เอาขยะที่สามารถน าไปท าเป็นปุ๋ย

หมักได้ออกไปสู่กระบวนการหมักเป็นปุ๋ย ณ บริเวณ อาคารหมักปุ๋ยชีวภาพ (ขนาดกว้าง 38 เมตร ยาว 

102 เมตร สูง 16.31 เมตร) อาคารผึ่งปุ๋ยหมัก (ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 96 เมตร สูง 13.8 เมตร)  

อาคารคัดแยกและบรรจุปุ๋ย  (ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 15.3 เมตร)  ส่วนขยะที่ไม่

สามารถท าเป็นปุ๋ยได้จะถูกแยกออกไปสู่กระบวนการอัดแท่ง เพื่อลดปริมาตรและรีดน้ าออกก่อนจะน าไป

ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาลตอ่ไป    ส่วนของน้ าซะขยะเข้มขน้ที่ได้จากขั้นตอนการคัดแยกส่วนหน่ึงจะถูก

รวบรวมและน าไปผลติเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพส่วนที่เหลอืจะถูกสูบไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสียต่อไป 

 

 

 

  

 

 

 อาคารคัดแยกขยะและอัดมูลฝอย 
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สายพานล าเลียงขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก 

  

กระบวนการคัดแยกขยะแบบผสมผสาน 

  

กระบวนการผ่าถุงด าและดูดขยะโลหะ ขยะจากการคัดแยกลงสู่ภาชนะรองรับ 
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กระบวนการอัดแท่งขยะมูลฝอยก่อนน าไปฝังกลบ 

  

ขยะจากการคัดแยกน ามาคัดซ้ า       เครื่องอัดกระป๋องและกระดาษ 

  

โลหะและพลาสตกิที่คัดแยกได ้ ขยะโลหะที่ผ่านการอัดก้อนแล้ว 
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ขยะถูกน าเข้าเครื่องร่อนละเอียด ได้ขยะล าเอียดเข้าระบบหมักปุ๋ย 

 

     เครื่องก าจัดกลิ่นอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย 

 

 เครื่องล าเลียงมูลฝอยละเอียดเข้าอาคารหมักปุ๋ย 

                  อาคารหมักปุ๋ย 
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อย่างไรก็ตามระหว่างการทดลองระบบทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ใชอ้าคารผ่ึงปุ๋ยหมัก 

ติดตัง้เครื่องจักรในการผลิตขยะทั่วไปเป็นเชื้อเพลิงขยะ ( Refuse Derived Fuel : RDF) เพื่อทดสอบ

ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการน าขยะที่เหลือจากการคัดแยก 

 

 

 

  

ช่องหมักปุ๋ยจากขยะละเอียด         ช่องหมักปุย๋ขยะที่ยังไม่สบัละเอียด 

  

ท่อควบคุมแก๊สและความร้อนในช่องหมักปุ๋ย 
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เครื่องจักรผลิตขยะเชื้อเพลิง 

                  อาคารผึ่งปุ๋ย 

 

  

สายพานล าเลียงขยะพลาสตกิ              ระบบการผลิตขยะเชื้อเพลิง 

 

ตารางแปรียบเทียบค่าความร้อน 
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ขยะเชื้อเพลิงที่ผลิตได ้         ขยะเชื้อเพลิงที่ผลิตได ้

 

  

ขยะพลาสตกิเข้าระบบการผลิตขยะเชื้อเพลิง 
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ขยะรีไซเคิลที่ผ่านการอัดก้อนแล้ว 

อาคาคัดแยกและบรรจุปุ๋ย 

 

  

ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้จากการจัดการขยะ 

  

ปุ๋ยหมักที่ได้น าเก็บในไซโลและบรรจุถุง 
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    บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ออกแบบให้บริเวณก้นบ่อจนถึงขอบบ่อดา้นบนติดตั้งระบบกัน 

ซึมเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ าเสียลงสู่น้ าใต้ดิน และแหลง่น้ าธรรมชาติใกล้เคียง  โดยชัน้

ล่างสุดจะท าการปูแผน่พลาสตกิกันรั่วซึม แล้วจึงติดตัง้ระบบรวบรวมน้ าเสียจากบ่อฝังกลบไปยังบ่อระบบ

บ าบัดน้ าเสีย และกลบทับด้วยกรวดและทราย ก่อนจะปูทับด้วยแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ เพื่อกรองไม่ให้เศษวัสดุ

ลงไปอุดตันในระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย แล้วจงึท าการกลบและบดอัดด้วยดินเป็นชัน้สุดท้าย  ทั้งนี้บ่อฝัง

กลบขยะมูลฝอยในระบบฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 บ่อ มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 

500 ตันตอ่  วันโดยประมาณ   โดย  บ่อที่1 ออกแบบไว้ให้ใช้ ระบบ Trench Method (ขนาดกว้าง 109 

เมตร ยาว 225 เมตร ลกึ 5 เมตร)  ค่าที่ออกแบบไว้เป็นจ านวน 3 ช้ัน แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผวิดิน 1.5 

ช้ันๆละ 3.00 เมตร และสูงกว่าระดับผวิดิน 1.5 ช้ันๆ  ละ 3.00 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้ 

222,867 ลูกบาศก์เมตร  สว่น บ่อที่ 2 เป็นระบบแบบ Trench Method (ขนาดกว้าง 127 เมตร ยาว 

189 เมตร ลกึ 5.5 เมตร)ค่าตามที่ออกแบบไว้ คือ จ านวน 3 ช้ัน แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผวิดิน   1.5 ช้ันๆ

ละ 3.00 เมตร และสูงกว่าระดับผวิดิน 1.5 ช้ันๆละ 3.00 เมตร ปริมาณ     ขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้ 

228,015 ลูกบาศก์เมตร โดยทั้ง 2 บ่อ ติดตัง้ท่อระบายก๊าซไว้ทั้งสิ้น 19 จุดและมี อายุการใชง้านของ

บ่อฝังกลบออกแบบไว้ 20 ปี  โดยการฝังกลบขยะมูลฝอยที่เหลอืจากกระบวนการคัดแยก จะถูกส่ง ไปยัง

กระบวนการการอัดแท่งก่อนน าไปฝังกลบ แล้วเริ่มเรยีงแท่งขยะต้ังแต่ ขอบข้างบริเวณล่างสุดไปจนถึงขอบ

บนสุด  ทั้งนี ้ทั้ง 2 บ่อยังอยู่ในชว่งของการทดลองด าเนินระบบยังไม่เปิดใช้เป็นทางการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบ 
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- ระบบบ าบัดน้ าชะล้างขยะมูลฝอย  ม ี4 บ่อ ได้แก่ บ่อ anaerobic มีขนาด 22 ,096 

ลูกบาศก์เมตร บ่อ aerobic ขนาด 6,250 ลูกบาศก์เมตร บ่อ Facultative ขนาด 12,256 ลูกบาศก์เมตร 

และบ่อ maturation polishing ขนาด 16 ,432 ลูกบาศก์เมตร  โดยมีบ่อสูบน้ าเสีย จ านวน 2 บ่อ ขนาด 

85.32 และ 48.42 ลบ.ม. ตามล าดับ ในระบบบ าบัดน้ าชะล้างฯ ไม่มรีะบบควบคุมก๊าซ       แตจ่ะมี

ระบบตรวจสอบก๊าซ และระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน  จ านวน 2 บ่อ  รวมทั้ง มีระบบจัดการน้ าฝน   

และพืน้ที่แนวกันชน (Buffer Zone) บริเวณรอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่อสังเกตการณ์บ่อฝังกลบขยะถนนขอบ



๑๐๒ 
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บ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อที่ 3 - 4 

 

บ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อที่ 1 - 2 

 



๑๐๓ 
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ขยะมูลฝอยเข้าสู่โครงการ

เครื่องช่ังน้ าหนัก

ขยะมูลฝอยทั่วไป

ลานรับขยะและกระบะรับขยะ
เข้าสู่ระบบคัดแยกเบือ้งตน้

ขยะที่สามารถ
น าไปรีไซเคิลได้

อัดเป็นก้อนเก็บไว้   
ในอาคารเก็บวัสดุ    
รีไซเคิล รอการ

จ าหน่าย

ขยะที่ไม่สามารถ
น าไปรีไซเคิลได้

ส่วนที่เผาใหม้        
ได้น ามาแปรรูป     
เป็นแท่งเชือ้เพลิง

ขยะอนิทรีย์

อัดเป็นก้อน
เตรียมปฝังกลบ

บ่อฝังกลบ

ขยะมูลฝอยจาก
ตลาดสด

กระบะรับขยะเข้า    
สู่เครื่องสับขยะ

เครื่องผสม

เข้าสู่ระบบหมัก    
ปุ๋ยชีวภาพ

ท าการผ่ึงให้แห้ง

บรรจุปุ๋ยรอการ
จ าหน่าย

แผนผังท่ี 4.2  การจัดการขยะมูลฝอยของระบบก าจัดขยะองค์การบรหิารส่วนจังหวัดล าปาง 



๑๐๔ 
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(3) การติดตามตรวจสอบ 

     มีระบบตรวจสอบก๊าซและระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน  ที่เกิดจากกระบวนการจัดการ

ขยะมูลฝอย จ านวน 2 บ่อ 

     อย่างไรก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลดา้นเทคนิคบางสว่น อาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก อยู่

ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งโครงการจงึท าให้ขอ้มูลบางสว่นขาดหายไป   เช่นเดียวกันกับ เครื่องจักร

และครุภัณฑใ์นระบบทั้งหมดที่ได้รับมาเมื่อปี พ.ศ.2554 ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้งาน แต่ ได้ท าการตดิตั้งพร้อมที่

จะท างาน คิดเป็นรอ้ยละของงานที่ด าเนินการแลว้เสร็จ ร้อยละ 62.57 

 

ตารางท่ี 4.2 เคร่ืองจักรและครุภัณฑ์ในระบบ 

ล าดับ ประเภท ปีท่ีได้มา สภาพ 

1 เครื่องผ่าถุงด าชนิด Rotary จ านวน 2ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 2 แท่นคัดแยกพร้อมสายพานคัดแยก 60ช่อง จ านวน1ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 3 เครื่องดูดโลหะชนิดแขวน จ านวน 2 ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 4 เครื่องรอ่นมูลฝอยหยาบ จ านวน 2ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 5 เครื่องสับขยะจากตลาดสดอย่างละเอียด 1ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 6 เครื่องกวน/ผสม ขยะส าหรับปุ๋ยหมัก จ านวน 1ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 7 เครื่องจักรในระบบคัดแยกปุย๋หมัก 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 8 เครื่องช่ังน้ าหนักรถบรรทุก 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 9 เครื่องจักรในระบบบ าบัดน้ าเสีย 2554  

ยังไม่ได้

ใช้งาน 

 

10 

 

เครื่องจักรในระบบอัดขยะแข็งแรงดันสูงและระบบอัดแท่ง 2554  

 

ยังไม่ได้

ใช้งาน 

 

 

11 เครื่องจักรในระบบหมักปุ๋ยชีวภาพ 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 12 เครื่องจักรในระบบหมักกลิ่น 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 13 เครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 14 กระบะรับขยะแบบกรวยเหลี่ยม จ านวน 2 ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 15 สายพานโลหะล าเลียงส าหรับเครื่องผ่าถุง จ านวน 2 ตัว 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 16 สายพานล าเลียงส าหรับเครื่องรอ่นมูลฝอยหยาบ จ านวน 2 ตัว 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 17 สายพานล าเลียง เศษผัก อาหาร ผลไม้ จ านวน 1 ตัว 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 18 สกรูล าเลียงจากเคร่ืองสับขยะมูลฝอยสด จ านวน 1 ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน     



๑๐๕ 
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ล าดับ  ประเภท  สภาพ 
 

ปีท่ีมาได ้ สภาพ 

19 เครื่องล าเลียงขยะชนิดแนวดิ่งแบบกระพ้อตัก จ านวน 1 ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 20 เครื่องล าเลียงมูลฝอยละเอียด จ านวน 1 ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 21 เครื่องสับปุ๋ยละเอียด 15x15 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 22 เครื่องช่ังและบรรจุปุ๋ยหมัก จ านวน 2 ชุด 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน 23 เครื่องเย็บกระสอบปุ๋ย 2554 ยังไม่ได้

ใช้งาน  

นอกจากนั้นแล้วภายในระบบฯ ยังประกอบด้วยอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ 

ได้แก่  

อาคารส านักงาน 2 ชั้น  จ านวน 1 หลัง บริเวณด้านซ้ายของประตูทางเข้ามีพื้นที่รอบๆ  ตัว

อาคารเป็นวงกลม และมีโรงจอดรถอยู่ดา้นหนา้ของตัวอาคาร  

อาคารป้อม ยาม ขนาดด้านกว้าง 3.00 เมตร  ด้านยาว 5.00 เมตร และสูง 4.84 เมตร   

บริเวณด้านซ้ายของประตูทางเข้า   

อาคารซ่อมบ ารุง  ขนาดด้านกว้าง 12.00 เมตร ขนาดด้านยาว 30.00 เมตร และ  ความสูง 

13.00 เมตร  

อาคารควบคุมเคร่ืองชั่ง  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ความสูง 4.84 เมตร 

ถนนภายในโครงการ จะมีชนิดของถนนอยู่ 2 ชนิด คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 

เมตร มีพืน้ที่ถนนคอนกรีตทั้งหมด  8,616 ตารางเมตร ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต มีพื้นที่ถนน 1,796 

ตารางเมตร  

รั้วรอบบริเวณโครงการ  2 ชนิด แบบแรกรั้วก่ออิฐ มีความยาว 35 เมตร สูง 2 เมตร แบบที่

สองรัว้ลวดหนามมีความยาว 2,842.60 เมตร มีความสูง 2 เมตรเท่ากับรั้วอฐิ 

แนวกันชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองด าเนนิงาน ยังไม่มีการปลูกพืชเพื่อใช้เป็นแนวกันชน

รอบโครงการ 

 

 



๑๐๖ 
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4) ข้อมูลด้านการบรหิารจัดการ 

การบริหารจัดการระบบ ก าจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง    มีการ

แตง่ตัง้บุคลากรระดับต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของ หัวหนา้ฝา่ยระดับปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่

ผา่นการอบรม  และวิศวกร  ดา้นสิ่งแวดล้อม ที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  แตไ่ม่มใีบอนุญาตควบคุม 

รวมทั้งช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย    สว่นการบ ารุงรักษาระบบ ฯ 

    ป้ายทางเข้าศูนย์ก าจัดขยะ    บ่อฝังกลบ ถนนทางเข้าศูนย์ฯ 

  

   อาคารป้อมยาม อาคารส านักงาน 

  



๑๐๗ 
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ได้มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาระบบและเครื่องจักร  เพื่อรองรับระบบ และเครื่องจักร เมื่อช ารุด  ใน

กรณีเกิดเหตุขัดขอ้งฝ่ายทีมช่างจะท าการซ่อมบ ารุงทันที   

ส่วนการบริการประชาชนได้มกีารจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามประเภทเพื่อการคัด

แยกขยะครอบคลุมบางพื้นที่  และได้มกีารเตรียมการก าหนดขอ้บัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการ

ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรวบรวมข้อมูล โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงรว่มก าจัดขยะ และมีการเสนอค่าก าจัดที่เหมาะสมใน

อัตรา 550 บาทต่อตัน  ส่งผลใหม้ีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นดว้ยจ านวน 11 แหง่ เท่านั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จงึได้ท าการทดลองเดินระบบ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแตเ่ดือน

มีนาคม 2559 เป็นต้นมา โดยรับขยะในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว 

และเทศบาลต าบลต้นธงชัย น ามาเดินระบบโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการปรับระบบ และศึกษาข้อมูล

ในการบริหารจัดการ อาทิ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าแรงงาน คา่ไฟฟ้า ค่าน้ ามัน เป็นต้น และคาดว่าจะสามารถ

ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยได้ตัง้แต่เดอืนสิงหาคม 2559  โดยเริ่มจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมอืงล าปาง จ านวน 160 ตันตอ่วันโดยประมาณ ทั้งนี้ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะท างานขึน้รับผิดชอบและก ากับดูแล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
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ตารางท่ี 4.3 รายชื่อคณะท างาน และต าแหน่งรับผิดชอบ 

รายชื่อ ต าแหน่ง หน้าที่ 
1. นายทองด ีจอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวเพ็ญสิริ  ไชยวรรณ หัวหนา้ส านักปลัด คณะท างาน 

3. นางสาวพรรณี  การะกัน ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ คณะท างาน 

4. นางพุดแก้ว  พันธุ์สุภา ผูอ้ านวยการกองคลัง คณะท างาน 

5. นางวันทนา  วริัชเกษม ผูอ้ านวยการกองคลัง คณะท างาน 

6. นายวรพงศ์  ยศเรอืงศร ี นักบริหารงานช่าง 7 คณะท างาน 

7. นางกวิสรา  ค าเครอื นักบริหารงานสาธารณสุข 7 คณะท างาน 

8. นางณัชชา  สิทธิไพศาล นักบริหารงานทั่วไป 7 คณะท างาน 

9. นายชูศักดิ์  ตุย้บาง นักบริหารงานทั่วไป 7 คณะท างาน 

10. นายปรีชา กันหล้า นักบริหารงานนโยบายและแผน 6 คณะท างาน 

11. นายไกรเชษฐ์ ทองบุตร นิตกิาร 7 วช คณะท างาน 

12. นายทวีเดช  ค าอักษร    นิตกิร 7 วช   คณะท างาน 

13. นายอนันต์   ตั้งเจียมศร ี ผูอ้ านวยการกองชา่ง คณะท างาน/ 

เลขานุการ 14. นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ นักบริหารงานช่าง 7 คณะท างาน/

ผูช่้วยเลขานุการ 15. นางราตร ี ธงศรี   นักบริหารงานทั่วไป 6 คณะท างาน/ 

ผูช่้วยเลขานุการ 16. นางสาวจงรักษ์ วันทาพงษ์   เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 5 ผูช่้วยเลขานุการ 

 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางใน

การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี  และสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหก้ับประชาชนในจังหวัด

ล าปาง และมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างการด าเนนิโครงการ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว

