รายงานการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

คำนำ
กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นองค์ประกอบสาคัญต่อ
การเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่เติมโตขึ้นตามการพัฒนาและการขยายตัว
ของเมือง โดยกระบวนการดังกล่าวเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทในการจัดการดูแล ตลอดจนบารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
ได้ทาหน้าที่ผ่านการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินสาหรับการก่อสร้าง หรือดาเนินการใดๆ โดยเฉพาะ
ระบบบาบัดน้าเสียรวมและระบบกาจัดของเสียรวม ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่
รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการจัดการแก้ไข
ปัญหาน้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชนไปแล้วทั้งสิ้น 7 โครงการ ซึ่งมีทั้งที่ดาเนินการและระงับ
โครงการไปแล้ว
ดังนั้น สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง ในฐานะหน่วยงานระดับภูมภิ าคของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการจัดทาและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จึงได้เข้าสารวจ ติดตาม
และประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ตามกลไกการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ระดับจังหวัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ สาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ต่อไป
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กันยายน 2559
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จังหวัดลาปาง
โครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
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84
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90
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106
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จังหวัดสุโขทัย
โครงการศูนย์กาจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองสวรรคโลก
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลด้านนโยบาย
3. ข้อมูลด้านเทคนิค
4. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
5. ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
จังหวัดแพร่
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๑65
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๑87
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(ต)

สารบัญตาราง

ตารางที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.5
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙
๒.๑0
๒.๑๑
๒.๑๒
2.13
๓.๑
3.2
๓.3
๓.4
๓.5
๓.6
๓.7
๓.8
๓.9
๓.10
3.11
๓.๑2
๓.๑3
๓.๑4

หน้า
ผลคุณภาพน้า แม่น้าวัง ประจาปี ๒๕๕8
ผลคุณภาพน้า แม่น้าจาง ประจาปี ๒๕๕8
ผลคุณภาพน้า แม่น้ายม ประจาปี ๒๕๕8
ผลคุณภาพน้า แม่น้าอิง ประจาปี ๒๕๕8
ผลคุณภาพน้า กว๊านพะเยา ประจาปี ๒๕๕8
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ ปี 2558
สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดลาปาง
สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดพะเยา
สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดแพร่
สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดสุโขทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ี่จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ปี 2558
ข้อมูลการจัดตัง้ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพืน้ ที่ ปี 2558
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รายการเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลนครลาปาง
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลนครลาปาง
จานวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
รายละเอียดระบบรวบรวมน้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบาบัดน้าเสีย เทศบาลเมืองพะเยา
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(ถ)

สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่

หน้า

๓.๑5 รายละเอียดบ่อดักไขมันในท่อรวบรวมน้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
3.16 ปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในช่วงปี 2551-2558
๓.๑7 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบาบัดน้าเสีย
ในเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
๔.๑ จานวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขต ๖ อาเภอ ที่เข้าร่วมกาจัด
ขยะมูลฝอย ในระบบกาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
๔.๒ เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
๔.๓ รายชื่อคณะทางาน/ตาแหน่งรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
๔.๔ จานวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
๔.๕ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
๔.๖ องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา
๔.๗ ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยาและรายละเอียดการเก็บขน
๔.๘ เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา
๔.๙ จานวนประชากรและครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕8
๔.๑0 จานวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมูลฝอยเข้าร่วมกาจัด
๔.๑๑ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
๔.๑๒ องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
๔.๑๓ รายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมาร่วมกาจัด
๔.๑๔ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมาร่วมกาจัด
4.15 ปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระบบ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนเมษายน 2559
4.16 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
4.17 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
4.18 รายละเอียดค่าธรรมเนียมในการกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลสุโขทัยธานี
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สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่

หน้า

4.19 จานวนประชากรและครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๗
4.๒0 จานวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมูลฝอยเข้าร่วมกาจัด ใน
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก
๔.๒๑ รายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะเข้าร่วมกาจัดที่ศูนย์กาจัดขยะ
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
4.22 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะเข้าร่วมกาจัดที่ศูนย์กาจัดขยะเทศบาล
เมืองสวรรคโลก
๔.23 ปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าระบบแล้ว
4.24 ปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามแล้ว
แต่ยังไม่ใช้ระบบ
4.25 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
4.26 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
4.27 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก
4.28 รายละเอียดการเก็บขนชยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
4.29 ข้อมูลเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
4.30 รายละเอียดการร้องเรียนโครงการกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ในระยะเวลา ๕ ปี
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ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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สารบัญแผนที่

แผนที่

หน้า

๓.๑

๓๖

ขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชน
เทศบาลนครลาปาง
๓.๒ แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชน
เทศบาลเมืองพะเยา
๓.๓ แสดงขอบเขตพืน้ ที่การปกครองและสถานีปรับปรุงคุณภาพน้า
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
๔.๑ แสดงเขตการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
กาจัดขยะในระบบกาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
๔.๒ แสดงที่ตงั้ ระบบฝังกลบมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปางและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร
๔.3 แสดงที่ตงั้ สถานีกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลเทศบาลเมืองพะเยา
4.3 แสดงเขตการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
กาจัดขยะในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
4.4 แสดงที่ตงั้ ระบบฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร
4.5 แสดงขอบเขตการปกครองพืน้ ที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก
4.6 แสดงที่ตงั้ ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร
4.7 แสดงเส้นทางการเก็บขนของรถเก็บขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ปี 2558
4.8 แสดงที่ตงั้ สถานีกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแพร่
4.9 แสดงที่ตงั้ ระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร
ของสถานีกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแพร่
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สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

หน้า

แสดงการไหลของการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ที่จังหวัดลาปาง ปี 2558
แสดงการไหลของการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ที่จังหวัดพะเยา ปี 2558
แสดงการไหลของการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ที่จังหวัดแพร่ ปี 2558
แสดงการไหลของการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2558

15
17
19
๒0

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

(บ)

สารบัญแผนผัง

แผนผังที่

หน้า

๓.๑
๓.๒
๓.3
3.4

แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้าเสียชุมชนเทศบาลนครลาปาง
แสดงบริเวณ (Layout) ระบบบาบัดน้าเสียชุมชนเทศบาลนครลาปาง
แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
แสดงบริเวณ (Layout) ระบบบาบัดน้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา

๓๗
๓๗
48
๔9

๓.5
๓.6
๓.7
๔.๑

แสดงระบบบาบัดน้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
แสดงบริเวณระบบบาบัดน้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
แสดงบริเวณ (Layout) ภายในโครงการกาจัดขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
การจัดการขยะมูลฝอยของระบบกาจัดขยะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
แสดงบริเวณ (Layout) ภายในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา
แสดงบริเวณ (Layout) ภายในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
แสดงบริเวณ (Layout) ภายในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก
แสดงบริเวณ (Layout) ภายในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแพร่
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รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด
จังหวัดลาปาง
จังหวัดล้าปางจะตั้งอยู่ในลุ่มน้้าวัง มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร ครอบคลุมเนือ้ ที่ 12

,533.961

ตารางกิโลเมตร

โดยประมาณ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือและมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ข้างเคียงจ้านวน 7 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ทิศเหนือจะอยู่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และทิศใต้
จะมีพ้นื ที่ตดิ ต่อกับจังหวัดตาก ส่วนทิศตะวันออกจะติดต่อกับจังหวัดแพร่และสุโขทัยธานี และทางทิศ
ตะวันตกจะติดต่อกับจังหวัดล้าพูน ลักษณะสภาพภูมปิ ระเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงทอดตัว
ตามแนวยาวของพืน้ ที่ โดยอยู่สูงจากระดับน้้าทะเล 268.80 เมตร บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็น
ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าล้อมรอบด้วยภูเขา จนมีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ
เรียกว่า อ่างล้าปาง ซึ่งมีทิวเขาผีปันน้้าตะวันตกและส่วนกลางขนาบล้อมรอบ
ลักษณะภูมอิ ากาศในพืน้ ที่ของจังหวัดล้าปาง

มีผลมาจากลักษณะพืน้ ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ

จึงท้าให้อากาศมีลักษณะที่รอ้ นอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปี และในฤดูร้อนจะร้อนจัด และจะหนาวจัด
ในฤดูหนาว ซึ่งใน รอบ 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2557 มีอุณหภูมเิ ฉลี่ยที่ 27.08 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34.40 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่้าสุด 21.37 องศาเซลเซียส
พ.ศ. 2552 ส่วนปริมาณน้้าฝนสะสมรายปีเฉลี่ยในรอบ 10 ปี วัดได้ 1,108.5 มิลลิเมตร
ส้าหรับการอยู่อาศัยของ

ประชากร ใน จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2558

มีประชากรทั้งหมด จ้านวน 749,729 คน แบ่งเป็น ประชากรหญิง 382,059 คน และประชากร
ชาย 367,670 คน จ้านวนครัวเรือน 282,360 ครัวเรือน สัดส่วนการอยู่อาศัย 2.80 คนต่อ
ครัวเรือน ทั้งนี้ การกระจายตัวของประชากรร้อยละ 35.73 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล โดยมีความ
หนาแน่นของประชากรในพืน้ ที่เทศบาลนคร 2,520 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลเมือง เทศบาล
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 1,154 , 70 และ 106 คนต่อตารางกิโลเมตร
ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ แบ่งเป็น 13 อ้าเภอ 100 ต้าบล 929
หมูบ่ ้าน หรือ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร

3 เทศบาลเมือง 38 เทศบาล

ต้าบล และ 61 องค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งนี้ ในพืน้ ที่เทศบาล

มีการแบ่งพืน้ ที่ดูแลในรูปชุมชน

133 แห่ง ได้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาลนคร 43 แห่งและในเขตเทศบาลเมือง 90 แห่ง
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

๒

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดล้าปาง จะมี หลากหลายทั้งทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากร
ธรณี โดยข้อมูลจากกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2557 มีเนื้อที่ป่าไม้ 5.53 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
70.81 ของพื้นที่จังหวัด แบ่งเป็น ป่าสงวน จ้านวน 33 ป่า อุทยานแห่งชาติ จ้านวน 5 แห่งและ
มีที่เตรียมการอีก จ้านวน 2 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก จ้านวน 1 แห่ง นอกจากนั้นจังหวัด
ล้าปางยังเป็นจังหวัดที่มคี วามสมบูรณ์ของทรัพยากรธรณี

ที่ มีความ ส้าคัญทางอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย ถ่านหินลิกไนต์ ดินขาว หินอ่อน หินแกรนิต บอลเค ลย์ พลวงและวุลแฟรม ซึ่งข้อมูลการ
ทาเหมืองแร่ที่ได้รับประทานบัตร (ที่มีอายุ) มีทั้งสิน้ 146 แปลง รวมพืน้ ที่ 33,864 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ ประเภทการทาเหมืองถ่านหินหรือเหมืองลิกไนต์ จานวน 69 แปลง พืน้ ที่ 18,067 ไร่ และประเภท
การทาเหมืองหิน ดิน และแร่อโลหะ ได้แก่ ดินขาว หินเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างชนิดหินปูน บอลเคลย์
พลวง ปูนขาว ดินซีเมนต์ เป็นต้น จานวนทั้งสิน้ 57 แปลง พืน้ ที่ 12,931 ไร่ รวมประทานบัตรในพืน้ ที่จังหวัด
ลาปางทั้งสิน้ 127 ไร่ พื้นที่ 31,144 ไร่ ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัด ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 71.33

เป็นพืน้ ที่ป่าไม้ และร้อยละ 21.56 เป็นพืน้ ที่เกษตรกรรม ส่วนพืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พืน้ ที่
เบ็ดเตล็ดและพื้นที่แหล่งน้้า พบเพียงร้อยละ 3.86, 1.96 และ 1.29 ตามล้าดับ
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร

ตั้งอยู่ในลุ่มน้้าอิง สาขาลุ่มน้้าโขง

ตอนกลาง โดย ตอนเหนือ ของจังหวัด ติดกับจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดน่าน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับจังหวัดล้าปาง ทางด้านทิศใต้
ติดกับจังหวัดแพร่ ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทั่วไปล้อมรอบด้วยเทือกเขา

ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจาก

เหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขาและระหว่างล้าน้้า พืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูง ประมาณร้อยละ 47 ของพืน้ ที่จังหวัด พืน้ ที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35 และส่วน
ที่เหลือเป็น ที่ราบลุ่ม เพียง ร้อยละ 18 โดยประมาณ ซึ่งระดับความสูงของพื้นที่จังหวัดพะเยา
จะมีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง โดยมีเทือกเขาสูงอยู่ทางทิศ
ตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณอ้าเภอเชียงค้า อ้าเภอปง
อ้าเภอเชียงม่วน ทิศตะวันตกของอ้าเภอเมืองพะเยา และอ้าเภอแม่ใจ เทือกเขาเหล่านีท้ อดตัวใน
แนวเหนือ - ใต้ ขนานไปกับที่สูงตอนกลางที่ค่อย ๆ เทลาดลงสู่ที่ราบบริเวณ อ้าเภอจุน อ้าเภอแม่ใจ
อ้าเภอดอกค้าใต้ และอ้าเภอเมืองพะเยา โดยมีเส้นขัน้ ระดับความสูงไล่ระดับ ตัง้ แต่

300 - 500

เมตร เหนือระดับน้้าทะเลปานกลางส้าหรับบริเวณที่ราบลุ่มและที่ลุ่ม ระดับตั้งแต่ 500 - 1,000
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๓

เมตร เหนือระดับน้้าทะเลปานกลางส้าหรับที่ลาดเชิงเขา และระดับตั้งแต่ 1,000 - 1,550 เมตร
เหนือระดับน้้าทะเลปานกลางส้าหรับที่ราบสูงและภูเขา
ในบริเวณทีร่ าบสูงประกอบไปด้วยเทือกเขาอันเป็นแหล่งก้าเนิดของต้นน้้าล้าธารหลายสาย
เทือกเขาที่ส้าคัญ ได้แก่ ดอยภูลังกา ซึ่งมีระดับความสูง 1,098 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง
และดอยสันปันน้้าในเขตอ้าเภอปง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าของแม่น้ายม นอกจากนี้หากแบ่งภูมปิ ระเทศตาม
ลักษณะของลุม่ น้้าจะพบได้วา่ จังหวัดพะเยามีพืน้ ที่อยู่ทั้งในเขตลุ่มน้้าโขงและ ลุม่ น้้าเจ้าพระยา ส่วนที่
อยู่ในลุ่มน้้าโขง คือ พืน้ ที่อ้าเภอแม่ใจ อ้าเภอเมืองพะเยา อ้าเภอดอกค้าใต้ อ้าเภอจุน อ้าเภอปง
บางส่วน และอ้าเภอเชียงค้า ส่วนที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา คือ อ้าเภอปง (บางส่วน) และอ้าเภอ
เชียงม่วน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าของแม่น้ายม จังหวัดพะเยายังมีเทือกเขาที่ส้าคัญ ซึ่งได้แก่ เทือกเขาดอย
ภูลังกา ดอยสันปันน้้า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด ดอยขุนแม่ต้า และดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้าส้าคัญที่
ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม่น้าอิง แม่น้าลาว และแม่น้ายม
สภาพภูมอิ ากาศของจังหวัด พะเยา มี อากาศค่อนข้างร้อนแบบมรสุมในพืน้ ที่ราบ และ
มีอากาศหนาวแห้งแล้งในบริเวณที่สูงยอดดอย โดย ใน รอบ 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2557
มีอุณหภูมเิ ฉลี่ยที่ 25.71 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27.50 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่้าสุด
24.0 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนจะอยู่ระหว่างในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และจะมีอากาศ
ร้อนจัดในเดือนพฤษภาคม ส่วนปริมาณน้้าฝน สะสมรายปีเฉลี่ยในรอบ 10 ปี วัดได้ 1,163.62
มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันที่มฝี นตกเฉลี่ย 115 วัน ต่อปี
จ้านวนประชากร ของจังหวัดพะเยา มี จ้านวน 48 4,454 คน แบ่งเป็น เพศชาย 23 4,853
คน และเพศหญิง 24 5,841 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) มีจ้านวนครัวเรือนในพื้นที่
183,743 หลังคาเรือน

คิดเป็นสัดส่วนการอยู่อาศัย 2.63 คนต่อครัวเรือน ส่วนการกระจายตัว

ของประชากรร้อยละ 44.50 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
แบ่งเป็น 9 อ้าเภอ 68 ต้าบล 779 หมูบ่ ้าน หรือ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง
33 เทศบาลต้าบลและ 36 องค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งนี้ มีการแบ่งพื้นที่ดูแลในรูปชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง 39 แห่ง
สถานภาพ ทรัพยากร ธรรมชาติ จากการส้ารวจ พืน้ ที่ ป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2557 มีร้อยละ
51.90 ของพืน้ ที่ จังหวัด หรือคิดเป็น 2.01 ล้านไร่ ซึ่ง ประเภทป่า ไม้ ที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา
ร้อยละ 75.18 และป่าเบญจพรรณ ร้อยละ 23.32 ส่วนป่าเสื่อมโทรม ป่าแดงและ/หรือป่าเต็งรัง
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๔

และ/หรือป่าโคกและ/หรือป่าแพะเสื่อมโทรม สวนป่าผสม สวนป่า ป่าไผ่ พบประปราย
ร้อยละ 2.77

ประมาณ

ส้าหรับสถานการณ์แหล่งน้้าในพืน้ ที่จังหวัดพะเยาซึ่งตั้งอยู่ใน พืน้ ที่ลุ่มน้้า อิง มีพืน้ ที่

รับน้้าฝน 5,739.00 ตารางกิโลเมตร และบางส่วนของพื้นที่อยู่ในลุ่มน้้ายมตอนบนที่มีแม่น้าควร
แม่น้างิม และแม่น้ายมตอนบนไหลผ่าน มีพืน้ ที่รับน้้าฝน 3,595.50 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ ครอบคลุม
พืน้ ที่ต้นน้้าทั้งหมด 2,390.30 ไร่

นอกจากนั้นจังหวัดพะเยายังประกอบด้วยกว๊านพะเยา ซึ่งเป็น

พืน้ ที่ชมุ่ น้้าส้าคัญระดับประเทศ ขนาด 20.53 ตารางกิโลเมตร ลาดเทจากทางทิศเหนือใต้ รับน้้าจาก
แหล่งน้้าโดยรอบและเก็บกักได้จ้านวน 33 ล้านลูกบาศก์เมตร และหนองเล็งทราย ซึ่งเป็นแอ่งน้้าที่
เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันกับกว๊านพะเยา และแม่น้าอิง ตอนบนและตอนกลาง พืน้ ที่ 8.8 กิโลเมตร
ความจุ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยประมาณ
ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดส่วนใหญ่รอ้ ยละ 52.80 เป็นพืน้ ที่ป่าไม้ และร้อยละ
40.10 เป็นพืน้ ที่เกษตรกรรม ส่วนพืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พืน้ ที่แหล่งน้้า และพื้นที่อ่นื ๆ พบเพียง
ร้อยละ 3.69, 1.76 และ 1.65 ตามล้าดับ
จังหวัด แพร่
จังหวัดแพร่มีเนื้อที่ประมาณ 6,538,598 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือติดกับจังหวัดพะเยา

และน่าน ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดน่าน ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดล้าปาง ส่วนทิศใต้ติดกับจังหวัด
อุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 1,630 เมตร ลักษณะภูมปิ ระเทศ
มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ บริเวณตอนกลางเป็นแอ่งที่ราบคล้ายก้นกระทะ

สูงจากระดับน้้าทะเล

ประมาณ 161 เมตร ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและท้าการเกษตร และ มีแม่น้ายมเป็นล้าน้้าที่ส้าคัญที่สุดของ
จังหวัด ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาผีปันน้้า อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

โดยในพืน้ ที่จังหวัดแพร่มกี ารใช้

ประโยชน์จากที่ดนิ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 65.45 เป็นพืน้ ที่ป่าไม้ และร้อยละ 28.41 เป็นพืน้ ที่
เกษตรกรรม ส่วนพืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พืน้ ที่เบ็ดเตล็ดและพื้นที่แหล่งน้้า พบเพียงร้อยละ
3.22, 1.98 และ 0.94 ตามล้าดับ
สภาพภูมอิ ากาศของจังหวัดแพร่ในฤดูร้อนเริ่มตัง้ แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือน
พฤษภาคมจะมีอากาศร้อนอบอ้าว ส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม
โดย มี ปริมาณ น้้าฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,000-1,500 มิลลิเมตร

ซึ่ง ในรอบ 10 ปี ระหว่าง

พ.ศ. 2548 – 2557 วัดได้ 1,143.05 มิลลิเมตร จ้านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 125 วันต่อปี ส่วน ฤดู
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
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หนาวจะเริ่มตัง้ แต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดใน
บางปี อุณหภูมิต่้าสุดที่เคยวัดได้ 8.5 องศาเซลเซียส โดยในรอบ 10 ปี มีอุณหภูมเิ ฉลี่ย ที่ 27.0
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่้าสุด 25.1 องศาเซลเซียส
ตามล้าดับ
ส้าหรับ จ้านวนประชากร ใน จังหวัดแพร่มีทั้ง สิน้ 45 1,83 2 คน เป็นเพศชายจ้านวน
219,047 คน และเป็นเพศหญิงจ้านวน 23 2,785 คน ส่วนการตัง้ ถิ่นฐานมีจ้านวนครัวเรือนใน
พืน้ ที่ทั้งสิน้ 171,212 หลังคาเรือน

คิดเป็น 2.79 คนต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ สัดส่วนของ

ประชากรในพืน้ ที่เทศบาลคิดเป็น ร้อยละ 25.27 ของประชากรทั้งหมด คิดเป็นความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตเทศบาล 116 คนต่อตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่ แบ่งเป็น 8 อ้าเภอ 78 ต้าบล 708 หมูบ่ ้าน หรือ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 เทศบาลเมือง 25 เทศบาลต้าบลและ 57 องค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งนี้ มีการแบ่งพื้นที่ดูแลใน
รูปชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 18 แห่ง
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ จากการส้ารวจ พืน้ ที่ ป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2557 จังหวัดแพร่มี
พืน้ ที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ 2.56 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.0 ของเนือ้ ที่จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าสงวน
ทั้งสิน้ 27 แปลง คิดเป็นพืน้ ที่ 2.86 ล้านไร่ ทั้งนี้ ประเภทป่า ไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ร้อยละ
75.18 และป่าเบญจพรรณ ร้อยละ 23.32 ส่วนป่าเสื่อมโทรม ป่าแดงและ/หรือป่าเต็งรังและ/หรือ
ป่าโคกและ/หรือป่าแพะเสื่อมโทรม สวนป่าผสม สวนป่า ป่าไผ่ พบประปราย ประมาณร้อยละ 2.77
ส้าหรับสถานการณ์แหล่งน้้าในพืน้ ที่จังหวัดแพร่ ซึ่งตั้งอยู่ใน

พืน้ ที่ลุ่มน้้า ยมมีพ้ืนที่รับน้้าฝนรวม

19,896.00 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ ที่ต้นน้้าทั้งหมด 3,103.03 ไร่ โดยเป็นพืน้ ที่ต้นน้้าชั้น
1เอ ถึง 1,688.35 ไร่ ซึ่งมีแม่น้ายมไหลผ่านเป็นแม่น้าสาย หลัก ในบริเวณต้นน้้าไหลผ่านหุบเขาสูง
ชันที่ปกคลุมด้วยป่า และมีพืน้ ที่ราบริมแม่น้าบางตอนท้าให้สามารถเก็บกักน้้าได้เพียง ร้อยละ 10.03

จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน ของประเทศ ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ
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กิโลเมตร โด ยมีพ้ืนที่ทั้งหมด

6,596.092 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ ทิศเหนือ ในเขตอ้าเภอ
ศรีสัชนาลัย จะติดต่อกับ อ้าเภอวังชิน้ อ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
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ส่วนทางทิศใต้ เขตอ้าเภอคีรีมาศ และอ้าเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ อ้าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก้าแพงเพชร และอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก ส่วนทิศตะวันออก เขตอ้าเภอกงไกรลาศ อ้าเภอ
ศรีส้าโรงและอ้าเภอสวรรคโลก ติดต่อกับอ้าเภอพรหมพิราม อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนทิศตะวันตก เขตอ้าเภอบ้านด่านลานหอยและอ้าเภอทุ่งเสลี่ยม
ติดต่อกับ อ้าเภอเมืองตาก อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง
สภาพภูมปิ ระเทศของ จังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม ปากแม่น้ายม ส่วนตอนเหนือและ
ตอนใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง มีเขาหลวงเป็นภูเขาที่มคี วามสูงที่สุด จากระดับน้้าทะเล 1,200 เมตร
โดยประมาณ มีแนวภูเขาทอดยาวทางด้านทิศตะวันตก พืน้ ที่ตอนกลาง ทั้งหมดของจังหวัดเป็นที่ราบ
มีแม่น้ายมไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ผ่านอ้าเภอศรีสัชนาลัย อ้าเภอสวรรคโลก อ้าเภอศรีส้าโรง
อ้าเภอเมืองสุโขทัย และอ้าเภอกงไกรลาศ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย ยาวประมาณ 170 กิโลเมตร
สภาพภูมอิ ากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว โดย ใน รอบ 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2557 มีอุณหภูมิ
เฉลี่ย ที่ 28.0 องศาเซลเซียส ส่วน ปริมาณน้้าฝน สะสมรายปีเฉลี่ย 1,249.9 มิลลิเมตร มีจ้านวน
วันที่ฝนตกในพืน้ ที่เฉลี่ย 117.2 วันต่อปี
ส้าหรับ จ้านวนประชากร ในจังหวัด สุโขทัย มีทั้ง สิน้ 601 ,121 คน เป็นเพศชายจ้านวน
292,826 คน และเป็นเพศหญิงจ้านวน 308,695 คน โดยมีสัดส่วนของประชากรในพืน้ ที่เทศบาล
คิดเป็น ร้อยละ 20.61 ของประชากรทั้งหมด และมีความหนาแน่น 184 คนต่อตารางกิโลเมตร
ส่วนการตัง้ ถิ่นฐานมีจ้านวนครัวเรือนในพื้นที่ทั้งสิ้น 208,999 หลังคาเรือน

และเมื่อพิจารณาการ

บริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ แบ่งเป็น 9 อ้าเภอ 86 ต้าบล 843 หมูบ่ ้าน หรือ 1 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 3 เทศบาลเมือง 18 เทศบาลต้าบลและ 69 องค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งนี้ มีการแบ่งพื้นที่
ดูแลในรูปชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 42 แห่ง
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ จากการส้ารวจพืน้ ที่ป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2556 จังหวัด สุโขทัย มี
พืน้ ที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ 1.24 ล้าน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของเนือ้ ที่จังหวัด

หรือคิดเป็น

ส้าหรับสถานการณ์แหล่งน้้าในพืน้ ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งตั้งอยู่ใน พืน้ ที่ลุ่มน้้า ยมตอนกลางถัดจากจังหวัด
แพร่ซึ่งเป็นพืน้ ที่ต้นน้้า มีพืน้ ที่รับน้้าฝนรวม 14,656.00 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ ที่ต้นน้้า
ทั้งหมด 1,176.39 ไร่ โดยมีแม่น้ายมไหลผ่านเป็นแม่น้าสาย หลัก จากทางเหนือสู่ทางใต้ ผ่านพืน้ ที่
อ้าเภอศรีสัชนาลัย อ้าเภอสวรรคโลก อ้าเภอศรีส้าโรง อ้าเภอเมืองสุโขทัย อ้าเภอกงไกรลาศ
เป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร แม่น้ายมเป็นแหล่งน้้าส้าคัญทีเ่ ปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของ
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
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จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ได้อาศัยน้้าจากแม่น้ายมท้าการเกษตรและการอุปโภค บริโภค แต่เนื่องจาก
พืน้ ที่จังหวัดสุโขทัยเป็นพืน้ ที่ราบลุ่มปากแม่น้า ที่มคี วามลาดเทสูงโดยเฉพาะช่วงต้นน้้า ท้าให้มี ปัญหา
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าในแม่น้า ในฤดูฝนจะมีน้ามากเกินความต้องการ และไหลลงสู่ทาง
ใต้อย่างรวดเร็ว มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจากการเอ่อล้นของน้้ายมในฤดูน้าหลากซ้้าซากทุกปี
จนเป็นเหตุให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งน้้าจะมีปริมาณน้อย ล้าน้้าจะแห้งขอด
เป็นตอน ๆ ราษฎรจึงไม่มนี ้าใช้ในการเกษตรเพียงพอ

ทั้งนี้ ในจังหวัดสุโขทัยมีการใช้ประโยชน์

จากพืน้ ที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.82 เป็นพืน้ ที่เกษตรกรรม และร้อยละ 33.33 เป็นพืน้ ที่ป่าไม้
ส่วนพืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พืน้ ที่เบ็ดเตล็ดและพื้นที่แหล่งน้้า พบเพียงร้อยละ 5.26, 2.44 และ
2.15 ตามล้าดับ