เป็นหนึ่งในภารกิจหลักหรอืพันธกิจ ( MISSION) ในการพัฒนาจังหวัดล าปาง และวิสัยทัศนข์ององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดล าปาง  รวมทั้งก าลังด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ที่แสดงรายละเอียดของระบบ

การจัดการขยะมูลฝอย และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตลอดจนพัฒนาศูนย์

ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางให้เป็นแหล่งศกึษาดูงาน  เพื่อที่จะให้ชาวบ้าน หรอื



๑๐๙ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย    ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจต่อการจัดการขยะมูล

ฝอยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางมากยิ่งขึน้  แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดท าแผนการ

ประชาสัมพันธ์ประจ าปีที่ชัดเจน เนื่องจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยยังยู่ในขั้นตอนการก่อสรา้งโครงการ 

 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1) ปัญหาการรอ้งเรียนของชาวบ้านต าบลต้นธงชัย และพืน้ที่ใกล้เคียงเรื่องความ

เดือดร้อนจากมลภาวะที่เป็นผลกระทบจากบ่อขยะมูลฝอย ส่งผลใหร้ะยะเวลา การก่อสร้าง ล่าช้ากว่า

แผนงานหลักที่ได้ ก าหนดไว้ เนื่องจากค าสั่งศาลใหม้ีการชะลอการก่อสร้างถึง      2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 

ธันวาตม พ.ศ.2552 จนถึง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 จ านวน 87 วัน และวันที่ 21 กันยายน  

พ.ศ.2553 จนถึง วันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ.2555  จ านวน 788 วัน รวมทั้งสิ้น  875  วัน 

2) ปัจจุบันมปีริมาณขยะเข้าระบบน้อย ไม่เพียงพอที่จะสามารถใหบ้ริการก าจัดขยะได้

อย่างคุ้มทุน 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ท าบันทึกข้อตกลง น าขยะมาก าจัดรว่มกับ อบจ.ล าปาง 

บางแหง่ ไม่มรีถเก็บขนขยะของตนเอง  

4) อปท. ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าอัตราค่าก าจัดที่ อบจ.ล าปาง เสนอในอัตรา 550 บาท

ต่อตัน มรีาคาสูง จึงไม่จูงใจให ้อปท. น าขยะมาก าจัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

4.2 จังหวัดพะเยา 

      โครงการระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบสุขาภิบาล  

      เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองพะเยา 

1) ข้อมูลทั่วไป 

       ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองพะเยา ตั้งอยู่หมู ่11 ต าบลจ าป่า

หวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พิกัดที่ตัง้  601344 X 2113019 Y  มีขนาดพืน้ที่ 82 ไร่  บนที่ดนิ     

ซึ่งเทศบาลเมอืงพะเยาได้จัดซือ้เมื่อ พ.ศ. 2529 เนือ้ที่ 74 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา และปี พ.ศ. 2538 

จัดซื้อเพิ่มเตมิ 6 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา อยู่ห่างจากเทศบาลเมอืงพะเยา เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร    

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 63,134,800 บาท จากงบประมาณแผ่นดนิ

ผา่นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เป็นค่าก่อสร้างระบบ จ านวน 51,234,800 บาท และคา่

จัดซื้อครุภัณฑเ์ป็นเงิน 11,900,000 บาท ทั้งนี้ ได้วา่จา้งบริษัทรัตนานุพัชร จ ากัด เป็นผู้ก่อสรา้งและ

เริ่มท าการก่อสร้างระบบในปี พ.ศ.254 3 แล้วเสร็จในปี 254 5 จงึได้เปิดด าเนนิการระบบก าจัดขยะมูล

ฝอยแบบถูกหลักสุขาภบิาลขึน้ในปี 2556 ซึ่งมีจ านวนปริมาณขยะที่เข้าระบบต่อวันมทีั้งสิน้ 35 ตัน/วัน 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของประสทิธิภาพของการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลที่ได้ท าการออกแบบไว้    

โดยในปัจจุบันยังเปิดให้ก าจัดขยะมูลฝอยและอยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลเมืองพะเยา 

  เทศบาลเมอืงพะเยามีเขตรับผดิชอบในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมด 2 ต าบล ได้แก่ ต าบล

เวียง และต าบลแมต่  า เป็นพืน้ที่ทั้งหมด 9.00 ตารางกิโลเมตร ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ      

ในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยา ตามทะเบียนราษฎร์  ณ เดือนกุมภาพันธ์  255 8          

มีจ านวน 17,425 คน โดยมีประชากรแฝงและจ านวนนักท่องเที่ยว ประเภทละ 10,000 คนต่อปี      

ส่วนจ านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎรม์ีจ านวน 7,907 ครัวเรือน อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบการ

ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยามอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้าร่วม ซึ่งในพืน้ที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นดังกล่าวมจี านวนครัวเรือนและประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 2,999 

ครัวเรือนและ 8,486 คน ตามล าดับ นอกจากนั้นแลว้เทศบาลเมอืงพะเยายังได้ด าเนินการเก็บขนและ

ก าจัดขยะมูลฝอยนอกพืน้ที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย(เจ้าของพื้นที)่ เทศบาลต าบลท่า

วังทอง (เฉพาะบริเวณชุมชนที่มีพื้นที่ตดิกับเทศบาลเมอืงพะเยา) เทศบาลต าบลต๋อม(เฉพาะบริเวณชุมชนที่

มีพื้นที่ตดิกับศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา)  ค่ายขุนเจอืงธรรมมกิราช (ด าเนนิการเก็บขนเอง) 



๑๑๑ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

ป ี จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ์ จ านวนครัวเรอืนตามทะเบียนราษฎร ์

2548 19,118 7,078 

2549 18,976 7,131 

2550 18,822 7,213 

2551 18,630 7,283 

2552 18,294 7,376 

2553 18,099 7,433 

2554 17,862 7,576 

2555 17,689 7,673 

2556 17,614 7,741 

2557 17,467 7,854 

2548 17,425 7,907 

 

 

ส าหรับแหลง่ก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ข้อมูลเดือน มีนาคม       พ.ศ.

2558 พบว่า แหล่งก าเนิดประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก อาทิ โรงสีขา้ว โรงโม่แป้ง โรงท าเส้น

หมี่ – เส้นก๋วยเตี ยว โรงงานท าลูกชิน้ โรงพิมพ์และโรงซ่อมรถยนต์ มีจ านวนมากที่สุด 77 แห่ง 

สถาบันการศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จ านวน 13 แหง่ และ หนว่ยงานราชการและเอกชน  

จ านวน 11 แห่ง  นอกจากนั้นมจี านวน รองลงมา  ได้แก่ โรงแรม  จ านวน 7 แหง่ ตลาดจ านวน 6 แห่ง  

สถานีบริการน้ ามัน 4 แห่ง หมูบ่้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้าจ านวนอย่างละ 1 แห่ง ตามล าดับ อย่างไร

ก็ตามแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลพะเยา ถือว่ามีจ านวนค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ใน

พืน้ที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 

 

 

 



๑๑๒ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ตารางท่ี 4.5 แหล่งก าเนดิขยะมูลฝอยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส าหรับองค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยา  สามารถแบ่งประเภท

ขยะรวมทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แก้ว ผ้า ใบไม้ กิ่งไม้ โลหะ ซึ่งสามารถ

เรียงล าดับองค์ปรกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ เศษอาหาร   ร้อยละ 50 พลาสตกิ         ร้อยละ 20 

กระดาษร้อยละ 7 แก้วและผา้ร้อยละ 2-5 ส่วนใบไม้และกิ่งไม้  ไม่เกิน ร้อยละ 2 และล าดับสุดท้ายจะ

เป็นโลหะซึ่งมจี านวนร้อยละไม่เกิน 2 

ตารางท่ี 4.6 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา 

ล าดับที่ ประเภท ร้อยละ 

1 เศษอาหาร 50 

2 พลาสตกิ 20 

3 กระดาษ 7 

4 แก้ว 2-5 

5 ผา้ 2-5 

6 ใบไม้/กิ่งไม้ ไม่เกิน 2 

7 โลหะ ไม่เกิน 2 

8 อื่นๆ - 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ จุดรับขยะ เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 

ล าดับที่ กิจกรรมหลัก จ านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 6 

2 โรงแรม 7 

3 สถานีบริการน้ ามัน 4 

4 โรงพยาบาล 2 

5 โรงงาน/โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 77 

6 หมูบ่้านจัดสรร 1 

7 หนว่ยงานราชการ/เอกชน 11 

9 หา้งสรรพสินค้า 1 

10 สถาบันการศึกษา 13 



๑๑๓ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนที่ 4.3 แสดงที่ตั้งสถานีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา 

 



๑๑๔ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผัง 4.3 แสดงบริเวณ (Layout) ภายในบรเิวณโครงการ 

 



๑๑๕ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

    ๒)  ข้อมูลด้านนโยบาย 

    เทศบาลเมอืงพะเยามีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือว่าเป็นส่วนหน่ึง

ของนโยบายหน่วยงาน โดยนโยบายดังกล่าวจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนแมบ่ทการจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่มกีารแปลงแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงาน 

มาตรการโครงการที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีการจัดตัง้คณะท างานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยที่ชัดเจน ยังใชผ้ังโครงสรา้งของหนว่ยงานในการมอบหมายให้รับผดิชอบดูแล 

ส่วนระบบข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงพะเยา ได้จัดท าระบบข้อมูลทั้งดา้น

เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ดา้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดท ารายงานสรุปผลการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลต่อไป พรอ้มทั้งมกีารจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดการขยะมูลฝอย ส่วนการเก็บค่าบริการในการก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมอืงพะเยาได้ออก      

เทศบัญญัติจัดเก็บค่าบริการในการก าจัดขยะมูลฝอย ส าหรับการรวมกลุ่มพืน้ที่ในการจัดการขยะมูลฝอย

มีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และหน่วยงานเข้าร่วม 3 แหง่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม และศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ทั้งนีย้ังไม่ท าบันทึกข้อตกลงรว่มกัน 

อย่างไรก็ตามเทศบาลเมอืงพะเยาได้ท าขอ้ตกลงร่วมกับบริษัท CSS ENERGY จ ากัด และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอกี 47 แหง่ ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อศกึษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการ

น าขยะมูลฝอยไปผลติเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเริ่มด าเนินการแล้วเมื่อเดอืนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา 

โดยค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้รับผดิชอบทั้งหมด  

 3) ข้อมูลด้านเทคนิค 

(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง 

 ในการด าเนินการมีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอยโดยการช่ังน้ าหนักและป้องกันการน าขยะ

มูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าระบบก าจัด โดยเทศบาลเมอืงพะเยาจะท าหนา้ที่เก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชน

เองทุกวัน ดว้ยรถเก็บขนของเทศบาล  จ านวน 7 คัน และรวบรวมเก็บขยะมูลฝอยวันละ   7 เที่ยว (1 

เที่ยวต่อคัน) มีระยะทางห่างจากชุมชนถึงระบบก าจัดขยะมูลฝอย  8 กิโลเมตร โดยประมาณ  ครอบคลุม

ทั้งพืน้ที่ใหบ้ริการ นอกจากนั้นยังมีรถเก็บขนของคา่ยขุนเจอืงธรรมิกราช แบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาด 5 

ลูกบาศก์เมตรร่วมเก็บขนวันละ 1 เที่ยว มีระยะทางการเก็บขนถึงโครงการ 16 กิโลเมตร น าขยะมูลฝอย

เข้าระบบ 1.5 ตันตอ่วันโดยประมาณ ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 



๑๑๖ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา 

  

  



๑๑๗ 
 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ตารางที่ 4.7 ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยาและรายละเอียดการเก็บขน 

ล าดับ ประเภท ขนาด (ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ เวลาปฏิบัติงาน เส้นทาง 

1 รถขยะ ชนิดอัดท้าย 14 81-8334 14 ก.พ. 2556 ปกติ 02.00-10.00 น. ตั้งแต่ถนนประตูชัย, ถนนพหลโยธิน, ถนน
ราชสัมพันธ์, ตรอกราชสัมพันธ์, ตรอกสันติ
ราช, ถนนประเทศอุดรทิศและถนนประตู
กลอง 1,2 

2 รถขยะ ชนิดอัดท้าย 14 80-7334 18 ก.พ. 2552 ปกติ 02.00-10.00 น. ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน, ถนนประตูกลอง, 
ถนนพหลโยธิน, (สายวัดศรีโคมค า), ถนน
จอมทอง, ถนนสถานีขนส่งพะเยา, ตรอก
ราชสัมพันธ์, ถนนสุสานประตูเหล็กและ
ถนนสวนดอก 

3 รถขยะ ชนิดอัดท้าย 14 80-8922 27 ก.พ. 2555 ปกติ 02.00-10.00 น. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา (ชุมชนวัด
เมืองชุม ชุมชนวัดภูมินทร์ ชุมชนวัดอินฐาน) 

4 รถขยะ ชนิดอัดท้าย 14 80-7333 18 ธ.ค. 2552 ปกติ 02.00-10.00 น. ตั้งแต่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, ตลาดสด
เฉลิมศักดิ์, โรงพยาบาลพะเยาราม, ตลาด
สดมณีรัตน์, โรงพยาบาลพะเยาและตลาด
สดแม่ต  า (ตลาดเก่าตลาดใหม่) 



๑๑๘ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ล าดับ ประเภท ขนาด (ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา สภาพรถ เวลาปฏิบัติงาน เส้นทาง 

5 รถขยะ ชนิดอัดท้าย 12 80-6153 18 ก.ค. 2549 ปกติ 02.00-10.00 น. ตั้งแต่สี่แยกประตูชัย, บ้านแท่นดอกไม้, 
ต ารวจทางหลวง, ศูนย์ราชการทั้งหมด, 
ถนนพหลโยธินและถนนหน้าวัดศรีโคมค า
ตลอดสาย 

6 รถขยะ ชนิดอัดท้าย 14 81-0093 23 ม.ีค. 2558 ปกติ 02.00-10.00 น. ตั้งแต่ถนนชายกว๊าน, ถนนราชวงศ์, ตรอก
ราชสัณฐาน, ถนนประสาททุกซอย, ศูนย์ 
กอรมน., สวนสมเด็จย่า 90, ซอยราชบุตร, 
ถนนท่ากว๊านและถนนดอนสนาม 

7 * รถขยะ เปิดข้าง เทท้าย 5 81-0595 23 พ.ค. 2559 ปกติ 02.00-10.00 น. ตั้งแต่ถนนวัดลีตลอดสาย, ถนนวัดศรีจอม
เรืองตลอดสาย, ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ด้าน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และต าบลจ าป่า
หวาย จ านวน 13 หมู่บ้าน 

 

 

 



๑๑๙ 
 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

     (2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

      ระบบฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยา ประกอบด้วย  

      (2.1) องค์ประกอบระบบฝัง่กลบขยะมูลฝอย ได้แก่  

บ่อฝังกลบจ านวน 2 บ่อ ซึ่งบ่อแรกมีการฝังกลบในปี พ.ศ.2527-2545 แตใ่น

ปัจจุบันได้ปิดด าเนนิการแล้ว สว่นบ่อที่สองจะเป็นบ่อฝังกลบในปัจจุบันซึ่งเริ่มเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 

2546 จนถึงปัจจุบัน มีองค์ประกอบ ได้แก่ อาคารช่ังน้ าหนัก อาคารจอดรถ อาคารซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

อาคารส านักงาน อาคารบ้านพักเจ้าหนา้ที่ อาคารระบบประปา บ่อบ าบัดน้ าเสียและบ่อฝังกลบขยะ ระยะ

ที่ 1 มีพื้นที่ 21 ไร่โดยประมาณ  อย่างไรก็ตามองค์ประกอบประเภทอาคารดังกล่าว ในปัจจุบันมสีภาพ

ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้  

ส าหรับบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย แบบ Area Method มีความสามารถในการรองรับ

ปริมาณขยะมูลฝอยได้ 35 ตันตอ่วัน ลักษณะบ่อฝังกลบรองวัสดุกันซึมเพื่อรองรับน้ าชะขยะมูลฝอย       

มีการอัดและปิดทับมูลฝอย โดยด าเนินการสอดคล้องกับค่าตามที่ออกแบบไว้  จ านวน  3 ช้ัน ความสูงใน

แตล่ะช้ัน 3-5 เมตร กลบดินหนา 30 เซนติเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้ เฉล  ่ีย 35 ตันตอ่วัน 

แบ่งเป็นมูลฝอยในพืน้ที่เทศบาล 25 ตันตอ่วันและขยะมูลฝอยจากหนว่ยงานอื่นนอกพื้นที่เทศบาล        

10 ตันตอ่วัน นอกจากนั้นระบบก าจัดขยะมูลฝอยยังถูกออกแบบให้มอีายุการใชง้านของบ่อฝังกลบขยะ

มูลฝอยที่ออกแบบไว้เป็นจ านวน 15-20 ปี  ซึ่งจนถึงปัจจุบันเปิดใช้มาแล้วเป็นเวลา ทั้งสิน้ 12 ปี  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สภาพกลางหลุมฝังกลบ 

  



๑๒๐ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

สภาพขยะใหม่รอเกลี่ยลงบ่อเพื่อฝังกลบ

ด้านข้างที่มีการเทกองและกลบแล้ว 

 



๑๒๑ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สภาพบริเวณที่มีการฝังกลบแล้ว 

ด้านข้างที่มีการเทกองและกลบแล้ว 

 

  

  



๑๒๒ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 ระบบบ าบัด น้ าชะมูลฝอยภายในโครงการ จะมีระบบรวบรวมและสูบน้ าชะล้างขยะมูลฝอย 

เข้าระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย พืน้ที่ 10 ไร่ ซึ่งออกแบบไว้เป็นระบบบ่อผ่ึง จ านวน  3 บ่อ ดังนี้  1) บ่อที่ 1 

ขนาด 9,500 ลูกบาศก์เมตร  2) บ่อที่ 2 ขนาด 7,400 ลูกบาศก์เมตร และ  3) บ่อที่ 3 ขนาด 4 ,750 