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
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บทที่ 2 สถานการณ์น้าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด
มลพิษทางน้า
สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน 2557 ในพืน้ ที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 2 ส่วนใหญ่มคี ุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีถึงเสื่อมโทรม โดยได้ท้าการตรวจวัดในแม่น้าหลัก 4 สาย
คือ แม่น้าวัง , แม่น้าจาง , แม่น้ายมตอนบนและตอนล่าง , แม่น้าอิงตอนกลาง และกว๊านพะเยา
ซึ่งด้าเนินการเก็บตัวอย่าง 4 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2556 เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือน
สิงหาคม 2557 รวมทั้งสิน้ 27 สถานี ท้าการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทั้งทางด้านกายภาพ เช่น
สี ความขุน่ และทางด้านเคมี เช่น ค่าออกซิเจนละลาย ค่าปริมาณโลหะหนัก และสารพิษอื่นๆ รวมทั้ง
คุณสมบัติทางชีวภาพ เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน ตามประกาศค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แยกสรุป ได้ดังนี้
แม่น้าวัง ลักษณะทั่วไปของพื้นที่โดยรอบไหลผ่านจังหวัดล้าปางตั้งแต่ต้นน้้า คือ สถานีบริเวณ
อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง (WA07) ซึ่งเป็นพืน้ ที่เกษตรและชุมชนกระจายไม่หนาแน่น ไหล่ผ่านตัว
อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง โดยทั้งสองฝั่งเป็นเขตชุมชนหนาแน่นและร้านอาหารริมน้้า และบริเวณปลาย
น้้า คือ สถานีอ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง (WA02) ที่มลี ักษณะเป็นบ้านเรือนและพืน้ ที่เกษตรกรรม สรุป
คุณภาพน้้าโดยรวมของแม่น้าวัง ในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ “ ดี” เทียบได้กับแหล่งน้้า ประเภทที่ 2
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ
และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน มีเพียง ช่วงที่แม่น้าวังไหลผ่านเทศบาลนคร
ลาปาง ที่คุณภาพน้าวังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
นอกจากนั้น ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าโดยรวมในแม่น้าวังในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด
ล้าปาง ปี 2558 จ้านวน 6 สถานี ( WA02, WA03, WA4.1, WA5.1, WA06 และ WA07) พบว่า
พารามิเตอร์คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญและส่งผลคุณภาพน้้า คือ การปนเปื้อนของแบคทีเรียใน
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) และแบคทีเรียในกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ( FCB) ที่เกินค่ามาตรฐาน
โดยเฉพาะในช่วงที่ไหลผ่านสถานีฝายยางของเทศบาลนครล้าปาง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง
(WA4.1) ไปจนถึงสถานีอ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง ( WA07) เนื่องจากมีน้าเสียชุมชนและ
ร้านอาหารที่ตั้งเรียงรายริมแม่น้าเป็นจ้านวนมากซึ่งไม่ผ่านการบ้าบัดปล่อยทิง้ ลงสูแ่ ม่น้าโดยตรง ทั้งนี้
พารามิเตอร์คุณภาพน้้าอื่นๆ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้้า ( DO) ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)
และไนเตรท (NO3) ยังอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๙

ตารางที่ 2.1 ผลคุณภาพน้า แม่น้าวัง ประจาปี 2558
ผลคุณภาพน้า/ค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญ

รายละเอียดจุดเก็บ

คุณภาพ

WQI

น้า

รหัส

ที่ตั้ง

DO
mg/l

BOD
mg/l

TCB
MPN/100ml

FCB
MPN/100ml

NO3
mg/l

WA02

สะพานทองสวัสดิ์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน

8.2

0.8

258

126

0

76

ดี

7.9

0.8

178

65

0

78

ดี

4.3

1.9

25,275

15,548

0.025

47

ดี

สะพานเสตุวารี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย
อ.เมือง

6.5

1.0

4,310

373

0.01

61

ดี

WA06

จุดบรรจบแม่น้าสอย ม.2 บ้านหลุก
ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม

7.9

1.0

6,613

1,690

0.005

71

ดี

WA07

บริเวณต้นน้้าวัง อ.วังเหนือ

7.3

1.6

2,800

23,295

0.03

67

ดี

ต่้าสุด

4.3

0.8

178

65

0.00

สูงสุด

8.2

1.9

25,275

23,295

0.03

เฉลี่ย

7.0

1.2

6,572

6,849

0.01

มาตรฐานแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

≤5.0

WA03
WA4.1
WA5.1

ค่าสถิติ

จุดสูบน้้าดิบการประปาสบปราบ
บ.หล้าหลวง อ.สบปราบ
ฝายยาง เทศบาลนครล้าปาง อ.เมือง

โดยรวม

ปัญหา
TCB FCB

ที่มา ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

แม่น้าจาง เป็นแม่น้าสาขาของแม่น้าวัง ซึ่งลักษณะโดยรอบเป็นชุมชนและพืน้ ที่เกษตรกรรม
และบริเวณสถานีจุดเก็บตัวอย่างน้้าเป็นฝายเพื่อการชลประทานขนาดเล็ก สรุปคุณภาพน้้าโดยรวม
ของแม่น้าจาง ในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ “ดี”
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าโดยรวมในแม่น้าจาง ปี 2558 จ้านวน 4 สถานี
(JA01 – JA04) พบว่า พารามิเตอร์คุณภาพน้้าที่ตรวจวัดยังอยู่ในค่ามาตรฐาน แต่ทั้งนี้ พารามิเตอร์
ส้าคัญที่อาจส่งผลต่อคุณภาพน้้าในแม่น้าจาง คือ ค่าออกซิเจนละลายน้้า และค่าความสกปรกในรูปบี
โอดี โดยเฉพาะที่สถานีอ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง ( JA02 - JA03) ซึ่งพืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชน
กระจายตัวอยู่และท้าการเกษตรกรรม จึงอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าในอนาคต

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๐

ตารางที่ 2.2 ผลคุณภาพน้า แม่น้าจาง ประจาปี 2558
ผลคุณภาพน้า/ค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญ

รายละเอียดจุดเก็บ

TCB
MPN/100ml

FCB
MPN/100ml

5.7

1.0

308

20

5.7

ดี

5.2

1.0

420

277

5.2

ดี

3.9

2.6

1,075

318

3.9

ดี

7.0

1.7

1,475

228

7.0

ดี

5.7

1.0

308

20

5.7

ดี

ต่้าสุด

3.9

1.0

308

20

สูงสุด

7.0

2.6

1,475

318

เฉลี่ย

5.4

1.6

819

210

มาตรฐานแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

ฝายบ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว
ฝายบ้านน้้าโท้ง อบต.นาครัว
อ.แม่ทะ

JA03

ฝายบ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ

JA04

ล้าน้้าท้ายอ่างเก็บน้้า แม่เมาะ บ้าน
สบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ

JA01

ฝายบ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว
อ.เกาะคา

ค่าสถิติ

น้า

BOD
mg/l

ที่ตั้ง

อ.เกาะคา
JA02

คุณภาพ

DO
mg/l

รหัส
JA01

WQI

โดยรวม

ที่มา ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

แม่น้ายม เป็นแม่น้าที่มตี ้นก้าเนิดอยู่ในป่าดงดิบสูงชันสลับซับซ้อนบนเทือกเขาผีปันน้้าและ
เทือกเขาแดนลาวเขตรอยต่อต่อจังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่มีความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร
กระแสน้้าไหลผ่านที่ราบสูงของจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจติ ร ไปบรรจบกับแม่น้าน่าน
ที่อ้าเภอชุมแสง ก่อนไปรวมกับแม่น้าปิง ที่ปากน้้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้า
เจ้าพระยา แม่น้าสายส้าคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย สรุปคุณภาพน้้าโดยรวมของ
แม่น้ายมตอนบนและตอนกลาง ในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ ด“ ี” มีเพียงบริเวณที่แม่น้ายมไหลผ่านเมือง
สุโขทัย คุณภาพน้ายมมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าโดยรวมในแม่น้ายมตอนบนและตอนกลาง ปี 2558
จ้านวนทั้งสิน้ 10 สถานี ที่ไหลผ่านช่วงอ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ( YO14) จนถึง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย (YO05) พบว่า พารามิเตอร์คุณภาพน้้าที่ตรวจวัดที่เป็นปัญหาส้าคัญและส่งผลคุณภาพน้้า
คือ การปนเปื้อนของแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) และแบคทีเรียในกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๑

(FCB) ที่เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงที่ไหลผ่านบริเวณสะพานพระร่วง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(WA05) และสะพานบ้านวังหินพัฒนา อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (WA06) ซึ่งเป็นช่วงที่ไหลผ่านชุมชน
หนาแน่น นอกจากนี้ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นในบริเวณที่ไหลผ่านช่วงดังกล่าวด้วย
ตารางที่ 2.3 ผลคุณภาพน้า แม่น้ายม ประจาปี 2558
ผลคุณภาพน้า/ค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญ

รายละเอียดจุดเก็บ
รหัส
YO05

ที่ตั้ง
สะพานพระร่วง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย

YO06

สะพานบ้านวังหินพัฒนา
ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

YO07

ท่าน้้าใกล้สะพานแขวน
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

YO08

สะพานศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

YO09

สะพานวังชิน้ ต.วังชิน้ อ.วังชิน้
จ.แพร่

YO10

สะพานพัฒนาภาคเหนือ 8

FCB
MPN/100ml

6.4

2.4

13,620

8,460

61

6.1

1.3

40,425

4,334

67

6.2

1.3

4,225

1,673

72

7.1

1.2

1,135

285

76

6.9

1.0

423

62

77
ดี

1,233

73

7.2

0.9

4,475

247

74

5.4

1.2

4,333

289

72

7.3

0.9

2,543

255

74

สะพานแม่น้ายม อ.ปง จ.พะเยา

7.6

1.6

873

171

68

ต่้าสุด

6.1

1.0

423

62

สูงสุด

7.1

2.4

40,425

8,460

เฉลี่ย

6.5

1.4

10,705

2,674

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

สะพานคลองโพธิ์ บ.คลองโพธิ์
ฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน

คุณภาพน้า
โดยรวม

4,400

อ.สอง จ.แพร่
YO13

TCB
MPN/100ml

1.2

อ.เมือง จ.แพร่
YO12

BOD
mg/l

6.6

บ.น้้าโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
YO11

WQI

DO
mg/l

สะพานทางหลวงสาย 1091
ข้างหมวดการทางเชียงม่วน
อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

YO14
ค่าสถิติ

มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 3

ปัญหา
TCB FCB

ที่มา ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๒

แม่น้าอิง เป็นลุ่มน้้าสาขาหลักของแม่น้าโขง (ภาคเหนือ) ไหลผ่านจังหวัดพะเยา ลงกว๊านพะเยา
และเชียงรายแล้วไหลลงแม่น้าโขง ที่อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สรุปคุณภาพน้้าโดยรวมของแม่น้า
อิง ในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์“พอใช้”
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าโดยรวมในแม่น้าอิง ปี 2558 จ้านวนทั้งสิน้ 2 สถานี
(EI03 – EI04) ในพืน้ ที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง พบว่า พารามิเตอร์คุณภาพ
น้้าโดยรวมของแม่น้าอิงยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี ที่เกินค่า
มาตรฐานในบริเวณสถานีสะพานร่องห้า อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตารางที่ 2.4 ผลคุณภาพน้าแม่น้าอิง ประจาปี 2558
ผลคุณภาพน้า/ค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญ

รายละเอียดจุดเก็บ
รหัส
EI03
EI04

ค่าสถิติ

ที่ตั้ง
สะพานข้ามแม่น้าอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่
อ.จุน จ.พะเยา
สะพานบ้านร่องห้า ปากทางเข้า

DO
mg/l

BOD
mg/l

TCB
MPN/100ml

FCB
MPN/100ml

5.8

1.8

258

165

คุณภาพ
น้า
โดยรวม

69
พอใช้

4.5

2.6

2,070

167

ต่้าสุด

4.5

1.8

258

165

สูงสุด

5.8

2.6

2,070

167

เฉลี่ย

5.2

2.2

1,164

166

มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 3

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

น้้าตกจ้าปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา

WQI

61

ที่มา ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

กว๊านพะเยา ตัง้ อยู่ในเขตลุ่มน้้าอิง มีลักษณะเป็นแอ่งก้นกระทะ มีล้าน้้าสายต่างๆ จากเทือกเขา
ผีปันน้้ารวมกับล้าน้้าในเขตอ้าเภอแม่ใจไหลลงสูต่ ัวกว๊านพะเยา ซึ่งในปัจจุบันกว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้้านิ่ง
และแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา เป็นทั้งแหล่งประมง ประเพณีวัฒนธรรม และแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สรุปคุณภาพน้้าโดยรวมของกว๊านพะเยา ในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์
“เสื่อมโทรม” เทียบได้กับแหล่งน้้าประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดย
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน โดยพบว่า
คุณภาพน้้าโดยรวมจากผลการตรวจวิเคราะห์ ปี 2558 จ้านวนทั้งสิน้ 6 สถานี(KP01, KP05, KP06,
KP07, KP09 และ KP10) พารามิเตอร์คุณภาพน้้าที่ตรวจวัดที่เป็นปัญหาส้าคัญและส่งผลคุณภาพน้้า
คือ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี เนื่องจากสภาพแหล่งน้้าเป็นแหล่งน้้านิ่งที่รองรับน้้าเสียบางส่วนจาก
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๓

กิจกรรมของชุมชนรอบกว๊าน ทั้งนี้ แม้วา่ ค่าออกซิเจนละลายน้้าของกว๊านพะเยาจะมีปริมาณสูงแต่ก็เกิด
จากการที่สาหร่ายเจริญเติบโตได้มาก ซึ่งไม่ได้เกิดจากคุณภาพน้้าในกว๊านพะเยาดีแต่อย่างใด ทั้งนี้ การ
แก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยาจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยา เพื่อ
ฟื้นฟูคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมของกว๊านพะเยาต่อไป
ตารางที่ 2.5 ผลคุณภาพน้า กว๊านพะเยา ประจาปี 2558
รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่าง
รหัส
KP01
KP05
KP06
KP07
KP09
KP10

ค่าสถิติ

ที่ตั้ง
สะพานหน้าสถานีประมงน้้าจืด
อ.เมือง จ.พะเยา
หน้าอนุสาวรีย์พอ่ ขุนง้าเมือง
อ.เมือง จ.พะเยา
หน้าการประปา อ.เมือง
จ.พะเยา

ผลคุณภาพน้า/ค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญ
FCB
TCB
MPN/100ml MPN/100ml

WQI

DO
mg/l

BOD
mg/l

7.4

3.2

6,430

2,035

48

6.7

3.1

14,910

3,719

55

7.4

2.5

1,460

177

54

คุณภาพน้า
โดยรวม

เสื่อมโทรม

ปากแม่น้าอิงบริเวณ

4.1

2.5

2,600

253

56

7.4

2.6

196

20

60

4.7

2.5

698

92

58

ต่้าสุด

4.1

2.5

196

20

สูงสุด

7.4

3.2

14,910

3,719

เฉลี่ย

6.3

2.7

4,382

1,049

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

สะพานขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยา
กลางกว๊านพะเยา อ.เมือง
จ.พะเยา
ปากคลองแม่ใส อ.เมือง
จ.พะเยา

มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 3

ปัญหา
BOD

ที่มา ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๔

ขยะมูลฝอย
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในพืน้ ที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
ในจังหวัดล้าปาง พะเยา แพร่ และสุโขทัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิน้ 347 แห่ง
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ รวมทั้งสิ้น 8 55,982.9 ตันต่อปีโดยประมาณ ขยะที่เกิดขึน้ มีการ
ก้าจัดอย่างถูกต้องเพียง 165,374.6 ตันต่อปีโดยประมาณ มีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
จ้านวน 184,734.1 ตันต่อปีโดยประมาณ นอกจากนั้นเป็นขยะมูลฝอยที่มกี ารก้าจัดไม่ถูกต้องถึง
505,874.2 ตันต่อปีโดยประมาณ และมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่ก้าจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 180,563.7 ตัน
ตารางที่ 2.6 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ ปี 2558
จานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แห่ง)
จังหวัด

ล้าปาง
พะเยา
แพร่
สุโขทัย
รวม

มีการ ไม่มกี าร
เก็บขน เก็บขน
ขยะ
ขยะ
71
32
40
31
69
14
59
31
239

108

ขยะที่
นาไปใช้
ประโยชน์
(ตันต่อปี)

ขยะสะสม
(ตัน)

59,458.4
47,929.4
30,014.0
47,332.2

70,663.5
37,605.9
26,384.4
45,909.9

ทั้งหมด

ขยะเกิดขึ้น
(ตันต่อปี)

กาจัดถูกต้อง
(ตันต่อปี)

กาจัดไม่
ถูกต้อง
(ตันต่อปี)

103
71
83
90

309,777.8
171,602.0
163,830.2
210,772.8

77,840.7
6,789.00
17,826.6
62,918.3

172,478.7
116,883.6
115,989.6
100,522.3

347

855,982.9 165,374.6 505,874.2 184,734.1 180,563.7

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า โดยเฉลี่ยในพืน้ ที่ 4 จังหวัด ขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องมีสัดส่วนร้อยละ 19.3 ซึ่งจังหวัดสุโขทัยสามารถจัดการขยะอย่างถูกต้อง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.9 ในขณะที่จังหวัดพะเยา มีขยะที่ก้าจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 4.0
เท่านั้น ต่อมา ขยะมูลฝอยที่ก้าจัดอย่างไม่ถูกต้องคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 59.1 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดทั้งหมด โดยจังหวัดแพร่ มีการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องถึงร้อยละ 70.8 ในขณะที่จังหวัด
สุโขทัย มีการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 และสุดท้าย ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยร้อยละ 21.6 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ทั้งหมด
ทั้งนี้ สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของแต่ละจังหวัด มีรายละเอียด
ดังนี้
จังหวัดลาปาง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจ้านวนทั้งสิน้ 103 แห่ง เป็นเทศบาลจ้านวน
40 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 63 แห่ง โดยในปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
รวม 309,777.8 ตันต่อปี หรือ 848.7 ตันต่อวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บขนขยะ
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๕

มีจ้านวน 71 แห่ง มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่ให้บริการเก็บขนขยะ (พืน้ ที่บริการ) 665.6 ตันต่อวัน
แยกเป็นการก้าจัดถูกต้อง 213.3 ตันต่อวัน และก้าจัดไม่ถูกต้อง 298.2 ตันต่อวัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่มกี ารให้บริการเก็บขนขยะมีจ้านวน 32 แห่ง มีขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้อง 161.3 รวม
ปริมาณขยะที่น้าไปใช้ประโยชน์ 162.9 ตันต่อวัน มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ส้ารวจได้จ้านวนรวม
ทั้งสิน้ จ้านวน 180 แห่งและมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างจ้านวน70,663.5 ตัน
อปท.ที่มีการ
เก็บขนขยะ
71 แห่ง

ปริมาณขยะ
เกิดขึน้
848.7 ตันต่อวัน

ขยะในพืน้ ที่
ให้บริการ
665.6 ตันต่อวัน

ขยะที่เก็บขนไป
กาจัด
513.1 ตันต่อวัน

ปริมาณขยะ
สะสม
70,663.5 ตัน

ขยะที่กาจัดไม่
ถูกต้อง
298.2 ตันต่อวัน

รวมขยะที่
นาไปใช้ประโยชน์
163.0 ตันต่อวัน
อปท.ที่ไม่มกี าร
เก็บขนขยะ
32 แห่ง

ขยะที่กาจัด
ถูกต้อง
213.3 ตันต่อวัน

ขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์
5.7 ตันต่อวัน
ขยะในพืน้ ที่ไม่
ให้บริการ
167.0 ตันต่อวัน

ขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์
157.3 ตันต่อวัน

ขยะที่กาจัดไม่
ถูกต้อง
161.3 ตันต่อวัน

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงการไหลของการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดลาปาง ปี 2558
ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดล้าปางที่มคี วามส้าคัญ มีดังนี้
1. สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปาง ด้วย
งบประมาณทั้งสิน้ 695,800,000 บาท ตัง้ อยู่ที่หมู่ 5 ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง โดย
มี บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จ้ากัด มีวิธีการจัดการขยะโดยการคัดแยก การหมักท้าปุ๋ย และบ่อฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สามารถรองรับปริมาณขยะได้ประมาณ 350 ตันต่อวัน ครอบคลุมพืน้ ที่
ให้บริการใน 6 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองล้าปาง เกาะคา เสริมงาม ห้างฉัตร แม่ทะ และแม่เมาะ ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถเปิดด้าเนินการได้ในปี 2559
2. สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครล้าปาง โดยมีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นผู้ทงิ้ ร่วม ตัง้ อยู่ใน
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๖

เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ท2ี่ ต้าบลกล้วยแพะ อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง พืน้ ที่ประมาณ
620 ไร่ มีปริมาณขยะเข้าประมาณ 220 ตันต่อวัน
3. สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลล้อมแรดพืน้ ที่ 102 ไร่ เป็นพืน้ ที่ราบทั้งหมด ใช้งาน
เป็นบ่อขยะฝังกลบมาตั้งแต่เป็นสุขาภิบาล ปริมาณขยะ 10-15 ตันต่อวัน ปัจจุบัน ได้ท้าสัญญากับ
บริษัท เทอร์มอลเทค จ้ากัด ด้าเนินงานผลิตเป็นเชือ้ เพลิงขยะ (RDF) จ้าหน่ายให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์
(ล้าปาง) จ้ากัด
4.
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลเกาะคา ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดป่าส้าราญ บ้านเหล้าแม่
ปูน หมู่ที่ 7 ต้าบลศาลา อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง สถานภาพสถานที่ก้าจัดขยะดังกล่าว เป็นที่ราช
พัสดุใช้การมา 30 ปี โดยออกเป็นหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง อยู่ในการดูแลของเทศบาลต้าบลเกาะคา
และมี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมใช้ดว้ ย คือ เทศบาลต้าบลท่าผา เทศบาลต้าบลแม่ยาว
เทศบาลต้าบลศาลา เทศบาลต้าบลวังพร้าว เทศบาลต้าบลน้้าโจ้ อ้าเภอแม่ทะ โดยมีการบริหารจัดการ
แบบกลุ่มเทศบาล ปัจจุบันยังประสบปัญหาปริมาณขยะสะสมอยูเนื่ ่องจากการมีชุมชนเพิ่มมากขึ้น ท้าให้
มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึน้ องค์ประกอบของขยะที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะจากตลาดสด ไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการขยะแบบเดิมๆทั้งนี้ ได้มแี นวทางการแก้ไขปัญหา ท้าการฝังกลบโดยใช้ดนิ เหนียว แต่
ต้องเช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่ และได้มกี ารสร้างถนนคอนกรีตเข้าสู่บ่อขยะ มีการล้อมรั้วป้องกันการ
ลักลอบทิง้ ขยะ และได้มกี ารรณรงค์และมีแนวทางมาตรการต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่ระบบฝัง
กลบ มีการลดปริมาณขยะ การใช้ซ้า การแยกประเภทขยะ ณ แหล่งก้าเนิด รวมทั้งการแยกประเภทขยะ
เพื่อที่จะน้ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะลงได้จากเดิมก่อนมีการรณรงค์ ประมาณ
พ.ศ.2549 มีปริมาณขยะ 38 ตันต่อวัน ปัจจุบัน มีปริมาณขยะ ประมาณ 10.8 ตันต่อวัน
5. เทศบาลต้าบลบ้านสา อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ได้ท้าข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย (ล้าปาง) จ้ากัด ด้าเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะ และน้ามาผลิตเป็นRDF ป้อนโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ล้าปาง ที่อ้าเภอแจ้ห่มประมาณ 2 ตันต่อวัน
6. สถานที่ก้าจัดขยะที่ด้าเนินการโดยเอกชน ในพืน้ ที่ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมืองล้าปาง
จังหวัดล้าปาง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงเป็นผู้ใช้บริการ มีปริมาณขยะเข้าสู่
สถานที่ก้าจัดขยะ ประมาณ 70.54 ตันต่อวัน ลักษณะการก้าจัดเป็นการขุดบ่อฝังกลบ
ทั้งนี้ การก้าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ จะเป็นการก้าจัดแบบไม่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยลักษณะการก้าจัดแบบเทกอง การเผา การขุดบ่อฝังกลบ ในพืน้ ที่
สาธารณะหรือพืน้ ที่ป่าไม้
การจัดการโดยชุมชนชุมชนในจังหวัดล้าปางมีการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตั้งแต่ตน้
ทางด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ก็น้าไปท้าปุ๋ยหมัก ท้าน้้าหมักชีวภาพ
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๗

และการเลีย้ งไส้เดือนของเทศบาลต้าบลเกาะคา และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขยะรีไซเคิลหรือขยะ
ขายได้ มีการแยกขยะขายได้ให้รา้ นรับซือ้ ของเก่า ธนาคารขยะ ขยะแลกของ ผ้าป่าขยะ ร้านค้าศูนย์
บาท และการแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นต้น ขยะทั่วไป นอกจากจะมีการ
รวบรวมส่งไปท้า RDF ที่บริษัท ปูนซีเมนต์ (ล้าปาง) จ้ากัด และแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น ตกแต่งไม้
เสียบเงินที่ส้าหรับท้าบุญจะเห็นส่วนใหญ่ทางภาคเหนือ ขยะอันตรายทางมีการรวบรวมและให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่ส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งไปก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการต่อไป
จังหวัดพะเยา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจ้าวนทั้งสิน้ 71 แห่ง เป็นเทศบาลจ้านวน 35
แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 36 แห่ง โดย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม
171,602.0 ตันต่อปี หรือ 470.1 ตันต่อวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารให้บริการเก็บขน
จ้านวน 40 แห่ง ปริมาณที่เก็บขนไปก้าจัด จ้านวน 199.6 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้อง
จ้านวน 182.3 ตันต่อปี มีปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้อง จ้านวน 18.6 ตันต่อปี ส้าหรับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่มกี ารให้บริการเก็บขนจ้านวน 31 แห่ง มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 157.1 ตันต่อปี ขยะที่
ก้าจัดไม่ถูกต้อง จ้านวน 133.9 ตันต่อปี โดยรวมจังหวัดพะเยามีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
จ้านวน 131.3 ตันต่อปี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จ้านวน 37,605.9 ตัน

อปท.ที่มีการ
เก็บขนขยะ
40 แห่ง

ปริมาณขยะ
เกิดขึน้
470.1 ตันต่อวัน

ขยะในพืน้ ที่
ให้บริการ
285.5 ตันต่อวัน

ขยะที่เก็บขนไป
กาจัด
199.6 ตันต่อวัน

ปริมาณขยะ
สะสม
37,605.9 ตัน

ขยะที่กาจัดไม่
ถูกต้อง
182.3 ตันต่อวัน

รวมขยะที่
นาไปใช้ประโยชน์
131.3 ตันต่อวัน
อปท.ที่ไม่มกี าร
เก็บขนขยะ
31 แห่ง

ขยะที่กาจัด
ถูกต้อง
18.6 ตันต่อวัน

ขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์
32.8 ตันต่อวัน
ขยะในพืน้ ที่ไม่
ให้บริการ
157.1 ตันต่อวัน

ขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์
98.5 ตันต่อวัน

ขยะที่กาจัดไม่
ถูกต้อง
133.9 ตันต่อวัน

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงการไหลของการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปี 2558
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๘

จังหวัดพะเยา มี สถานที่ก้าจัดขยะโดยการ ฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่
เทศบาลเมืองพะเยา ตั้งอยู่พืน้ ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลจ้าป่าหวาย หมูท่ ี่ 11 ต้าบลจ้าป่าหวาย อ้าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา พื้นที่รวม 86 ไร่ มีปริมาณขยะเข้าระบบประมาณ 18.6 ตันต่อวัน นอกจากนั้น การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพืน้ ที่ ซึ่งวิธีการก้าจัดที่พบมีความหลากหลายตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และความร่วมมือของชุมชนแต่ละแห่ง ได้แก่ การฝังกลบการเทกอง และเผากลางแจ้ง การใช้เตาเผา และ
วิธีอื่นๆ ทั้งนีม้ ีบางแห่งที่ใช้วธิ ีการก้าจัดแบบผสมผสานระหว่างการฝังกลบ การเทกอง การใช้เตาเผาและ
วิธีอื่นๆ ตามประเภทของขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นวิธีการก้าจัดที่มปี ระสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีพืน้ ที่
ที่ยังไม่มรี ะบบการจัดการขยะมูลฝอย และให้ครัวเรือนเป็นผู้ก้าจัด
การจัดการโดยชุมชนในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปกิจกรรมร้าน
รับซือ้ ของเก่า การท้าน้้าหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ และกิจกรรมของชุมชนหรือโรงเรียน เช่น การทอดผ้า
ป่าขยะ กิจกรรมขยะแลกไข่ และธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมี กรีนไลน์ เอนเนอจี
(ประเทศไทย) จ้ากัด เข้ามารับซือ้ ถุงพลาสติก และรับของเสียอันตรายจากชุมชนไปก้าจัดโดยคิดอัตรา
ค่าบริการ 7 บาท ต่อ กิโลกรัม
จังหวัดแพร่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจ้านวนทั้งสิน้ 83 แห่ง เป็นเทศบาลจ้านวน 25
แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 58 แห่ง โดย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม
163,830.5 ตันต่อปี หรือ 488.9 ตันต่อวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารให้บริการเก็บขน
จ้านวน 69 แห่ง ปริมาณที่เก็บขนไปก้าจัด จ้านวน 378.3 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้อง
จ้านวน 238.0 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้อง จ้านวน 48.8 ตันต่อวัน ส้าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนจ้านวน 14 แห่ง มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 70.6 ตันต่อวัน
ขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้อง จ้านวน 61.4 ตันต่อวัน โดยรวมจังหวัดแพร่มีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
จ้านวน 82.2 ตันต่อวัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จ้านวน 26,384.4 ตัน

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๑๙

อปท.ที่มีการ
เก็บขนขยะ
69 แห่ง

ปริมาณขยะ
เกิดขึน้
488.9 ตันต่อวัน

ขยะในพืน้ ที่
ให้บริการ
378.3 ตันต่อวัน

ขยะที่เก็บขนไป
กาจัด
286.8 ตันต่อวัน

ปริมาณขยะ
สะสม
26,384.4 ตัน

ขยะที่กาจัดไม่
ถูกต้อง
238.0 ตันต่อวัน

รวมขยะที่
นาไปใช้ประโยชน์
82.2 ตันต่อวัน
อปท.ที่ไม่มกี าร
เก็บขนขยะ
14 แห่ง

ขยะที่กาจัด
ถูกต้อง
48.8 ตันต่อวัน

ขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์
9.2 ตันต่อวัน
ขยะในพืน้ ที่ไม่
ให้บริการ
70.6 ตันต่อวัน

ขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์
73.0 ตันต่อวัน

ขยะที่กาจัดไม่
ถูกต้อง
61.4 ตันต่อวัน

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงการไหลของการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปี 2558
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีการก้าจัดที่พบมีความหลากหลายตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและความร่วมมือของชุมชนแต่ละแห่ง ได้แก่ การฝังกลบ การเทกอง ทั้งนี้มบี างแห่งที่ใช้วธิ ีการ
ก้าจัดแบบผสมผสานระหว่างการฝังกลบ การเทกอง ตามประเภทของขยะที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มรี ะบบการจัดการขยะมูลฝอย และให้ครัวเรือนเป็นผู้ก้าจัด ในพืน้ ที่อีกทั้งจังหวัดแพร่
ยังไม่มีสถานที่ก้าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
การจัดการขยะโดยชุมชนในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่เป็นการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปกิจกรรม
ร้านรับซือ้ ของเก่า การท้าน้้าหมักหรือปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลีย้ งไส้เดือน กิจกรรมขยะบุญ กิจกรรม
ผ้าป่าขยะ ร้านค้าศูนย์บาท การแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ และที่พิเศษกว่าแห่งอื่นคือการเลี้ยงมดแดง
เพื่อก้าจัดเศษอาหารของชุมชนบ้านลองลือบุญ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๒๐