ลูกบาศก์เมตร  น้ าชะมูลฝอยที่ผ่านการบ าบัดจะซึมลงสู่ช้ันดนิ ไม่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ซึ่งมี

ระบบตรวจสอบน้ าใต้ดินหรอืบ่อสังเกตการณ ์จ านวน 3 บ่อ ส่วนระบบการจัดการน้ าฝนในโครงการมี

ลักษณะเป็นรางดนิและรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  



๑๒๓ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

(2.2) เครื่องจักรและครุภัณฑใ์น ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยา  ที่ยังใช้

การได้จนถึงปัจจุบัน สว่นใหญ่เป็น รถชนดิต่างๆที่ใชง้านนอกเหนอืจากรถที่ใชใ้นการเก็บขยะมูลฝอยอีก

จ านวน 3 คัน ได้แก่ 

- รถบรรทุกในการขนเก็บขยะในสมัยเริ่มแรกที่ก่อตัง้โครงการมา  แตภ่ายหลังได้

เปลี่ยนรถขนเก็บขยะมูลฝอยแบบใหม่ เป็นรถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 

รถบรรทุกมีขนาดความจุ  5 ลูกบาศก์เมตร ได้มาเมื่อปี พ.ศ.2540  

- รถแทรกเตอร์ มีขนาด 120 แรงม้า ได้มาเมื่อปี พ.ศ.2545 ใช้อ านวยความ

สะดวกภายในโครงการ   

- รถขุดตักขนาด 120 แรงม้า ได้มาเมื่อปี พ.ศ.2545 ส าหรับขุดตักขยะมูลฝอย

หรอืในการปรับพืน้ผิวดิน 
 

ตาราง 4.8 เคร่ืองจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ/เลขครุภัณฑ์ ปีที่ได้มา สภาพ 

1 รถบรรทุก 5 ลบ.ม. พย80-5344 2540 ใช้งานปกติ 

2 รถแทรกเตอร์ 120 แรงม้า ต 141 พย 2545 ใช้งานปกติ 

3 รถขุดตัก 120 แรงม้า ตค0657 พย 2537 ใช้งานปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องจักรที่ใช้ด าเนินการในหลุมฝังกลบ 

 

  



๑๒๔ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

(2.3) ส าหรับอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบ สว่นใหญ่ใชง้านไม่ได้

แล้ว ได้แก่ อาคารส านักงาน  อาคารจอดรถ  และอาคารซ่อมบ ารุง  ส่วนถนนภายในโครงการเป็น

ถนนลาดยาง ความกว้าง 6 เมตร  ล้อมรอบตัวโครงการดว้ยรั้วลวดหนามตลอดแนว โดยไม่มีการปลูกพืช

กันชน  ท าให้สามารถมองเห็นพืน้ที่การเกษตรที่ท าการปลูกข้าวอยู่ติดกับพืน้ที่โครงการได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาคารส านักงานที่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว 

  

อาคารเครื่องชั่งที่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว 



๑๒๕ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    (3) การติดตามตรวจสอบ 

                 ปจัจุบนัภายในระบบฝังกลบเทศบาลเมืองพะเยา ไม่มรีะบบควบคุมก๊าซชวีภาพและระบบ

ตรวจสอบก๊าซชีวภาพ เนื่องจากช ารุดไม่สามารถใช้งานได้  เชน่เดียวกับการตรวจสอบน้ าหนักและป้องกัน

การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ระบบที่มอียู่ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้  แตอ่ย่างไรก็ตาม

เนื่องจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยามลีักษณะเปิด ท าใหต้้องมีมาตรการควบคุมผู้คุ้ย

เขี่ยขยะมูลฝอยโดยจ ากัดเวลาใหเ้ข้ามาคัดแยกขยะจ าหนา่ยในพืน้ที่โครงการ 

 

ถนนภายในโครงการ 

 

  

อาคารซ่อมบ ารุงที่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว 



๑๒๖ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) ข้อมูลด้านการบรหิารจัดการ 

      การบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา จะมีหัวหน้าฝา่ยระดับ

ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย และมีผู้ควบคุมระบบที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรอืใบอนุญาตควบคุมระบบและมีช่างเทคนิคที่ผ่านการ

อบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแต่ในการเดินระบบจะไม่มแีผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมแตจ่ะมีการเก็บสถิตแิละข้อมูลจัดท าบันทึกรายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบในแต่ละวัน

รวมไปถึงการจัดท ารายงานและสรุปผลการท างานของระบบในแต่ละเดือนในด้านการควบคุมผูคุ้้ยเขี่ยขยะ

มูลฝอย จะมีมาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยแต่จะไม่มมีาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเข้าระบบ 

เชน่การคัดแยกขยะหรือ 3Rs 

   ส าหรับบุคลากรประจ าระบบมีทั้งสิน้ 3 คน ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก  2 คน และ

พนักงานขับรถบรรทุก 1 คน ในส่วนของการเก็บขนขยะมูลฝอยและก าจัดขยะ  มูลฝอย  เทศบาลเมือง

พะเยาเป็นหนว่ยงานทีด่ าเนนิการเองทั้งหมด  และมีหน่วยงานที่น าขยะมาร่วมก าจัดและร่วมเก็บขนด้วย 1 

แหง่ ได้แก่ ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา นอกจากนั้นทางเทศบาลเมืองพะเยายัง ได้ก าหนดข้อบัญญัติในส่วน

ของการเก็บค่าธรรมเนียมการ เก็บขนขยะมูลฝอย 12 บาทต่อครัวเรอืน /เดือน      และคา่ธรรมเนียมใน

การก าจัดขยะมูลฝอย ส าหรับประชาชนทั่วไป 12 บาท/ลูกบาศก์เมตร/เดือน สถานประกอบการ 18 

บาท/ลูกบาศก์เมตร/เดือน และอาคารพาณิชยกรรม  จะเก็บในอัตราที่สูงกว่าหนว่ยงานอื่น 45 ลูกบาศก์

เมตรต่อเดอืน 

  

การด าเนินการจ าหน่ายขยะจากการคัดแยกภายในหลุมฝังกลบ 
 



๑๒๗ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมอืงพะเยา มกีารจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปีและ

การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ที่แสดงรายระเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ในรูปการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในการลด คัด

แยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพื่อสร้างจิตส านึกคนในพืน้ที่ตระหนักถึงประโยชน์ในการคัดแยก

ขยะ และการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอย ท าให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ที่ได้ในระยะยาว 
 

 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

         (1) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยไม่มีพื้นที่กันชน ( Buffer Zone) ระหว่างบ่อฝังกลบกับพืน้ที่ข้างเคียง

ของชาวบ้าน ประกอบกับสภาพพื้นที่ของบ่อฝังกลบเป็นที่สูง ท าใหช้าวบ้านในชุมชนเกิดความกังวลในเรื่อง

การไหลของน้ าชะขยะลงสูพ่ืน้ที่ข้างเคียง  จงึเกิดข้อรอ้งเรียนให้เทศบาลเมืองพะเยา  กันพืน้ที่บ่อฝังกลบ

ขยะบางสว่นใหเ้ป็นพืน้ที่กันชน ระหว่างบ่อฝังกลบกับพืน้ที่ข้างเคียง เพื่อกันลมพัดขยะปลิวไปยังที่ของ

ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  ซึ่งข้อรอ้งเรียนดังกล่าวถูกร้องเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยนาย

ค า  ห่วงศร เป็นผูร้้องเรียนในประเด็นขยะและน้ าชะขยะ ไหลลงที่นา  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพจิารณาของ

ศาลปกครอง  นอกจากนั้นยังพบว่ามีเรื่องรอ้งเรียนจากชาวบ้านในบริเวณระบบฝังกลบในประเด็นของ

กลิ่นเหม็นรบกวนในฤดูฝนบ้างเป็นครั้งคราว 

 (2) ขยะในระบบกองนาน ไม่ได้รับการฝังกลบ เนื่องจากเครื่องจักรกลช ารุดบ่อยครั้ง  

 (3) การลักลอบทิง้ขยะบริเวณนอกหลุมฝังกลบในโครงการ โดยการเทกองบนพืน้  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๑๒๘ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

(4) บริเวณพืน้ที่ข้างโครงการมกีารขุดบ่อลูกรังขนาดใหญ่  ในปัจจุบันเป็นแหล่งเก็บน้ า ระยะหา่ง

จากโครงการประมาณ 10 เมตร ซึ่งอาจมกีารปนเปื้อนโลหะหนักจากบ่อก าจัดขยะมูลฝอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

(5) มีน้ าขังในบ่อขยะในช่วงฤดูฝน เนื่องจากบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยอยู่สูงกว่าบ่อก าจัดขยะ    

ท าไห้น้ าชะที่เกิดขึน้ไม่สามารถไหลตามแรงโน้มถ่วงมาตามท่อระบายได้ จงึใชเ้ครื่องสูบน้ าไฟฟ้าสูบขึน้พัก

ในถังน้ ามัน 200 ลิตร ฝังใต้ดิน แล้วระบายตามท่อลงบ่อบ าบัด (บ่อผ่ึง 2 ซึ่งมีระยะทางใกล้ที่สุด) แต่

อย่างไรก็ตามปริมาณน้ าชะขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก บางสว่นจงึลน้ออกจากบ่อพัก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



๑๒๙ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



130 
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4.3 จังหวัดสุโขทัย  

4.3.1 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

 เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  

1) ข้อมูลทั่วไป 

          ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตัง้อยู่ที่ บ้านหนอง

หล่ม หมู่ที2่ ต าบลตาลเตี้ย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่โครงการ 177 ไร่พิกัด 

590353 X 1883647 Yซึ่งเป็นพืน้ที่ดินที่ทางเทศบาลสุโขทัยธานีจัดซือ้ไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 

รับผิดชอบการก าจัดขยะมูลฝอยในพืน้ที่เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี 3.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิ 2 ระยะ ได้แก่  

- ในปีงบประมาณ 2544 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิผ่าน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวงเงินงบประมาณจ านวน 58 ล้านบาท ท าการก่อสร้างตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ.2544 โดยมีบริษัท วรรธน์สรร จ ากัด เป็นผู้ควบคุมการก่อสรา้ง  

- ในปีงบประมาณ 2552 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิ ผ่านกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนทั้งสิน้ 20ล้านบาทท าการก่อสร้างระบบคัดแยกขยะ เมื่อปี 

พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ.2553 จึงแล้วเสร็จ โดยมีบริษัท เหมลักษณ์ก่อสรา้ง จ ากัด เป็นผู้ควบคุมการ

ก่อสร้าง  

ระบบก าจัดขยะครบวงจรของเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ได้เปิดด าเนินการโดยเทศบาลเมอืง

สุโขทัยธานีเป็นผูร้ับผิดชอบเองทั้งหมด ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้า

ระบบจ านวน 72.11 ตันตอ่วัน แบ่งเป็นเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี 17.00 ตันและท้องถิ่นอื่นที่เข้าร่วม 

55.11 ตัน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของประสทิธิภาพของระบบการก าจัดที่ได้ออกแบบไว้ ส าหรับ

สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มคีลองปากแควไหลผา่น ห่างจากระบบก าจัดขยะ

มูลฝอยของเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีเพียง 400 เมตร เป็นแหล่งน้ าที่ใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม 

ส่วนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงตัง้อยู่ 1 ชุมชน มีจ านวนครัวเรือน 50 ครัวเรือนโดยประมาณ 
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แผนที่ 4.3 แสดงเขตการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วม  
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แผนที่ 4.4   แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 

 
แผนผังท่ี  4.4  บริเวณ (Layout) ภายในโครงการ 
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จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในพืน้ที่เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ในปี 255 8มีจ านวน 

15,375 คน  และจ านวนประชากรแฝง 5 ,000 คนโดยประมาณ สว่นจ านวนครัวเรือนตามทะเบียน

ราษฎร ์มจี านวน 6,837 ครัวเรือน ส าหรับประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นที่รว่มน าขยะมูลฝอยมาก าจัดในโครงการมีจ านวน 232,090คน และจ านวนครัวเรือน  

56,496ครัวเรือน(ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) โดยแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่เข้าระบบก าจัดขยะของ

เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ส่วนใหญ่มาจากร้านอาหารในเขตเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี โดยมีจ านวนสูง

ถึง 58แหง่ รองลงมาจะเป็นหนว่ยงานราชการและเอกชนซึ่งจะมีจ านวน 17แหง่ โรงแรม 7แห่ง 

ตลาด 4 แหง่ และโรงพยาบาล จ านวน2 แหง่ ตามล าดับ ทั้งนี้จากการส ารวจองคป์ระกอบขยะมูลฝอย 

ณ จุดรับขยะ เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2557 พบว่ามีปริมาณเศษอาหารสูงสุดรอ้ยละ 47.25 ส่วน

ปริมาณพลาสตกิ และกระดาษมีปริมาณร้อยละ 19.30 และ 5.91 ตามล าดับ สว่นองค์ประกอบ

ประเภทใบไม้/กิ่งไม้ แก้วผ้าและโลหะ พบร้อยละ 1.63 – 1.81 ตามล าดับ ในส่วนที่เหลือเป็นประเภท

ขยะมูลฝอยที่แยกประเภทไม่ได้ จ านวนร้อยละ 20.71 

 

ตารางท่ี 4.9 จ านวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

ป ี จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

2548 17,510 6,217 

2549 17,171 6,262 

2550 16,893 6,324 

2551 16,479 6,375 

2552 16,210 6,446 

2553 16,457 6,491 

2554 16,293 6,584 

2555 16,089 6,651 

2556 15,867 6,735 

2557 15,618 6,781 

2558 15,375 6,837 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าขยะมูลฝอยเข้าร่วมก าจัด 

ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนประชากร จ านวนครัวเรอืน 

1 เทศบาลต าบลเมืองเก่า 7,418 2,518 

2 เทศบาลต าบลเบา้นกล้วย 16,832 6,631 

3 เทศบาลต าบลบ้านสวน 4,471 1,667 

4 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านสวน 9,250 3,217 

5 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากแคว 9,519 3,867 

6 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านหลุม 9,002 3,099 

7 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลยางซา้ย 9,802 2,958 

8 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตาลเตี้ย 4,340 1,432 

9 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมืองเก่า 10,208 3,788 

10 เทศบาลต าบลบ้านโตนด 3,171 1,535 

11 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกระดิ่ง 3,406 964 

12 เทศบาลต าบลศรีส าโรง 3,239 7,795 

 13 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทับผึง้     8,648    2,819 

14 เทศบาลต าบลตลิ่งชัน    9,898    2,784 

14 เทศบาลต าบลลานหอย 3,787 1,610 

15 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวังตะคร้อ 5,817 1,684 

15 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองตูม 5,657 1,740 

15 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าฉนวน 10,063 2,927 

18 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปุาแฝก 6,083 1,847 

19 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไกรนอก 4,448 1,614 

 รวม 232,090 56,496 
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ตารางท่ี 4.11 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

ล าดับที่ กิจกรรมหลัก จ านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 4 

2 โรงแรม 7 

3 โรงพยาบาล 2 

4 ร้านอาหาร 58 

5 โรงฆ่าสัตว์ - 

6 หมูบ่้านจัดสรร - 

7 หนว่ยงานราชการ/เอกชน 17 

8 หอพัก/อพารท์เมนท์/อาคารชุด - 

9 หา้งสรรพสินค้า - 

10 อื่น ๆ (ระบุ……..) - 

 

ตารางท่ี 4.12 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอย 

 

 

 

ล าดับที่ ประเภท ร้อยละ 

1 เศษอาหาร 47.25 

2 พลาสตกิ 19.30 

3 กระดาษ 15 

4 แก้ว 1.74 

5 ผา้ 1.63 

6 ใบไม้/กิ่งไม้ 7 

7 โลหะ 1.65 

8 อื่นๆ (ระบุ อลูมเินียม) 3 
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

ศูนย์ก าจัดขยะถูกหลักสุขาภบิาลของเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ได้มนีโยบายในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหาร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหนว่ยงาน ซึ่งแผนดังกล่าวจะ

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนแมบ่ทในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผน

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่มกีารแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงาน มาตรการ โครงการที่

เกี่ยวข้องพรอ้มทั้งได้มกีารจัดตัง้คณะท างานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการของมูลฝอยและ

ก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบไว้ชัดเจน มกีารมอบหมายใหม้ีผู้รับผดิชอบไว้ในผังโครงสรา้งของฝาุย

บริหาร ที่รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  แต่อาจมสีายงานบังคับ

บัญชาจะไม่ค่อยชัดเจนนักนอกจากนั้นจะมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบและรายงานผล

ข้อมูล ซึ่งจะมีการสรุปรายงานผลข้อมูลดา้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารอย่างเป็นระยะๆ 

รวมทั้งจะมีการจัดท ารายงานติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส าหรับ

การจัดการงบประมาณทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดการขยะมูลฝอย โดยมีการก าหนดเปูาหมายติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณและมีการลงทุน

เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบ ทั้งนี้ ปัจจุบันเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีได้มขี้อบัญญัติเทศบัญญัติ

ในการจัดเก็บค่าบริการในการก าจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพืน้ที่การให้บริการทั้งหมด 

ส่วนการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย มีการรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงรว่มกัน โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงรว่มกันเป็นจ านวน 3 0 แห่ง 

ครอบคลุมพืน้ที่ ทั้งหมด 5 อ าเภอ ดังนี้  อ าเภอ เมืองสุโขทัยจ านวน 1 1 แห่ง แต่มีการน ามาทิ้งจริง

ทั้งหมด10 แห่ง อ าเภอคีรมีาศ จ านวน 6 แห่ง  แต่มีการเข้าใช้พื้นที่จริงจ านวน 2 แหง่อ าเภอศรสี าโรง 

4 แหง่ มีการเข้าใช้พื้นที่แลว้จ านวน 2 แหง่อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จ านวน 4 แหง่ มีการเข้าใช้พื้นที่

แล้วจ านวน 3 แห่ง โดย 1 แหง่ที่น ามาก าจัดไม่ได้รว่มลงนามข้อตกลง อ าเภอกงไกรลาศ  จ านวน 5 

แหง่ มีการเข้าใช้พื้นที่แลว้จ านวน 4 แห่ง โดย 1 แหง่ที่น ามาก าจัดไม่ได้ท าบันทึกข้อตกลง เช่นกัน  สรุป

มีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งในระบบแล้ว 21 แห่ง 
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ตารางท่ี  4.13 รายละเอียดองค์กระปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าขยะเข้าร่วมก าจัด 

ล าดับ อ าเภอ/อปท. 
จ านวน อปท.