จังหวัดสุโขทัย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจ้าวนทั้งสิน้ 90 แห่ง เป็นเทศบาลจ้านวน 20
แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 70 แห่ง โดย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม
210,772.8 ตันต่อปี หรือ 579.1 ตันต่อวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารให้บริการเก็บขน
จ้านวน 59 แห่ง ปริมาณที่เก็บขนไปก้าจัด จ้านวน 295.4 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้อง
จ้านวน 109.6 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้อง จ้านวน 185.8 ตันต่อวัน ส้าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนจ้านวน 31 แห่ง มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 162.5 ตันต่อวัน
ขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้อง จ้านวน 160.4 ตันต่อวัน โดยรวมจังหวัดสุโขทัยมีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ จ้านวน 103.5 ตันต่อปี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จ้านวน 45,909.9 ตัน
อปท.ที่มีการ
เก็บขนขยะ
59 แห่ง

ปริมาณขยะ
เกิดขึน้
579.1 ตันต่อวัน

ขยะในพืน้ ที่
ให้บริการ
416.6 ตันต่อวัน

ขยะที่เก็บขนไป
กาจัด
295.4 ตันต่อวัน

ปริมาณขยะ
สะสม
45,909.9ตัน

ขยะที่กาจัดไม่
ถูกต้อง
109.6 ตันต่อวัน

รวมขยะที่
นาไปใช้ประโยชน์
103.5 ตันต่อวัน
อปท.ที่ไม่มกี าร
เก็บขนขยะ
31 แห่ง

ขยะที่กาจัด
ถูกต้อง
185.8 ตันต่อวัน

ขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์
2.1 ตันต่อวัน
ขยะในพืน้ ที่ไม่
ให้บริการ
162.5 ตันต่อวัน

ขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์
101.4 ตันต่อวัน

ขยะที่กาจัดไม่
ถูกต้อง
160.4 ตันต่อวัน

แผนภูมิที่ 2.4 แสดงการไหลของการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2558
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุโขทัย พบว่ามีความหลากหลายตามความรูค้ วาม
เข้าใจและความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนแต่ละแห่ง ได้แก่ การฝังกลบ การเทกอง เตาเผา จังหวัด
สุโขทัยมีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
และ 2) เทศบาลเมืองสวรรคโลก
การจัดการโดยชุมชนในจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปกิจกรรมร้าน
รับซือ้ ของเก่า การท้าน้้าหมักกิจกรรมธนาคารขยะวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมขยะแลกไข่
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๒๑

การดาเนินการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การด้าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นั้น โดยในปี 2558 มีการ
แบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (Clustering) ในพืน้ ที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
2 ล้าปาง ในจังหวัดล้าปาง พะเยา แพร่ และสุโขทัย ดังนี้
จังหวัดลาปาง มีการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง ขนาดกลุ่ม L2
(ปริมาณขยะตัง้ แต่ 300 – 700 ตันต่อวัน) เป็นระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ออกแบบให้
รองรับปริมาณขยะได้ 350 ตัน/วัน คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2559 คาดว่าจะรองรับ
ปริมาณขยะในพื้นที่ 6 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง ห้างฉัตร เกาะคา เสริมงาม แม่ทะ และแม่เมาะ
กลุ่มที่ 2 มีเทศบาลนครล้าปาง อ้าเภอเมือง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ขนาดกลุ่ม M1 (ปริมาณ
ขยะ 101–300 ตันต่อวัน) โดยจัดการขยะร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยรองรับขยะเฉพาะ
พืน้ ที่เทศบาลทั้ง 2 แห่ง สถานที่ก้าจัดขยะตัง้ อยู่ที่หมู่ 2 ต้าบลกล้วยแพะ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง
รองรับขยะประมาณ 220 ตันต่อวัน ปัจจุบันด้าเนินการโดยจ้างเอกชน ในอนาคตมีแผนจะแปรรูปขยะ
เก่าสะสมประมาณ 600,000 ตัน เป็น RDF ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุน
กลุ่มที่ 3 มีเทศบาลเมืองล้อมแรด อ้าเภอเถิน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ขนาดกลุ่ม M2 (ปริมาณ
ขยะ 50-100 ตันต่อวัน) มีพ้นื ที่ให้บริการในอ้าเภอเถิน, สบปราบ และแม่พริก
ปัจจุบันมี บริษัท
เทอร์มอลเทค จ้ากัด เอามาแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง
กลุ่มที่ 4 มีเทศบาลต้าบลหลวงเหนือ อ้าเภองาว เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ขนาดกลุ่ม
S1
(ปริมาณขยะ 15-50 ตันต่อวัน) มีพ้นื ที่ให้บริการในอ้าเภองาว
กลุ่มที่ 5 มีองค์การบริหารส่วนต้าบลร่องเคาะ อ้าเภอวังเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ขนาด
กลุ่ม S1 (ปริมาณขยะ 50-100 ตันต่อวัน) มีพ้ืนที่ให้บริการในอ้าเภอวังเหนือ แจ้หม่ และเมืองปาน
ส้าหรับสถานีขนถ่าย (Transfer station) ของ จังหวัดล้าปาง มีจ้านวน 1 แห่ง โดยมีเทศบาลต้าบล
เกาะคาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่ เทศบาลต้าบลเกาะคา แจ้งว่ายังไม่มีความพร้อมในการด้าเนินการ จึง
ขอชะลอการด้าเนินโครงการไว้ก่อน

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๒๒

ตารางที่ 2.7 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดลาปาง
หน่วย : ตันต่อวัน

กลุ่ม
อปท.ที่
ที่
รับผิดชอบ
1 □ อบจ.ล้าปาง

ขนาด รองรับ
ขยะ
L2
340

พื้นที่
บริการ
6 อ้าเภอ,
51 อปท.

2 □ ทน.ล้าปาง

M1

187

1 อ้าเภอ,
2 อปท.

3 □ ทม.ล้อมแรด

M2

107

4 □ ทต.หลวง
เหนือ
5 □ อบต.ร่อง
เคาะ
TS1 ทต.เกาะคา

S1

46

M2

120

-

52

3 อ้าเภอ,
17 อปท.
1 อ้าเภอ,
10 อปท.
3 อ้าเภอ,
23 อปท.
อ.เกาะคา

รูปแบบ
เทคโนโลยี
คัดแยก+ปุ๋ย
หมัก+RDF+ฝัง
กลบ
ฝังกลบ+RDF
(อยู่ระหว่าง
เจรจา)
RDF (Thermal
Tech)
-

ความ
พร้อม
ปี 2559

-

เจรจา

-

ขอยกเลิก

ให้บริการ

เจรจา
เจรจา

จังหวัดพะเยา แบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 มีเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ขนาดพืน้ ที่ M1 รูปแบบ
การก้าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีพืน้ ที่ให้บริการใน 4 อ้าเภอ ได้แก่ เมืองพะเยา
ดอกค้าใต้ แม่ใจ และภูกามยาว รองรับขยะประมาณ 273 ตันต่อวัน
กลุ่มที่ 2 มีเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ขนาดพืน้ ที่ M1 มี
พืน้ ที่ให้บริการใน 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเชียงค้า ภูซาง และจุน รองรับขยะประมาณ 152 ตันต่อวัน
กลุ่มที่ 3 มีเทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง ขนาดพืน้ ที่ M2 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
กลุ่มที่ 4 ทต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน ขนาดพืน้ ที่ S1 (ปริมาณขยะน้อยกว่า 15 ตันต่อวัน)

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๒๓

ตารางที่ 2.8 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดพะเยา
หน่วย : ตันต่อวัน

กลุ่มที่
1□
2□
3□
4□

อปท.ที่ ขนาด
รับผิดชอบ
ทม.พะเยา M1
ทต.ฝาย
กวาง
ทต.งิม

รองรับ
ขยะ
273

M1

152

M2

54

S1

17

ทต.เชียง
ม่วน

พื้นที่
รูปแบบ
ความ
บริการ เทคโนโลยี พร้อม
4 อ้าเภอ, Sanitary ให้บริการ
36 อปท.
Landfill
3 อ้าเภอ,
เจรจา
23 อปท.
1 อ้าเภอ,
เจรจา
9 อปท.
1 อ้าเภอ,
เจรจา
3 อปท.

จังหวัดแพร่ มีการจัดการขยะเพียง 1 กลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งคาดว่าตั้งอยู่ที่ ต้าบล
เวียงต้า อ้าเภอลอง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นผู้รับผิดชอบ มีโครงการก่อสร้างศูนย์ก้าจัด
ขยะแบบครบวงจรและมีศูนย์รวบรวมขยะอันตราย มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยจะรองรับขยะใน
พืน้ ที่จังหวัดแพร่ทั้งหมดใน 8 อ้าเภอ ทั้งนี้ มีโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่าย 2 แห่ง ได้แก่
สถานีขนถ่าย (TS1) พืน้ ที่ต้าบลเตาปูน อ้าเภอสอง คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายขยะได้ 40 ตัน
ต่อวัน ครอบคลุมพืน้ ที่บริการในอ้าเภอสองและหนองม่วงไข่ แต่ตดิ ปัญหาพื้นที่ตงั้ เป็นสถานที่ก้าจัดขยะ
ในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเตาปูน อ้าเภอสอง ที่มพี ืน้ ที่เพียง 8 ไร่ ติดเชิงเขา และเรื่องพืน้ ที่ป่า
สถานีขนถ่าย (TS2) ต้าบลหัวฝาย อ้าเภอสูงเม่น คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายขยะได้ 90 ตันต่อ
วัน ครอบคลุมพืน้ ที่บริการในอ้าเภอสูงเม่นและเด่นชัย แต่อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 2.9 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดแพร่
หน่วย : ตันต่อวัน

กลุ่มที่

อปท.ที่
รับผิดชอบ

ขนา รองรั
ด บขยะ

พื้นที่
บริการ

1□

อบจ.แพร่

M1

286

8 อ้าเภอ

TS1

ต.เตาปูน

-

40

TS2

ต.หัวฝาย

-

96

2 อ้าเภอ,
15 อปท.
2 อ้าเภอ,
20 อปท.

รูปแบบ ความ
เทคโนโล พร้อ
ยี
ม
???
เจรจา
-

เจรจา

-

เจรจา

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

๒๔

จังหวัดสุโขทัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอยเหนือและใต้ ดังนี้
โซนเหนือ มีเทศบาลเมืองสวรรคโลก เป็นศูนย์กลาง ขนาดพืน้ ที่ M1 จะรองรับขยะพืน้ ที่ 4
อ้าเภอ ประมาณ 254 ตันต่อวัน ในพืน้ ที่บริการ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอสวรรคโลก ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนา
ลัย และศรีนคร ปัจจุบันท้าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) แล้ว 32 แห่ง แต่ทงิ้ จริงเพียง 22 แห่ง มีปริมาณ
ขยะเข้าระบบประมาณ 60 ตันต่อวัน นอกจากนี้ยังมี บริษัทเอกชนเข้ามาเสนอการก้าจัดขยะและผลิต
กระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
โซนใต้ มีเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นศูนย์กลาง ขนาดพืน้ ที่ L2 รองรับขยะประมาณ 329 ตัน
ต่อวัน ในพืน้ ที่ให้บริการ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง ศรีส้าโรง บ้านด่านลานหอย กงไกรลาศ และคีรี
มาศ โดยจัดท้า MOU แล้ว 30 แห่ง แต่ทิง้ ร่วมจริง 20 แห่ง กับหน่วยงานใกล้เคียง 5 แห่ง รวมเป็น 25
แห่ง ปัจจุบันเริ่มเปิดด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรได้ประมาณ 2 เดือน ขยะเข้าระบบ
ประมาณ 50-70 ตันต่อวัน มีอัตราการรีไซเคิลได้รอ้ ยละ 2-3 ผลิตปุ๋ยหมักร้อยละ 18-25 ที่เหลือ
ประมาณร้อยละ 70 เข้าสู่สถานที่ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
ทั้งนี้ ในจังหวัดสุโขทัย มีโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่าย จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่
สถานีขนถ่าย (TS1) ที่เทศบาลต้าบลศรีสัชนาลัย อ้าเภอศรีสัชนาลัย คาดว่าจะรองรับการขน
ถ่ายขยะได้ 50 ตันต่อวัน
สถานีขนถ่าย (TS2) ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยชนะศึก อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม แต่ อบต.ไทยชนะ
ศึก ได้มหี นังสือตอบนายอ้าเภอทุ่งเสลี่ยมว่ายังไม่มีความพร้อมในการเสนอโครงการ เนื่องจากเคยท้า
ประชาคมจัดตัง้ สถานที่ก้าจัดขยะแล้วชาวบ้านคัดค้าน บุคลากรไม่มีความพร้อม และจะจัดท้าโครงการ
หมูบ่ ้านจัดการขยะในระดับครัวเรือนโดยประชาชนแทน
ตารางที่ 2.10 สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะในจังหวัดสุโขทัย
หน่วย : ตันต่อวัน

กลุ่มที่
1□
2□

TS1
TS2

อปท.ที่
รับผิดชอบ
ทม.สุโขทัย
ธานี
ทม.สวรรค
โลก

ขนาด
L2

รองรับ
ขยะ
329

ทม.ศรีสัชนา
ลัย
อบต.ไทย
ชนะศึก

พื้นที่
บริการ
5 อ้าเภอ,
30 อปท.
4 อ้าเภอ,
32 อปท.

M1

254

-

50

รูปแบบ
เทคโนโลยี
คัดแยก+ปุ๋ย
หมัก+ฝังกลบ
ฝังกลบ+
RDF+Gasification
(เจรจา)
อ.ศรีสัชนาลัย
-

-

30

อ.ทุ่งเสลี่ยม

-

ความ
พร้อม
ให้บริการ
ให้บริการ

ของบ
ก่อสร้าง
ขอยกเลิก

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
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ทั้งนี้ ผลการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในปี 2558 มี
ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยมีการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง มีระบบการเก็บรวบรวมขยะแบบแยกประเภท และมีการก้าจัดขยะที่ปลายทางอย่างถูกต้อง ในพืน้ ที่
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง มีทั้งสิน้ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร และเทศบาลต้าบลเกาะคา จังหวัดล้าปาง เทศบาลต้าบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา เทศบาล
ต้าบลสอง จังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ตารางที่ 2.11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอยเหมาะสม ปี 2558
หน่วย : แห่ง (ร้อยละ)

จังหวัด
ล้าปาง
พะเยา
แพร่
สุโขทัย

ชื่อ อปท.

จานวน
ชุมชน

ผลการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย

ทม.เขลางค์นคร
ทต.เกาะคา
ทต.บ้านเหล่า*
ทต.สอง
ทม.สุโขทัยธานี

63
7
14
5
12

คัดแยกที่ต้นทาง
6 (9.5)
7 (100)
14 (100)
2 (40)
2 (16.7)

รวม

101

31 (31)

เก็บขนแบบแยกประเภท
63 (100)
7 (100)
14 (100)
2 (40)
2 (16.7)
88 (87)

กาจัดอย่างถูกต้อง
63 (100)
12 (100)
75 (74)

หมายเหตุ : *เป็นหมู่บ้าน Zero waste

จากการเก็บข้อมูลผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมในปี 2558 พบว่า การคัดแยกขยะที่ต้นทางจะเห็นได้ชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีขนาดเล็ก ได้แก่ เทศบาลต้าบลเกาะคา และโดยเฉพาะเทศบาลต้าบลบ้านที่เป็นหมูบ่ ้านปลอดขยะ
(Zero waste) ชุมชนสามารถด้าเนินการคัดแยกขยะต้นทางได้รอ้ ยละ 100 ตรงกันข้ามกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มขี นาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีร้อย
ละของชุมชนที่มีการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทางเพียงร้อยละ 9 และ 16.7 ตามล้าดับ ในขณะที่เทศบาล
ต้าบลสอง มีอัตราร้อยละ 40 ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเทศบาลขนาดเล็กที่สามารถส่งเสริมกิจกรรมการ
คัดแยกขยะต้นทางได้งา่ ยกว่า ต่อมาการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยที่เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร เทศบาลต้าบลเกาะคา และเทศบาลต้าบลบ้านเหล่า มีชุมชนสามารถด้าเนินการได้รอ้ ยละ 100
ในขณะที่เทศบาลต้าบลสอง และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานียังอยู่ระหว่างการด้าเนินการให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ชุมชนทั้งหมด และสุดท้ายการก้าจัดขยะอย่างถูกต้องที่ปลายทาง ซึ่งจะมีแต่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องรองรับอยู่แล้ว สามารถด้าเนินการ
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
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ก้าจัดขยะได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100 ในขณะที่เทศบาลต้าบลเกาะคาและเทศบาลต้าบลสอง มีปัญหา
ด้านสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
2) การจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
การจัดการของเสียอันตรายชุมชน เป็นเรื่องหนึ่งที่ส้าคัญของการด้าเนินงานตามRoadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งไม่คอ่ ยได้ถูกกล่าวถึงในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้มกี ารผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
เพื่อให้เกิดการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้มีการน้าไปก้าจัดอย่างถูกต้อง
ต่อไป ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจ้านวน 5 แห่ง (ศูนย์ชั่วคราว) ได้ถูกจัดตัง้ ขึ้นในพืน้ ที่เทศบาลนคร
ล้าปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปาง จังหวัดล้าปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จังหวัด
พะเยา เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัดต่อไป โดยศูนย์ที่
ถูกจัดตัง้ ขึ้นมีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 138 แห่ง มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม จ้านวน 118 แห่ง รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้ 12.355 ตัน และ
สามารถส่งไปก้าจัดอย่างถูกต้องได้ 11 ตัน
ตารางที่ 2.12 ข้อมูลการจัดตัง้ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัด

พื้นที่ตั้งศูนย์

จานวน อปท.
ที่ให้บริการ
(แห่ง)

สถานภาพ
ของศูนย์

ผลการดาเนินงาน
อปท.ที่เก็บ
ปริมาณที่
รวบรวม (แห่ง) รวบรวม (ตัน)
2
11
12
1.025

ปริมาณที่ส่ง
กาจัด (ตัน)
11
-

ล้าปาง

ทน.ล้าปาง
อบจ.ล้าปาง

2
12

ศูนย์ชั่วคราว
ศูนย์ชั่วคราว

พะเยา

อบจ.พะเยา1

71

ศูนย์ชั่วคราว

71

-

-

แพร่

ทม.แพร่2

31

ศูนย์ชั่วคราว

31

0.2

-

สุโขทัย

ทม.สุโขทัยธานี3

22

ศูนย์ชั่วคราว

2

0.13

-

118

12.355

11

รวม

138

1

หมายเหตุ : ปัจจุบัน อปท. ของ จ.พะเยา ทิง้ กับ บ.กรีนไลน์ เอนเนอจี คิดค่าก้าจัดกิโลกรัมละ 7 บาท
2
ใช้พนื้ ที่ที่รวบรวมอยู่แล้ว เช่น ทต.ร้องกวาง ทต.สอง เพื่อเป็นศูนย์ชั่วคราว
3
มี MOU แล้ว 22 แห่ง และก้าลังจะ MOU อีก 18 แห่ง แต่ปัจจุบันน้ามาทิ้งร่วมเพียง 2 แห่ง

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
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3) พื้นที่ท่มี ีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
การ
แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน เป็นอีกหนึ่งนโยบายส้าคัญและเป็นผลพลอยได้จากการ
จัดการขยะ โดยในพืน้ ที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง มีหลายพืน้ ที่ที่บริษัทเอกชนได้เข้ามา
พูดคุยเจรจากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน้าขยะมูลฝอยใหม่หรือขยะเก่าตกค้างสะสมที่ก้าจัด
อย่างไม่ถูกต้องในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง น้ามาแปรรูปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพื้นที่
เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นพืน้ ที่หนึ่งที่มศี ักยภาพในการแปรรูปขยะเก่าตกค้างสะสมใน
พืน้ ที่ โดยมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งเข้ามาเจรจา ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณขยะได้ 100 – 150
ตันต่อวัน ในพืน้ ที่โซนเหนือของจังหวัดสุโขทัย น้ามาแปรรูปเป็น RDF และผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีแก๊ส
ซิฟิเคชั่น (Gasification) คาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2 – 3 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการเจรจาและเตรียมการเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ
4) การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ผลการด้าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ใน
พืน้ ที่จังหวัดล้าปาง พะเยา แพร่ และสุโขทัย โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการด้าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยสะสมคงเหลือ 257,376 ตัน
ตารางที่ 2.13 ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพืน้ ทีปี่ 2558
หน่วย : ตัน

จังหวัด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ปี 2557

ผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 2558

ล้าปาง
พะเยา
แพร่
สุโขทัย

70,206
102,000
85,170

กาจัดได้
0
19,893
51,324

รวม

257,376

71,217

คิดเป็นร้อยละ
0
19.5
60.3

คงเหลือ
70,206
82,107
33,846

27.7

186,159

หมายเหตุ : จังหวัดแพร่ สามารถด้าเนินจัดการขยะสะสมเป็น 0 ได้ในปี 2557

ในปี 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมด้วยวิธีการใช้
ดินฝังกลบขยะไว้ชั่วคราว ในจังหวัดพะเยา และสุโขทัย โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยสามารถด้าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้ถึงร้อยละ 60.3 หรือ 51,324 ตัน รวมสามารถจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในพืน้ ที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง ได้ 71,217 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.7
คงเหลือ 186,159 ตัน
สรุปภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ลุ่มน้้า อธิบายได้ว่า ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ได้รับการก้าจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 19.2 นอกจากนั้นเป็นขยะที่ก้าจัดอย่างไม่
รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
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ถูกต้อง และองค์การปกครองกว่า 108 แห่ง หรือร้อยละ 31.1 ไม่มกี ารให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยไป
ก้าจัดจึงท้าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพืน้ ที่ และการก้าจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องโดยที่ชาวบ้าน
จัดการกันเองโดยการเทกองหรือการเผากลางแจ้ง ขยะมูลฝอยที่น้าไปใช้ประโยชนในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ
21.6 ผ่านกิจกรรมและโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึน้ ได้แก่ ขยะแลกไข่ ผ้าป่าขยะรี
ไซเคิล การประดิษฐ์ต่างๆ เป็นต้น ปัญหาสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุหลักของการจัดการขยะ
อย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านการจัดหาพืน้ ฝังกลบขยะมูลฝอย ที่ที่มที ี่ราบน้อย และเป็นพื้นที่
ป่าเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กขาดความพร้อมในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อก่อสร้างสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งการผลักดันRoadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มพื้นที่ช่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กให้มกี ารน้าขยะไปก้าจัดยังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมในพืน้ ที่ใกล้เคียง
รวมถึงการรวมกลุ่มพื้นที่กันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวม
รวมถึงการน้าขยะไปใช้ประโยชน์โดยการผลิตเชือ้ เพลิงแข็ง หรือการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือการที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อให้มปี ริมาณขยะไปก้าจัดน้อยลง และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการเก็บรวมขยะแบบแยกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการ
ด้าเนินงานพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มกี ารคัดแยกขยะที่ต้นทางน้อย และจ้าเป็นต้อง
จัดหารถเก็บขนขยะแบบแยกประเภทมาด้าเนินการ แต่สามารถด้าเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้องได้
เนื่องจากมีต้นทุนเรื่องสถานที่ก้าจัดอยู่แล้ว ตรงกันข้ามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กซึ่ง
สามารถด้าเนินการส่งเสริมชาวบ้านให้เกิดการคัดแยกขยะต้นทางได้งา่ ยเนื่องจากมีจ้านวนประชากรและ
ขนาดพืน้ ที่ที่เล็กกว่า แต่ก็ประสบปัญหาด้านการเก็บรวม และสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย และด้วย
นโยบาย zero waste ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ใช้แก้ไขปัญหาการจัดการขยะอยู่เดิมท้า
ให้เป็นอุปสรรคในการผลักดันจัดการขยะที่ปลายทางอย่างถูกต้องตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งส่งผลต่อการ
จัดการขยะเก่าสะสมในสถานที่ก้าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องที่จะมีปริมาณมากขึ้นจากขยะมูลฝอยใหม่มิได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง โดยปัจจุบันสามารถท้าได้เพียงใช้ดินฝังกลบขยะไว้ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งมีปัญหา
ด้านงบประมาณและเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังกลบขยะอยู่ และสุดท้าย การจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน มีความคืบหน้าในการจัดตัง้ ศูนย์ชั่วคราวในการรวบรวมขยะอันตรายไปก้าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ซึ่งต้องมีการรวมให้ได้ปริมาณหนึ่งจึงจะสามารถส่งไปก้าจัดได้อย่างคุ้มค่า

รายงานการสารวจและประเมินระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูล ฝอย
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บทที่ 3 ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน
3.1 จังหวัดล้าปาง
3.1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครล้าปาง
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครลาปาง ตั้งอยู่ที่ 246 ถนนฉัตรชัย ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัด
ลาปาง รับผิดชอบ พืน้ ที่ 4 ตาบล คือ ตาบลสวนดอก ตาบลเวียงเหนือ ตาบลหัวเวียง
ตาบลสบตุ๋ย
รวมถึงพื้นที่บางส่วนของ ตาบลบ่อแฮ้ว ตาบลชมพู ตาบลพระบาท และตาบลพิชัย มีจานวนประชากรที่
อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 54,726 คน แบ่งเป็น ประชากรหญิง 24,885
คน และประชากรชาย 29,841 คน จานวนครัวเรือน 28,100 ครัวเรือน โดยมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2
คนต่อ 1 ครัวเรือน ซึ่งมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับสามะโนประชากรและครัวเรือนปีที่ผา่ น ๆ มาย้อนหลังไป
10 ปี
ตารางที่ 3.1 จ้านวนประชากรและครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครล้าปาง
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จ้านวนประชากร
60,925
60,220
59,826
59,075
58,335
57,558
56,448
55,852
55,318
55,044
54,516

จ้านวนครัวเรือน
25,382
25,628
25,864
26,071
26,241
26,509
26,770
26,969
27,315
27,820
28,305

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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ทั้งนี้ สามารถจาแนกจานวนประชากรและครัวเรือนรายตาบล แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 จ้านวนประชากรและครัวเรือนรายต้าบลในเขตเทศบาลนครล้าปาง ปี 2558
ต้าบล
เวียงเหนือ
หัวเวียง
สวนดอก
สบตุ๋ย
พระบาท
ชมพู
พิชัย
บ่อแฮ้ว

จ้านวนประชากร
10,923
7,639
4,716
13,809
9,183
5,729
937
1,790

จ้านวนครัวเรือน
5,370
3,904
3,161
7,432
4,516
2,543
326
848

สาหรับ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ ระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลนครลาปาง ตั้งอยู่ ใน
พืน้ ที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครลาปาง บริเวณ บ้านปงแสนทอง หมู่ 5 ตาบลปงแสนทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง ค่าพิกัด X 546800 และ Y 2019903 มีขนาดพืน้ ที่ 209 ไร่ 5 งาน ครอบคลุม
พืน้ ที่ให้บริการจัดการน้าเสีย 6.7 ตารางกิโลเมตร ในพืน้ ที่การปกครองรวม 22.17 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็น การบริการเชิงพืน้ ที่ ร้อยละ 30 ของเขตปกครอง รอบรับ ปริมาณน้าเสีย ชุมชนเข้าสู่ระบบ 4,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 33 ของความสามารถการรองรับ ที่ออกแบบไว้ ในปัจจุบันมอบหมายให้
องค์การจัดการน้าเสีย (อจน.) ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานดูแลระบบ
โดยโครงการระบบรวบรวมและ ระบบบาบัดน้าเสีย ดังกล่าว ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างจากงบประมาณ แผ่นดินผ่าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวงเงิน
งบประมาณ 631.85 ล้านบาท และมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จากัด
เป็นผู้ก่อสร้างและ
ควบคุมงาน ใน ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2548 แล้วเสร็จเมื่อ 12 กันยายน
2548 และได้เริ่มเปิดดาเนินการ เป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 รวบรวมน้าเสียจาก แหล่งกาเนิดน้า
เสียชุมชน ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันของประชาชนใน พืน้ ที่ ซึ่ง ส่วนใหญ่มแี หล่งกาเนิด
มาจากร้านอาหาร จานวน 699 แห่ง และแหล่งกาเนิดน้าเสีย อื่นรองลงมา ได้แก่ หอพัก/อพาร์ทเมนท์/
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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อาคารชุด จานวน 177 แห่ง โรงเรียน 30 แห่ง โรงแรม 2 4 แห่ง ตลาด 19 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 7
แห่งและโรงพยาบาล 4 แห่ง ตามลาดับ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าจานวนร้านอาหารมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากปี
2557 ถึงจานวนร้อยละ 27.75 ที่ทาให้ปริมาณน้าเสียเพิ่มขึ้น โดย น้าเสีย ที่เกิดขึน้ จากแหล่งกาเนิด
ดังกล่าว จะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน้าทิง้ ตามไหล่ถนน และไหลไปสู่ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลนคร
ลาปางต่อไป
ตารางที่ 3.3 แหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครล้าปาง
ล้าดับที่

กิจกรรมหลัก

จ้านวน (แห่ง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตลาด
โรงแรม
โรงพยาบาล
ร้านอาหาร
โรงฆ่าสัตว์
หมูบ่ ้านจัดสรร
หน่วยงานราชการ/เอกชน
หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด
ห้างสรรพสินค้า
อื่น ๆ (ระบุ…โรงเรียน…..)