ท้ังหมด 

อปท.ท่ี 

ร่วมลงMOU 

เข้าใช้

พื้นที่ 

ยังไม่ได้เข้า

ใช้พื้นที ่

อปท.ท่ียังไม่ได้ 

ร่วมลงMOU 

1. เมืองสุโขทัย 11 11 10 1 1 

2. ครีมีาศ 11 6 2 4 5 

3. ศรสี าโรง 13 4 2 2* 5 

4. ด่านลานหอย 8 4 3** 2 4 

5. กงไกรลาศ 11 5 4** 3 6 

รวม 51 30 21 12 21 

หมายเหตุ *     น าไปก าจัดร่วมกันระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมอืงสวรรคโลก  

             **    อปท.ท่ียังไม่ลงนามแต่น ามารว่มก าจัด 1 แห่ง 

 

ตารางท่ี 4.14  รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าขยะเข้าร่วมก าจัด  

อ าเภอ อปท.ที่เข้าใช้พื้นที่แล้ว อปท.ที่ยังไม่เข้าใช้พื้นที่ 

เมืองสุโขทัย 1) เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี 

2) เทศบาลต าบลเมืองเก่า 

3) เทศบาลต าบลบ้านกล้วย 

4) เทศบาลต าบลบ้านสวน 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว 

6) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลุม 

7) องค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย 

8) องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเตี้ย 

9) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

10) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลปากพระ 

 

คีรมีาศ 1) เทศบาลต าบลบ้านโตนด 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระดิ่ง 

3) เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีมาศ 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปูอม 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ศรสี าโรง 1) เทศบาลต าบลศรสี าโรง 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลทับผึ้ง 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดเกาะ 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
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อ าเภอ อปท.ที่เข้าใช้พื้นที่แล้ว อปท.ที่ยังไม่เข้าใช้พื้นที่ 

บ้านด่าน 

ลานหอย 

1) เทศบาลต าบลตลิ่งชัน 

2) เทศบาลต าบลลานหอย 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะคร้อ* 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลลานหอย 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

 

กงไกรลาศ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลปุาแฝก 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน* 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลไกรกลาง 

 

 

หมายเหตุ * ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมใช้ 

 จากการท าข้อตกลงรว่มก าจัดขยะมูลฝอยในศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสง่ผล

ให้ปัจจุบันมีปริมาณขยะเข้าระบบก าจัดขยะมูลฝอยแลว้รวม 56.142 ตันต่อวัน หรอื 1,693.61ตัน

ต่อเดอืน  โดยประมาณ (ข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจกิายน - เมษายน 2559)  โดยแบ่งเป็นขยะมูลฝอย

ในพืน้ที่เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีเอง จ านวน 52.166 ตัน คดิเป็น 1.729 ตันตอ่วัน จ านวนขยะมูล

ฝอยจากท้องถิ่นอื่น 1,606.962ตัน หรอื 42.983 ตันตอ่วัน  และจากหน่วยงานในพื้นที่ 34.482 

ตันตอ่เดือน หรอื 1.143 ตันตอ่วัน โดยประมาณ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ระบบ ระหว่างเดือนพฤศจกิายน 2558 – เดือนเมษายน 2559  

อ าเภอ อปท.ท่ีใช้พื้นท่ีแล้ว 
ปริมาณขยะมูลฝอย(ตัน) เฉลี่ย 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน ตันต่อเดอืน ตันต่อวัน 

เมืองสุโขทัย 1) เทศบาลเมืองสุโขทัยธาน ี 51.999 50.275 67.071 49.260 48.155 46.241 52.166 1.729 

 2) เทศบาลต าบลเมืองเก่า 121.52 119.54 78.26 113.03 112.93 115.94 110.203 3.653 

 3) เทศบาลต าบลบ้านกล้วย - - 211.78 222.55 359.89 218.36 243.555 8.118 

 4) เทศบาลต าบลบ้านสวน 93.74 87.12 85.25 91.01 97.81 104.77 93.283 3.092 

 5) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากแคว 140.40 139.34 147.67 148.06 152.55 148.08 139.350 4.840 

 6) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านหลุม 84.81 92.64 93.40 97.68 101.45 101.88 95.310 3.159 

 7) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลยางซา้ย 63.22 61.05 62.54 65.79 70.72 72.96 66.047 2.189 

 8) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตาลเตี้ย 13.14 12.45 14.24 13.30 13.15 16.47 13.792 0.457 

 9) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมืองเก่า 44.55 47.79 50.19 45.63 51.69 49.84 48.282 1.600 

 10) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านสวน 46.49 49.29 51.84 49.62 62.55 58.38 53.028 1.758 

ครีมีาศ 1) เทศบาลต าบลบ้านโตนด 66.07 57.69 62.74 71.12 63.62 70.85 65.348 2.166 

 2) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกระดิ่ง 20.65 18.73 21.39 21.95 20.82 23.66 21.200 0.703 

 3) เทศบาลทุ่งหลวง - - - - - 47.56 47.56 1.585 

ศรีส าโรง 1) เทศบาลต าบลศรีส าโรง - - - - - - - - 

 2) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทับผึง้ 50.38 50.59 56.18 54.94 60.01 63.46 55.927 1.854 

บ้านด่าน 

ลานหอย 

1) เทศบาลต าบลตลิ่งชัน 27.24 29.82 27.00 25.09 32.76 25.69 27.933 0.926 

2) เทศบาลต าบลลานหอย 61.27 56.91 58.43 59.06 63.64 63.00 60.385 2.002 

 3) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวังตะคร้อ* 16.13 13.26 10.09 15.50 14.00 10.95 13.322 0.442 
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อ าเภอ อปท.ท่ีใช้พื้นท่ีแล้ว 
ปริมาณขยะมูลฝอย(ตัน) เฉลี่ย 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน ตันต่อเดอืน ตันต่อวัน 

กงไกรลาศ 1) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองตูม 26.11 21.39 24.32 29.74 30.52 22.27 25.725 0.853 

 2) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปุาแฝก 30.91 33.06 33.41 35.25 31.26 33.64 32.922 1.091 

 3) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไกรนอก 24.94 21.41 25.16 25.08 23.99 23.68 24.043 0.797 

 4) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าฉนวน* 44.82 37.47 44.33 41.21 41.53 42.48 41.973 1.391 

หน่วยงานราชการ** 17.10 46.48 17.94 53.16 14.71 57.50 34.482 1.143 

รวมท้ังสิ้น 1,513.84 1,498.775 1,846.87 1,769.265 1,901.445 1,781.18 1,693.61 56.142 
หมายเหตุ *  ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมใช้ 

** หน่วยงานราชการ ได้แก่ วทิยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วทิยาลัยอาชีวะ อุทยานแห่งชาติสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย เรือนจ าจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรสีังวร   

 

 

 

 

 



๑๔๑ 
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           3) ข้อมูลด้านเทคนิค 

ข้อมูลดา้นเทคนิคของระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองสุโขทัย

ธานีน้ัน จะมีการศกึษาความเหมาะสมของโครงการก่อนการด าเนินการก่อสรา้งและมีการออกแบบโดย

วิศวกรที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งจะมีรายการค านวณแบบ

ก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด โดยการก่อสร้างจะด าเนนิการโดยนิตบิุคคลที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวศิวกรรม และมีการตรวจสอบระบบก่อนการใชง้านจรงิ เชน่เดียวกันกับ

การบ ารุงรักษาที่จะปฏิบัติตามคู่มอืทุกรายการ รวมทั้งมีการฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะให้

บุคลากรโดยตรง 

(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง 

เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ที่เอง โดยจะท าการ

เก็บขนในทุกๆวันด้วยรถเก็บขนขยะของทางเทศบาลเอง ซึ่งมทีั้งหมดจ านวน 4 คัน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.16 ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีท่ีได้มา สภาพรถ 

1. อัดท้าย 10 ลบ.หลา 80 - 7439 2540 ใช้งานได้ 

2. อัดท้าย 10 ลบ.หลา 81 - 1953 2543 ใช้งานได้ 

3. อัดท้าย 10 ลบ.หลา 80 - 6710 2548 ใช้งานได้ 

4. อัดท้าย 10 ลบ.เมตร 81 - 0197 2550 ใช้งานได้ 

 

(2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ประกอบด้วยบ่อฝังกลบจ านวน 2 

บ่อมลีักษณะเป็นบ่อที่มกีารรองวัสดุกันซึมเพื่อปูองกันน้ าชะล้างขยะมูลฝอยซึมลงสู่ใต้ดิน โดยการก าจัดจะ

เป็นการฝังกลบและบดอัดรวมถึงปิดทับเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

           บ่อที่ 1 ระบบฝังกลบมูลฝอยแบบ Trench Method ซึ่งค่าที่ออกแบบไว้มจี านวน 4 

ช้ัน แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผวิดิน จ านวน 2 ช้ันๆละ 2.50 เมตรและสูงกว่าระดับผวิดินจ านวน 2 ช้ันๆ 



๑๔๒ 
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2.50 เมตร ซึ่งในปัจจุบันได้ปิดการด าเนินการแล้ว เนื่องจากมีน้ าผวิดินและน้ าบาดาลปนเปื้อน ท าให้ไม่

สามารถเปิดระบบฝังกลบมูลฝอยได้ อายุการใชง้านของบ่อฝังกลบที่ออกแบบไว้ โดยประมาณ 20 ปี แต่

ใช้จริงแล้วประมาณ 8 ปี มีประสทิธิภาพการรองรับขยะมูลฝอย จ านวน 2 แสนตัน  

บ่อที่ 2 ระบบฝังกลบมูลฝอยแบบ Trench Method ซึ่งมีคา่ที่ออกแบบไว้มจี านวน 4 

ช้ันและแบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผวิดิน 2 ช้ันๆละ 2.50 เมตรและสูงกว่าระดับผวิดิน 2 ช้ันๆ ละ             

2.50 เมตร จะมีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้ 400 ,000 ตัน ซึ่งสถานภาพในปัจจุบันนั้นได้เปิดท าการ

อยู่ อายุการใชง้านของบ่อฝังกลบมูลฝอยที่ออกแบบไว้คอื 20 ปี ซึ่งใช้งานมาแล้ว 6 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอย 

 



๑๔๓ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ภายในระบบก าจัดขยะมูลฝอยยังประกอบด้วยระบบบ าบัดน้ าชะล้างขยะมูลฝอย ซึ่ง รวบรวม

และสูบน้ าชะขยะมูลฝอยจากก้นบ่อฝังกลบ และระบบจัดการน้ าฝน แบบคสล. ลงในบ่อบ าบัดน้ าเสียขนาด 

2 ไร่ ระบบ oxidation pondที่ประกอบด้วยบ่อ Facultative Pond และบ่อพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องสูบน้ าชะขยะจากบ่อฝังกลบซึ่งมีน้ าขัง ร่องระบายน้ าด้านข้างบ่อฝังกลบมูลฝอย 

ถนนริบบ่อระบบบ าบัดน้ าเสีย ขอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 



๑๔๔ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส าหรับเครื่องจักรและครุภัณฑท์ี่ใชท้ างานในระบบและยังใช้งานได้ ประกอบด้วยรถสิบล้อ

ยาง รถขุดตัก และรถบรรทุกท้าย ใช้ท างานตักดันและบดอัดขยะมูลฝอยลงสู้หลุมฝังกลบ นอกจากนั้น

ภายในระบบยังประกอบด้วยอาคารและสาธารณูปโภคที่ยังใชง้านได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารปูอม

ยาม อาคารจอดรถ และอาคารซ่อมบ ารุง  ส่วนถนนภายในโครงการมีสภาพเป็นถนนลาดยาง     รอบ

โครงการประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา  ล้อมรอบด้วยรั้วลวดหนาม และปลูกต้นไมไ้ว้เป็นแนวกัน

ชนไว้ 3 ด้าน จ านวน 1 แนว ซึ่งชนิดพันธุ์ที่ปลูกนั้นจะเป็นต้นสะเดา โดยมีความสูงเฉลี่ย 5 เมตร

โดยประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่อระบบบ าบัดน้ าเสีย Facultative Pond  
 

บ่อบ าบัดน้ าเสีย (บ่อพัก) 

บริเวณทางเข้าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลสุโขทัย

ธาน ี



๑๔๕ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

อาคารป้อมยาม อาคารส านักงาน 

อาคารชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอย 

แนวรั้วและต้นไม้แนวกันชน พื้นที่นาของชาวบ้านใกล้บริเวณโครงการ 



๑๔๖ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4.17 เคร่ืองจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

ล าดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/ 

เลขครุภัณฑ ์
ปีท่ีได้มา สภาพ 

1. รถสิบล้อยาง 95 HP ตค. 4061 2553 ใช้งานได้ 

2. รถขุดตัก 150Hp ทค. 7944 2556 ใช้งานได้ 

3. รถบรรทุกทา้ย 212 Hp 81 - 4059 2553 ใช้งานได้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สภาพถนนทางเข้ามายังสถานีก าจัดขยะมูลฝอย 

อาคารจอดรถ รถขุดตัก 

สภาพถนนถนนภายในสถานีก าจัดขยะมูลฝอย 



๑๔๗ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนั้นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลสุโขทัยธานียังประกอบด้วยระบบ

คัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ  2552 โดยได้ท าการ

ทดสอบเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 และส่งมอบระบบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2558 ที่ผ่านมา  โดยมีการเปลี่ยนสายพานล าเลียงขยะมูลฝอยไปแล้ว 1 ครั้ง        ทั้งนี ้ระบบคัดแยกมี

ประสิทธิภาพการคัดแยกเฉลี่ย 70-80 ตันตอ่วัน สามารถแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 

1) ขยะอนิทรีย์ จ านวน 16 ตันตอ่วัน  ซึ่งสามารถน าไปผลติปุ๋ยหมักได้ 2 ตัน  

    โดยมีปริมาณสะสมปัจจุบัน 120 ตัน 

2) ขยะอันตราย จ านวน 0.5 ตันตอ่วันปริมาณสะสมปัจจุบัน 3.5 ตัน 

3) โลหะ จ านวน 0.5 ตันตอ่วัน 

4) ขยะขายได้ จ านวน 10 ตันตอ่วัน  

5) ขยะที่เหลือน าไปเข้าระบบก าจัดในบ่อฝังกลบ จ านวน 43 ตันตอ่วัน  

 

 

  

รถขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ร่วมใช้สถานที่ก าจัด 



๑๔๘ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย 

เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย 



๑๔๙ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 
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เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย 

รายละเอียดประเภทขยะมูลฝอยที่ท าการคัดแยก การแยกประเภทขยะที่คัดจากเครื่องซ้ า 

ขยะเปียกที่เหลือจากการคัดแยก ขยะที่ได้จากเครื่องร่อนในกระบวนการคัดแยก 



๑๕๐ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารเก็บปุ๋ย อาคารผลิตปุ๋ย 

ขยะพลาสตกิจากการคัดแยก ถุงพลาสตกิที่ได้จากการคัดแยก 

ขยะขายได้ที่ได้จากการคัดแยก จุดรวบรวมขยะอันตราย 



๑๕๑ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่อระบายความร้อนและแก๊สด้านนอกและด้านในอาคารผลิตปุ๋ย 

กระบวนการผลิตปุ๋ยจากขยะเปียกภายในอาคารผลิตปุ๋ย 



๑๕๒ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุ๋ยหมัก หรือ สารปรับปรุงดินที่ผลิตได ้



๑๕๓ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

                   (3) การติดตามตรวจสอบ 

การด าเนินการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมอืงสุโขทัย

ธานี มีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย และตรวจสอบน้ าหนัก เพื่อปูองกันการน าขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับ

อนุญาตมาก าจัดในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีบ่อสังเกตการณ์ ความลกึ 15 เมตร ทั้งหมด 6 จุด  รวมทั้ง

ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดินที่สนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ลึก 15 เมตร จ านวน 4 บ่อ 

ยกเว้นระบบตรวจสอบก๊าซ ที่ยังไม่มกีารด าเนินการใดๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4) ข้อมูลด้านการบรหิารจัดการ 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยบุคลากร

ประจ าระบบจ านวน 6 คน ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกล 4 คน ยามและคนงาน(ตาช่ัง)  ต าแหน่งละ     

1 คน ซึ่งมหีัวหนา้ฝาุยระดับปฏิบัติการ ดา้นสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและ

มีผู้ควบคุมที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแต่จะไม่มช่ีางเทคนิคประจ าระบบที่

ผา่นการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างการเดินระบบจะท าการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝาูระวัง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเก็บข้อมูลทางสถิตแิละจัดท าบันทึกรายละเอียดแสดงผลการท างานในระบบ

ในแต่ละวัน  และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบในแต่ละเดือนที่  ตลอดจนการก าหนด

มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ  

บ่อสังเกตการณ์เดิมในระบบ บ่อสังเกตการณ์ที่สนับสนุนโดยกรม

ทรัพยากรน้ าบาดาล 



๑๕๔ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                                                                                                   
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจัด เทศบาลสุโขทัยธานีได้ว่าจา้งแรงงานรายวัน       

จ านวน 30 คน ท างานกะเดียวในช่วงเช้าและกลางวัน และจ านวน 5 คน ในกระบวนการน าขยะอนิทรีย์ไป

ท าการหมักปุ๋ย  ส่วนการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ด าเนินการเองโดย

ก าหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 15 บาทต่อ ครัวเรือนตอ่ เดือน ส าหรับ

ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ออกเทศบัญญัติไว้ ดังนี้  

ตารางท่ี 4.18 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

อัตราค่าธรรมเนียม กรณี 

15 บาทต่อลูกบาศก์เมตรตอ่เดือน   ประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ และอาคารพาณิชยกรรม  