19
24
4
699
177
7
30

บริเวณทางเข้าโครงการ

อาคารส้านักงานภายในโครงการ

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลนครลาปางมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายหน่วยงาน มีที่มาของนโยบายได้แก่ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ในส่วนของการจัดองค์กรและ
บุคลากรที่รับผิดชอบมีการจัดตัง้ คณะทางาน และคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้าเสีย และ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งมีการ มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล
ครอบคลุมการกาหนดเป้าหมาย การติดตามประเมินผล และการใช้จา่ ยงบประมาณ พร้อมแจ้งผลการ
ดาเนินงานระบบ จัดทาสรุปรายงานการติดตามประเมินผลเสนอคณะทางานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเป็น
ระยะๆ สาหรับนโยบายด้านการจัดการงบประมาณได้มกี ารจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้าเสีย ส่วนการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการน้าเสียไม่มีองค์กร อื่นๆ เข้ารวมกลุ่มในการจัดการน้าเสีย
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้้าเสีย
ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน หรือระบบระบายน้าเสียเป็น แบบท่อรวม(Combined System )เป็น
ระบบที่ใช้ท่อระบายน้าฝนและน้าเสียร่วมกัน โดยจะต้องสร้างท่อดักน้าเสีย ( Interceptor ) เป็นระยะๆ เพื่อ
รวบรวมน้าเสียให้ไหลไปตามท่อรวมไปยังบ่อบาบัดน้าเสีย ซึ่งก่อสร้างเลียบแม่น้าวังตัง้ แต่สะพานบ้านดง
พัฒนาถึงบริเวณบ่อบาบัดน้าเสียหลังวัดศรีก้า ความยาวรวม 3.7 กิโลเมตร ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
ของเทศบาลนครลาปางมีความสามารถในการรองรับน้าเสีย 12,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้าเสียเข้า
ระบบรวบรวมเฉลี่ย 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบรวมรวมน้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
จะมีทั้งหมด 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเลียบแม่น้าวัง ชนิดท่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง มีขนาด
ท่อ 1.50 เมตร และมีความยาวท่อทั้งหมด 7,200 เมตร จุดเริ่มต้นอยู่ที่พิกัด
18.291066/99.470807 ถึงจุดสิ้นสุดที่พิกัด 18.267205/99.457448 ส่วนอีกหนึ่งเส้นทาง
คือ ถนนปงแสนทอง ชนิดท่อเป็นแบบ HDPE มีขนาดท่อ 900 มิลลิเมตร และมีความยาวท่อทั้งหมด
2,000 เมตร จุดเริ่มต้นอยู่ที่พิกัด 18.267228/99.457311 ถึงจุดสิ้นสุดที่พิกัด
18.266418/99.442543
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครล้าปาง
ถนน

ชนิดท่อ

เลียบแม่น้าวัง คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดปากระฆัง
ปงแสนทอง HDPE

ขนาด
ท่อ
(มม.)
๑๕๐0
๙๐๐

ความยาว
ท่อ(เมตร)
๓,๗๐๐
๒,๐๐๐

จุดเริ่มต้น
(กิโลเมตรที่/
พิกัด)
๑๘.๒๙๑๐๖๖/
๙๙.๔๗๐๘๐๗
๑๘.๒๖๗๒๒๘/
๙๙.๔๕๗๓๑๑

จุดสิ้นสุด
(กิโลเมตรที่/
พิกัด)
๑๘.๒๖๗๒๐๕/
๙๙.๔๕๗๔๔๘
๑๘.๒๖๖๔๑๘/
๙๙.๔๔๒๕๔๓

รายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO)
บ่อดักน้าเสีย(Combined Sewer Overflow : CSO)เป็นโครงสร้างที่ต่อเชื่อมระหว่างท่อระบาย
น้าและท่อดักน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปยังระบบบาบัดน้าเสียและระบายน้าเสียปนน้าฝนส่วนเกินให้ไหล
ล้นออกสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติ โดยน้าล้นนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าในแหล่งรองรับ หรือ
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้าทิง้ บ่อดักน้าเสีย( CSO) ในเขตเทศบาลนครลาปาง
มีจานวนทั้งหมด 5
บ่อ ดังนี้ บ่อแรก CSO1 และบ่อที่สอง CSO2 อยู่ในเขตของถนนมนตรีวิษณุ ส่วนบ่อที่สาม CSO3 อยู่ใน
เขตของถนนประสานไมตรี บ่อที่สี่ CSO4 อยู่ในเขตของถนนนาก่วม และบ่อสุดท้าย CSO5 อยู่ในเขตถนน
เลียบแม่น้าวัง บริเวณข้างสถานีสูบน้าเสียซึ่งระบบบ่อดักน้าเสียจะส่งน้าเสียที่เข้ามาต่อไปยัง สถานีสูบน้า
เสียหรือ สถานียกระดับน้าเสียต่อไป
ตารางที่ 3.5 รายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) ในท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชน
ถนน
ถนน A ถนนมนตรีวิษณุ
ถนนมนตรีวษิ ณุ
ถนนประสานไมตรี
ถนนนาก่วม
ถนนเลียบแม่น้าวัง

บ่อดักน้้าเสีย (CSO)
CSO 1
CSO 2
CSO 3
CSO 4
CSO5

ต้าแหน่งที่ตั้ง
ถนน A ถนนมนตรีวิษณุ
ถนนมนตรีวษิ ณุ
ถนนประสานไมตรี
ถนนนาก่วม
ข้างสถานีสูบน้าเสีย
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รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสีย
สถานีสูบน้าเสีย หรือสถานียกระดับน้าเสียจะเป็นระบบการสูบน้าเสียเพื่อให้นาเสี
้ ยให้สามารถ
ระบาย ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ไปยังระบบบาบัดน้าเสียได้ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลนครลาปางมี
เพียงสถานี เดียว ได้แก่ สถานีสูบน้าเสียที่ 1 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านศรีปงชัย ตาบลชมพู อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง พิกัดทางภูมิศาสตร์ X 0546836 Y 2019787 ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลนคร
ลาปางประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ เครื่องสูบน้า แบบจุม่ มีขนาด 170 แรงม้า อัตราสูบน้าเสีย
325 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งระบบท่อและวาล์ว ซึ่งระยะทางของสถานีสูบน้าเสียสุดท้ายถึงระบบ
บาบัดน้าเสียประมาณ 2 กิโลเมตร
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสีย

รายชื่อสถานี

สถานที่ตั้ง

สถานี
สูบน้าเสีย ที่ 1

บ้านสีปงชัย
สูบที่ 1

อาคารสถานีสูบน้้าเสีย

ระยะทางของ
ชนิดเครื่อง
ขนาด
อัตราสูบน้้าเสีย
สถานี
สูบน้้า/ที่ตั้ง
(กิโลวัตต์
(ลูกบาศก์ สูบน้้าเสียสุดท้าย
ระบบ
หรือแรงม้า) เมตร/วินาที) ถึงระบบบ้าบัด
ควบคุม
น้้าเสีย (กิโลเมตร)
แบบจุม่ /
๑๗๐ แรงม้า ๓๒๕ ลบ.ม.
ประมาณ ๒ กม.
สถานี

เครื่องตักขยะอัตโนมัติ
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ร่องระบายน้้าเสียเข้าระบบในโครงการ

ประตูน้าล้นระบายน้้าจากบ่อบ่ม 3 ไปยังบ่อ wetland
เครื่องตักขยะอัตโนมัติ

(2) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียที่ ใช้บริหารจัดการน้าเสียในพืน้ ที่ เทศบาลนครลาปาง คือ ระบบบ่อปรับ
เสถียร (Stabilization Pond) เป็นวิธีการบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพที่อาศัยธรรมชาติในการบาบัดสารอินทรีย์
ในน้าเสีย โดยการอาศัยการเก็บกักน้าเสียไว้ในบ่อเปิด หรือสระน้าขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดปฏิกิรยิ าการย่อย
สลายด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ทาให้สิ่งสกปรกถูกทาลายไป ซึ่งแบ่งตามลักษณะการทางานได้ 3 บ่อ
ได้แก่
- บ่อผึ่ง 1 (Facultative Pond) บาบัดน้าเสียโดยจุลินทรีย์ เพื่อลดความสกปรกในรูปอินทรีย์
สาร ของน้าเสียที่เริ่มเข้าสู่ระบบ ขนาด 36 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา ความ ลึก 3.00 - ๓.3๐ เมตร มี
ปริมาตรความจุน้าเสีย 169,923 ลูกบาศก์เมตร
- บ่อผึ่ง 2 (Facultative Pond) บาบัดน้าเสียโดยจุลินทรีย์แขวนลอย ชนิดต้องการออกซิเจน
ซึ่งอยู่ในส่วนบนของบ่อเป็นตัวหลักในการบาบัดน้าเสีย โดยได้รับออกซิเจนจากการละลายออกซิเจนบน
ผิวน้าโดยตรงและการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายเซลเดียว มีขนาดพืน้ ที่ 58 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา ลึก
2.20 – 2.50 เมตร ปริมาตรความจุ 222,850 ลูกบาศก์เมตร
- บ่อผึ่ง 3 หรือบ่อบ่ม (Maturation Pond) ทาหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพน้าทิง้ ก่อนระบายออกสู่
สิ่งแวดล้อม โดยแสงแดดในการทาลายเชือ้ โรค แบคทีเรียและไวรัสจากสิ่งปฏิกูล ขนาดพืน้ ที่ 29 ไร่ 16
ตารางวา ความลึก 1.20 – 1.50 เมตร ปริมาตรความจุ 71,034 ลูกบาศก์เมตร
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นอกจากนั้นยังมีบ่อ Wetland จานวน 1 บ่อ บริเวณท้ายบ่อบ่มก่อนปล่อยน้าออกสู่ลา เหมือง
แม่กืย ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศ โดยประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบตามการออกแบบ สามารถรองรับ ปริมาณน้าเสีย ได้ 12,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ในทาง
ปฏิบัติมีปริมาณน้าเสียเข้าระบบจริงเพียง 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยประมาณ ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝน
จะมีปริมาณน้าเสียเข้าระบบ 5,000 – 6,000 ลูกบาศก์เมตร และในช่วงหน้าแล้งปริมาณน้าเสียจะลดลง
เหลือเพียง 1,500 – 2,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 3 1 ของระบบที่ออกแบบไว้ สาหรับ 20
ปี การจัดการน้าทิง้ จะปล่อยลงสู่ลาเหมืองแม่กืย
ปัจจุบนั มีการเดินระบบอยู่ตลอดเวลา โดยใน การบารุงรักษา เทศบาลนครลาปางได้มกี าร
บารุงรักษาในเชิงป้องกันตามวาระ หรือระยะเวลาการใช้งานตามกาหนด และซ่อมบารุงเมื่อครุภัณฑ์ /
อุปกรณ์ในระบบชารุดไม่สามารถใช้ตอ่ ไปได้

แผนที่ 3.1 แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครล้าปาง
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แผนผัง 3.1 แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครล้าปาง

แผนผัง 3.2 บริเวณ (Layout) ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครล้าปาง
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ตู้ควบคุมเครื่องจักรภายในระบบบ้าบัดน้้า

ถนนภายในบ่อบ้าบัดน้้าเสีย

บ่อผึ่ง 1 (Facultative Pond)

ผักตบชวาบริเวณบ่อผึ่ง 2
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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บ่อผึ่ง 3 หรือบ่อบ่ม (Maturation Pond)

บ่อ Wetland บริเวณปลายบ่อผึ่ง
(Maturation Pond)

ร่องระบายที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการท่วม
ขัง

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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ตารางที่ 3.7 รายการเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครล้าปาง
ล้าดับ
1
2

ประเภท
แม๊กเนติกA145
แม๊กเนติกA110
เครื่องตั้งเวลาแบบ
ดิจติ อล
เครื่องกรองน้า
เครื่องยนต์เรือ
พร้อมหางเรือ
แอมมิเตอร์แบบ
LED
เรือแบบท้องแบน
พลาสติก
ปั้มดูดแรงดันสูง

ชนิด
-

ขนาด
-

ยี่ห้อ
ABB
ABB

ปีท่ไี ด้มา
2545
2545

-

-

-

2545

-

-

-

2545

-

-

HONDA

2545

-

-

SAISER

2545

-

-

-

2545

-

-

-

2545

9

ปั้มหอยโข่งสูบน้า
ขึน้ สูง

MOTOR R-K
ขนาด3HP

-

EBARA
PUMP

2545

10

ปั้มหอยโข่งสูบน้า
เข้าสนามหญ้า
ตัวที่ 1
ปั้มหอยโข่งสูบน้า
เข้าสนามหญ้า ตัวที่
2
เครื่องดักขยะตัวที่1

PTS-30M
ขนาด 3 HP

-

PIRALI

2545

PX-207
ขนาด 3HP

-

MIRANO

2545

FS-1(บ.
ASSOCIATION)

-

WATER
RAKO

2545

3
4
5
6
7
8

11

12

สภาพ

กห

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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ล้าดับ
ประเภท
13 เครื่องดักขยะตัวที่2
14
15

16

17
18
19
20
21
22

ชนิด
ขนาด
FS-1(บ.
ASSOCIATION)
ตู้ควบคุมเครื่องตัก ติดตัง้ โดย บ.
ขยะอัตโนมัต2ิ ชุด ASSOCIATION
ประตูน้าเปิด/ปิดน้า ชป-1150
เข้าเครื่องตักขยะตัว
ที1่
ประตูน้าเปิด-ปิด ชป-1150(
น้าเข้าเครื่องตักขยะ มาตรฐานกรม
ตัวที่ 2
ชลประทาน)
เครื่องสูบน้าเสีย
120 KW
ตัวที1่
เครื่องสูบน้าเสีย
120 KW
ตัวที2่
เครื่องสูบน้าเสีย
120 KW
ตัวที3
่
ตู้ควบคุมเครื่องสูบ ติดตัง้ โดย บ.
น้าเสียอัตโนมัติ
VARS
(ตู้ใหญ่)
เชียงใหม่
รอกไฟฟ้าขนาด
VSSD-300
3 ตัน
ขนาด3ตัน
เช็ควาล์วขนาด
30 CM

ยี่ห้อ
WATER
RAKO
-

ปีท่ไี ด้มา
2545

-

2545

-

2545

-

2545

-

2545

-

2545

-

2545

BLACK
BEAR

2545

-

2545

สภาพ

2545

23

ล้อเข็น(สแตนเลส)

-

-

-

2545

24

มิเตอร์ไฟฟ้า

-

-

-

2545

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค
อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลนครลาปางประกอบ
ไปด้วยอาคารสานักงาน ห้องปฏิบัติการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ รั้วของโรง
บาบัดน้าเสียจะเป็นรั้วลวดหนาม ระบบจัดการน้าฝนเป็นแบบท่อรวบรวมน้าฝน โดยในพืน้ ที่ของระบบ
บาบัดน้าเสียเทศบาลนครลาปางจะมีแนวกันชนเป็นไม้ยืนต้นจานวน 3 ด้านของพื้นที่ระบบบาบัดน้าเสีย มี
ความสูงเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร
ตารางที่ 3.8 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครล้าปาง
อาคาร
อาคารสานักงาน
ห้องปฏิบัติการ
บ้านพักเจ้าหน้าที่
อาคารป้อมยาม
อาคารจอดรถ
รั้ว
ระบบจัดการน้าฝน
แนวกันชน (Buffer Zone)

มี/ไม่มี/ระบุ
มี
มี
มี
มี
มี
มี/รั้วลวดหนาม
มี/ท่อรวบรวมน้าฝน
มี/จานวน 3 ด้าน ชนิดพันธุ์พืช ไม้ยืนต้น ความสูงเฉลี่ย 3 เมตร

(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลนครลาปาง ตรวจสอบคุณภาพน้าเข้าระบบรวมถึงน้าทิง้ ที่ออกสู่ลาน้าสาธารณะ
เป็นประจาทุกเดือน ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ลาเหมืองแม่กืย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตรและการ
รักษาระบบนิเวศ

การระบายน้้าที่ผ่านการบ้าบัดลงล้าเหมืองแม่กยื
แก้ปัญรายงานการส้
หาการท่วามขั
ง
รวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

43

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียทางเทศบาล นครลาปาง ได้เป็นฝ่ายดาเนินการในเรื่อง
การเดินระบบเอง และได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันจัดการระบบบาบัดน้าเสียร่วมกับองค์การจัดการน้าเสีย มี
งบประมาณในการจัดการ ระยะเวลา 5 ปีๆละ 1 ,200,2000 บาท ทางเทศบาลนครลาปาง ยัง ไม่มี
ข้อบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียชุมชน และไม่เก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียชุมชน ตลอดจน
ไม่ได้ทาการศึกษาเพื่อกาหนดอัตราค่าบริการบาบัดน้าเสียชุมชนไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้า
เสียชุมชนของเทศบาลนครลาปางเป็นจานวน 3,995,043.39 บาทต่อปี และในด้านการจัดการระบบ
บาบัดน้าเสียของเทศบาลนครลาปางดาเนินไปได้ดว้ ยดีไม่มีปัญหาในการดาเนินการในด้านบริหารจัดการ
ระบบบาบัดน้าเสียของทางเทศบาล
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
การประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดการน้าเสียชุมชนของเทศบาลนครลาปาง จะมีรูปแบบและ
ความถี่ของการประชาสัมพันธ์ คือ จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรูด้ ้านการจัดการน้าเสียแก่ประชาชน
ในเขตพืน้ ที่เทศบาลนครลาปาง และยังมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้าเสียชุมชน
ในรูปการอบรม สัมมนาให้ความรู้ดา้ นการจัดการน้าเสียประมาณ 2 ครั้งต่อปี เนื่องจากทางเทศบาลนคร
ลาปางได้มกี ารเข้าถึงชุมชนคอยรับฟังแก้ไข และให้ความรู้ดา้ นการจัดการน้าเสีย จึงไม่มปี ัญหาร้องเรียน
จากชุมชน
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
1) ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ระบบน้อย เนื่องจากระบบรวบรวมน้าเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ทงั้ หมดของ
เทศบาลฯ รวมทั้งการระเหยของน้าในช่วงฤดูแล้ง ทาให้ปริมาณน้าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ได้ออกแบบไว้และไม่
มีปริมาณน้าเสียออกจากระบบในหน้าแล้ง น้าเสียจึงถูกกักไว้ในบ่อนาน ทาให้เกิดปัญหา ดังนี้

- ทาให้มปี ัญหาสาหร่ายลอยเป็นฝ้าที่ผิวหน้าของบ่อผึ่ง 1 และ 2 มีผลต่อปริมาณ
ออกซิเจนในบ่อ และเกิดกลิ่น ซึ่งได้แก้ไขโดยการดึงน้าเข้าสู่ระบบ และใช้เรือวิ่งตีผวิ น้าให้สาหร่ายแตกตัว
รวมทั้งให้เกิดอากาศบริเวณผิวน้า และให้น้าได้รับแสงอย่างเต็มที่ ตลอดจนปลูกผักตบชวาเพื่อบังแดดที่จะ
ส่องลงมายังผิวน้า ซึ่งทาให้เกิดปัญหาผักตบชวาระบาดลอยปิดผิวน้า

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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- มีปลาในบ่อจานวนมาก ทาให้นาขุ
้ ่นและมีผลต่อการเจริญเติมโตของสาหร่าย รวมทั้งมีผล
ต่อคุณภาพน้า และยังทาให้มีชาวบ้านเข้ามาจับปลาในโครงการ โดยเฉพาะในบ่อที่ 1 ทาให้มปี ัญหาในการ
ดูแลรักษา ซึ่งปัจจุบันได้ทาบันทึกข้อตกลงกับชาวบ้านแล้วอนุญาตให้จับปลาได้เฉพาะในบ่อสุดท้ายเท่านั้น
ตลอดจนแก้ไขปัญหาโดยการสูบน้าทิง้ เพื่อกาจัดปลาออกจากบ่อ
- สาหร่ายไหลปนน้าที่ผ่านการบาบัดออกจากระบบ แก้ไขโดยใช้ผักตบชวาทาแนวกั้นในบ่อบ่ม 2
- บึงประดิษฐ์มขี นาดความจุน้อย ทาให้ระยะเวลาในการกักเก็บน้าในบ่อมีจากัด มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการดูดซับสารและแร่ธาตุตา่ งๆ แก้ไขโดยการสร้างฝายกรองน้าและปลูกพืชหลังฝาย
บริเวณคลองระบายน้า ที่เชื่อมต่อจากบึงประดิษฐ์
- มีน้าขังบริเวณทิศเหนือ (บ้านไร่) เนื่องจากก่อสร้างขวางความลาดชัน ซึ่งแก้ไขโดยการ
ก่อสร้างถนนพาดขวางกลางบ่อ เพื่อระบายน้าออก มีผลให้ขนาดความจุดของบ่อลดน้อยลงกว่าเดิม 1 ไร่
- ปัจจุบันการบาบัดน้าเสียในพืน้ ที่ยังไม่ครอบคลุม จึงวางแผนก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย
ระยะที่ 2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อขยายพืน้ ที่รับน้าใช้งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลนครเอง
โดยดาเนินการเป็นระยะๆ

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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3.2 จังหวัดพะเยา
3.2.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองพะเยา
1) ข้อมูลทั่วไป
โรงบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพะเยา ตัง้ อยู่ที่ ซอยข้างสินธานี ตาบลแม่ตา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา พิกัด 19.15131/99.918612 ในพืน้ ที่ ที่เทศบาลเมืองพะเยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จานวน
79 ไร่ ให้บริการบาบัดน้าเสียในพืน้ ที่เทศบาลเมืองพะเยา 2.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
พืน้ ที่การปกครองเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่ง มีพ้ืนที่เขตการปกครองทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 5 ,625 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตาบล คือ ตาบลเวียงและตาบลแม่ตา โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกรมโยธาธิการ จานวนเงิน 200 ล้านบาท
และได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2539 บริษัท ชัยภูมิ ยัวเซ้งฮวด เป็นผู้ควบคุมและดาเนินการก่ อสร้าง โรง
บาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพะเยาได้เริ่มเปิดทาการครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 มีปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบ
4,761.32 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 49.08 ของที่ออกแบบไว้ จานวน 9,700 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมบริเวณพืน้ ที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีแม่น้าอิงไหลผ่านในระยะห่าง
จากระบบบาบัดน้าเสีย เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร และห้วยร่องค้าน ซึ่งเป็นน้าสาขาแม่อิง รองรับน้าจาก
การบาบัดของระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบในการบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมือง
พะเยา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จานวน 17,425 คน จานวนครัวเรือน 7,907 ครัวเรือน สาหรับ
แหล่งกาเนิดน้าเสียส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน จานวน 11 แห่ง
นอกจากนั้นเกิดจากโรงแรม 7 แห่ง ตลาดสด 3 แห่ง หมูบ่ ้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้า ประเทละ 1
แห่ง ตามลาดับ

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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ตารางที่ 3.9 จ้านวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนประชากร
19,118
18,976
18,822
18,630
18,294
18,099
17,862
17,689
17,614
17,467
17,425

จานวนครัวเรือน
7,078
7,131
7,213
7,283
7,376
7,433
7,576
7,673
7,741
7,854
7,907

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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แผนที่ 3.2 แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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แผนผังที่ 3.3 ผังแสดงเส้นท่อระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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แผนผังที่ 3.4 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองพะเยาได้ กาหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและ แผนแม่บทการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อ พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ ให้ดีข้นึ โดยนโยบายที่วางไว้ได้แปลงไปสู่การปฏิบัติใน
รูปโครงการ แผนงาน และมาตรการ ซึ่ง เน้นไปที่ชุมชนในเขตเทศบาลที่ มีความหนาแน่น ผ่านการจัดสรร
งบประมาณอย่างชัดเจน ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการ
บริหารจัดการน้าเสีย ด้านเทคนิค บุคลากรและงบประมาณ รวมทั้งการจัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะทางาน
รับผิดชอบการบริหารจัดการน้าเสียชุมชน และการกาหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารยัง
ไม่มคี วามชัดเจนในสายงานการบังคับบัญชา สาหรับการออก
เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ
การจัดการน้าเสียชุมชนที่องค์การจัดการน้าเสีย เทศบาลเมืองพะเยาและจังหวัดได้รว่ มจัดทาร่าง เทศ
บัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบาบัดน้าเสีย ค่าบริการน้าทิง้ และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม ซึ่งแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยเตรียมเสนอในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยาต่อไป

3) ข้อมูล

ด้านเทคนิค

(1) ระบบรวบรวมน้้าเสีย
โครงการระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพะเยา มีความสามารถในการรองรับน้าเสีย 9,700
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีน้าเสียเข้าระบบประมาณ 4,000-4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 49.08 ของประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียที่ออกแบบไว้ ประกอบ ด้วย ระบบรวมรวมน้า
เสียชุมชนใน พืน้ ที่เข้าสูร่ ะบบบาบัด รวม ความยาวของท่อทั้งหมด 11,221.95 เมตร
โดยมี
รายละเอียดของท่อรวบรวม ดังนี้

‘

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

51

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
ถนน

ชนิดท่อ

ถนนสุสาน
ฝั่งซ้าย

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

31.50

1,149.50

จุดเริ่มต้น
(กิโลเมตรที/่
พิกัด)
0+040.00

ถนนสุสาน
ฝั่งขวา

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

31.50

337.75

0+570.00

0+970.75

ถนนพหลโยธิน คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ต่อถนนสุสาน
ฝั่งซ้าย

47.25

129.20

1+201.00

1+330.20

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

82.70

238.40

1+330.20

1+439.40

ถนนประตูกลอง คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ฝั่งขวา

31.50

478.30

0+032.00

0+478.00

ถนนประตูกลอง คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอย 2 ฝั่งขวา

31.50

356.90

0+032.00

0+388.90

ถนนเทศบาล
ฝั่งขวา

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

47.25

190.80

0+002.00

0+192.80

ถนนเทศบาล
ฝั่งซ้าย

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

31.50

536.00

0+006.00

0+542.00

ถนนชายกว๊าน
ฝั่งซ้าย

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

23.60

1,717.30

0+000

1+717.30

ถนนง้าเมือง
ฝั่งซ้าย

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

47.25

402.70

0+764.00

1+166.70

ถนนง้าเมือง
ฝั่งขวา

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

31.50

397.20

0+763.00

1+160.20

ถนนเทศบาล

ขนาดท่อ
(นิ้ว)

ความยาวท่อ
(เมตร)

จุดสิ้นสุด
(กิโลเมตรที่
/พิกัด)
1+189.50

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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ถนน

ชนิดท่อ

ถนนหลัง
ศาลเจ้า

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

47.25

157.50

จุดเริ่มต้น
(กิโลเมตรที่/
พิกัด)
0+012

ถนนพหลโยธิน คอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายเก่าฝั่งขวา

23.60

721.40

0+448.00

1+169.40

ถนนพหลโยธิน คอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายเก่าฝั่งซ้าย

31.50

544.00

0+440.00

1+080.00

ถนนชายกว๊าน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

23.60

1,737.50

0+00.00

1+737.50

ถนนทางหลวง
แผ่นดิน
หมายเลขที่1

คอนกรีตเสริม
เหล็ก

31.50

1,200.103

1+550.00

2+750.103

ถนนทางเข้าบ่อ คอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้าบัดน้้าเสีย

31.50

927.40

0+045.00

0+972.40

ขนาดท่อ
(นิว้ )

ความยาวท่อ
(เมตร)

จุดสิน้ สุด
(กิโลเมตรที่/
พิกัด)
0+169.50

อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองพะเยาได้ทาการขยายแนวท่อรวบรวม โดยใช้งบประมาณของเทศบาล
เมืองพะเยาเอง ครอบคลุมพืน้ ที่ตาบลแม่ตา และทดลองเชื่อมเข้าระบบบาบัดน้าเสีย แล้ว แต่ยังคงมีน้าเสีย
เข้าระบบไม่มากพอ เนื่องจากเป็นระบบท่อรวบรวมที่อาศัย หลักการความลาดอียงของพื้นที่ ไม่มสี ถานีสูบ
น้า ที่จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ดังนั้น ปัจจุบันท่อรวบรวมจึงครอบคลุมพืน้ ที่เทศบาลเมือง
พะเยายกเว้นในบริเวณชุมชนวัดศรีโคมคา

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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รายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO)
บ่อดักน้าเสีย (
CSO) ของระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพะเยา มีจานวนบ่อดักน้าเสียทั้งหมด 2
บ่อ ได้แก่ บ่อดักน้าเสีย CSO1 บริเวณแยกประตูเหล็ก และบ่อดักน้าเสีย CSO2
บริเวณสถานีสูบน้า
ชายกว๊าน

สภาพบ่อดักน้้าเสียแยกชายกว๊าน

สภาพบ่อดักน้้าเสียประตูเหล็ก

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสีย
สถานีสูบน้าเสียในระบบรวบรวมน้าเสียของโครงการบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพะเยามี 3 แห่ง คือ
1. สถานีสูบน้าเสียพืน้ ที่ 5 (PS1) ตั้งอยู่บริเวณแยกประตูเหล็ก ประกอบด้วย
- เครื่องสูบน้าเสีย ขนาด 25 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้าเสียได้ 85.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จานวน 2 ชุด
- เครื่องสูบน้าเสีย ขนาด 30 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้าเสียได้ 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จานวน 2 ชุด

2. สถานีสูบน้าเสียพืน้ ที่ 6 (PS2) ตั้งอยู่บริเวณริมถนนชายกว๊าน ประกอบด้วย
- เครื่องสูบน้าเสีย ขนาด 42 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้าเสียได้ 316 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จานวน 2 ชุด
- เครื่องสูบน้าเสีย ขนาด 37 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้าเสียได้ 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จานวน 2 ชุด

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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3. สถานีสูบน้าเสีย PS3 ตัง้ อยู่ในบริเวณโรงบาบัดน้าเสีย ประกอบด้วย
- เครื่องสูบน้าเสีย ขนาด 25 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้าเสียได้ 462 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จานวน 4 ชุด
- เครื่องสูบน้าเสีย ขนาด 45 กิโลวัตต์ สามารถสูบน้าเสียได้ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จานวน 1 ชุด

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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(2) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยา เป็นระบบบาบัดที่ประกอบด้วยบ่อบาบัดจานวน
3 บ่อ ได้แก่
- บ่อผึ่ง 1 (Facultative Pond) ขนาดพืน้ ที่บ่อ 31 ไร่ ความลึก 3.5 เมตร ปริมาตรน้าเสียที่
สามารถกักเก็บ 173,600 ลูกบาศก์เมตร กาหนดระยะเวลาเก็บกักน้าเสีย 15 วัน
- บ่อผึ่ง 2 (Facultative Pond) ขนาดพืน้ ที่บ่อ 17 ไร่ ความลึก 3.5 เมตร ปริมาตรน้าเสียที่
สามารถกักเก็บ 95,200 ลูกบาศก์เมตรกาหนดระยะเวลาเก็บกักน้าเสีย 5 วัน
- บ่อบ่ม (Maturation Pond) ขนาดพืน้ ที่บ่อ 15 ไร่ ความลึก 3.5 เมตร ปริมาตรน้าเสียที่
สามารถกักเก็บ 84,000 ลูกบาศก์เมตร กาหนดระยะเวลาเก็บกักน้าเสีย 7 วัน ก่อนระบายออกสู่ ห้วย
ร่องค้าน ซึ่งเป็นแหล่งน้าสาธารณะ