ในพืน้ที่รับผดิชอบเทศบาลสุโขทัยธานี 

500 บาทต่อตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงรว่มก าจัด 

15 บาทต่อลูกบาศก์เมตรตอ่เดือน   หนว่ยงานเอกชน 

 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี ได้มกีารประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยในรูปของการประกาศ

ข้อมูลความรูเ้สียงตามสาย และการจัดการประชุมชุมชนทุกๆเดือน ส่วนการมีสว่นร่วมของประชาชนใน

การจัดการขยะมูลฝอย มักอยู่ในกระบวนการศึกษาความเหมาะสม ได้แก่ การออกแบบ การประชา

พิจารณาและการตรวจสอบ  ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแตเ่ริ่มด าเนินโครงการมกีารรอ้งเรียนเรื่องกลิ่นจากชุมชนใน

บริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีได้แก้ไขปัญหาโดยท าความเข้าใจชุมชน 

 

             6) ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีปัจจุบันยังมีปัญหา สภาพ

การใชง้าน เครื่องจักร ที่มักช ารุดตามอายุการใชง้าน  ซึ่งอยู่ระหว่างเตรยีมเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณแผ่นดนิจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอ่ไป 

 

 



รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

4.3.2 โครงการศูนย์ก าจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล 

 เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสวรรคโลก  

 1 ) ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมอืงสวรรคโลก มขีอบเขตการปกครองทั้งหมด 6,457 ตารางกิโลเมตร ส านักงานตั้งอยู่ที่ 

169 ถนนหน้าเมือง ต าบลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ส่วนของศูนย์ก าจัดขยะมูล

ฝอยแบบถูกหลักสุขาภบิาล ตัง้อยู่บริเวณหมู่ที่ 8 ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีขนาด

พืน้ที่ทั้งหมด 43 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ    จากโครงการมิยาซาว่า ใน

ปีงบประมาณ 2542  วงเงินทั้งสิน้ 27 ,606 ล้านบาท  ซึ่งเทศบาลเมอืงสวรรคโลก   ได้จัดซือ้ที่ดนิ

ส าหรับด าเนินการ ตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2537 และว่าจา้งห้างหุ้นสว่นจ ากัด       เล็กทวีก่อสร้าง ควบคุมการ

ก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2543 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2544  แตย่ังไม่สามารถเดินระบบ

เนื่องจากขาดไฟฟ้าสาธารณะและสภาพถนนช ารุด  จงึน าขยะ       ที่เกิดขึน้ไปกองทิง้บริเวณสหกรณ์พระ

ร่วง จนกระทั่งได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ 2552 จ านวน 

31,000,000.- บาท เพื่อก่อสรา้งอาคารผลิตสารปรับปรุงดนิพร้อมเครื่องจักร และเครื่องจักรในการ

คัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มเติม  และในปี พ.ศ. 255 4  ได้เริ่มเปิดด าเนนิการให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้เข้าร่วมก าจัดขยะที่ศูนย์ก าจัดขยะ ด้วยวิธีการฝังกลบ โดยได้รับการโอนทรัพย์สินตามโครงการ

ให้แก่เทศบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ซึ่งมีการใชพ้ืน้ที่ในระบบฝังกลบแล้ว ร้อยละ 70 

โดยประมาณ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2556 จงึได้เริ่มใชง้านเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย และจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอยจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่เข้าร่วม ในอัตรา ตันละ 200 บาท   

ในปัจจุบันจากการลงนามข้อตกลงรว่มก าจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพืน้ที่ 

ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ มีจ านวน 148.56  ตันต่อวัน   เกินกว่าประสิทธิภาพของระบบการ

ก าจัดที่ออกแบบไว้  ซึ่งเ ทศบาลเมอืงสวรรคโลก ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้าด าเนนิการคัดแยกและ

บริหารจัดการ โดยมีการจ่ายค่าจา้งเหมาคิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบเฉลี่ย       370 บาท/ตัน 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

การเดินระบบ โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลสภาพโดยรอบศูนย์ก าจัดขยะมูล

ฝอยเทศบาลเมอืงสวรรคโลกในรัศมี 1 กิโลเมตร   มีสระน้ าและคู คลองตามธรรมชาติตัง้อยู่ และมีชุมชน

ตั้งถิ่นฐาน 1 หมูบ่้าน ได้แก่ บ้านหมูท่ี่ 5 ต าบลย่านยาว รวมจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 193 หลังคาเรือน 

ส าหรับจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตพื้นที่อ าเภอสวรรคโลกมีทั้งสิน้ 1 6,970 คน เป็น

จ านวนครัวเรือน 6, 502  หลังคาเรือน นอกจากนั้นมีจ านวนประชากรในพืน้ที่องค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่นอื่น  จ านวน 23 แห่ง ที่น าขยะมาร่วมก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงสวรรคโลก   

จ านวน 143,458 คน  เป็นจ านวนครัวเรอืน 50,441 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558 ) 

 

ตารางท่ี 4.19 จ านวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

ป ี จ านวนประชากร จ านวนครัวเรอืน 

2548 18,480 5,768 

2549 18,327 5,835 

2550 18,172 5,908 

2551 18,051 5,987 

2552 17,997 6,059 

2553 17,823 6,139 

2554 17,541 6,218 

2555 17,470 6,274 

2556 17,307 6,359 

2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,148 6,449 

2558 16,970 6,502 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ตารางท่ี 4.20 จ านวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่นะขยะมูลฝอยเข้าร่วม  

ล าดับ อปท. จ านวนครัวเรอืน จ านวนประชากร 

1 เทศบาลต าบลในเมือง 3,178 7,794 

2 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางยม 943 2,790 

3 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลย่านยาว 3,202 8,490 

4 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวังไม้ขอน 664 2,563 

5 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าทอง 1,213 3,577 

6 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลับ 2,301 5,888 

7 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากน้ า 2,422 6,940 

8 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวัดเกาะ 1,758 4,798 

9 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ 1,838 5,356 

10 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 2,172 7,249 

11 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองกระจง 1,652 4,951 

12 เทศบาลต าบลคลองยาง 2,581 6,746 

13 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามเรอืน 2,119 6,386 

14 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านนา 896 2,593 

15 เทศบาลต าบลศรีส าโรง 3,239 9,638 

16 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสารจติร 3,587 9,888 

17 เทศบาลต าบลกลางดง 3,995 12,163 

18 เทศบาลต าบลเกาะตาเลี้ยง 2,508 7,108 

19 เทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม 2,921 7,754 

20 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งเสลี่ยม 2,403 6,545 

21 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านซา่น 1,307 4,024 

22 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนครเดิฐ 1,894 5,484 

23 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวังลึก 1,648 4,733 

 รวม 50,441 143,458 



๑๕๘ 
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       แผนที ่4.5 แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

 

 

 

        

 

 

 



๑๕๙ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที ่4.6 แสดงที่ตั้งระบบแลการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 



๑๖๐ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลแหลง่ก าเนดิขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงสวรรคโลก ณ เดือนมถิุนายน 2557  ส่วน

ใหญ่เกิดจากร้านอาหารซึ่งมจี านวน  64 แหง่ และหนว่ยงานราชการ/เอกชน มีจ านวนลดลงมา จ านวน 

23 แหง่ ส่วนโรงงานและโรงแรม  มจี านวนสถานที่ละ 4 แหง่ และตลาดเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยของ

เทศบาลสวรรคโลกที่นอ้ยที่สุดเพียง 2 แหง่ เท่านั้น ส่วนองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย   ของเทศบาลเมอืง

สวรรคโลก  ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557  มีองค์ประกอบประเภท เศษอาหาร   มากที่สุดรอ้ยละ 40 

รองลงมาจะเป็นกระดาษและแก้ว ซึ่งมีปริมาณประเภทละ รอ้ยละ 15   ในส่วนของโลหะและพลาสติกคิด

เป็นประเภทละ ร้อยละ 10 เศษผา้ร้อยละ 4 และใบไม้กิ่งไม้  รวมถึงอลูมเินียม  ซึ่งแตล่ะประเภทคิดเป็น

ร้อยละ 3 ของปริมาณขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอย 

แผนผัง 4.5 บริเวณ (Layout) ภายในโครงการ 



๑๖๑ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

  ๒) ข้อมูลด้านนโยบาย 

    เทศบาลเมอืงสวรรคโลก มนีโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น    ส่วน

หนึ่งของนโยบายของหนว่ยงาน โดยในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจะอาศัยกรอบแผนยุทธศาสตร์

จังหวัดเป็นหลัก  ทั้งนี ้ในการด าเนินงานจะมีการจัดองค์กรและผูร้ับผิดชอบที่รายงานโดยตรงตอ่คณะ

กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลและมี

การสรุปรายงานผลข้อมูลดา้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ  ส่วนทางดา้น

งบประมาณทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกจะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ

มูลฝอยที่ชัดเจน 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลบาลเมืองสวรรคโลก   มีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท า

บันทึกข้อตกลงที่จะน าขยะมูลฝอยเข้าร่วมก าจัดในระบบ จ านวนทั้งสิน้  28 แหง่ ครอบคลุม      5 อ าเภอ 

ได้แก่ อ าเภอสวรรคโลก 1 2 แห่ง   อ าเภอทุ่งเสลี่ยม   4 แห่ง  อ าเภอศรสีัชนาลัย จ านวน    1 แห่ง  

อ าเภอศรนีคร จ านวน 1 แห่งและอ าเภอศรสี าโรง จ านวน 1 0 แห่ง โดยมีการเข้าใช้พื้นที่ แล้ว จ านวน 23 

แห่ง  ได้แก่ อ าเภอสวรรคโลก จ านวน 9 แห่ง อ าเภอทุ่งเสลี่ยม   4 แห่ง อ าเภอศรสีัชนาลัย จ านวน 1 

แหง่ อ าเภอศรนีคร จ านวน 1 แห่ง และอ าเภอศรสี าโรง จ านวน 8 แห่ง โดยสรุป       มีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งในระบบ รวมเทศบาลเมืองสวรรคโลกแล้ว    จ านวน  24 แห่ง  

 

ตารางท่ี 4.21  รายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าขยะเข้าร่วมก าจัด 

ล าดับ อ าเภอ/อปท. 
จ านวน อปท.

ท้ังหมด 

เข้าใช้

พื้นที่ 

ยังไม่ได้เข้า

ใช้พื้นที ่

อปท.ท่ียังไม่ได้ 

ร่วมลงนามMOU 

1. อ าเภอสวรรคโลก 13 10 3 0 

2. อ าเภอทุ่งเสลี่ยม 6 4 0 2 

3. อ าเภอศรีสัชนาลัย 10 1 0 9 

4. อ าเภอศรีนคร 6 1 0 5 

5. อ าเภอศรีส าโรง 13 8 2 3 

รวม 48 24 5 19 

 



๑๖๒ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ตารางท่ี 4.22  รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าขยะเข้าร่วมก าจัด  

อ าเภอ อปท.ที่เข้าใช้พื้นที่แล้ว อปท.ที่ยังไม่เข้าใช้พื้นที่ 

สวรรคโลก 1) เทศบาลเมอืงสวรรคโลก 

2) เทศบาลต าบลในเมือง 

3) เทศบาลต าบลคลองยาง 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลบางยม 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 

6) องค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้ขอน 

7) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ 

8) องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า 

9) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจง 

10) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง 

1) เทศบาลต าบลป่ากุมเกาะ 

2) เทศบาลต าบลบางขลัง 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง 

 

ทุ่งเสลี่ยม 1) เทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม 

2) เทศบาลต าบลบ้านกลางดง 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเสลี่ยม 

4) องค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านใหม่ไชยมงคล 

1) เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศกึ 

 

ศรสีัชนาลัย 1) องค์การบริหารส่วนต าบลสารจิตร  

ศรนีคร 1) องค์การบริหารส่วนต าบลนครเดิฐ  

ศรสี าโรง 1) เทศบาลต าบลศรสี าโรง 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดเกาะ 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรอืน 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี้ยง 

6) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่าน 

7) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

8) องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลทับผึ้ง 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุนไกร 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ 

4) องค์การบริหารส่วนต าบล 

ราวต้นจันทร์ 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 



๑๖๓ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 จากการท าข้อตกลงรว่มก าจัดขยะมูลฝอยในศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองสวรรคโลก  ส่งผลให้

ปัจจุบันมปีริมาณขยะเข้าสู่ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลกรวม 42.85 ตันตอ่วัน 

หรอื 870.05 ตันตอ่เดือน  โดยประมาณ และหากท้องถิ่นทั้งหมดที่ท าข้อตกลงน าขยะมาก าจัดจะมี

ปริมาณเพิ่มจากเดิมอกี 18.40 ตันตอ่วัน หรือ 534.00 ตันต่อเดือนโดยประมาณ 

 

ตารางท่ี 4.23 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าระบบแล้ว  

อ าเภอ อปท.ที่เข้าใช้พื้นที่แล้ว 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ตันต่อวัน ตันต่อเดือน 

สวรรคโลก เทศบาลเมอืงสวรรคโลก 10.16 274.45 

 เทศบาลต าบลในเมือง 3.00 68.30 

 เทศบาลต าบลคลองยาง 1.84 28.79 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางยม 2.90 92.91 

 องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 0.82 19.44 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้ขอน 1.67 31.42 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ 1.73 29.10 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า 2.62 56.33 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจง 2.18 39.44 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง 2.46 31.41 

ทุ่งเสลี่ยม เทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม 5.03 126.69 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเสลี่ยม 1.98 22.41 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 1.79 30.43 

 เทศบาลต าบลบ้านกลางดง 0.91 7.66 

ศรสีัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลสารจิตร * * 

ศรนีคร องค์การบริหารส่วนต าบลนครเดิฐ 3.76 11.27 

ศรสี าโรง เทศบาลต าบลศรสี าโรง 6.27 136.15 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดเกาะ 2.30 59.80 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 1.42 28.40 



๑๖๔ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

*ขาดข้อมลู 

*ขาดข้อมลู 

อ าเภอ อปท.ที่เข้าใช้พื้นที่แล้ว 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ตันต่อวัน ตันต่อเดือน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรอืน 2.29 49.74 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี้ยง 1.48 29.60 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่าน * * 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา * * 

 รวม 42.85 870.05 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ลงนามแล้ว      

                    แต่ยังไม่ใชร้ะบบฯ  

อ าเภอ อปท.ที่ลงนามแล้วแต่ยังไม่ใช้พ้ืนที่ 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ตันต่อวัน ตันต่อเดือน 

สวรรคโลก เทศบาลต าบลป่ากุมเกาะ 6.00 180.00 

 เทศบาลต าบลบางขลัง 2.60 78.00 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง 1.80 54.00 

ศรนีคร องค์การบริหารส่วนต าบลศรนีคร * * 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว * * 

ศรสีัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองออ้ 3.00 72.00 

ศรสี าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลทับผึ้ง 5.00 150 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุนไกร * * 

 รวม 18.40 534.00 

 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินประสิทธิภาพการก าจัดของระบบที่ได้ออกแบบไว้ เทศบาล

เมืองสวรรคโลก จึงมีนโยบายร่วมทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อตัง้โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะขนาดเล็ก 

ก าลังการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า 1000 เมกะวัตต์  ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดตาม

พระราชบัญญัติร่วมทุน  



๑๖๕ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 

 (1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง 

การเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงสวรรคโลก ท าการเก็บขนเองในทุกๆ วัน   ด้วยรถเก็บ

ขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ านวน 4 คัน เพื่อไม่ให้มีขยะหลงเหลอืตามอาคารหรอืสถานที่ต่างๆ  ในเขต

เทศบาลเมอืงสวรรคโลก   ส่วนองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยร่วมก าจัด  ในระบบก าจัด     

ขยะมูลฝอย จะด าเนนิการเก็บขนขยะมูลฝอยในพืน้ที่ของตนและล าเลียงมาเข้าระบบด้วยรถเก็บขนขยะ    

มูลฝอยของหนว่ยงาน  โดยมีระยะทางการเก็บขนขยะมูลฝอยจนถึงศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืง

สวรรคโลก ประมาณ 9 – 40 กิโลเมตร 
 

ตารางที่ 4.25 ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

ล าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีท่ีได้มา สภาพรถ 

1. อัดท้าย 8.4 ป.3222 2539 ใช้งานได้ 

2. อัดท้าย 5 81-3752 2552 ใช้งานได้ 

3. อัดท้าย 5 81-3753 2552 ใช้งานได้ 

4. อัดท้าย 5 81-6979 2556 ใช้งานได้ 

4. รถปิ๊กอัพเก็บขน 2 - 2558 ใช้งานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ตารางท่ี 4.26 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ อปท./หน่วยงานอื่น  ๆ ประเภท ขนาด 

ระยะทางถึง

โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

(ตัน/วัน) 

1. เทศบาลต าบลในเมือง อัดท้าย 5 16 3 

2. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมืองบางยม อัดท้าย 5 14 1.84 

3. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลย่านยาว อัดท้าย 5 9 2.89 

4. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวังไม้ขอน ขนาดเล็ก 2 11 0.81 

5. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าทอง อัดท้าย 5 13 1.67 

6. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลับ อัดท้าย 5 8 1.73 

7. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากน้ า อัดท้าย 5 19 2.62 

8. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวัดเกาะ อัดท้าย 5 17 2.30 

9. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ อัดท้าย 5 22 1.42 

10. องคก์ารบรหิารส่วนต าบล               

บ้านใหม่ไชยมงคล 

อัดท้าย 5 20 1.79 

11. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองกระจง อัดท้าย 5 10 2.18 

12. เทศบาลต าบลคลองยาง อัดท้าย 5 23 2.46 

13 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามเรอืน อัดท้าย 5 22 2.29 

14. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านนา อัดท้าย 5 25 1.41 

15. เทศบาลต าบลศรีส าโรง อัดท้าย 5 22 6.27 

16. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสารจติร อัดท้าย 5 32 2.20 

17. เทศบาลต าบลกลางดง อัดท้าย 5 32 0.91 

18. เทศบาลต าบลเกาะตาเลี้ยง อัดท้าย 5 30 1.79 

19. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งเสลี่ยม อัดท้าย 5 38 1.98 

20. เทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม อัดท้าย 5 35 4.45 

21. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านซา่น อัดท้าย 5 20 1.25 

22. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนครเดิฐ อัดท้าย 5 30 3.76 

 



๑๖๗ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

              (2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก มคีวามสามารถในการรองรับปริมาณ

ขยะมูลฝอยได้ 60 ตันตอ่วัน   ภายในระบบประกอบด้วยอา คารเครื่องช่ัง  ที่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ส าหรับบันทึกน้ าหนักขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแหง่ รวมทั้งป้องกันการน าขยะมูล

ฝอยจากแหล่งอื่นเข้ามาก าจัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารเครื่องชั่งน้ าหนัก 

 

ส าหรับบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลสวรรคโลก มีจ านวน    1  บ่อ  

มีลักษณะเป็นแบบ Area Method  มีคา่ตามที่ออกแบบไว้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้ 

60 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบไว้ให้สามารถฝังกลบได้ 3 ช้ัน แตล่ะช้ันมีความสูง 3 เมตร ซึ่งการด าเนินการ

ในพืน้ที่จรงิ สามารถฝังกลบขยะมูลฝอยไปแล้ว 2 ช้ัน โดยแต่ละช้ันมีความสูงเพียง    1 เมตร และมี

ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้  65 ลูกบาศก์เมตร 

  

  

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพขยะมูลฝอยบริเวณหลุมฝังกลบในโครงการ 

  

  

  



๑๖๙ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

นอกจากนั้นภายในระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภบิาลของเทศบาลเมอืงสวรรคโลก 

ยังประกอบด้วยระบบบ าบัดน้ าชะล้างขยะมูลฝอย ซึ่งแบ่งไว้ในพืน้ที่ทั้งหมด 6 ไร่  มีลักษณะเป็นระบบแบบ

บ่อผ่ึง ประกอบด้วย 

- บ่อ Anaerobic Pond ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร  

- บ่อ Facultative Pond ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร  

- บ่อ Maturation Pond ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร   

โดยหลังการบ าบัดจะปล่อยน้ าให้ระเหยไปตามสภาพภูมอิากาศ  ซึ่งมีการตดิตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน ในรูป

บ่อสังเกตการณ ์จ านวน  4 บ่อ และมีระบบจัดการน้ าฝน แบบล ารางระบายน้ า แต่อย่างไรก็ตามในระบบ

ยังขาดระบบควบคุมก๊าซและระบบตรวจสอบก๊าซ 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพล ารางดิน บรเิวณรอบกองขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ส าหรับเครื่องจักรและครุภัณฑท์ี่ประกอบระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืง      สวรรค

โลก มีทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ ขนาด 130 แรงม้า จ านวน 1 คัน รถขุดตัก ขนาด 90 

แรงม้า จ านวน 1 คัน รถบรรทุกดิน 6 ล้อ ขนาด 167 แรงม้า จ านวน 1 คัน  เครื่องช่ังน้ าหนักรถพร้อม

คอมพิวเตอร์แสดงผล และเครื่องคัดแยกขยะ   ซึ่งมสีภาพที่ใชง้านได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สภาพรถประกอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๗๑ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยประกอบโครงการ 

 



๑๗๒ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพเครื่องแยกขยะมูลฝอยในระบบและรถประกอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะส่วนที่ผ่านการคัดแยกเพื่อน าไปร่อนผลิตสารปรับปรุงดิน 



๑๗๓ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เครื่องผลิตสารปรับปรุงดินประกอบโครงการ 

ขยะพลาสตกิที่ผ่านกระบวนการคัดแยก 

  



๑๗๔ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4.27 เคร่ืองจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

ล าดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/ 

เลขครุภัณฑ์ 

ปีท่ี

ได้มา 
สภาพ 

1. รถแทรกเตอร์ 130 แรงม้า (D58) ท.ส. 718 2544 ใช้งานได้ 

2. รถแบ็คโฮร ์ 90 แรงม้า (Ex120) ท.ส. 719 2544 ใช้งานได้ 

3. รถบรรทุกดิน 6 ล้อ 167 (6ล้อ) ท.ส. 720 2544 ใช้งานได้ 

4. เครื่องช่ังน้ าหนักรถพร้อม

คอมพิวเตอร์แสดงผล 

 -  2544 ใช้งานได้ 

5. เครื่องคัดแยกขยะ  -  2553 ใช้งานได้ 

6. เครื่องจักรผลิตสารปรับปรุงดิน -  2555 ใช้งานได ้

 

 

 

ขยะพลาสตกิที่ผ่านการคัดแยกเข้าเครื่องอัดเป็นก้อน 



๑๗๕ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องล้างท าความสะอาดขยะประเภทถุงพลาสตกิ 

  

  

  



๑๗๖ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

นอกจากนั้นภายในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงสวรรคโลก  ยังประกอบด้วยอาคาร

ประกอบและสาธารณูปโภค ที่มีการใช้งานอยู่เป็นปกติ ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคาร

จอดรถ อาคารซ่อมบ ารุง ถนนลูกรังภายในโครงการ โดยมีพื้นที่ถนนรอบโครงการ 4 ไร่ 3 งาน 68 

ตารางวาโดยประมาณ และลอ้มรอบตลอดแนวโครงการดว้ยลวดหนาม แต่ทั้งนีโ้ครงการไม่มกีารจัดพื้นที่

เป็นแนวกันชนป้องกันผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



๑๗๗ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (3) การติดตามตรวจสอบ    

เทศบาลเมอืงสวรรคโลก มมีาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย และตรวจสอบน้ าหนัก เพื่อป้องกัน

การน าขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาตมาก าจัดในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย   รวมทั้งมาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ย

ขยะในระบบ ตลอดจนมีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดินหรอืบ่อสังเกตการณ ์  จ านวน 4 บ่อ แตไ่ม่พบ

ระบบควบคุมก๊าซและระบบตรวจสอบก๊าซติดตัง้ในโครงการ 

 

 

 

  

อาคารประกอบและสาธารณูปโภคภายในโครงการ 

  



๑๗๘ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4) ข้อมูลด้านการบรหิารจัดการ 

        การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้า

บริหารจัดการ พร้อมด าเนินการคัดแยกและบริหารจัดการ โดยค่าจา้งเหมาคิดจากปริมาณขยะ มูลฝอยที่

เข้าระบบเฉลี่ย 370 บาท/ตัน  ซึ่งจา่ยเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน ประกันปริมาณน้ าหนักขยะมูลฝอยที่ 

1,200 ตันตอ่เดือน ซึ่งเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่าย 420,000.- บาทต่อเดอืน  

- บริษัท ไทยไพบูลย์ จ ากัด(มหาชน) รับจ้างเหมาคัดแยกขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ 

2558  ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2558  

- บริษัท กันยง จ ากัด  รับจ้างเหมาบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2559 ระยะเวลา 9 

เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2559  

ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย  มีคนงาน 10-15 คนประจ าระบบ  ท าการคัดแยกก่อนน าขยะที่เหลือไป

ก าจัดในระบบฝังกลบ สว่นที่แยกได้เทศบาลสวรรคโลกได้เก็บรวบรวมและจ าหนา่ย เนื่องจาก ถือเป็น

ทรัพย์สินของเทศบาล  โดยการด าเนินการมีการเก็บสถิตแิละข้อมูลจัดท าบันทึกรายละเอียดแสดงผลการ

ท างานของระบบในรอบวันและรอบเดือน และมีก าหนดการบ ารุงรักษ าระบบ/เครื่องจักรทุกระยะการใช้

งาน ตลอดจนมกีารจัดท ารายงานการซ่อมบ ารุง ซึ่งการจา้งเหมาบริษัทเอกชนท าให้สามารถลดภาระการ

ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและแก้ไขปัญหาเจา้หนา้ที่ขาดความเช่ียวชาญด้านเทคนิคได้ 

 

ขยะพลาสตกิที่ผ่านกระบวนการคัดแยก 

  



๑๗๙ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ส าหรับการก าจัด ขยะมูลฝอยที่เข้าระบบใช้วธิีจ้างเหมาเอกชน อัตราค่าจา้ง 350 บาท ตอ่ตัน  

โดยมีการออกเทศบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยครัวเรือนละ  20 บาทต่อ

เดือน  สว่นการก าจัดขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ เก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 20 บาทต่อ 0.12 ลูกบาศก์เมตร

ต่อเดอืน ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ และอาคารพาณิชยกรรม ส่วนการด าเนินการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ใชพ้ืน้ที่ด าเนินการเองทั้งหมด  ส าหรับเทศบาลเมอืง

สวรรคโลก มีรถที่ใชใ้นการเก็บขนขยะ จ านวน ๔ คัน และเก็บขนใน   ๔ เขตเส้นทาง  ด าเนนิการเก็บขนทุกวัน 

วันละ ๒ เที่ยว สามารถด าเนินการเก็บขนได้ครอบคลุมพืน้ที่ของเทศบาลฯ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ และไม่มเีรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้าง มีรายละเอียด ดังนี้ 

เทศบาลเมอืงสวรรคโลกได้ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง  ระยะทางเก็บขนจากชุมชน ถึง

สถานที่ทิง้ขยะคดิเป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร โดยด าเนนิการเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่

ของเทศบาลฯ ทุกวัน วันละ ๒ เที่ยว ดังนี้ 

- เที่ยวที่ ๑ เวลา  ๐๓.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  

- เที่ยวที่ ๒ เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   

โดยในแตล่ะชุมชนนั้นด าเนนิการเก็บขนวันเว้นวัน และด าเนินการเก็บขนในตลาด ทุกวันๆละ ๓ 

เที่ยว ดังนี้ 

  - เที่ยวที่ ๑ เวลา  ๐๕.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   

  - เที่ยวที่ ๒ เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   

  - เที่ยวที่ ๓ เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  

ตารางที่ 4.28  แสดงรายละเอียดการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ล าดับที ่ ประเภทรถ / ทะเบียน ขนาดความจุ ปีที่ซือ้ จ านวนคัน 

๑ รถแบบอัดท้าย   81 - 6979 สท 5 ลบ.ม. ๒๕56 ๑ 

๒ รถแบบอัดท้าย ป - ๓๒๒๒ สท ๘.๔ ลบ.ม. ๒๕๓๙ ๑ 

๓ รถแบบอัดท้าย  ๘๑ - ๓๗๕๒ สท ๕ ลบ.ม. ๒๕๕๒ ๑ 

๔ รถแบบอัดท้าย  ๘๑ - ๓๗๕๓ สท ๕ ลบ.ม. ๒๕๕๒ ๑ 

รวมรถเก็บขน 4  คัน 



๑๘๐ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

ตารางท่ี 4.29 แสดงข้อมูลเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

คันที่ 
ทะเบียนรถ/ พ.ข.ร 

/ ประจ ารถ 
ขนาด
ความจุ 

ประเภท 
ปีที่ซื้อ 

เวลาปฎิบัติงาน 
เส้นทางการให้บริการ 

๑  81 - 6979 สุโขทัย 
 พ.ข.ร.   ๑   คน 
 ประจ ารถ   2  คน 

5 แบบอัดท้าย 
มี.ค. 2556 

เวลา ๐๓.๐๐-๐๘.๐๐น.และ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. 
(เก็บ ๒ รอบ) 
- ถนนจรดวิถีถ่อง,ถนนศรีสัชนาลัย 
(เฉพาะริมทาง) 
- ถนนประชาราษฎร์ ทุกซอย (ฝั่งตะวัน 
ตกแม่น้ ายม) 
- โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม / 
โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม / 
โรเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 
- วัดสวรรคาราม/  วัดสวัสติการาม / 
วัดป่าข่อย 
- โรงพยาบาลสวรรคโลก (เก็บวันอังคาร และวัน
ศุกร์ เก็บ ๑ สัปดาห์ เว้น ๒ สัปดาห์) 
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (เก็บวันพฤหัสบดี 
เว้นวันพฤหัสบดี) 
 

 ๒ 
 

 ป - ๓๒๒๒ สุโขทัย 
 พ.ข.ร.    ๑  คน 
 ประจ ารถ   ๒  คน 

๘.๔ แบบอัดท้าย 
๒ ธค. ๒๕๓๙ 

เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๘.๐๐น. ,๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
,๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
 (เก็บ ๓ รอบ) 
- ถนนศรีสัชนาลัย (เฉพาะริมทาง) 
- ถนนหน้าเมือง 
- ถนนเทศบาลด าริ ๓ 
- ถนนประชาสงเคราะห์ 
- ขยะในตลาดสดเทศบาล วันละ 3 รอบ 
- ชุมชนสวรรค์เรือนแพ 



๑๘๑ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

คันที่ 
ทะเบียนรถ/ พ.ข.ร 

/ ประจ ารถ 
ขนาด
ความจุ 

ประเภท 
ปีที่ซื้อ 

เวลาปฎิบัติงาน 
เส้นทางการให้บริการ 

๓ ๘๑ - ๓๗๕๒ สุโขทัย 
พ.ข.ร.   ๑   คน 
ประจ ารถ  ๒  คน 

๕   แบบอัดท้าย 
  ๙ธ.ค.๒๕๕๒ 

เวลา ๐๓.๐๐-๐๘.๐๐น.และ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. 
(เก็บ ๒ รอบ) 
- ถนนเทศบาลด าริ ๑,๔,๕ 
- ถนน  ๑  มกราคม 
- ถนนประชาสรรค์ 
-  ถนนประสานมิตร 
- ถนนหลวงพ่อเจ้า 
- ถนนพิชัยนอก 
- ถนนพิชัยตัดใหม่ 
- ถนนพิศาลสุนทรกิจ 
- โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 
- โรงเรียนกวางวา 
-โรงพยาบาลสวรรคโลก (เก็บวันอังคาร 
และวันศุกร์ เก็บ ๑ สัปดาห์ เว้น ๒ สัปดาห์) 

 ๔. ๘๑-๓๗๕๓ สุโขทัย 
พ.ข.ร.  ๑  คน 
ประจ ารถ   ๒  คน 

๕  แบบอัดท้าย 
 ๙ ธ.ค.๒๕๕๒ 

เวลา ๐๓.๐๐-๐๘.๐๐น.และ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. 
(เก็บ ๒ รอบ) 
- ถนนหน้าเมือง 
- ถนนราษฎร์อุทิศ 
- ถนนหลังสโมสร 
- ถนนวิเชียรศรี 
- ถนนเกษมราษฎร์ 
- ถนนกลางเมือง 
- ถนนสายแปด 
- ถนนริมยมและซอยแยก (ศรีพนา,ชุมชนในเมือง) 
- ซอยองค์การทรัพย์สิน 
- โรงพยาบาลสวรรคโลก ( เก็บวันอังคาร และ 
วันศุกร์ เก็บ ๑ สัปดาห์ เว้น ๒ สัปดาห์) 



๑๘๒ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 
รถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 81-6979 สท. 

สีน้ าเงิน : รถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน ป 3222 สท. 

สีส้ม     : รถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 81 3752 สท. 

สีชมพู   : รถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 81 3753 สท. 

 

 

 
แผนที่ 4.7 เส้นทางการเก็บขนของรถเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก ปี 

2558 



๑๘๓ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   เทศบาลเมืองสวรรคโลก มี การประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย ในรูปของการรณรงค์

การคัดแยกขยะรไีซเคิล ขยะอันตราย ในครัวเรือน ภายในเขตเทศบาลจ านวน 11 ชุมชน  และการรณรงค์

เรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน การประกาศข้อมูลความรู้ เสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่น

ร่วมของประชาชนโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะ    รไีซเคิลและขยะ

อันตราย  รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้รียนกรณีเกิดผลกระทบจากการด าเนินโครงการ       ซึ่งในระยะ 5 ปีที่

ผา่นมา มกีารรอ้งเรียน 2 ครั้ง ดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.30   การร้องเรียนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

พ.ศ. ผู้ร้องเรียน ประเด็นร้องเรียน การแก้ไขปัญหา 

2554 ชาวนาบรเิวณบอ่ขยะ ถุงพลาสติกปลิวเข้าที่นา กัน้ตาข่ายรอบรัว้ 

2557 ประชาชน ม.5  

ต าบลย่านยาว 

- รถขยะปล่อยน้ าขยะทิง้ลงบน

ถนนในหมู่บา้น 

-ขับรถเร็วโดยไม่ระมัดระวัง 

- เชิญนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ท้องถิ่นทุกแห่งที่ร่วมทิ้งขยะ มา

ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและ

แกไ้ขปัญหารว่มกัน 

-จัดท าป้ายเตือนรถขยะที่น าขยะ

มาทิง้ที่ศูนย์ก าจัดขยะฯ 

ทุกคัน โดยติดตั้งบริเวณทางเข้า

บ่อขยะ 

2557 ประชาชนที่อาศัยใน  

บรเิวณใกล้บอ่ขยะ 

- มีกลิ่นรบกวน - จัดเจา้หน้าที่ฉีดพ่นสาร 

อีเอ็มดับกลิ่น ทุกวัน 

-ใช้สารผงแรเ่พื่อก าจัดกลิ่น

โดยเฉพาะบรเิวณที่มีน้ าชะขยะ

ทุกวัน 

 

 

 

 



๑๘๔ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 6)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ในปัจจุบันการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสวรรคโลก มปีัญหา

ประสิทธิภาพของระบบยังไม่สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบได้อย่างเต็มที่  นอกจากนั้นยัง

มีปัญหาในการก าจัด ดังนี้  

-  ไม่สามารถควบคุมการเทกองขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบได้อย่างมรีะเบียบ ประกอบกับ

ปริมาณขยะมปีริมาณมาก ท าให้กลายเป็นกองสูงไม่สามารถฝังกลบได้ทัน เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย

ไปสู่พื้นที่ของเอกชนข้างเคียง       

-  ไม่ได้วางแผนการใชพ้ืน้ที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอยในแตล่ะวัน  เมื่อปริมาณขยะมากขึ้น  

จ าเป็นต้องเปิดพืน้ที่ตรงกลางกองโดยใช้รถดันขยะไปรอบๆหลุมฝังกลบ ท าให้น้ าชะขยะไหลไปรวมกัน