แผนผังที่ 3.5 แสดงระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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Facultative Pond 1

Facultative Pond 2

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

58

บ่อบ่ม

บริเวณน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดระบายออกสู่ห้วยร่อง
ค้านnd 1
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

59

3) ระบบการติดตามตรวจสอบ
ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองพะเยาจะ มีการบารุงรักษาในเชิงป้องกันตามวาระหรือ
ระยะเวลาการใช้งานตามกาหนด และมีการซ่อมบารุงทุกครั้งที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ในระบบชารุดไม่
สามารถใช้ตอ่ ไปได้ ในการตรวจสอบคุณภาพน้าจะมีการตรวจสอบน้าเข้าระบบรวมถึงน้าทิง้ ทุกเดือน
โดยส่งตรวจซ้าที่ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเพื่อตรวจสอบผลคุณภาพ
น้าที่ได้ ซึ่งค่าการตรวจพบความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้าในรูป BOD ของระบบบัดน้า
เสียจะอยู่ที่รอ้ ยละ 50-80 สาหรับการจัดการน้าทิง้ จะปล่อยลงสู่ห้วยร่องค้าน ที่ใช้ประโยชน์ในการ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่

การซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรช้ารุด

สภาพเครื่องจักรช้ารุด

การซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรช้ารุด

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้า

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมือง พะเยา
ประกอบไปด้วยอาคารสานักงาน ห้องปฏิบัติการ อาคารป้อมยาม และอาคารจอดรถ
ถนนภายใน
โครงการเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความกว้าง 4 เมตร รั้วของโรงบาบัดน้าเสียจะเป็นรั้ว
ลวดหนาม ระบบจัดการน้าฝน ภายในโครงการ มีระบบการจัดการน้าฝนโดยการวางท่อและลาราง
เช่นเดียวกันกับการจัดระบบป้องกันโดยจัดทาแนวกันชนต้นไม้ ซึ่งจัดทาทั้งหมด 3 ด้านจานวน
1
แนว ดังนี้
แนวที่ 1 ชนิดพันธุ์ กระถินยักษ์ ความสูงเฉลี่ยโดยประมาณ 10 เมตร
แนวที่ 2 ชนิดพันธุ์ กระถินณรงค์ ความสูงเฉลี่ยโดยประมาณ 10 เมตร
แนวที่ 3 ชนิดพันธุ์ สัก ความสูงเฉลี่ยโดยประมาณ 4.8 เมตร

บริเวณอาคารประกอบและสาธารณูปโภค
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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ตารางที่ 3.11 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองพะเยา
อาคาร
อาคารสานักงาน
ห้องปฏิบัติการ
บ้านพักเจ้าหน้าที่
อาคารป้อมยาม
อาคารจอดรถ
รั้ว
ระบบจัดการน้าฝน
แนวกันชน (Buffer Zone)

มี/ไม่มี/ระบุ
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี/รั้วลวดหนาม
มี/ท่อรวบรวมน้าฝน
มี/จานวน 3 ด้าน ชนิดพันธุ์พืช ต้น กระถินยักษ์ ต้น
กระถินณรงค์ และต้นสัก ความสูงเฉลี่ย 6 - 10 เมตร
ตามลาดับ

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองพะเยา
ได้ดาเนินการร่วมกับ องค์การ
จัดการน้าเสีย โดยใช้งบประมาณของ ทางเทศบาลเมืองพะเยาทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันการออกเทศบัญญัติ
เรื่องการเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียชุมชน ยังอยู่ในขั้นตอนรอเสนอร่าง เทศบัญญัติฯ เข้าการประชุมสภา
เทศบาล จึงยังไม่มีการเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียชุมชน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่ศึกษาไว้ 30 บาทต่อ
ครัวเรือน
นอกจากนั้น เทศบาลเมืองพะเยายังได้จัดทางบประมาณเพื่อการบารุงรักษาครุภัณฑ์ในระบบดังนี้
1) ซ่อมแซมประตูนา้ โดยปรับปรุงเป็นท่อ Fiberglass ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัตงิ บประมาณ
ปี 2559
2) จัดซื้อเครื่องตักขยะออกจากน้าเสียทดแทนเครื่องเก่าที่ชารุด โดยใช้งบประมาณ ปี 2560
3) ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการซ่อมแซมท่อน้าเสีย ขนาด 500
มิลลิเมตร ในช่วงสถานีสูบน้าย่อย 2 ท้ายกว๊าน – บ่อบาบัด ที่ชารุด ทาให้ถนนในบริเวณนั้นแตกเป็นแนว
ยาว 1.8 – 2.0 กิโลเมตร ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยสภาเทศบาลฯ ได้รับ
เรื่องไว้ในหลักการแล้ว
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองพะเยา
ได้มกี ารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในเขต
พืน้ ที่ที่รับผิดชอบจัดการน้าเสียชุมชน โดยจัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการน้าเสีย ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกับองค์การจัดการน้าเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน และปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการ
น้าเสีย ตลอดจนร่วมกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า ตามนโยบายพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน
ผ่านการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้าน ทาให้สามารถแก้ไข
ปัญหาร้องเรียนจากชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง
6) ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ประชาชนเข้ามาจับปลาในสถานีบาบัดน้าเสีย ทาให้บริเวณรอบๆ ขอบบ่อสกปรก เนื่องจากมี
เศษขยะอยู่จานวนมาก
- บริเวณขอบบ่อชารุดแตกหัก
เนื่องจากปริมาณน้าลดลงมากในช่วงฤดูแล้ง
- เครื่องสูบน้า
P2-3,P2-4 ชารุด ไม่สามารถทางานได้
- ประตูกันกลับ
(Flap gate) ชารุดบริเวณ Over Flow
- ท่อน้าเสีย (ไฟเบอร์กลาส) ขนาด 500 mm. ใต้พ้ืนผิวถนนแตก
- ขาดบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง
- เครื่องจักรชารุด ขาดงบประมาณในการซ่อมบารุง

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงสารพิษที่เกิดจากการนาสัตว์นาที
้ ่
อยู่ในบ่อบาบัดไปบริโภค และให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ประชาชนต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และช่วยเน้นให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทาการตรวจตราในพืน้ ที่ ทุกๆชั่วโมง และขอให้เข้มงวด
มากกว่านี้
- จัดหางบประมาณเพื่อซ่อมแซมขอบบ่อเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายมากขึ้นและมิให้น้าเสีย
ในบ่อซึมไปตามผิวดินและเป็นสาเหตุทาให้ขอบบ่อเกิดการทรุดตัว
- จัดหาบประมาณในการซ่อมแซมและเปลี่ยนชนิดท่อ เส้นทางเดินท่อใหม่
- จัดหาบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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3.3 จังหวัดสุโขทัย
3.3.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
1) ข้อมูลทั่วไป
สถานีปรับปรุงคุณภาพน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งอยู่ที่ บ้านบางกระบาน หมู่ 10 ตาบล
ยางซ้าย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีขนาดพืน้ ที่ 97 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา แบ่งเป็นพืน้ ที่
บ่อบาบัด 63 ไร่ ส่วนพืน้ ที่ที่เหลือเป็นขอบบ่อ ถนน รั้วและแนวปลูกต้นไม้ รับผิดชอบพืน้ ที่ตาบลธานีและ
ตาบลยางซ้าย โดยรับบริการจัดการน้าเสีย 2.94 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 84 ของพื้นที่เขต
การปกครองทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้าเสียเข้าระบบ 6
,973 ลูกบาศก์เมตร
จากที่ออกแบบไว้รองรับปริมาณน้าเสียสูงสุด 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน สาหรับ 20 ปี ที่ ซึ่งต่ากว่า
การคานวณ 1,427 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 83.01 ของความสามารถการบาบัดที่ได้
ออกแบบไว้ ทั้งนี้ การก่อสร้างได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดินผ่าน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จานวน 276,980,000 บาท บนที่ดนิ ซึ่งเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ บริเวณพิกัดทางภูมิศาสตร์ x 0586610 Y 1878304
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2546 และเปิด
ดาเนินการสถานีปรับปรุงคุณภาพน้าครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546
ซึ่ง ในปัจจุบันกองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ
ขอบเขตการปกครองและพืน้ ที่บริการระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี ครอบคลุมเขตพื้นที่ตาบลธานี และตาบลยางซ้าย โดยรวบรวมน้าเสียของชุมชนส่งเข้าระบบบาบัดน้า
เสียของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่ หมู่บ้านบางกระบาน ตาบลยางซ้าย เพื่อทาการบาบัด
แล้วปล่อยคืนสู่แหล่งน้าธรรมชาติ

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
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แผนที่ 3.2 เขตพื้นที่การปกครอง สถานีปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ตารางที่ 3.12 จ้านวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จ้านวนประชากร
17,510
17,171
16,893
16,479
16,210
16,457
16,293
16,089
15,867
15,618
15,626

จ้านวนครัวเรือน
6,217
6,262
6,324
6,375
6,446
6,491
6,584
6,651
6,735
6,781
6,791
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ในส่วนของจานวนประชากรในพืน้ ที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จากข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 15,618 คน จานวนประชากรแฝง
5,000 คนต่อปี และจานวนครัวเรือน 6,781 ครัวเรือน โดยแหล่งกาเนิดน้าเสียชุมชน เกิดขึน้ จาก
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มแี หล่งกาเนิดมาจากร้านอาหาร จานวน
58 แห่ง และแหล่งกาเนิดน้าเสียอื่นรองลงมา ได้แก่ หน่วยงานราชการ/เอกชน โรงแรม ตลาด และ
โรงพยาบาล จานวน 17 แห่ง 7 แห่ง 4 แห่ง และ 2 แห่ง ตามลาดับ ทั้งนี้ น้าเสียที่เกิดขึน้ จาก
แหล่งกาเนิดดังกล่าว จะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน้าทิง้ และไหลไปสู่ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานีตอ่ ไป
สาหรับสภาพแวดล้อมบริเวณสถานีปรับปรุงคุณภาพน้าของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในรัศมี
1 กิโลเมตร มีแม่น้าสายหลัก คือ แม่น้ายม ซึ่งตัง้ ห่างจากระบบบาบัดน้าเสียชุมชน 7
,000 เมตร
โดยมีการใช้ประโยชน์ในการทานาของชาวบ้านบริเวณโดยรอบโครงการ

ตารางที่ 3.13 แหล่งก้าเนิดน้้าเสียในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ล้าดับที่

กิจกรรมหลัก

จ้านวน (แห่ง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตลาด
โรงแรม
โรงพยาบาล
ร้านอาหาร
โรงฆ่าสัตว์
หมู่บา้ นจัดสรร
หน่วยงานราชการ/เอกชน
หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด
ห้างสรรพสินค้า
อื่น ๆ (ระบุ……..)

4
7
2
58
17
-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นลาดับขั้น รวมทั้งได้วางแผนการจัดการด้านนโยบายในการ
บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียตามแผนแม่บทการจัดการน้าเสียชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมี
การจัดทาแผนงาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเสียในพืน้ ที่ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งมีการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นครั้งคราว
ส่วนของการจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบได้มกี ารกาหนดผูร้ ับผิดชอบที่ยังมีขอบเขต
หน้าที่จากัด แต่มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ และสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ พร้อมจัดทาสรุป
รายงานการจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงาน สาหรับรายละเอียดการจัดการงบประมาณเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้าเสีย โดยกาหนดเป้าหมาย
การติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ทั้งนี้ ในการจัดการน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครอบคลุมเฉพาะน้าเสียที่
เกิดขึ้นเฉพาะในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเอง ยังไม่มอี งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถาบัน หน่วยงาน
อื่นเข้าร่วมในระบบ
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้้าเสีย
ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน หรือระบบระบายน้าเสียเป็นการนาน้าเสียจากแหล่งกาเนิด
หลายๆ แห่งไปรวมกันยังสถานที่ที่จะบาบัด โดยผ่านท่อระบายน้า ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี เป็นระบบท่อร่วม ( Combined System ) ที่ปรับปรุงจากระบบระบายน้าเดิม และมีการ
ก่อสร้างใหม่บางส่วน เพื่อปรับเป็นระบบที่ใช้ระบายน้าฝนและน้าเสียร่วมกัน รวบรวมน้าเสียให้ไหลไปตาม
ท่อรวมไปยังบ่อบาบัดน้าเสีย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.60 – 1.50 เมตร ระบบรวบรวมน้าเสีย
ชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีความสามารถในการรองรับน้าเสีย 8,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มี
น้าเสียเข้าระบบรวบรวม 6 ,732 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 83.45 ที่ครอบคลุมพืน้ ที่
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ให้บริการ ซึ่งระบบรวมรวมน้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวรวม 3.3 กิโลเมตร

มีทั้งหมด 4 เส้นทาง เป็นท่อ

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ถนน

ชนิดท่อ

Route F1 ถนนนิกรเกษม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

Route F2
ถนนประเสริฐพงษ์
- Route F2
ถนนประเสริฐพงษ์
- Route F2/2
ถนนนิกรเกษม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

Route K2
ถนนบายพาส 101

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด
จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด
ความยาว
ท่อ
(กิโลเมตร (กิโลเมตร
ท่อ(เมตร)
(เมตร)
ที/่ พิกัด)
ที่/พิกัด)
0.60
550
1.00
1.00

196
204

1.50

210

1.50

169

1.50

200

1.50

379

Route L2 ถนนบายพาส 101
- Route L2 ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บายพาส 101
- Route L2-L
ถนนจรดวิถถี อ่ ง
- Route L2-R
ถนนจรดวิถถี อ่ ง
Route M1 ถนนบาลเมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

1.20

270

Route P1 ถนนเลอไท

คอนกรีตเสริมเหล็ก

1.00

230

Route P2 ถนนจรดวิถถี อ่ ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

1.50

196

Route Q1 ถนนจรดวิถถี อ่ ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

1.00

1.80
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สาหรับท่อดักน้าเสีย ซึ่งเป็นส่วนรองรับน้าเสียจากระบบระบายน้าก่อนที่นาเสี
้ ยจะไหลลงสู่คลอง
หรือแม่น้า ไปยังระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการไหลในท่อดักน้า
เสียเป็นการไหลด้วยแรงโน้มถ่วง ( Gravity Flow) โดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ,0.60 ,0.80 เมตร
ยาว 9.5 กิโลเมตรโดยประมาณ มีดังนี้
ตารางที่ 3.15 รายละเอียดบ่อดักไขมันในท่อรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ขนาดท่อ ความยาว จ้านวน
(เมตร) ท่อ(เมตร) บ่อพักน้้า

ถนน
Line1
- Line 1.0 ถนนเลี่ยงเมือง
- Line 1.1 ถนนจรดวิถถี อ่ ง

บ่อ
ODS

0.40
0.40

143
658

3
8

2
0

- Line 1.2 ถนนจรดวิถถี อ่ ง
- Line 1.3 ถนนจรดวิถถี อ่ ง
- Line1.4 ถนนจรดวิถถี อ่ ง

0.40
0.60
0.80

347
108
114

4
2
2

0

- Line1.5 ถนนจรดวิถถี อ่ ง

0.80

292

5

0

- Line1.6 ถนนจรดวิถถี อ่ ง

0.80

31

1

1

- Line1.7 ถนนประเวศนคร

0.80

255

4

1

- Line1.8 ถนนประเวศนคร
- โรงบาบัดน้าเสีย

0.80

2,625

38

0

หมายเหตุ

0
0
ท่อรับแรงดัน STEEL
PIPE ความยาว
80 เมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อม
โครงสร้างสะพานรับท่อ
ข้ามแม่น้ายม

ท่อรับแรงดัน STEEL PIPE
ความยาว 584 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ลอด คลอง
บางกระบาน

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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ขนาดท่อ ความยาว จ้านวน
(เมตร) ท่อ(เมตร) บ่อพักน้้า
0.40
290
3

ถนน
Line 2 ถนนวินิจฉัย

บ่อ
ODS
1

Line 3 ถนนบาลเมือง

0.40

750

9

2

Line 4 ถนนทัศนาพานิช 3

0.40

274

4

2

- Line 5 ถนนสิงหวัฒน์ 5.0

0.40

366

7

4

- Line 5.1 ถนนสิงหวัฒน์5.1

0.40

646

8

Line6 ถนนศรีอินทราทิตย์

0.40

770

13

2

Line7 ถนนนิกรเกษม

0.40

117

4

1

Line8 ถนนจรดวิถถี อ่ งช่วง 2

10.1

762

15

4

Line 9 ถนนศิรสิ มารังค์

0.40

243

3

3

Line10 ถนนไป

0.40

577

8

2

หมายเหตุ

Line 5 ถนนสิงหวัฒน์

โรงเรียนเทศบาล 2

นอกจากนั้นในระบบรวบรวมน้าเสียยังประกอบด้วยบ่อตรวจสอบ ( Manhole) เป็นอาคารชล
ศาสตร์ที่สร้างเพื่อเป็นจุดต่อเชื่อมท่อระบายน้า ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือทุก ๆ จุดที่เป็นจุด
เปลี่ยนทิศทางท่อ เช่น ทางแยก ทางโค้ง บ่อตรวจสอบใช้เพื่อตรวจสอบการไหลของน้า สภาพของท่อ
ใช้เพื่อการบารุงรักษาท่อ เช่น การขุดลอกท่อ เป็นต้น
รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสีย
สถานีสูบน้าเสีย หรือสถานียกระดับน้าเสีย เป็นระบบการสูบน้าเสียเพื่อให้นาเสี
้ ยให้สามารถ
ระบายไปยังระบบบาบัดน้าเสียได้ ซึ่งระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีอยู่ 3 สถานี
มีระยะทางของสถานีสูบน้าเสียสุดท้ายถึงระบบบาบัดน้าเสียรวม 2.5 กิโลเมตร โดยประมาณ ได้แก่
1) สถานีสูบน้าเสีย 1 บนถนนจรดวิถีถ่อง บริเวณสวนสาธารณะ เชิง สะพานพระร่วง
พร้อมท่อส่งน้าแรงดัน ( Forced Main) ทาหน้าที่สูบน้าเสียที่รวบรวมได้จากพืน้ ที่ตอนบนข้ามแม่นายม
้
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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เพื่อเข้าสู่ระบบท่อดักน้าเสียช่วงต่อไป ประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะแบบ Manual ฝายน้าล้น และเครื่อง
สูบน้าเสีย จานวน 5 ชุด ขนาด 25 กิโลวัตต์ 0.072 ลบ.ม./วินาที ท่อส่งน้าแรงดันเป็นท่อ HDPE ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร วางท่อเลียบสะพานพระร่วง ความยาว 80 เมตร
2) สถานีสูบน้าเสีย 2 บริเวณทางเข้าบ่อบาบัดน้าเสีย ทาหน้าที่สูบน้าเสียทั้งหมดที่รวบรวม
ได้จากเขตเทศบาลฯ ทั้งหมดเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย ประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะแบบอัตโนมัติ และ
เครื่องสูบน้าเสีย จานวน 5 ชุดขนาด 41 กิโลวัตต์ 0.097 ลบ.ม./วินาที อุปกรณ์ระบบท่อและวาล์ว
3) สถานีสูบน้าเสีย 3 ตั้งอยู่บริเวณภายในบ่อบาบัดน้าเสีย ทาหน้าที่สูบน้าเสียที่ผ่านการ
บาบัดลงสู่คลองบาง กระบาน ประกอบด้วย เครื่องสูบน้าเสีย จานวน 5 ชุด ขนาด 17 กิโลวัตต์ 0.097
ลบ.ม./วินาที

สถานีสูบน้้าเสีย 2 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ระบบสูบน้้าเสีย

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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เครื่องคัดแยกกากตะกอน

กากขยะที่ผ่านระบบเครื่องคัดแยก

น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด ผ่านประตูระบายน้้าล้นก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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(2) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียที่ใช้บริหารจัดการน้าเสียในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี คือ ระบบบ่อปรับ
เสถียร (Stabilization Pond) เป็นวิธีการบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพที่อาศัยธรรมชาติในการบาบัดสารอินทรีย์
ในน้าเสีย ผ่านการเก็บกักน้าเสียไว้ในบ่อเปิด เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิรยิ าการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ตาม
ธรรมชาติ ทาให้สิ่งสกปรกถูกทาลายไป ที่สามารถแบ่งตามลักษณะการทางานได้ 3 บ่อ ได้แก่
- บ่อผึ่ง 1 ( Facultative Pond) ความลึก 2.50 เมตร พื้นที่บ่อ 57,603 ตารางเมตร
ปริมาตรความจุ 126,000 ลูกบาศก์เมตร
- บ่อผึ่ง 2 (Oxidation Pond) ความลึก 1.0 เมตร พื้นที่บ่อ 48,637 ตารางเมตร ปริมาตร
ความจุ 42,000 ลูกบาศก์เมตร
- บ่อบ่ม (Maturation Pond) ทาหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพน้าทิง้ ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดพืน้ ที่ 29 ไร่ 16 ตารางวา ความลึก 1.0 เมตร พื้นที่บ่อ 18,530 ตารางเมตรปริมาตรความจุ
8,400ลูกบาศก์เมตร

ตะกอนที่ได้จากการดักแยกก่อนปล่อยน้้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัด

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

74

บ่อผึ่ง 2 และบริเวณคันบ่อระหว่างบ่อผึ่ง 1 และ 2

ท่อดักน้้าเสียจากบ่อผึ่ง 2 ก่อนระบายน้้าจากการบ้าบัดลงบ่ม

บ่อบ่ม และกรอบ PVC แก้ไขปัญหาผักตบชวา
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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บ่อบ่ม และแนวคลองกระบาน

โดยประสิทธิภาพการทางานของระบบตามการออกแบบ สามารถรองรับปริมาณ น้าเสียได้
8,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ในทางปฏิบัติมปี ริมาณน้าเสียเข้าระบบจริงเพียง 6,732 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 80 ของที่ออกแบบไว้ ถึงแม้วา่ มีการเดินระบบอยู่ตลอดเวลา โดยการบารุงรักษา
ทาในเชิงป้องกันตามวาระ หรือระยะเวลาการใช้งานตามกาหนด และซ่อมบารุงเมื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ใน
ระบบชารุดไม่สามารถใช้ตอ่ ไปได้ ตามคู่มอื การเดินระบบและบารุงรักษา รวมทั้งคู่มอื การใช้งานและ
เอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ์ทุกรายการ

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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แผนผัง 3.6 แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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แผนผัง 3.7 บริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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ตารางที่ 3.16 ปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2558
หน่วย ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เดือน
ตุลาคม

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

เฉลี่ย

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

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

กุมภาพันธ์

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

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

สิงหาคม

8,104.82

3,360.21

14,847.76 16,222.03

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

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย

5,661.41
6,828.80

2,269.80 2,781.13 4,368.00

5,920.53 3,627.00 5,427.20
4,331.63 9,500.57 6,446.97

5,045.00 14,608.20 6,543.65 6,174.68 9,363.29
9,306.52

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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(3) การติดตามตรวจสอบ
ระบบรวบรวมน้้าเสีย
ท่อรวบรวมน้้าเสีย,ท่อระบายน้้าและบ่อตรวจสอบ/บ่อพักน้้า
- ทาความสะอาดและซ่อมแซมบารุงรักษาราง/ท่อระบายน้าให้พร้อมใช้งานทุก 3 เดือน
- ทาความสะอาดและตรวจสอบสภาพการไหลของน้าเสีย สภาพทั่วไปด้านโครงสร้าง
ของบ่อตรวจสอบและท่อรวบรวมน้าเสียให้พร้อมใช้งานทุก 1-2 ปี
ท่อดักน้้าเสียและบ่อดักน้้าเสีย
- เก็บสิ่งสกปรกตะกอนและขยะที่ตกค้างในตะแกรงดักขยะของบ่อดักน้าเสียทุกสัปดาห์
เมื่อพบการอุดตันเกิดขึ้นให้เร่งแก้ไขโดยการขนย้ายสิ่งที่ทาให้อุดตันออกไปทันที
- ทาความสะอาดและซ่อมแซมบารุงรักษาท่อดักน้าเสียและบ่อดักน้าเสีย ให้พร้อมใช้
งานก่อนฤดูฝนและหลังเกิดอุทกภัย
- ในกรณีที่ฝนตกหนัก น้าฝนที่ไหลลงระบบระบายน้ามีปริมาณมาก จนอาจทาให้เกิดน้า
ท่วมพื้นที่เทศบาลฯ ได้ ให้ผู้ควบคุมสูบน้าจากบ่อดักน้าเสียทิง้ ลงแม่น้ายมได้เลย
เนื่องจากน้าเสียถูกน้าฝนเจือจางความสกปรกลงและน้าในแม่นายม
้ ซึ่งมีระดับสูงมี
ปริมาณมากจนสามารถเจือจางความสกปรกของน้าเสียลงได้มากโดยไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้าในแม่นายม
้
- การควบคุมการเปิด/ปิดประตูระบายน้า ( Sluice Gate) ของบ่อดักน้าเสีย โดยจะต้อง
ปิดประตูระบายน้าเมื่อระดับน้าในแม่นายม,
้
คลองกระชงค์, คลองแม่ราพัน, คลองตา
เพชรและคลองบางกระบาน ซึ่งเป็นแหล่งน้าสาธารณะที่รองรับน้าทิง้ มีระดับน้าสูง
กว่าระดับน้าในบ่อดักน้าเสีย พร้อมทั้งติดตัง้ เครื่องสูบน้าที่มขี นาดใหญ่เพียงพอที่จะ
สูบน้าส่วนเกินทิง้ ออกจากบ่อดักน้าเสียลงยังแหล่งน้าสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้นา้
จากแหล่งน้าสาธารณะไหลย้อนเข้ามาในระบบระบายน้าและรวบรวมน้าเสียได้ และ
เมื่อระดับน้าต่าลงจนสามารถระบายน้าส่วนเกินทิง้ ได้แบบ Gravity Flow ให้เปิดประตู
ระบายน้าและหยุดการใช้เครื่องสูบน้า
- การเปิด/ปิดประตูระบายน้า ( Sluice Gate) ควรเปิด/ปิดด้วยความระมัดระวัง โดยเปิด /
ปิดขึน้ ลงตามแนวดิ่งอย่างช้า ๆ และไม่ควรเปิด / ปิดเกิน 20 เซนติเมตร เนื่องจาก
บานประตูมนี ้าหนักมาก อาจจะทาให้บานประตูบิดได้ ก่อให้เกิดความชารุดเสียหายแก่
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ขอบบานประตูระบายน้า และก่อนทาการเปิด/ปิดประตูระบายน้า ควรตรวจสอบและ
เก็บสิ่งสกปรก ตะกอน และขยะที่ตกค้างกีดขวางบริเวณขอบบานประตูระบายน้าออก
ทุกครั้ง
- การเคลื่อนย้ายตะแกรงดักขยะแบบ Manual ควรเคลื่อนย้ายขึ้นลงตามแนวรางตะแกรง
โดยใช้เครื่องมือหนัก เนื่องจากตัวตะแกรงมีน้าหนักมาก หากขึ้นลงตามแนวดิ่งจะทาให้
รางตะแกรงชารุดเสียหายได้
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
บ่อสูบน้้าเสีย
- เก็บสิ่งสกปรก ตะกอนและขยะที่ตกค้างในตะแกรงดักขยะของบ่อสูบน้าเสีย ทุกวัน
- ทาความสะอาดตะแกรงดักขยะแบบอัตโนมัติและขุดลอกตะกอนภายในบ่อสูบ น้าเสีย 2
ทุก ๆ 3 เดือน
- ทาความสะอาดตะแกรงดักขยะแบบ Manual และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ตรวจสอบ
ความแข็งแรงของจุดยึดต่าง ๆ ทุก ๆ 3 เดือน
- บารุงรักษาเครื่องสูบน้าเสียและตะแกรงดักขยะอัตโนมัติให้คงสภาพดี และทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อแนะนาของผู้ผลิต
- ล้างทาความสะอาดและซ่อมแซมท่อน้าล้นที่ตอ่ เชื่อมจากบ่อสูบน้าเสียจนถึงแหล่งรับน้า
สาธารณะ ให้พร้อมใช้งานก่อนฤดูฝนและหลังเกิดอุทกภัย
- ขยะที่ตักขึ้นมาโดยแรงงานคนและตะแกรงดักขยะอัตโนมัติจะต้องจัดเตรียมภาชนะ
จัดเก็บให้เพียงพอ และนาไปกาจัดอย่างสม่าเสมอ ไม่ปล่อยทิง้ ไว้จะเกิดกลิ่นและการ
เน่าเสีย และต้องรักษาความสะอาดโดยรอบบ่อสูบน้เสี
าย
บ่อวัดอัตราการไหล
- ตรวจสอบความแตกต่างของระดับน้าหน้าและหลังเวียร์ ตรวจสอบระดับสันเวียร์และ
ไม้บรรทัดวัดระดับน้า ทุกๆวัน
- ทาความสะอาดฝายกั้นน้า (Weir ) และไม้บรรทัดวัดระดับน้าทุก ๆ สัปดาห์
- เก็บสิ่งสกปรก ตะกอนและขยะออกจากบ่อวัดอัตราการไหลทุก ๆ สัปดาห์
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บ่อผึ่งและบ่อบ่ม
- ควบคุมวัชพืชที่ขอบบ่อ ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการพังทลายของคันบ่อเนื่องจากการ
ชอนไชของวัชพืช
- ควบคุมปริมาณตะกอนลอยและฝ้าไข ทุก ๆ สัปดาห์ โดยใช้คราดตีให้แตกให้ตะกอน
ลอยจมตัวลง หรือใช้วธิ ีตักออกจากผิวบ่อแล้วนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดขยะที่ใกล้
ที่สุดทันที ไม่ควรทิง้ ตะกอนลอยไว้ที่ขอบบ่อบาบัดน้าเสีย
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อเชื่อมระหว่างบ่อ ทุก ๆ 3 เดือน
โดยสรุป เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้มกี ารตรวจวัดปริมาณน้าเสียก่อนเข้าระบบบาบัด และน้า
เสียผ่านการบาบัด ตลอดจนคุณภาพน้าตามพารามิเตอร์บีโอดีและของแข็งแขวนลอยทั้งของน้าเสียเข้า –
ออกระบบ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการกาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง้ ทุกเดือน โดยวัดความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้าในรูปบี
โอดี(BOD) ได้รอ้ ยละ 50-80 ทั้งนี้ น้าที่ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัดแล้วจะปล่อยลงสู่คลองบางกระ
บาน ซึ่งเป็นแหล่งน้าสาธารณะที่มกี ารใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต่อไป
อย่างไรก็ตามการตรวจวัด
คุณภาพน้าทิง้ พบว่า ในช่วงแล้งบางพารามิเตอร์อาจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง้ จาก
ระบบบาบัดน้าเสียชุมชน
ในส่วนอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานีประกอบไปด้วยอาคารสานักงาน ห้องปฏิบัติการ อาคารป้อมยาม และอาคารจอดรถ ถนนภายใน
โครงการเป็นประเภทลูกรัง มีความกว้าง 4 เมตร รั้วของโรงบาบัดน้าเสียจะเป็นรั่วลวดหนาม ระบบ
จัดการน้าฝนเป็นแบบท่อรวบรวมน้าฝน และ ในพืน้ ที่ของระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจะมี
แนวกันชนเป็นไม้ยนื ต้นคือ ต้นขี้เหล็ก และต้นตาล จานวน 4 ด้านของพื้นที่และมีจานวน 2 แนว จะมี
ความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 - 5 เมตร
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ตารางที่ 3.17 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาคาร
อาคารสานักงาน
ห้องปฏิบัติการ
บ้านพักเจ้าหน้าที่
อาคารป้อมยาม
อาคารจอดรถ
รัว้
ระบบจัดการน้าฝน
แนวกันชน (Buffer Zone)