กลายเป็นแอง่น้ าที่อยู่ตรงกลางพื้นที่ฝังกลบ จนท าให้รถเก็บขนขยะไม่สามารถเข้าไปฝังกลบในพืน้ที่ตรง

กลางได้ 

-  ขยะส่วนใหญ่ยังไม่มกีารคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  

-  ขยะมปีริมาณมากขึ้นทุกวันท าให้ฝังกลบขยะในแต่ละวันไม่หมด  

-  ขาดบุคลากรที่มปีระสบการณโ์ดยตรงในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ

อัตราก าลังในด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 

- ระบบสายพานช ารุดบ่อย ตอ้งได้รับการดูแลซ่อมแซมเป็นประจ า  

 

นอกจากนั้นโครงการยังตัง้อยู่ใกล้ที่ดินการเกษตรของชาวบ้านที่ยังมีการใช้ประโยชน์ตอ่เนื่อง 

โดยโครงการไม่ได้ปลูกต้นไมเ้พื่อใช้เป็นแนวกันชน ท าใหช้าวบ้านบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น

เหม็น ขยะปลิวเข้าแปลงนา รวมทั้งปัญหาน้ าชะขยะหยดลงพืน้ถนนระหว่างการขนส่ง  ทั้งนี ้ปัจจุบันทาง

โครงการได้ ด าเนนิการแก้ไขปัญหาโดย การกั้นตาข่ายป้องกันขยะปลิว  ผลติน้ าหมักชวีภาพเพื่อใช้ฉีดพ่น

ดับกลิ่น  รวมทั้งปรับพืน้ที่ท าคันดิน เพื่อให้มพีืน้ที่ทิง้ขยะได้ตอ่ไป  ส าหรับการแก้ไขพฤติกรรมการทิง้ขยะ

มูลฝอยของประชาชนควร ส่งเสริมให้ความรู ้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เรื่องการการคัดแยกขยะ   ตลอดก าหนดนโยบายใหส้ามารถจ้างบริษัทเอกชนรว่มก าจัดขยะ เพื่อให้

สามารถก าจัดขยะได้อย่างเป็นระบบ และมีประสทิธิภาพ และมีพื้นที่ในการก าจัดขยะได้ยาวนานมากยิ่งขึน้ 

 



๑๘๕ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านบริเวณใกล้โครงการ 

  

ถังน้ าหมักชวีภาพและระบบท่อพ่น 

 



๑๘๖ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพการช ารุดของอาคารโครงการ 

  

สภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 



๑๘๗ 
 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

4.4 จังหวัด แพร ่

      โครงการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

      เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแพร ่

 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบสุขาภิบาล ของเทศบาลเมือง แพร่ ตัง้อยู่ต าบลแมห่ล่าย อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่ มขีนาดพืน้ที่ 17 ไร่ บนที่ดนิซึ่งเทศบาลเมอืงแพร่ได้จัดซือ้เองเมื่อปี พ.ศ. 25 30 โดยได้รับ

การสนับสนุน งบประมาณ ในการก่อสร้าง ทั้งหมด 25  ลา้นบาท จาก งบประมาณ แผ่นดนิผ่าน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และ ได้เปิดด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก

สุขาภิบาลขึ้นในปี 25 45 ซึ่งมจี านวนปริมาณขยะที่เข้าระบบต่อวันมทีั้งสิน้  30 - 35  ตัน/วัน คิดเป็น      

ร้อยละ 100 ของประสทิธิภาพของการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลที่ได้ท าการออกแบบไว้       

โดยสภาพแวดล้อมบริเวณพืน้ที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มลี าเหมืองชลประทาน ที่ใชป้ระโยชน์ทาง

การเกษตร และมีชุมชนหมูท่ี่ 3 - หมูท่ี่ 4 ต าบลแมห่ล่าย รวมทั้งหนว่ยงานราชการ ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลแมห่ล่าย ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดแพร่ ส านักงาน

ทางหลวงชนบทและเทศบาลต าบลแมห่ล่าย  ซึ่งมสีุขาภิบาลเมอืงแพร่ (ฐานะของเทศบาลเมืองแพร่

ขณะนั้น) เป็นผู้ด าเนินการ  ทั้งนี้ ระบบได้ปิดตัวลงตั้งแตป่ี 2549 จากการตอ่ต้านจากประชาชน 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 4.8 แสดงที่ตั้งสถานีก าจัดขยะมูลฝอย 

 



๑๘๘ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 4.9 แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผัง 4.6 บริเวณ (Layout) ภายในโครงการ 



๑๘๙ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

เทศบาลเมอืง แพร่ มีเขตรับผดิชอบในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร  

แหลง่ก าเนิ ดขยะมูลฝอยใน พืน้ที่เป็นหนว่ยงานราชการและเอกชน 22 แหง่ พักประเภทโรงแรมและ

อพารต์เม้นท์ 15 แหง่ ตลาด 4 แหง่ โรงพยาบาล 3 แหง่และห้างสรรพสินค้า 2 แหง่ ส่งผลให้

องค์ประกอบขยะมูลฝอยในพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก  

ปัจจุบันเทศบาลเมอืง แพร่มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือว่าเป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายหน่วยงาน  โดยนโยบายดังกล่าวจะสอดคล้องกับแผน/ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  ซึ่งเทศบาล

เมืองแพร่ได้จัดตั้ง คณะท างานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไว้ชัดเจน มผีูร้ับผิดชอบ

โดยตรงที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

 สว่นระบบข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงแพร่ มีการมอบหมายบุคลากร

รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล และมีการจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใชเ้ป็น

ฐานขอ้มูลต่อไป พรอ้มทั้งมกีารจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการ

ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ นอกจากนั้นในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลเมืองแพร่มีการ รวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม 2 แห่ง 

แตย่ังไม่มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 

ระบบฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมอืง แพร่ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ  จ านวน 1  บ่อ  แบบ 

Trench Method ออกแบบให้ มีอายุการใชง้าน 1 0 ปี แตใ่ช้งานจรงิได้ 3 ปีตอ้งปิดตัวลงก่อนหมดอายุ  

ส าหรับ การจัดการน้ าชะมูลฝอย ภายในโครงการ จะมีระบบรวบรวมและสูบน้ าชะล้างขยะมูลฝอย  เข้า

ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย  จ านวน 3 บ่อ มีระบบควบคุมก๊าซ       2 จุด  ส่วน ระบบการจัดการน้ าฝน ใน

โครงการมีลักษณะเป็น รางดนิและ รางคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ไม่มีระบบตรวจสอบก๊าซ  ส าหรับ

องค์ประกอบและระบบสาธารณูปโภคที่ถูกน ามาใช้ปฏิบัติงานในระบบก าขัดขยะมูลฝอยที่สรา้งขึ้นทดแทน 

ที่ยังใชง้านได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ  และอาคารซ่อมบ ารุง   ส่วนถนน

ภายในโครงการเป็นถนนลูกรัง   ล้อมรอบตัวโครงการดว้ยรั้วลวดหนามและคอนกรีตตลอดแนว โดยมีการ

ปลูกกระถินเป็นแนว     กันชน 1 แนว 1 ด้าน ความสูงเฉลี่ย 10 – 12 เมตร  

 

 
  



๑๙๐ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพบริเวณโดยรอบระบบขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาลเมืองแพร่   

สิ่งก่อสร้างในระบบ และการลักลอบทิ้งขยะ 



๑๙๑ 

 

รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย                                      
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในพืน้ทีส่ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่2 ล าปาง 

 

 

 

  

 

 

 

ระบบตรวจสอบก๊าซแบบท่อ 2 จุดในระบบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแพร่   

สภาพระบบบ่อบ าบัดน้ าชะขยะในระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแพร่   



 

 

ราย งาน การส ้ารวจแล ะประเมินระบบรวบรวบแล ะบ้าบัด น  ้าเส ีย  ระบบก้าจัด ขย ะมูลฝอย                                                                                          

ภาย ใต ้แผน ปฏิบัต ิการเพื่อการจัด การคุณภาพส ิ่งแวด ล ้อมใน ระด ับจังหวัด   ใน พื น ที่ส ้าน ักงาน ส ิ่งแวด ล ้อมภาคท่ี 2 ล ้าปาง  

 

บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

 การจัดการน้้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยในแตล่ะจังหวัดในพืน้ที่รับผดิชอบของส้านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง สามารถแยกวิเคราะหร์ายจังหวัดได้ ดังนี ้ 

 จังหวัดล้าปาง  

ปัจจุบันจังหวัดล้าปางมีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรวมจ้านวนทั้งสิน้ 103 แหง่ เป็นเทศบาล

จ้านวน 40 แหง่ และ องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 63 แหง่ โดยในปี 2558 มีปริมาณขยะมูล

ฝอยเกิดขึ้นรวม 309,777.8 ตันต่อปี หรอื 848.7 ตันตอ่วัน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่

ให้บริการเก็บขนขยะมจี้านวน 71 แหง่ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพืน้ที่ใหบ้ริการเก็บขนขยะ (พืน้ที่

บริการ) 665.6 ตันตอ่วัน แยกเป็นการก้าจัดถูกต้อง 213.3 ตันตอ่วัน และก้าจัดไม่ถูกต้อง 298.2 

ตันตอ่วัน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมจี้านวน 32 แหง่ มีขยะที่ก้าจัดไม่

ถูกต้อง 161.3 รวมปริมาณขยะที่น้าไปใช้ประโยชน์ 162.9 ตันตอ่วัน มสีถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่

ส้ารวจได้จ้านวนรวมทั้งสิน้ จ้านวน 180 แห่ง และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างจ้านวน 70,663.5 ตัน 

          โดยระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ด้าเนินการอย่างถูกหลักสุขาภบิาล (Sanitary Landfill) ในพืน้ที่ มี

เพียงแหง่เดียว ได้แก่ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครล้าปาง โดยมีเทศบาลเมืองเขลางคน์คร 

เป็นผู้ทิ้งร่วม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร หมู่ที่ 2 ต้าบลกล้วยแพะ อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัด

ล้าปาง พื้นที่ 620 ไร่ โดยประมาณ มปีริมาณขยะเข้าประมาณ 220 ตันตอ่วัน  ส้าหรับการก้าจัดขยะ

มูลฝอยในลักษณะอื่น เช่น    การรวบรวมเพื่อแปลรูปเป็นขยะเชือ้เพลิง ได้แก่ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาลต้าบลล้อมแรดและเทศบาลต้าบลบ้านสา และการก้าจัดในลักษณะกลุ่มเทศบาลในพืน้ที่ทาง

ใต้ของตัวจังหวัด โดยใช้พื้นที่ของเทศบาลต้าบลเกาะคา ท้าการก้าจัด  รวมถึง สถานที่ก้าจัดขยะที่

ด้าเนนิการโดยเอกชน ในพืน้ที่ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง   ซึ่งในปัจจุบันมี

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการก้าจัดทั้งสิ้น 93.34 – 98.34 ตันตอ่วัน ท้าให้ยังมขียะมูลฝอยตกค้าง

ในพืน้ที่ จ้านวนถึง 748.70 ตันตอ่วัน   

ดังนัน้ โครงการก่อสรา้งศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดล้าปาง ซึ่งมีกระบวนการจัดการขยะโดยการคัดแยก การหมักท้าปุ๋ย และบ่อฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล และสามารถรองรับปริมาณขยะได้ประมาณ 350 ตันตอ่วัน ครอบคลุมพืน้ที่ใหบ้ริการใน 6 

อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองล้าปาง เกาะคา เสริมงาม ห้างฉัตร แม่ทะ และแมเ่มาะ ที่ได้ทดลองด้าเนินการ

แล้วตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2559 เป็นต้นมา  เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพืน้ที่จังหวัดล้าปางได้ในระยะ

ยาว สามารถวิเคราะหก์ารทดลองด้าเนนิการได้ตามรายละเอียด ดังนี้  
  



๑๙๓ 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

1. ด้านนโยบาย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปางมีนโยบายรับก้าจัดขยะมูลฝอยในพืน้ที่ 6 

อ้าเภอบริเวณโซนกลางของพืน้ที่จังหวัด ตามแนวทางการศกึษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ซึ่งเป็น

แผนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในระยะยาว 

2. ด้านเทคนิค   เป็นศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยที่มกีระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจร

และทันสมัย  โดยในส่วนของการคัดแยกและอัดมูลฝอย สามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ค่อนขา้ง

ละเอียด อาทิ การท้าสารปรับปรุงดนิจากขยะสดและการทดลองท้าขยะเชือ้เพลิงจากขยะพลาสตกิ    

ที่ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่น้าไปก้าจัดในหลุมฝังกลบ ส้าหรับในส่วนของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

ปัจจุบันมนี้้าเสียเข้าระบบค่อนขา้งนอ้ย  ทั้งนี้ ถือเป็นระบบที่มปีระสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล   

3. ด้านการบรหิารจัดการ  ปัจจุบันอยู่ในชว่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้าสัญญาให้

บริษัท วพีีเอ็น คอลเล็คช่ัน จ้ากัด เป็นผู้รับผดิชอบในการบริหารจัดการระบบ และถ่ายทอดองค์

ความรู ้พรอ้มเทคโนโลยีตา่งๆ ให้แก่บุคคลากรของหนว่ยงานเพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายใหก้องชา่งสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผดิชอบ  

ทั้งนี ้เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ด้าเนินการทั้งการก่อสร้าง เทคโนโลยีที่ใชแ้ละการบริหารจัดการระบบ    

โดยเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดท้าหนา้ที่ก้ากับดูแล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จ้าเป็นต้องตั้งเจ้าหนา้ที่ที่มคีวามรูแ้ละเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีความรูด้้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง

เข้ามารับผิดชอบ เพื่อเริ่มเรียนรูใ้นช่วงการทดลองระบบและให้สามารถด้าเนินการได้เองอย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต  ส้าหรับการออกข้อบัญญัติคา่ธรรมเนียมการก้าจัด องค์การบริหารส่วน

จังหวัดได้จัดประชุมหารอืร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอ้งการเขา้ร่วมก้าจัดแลว้ ได้ข้อสรุป

ค่าธรรมเนียมที่ 215 บาทต่อตัน ซึ่งจะได้พิจารณาด้าเนนิการตอ่ไป 

4. ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   การประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

โครงการการก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรยังไม่ชัดเจนถึงเทคโนโลยีที่ใชแ้ละยังไม่

ครอบคลุมในทุกพืน้ที่ มผีลใหเ้กิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและน้าไปสู่การร้องเรียนจากประชาชน  

แตอ่ย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มแีผนพัฒนาศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยนี้ใหเ้ป็นศูนย์การ

เรียนรู้ ที่ช่วยเป็นช่องทางการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชนต่อไป  



๑๙๔ 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

ดังนัน้ ผลการประเมินระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดล้าปางในภาพรวม ยังอยู่ในเกณฑพ์อใช้เท่านัน้  โดยมีองคป์ระกอบด้านเทคนิคที่มีผลอยู่ใน

เกณฑด์ี ส่วนด้านอื่นๆ ยังต้องปรับปรุง 

ส้าหรับระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อปี พ.ศ. 2544  

ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครล้าปาง มปีระสิทธิภาพการบริการจัดการน้้าเสีย ร้อยละ 30     

ของพื้นที่การปกครองทั้งหมด  และรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบได้เพียง ร้อยละ 33  ของความสามารถ

ในการรองรับน้้าเสียเพื่อการก้าจัดตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจากระบบรวบรวมน้้าเสียที่ท้าการก่อสร้าง

ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุมัตงิบประมาณ  ท่อรวบรวมที่วางไว้ไม่ครอบคลุมพืน้ที่ ท้าให้น้้าทิง้

จากชุมชนบางสว่นถูกปล่อยลงแมน่้้าวังโดยไม่ผ่านระบบรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดดังกล่าว เห็นได้จาก

ปัญหาคุณภาพของแมน่้้าวังที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครล้าปาง ที่มักมคีุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึง

เสื่อมโทรม  และปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบน้อยกว่าประสิทธิภาพการรองรับ  นอกจากนั้นยังมีปัญหา

การเลือกพืน้ที่ก่อสรา้งที่มคีวามลาดชันไมเ่หมาะสม ซึ่งลว้นกระทบต่อประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย

ในระบบบ้าบัดดังกล่าวแทบทั้งสิน้    

ทั้งนี ้หากพิจารณาการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1. ด้านนโยบาย   ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครล้าปางมผีลการด้าเนนิงาน    

ในด้านนโยบายอยู่ในเกณฑด์ี  โดยมีการจัดท้าโครงการขยายท่อรวบรวมน้้าเสียใหค้รอบคลุมพืน้ที่

บริการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครปี 2561 แล้ว แตอ่ย่างไรก็ตาม   

ยังขาดการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการจัดการน้้าเสียชุมชน 

2. ด้านเทคนิค   มีการรว่มมอืของเทศบาลนครล้าปางและองค์การจัดการน้้าเสีย ที่เป็น

องค์การเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้้าเสีย ที่ช่วยใหส้ามารถแก้ไขปัญหาดา้นเทคนิคได้ค่อนข้างด ีแต่

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงพบปัญหาผักตบชวาบริเวณผวิน้้า ซึ่งท้าให้ระบบท้างานได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ     

3. ด้านการบรหิารจัดการ  มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีกองช่าง เทศบาลนคร

ล้าปางเป็นผู้รับผดิชอบการบริหารจัดการระบบการจัดการน้้าเสียร่วมกันองค์การจัดการน้้าเสีย        



๑๙๕ 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   อยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งด ีแต่

ยังขาดการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการงดระบายน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะและการ

ก่อสร้างท่อเชื่อมรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนเขา้สู่ระบบรวบรวม  

 

จังหวัดพะเยา 

จังหวัดพะเยา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม 171,602.0 ตันตอ่ปี หรอื 470.1 ตันตอ่วัน 

แบ่งเป็น ปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้องจ้านวน 182.3 ตันตอ่ปี มีปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้อง จ้านวน 

18.6 ตันตอ่ปี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จ้านวน 37,605.9 ตัน 

โดยศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมอืงพะเยา  มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูก

สุขาภิบาล มีประสิทธิภาพการรองรับขยะเข้าระบบการก้าจัด 35 ตันตอ่วัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

ประสิทธิภาพการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ได้ออกแบบไว้ และได้เปิดด้าเนินการมาแล้วเป็นเวลา 12 ปี    

จากที่ออกแบบไว้ 15-20 ปี  ปัจจุบันมปีริมาตรบ่อที่ใชไ้ปแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 100 ปัจจุบันเทศบาล

เมืองพะเยา ได้เพิ่มปริมาตรการรองรับขยะมูลฝอยของบ่อฝังกลบด้วยการเสริมคันดินบริเวณขอบบ่อ 

ท้าให้พืน้ที่บ่อมคีวามสูงกว่าบริเวณพืน้ที่เอกชนโดยรอบ ส่วนระบบการจัดการน้้าชะมูลฝอย ยังด้อย

ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าชะขยะมูลฝอย เนื่องจากตั้งอยู่ต้าแหน่งที่สูงกว่าก้นบ่อขยะ ตอ้งใชเ้ครื่องสูบ

และเดินท่อมายังบ่อบ้าบัด ที่ท้าให้มกีารรั่วซึมระหว่างบริเวณรอยต่อและท่อ นอกจากนั้นพลาสติกรอง

ก้นบ่อยังช้ารุดมีลักษณะโป่งพอง ไม่สามารถกักเก็บและบ้าบัดน้้าเสียได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ 

ส้าหรับในส่วนของสาธารณูปโภค อาคารต่างๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ท้าให้ไม่สามารถชั่งน้้าหนักขยะ

มูลฝอยก่อนเข้าระบบ รวมทั้งขาดระบบการล้างท้าความสะอาดรถเก็บขนขยะภายในโครงการ ทั้งนี้ 

เทศบาลเมอืงพะเยา ได้จัดท้าที่จอดรถเก็บขนขยะและโรงซ่อมบ้ารุงไว้ในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา ห่าง

จากพืน้ที่ก้าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว  ซึ่งสถานการณด์ังกล่าวมีผลใหเ้กิดการร้องเรียนจากประชาชน

บริเวณโดยรอบพืน้ที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ทั้งในประเด็นของกลิ่นเหม็นรบกวน น้้าชะขยะมูลฝอยไหลลง

พืน้ที่การเกษตรและเศษขยะปลิวออกนอกบ่อก้าจัด  เนื่องจากลักษณะภูมปิระเทศที่สูงกว่าพืน้ที่

ข้างเคียงและยังขาดพื้นที่แนวกันชน   

ทั้งนี ้หากพิจารณาผลการด้าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1. ด้านนโยบาย   เทศบาลเมอืงพะเยามีนโยบายก่อสรา้งสถานที่ก้าจัดขยะทดแทน แต่

เนื่องจากมีปัญหาภายในจงึยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจน  โดยผลการด้าเนินงานในด้านนโยบายอยู่ใน

เกณฑพ์อใช้ค่อนข้างสูงเท่านั้น    



๑๙๖ 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

2. ด้านเทคนิค  เนื่องจากเจา้หนา้ที่ผู้ควบคุมงานมพีืน้ฐานความรูด้้านการจัดการขยะมูลฝอย 

จงึสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้เป็นอย่างดตีามก้าลังความสามารถ ทั้งในส่วนการเก็บขนและการ

ก้าจัดขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ  แตเ่นื่องจากข้อจ้ากัดเรื่องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ท้าให้ผลการ

ด้าเนนิงานในด้านเทคนิคจงึอยู่ในเกณฑพ์อใช้ค่อนข้างสูงเท่านั้น  

3. ด้านการบรหิารจัดการ  มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างต่้า เนื่องจากยัง

ขาดมาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเข้าระบบ ท้าให้มีการลักลอบน้าขยะมูลฝอยมาทิ้งในบริเวณ

โครงการ รวมถึงการเฝา้ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ  ถึงแมม้ีการจัดท้าแผนและ      

เทศบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งเทศบัญญัติการก้าหนดค่าธรรมเนียมการเก็บขนและการก้าจัดขยะ   

มูลฝอยแล้วก็ตาม   

4. ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์

พอใช้ค่อนข้างต่้า  โดยเทศบาลเมอืงพะเยายังให้ความส้าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างนอ้ย     

และยังขาดการส่งเสริมให้ชุมชนมกีารรวมกลุ่มจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  

ส้าหรับระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในความรับผดิชอบของเทศบาลเมอืงพะเยา             

มีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบคิดเป็นรอ้ยละ 49.08 ของประสทิธิภาพการจัดการน้้าเสียที่ออกแบบไว้   

ให้บริการบ้าบัดน้้าเสียครอบคลุมพืน้ที่ร้อยละ 25 ของพื้นที่การปกครองทั้งหมด  มีผลการด้าเนินงาน

อยู่ในเกณฑ์ดี  โดยปัจจุบันเทศบาลเมอืงพะเยาได้ด้าเนินการร่วมกับองค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นหนว่ยงานเฉพาะด้านการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  

ทั้งนี ้หากพิจารณาผลการด้าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1. ด้านนโยบาย   ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมอืงพะเยา ยังขาดการแตง่ตัง้

คณะกรรมการ/คณะท้างานที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งการพจิารณา

จัดท้าเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการจัดการน้้าเสียชุมชน  

2. ด้านเทคนิค มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่ควรปรับปรุงในส่วนของการด้าเนินการ 

โดยเฉพาะประสิทธิภาพของระบบรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบและร้อยละของปริมาณน้้าเสียเข้าระบบที่

ยังต่้ากว่าประสิทธิภาพที่ออกแบบ  รวมทั้งการตรวจวัดคุณภาพน้้าที่ควรท้าให้ครบทุกพารามิเตอร์



๑๙๗ 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

ตามมาตรฐานควบคุมน้้าทิง้ และการตรวจสอบซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า  การตรวจวัดความลึก

ควบคู่ไปกับการก้าหนดให้มแีผนการขุดลอกบ่อ และการบ้ารุงรักษาภูมทิัศนโ์ดยรอบระบบบ้าบัด 

3. ด้านการบรหิารจัดการ  มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากได้บริหารจัดการ

ร่วมกับองค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   

ท้าให้สามารถประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนท้าได้ดีมากขึ้น  

4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

เนื่องจากยังขาดการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมทั้งในรูปของคณะท้างาน กลุ่ม องค์กร

หรอืการจัดศูนย์เรียนรู้ดา้นการจัดการน้้าเสียชุมชน   รวมทั้งการมสี่วนรว่มในรูปของการจ่าย

ค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย   ตลอดจนทั้งการใหบ้ริการประชาชนโดยการเชื่อท่อรับน้้าเสียออกจากอาคาร

บ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวมที่ยังไม่ครอบคลุม 

 

จังหวัดสุโขทัย   

 ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม 210,772.8 ตันตอ่ปี หรอื  579.1 ตันตอ่วัน    

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกีารให้บริการเก็บขนจ้านวน 59 แห่ง รวมปริมาณเก็บขนไปก้าจัด 

จ้านวน 295.4 ตันตอ่วัน แบ่งเป็นปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้องจ้านวน 109.6 ตันตอ่วัน และปริมาณ

ขยะที่ก้าจัดถูกต้อง จ้านวน 185.8 ตันตอ่วัน โดยรวมจังหวัดสุโขทัยมีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

จ้านวน 103.5 ตันตอ่ปี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จ้านวน 45,909.9 ตัน 

ทั้งนี ้จังหวัดสุโขทัยมีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภบิาลอยู่ 2 แหง่ ได้แก่  

1) เทศบาลเมอืงสุโขทัยธาน ี ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต้าบลตาลเตี้ย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รองรับ

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ทางทิศใต้ของจังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันมขียะมูลฝอยเข้าระบบแล้วทั้งสิ้น 72.11 

ตันตอ่วัน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของประสทิธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอยเข้าระบบตามที่ได้

ออกแบบไว้ 

2) เทศบาลเมอืงสวรรคโลก ตัง้อยู่ที่หมู ่8 ต้าบลย่านยาว อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ในพื้นที่ทางเหนอืของจังหวัดสุโขทัย โดยระบบสามารถรองรับปริมาณขยะ

มูลฝอยได้ทั้งสิ้น 254 ตันตอ่วัน   ซึ่งปัจจุบันมปีริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบจ้านวน 65 ตันตอ่วัน      

คิดเป็นรอ้ยละ 90 ของประสทิธิภาพของระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ได้ออกแบบไว้   

ทั้งนี ้หากพิจารณาผลการด้าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  



๑๙๘ 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

1. ด้านนโยบาย  เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีมีนโยบายค่อนขา้งชัดเจนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมี

การท้าบันทึกข้อตกลงรับก้าจัดขยะให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทางใต้ของจังหวัด  ส่วนเทศบาล

เมืองสวรรคโลก ปัจจุบันมีการท้าบันทึกข้อตกลงในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทางเหนอืของจังหวัด

แล้วเช่นกัน แต่ยังมีการเข้าใช้พื้นที่ไม่ครบทั้งหมด และมีนโยบายการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 

แก้ไขปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยล้นระบบ 

2. ด้านเทคนิค   เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานีมีผลการด้าเนินงานด้านเทคนิคอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ส่วนเทศบาลเมอืงสวรรคโลกมีผลการท้างานอยู่ในเกณฑ์พอใช้  เนื่องจากยังขาดระบบการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การจัดท้าแนวกันชน รวมทั้งการวางแผนการฝังกลบ บดอัดและ      

ปิดทับ ที่ยังไม่สามารถควบคุมต้าแหน่งและทิศทางของรถขนขยะมูลฝอยที่น้าขยะมูลฝอยเข้ามาทิง้ใน

ศูนย์ก้าจัดฯ ใหน้้าขยะมาทิง้กองได้อย่างเป็นระเบียบ จนท้าให้ปิดเส้นทางเข้ากลางหลุม ตอ้งเปิด

เส้นทางใหม ่ท้าให้กลายเป้ฯแอง่น้้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุด  

3. ด้านการบรหิารจัดการ  ผลการด้าเนนิงานด้านการบริหารจัดการของเทศบาลเมอืง

สุโขทัยธานีอยู่ในเกณฑพ์อใช้ โดยยังมขี้อบกพร่องในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มี

ผลกระทบจากบ่อฝังกลบ  รวมทั้งยังมปีัญหาเรื่องกลิ่น และช่างเทคนิคประจ้าที่ผ่านการอบรมเรื่อง

การจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการบ้ารุงรักษาที่มปีัญหาเรื่องการซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดขอ้ง 

ส่วนเทศบาลเมอืงสวรรคโลกมีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากยังขาด

องค์ประกอบด้านบุคคลากรผูค้วบคุมระบบที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรอื

ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ โดยมีเฉพาะช่างเทคนิคประจ้าระบบแตย่ังไม่ผา่นการอบรมเชน่กัน 

นอกจากนั้นยังขาดการวางแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศภายนอก  ท้าให้ขาดข้อมูลค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนของ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังขาดศักยภาพในการซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง  

4. ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   ผลการด้าเนนิงานของเทศบาล

เมืองสุโขทัยธานีอยู่ในเกณฑด์ี ส่วนเทศบาลเมอืงสวรรคโลกมีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้     

ซึ่งอาจเกิดจากขาดการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการด้าเนินการ อาทิ การขาด

ผูแ้ทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขาดการส่งเสริมให้มี

การจัดตัง้กลุ่ม ชมรม องค์กร หรอืศูนย์เรียนรูด้้านการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ที่ นอกจากนั้นยังขาด



๑๙๙ 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

ประสิทธิภาพในส่วนของการให้บริการประชาชน เช่น การเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ไม่

เพียงพอ และยังเตรียมได้ไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ท้าให้มกีารตกค้างของขยะมูลฝอยในบางวัน  

ส้าหรับระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการ

ปฏิบัติงานเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพืน้ที่จังหวัดสุโขทัยมีเพียง 1 โครงการ ได้แก่ ระบบ

รวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลสุโขทัยธานี ครอบคลุมพืน้ที่ใหบ้ริการ 2.94 ตารางกิโลเมตร 

หรอืร้อยละ 84 ของพื้นที่รวมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี   และมีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบร้อยละ 

83.01 ของความสามารถการบ้าบัดที่ออกแบบไว้  โดยผลการด้าเนนิงานของระบบอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ทั้งนี ้เนื่องจากการด้าเนินระบบในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน้้าท่วมระบบในทุกปี จากสภาพพื้นที่

จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ลุ่มและมีความเสี่ยงการเกิดน้้าท่วม  อันสง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท้างาน

ของระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย  และเมื่อพิจารณาการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1. ด้านนโยบาย   ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี มีผลการ

ด้าเนนิงานในด้านนโยบายอยู่ในเกณฑด์ี  ถึงแมย้ังการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการ

จัดการน้้าเสียชุมชนยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด้าเนนิการ รวมทั้งยังขาดการแตง่ตัง้

คณะกรรมการหรอืคณะท้างานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนก็ตาม    

2. ด้านเทคนิค   มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจวัดคุรภาพ

น้้าเสียเข้า-ออก ในบางพารามิเตอรย์ังท้าไม่ครบและไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิง้

จากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  ตลอดจนการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลที่ยังมไีม่ครบ และ

การดูแลภูมิทัศนร์อบระบบที่ไม่ตอ่เนื่อง  

3. ด้านการบรหิารจัดการ  มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างต่้า เนื่องจากขาด

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบ 12 เดือน เพื่อเฝา้ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบที่อาจมี

ผลตอ่ระบบนิเวศในพืน้ที่ข้างเคียง รวมทั้งจุดบกพร่องของการบ้ารุงรักษาระบบ ได้แก่ ขาดการวาง

แผนการบ้ารุงรักษาที่ชัดเจน ท้าให้การปฏิบัติงานเป้นไปอย่างไร้ทิศทาง รวมถึงยังไม่มีการจัดท้า

รายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลในระบบให้มคีวามพรอ้มใชอ้ยู่เสมอ  

4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   อยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้าง

ต่้า ที่อาจยังตอ้งมกีารปรับปรุงในส่วนของการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้มีสว่นร่วมทั้งในรูปของการ



๒๐๐ 

 

ร ายงานการ ส้าร วจและปร ะเมนิร ะบบรวบร วบและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย                                                                                         

ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการ จัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในร ะดับจังหวัด  ในพื นที่ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 ล้าปาง 

 

ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท้างานด้านการจัดการน้้าเสียชุมชน ร่วมบ้าบัดน้้าเสียเบือ้งตน้ระดับ

ครัวเรือน โดยการตดิตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบรวบรวม  และเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคาร

บ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวม 

 

จังหวัดแพร่  เป็นจังหวัดที่ยังไม่มีระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใดๆ ที่ถูกสุขาภิบาล

เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการเจรญิเติบโตของเมอืง ทั้งในส่วนของการเพิ่มขึ้นของปริมาณ

ขยะมูลฝอยและการเกิดแหล่งน้้าเสียในชุมชน  แตอ่ย่างไรก็ตาม เทศบาลเมอืงแพร่เคยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. 2545 โดยออกแบบให้

สามารถใช้งานได้ 10 ปี แต่ได้ปิดท้าการเมื่อ ปี 2549 เนื่องจากถูกชาวบ้านรอ้งเรียนกรณีกลิ่นและ

การขนสง่ขยะมูลฝอย  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 

     จากการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยใน

พืน้ที่รับผดิชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง  ซึ่งเมื่อพจิารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการ

ด้าเนนิงาน ตลอดจนประสิทธิภาพของการเดินระบบ สามารถสรุปข้อเสนอแนะเชงินโยบาย ได้ดังนี้ 

  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจา้ของพื้นที่ ควรใหค้วามส้าคัญ โดยการจัดสรร

งบประมาณที่แน่นอน พรอ้มทั้งจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ใหค้รอบคลุมการบริหารจัดการระบบ 

เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด   

  1.2  ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบหมายเจา้หนา้ที่ที่มคีวามรูแ้ละความเช่ียวชาญ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ ที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านและมีวุฒกิารศกึษาเกี่ยวข้องกับการ

จัดการน้้าเสียหรือการจัดการขยะมูลฝอย   

  1.3  ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นที่บริการได้มสี่วนรว่มในการบริหารจัดการ

ระบบ ทั้งในรูปของการรว่มเป็นคณะกรรมการในโครงสรา้งการบริหารจัดการระบบที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดตัง้ขึ้น ตลอดจนมสี่วนรว่มในรูปของการจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการทั้งในการจัดการ

น้้าเสียและการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งควรมีการจัดเก็บข้อมูลการด้าเนนิงานไว้อย่างตอ่เนื่อง

ส้าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการด้าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้  

  1.4 ควรประชาสัมพันธ์การด้าเนนิงานของระบบฯ ให้ประชาชนได้ทราบถึงขัน้ตอน 

กระบวนการท้างาน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้มีความรูค้วามเข้าใจที่

ถูกต้องในทิศทางเดียวกันที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน  ป้องกันการเกิดขอ้ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

การเดินระบบ  

  1.5  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดท้าโครงการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ

น้้าเสียที่ตน้ทาง  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด้าเนินงานของระบบฯ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่ปลายเหตุ  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มสี่วนรว่ม อาทิ การคัดแยกขยะที่ต้น

ทาง การตดิตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนก่อนการระบายน้้าทิง้สูร่ะบบรวบรวมน้้าเสีย เป็นต้น  

  ทั้งนี ้การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย และระบบการจัดการขยะมูล

ฝอย ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยในบริเวณ

พืน้ที่ตั้งของระบบ เป็นส้าคัญ  ถึงแม้วา่ระบบดังกล่าวถือเป็นเครื่องมอืส้าคัญในการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีขึ้นก็ตาม  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จัดท ำโดย 

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 2 ล ำปำง 

13 ป่ำขำม 1 ต ำบลหัวเวียง อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 52000 

โทรศัพท์ 0 5422 7201 ต่อ 18 