มี/ไม่มี/ระบุ
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี/รัว้ ลวดหนาม
มี/ท่อรวบรวมน้าฝน
มี/จานวน 3 ด้าน ชนิดพันธุ์พชื ต้นขี้เหล็ก ต้นตาล ความสูง
เฉลี่ย 1 - 5 เมตร ตามลาดับ

ป้อมยามและประตูทางเข้า 1

บริเวณประตูทางเข้า 2

อาคารวิเคราะห์คุณภาพน้้า

บริเวณโดยรอบระบบบ้าบัดน้้าเสีย
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4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้เป็นฝ่ายดาเนินการ
ในเรื่องการเดินระบบเองทั้งหมด โดยได้ศกึ ษารายละเอียดและกาหนดอัตราการเก็บค่าบริการบาบัดน้า
เสียชุมชนแล้วที่ 400 บาท/ครัวเรือน/ปี ทั้งในส่วนของภาคประชาชนทั่วไป สถานประกอบการและอาคาร
พาณิชยกรรม แต่ยังไม่มีความพร้อมในการจัดเก็บและยังไม่มีขอ้ บัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบาบัด
น้าเสียชุมชน และไม่เก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียชุมชน ทาให้ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้าเสีย
ชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นจานวน 3,000,000 บาทต่อปี
ในด้านการจัดการระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีปัญหาในการ
ดาเนินการทั้งในเรื่องประสิทธิภาพของระบบ การขาดแคลนบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามชานาญ รวมถึง
ปัญหาจากเครื่องจักรที่เกิดการชารุดและซ่อมแซมบ่อยครั้ง
ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้ตงั้ เงิน
งบประมาณไว้ 1.7 ล้านบาท เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และการบริหารจัดการในปี 2559
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดการน้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จะมีการประชุมระหว่างเทศบาลกับชุมชนทุกๆเดือน ทาให้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผา่ นมายังไม่พบปัญหาการ
ร้องเรียนเกิดขึ้น ส่วนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบาบัดน้าเสียเบือ้ งต้น โดยการติดตั้ง
บ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชนนั้น ได้ประกาศไว้ในเทศบัญญัติ ประจาปี 2550 แล้ว
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
- ในช่วงฤดูฝน มักจะเกิดปัญหาน้าท่วมระบบรวบรวมน้าเสีย เนื่องจากมีการไหลย้อนกลับ
ซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาโดยขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- น้าที่ผ่านระบบยังคงมีปริมาณสารแขวนลอยสูงเกินมาตรฐาน เนื่องจากปัญหาการเจริญ
ของสาหร่ายในบ่อ มากถึงร้อยละ 50 ของผิวหน้าน้าในบ่อ ซึ่งเกิดจากมีปริมาณน้าเสียเข้าระบบน้อย
ในช่วงฤดูแล้ง ทาให้น้าถูกขังอยู่ในบ่อเป็นเวลานาน
- เครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเริ่มชารุด มีการใช้งานเกินประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อสูบ
น้าเสียข้ามแม่นา้ ทาให้หมดอายุการใช้งาน
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มคี วามรูเ้ ฉพาะทางด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าเสียก่อนเข้าและ
หลังออกจากระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
- ผนังขอบบ่อบาบัด ซึ่งเป็นคอนกรีตชารุด แตกหักและทรุดตัว
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รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

บทที่ 4 ผลการสารวจและประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอย
4.1 จังหวัดลาปาง
โครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
1) ข้อมูลทั่วไป
โครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีดอนชัย หมู่ 5 ตาบลต้นธงชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ในพืน้ ที่ ป่าแม่เมาะแปลง 2
ของกรมป่าไม้ ขนาด 311 ไร่ 2 งาน 76.9 ตารางวา
ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ แผ่นดิน
ผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างโครงการ 694 ล้านบาท ซึ่ง ได้เริ่ม
ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552 โดยบริษัท วีพีเอ็น คอลเลคชั่น จากัด เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างทั้งหมด
โดยดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทดลองเดินระบบในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป เพื่อดาเนินการปรับระบบ และศึกษา ข้อมูลเชิงการบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่าย แรงงาน ค่าไฟฟ้าและค่าน้ามันเชิงเพลิง เป็นต้น

กลุม่ การจัดการมูลฝอยของจังหวัดลาปาง
ที่มีองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเป็ น
ศูนย์กลางการจัดการ
opNd]k’dki0yfdki

แผนที่ 4.1 แสดงเขตการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๘๕

แผนที่ 4.2 แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ท่ดี ินในรัศมี 1 กิโลเมตร

แผนผังที่ 4.1 บริเวณ (Layout) ภายในโครงการกาจัดขยะมูลฝอย อบจ.ลาปาง
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๘๖

ทั้งนี้ พื้นที่บริการสาหรับ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาปาง นี้ ครอบคลุมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 51 แห่ง ใน 6
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอเกาะคา อาเภอเสริมงาม อาเภอห้างฉัตร อาเภอแม่ทะ และอาเภอแม่
เมาะ ไม่รวมขยะมูลฝอยในพืน้ ที่เทศบาลนครลาปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้ ออกแบบขนาด
ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอย รองรับปริมาณขยะ 340 ตันต่อวัน ทั้งนี้ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบในการกาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 8
มีจานวน ทั้งสิ้น 358,228 คน มีจานวนครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบในการกาจัดขยะมูลฝอย
จานวน 134,940 ครัวเรือน
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขต 6 อาเภอ
อาเภอ
อาเภอเมืองลาปาง
ตาบลบ้านแลง
ตาบลบ้านเสด็จ
ตาบลพิชัย
ตาบลทุ่งฝาย
ตาบลบ้านเอือ้ ม
ตาบลบ้านเป้า
ตาบลบ้านค่า
ตาบลบ่อแฮ้ว
ตาบลต้นธงชัย
ตาบลนิคมพัฒนา
ตาบลบุญนาคพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย
ตาบลพิชัย
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว
ตาบลบ่อแฮ้ว

จานวนประชากร(คน)
93,304
6,720
10,795
10,122
7,863
10,094
6,785
5,643
8,953
16,114
5,255
4,960
13,030
13,030
8,888
8,888

จานวนครัวเรือน(หลัง)
37,025
2,519
4,366
3,701
3,039
3,593
2,511
1,912
4,214
7,156
2,070
1,944
6,025
6,025
3,754
3,754

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๘๗

อาเภอ
อาเภอแม่เมาะ
ตาบลบ้านดง
ตาบลนาสัก
ตาบลจางเหนือ
ตาบลแม่เมาะ
ตาบลสบป้าด
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลสิริราช
ตาบลสันดอนแก้ว
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่เมาะ
ตาบลแม่เมาะ
อาเภอเกาะคา
ตาบลไหล่หิน
ตาบลวังพร้าว
ตาบลศาลา
ตาบลเกาะคา
ตาบลนาแส่ง
ตาบลท่าผา
ตาบลใหม่พัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลเกาะคา
ตาบลศาลา
ตาบลเกาะคา
ตาบลท่าผา
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลนาแก้ว
ตาบลนาแก้ว
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลลาปางหลวง
ตาบลลาปางหลวง

จานวนประชากร(คน)
24,190
4,887
6,261
5,454
141
7,447
4,740
4,740
15,844
15,844
37,201
5,473
7,002
5,432
3,512
4,798
5,786
5,198
4,761
2,900
683
1,178
9,378
9,378
9,514
9,514

จานวนครัวเรือน(หลัง)
8,508
2,142
1,968
1,637
1
2,760
1,533
1,533
8,020
8,020
12,600
1,752
2,137
2,363
1,252
1,499
1,901
1,696
2,240
1,440
241
559
2,977
2,977
3,184
3,184

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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อาเภอ
อาเภอเสริมงาม
ตาบลทุ่งงาม
ตาบลเสริมขวา
ตาบลเสริมซ้าย
ตาบลเสริมกลาง
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลเสริมงาม
ตาบลทุ่งงาม
ตาบลเสริมซ้าย
ตาบลเสริมกลาง
อาเภอแม่ทะ
ตาบลนาครัว
ตาบลบ้านกิ่ว
ตาบลบ้านบอม
ตาบลดอนไฟ
ตาบลหัวเสือ
ตาบลวังเงิน
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลน้าโจ้
ตาบลน้าโจ้
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่ทะ
ตาบลแม่ทะ
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลป่าตันนาครัว
ตาบลนาครัว
ตาบลป่าตัน

จานวนประชากร(คน)
22,946
3,610
7,118
8,098
4,120
8,615
4,453
49
4,113
29,493
7,976
4,430
2,693
4,284
6,442
3,668
9,967
9,967
6,863
6,863
8,294
2,123
6,171

จานวนครัวเรือน(หลัง)
7,267
1,128
2,375
2,589
1,175
2,867
1,591
16
1,260
10,295
2,521
1,496
941
1,531
2,492
1,314
3,363
3,363
2,842
2,842
2,833
724
2,109

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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อาเภอ
อาเภอห้างฉัตร
ตาบลห้างฉัตร
ตาบลหนองหล่ม
ตาบลเมืองยาว
ตาบลปงยางคก
ตาบลเวียงตาล
ตาบลแม่สัน
ตาบลวอแก้ว
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลห้างฉัตร
ตาบลห้างฉัตร

จานวนประชากร(คน)
48,210
6,867
5,165
8,038
10,727
8,658
4,536
4,219
2,990
2,990

จานวนครัวเรือน(หลัง)
18,368
3,043
1,975
2,863
3,909
3,305
1,633
1,640
1,239
1,239

ที่มา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง มีนโยบายในการกาหนดภาพรวม และวางแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งจังหวัดในรูปแบบศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดลาปางในระยะยาว โดยได้รับอนุญาตจาก จังหวัด
ลาปางให้เข้าประกอบกิจการในที่ดนิ ของรัฐเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ และรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจาปี 2552 ภายใต้แผน ปฏิบัติ การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย จากสานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นจานวนเงินงบประมาณ(ราคากลาง ค่าก่อสร้าง )
695,800,000 ล้านบาท
- อบจ.จัดให้มกี ารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2552
- บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จากัด เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง
- เริ่มทาสัญญาวันที่ 11 กันยายน 2552 วงเงินตามสัญญาจานวน 694,000,000.-บาท
โดยกาหนดจ่ายเงินเป็นงวดรวม จานวน 275 งวด
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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- สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ ณ พื้นที่ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย (ป่าแม่เมาะแปลง 2) หมูท่ ี่ 5 บ้านศรี
ดอนชัย ตาบลต้นธงชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
- ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ 12 กันยายน 2552
- ระยะเวลาสิน้ สุดโครงการ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปางจึงมีแนวคิดในการแบ่งเขตความรับผิดชอบดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกาหนดแนวทางในการวางแผนการ
ดาเนินการดาเนินการเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลาปางเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ครบวงจร
เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับการจัดการขยะมูลฝอยได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง ใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยยึดหลักการนากลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งวิธีการ ดังกล่าวมีหลายวิธีขนึ้ อยู่กับสภาพ
และลักษณะของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท โดยมีแนวทางหลัก ๆ คือ การรีไซเคิลเป็นการจัดการขยะมูล
ฝอยประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะโดยนาไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ (โดยเฉพาะการหลอม)
เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนากลับมาใช้ได้อกี วัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ อีกวิธีหนึ่งเป็นการนาขยะมูลฝอยสดหรือเศษอาหาร ไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ตอ่
การบารุงรักษาดิน ส่วนขยะมูลฝอย อื่นที่สามารถเผาไหม้ได้จะนามาแปรรูปเป็นแท่งเชือ้ เพลิง ส่วนขยะที่
เหลือจะนาไปอัดเป็นก้อนเพื่อเตรียมนาไปฝังกลบต่อไป
ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง ได้นา
เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบต่างๆ มาผสมผสานกัน และประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ โดยระบบต่างๆที่นามาประยุกต์มีทั้งหมด 7 ส่วนหลักๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ระบบคัดแยกขยะจะเป็นการนามูลฝอยด้วยเครื่องจักรทางานร่วมกับมนุษย์ จะทา
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ยังมีคุณค่านากลับมาใช้ประโยชน์อกี ครั้ง
ส่วนที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยสด เศษอาหาร หรือเศษพืช นามาใช้ประโยชน์โดยการนาขยะ
มูลฝอยประเภทนี้มาทาปุ๋ยหมักเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๑

ส่วนที่ 3 การนาขยะมูลฝอยที่สามารถแปรรูปไปเป็นพลังงานความร้อน หรือก๊าซชีวภาพได้
นามาใช้ประโยชน์ทาให้ช่วยลดการสิน้ เปลืองพลังงานลงได้
ส่วนที่ 4 ระบบการลดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆได้ ก่อนที่จะนาไปทาการฝัง
กลบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถให้กับบ่อฝังกลบ
ส่วนที่ 5 การสร้างระบบฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ส่วนที่ 6 เป็นส่วนในเรื่องของระบบกาจัดกลิ่น และระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยรอบบริเวณโครงการ
ส่วนที่ 7 เป็นการจัดภูมทิ ัศน์ภายในพืน้ ที่โครงการ และรอบๆพืน้ ที่โครงการให้มีความสวยงาม
เพื่อลดภาพความน่ารังเกียจของสถานที่โครงการจัดการขยะมูลฝอย ทาให้สร้างความรู้สกึ
ที่ดี และ
สุขภาพที่ดขี องบุคลากรภายในโครงการ และประชาชนใกล้เคียงรอบๆโครงการ
ซึ่งกระบวนการกาจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
ระบบ การเก็บ รวบรวมและขนส่งจากแหล่งผลิตขยะมูลฝอยสู่ศูนย์กาจัด
ขยะ มูล ฝอย
องค์การบริการส่วนจังหวัดลาปาง ยัง อยู่ระหว่างการ หารือ เข่นเดียวกันกับ การกาหนดค่าธรรมเนียมใน
การเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งอยู่ระหว่างออกข้อบัญญัติ

ลานล้างรถขนขยะมูลฝอย

ลานชั่งน้าหนัก

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๒

(2)

ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

อาคารคัดแยกและอัดมูลฝอย มีลักษณะเป็นอาคารปิด ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 102
เมตร สูง 15.30 เมตร ติดตัง้ เครื่องจักร รองรับ กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยขยะจะถูกนามาเท
บนลานรับขยะ จากนั้นจะใช้รถทาการดันขยะมูลฝอยลงสู่กระบะรับขยะลักษณะกรวยเหลี่ยม รวบรวมสู่
สายพานลาเลียง ที่มีลักษณะเป็นสายพานเหล็ก ผ่านเครื่องตัดถุงขยะให้ฉีกขาด แล้ว ลาเลียงเข้าสู่เครื่อง
กระจายเพื่อทาให้ขยะแตกตัวออกจากถุง สะดวกในการคัดแยก ด้วยด้วยแรงคน จากนั้นขยะมูลฝอย บน
สายพานลาเลียงจะถูกตรวจคัดด้วย เครื่องดูดโลหะด้วยแม่เหล็ก ที่ติดตัง้ ด้านบนของสายพาน เพื่อคัดแยก
วัสดุที่เป็นเหล็ก ที่หลุดรอดด้วยการคนอีกครั้ง โดยขยะมูลฝอยที่แยกได้จะถูกลาเลียงไปเก็บรวบรวมไว้ที่
อาคารเก็บวัสดุรีไซเคิล ส่วนขยะมูลฝอยจะผ่านกระบวนการร่อนแยก เอาขยะที่สามารถนาไปทาเป็นปุ๋ย
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
สามารถทาเป็นปุ๋ยได้จะถูกแยกออกไปสู่กระบวนการอัดแท่ง เพื่อลดปริมาตรและรีดน้าออกก่อนจะนาไป
ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาลต่อไป ส่วนของน้าซะขยะเข้มข้นที่ได้จากขั้นตอนการคัดแยกส่วนหนึ่งจะถูก
รวบรวมและนาไปผลิตเป็นปุ๋ยน้าชีวภาพส่วนที่เหลือจะถูกสูบไปยังบ่อบาบัดน้าเสียต่อไป

อาคารคัดแยกขยะและอัดมูลฝอย

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๓

สายพานลาเลียงขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก

กระบวนการคัดแยกขยะแบบผสมผสาน

กระบวนการผ่าถุงดาและดูดขยะโลหะ

ขยะจากการคัดแยกลงสู่ภาชนะรองรับ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๔

ขยะจากการคัดแยกนามาคัดซ้า

โลหะและพลาสติกที่คัดแยกได้

เครื่องอัดกระป๋องและกระดาษ

ขยะโลหะที่ผ่านการอัดก้อนแล้ว

กระบวนการอัดแท่งขยะมูลฝอยก่อนนาไปฝังกลบ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๕

เครื่องลาเลียงมูลฝอยละเอียดเข้าอาคารหมักปุ๋ย

เครื่องกาจัดกลิ่นอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย

อาคารหมักปุ๋ย

ขยะถูกนาเข้าเครื่องร่อนละเอียด

ได้ขยะลาเอียดเข้าระบบหมักปุ๋ย

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๖

ช่องหมักปุ๋ยจากขยะละเอียด

ช่องหมักปุย๋ ขยะทีย่ ังไม่สบั ละเอียด

ท่อควบคุมแก๊สและความร้อนในช่องหมักปุ๋ย

อย่างไรก็ตามระหว่างการทดลองระบบทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ใช้อาคารผึ่งปุ๋ยหมัก
ติดตัง้ เครื่องจักรในการผลิตขยะทั่วไปเป็นเชื้อเพลิงขยะ ( Refuse Derived Fuel : RDF) เพื่อทดสอบ
ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการนาขยะที่เหลือจากการคัดแยก

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๗

อาคารผึ่งปุ๋ย

สายพานลาเลียงขยะพลาสติก

ตารางแปรียบเทียบค่าความร้อน

ระบบการผลิตขยะเชือ้ เพลิง

เครื่องจักรผลิตขยะเชื้อเพลิง

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๘

ขยะพลาสติกเข้าระบบการผลิตขยะเชื้อเพลิง

ขยะเชื้อเพลิงที่ผลิตได้

ขยะเชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตได้

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๙๙

อาคาคัดแยกและบรรจุปุ๋ย

ปุ๋ยหมักที่ได้นาเก็บในไซโลและบรรจุถุง

ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้จากการจัดการขยะ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๐

บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ออกแบบให้บริเวณก้นบ่อจนถึงขอบบ่อด้านบนติดตั้งระบบกัน
ซึมเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้าเสียลงสู่น้าใต้ดิน และแหล่งน้าธรรมชาติใกล้เคียง
โดยชัน้
ล่างสุดจะทาการปูแผ่นพลาสติกกันรั่วซึม แล้วจึงติดตัง้ ระบบรวบรวมน้าเสียจากบ่อฝังกลบไปยังบ่อระบบ
บาบัดน้าเสีย และกลบทับด้วยกรวดและทราย ก่อนจะปูทับด้วยแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ เพื่อกรองไม่ให้เศษวัสดุ
ลงไปอุดตันในระบบท่อรวบรวมน้าเสีย แล้ว จึงทาการกลบและบดอัดด้วยดินเป็นชัน้ สุดท้าย ทั้งนี้บ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยในระบบฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 บ่อ มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้
500 ตันต่อ วันโดยประมาณ โดย บ่อที่1 ออกแบบไว้ให้ใช้ ระบบ Trench Method (ขนาดกว้าง 109
เมตร ยาว 225 เมตร ลึก 5 เมตร) ค่าที่ออกแบบไว้เป็นจานวน 3 ชั้น แบ่งเป็นต่ากว่าระดับผิวดิน 1.5
ชั้นๆละ 3.00 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 1.5 ชั้นๆ ละ 3.00 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้
222,867 ลูกบาศก์เมตร ส่วน บ่อที่ 2 เป็น ระบบแบบ Trench Method (ขนาดกว้าง 127 เมตร ยาว
189 เมตร ลึก 5.5 เมตร)ค่าตามที่ออกแบบไว้ คือ จานวน 3 ชั้น แบ่งเป็นต่ากว่าระดับผิวดิน 1.5 ชั้นๆ
ละ 3.00 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 1.5 ชั้นๆละ 3.00 เมตร ปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้
228,015 ลูกบาศก์เมตร โดยทั้ง 2 บ่อ ติดตัง้ ท่อระบายก๊าซไว้ทั้งสิ้น 19 จุดและมี อายุการใช้งานของ
บ่อฝังกลบออกแบบไว้ 20 ปี โดยการฝังกลบขยะมูลฝอยที่เหลือจากกระบวนการคัดแยก จะถูกส่ง ไปยัง
กระบวนการการอัดแท่งก่อนนาไปฝังกลบ แล้วเริ่มเรียงแท่งขยะตั้งแต่ ขอบข้างบริเวณล่างสุดไปจนถึงขอบ
บนสุด ทั้งนี้ ทั้ง 2 บ่อยังอยู่ในช่วงของการทดลองดาเนินระบบยังไม่เปิดใช้เป็นทางการ

ขยะมูลฝอย

บ่อฝังกลบ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๑

- ระบบบาบัดน้าชะล้างขยะมูลฝอย มี 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 โดยมีบ่อสูบน้าเสีย จานวน 2 บ่อ ขนาด
85.32 และ 48.42 ลบ.ม. ตามลาดับ ในระบบบาบัดน้าชะล้างฯ ไม่มรี ะบบควบคุมก๊าซ
แต่จะมี
ระบบตรวจสอบก๊าซ และระบบติดตามตรวจสอบน้าใต้ดิน จานวน 2 บ่อ รวมทั้ง มีระบบจัดการน้าฝน
และพืน้ ที่แนวกันชน (Buffer Zone) บริเวณรอบระบบบาบัดน้าเสีย

บ่อสังเกตการณ์บ่อฝังกลบขยะถนนขอบ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๒

บ่อบาบัดน้าเสียบ่อที่ 1 - 2

บ่อบาบัดน้าเสียบ่อที่ 3 - 4

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๓

ขยะมูลฝอยเข้าสู่โครงการ

เครื่องชั่งน้าหนัก

ขยะมูลฝอยทั่วไป

ขยะมูลฝอยจาก
ตลาดสด

ลานรับขยะและกระบะรับขยะ
เข้าสู่ระบบคัดแยกเบือ้ งต้น

กระบะรับขยะเข้า
สู่เครื่องสับขยะ

ขยะที่สามารถ
นาไปรีไซเคิลได้

อัดเป็นก้อนเก็บไว้
ในอาคารเก็บวัสดุ
รีไซเคิล รอการ
จาหน่าย

ขยะที่ไม่สามารถ
นาไปรีไซเคิลได้

ขยะอินทรีย์
อัดเป็นก้อน
เตรียมปฝังกลบ

ส่วนที่เผาใหม้
ได้นามาแปรรูป
เป็นแท่งเชือ้ เพลิง

เครื่องผสม
เข้าสู่ระบบหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ
ทาการผึ่งให้แห้ง

บ่อฝังกลบ

บรรจุปุ๋ยรอการ
จาหน่าย

แผนผังที่ 4.2 การจัดการขยะมูลฝอยของระบบกาจัดขยะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาปาง
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๔

(3) การติดตามตรวจสอบ
มีระบบตรวจสอบก๊าซและระบบติดตามตรวจสอบน้าใต้ดิน ที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
ขยะมูลฝอย จานวน 2 บ่อ
อย่างไรก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลด้านเทคนิคบางส่วน อาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก อยู่
ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างโครงการจึงทาให้ขอ้ มูลบางส่วนขาดหายไป เช่นเดียวกันกับ เครื่องจักร
และครุภัณฑ์ในระบบ ทั้งหมดที่ ได้รบั มาเมื่อปี พ.ศ.2554 ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้งาน แต่ ได้ทาการติดตั้ง พร้อมที่
จะทางาน คิดเป็นร้อยละของงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 62.57
ตารางที่ 4.2 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประเภท
เครื่องผ่าถุงดาชนิด Rotary จานวน 2ชุด
แท่นคัดแยกพร้อมสายพานคัดแยก 60ช่อง จานวน1ชุด
เครื่องดูดโลหะชนิดแขวน จานวน 2 ชุด
เครื่องร่อนมูลฝอยหยาบ จานวน 2ชุด
เครื่องสับขยะจากตลาดสดอย่างละเอียด 1ชุด
เครื่องกวน/ผสม ขยะสาหรับปุ๋ยหมัก จานวน 1ชุด
เครื่องจักรในระบบคัดแยกปุย๋ หมัก
เครื่องชั่งน้าหนักรถบรรทุก
เครื่องจักรในระบบบาบัดน้าเสีย
เครื่องจักรในระบบอัดขยะแข็งแรงดันสูงและระบบอัดแท่ง
เครื่องจักรในระบบหมักปุ๋ยชีวภาพ
เครื่องจักรในระบบหมักกลิ่น
เครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ
กระบะรับขยะแบบกรวยเหลี่ยม จานวน 2 ชุด
สายพานโลหะลาเลียงสาหรับเครื่องผ่าถุง จานวน 2 ตัว
สายพานลาเลียงสาหรับเครื่องร่อนมูลฝอยหยาบ จานวน 2 ตัว
สายพานลาเลียง เศษผัก อาหาร ผลไม้ จานวน 1 ตัว
สกรูลาเลียงจากเครื่องสับขยะมูลฝอยสด จานวน 1 ชุด

ปีทไี่ ด้มา
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554

สภาพ
ยังไม่ได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ใช้งาน
ยังไม่ได้
ยัใช้งไม่
งานได้
งานได้
ยัใช้งไม่
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ใช้งาน

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๕

ลาดับ
19
20
21
22
23

ประเภท
เครื่องลาเลียงขยะชนิดแนวดิ่งแบบกระพ้อตัก จานวน 1 ชุด
เครื่องลาเลียงมูลฝอยละเอียด จานวน 1 ชุด
เครื่องสับปุ๋ยละเอียด 15x15 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด
เครื่องชั่งและบรรจุปุ๋ยหมัก จานวน 2 ชุด
เครื่องเย็บกระสอบปุ๋ย

ปีที่มาได้
2554
2554
2554
2554
2554

สภาพ
สภาพ
ยังไม่ได้
งานได้
ยัใช้งไม่
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ยัใช้งไม่
งานได้
ใช้งาน

นอกจากนั้นแล้วภายในระบบฯ ยังประกอบด้วย อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ
ได้แก่
อาคารสานักงาน 2 ชั้น จานวน 1 หลัง บริเวณด้านซ้ายของประตูทางเข้ามีพ้ืนที่รอบๆ ตัว
อาคารเป็นวงกลม และมีโรงจอดรถอยู่ดา้ นหน้าของตัวอาคาร
อาคารป้อม ยาม ขนาดด้านกว้าง 3.00 เมตร
บริเวณด้านซ้ายของประตูทางเข้า

ด้านยาว 5.00 เมตร และสูง 4.84 เมตร

อาคารซ่อมบารุง ขนาดด้านกว้าง 12.00 เมตร ขนาดด้านยาว 30.00 เมตร และ ความสูง
13.00 เมตร
อาคารควบคุมเครื่องชั่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ความสูง 4.84 เมตร
ถนนภายในโครงการ จะมีชนิดของถนนอยู่ 2 ชนิด คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00
เมตร มีพืน้ ที่ถนนคอนกรีตทั้งหมด 8,616 ตารางเมตร ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต มีพ้ืนที่ถนน 1,796
ตารางเมตร
รั้วรอบบริเวณโครงการ 2 ชนิด แบบแรกรั้วก่ออิฐ มีความยาว 35 เมตร สูง 2 เมตร แบบที่
สองรัว้ ลวดหนามมีความยาว 2,842.60 เมตร มีความสูง 2 เมตรเท่ากับรั้วอิฐ
แนวกันชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองดาเนินงาน ยังไม่มีการปลูกพืชเพื่อใช้เป็นแนวกันชน
รอบโครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๖

ป้ายทางเข้าศูนย์กาจัดขยะ บ่อฝังกลบ

ถนนทางเข้าศูนย์ฯ

อาคารป้อมยาม

อาคารสานักงาน

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบ กาจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
มีการ
แต่งตัง้ บุคลากรระดับต่างๆ ภายใต้การกากับดูแลของ หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่
ผ่านการอบรม และวิศวกร ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ไม่มใี บอนุญาตควบคุม
รวมทั้งช่างเทคนิคประจาระบบที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนการบารุงรักษาระบบ ฯ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๗

ได้มีการจัดทาแผนการบารุงรักษาระบบและเครื่องจักร เพื่อรองรับระบบ และเครื่องจักร เมื่อ ชารุด ใน
กรณีเกิดเหตุขัดข้องฝ่ายทีมช่างจะทาการซ่อมบารุงทันที
ส่วนการบริการประชาชนได้มกี ารจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามประเภทเพื่อการคัด
แยกขยะครอบคลุมบางพื้นที่ และได้มกี ารเตรียมการกาหนดข้อบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการ
กาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรวบรวมข้อมูล โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกาจัดขยะ และมีการเสนอค่ากาจัดที่เหมาะสมใน
อัตรา 550 บาทต่อตัน ส่งผลให้มีจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยจานวน 11 แห่ง เท่านั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้ทาการทดลองเดินระบบ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2559 เป็นต้นมา โดยรับขยะในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว
และเทศบาลตาบลต้นธงชัย นามาเดินระบบโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการปรับระบบ และศึกษาข้อมูล
ในการบริหารจัดการ อาทิ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ามัน เป็นต้น และคาดว่าจะสามารถ
ให้บริการกาจัดขยะมูลฝอยได้ตงั้ แต่เดือนสิงหาคม 2559 โดยเริ่มจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองลาปาง จานวน 160 ตันต่อวันโดยประมาณ ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทางานขึน้ รับผิดชอบและกากับดูแล ดังนี้

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๘

ตารางที่ 4.3 รายชื่อคณะทางาน และตาแหน่งรับผิดชอบ
รายชื่อ
1. นายทองดี จอมวงศ์
2. นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ
3. นางสาวพรรณี การะกัน
4. นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา
5. นางวันทนา วิรัชเกษม
6. นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี
7. นางกวิสรา คาเครือ
8. นางณัชชา สิทธิไพศาล
9. นายชูศักดิ์ ตุย้ บาง
10. นายปรีชา กันหล้า
11. นายไกรเชษฐ์ ทองบุตร
12. นายทวีเดช คาอักษร
13. นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี
14. นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ
15. นางราตรี ธงศรี
16. นางสาวจงรักษ์ วันทาพงษ์

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
นักบริหารงานช่าง 7
นักบริหารงานสาธารณสุข 7
นักบริหารงานทั่วไป 7
นักบริหารงานทั่วไป 7
นักบริหารงานนโยบายและแผน 6
นิตกิ าร 7 วช
นิตกิ ร 7 วช
ผูอ้ านวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง 7
นักบริหารงานทั่วไป 6
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

หน้าที่
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน/
คณะท
เลขานุกางาน/
าร
คณะท
างาน/การ
ผูช้ ่วยเลขานุ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปางได้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางใน
การกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในจังหวัด
ลาปาง และมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างการดาเนินโครงการ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
เป็นหนึ่งในภารกิจหลักหรือพันธกิจ ( MISSION) ในการพัฒนาจังหวัดลาปาง และวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาปาง รวมทั้งกาลังดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ที่แสดงรายละเอียดของระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตลอดจนพัฒนาศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปางให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เพื่อที่จะให้ชาวบ้าน หรือ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๐๙

บุคลากรที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปางมากยิ่งขึน้
แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดทาแผนการ
ประชาสัมพันธ์ประจาปีที่ชัดเจน เนื่องจากระบบกาจัดขยะมูลฝอยยังยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1) ปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้านตาบลต้นธงชัย และพืน้ ที่ใกล้เคียงเรื่องความ
เดือดร้อนจากมลภาวะที่เป็นผลกระทบจากบ่อขยะมูลฝอย ส่งผลให้ระยะเวลา การก่อสร้าง ล่าช้า กว่า
แผนงานหลักที่ได้ กาหนดไว้ เนื่องจากคาสั่งศาลให้มีการชะลอการก่อสร้างถึง
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29
ธันวาตม พ.ศ.2552 จนถึง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 จานวน 87 วัน และวันที่ 21 กันยายน
พ.ศ.2553 จนถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 จานวน 788 วัน รวมทั้งสิ้น 875 วัน
2) ปัจจุบันมีปริมาณขยะเข้าระบบน้อย ไม่เพียงพอที่จะสามารถให้บริการกาจัดขยะได้
อย่างคุ้มทุน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ทาบันทึกข้อตกลง นาขยะมากาจัดร่วมกับ อบจ.ลาปาง
บางแห่ง ไม่มรี ถเก็บขนขยะของตนเอง
4) อปท. ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าอัตราค่ากาจัดที่ อบจ.ลาปาง เสนอในอัตรา 550 บาท
ต่อตัน มีราคาสูง จึงไม่จูงใจให้ อปท. นาขยะมากาจัด

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๐

4.2 จังหวัดพะเยา
โครงการระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบสุขาภิบาล
เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองพะเยา
1) ข้อมูลทั่วไป
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองพะเยา ตั้งอยู่หมู่ 11 ตาบลจาป่า
หวาย อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พิกัดที่ตงั้ 601344 X 2113019 Y มีขนาดพืน้ ที่ 82 ไร่ บนที่ดนิ
ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2529 เนือ้ ที่ 74 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา และปี พ.ศ. 2538
จัดซื้อเพิ่มเติม 6 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองพะเยา เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 63,134,800 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน
ผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นค่าก่อสร้างระบบ จานวน 51,234,800 บาท และค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์เป็นเงิน 11,900,000 บาท ทั้งนี้ ได้วา่ จ้างบริษัทรัตนานุพัชร จากัด เป็นผู้ก่อสร้างและ
เริ่มทาการก่อสร้างระบบในปี พ.ศ.254 3 แล้วเสร็จในปี 254 5 จึงได้เปิดดาเนินการระบบกาจัดขยะมูล
ฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลขึน้ ในปี 2556 ซึ่งมีจานวนปริมาณขยะที่เข้าระบบต่อวันมีทั้งสิน้ 35 ตัน/วัน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของประสิทธิภาพของการกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลที่ได้ทาการออกแบบไว้
โดยในปัจจุบันยังเปิดให้กาจัดขยะมูลฝอยและอยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลเมืองพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยามีเขตรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมด 2 ตาบล ได้แก่ ตาบล
เวียง และตาบลแม่ตา เป็นพืน้ ที่ทั้งหมด 9.00 ตารางกิโลเมตร ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ในการกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 255 8
มีจานวน 17,425 คน โดยมีประชากรแฝงและจานวนนักท่องเที่ยว ประเภทละ 10,000 คนต่อปี
ส่วนจานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์มีจานวน 7,907 ครัวเรือน อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบการ
กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้าร่วม ซึ่งในพืน้ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีจานวนครัวเรือนและประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จานวน 2,999
ครัวเรือนและ 8,486 คน ตามลาดับ นอกจากนั้นแล้วเทศบาลเมืองพะเยายังได้ดาเนินการเก็บขนและ
กาจัดขยะมูลฝอยนอกพืน้ ที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลจาป่าหวาย(เจ้าของพื้นที)่ เทศบาลตาบลท่า
วังทอง (เฉพาะบริเวณชุมชนที่มีพ้ืนที่ตดิ กับเทศบาลเมืองพะเยา) เทศบาลตาบลต๋อม(เฉพาะบริเวณชุมชนที่
มีพ้นื ที่ตดิ กับศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา) ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช (ดาเนินการเก็บขนเอง)
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๑

ตารางที่ 4.4 จานวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2548

จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
19,118
18,976
18,822
18,630
18,294
18,099
17,862
17,689
17,614
17,467

จานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
7,078
7,131
7,213
7,283
7,376
7,433
7,576
7,673
7,741
7,854

17,425

7,907

สาหรับแหล่งกาเนิ ดขยะมูลฝอยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลเดือน มีนาคม พ.ศ.
2558 พบว่า แหล่งกาเนิดประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก อาทิ โรงสีขา้ ว โรงโม่แป้ง โรงทาเส้น
หมี่ – เส้นก๋วยเตียว โรงงานทาลูกชิน้ โรงพิมพ์และโรงซ่อมรถยนต์ มีจานวนมากที่สุด 77 แห่ง
สถาบันการศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จานวน 13 แห่ง และ
หน่วยงานราชการและเอกชน
จานวน 11 แห่ง นอกจากนั้นมีจานวน รองลงมา ได้แก่ โรงแรม จานวน 7 แห่ง ตลาดจานวน 6 แห่ง
สถานีบริการน้ามัน 4 แห่ง หมูบ่ ้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้าจานวนอย่างละ 1 แห่ง ตามลาดับ อย่างไร
ก็ตามแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลพะเยา ถือว่ามีจานวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ใน
พืน้ ที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๒

ตารางที่ 4.5 แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
9
10

กิจกรรมหลัก
ตลาด
โรงแรม
สถานีบริการน้ามัน
โรงพยาบาล
โรงงาน/โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หมูบ่ ้านจัดสรร
หน่วยงานราชการ/เอกชน
ห้างสรรพสินค้า
สถาบันการศึกษา

จานวน (แห่ง)
6
7
4
2
77
1
11
1
13

สาหรับองค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา สามารถแบ่งประเภท
ขยะรวมทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แก้ว ผ้า ใบไม้ กิ่งไม้ โลหะ ซึ่งสามารถ
เรียงลาดับองค์ปรกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ เศษอาหาร ร้อยละ 50 พลาสติก
ร้อยละ 20
กระดาษร้อยละ 7 แก้วและผ้าร้อยละ 2-5 ส่วนใบไม้และกิ่งไม้ ไม่เกิน ร้อยละ 2 และลาดับสุดท้ายจะ
เป็นโลหะซึ่งมีจานวนร้อยละไม่เกิน 2
ตารางที่ 4.6 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท
เศษอาหาร
พลาสติก
กระดาษ
แก้ว
ผ้า
ใบไม้/กิ่งไม้
โลหะ
อื่นๆ

ร้อยละ
50
20
7
2-5
2-5
ไม่เกิน 2
ไม่เกิน 2
-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ จุดรับขยะ เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๓

แผนที่ 4.3 แสดงที่ตั้งสถานีกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๔

แผนผัง 4.3 แสดงบริเวณ (Layout) ภายในบริเวณโครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๕

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองพะเยามีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายหน่วยงาน โดยนโยบายดังกล่าวจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่มกี ารแปลงแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนงาน
มาตรการโครงการที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีการจัดตัง้ คณะทางานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยที่ชัดเจน ยังใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานในการมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล
ส่วนระบบข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดทาระบบข้อมูลทั้งด้าน
เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดทารายงานสรุปผลการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป พร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการขยะมูลฝอย ส่วนการเก็บค่าบริการในการกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยาได้ออก
เทศบัญญัติจัดเก็บค่าบริการในการกาจัดขยะมูลฝอย สาหรับการรวมกลุ่มพืน้ ที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเข้าร่วม 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลจาป่าหวาย
เทศบาลตาบลบ้านต๋อม และศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ทั้งนีย้ ังไม่ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองพะเยาได้ทาข้อตกลงร่วมกับบริษัท CSS ENERGY จากัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 47 แห่ง ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการ
นาขยะมูลฝอยไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเริ่มดาเนินการแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา
โดยค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
ในการดาเนินการมีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอยโดยการชั่งน้าหนักและป้องกันการนาขยะ
มูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าระบบกาจัด โดยเทศบาลเมืองพะเยาจะทาหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชน
เองทุกวัน ด้วยรถเก็บขนของเทศบาล จานวน 7 คัน และรวบรวมเก็บขยะมูลฝอยวันละ 7 เที่ยว (1
เที่ยวต่อคัน) มีระยะทางห่างจากชุมชนถึงระบบกาจัดขยะมูลฝอย 8 กิโลเมตร โดยประมาณ ครอบคลุม
ทั้งพืน้ ที่ให้บริการ นอกจากนั้นยังมีรถเก็บขนของค่ายขุนเจืองธรรมิกราช แบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาด 5
ลูกบาศก์เมตรร่วมเก็บขนวันละ 1 เที่ยว มีระยะทางการเก็บขนถึงโครงการ 16 กิโลเมตร นาขยะมูลฝอย
เข้าระบบ 1.5 ตันต่อวันโดยประมาณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๖

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๗

ตารางที่ 4.7 ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยาและรายละเอียดการเก็บขน
ลาดับ

ประเภท

ขนาด (ลบ.ม.) ทะเบียนรถ

ปีท่ไี ด้มา

สภาพรถ

1

รถขยะ ชนิดอัดท้าย

14

2

รถขยะ ชนิดอัดท้าย

3
4

81-8334

14 ก.พ. 2556

ปกติ

02.00-10.00 น. ตั้งแต่ถนนประตูชัย, ถนนพหลโยธิน, ถนน
ราชสัมพันธ์, ตรอกราชสัมพันธ์, ตรอกสันติ
ราช, ถนนประเทศอุดรทิศและถนนประตู
กลอง 1,2

14

80-7334

18 ก.พ. 2552

ปกติ

02.00-10.00 น. ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน, ถนนประตูกลอง,
ถนนพหลโยธิน, (สายวัดศรีโคมคา), ถนน
จอมทอง, ถนนสถานีขนส่งพะเยา, ตรอก
ราชสัมพันธ์, ถนนสุสานประตูเหล็กและ
ถนนสวนดอก

รถขยะ ชนิดอัดท้าย

14

80-8922

27 ก.พ. 2555

ปกติ

02.00-10.00 น.

รถขยะ ชนิดอัดท้าย

14

80-7333

18 ธ.ค. 2552

ปกติ

02.00-10.00 น. ตั้งแต่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, ตลาดสด
เฉลิมศักดิ์, โรงพยาบาลพะเยาราม, ตลาด
สดมณีรัตน์, โรงพยาบาลพะเยาและตลาด
สดแม่ตา (ตลาดเก่าตลาดใหม่)

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย

เวลาปฏิบัติงาน

เส้นทาง

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา (ชุมชนวัด
เมืองชุม ชุมชนวัดภูมินทร์ ชุมชนวัดอินฐาน)

ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๘

ลาดับ

ประเภท

5

รถขยะ ชนิดอัดท้าย

12

6

รถขยะ ชนิดอัดท้าย

7 * รถขยะ เปิดข้าง เทท้าย

ขนาด (ลบ.ม.) ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

80-6153

18 ก.ค. 2549

ปกติ

02.00-10.00 น. ตั้งแต่สี่แยกประตูชัย, บ้านแท่นดอกไม้,
ตารวจทางหลวง, ศูนย์ราชการทั้งหมด,
ถนนพหลโยธินและถนนหน้าวัดศรีโคมคา
ตลอดสาย

14

81-0093

23 มี.ค. 2558

ปกติ

02.00-10.00 น. ตั้งแต่ถนนชายกว๊าน, ถนนราชวงศ์, ตรอก
ราชสัณฐาน, ถนนประสาททุกซอย, ศูนย์
กอรมน., สวนสมเด็จย่า 90, ซอยราชบุตร,
ถนนท่ากว๊านและถนนดอนสนาม

5

81-0595

23 พ.ค. 2559

ปกติ

02.00-10.00 น. ตั้งแต่ถนนวัดลีตลอดสาย, ถนนวัดศรีจอม
เรืองตลอดสาย, ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ด้าน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และตาบลจาป่า
หวาย จานวน 13 หมู่บ้าน

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย

เวลาปฏิบัติงาน

เส้นทาง

ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๑๙

(2) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา ประกอบด้วย
(2.1) องค์ประกอบระบบฝัง่ กลบขยะมูลฝอย ได้แก่
บ่อฝังกลบจานวน 2 บ่อ ซึ่งบ่อแรกมีการฝังกลบในปี พ.ศ.2527-2545 แต่ใน
ปัจจุบันได้ปิดดาเนินการแล้ว ส่วนบ่อที่สองจะเป็นบ่อฝังกลบในปัจจุบันซึ่งเริ่มเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ.
2546 จนถึงปัจจุบัน มีองค์ประกอบ ได้แก่ อาคารชั่งน้าหนัก อาคารจอดรถ อาคารซ่อมบารุงเครื่องจักร
อาคารสานักงาน อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารระบบประปา บ่อบาบัดน้าเสียและบ่อฝังกลบขยะ ระยะ
ที่ 1 มีพ้นื ที่ 21 ไร่โดยประมาณ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบประเภทอาคารดังกล่าว ในปัจจุบันมีสภาพ
ชารุด ไม่สามารถใช้การได้
สาหรับ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย แบบ Area Method มีความสามารถในการรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยได้ 35 ตันต่อวัน ลักษณะบ่อฝังกลบรองวัสดุกันซึมเพื่อรองรับน้าชะขยะมูลฝอย
มีการอัดและปิดทับมูลฝอย โดยดาเนินการสอดคล้องกับค่าตามที่ออกแบบไว้ จานวน 3 ชั้น ความสูงใน
แต่ละชั้น 3-5 เมตร กลบดินหนา 30 เซนติเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัดได้ เฉลี่ย 35 ตันต่อวัน
แบ่งเป็นมูลฝอยในพืน้ ที่เทศบาล 25 ตันต่อวันและขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอื่นนอกพื้นที่เทศบาล
10 ตันต่อวัน นอกจากนั้นระบบกาจัดขยะมูลฝอยยังถูกออกแบบให้มอี ายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยที่ออกแบบไว้เป็นจานวน 15-20 ปี ซึ่งจนถึงปัจจุบันเปิดใช้มาแล้วเป็นเวลา ทั้งสิน้ 12 ปี

สภาพกลางหลุมฝังกลบ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๐

สภาพขยะใหม่รอเกลี่ยลงบ่อเพื่อฝังกลบ
ด้านข้างที่มีการเทกองและกลบแล้ว

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๑

สภาพบริเวณที่มีการฝังกลบแล้ว
ด้านข้างที่มีการเทกองและกลบแล้ว

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๒

ระบบบาบัด น้าชะมูลฝอยภายในโครงการ จะมีระบบรวบรวมและสูบน้าชะล้างขยะมูลฝอย
เข้าระบบบาบัดน้าชะมูลฝอย พืน้ ที่ 10 ไร่ ซึ่งออกแบบไว้เป็นระบบบ่อผึ่ง จานวน 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 น้าชะมูลฝอยที่ผ่านการบาบัดจะซึมลงสู่ชั้นดิน ไม่ปล่อยออกสู่แหล่งน้าสาธารณะ ซึ่งมี
ระบบตรวจสอบน้าใต้ดินหรือบ่อสังเกตการณ์ จานวน 3 บ่อ ส่วนระบบการจัดการน้าฝนในโครงการมี
ลักษณะเป็นรางดินและรางคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๓

(2.2) เครื่องจักรและครุภัณฑ์ใน ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา ที่ยังใช้
การได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็น รถชนิดต่างๆที่ใช้งานนอกเหนือจากรถที่ใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยอีก
จานวน 3 คัน ได้แก่
- รถบรรทุกในการขนเก็บขยะในสมัยเริ่มแรกที่ก่อตัง้ โครงการมา แต่ภายหลังได้
เปลี่ยนรถขนเก็บขยะมูลฝอยแบบใหม่ เป็นรถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
รถบรรทุกมีขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร ได้มาเมื่อปี พ.ศ.2540
- รถแทรกเตอร์ มีขนาด 120 แรงม้า ได้มาเมื่อปี พ.ศ.2545 ใช้อานวยความ
สะดวกภายในโครงการ

- รถขุดตักขนาด 120 แรงม้า ได้มาเมื่อปี พ.ศ.2545 สาหรับขุดตักขยะมูลฝอย
หรือในการปรับพืน้ ผิวดิน
ตาราง 4.8 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
ลาดับ
ประเภท
ขนาด
ทะเบียนรถ/เลขครุภัณฑ์ ปีท่ไี ด้มา
รถบรรทุก
5 ลบ.ม.
พย80-5344
2540
1
รถแทรกเตอร์ 120 แรงม้า
ต 141 พย
2545
2
รถขุดตัก
120 แรงม้า
ตค0657 พย
2537
3

สภาพ
ใช้งานปกติ
ใช้งานปกติ
ใช้งานปกติ

เครื่องจักรที่ใช้ดาเนินการในหลุมฝังกลบ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๔

(2.3) สาหรับอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคในระบบ ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้
แล้ว ได้แก่ อาคารสานักงาน อาคารจอดรถ และ อาคารซ่อมบารุง ส่วนถนนภายในโครงการเป็น
ถนนลาดยาง ความกว้าง 6 เมตร ล้อมรอบตัวโครงการด้วยรั้วลวดหนามตลอดแนว โดยไม่มีการปลูกพืช
กันชน ทาให้สามารถมองเห็นพืน้ ที่การเกษตรที่ทาการปลูกข้าวอยู่ติดกับพืน้ ที่โครงการได้ชัดเจน

อาคารเครื่องชั่งที่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว

อาคารสานักงานที่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๕

อาคารซ่อมบารุงที่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว

ถนนภายในโครงการ

(3) การติดตามตรวจสอบ
ปัจจุบนั ภายในระบบฝังกลบเทศบาลเมืองพะเยา ไม่มรี ะบบควบคุมก๊าซชีวภาพและระบบ
ตรวจสอบก๊าซชีวภาพ เนื่องจากชารุดไม่สามารถใช้งานได้ เช่นเดียวกับการตรวจสอบน้าหนักและป้องกัน
การกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ระบบที่มอี ยู่ชารุดไม่สามารถใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยามีลักษณะเปิด ทาให้ต้องมีมาตรการควบคุมผู้คุ้ย
เขี่ยขยะมูลฝอยโดยจากัดเวลาให้เข้ามาคัดแยกขยะจาหน่ายในพืน้ ที่โครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๖

การดาเนินการจาหน่ายขยะจากการคัดแยกภายในหลุมฝังกลบ

4)

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา จะมีหัวหน้าฝ่ายระดับ
ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย และมีผู้ควบคุมระบบที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตควบคุมระบบและมีช่างเทคนิคที่ผ่านการ
อบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแต่ในการเดินระบบจะไม่มแี ผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมแต่จะมีการเก็บสถิตแิ ละข้อมูลจัดทาบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทางานของระบบในแต่ละวัน
รวมไปถึงการจัดทารายงานและสรุปผลการทางานของระบบในแต่ละเดือนในด้านการควบคุมผูค้ ุ้ยเขี่ยขยะ
มูลฝอย จะมีมาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยแต่จะไม่มมี าตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเข้าระบบ
เช่นการคัดแยกขยะหรือ 3Rs
สาหรับบุคลากรประจาระบบมีทั้งสิน้ 3 คน ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 2 คน และ
พนักงานขับรถบรรทุก 1 คน ในส่วนของการเก็บขนขยะมูลฝอยและกาจัดขยะ มูลฝอย เทศบาลเมือง
พะเยาเป็นหน่วยงานทีด่ าเนินการเองทั้งหมด และมีหน่วยงานที่นาขยะมาร่วมกาจัดและร่วมเก็บขนด้วย 1
แห่ง ได้แก่ ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา นอกจากนั้นทางเทศบาลเมืองพะเยายัง ได้กาหนดข้อบัญญัติในส่วน
ของการเก็บค่าธรรมเนียมการ เก็บขนขยะมูลฝอย 12 บาทต่อครัวเรือน /เดือน และค่าธรรมเนียมใน
การกาจัดขยะมูลฝอย สาหรับประชาชนทั่วไป 12 บาท/ลูกบาศก์เมตร/เดือน สถานประกอบการ 18
บาท/ลูกบาศก์เมตร/เดือน และอาคารพาณิชยกรรม จะเก็บในอัตราที่สูงกว่าหน่วยงานอื่น 45 ลูกบาศก์
เมตรต่อเดือน
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๗

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองพะเยา มีการจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ประจาปีและ
การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ที่แสดงรายระเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ในรูปการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในการลด คัด
แยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพื่อสร้างจิตสานึกคนในพืน้ ที่ตระหนักถึงประโยชน์ในการคัดแยก
ขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ทาให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ได้ในระยะยาว
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
(1) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยไม่มีพ้ืนที่กันชน ( Buffer Zone) ระหว่างบ่อฝังกลบกับพืน้ ที่ข้างเคียง
ของชาวบ้าน ประกอบกับสภาพพื้นที่ของบ่อฝังกลบเป็นที่สูง ทาให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความกังวลในเรื่อง
การไหลของน้าชะขยะลงสูพ่ ืน้ ที่ข้างเคียง จึงเกิดข้อร้องเรียนให้เทศบาลเมืองพะเยา กันพืน้ ที่บ่อฝังกลบ
ขยะบางส่วนให้เป็นพืน้ ที่กันชน ระหว่างบ่อฝังกลบกับพืน้ ที่ข้างเคียง เพื่อกันลมพัดขยะปลิวไปยังที่ของ
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวถูกร้องเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยนาย
คา ห่วงศร เป็นผูร้ ้องเรียนในประเด็นขยะและน้าชะขยะ ไหลลงที่นา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครอง นอกจากนั้นยังพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณระบบฝังกลบในประเด็นของ
กลิ่นเหม็นรบกวนในฤดูฝนบ้างเป็นครั้งคราว
(2) ขยะในระบบกองนาน ไม่ได้รับการฝังกลบ เนื่องจากเครื่องจักรกลชารุดบ่อยครั้ง
(3) การลักลอบทิง้ ขยะบริเวณนอกหลุมฝังกลบในโครงการ โดยการเทกองบนพืน้

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๘

(4) บริเวณพืน้ ที่ข้างโครงการมีการขุดบ่อลูกรังขนาดใหญ่ ในปัจจุบันเป็นแหล่งเก็บน้า ระยะห่าง
จากโครงการประมาณ 10 เมตร ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนโลหะหนักจากบ่อกาจัดขยะมูลฝอย

(5) มีน้าขังในบ่อขยะในช่วงฤดูฝน เนื่องจากบ่อบาบัดน้าชะขยะมูลฝอยอยู่สูงกว่าบ่อกาจัดขยะ
ทาไห้นาชะที
้
่เกิดขึน้ ไม่สามารถไหลตามแรงโน้มถ่วงมาตามท่อระบายได้ จึงใช้เครื่องสูบน้าไฟฟ้าสูบขึน้ พัก
ในถังน้ามัน 200 ลิตร ฝังใต้ดิน แล้วระบายตามท่อลงบ่อบาบัด (บ่อผึ่ง 2 ซึ่งมีระยะทางใกล้ที่สุด) แต่
อย่างไรก็ตามปริมาณน้าชะขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก บางส่วนจึงล้นออกจากบ่อพัก

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๒๙

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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4.3 จังหวัดสุโขทัย
4.3.1 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
1) ข้อมูลทั่วไป
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตงั้ อยู่ที่ บ้านหนอง
หล่ม หมู่ท2ี่ ตาบลตาลเตี้ย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่โครงการ 177 ไร่พิกัด
590353 X 1883647 Yซึ่งเป็นพืน้ ที่ดินที่ทางเทศบาลสุโขทัยธานีจัดซือ้ ไว้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2532
รับผิดชอบการกาจัดขยะมูลฝอยในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 3.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 2 ระยะ ได้แก่
- ในปีงบประมาณ
2544 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินผ่าน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวงเงินงบประมาณจานวน 58 ล้านบาท ทาการก่อสร้างตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ.2544 โดยมีบริษัท วรรธน์สรร จากัด เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
- ในปีงบประมาณ 2552 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวนทั้งสิน้ 20ล้านบาททาการก่อสร้างระบบคัดแยกขยะ เมื่อปี
พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ.2553 จึงแล้วเสร็จ โดยมีบริษัท เหมลักษณ์ก่อสร้าง จากัด เป็นผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง
ระบบกาจัดขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้เปิดดาเนินการโดยเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานีเป็นผูร้ ับผิดชอบเองทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้า
ระบบจานวน 72.11 ตันต่อวัน แบ่งเป็นเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 17.00 ตันและท้องถิ่นอื่นที่เข้าร่วม
55.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประสิทธิภาพของระบบการกาจัดที่ได้ออกแบบไว้
สาหรับ
สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีคลองปากแควไหลผ่าน ห่างจากระบบกาจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเพียง 400 เมตร เป็นแหล่งน้าที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม
ส่วนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงตัง้ อยู่ 1 ชุมชน มีจานวนครัวเรือน 50 ครัวเรือนโดยประมาณ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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แผนที่ 4.3 แสดงเขตการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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แผนที่ 4.4 แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ท่ดี ินในรัศมี 1 กิโลเมตร

แผนผังที่ 4.4 บริเวณ (Layout) ภายในโครงการ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในปี 255 8มีจานวน
15,375 คน และจานวนประชากรแฝง 5 ,000 คนโดยประมาณ ส่วนจานวนครัวเรือนตามทะเบียน
ราษฎร์ มีจานวน 6,837 ครัวเรือน สาหรับประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รว่ มนาขยะมูลฝอยมากาจัดในโครงการมีจานวน
232,090คน และจานวนครัวเรือน
56,496ครัวเรือน(ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) โดยแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยที่เข้าระบบกาจัดขยะของ
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ส่วนใหญ่มาจากร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมีจานวนสูง
ถึง 58แห่ง รองลงมาจะเป็นหน่วยงานราชการและเอกชนซึ่งจะมีจานวน 17แห่ง โรงแรม 7แห่ง
ตลาด 4 แห่ง และโรงพยาบาล จานวน2 แห่ง ตามลาดับ ทั้งนี้จากการสารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ณ จุดรับขยะ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 พบว่ามีปริมาณเศษอาหารสูงสุดร้อยละ 47.25 ส่วน
ปริมาณพลาสติก และกระดาษมีปริมาณร้อยละ 19.30 และ 5.91 ตามลาดับ ส่วนองค์ประกอบ
ประเภทใบไม้/กิ่งไม้ แก้วผ้าและโลหะ พบร้อยละ 1.63 – 1.81 ตามลาดับ ในส่วนที่เหลือเป็นประเภท
ขยะมูลฝอยที่แยกประเภทไม่ได้ จานวนร้อยละ 20.71

ตารางที่ 4.9 จานวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนประชากร
17,510
17,171
16,893
16,479
16,210
16,457
16,293
16,089
15,867
15,618
15,375

จานวนครัวเรือน
6,217
6,262
6,324
6,375
6,446
6,491
6,584
6,651
6,735
6,781
6,837

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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ตารางที่ 4.10 จานวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมูลฝอยเข้าร่ว มกาจัด
ลาดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวนประชากร

จานวนครัวเรือน

1

เทศบาลตาบลเมืองเก่า

7,418

2,518

2

เทศบาลตาบลเบ้านกล้วย

16,832

6,631

3
4

เทศบาลตาบลบ้านสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสวน

4,471
9,250

1,667
3,217

5

องค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว

9,519

3,867

6

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลุม

9,002

3,099

7

องค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้าย

9,802

2,958

8

องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเตี้ย

4,340

1,432

9

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า

10,208

3,788

10
11

เทศบาลตาบลบ้านโตนด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระดิ่ง

3,171
3,406

1,535
964

12

เทศบาลตาบลศรีสาโรง

3,239

7,795

13

องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึง้

8,648

2,819

14

เทศบาลตาบลตลิ่งชัน

9,898

2,784

14
15

เทศบาลตาบลลานหอย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะคร้อ

3,787
5,817

1,610
1,684

15

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตูม

5,657

1,740

15

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าฉนวน

10,063

2,927

18

องค์การบริหารส่วนตาบลปุาแฝก

6,083

1,847

19

องค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก

4,448

1,614

232,090

56,496

รวม

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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ตารางที่ 4.11 แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ลาดับที่

กิจกรรมหลัก

จานวน (แห่ง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตลาด
โรงแรม
โรงพยาบาล
ร้านอาหาร
โรงฆ่าสัตว์
หมูบ่ ้านจัดสรร
หน่วยงานราชการ/เอกชน
หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด
ห้างสรรพสินค้า
อื่น ๆ (ระบุ……..)

4
7
2
58
17
-

ตารางที่ 4.12 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอย
ลาดับที่

ประเภท

ร้อยละ

1

เศษอาหาร

47.25

2

พลาสติก

19.30

3

กระดาษ

15

4

แก้ว

1.74

5

ผ้า

1.63

6

ใบไม้/กิ่งไม้

7

7

โลหะ

1.65

8

อื่นๆ (ระบุ อลูมเิ นียม)

3

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย
ศูนย์กาจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้มนี โยบายในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหาร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งแผนดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนแม่บทในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่มกี ารแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนงาน มาตรการ โครงการที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้มกี ารจัดตัง้ คณะทางานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการของมูลฝอยและ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบไว้ในผังโครงสร้างของฝุาย
บริหาร ที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่อาจมีสายงานบังคับ
บัญชาจะไม่ค่อยชัดเจนนักนอกจากนั้นจะมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบและรายงานผล
ข้อมูล ซึ่งจะมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารอย่างเป็นระยะๆ
รวมทั้งจะมีการจัดทารายงานติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสาหรับ
การจัดการงบประมาณทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยมีการกาหนดเปูาหมายติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณและมีการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ทั้งนี้ ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้มขี ้อบัญญัติเทศบัญญัติ
ในการจัดเก็บค่าบริการในการกาจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพืน้ ที่การให้บริการทั้งหมด
ส่วนการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย มีการรวมกลุ่มและจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นจานวน 3 0 แห่ง
ครอบคลุมพืน้ ที่ ทั้งหมด 5 อาเภอ ดังนี้ อาเภอ เมืองสุโขทัยจานวน 1 1 แห่ง แต่มีการนามาทิ้งจริง
ทั้งหมด10 แห่ง อาเภอคีรมี าศ จานวน 6 แห่ง แต่มีการเข้าใช้พ้ืนที่จริงจานวน 2 แห่งอาเภอศรีสาโรง
4 แห่ง มีการเข้าใช้พ้ืนที่แล้วจานวน 2 แห่งอาเภอ บ้านด่านลานหอย จานวน 4 แห่ง มีการเข้าใช้พ้ืนที่
แล้วจานวน 3 แห่ง โดย 1 แห่งที่นามากาจัดไม่ได้รว่ มลงนามข้อตกลง อาเภอกงไกรลาศ จานวน 5
แห่ง มีการเข้าใช้พ้ืนที่แล้วจานวน 4 แห่ง โดย 1 แห่งที่นามากาจัดไม่ได้ทาบันทึกข้อตกลง เช่นกัน สรุป
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมูลฝอยมาทิ้งในระบบแล้ว 21 แห่ง

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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ตารางที่ 4.13 รายละเอียดองค์กระปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะเข้าร่วมกาจัด
ลาดับ อาเภอ/อปท.
1.
2.
3.
4.
5.

เมืองสุโขทัย
คีรมี าศ
ศรีสาโรง
ด่านลานหอย
กงไกรลาศ
รวม

จานวน อปท.
อปท.ที่
ทั้งหมด
ร่วมลงMOU
11
11
11
6
13
4
8
4
11
5
51
30

เข้าใช้
พื้นที่
10
2
2
3**
4**
21

ยังไม่ได้เข้า
ใช้พื้นที่
1
4
2*
2
3
12

อปท.ที่ยังไม่ได้
ร่วมลงMOU
1
5
5
4
6
21

หมายเหตุ * นาไปกาจัดร่วมกันระบบกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสวรรคโลก
** อปท.ที่ยังไม่ลงนามแต่นามาร่วมกาจัด 1 แห่ง

ตารางที่ 4.14 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะเข้าร่วมกาจัด
อาเภอ
เมืองสุโขทัย

คีรมี าศ

ศรีสาโรง

อปท.ที่เข้าใช้พ้นื ที่แล้ว
1) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
2) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
3) เทศบาลตาบลบ้านกล้วย
4) เทศบาลตาบลบ้านสวน
5) องค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว
6) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลุม
7) องค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้าย
8) องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเตี้ย
9) องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
10) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสวน

อปท.ที่ยังไม่เข้าใช้พื้นที่
1) องค์การบริหารส่วนตาบลปากพระ

1) เทศบาลตาบลบ้านโตนด
2) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระดิ่ง
3) เทศบาลตาบลทุ่งหลวง
1) เทศบาลตาบลศรีสาโรง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึ้ง

1) องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีมาศ
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปูอม
3) องค์การบริหารส่วนตาบลโตนด
1) องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเกาะ
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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อาเภอ
บ้านด่าน
ลานหอย
กงไกรลาศ

อปท.ที่เข้าใช้พ้นื ที่แล้ว
1) เทศบาลตาบลตลิ่งชัน
2) เทศบาลตาบลลานหอย
3) องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะคร้อ*
1) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตูม
2) องค์การบริหารส่วนตาบลปุาแฝก
3) องค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก
4) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าฉนวน*

อปท.ที่ยังไม่เข้าใช้พื้นที่
1) องค์การบริหารส่วนตาบลลานหอย
3) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่าน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลไกรใน
2) องค์การบริหารส่วนตาบลไกรกลาง

หมายเหตุ * ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมใช้

จากการทาข้อตกลงร่วมกาจัดขยะมูลฝอยในศูนย์กาจัดขยะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสง่ ผล
ให้ปัจจุบันมีปริมาณขยะเข้าระบบกาจัดขยะมูลฝอยแล้วรวม 56.142 ตันต่อวัน หรือ 1,693.61ตัน
ต่อเดือน โดยประมาณ (ข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เมษายน 2559) โดยแบ่งเป็นขยะมูลฝอย
ในพืน้ ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเอง จานวน 52.166 ตัน คิดเป็น 1.729 ตันต่อวัน จานวนขยะมูล
ฝอยจากท้องถิ่นอื่น 1,606.962ตัน หรือ 42.983 ตันต่อวัน และจากหน่วยงานในพื้นที่ 34.482
ตันต่อเดือน หรือ 1.143 ตันต่อวัน โดยประมาณ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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ตารางที่ 4.15 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระบบ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนเมษายน 2559
อาเภอ

อปท.ที่ใช้พื้นที่แล้ว

พฤศจิกายน
เมืองสุโขทัย 1) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
51.999
2) เทศบาลตาบลเมืองเก่า
121.52
3) เทศบาลตาบลบ้านกล้วย
4) เทศบาลตาบลบ้านสวน
93.74
5) องค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว
140.40
6) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลุม
84.81
7) องค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้าย
63.22
8) องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเตี้ย
13.14
9) องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
44.55
10) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสวน
46.49
คีรมี าศ
1) เทศบาลตาบลบ้านโตนด
66.07
2) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระดิ่ง 20.65
3) เทศบาลทุ่งหลวง
ศรีสาโรง 1) เทศบาลตาบลศรีสาโรง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึง้
50.38
บ้านด่าน 1) เทศบาลตาบลตลิ่งชัน
27.24
ลานหอย 2) เทศบาลตาบลลานหอย
61.27
3) องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะคร้อ*
16.13

ธันวาคม
50.275
119.54
87.12
139.34
92.64
61.05
12.45
47.79
49.29
57.69
18.73
50.59
29.82
56.91
13.26

ปริมาณขยะมูลฝอย(ตัน)
มกราคม
กุมภาพันธ์
67.071
49.260
78.26
113.03
211.78
222.55
85.25
91.01
147.67
148.06
93.40
97.68
62.54
65.79
14.24
13.30
50.19
45.63
51.84
49.62
62.74
71.12
21.39
21.95
56.18
54.94
27.00
25.09
58.43
59.06
10.09
15.50

มีนาคม
48.155
112.93
359.89
97.81
152.55
101.45
70.72
13.15
51.69
62.55
63.62
20.82
60.01
32.76
63.64
14.00

เมษายน
46.241
115.94
218.36
104.77
148.08
101.88
72.96
16.47
49.84
58.38
70.85
23.66
47.56
63.46
25.69
63.00
10.95

เฉลี่ย
ตันต่อเดือน
52.166
110.203
243.555
93.283
139.350
95.310
66.047
13.792
48.282
53.028
65.348
21.200
47.56
55.927
27.933
60.385
13.322

ตันต่อวัน
1.729
3.653
8.118
3.092
4.840
3.159
2.189
0.457
1.600
1.758
2.166
0.703
1.585
1.854
0.926
2.002
0.442

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง
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อาเภอ

อปท.ที่ใช้พื้นที่แล้ว

กงไกรลาศ 1) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตูม
2) องค์การบริหารส่วนตาบลปุาแฝก
3) องค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก
4) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าฉนวน*
หน่วยงานราชการ**
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณขยะมูลฝอย(ตัน)
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
26.11
21.39
24.32
29.74
30.52
22.27
30.91
33.06
33.41
35.25
31.26
33.64
24.94
21.41
25.16
25.08
23.99
23.68
44.82
37.47
44.33
41.21
41.53
42.48
17.10
46.48
17.94
53.16
14.71
57.50
1,513.84 1,498.775 1,846.87 1,769.265 1,901.445 1,781.18

เฉลี่ย
ตันต่อเดือน
25.725
32.922
24.043
41.973
34.482
1,693.61

ตันต่อวัน
0.853
1.091
0.797
1.391
1.143
56.142

หมายเหตุ * ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมใช้
** หน่วยงานราชการ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวะ อุทยานแห่งชาติสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย เรือนจาจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวร

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๑

3) ข้อมูลด้านเทคนิค
ข้อมูลด้านเทคนิคของระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานีนั้น จะมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อนการดาเนินการก่อสร้างและมีการออกแบบโดย
วิศวกรที่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งจะมีรายการคานวณแบบ
ก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด โดยการก่อสร้างจะดาเนินการโดยนิตบิ ุคคลที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม และมีการตรวจสอบระบบก่อนการใช้งานจริง เช่นเดียวกันกับ
การบารุงรักษาที่จะปฏิบัติตามคู่มอื ทุกรายการ รวมทั้งมีการฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะให้
บุคลากรโดยตรง
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ที่เอง โดยจะทาการ
เก็บขนในทุกๆวันด้วยรถเก็บขนขยะของทางเทศบาลเอง ซึ่งมีทั้งหมดจานวน 4 คัน ดังนี้
ตารางที่ 4.16 ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ลาดับ
1.
2.

ประเภท
อัดท้าย
อัดท้าย

ขนาด
10 ลบ.หลา
10 ลบ.หลา

ทะเบียนรถ
80 - 7439
81 - 1953

ปีที่ได้มา
2540
2543

สภาพรถ
ใช้งานได้
ใช้งานได้

3.

อัดท้าย

10 ลบ.หลา

80 - 6710

2548

ใช้งานได้

4.

อัดท้าย

10 ลบ.เมตร

81 - 0197

2550

ใช้งานได้

(2) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยบ่อฝังกลบจานวน 2
บ่อมีลักษณะเป็นบ่อที่มกี ารรองวัสดุกันซึมเพื่อปูองกันน้าชะล้างขยะมูลฝอยซึมลงสู่ใต้ดิน โดยการกาจัดจะ
เป็นการฝังกลบและบดอัดรวมถึงปิดทับเป็นขั้นตอนสุดท้าย
บ่อที่ 1 ระบบฝังกลบมูลฝอยแบบ Trench Method ซึ่งค่าที่ออกแบบไว้มจี านวน 4
ชั้น แบ่งเป็นต่ากว่าระดับผิวดิน จานวน 2 ชั้นๆละ 2.50 เมตรและสูงกว่าระดับผิวดินจานวน 2 ชั้นๆ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๒

2.50 เมตร ซึ่งในปัจจุบันได้ปิดการดาเนินการแล้ว เนื่องจากมีน้าผิวดินและน้าบาดาลปนเปื้อน ทาให้ไม่
สามารถเปิดระบบฝังกลบมูลฝอยได้ อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบที่ออกแบบไว้ โดยประมาณ 20 ปี แต่
ใช้จริงแล้วประมาณ 8 ปี มีประสิทธิภาพการรองรับขยะมูลฝอย จานวน 2 แสนตัน
บ่อที่ 2 ระบบฝังกลบมูลฝอยแบบ Trench Method ซึ่งมีคา่ ที่ออกแบบไว้มจี านวน 4
ชั้นและแบ่งเป็นต่ากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้นๆละ 2.50 เมตรและสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ
2.50 เมตร จะมีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้ 400 ,000 ตัน ซึ่งสถานภาพในปัจจุบันนั้นได้เปิดทาการ
อยู่ อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบมูลฝอยที่ออกแบบไว้คอื 20 ปี ซึ่งใช้งานมาแล้ว 6 ปี

บริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอย

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๓

ภายในระบบกาจัดขยะมูลฝอยยังประกอบด้วยระบบบาบัดน้าชะล้างขยะมูลฝอย ซึ่ง รวบรวม
และสูบน้าชะขยะมูลฝอยจากก้นบ่อฝังกลบ และระบบจัดการน้าฝน แบบคสล. ลงในบ่อบาบัดน้าเสียขนาด
2 ไร่ ระบบ oxidation pondที่ประกอบด้วยบ่อ Facultative Pond และบ่อพัก

เครื่องสูบน้าชะขยะจากบ่อฝังกลบซึ่งมีน้าขัง

ร่องระบายน้าด้านข้างบ่อฝังกลบมูลฝอย

ถนนริบบ่อระบบบาบัดน้าเสีย

ขอบบ่อบาบัดน้าเสีย

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๔

บ่อบาบัดน้าเสีย (บ่อพัก)

บ่อระบบบาบัดน้าเสีย Facultative Pond

สาหรับเครื่องจักรและครุภัณฑ์ที่ใช้ทางานในระบบและยังใช้งานได้ ประกอบด้วยรถสิบล้อ
ยาง รถขุดตัก และรถบรรทุกท้าย ใช้ทางานตักดันและบดอัดขยะมูลฝอยลงสู้หลุมฝังกลบ นอกจากนั้น
ภายในระบบยังประกอบด้วยอาคารและสาธารณูปโภคที่ยังใช้งานได้ ได้แก่ อาคารสานักงาน อาคารปูอม
ยาม อาคารจอดรถ และอาคารซ่อมบารุง ส่วนถนนภายในโครงการมีสภาพเป็นถนนลาดยาง รอบ
โครงการประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา ล้อมรอบด้วยรั้วลวดหนาม และปลูกต้นไม้ไว้เป็นแนวกัน
ชนไว้ 3 ด้าน จานวน 1 แนว ซึ่งชนิดพันธุ์ที่ปลูกนั้นจะเป็นต้นสะเดา โดยมีความสูงเฉลี่ย 5 เมตร
โดยประมาณ

บริเวณทางเข้าสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลสุโขทัย
ธานี
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๕

อาคารสานักงาน

อาคารป้อมยาม

อาคารชั่งน้าหนักขยะมูลฝอย

แนวรั้วและต้นไม้แนวกันชน

พื้นที่นาของชาวบ้านใกล้บริเวณโครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๖

สภาพถนนทางเข้ามายังสถานีกาจัดขยะมูลฝอย

สภาพถนนถนนภายในสถานีกาจัดขยะมูลฝอย

ตาราง 4.17 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
ลาดับ

ประเภท

ขนาด

ทะเบียนรถ/
เลขครุภัณฑ์

ปีที่ได้มา

สภาพ

1.

รถสิบล้อยาง

95 HP

ตค. 4061

2553

ใช้งานได้

2.

รถขุดตัก

150Hp

ทค. 7944

2556

ใช้งานได้

3.

รถบรรทุกท้าย

212 Hp

81 - 4059

2553

ใช้งานได้

อาคารจอดรถ

รถขุดตัก

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๗

รถขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ร่วมใช้สถานที่กาจัด

นอกจากนั้นระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลสุโขทัยธานียังประกอบด้วยระบบ
คัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2552 โดยได้ทาการ
ทดสอบเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 และส่งมอบระบบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2558 ที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนสายพานลาเลียงขยะมูลฝอยไปแล้ว 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ระบบคัดแยกมี
ประสิทธิภาพการคัดแยกเฉลี่ย 70-80 ตันต่อวัน สามารถแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ได้ดังนี้
1) ขยะอินทรีย์ จานวน 16 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถนาไปผลิตปุ๋ยหมักได้ 2 ตัน
โดยมีปริมาณสะสมปัจจุบัน 120 ตัน
2) ขยะอันตราย จานวน 0.5 ตันต่อวันปริมาณสะสมปัจจุบัน 3.5 ตัน
3) โลหะ จานวน 0.5 ตันต่อวัน
4) ขยะขายได้ จานวน 10 ตันต่อวัน
5) ขยะที่เหลือนาไปเข้าระบบกาจัดในบ่อฝังกลบ จานวน 43 ตันต่อวัน

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๘

อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย

เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๔๙

เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย

การแยกประเภทขยะที่คัดจากเครื่องซ้า

รายละเอียดประเภทขยะมูลฝอยที่ทาการคัดแยก

.

ขยะเปียกที่เหลือจากการคัดแยก

ขยะที่ได้จากเครื่องร่อนในกระบวนการคัดแยก

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๐

ขยะพลาสติกจากการคัดแยก

ถุงพลาสติกที่ได้จากการคัดแยก

ขยะขายได้ที่ได้จากการคัดแยก

จุดรวบรวมขยะอันตราย

อาคารผลิตปุ๋ย

อาคารเก็บปุ๋ย

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๑

ท่อระบายความร้อนและแก๊สด้านนอกและด้านในอาคารผลิตปุ๋ย

กระบวนการผลิตปุ๋ยจากขยะเปียกภายในอาคารผลิตปุ๋ย

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๒

ปุ๋ยหมัก หรือ สารปรับปรุงดินที่ผลิตได้

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๓

(3) การติดตามตรวจสอบ
การดาเนินการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี มีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย และตรวจสอบน้าหนัก เพื่อปูองกันการนาขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับ
อนุญาตมากาจัดในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีบ่อสังเกตการณ์ ความลึก 15 เมตร ทั้งหมด 6 จุด รวมทั้ง
ระบบติดตามตรวจสอบน้าใต้ดินที่สนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้าบาดาล ลึก 15 เมตร จานวน 4 บ่อ
ยกเว้นระบบตรวจสอบก๊าซ ที่ยังไม่มกี ารดาเนินการใดๆ

บ่อสังเกตการณ์ที่สนับสนุนโดยกรม

บ่อสังเกตการณ์เดิมในระบบ

ทรัพยากรน้าบาดาล

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยบุคลากร
ประจาระบบจานวน 6 คน ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกล 4 คน ยามและคนงาน(ตาชั่ง) ตาแหน่งละ
1 คน ซึ่งมีหัวหน้าฝุายระดับปฏิบัติการ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและ
มีผู้ควบคุมที่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแต่จะไม่มชี ่างเทคนิคประจาระบบที่
ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างการเดินระบบจะทาการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝูาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเก็บข้อมูลทางสถิตแิ ละจัดทาบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทางานในระบบ
ในแต่ละวัน และจัดทารายงานสรุปผลการทางานของระบบในแต่ละเดือนที่ ตลอดจนการกาหนด
มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๔

การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนาไปกาจัด เทศบาลสุโขทัยธานีได้ว่าจ้างแรงงานรายวัน
จานวน 30 คน ทางานกะเดียวในช่วงเช้าและกลางวัน และจานวน 5 คน ในกระบวนการนาขยะอินทรีย์ไป
ทาการหมักปุ๋ย ส่วนการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ดาเนินการเองโดย
กาหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 15 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อ เดือน สาหรับ
ค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอยทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ออกเทศบัญญัติไว้ ดังนี้
ตารางที่ 4.18 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อัตราค่าธรรมเนียม
กรณี
15 บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ และอาคารพาณิชยกรรม
ในพืน้ ที่รับผิดชอบเทศบาลสุโขทัยธานี
500 บาทต่อตัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกาจัด
15 บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หน่วยงานเอกชน
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้มกี ารประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยในรูปของการประกาศ
ข้อมูลความรูเ้ สียงตามสาย และการจัดการประชุมชุมชนทุกๆเดือน ส่วนการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย มักอยู่ในกระบวนการศึกษาความเหมาะสม ได้แก่ การออกแบบ การประชา
พิจารณาและการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดาเนินโครงการมีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นจากชุมชนใน
บริเวณพืน้ ที่ใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้แก้ไขปัญหาโดยทาความเข้าใจชุมชน
6) ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
การดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีปัจจุบันยังมีปัญหา สภาพ
การใช้งาน เครื่องจักร ที่มักชารุดตามอายุการใช้งาน ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

4.3.2 โครงการศูนย์กาจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล
เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
1

) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองสวรรคโลก มีขอบเขตการปกครองทั้งหมด 6,457 ตารางกิโลเมตร สานักงานตั้งอยู่ที่
169 ถนนหน้าเมือง ตาบลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ส่วนของศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ตัง้ อยู่บริเวณหมู่ที่ 8 ตาบลย่านยาว อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีขนาด
พืน้ ที่ทั้งหมด 43 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการมิยาซาว่า ใน
ปีงบประมาณ 2542 วงเงินทั้งสิน้ 27 ,606 ล้านบาท ซึ่งเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้จัดซือ้ ที่ดนิ
สาหรับดาเนินการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 และว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจากัด
เล็กทวีก่อสร้าง ควบคุมการ
ก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2543 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2544 แต่ยังไม่สามารถเดินระบบ
เนื่องจากขาดไฟฟ้าสาธารณะและสภาพถนนชารุด จึงนาขยะ
ที่เกิดขึน้ ไปกองทิง้ บริเวณสหกรณ์พระ
ร่วง จนกระทั่งได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ประจาปีงบประมาณ 2552 จานวน
31,000,000.- บาท เพื่อก่อสร้างอาคารผลิตสารปรับปรุงดินพร้อมเครื่องจักร และเครื่องจักรในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มเติม และในปี พ.ศ. 255 4 ได้เริ่มเปิดดาเนินการให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้าร่วม กาจัด ขยะที่ศูนย์กาจัดขยะ ด้วยวิธีการฝังกลบ โดยได้รับการโอนทรัพย์สินตามโครงการ
ให้แก่เทศบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ง มีการใช้พืน้ ที่ในระบบฝังกลบแล้ว ร้อยละ 70
โดยประมาณ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2556 จึงได้เริ่มใช้งานเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย และจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม ในอัตรา ตันละ 200 บาท
ในปัจจุบันจากการลงนามข้อตกลงร่วมกาจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่
ทาให้ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ มีจานวน 148.56 ตันต่อวัน เกินกว่า ประสิทธิภาพของระบบการ
กาจัดที่ออกแบบไว้ ซึ่งเ ทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้าดาเนินการคัดแยกและ
บริหารจัดการ โดยมีการจ่ายค่าจ้างเหมาคิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบเฉลี่ย
370 บาท/ตัน

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๖

การเดินระบบ โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลสภาพโดยรอบศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลกในรัศมี 1 กิโลเมตร มีสระน้าและคู คลองตามธรรมชาติตงั้ อยู่ และมีชุมชน
ตั้งถิ่นฐาน 1 หมูบ่ ้าน ได้แก่ บ้านหมูท่ ี่ 5 ตาบลย่านยาว รวมจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 193 หลังคาเรือน
สาหรับจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตพื้นที่อาเภอสวรรคโลกมีทั้งสิน้ 1 6,970 คน เป็น
จานวนครัวเรือน 6, 502 หลังคาเรือน นอกจากนั้นมีจานวนประชากรในพืน้ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น จานวน 23 แห่ง ที่นาขยะมาร่วมกาจัดที่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก
จานวน 143,458 คน เป็นจานวนครัวเรือน 50,441 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558 )
ตารางที่ 4.19 จานวนประชากรครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ปี

จานวนประชากร

จานวนครัวเรือน

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

18,480
18,327
18,172
18,051
17,997
17,823
17,541
17,470
17,307
17,148
16,970

5,768
5,835
5,908
5,987
6,059
6,139
6,218
6,274
6,359
6,449
6,502

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๗

ตารางที่ 4.20 จานวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นะขยะมูลฝอยเข้าร่วม
ลาดับ

อปท.

จานวนครัวเรือน

จานวนประชากร

1
2

เทศบาลตาบลในเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยม

3,178
943

7,794
2,790

3

องค์การบริหารส่วนตาบลย่านยาว

3,202

8,490

4

องค์การบริหารส่วนตาบลวังไม้ขอน

664

2,563

5

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง

1,213

3,577

6

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลับ

2,301

5,888

7

องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้า

2,422

6,940

8

องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเกาะ

1,758

4,798

9

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่

1,838

5,356

10

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล

2,172

7,249

11

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง

1,652

4,951

12

เทศบาลตาบลคลองยาง

2,581

6,746

13

องค์การบริหารส่วนตาบลสามเรือน

2,119

6,386

14

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

896

2,593

15

เทศบาลตาบลศรีสาโรง

3,239

9,638

16

องค์การบริหารส่วนตาบลสารจิตร

3,587

9,888

17

เทศบาลตาบลกลางดง

3,995

12,163

18

เทศบาลตาบลเกาะตาเลี้ยง

2,508

7,108

19

เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม

2,921

7,754

20

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเสลี่ยม

2,403

6,545

21

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านซ่าน

1,307

4,024

22

องค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ

1,894

5,484

23

องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก

1,648

4,733

50,441

143,458

รวม

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๘

แผนที่ 4.5 แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๕๙

แผนที่ 4.6 แสดงที่ตั้งระบบแลการใช้ประโยชน์ท่ดี ินในรัศมี 1 กิโลเมตร

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๐

แผนผัง 4.5 บริเวณ (Layout) ภายในโครงการ
จากข้อมูลแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ณ เดือนมิถุนายน 2557 ส่วน
ใหญ่เกิดจากร้านอาหารซึ่งมีจานวน 64 แห่ง และหน่วยงานราชการ/เอกชน มีจานวนลดลงมา จานวน
23 แห่ง ส่วนโรงงานและโรงแรม มีจานวนสถานที่ละ 4 แห่ง และตลาดเป็นแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลสวรรคโลกที่นอ้ ยที่สุดเพียง 2 แห่ง เท่านั้น ส่วนองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง
สวรรคโลก ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค์ประกอบประเภท เศษอาหาร มากที่สุดร้อยละ 40
รองลงมาจะเป็นกระดาษและแก้ว ซึ่งมีปริมาณประเภทละ ร้อยละ 15 ในส่วนของโลหะและพลาสติกคิด
เป็นประเภทละ ร้อยละ 10 เศษผ้าร้อยละ 4 และใบไม้กิ่งไม้ รวมถึงอลูมเิ นียม ซึ่งแต่ละประเภทคิดเป็น
ร้อยละ 3 ของปริมาณขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอย
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๑

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองสวรรคโลก มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น ส่วน
หนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน โดยในการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจะอาศัยกรอบแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการดาเนินงานจะมีการจัดองค์กรและผูร้ ับผิดชอบที่รายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลและมี
การสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ
ส่วนทางด้าน
งบประมาณทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกจะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ชัดเจน
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลบาลเมืองสวรรคโลก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
บันทึกข้อตกลงที่จะนาขยะมูลฝอยเข้าร่วมกาจัดในระบบ จานวนทั้งสิน้ 28 แห่ง ครอบคลุม 5 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอสวรรคโลก 1 2 แห่ง อาเภอทุ่งเสลี่ยม 4 แห่ง อาเภอศรีสัชนาลัย จานวน 1 แห่ง
อาเภอศรีนคร จานวน 1 แห่งและอาเภอศรีสาโรง จานวน 1 0 แห่ง โดยมีการเข้าใช้พ้ืนที่ แล้ว จานวน 23
แห่ง ได้แก่ อาเภอสวรรคโลก จานวน 9 แห่ง อาเภอทุ่งเสลี่ยม 4 แห่ง อาเภอศรีสัชนาลัย จานวน 1
แห่ง อาเภอศรีนคร จานวน 1 แห่ง และอาเภอศรีสาโรง จานวน 8 แห่ง โดยสรุป
มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมูลฝอยมาทิ้งในระบบ รวมเทศบาลเมืองสวรรคโลกแล้ว จานวน 24 แห่ง
ตารางที่ 4.21 รายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะเข้าร่วมกาจัด
ลาดับ

อาเภอ/อปท.

1.
2.
3.
4.
5.

อาเภอสวรรคโลก
อาเภอทุ่งเสลี่ยม
อาเภอศรีสัชนาลัย
อาเภอศรีนคร
อาเภอศรีสาโรง
รวม

จานวน อปท.
ทั้งหมด
13
6
10
6
13
48

เข้าใช้
พื้นที่
10
4
1
1
8
24

ยังไม่ได้เข้า
ใช้พื้นที่
3
0
0
0
2
5

อปท.ที่ยังไม่ได้
ร่วมลงนามMOU
0
2
9
5
3
19

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๒

ตารางที่ 4.22 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะเข้าร่วมกาจัด
อาเภอ
สวรรคโลก

อปท.ที่เข้าใช้พ้นื ที่แล้ว
อปท.ที่ยังไม่เข้าใช้พื้นที่
1) เทศบาลเมืองสวรรคโลก
1) เทศบาลตาบลป่ากุมเกาะ
2) เทศบาลตาบลในเมือง
2) เทศบาลตาบลบางขลัง
3) เทศบาลตาบลคลองยาง
3) องค์การบริหารส่วนตาบลนาทุ่ง
4) องค์การบริหารส่วนตาบลบางยม
5) องค์การบริหารส่วนตาบลย่านยาว
6) องค์การบริหารส่วนตาบลวังไม้ขอน
7) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลับ
8) องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้า
9) องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
10) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง

ทุ่งเสลี่ยม

1) เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
2) เทศบาลตาบลบ้านกลางดง
3) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเสลี่ยม
4) องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่ไชยมงคล

ศรีสัชนาลัย
ศรีนคร
ศรีสาโรง

1) องค์การบริหารส่วนตาบลสารจิตร
1) องค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ
1) เทศบาลตาบลศรีสาโรง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเกาะ
3) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
4) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเรือน
5) องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะตาเลี้ยง
6) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านซ่าน
7) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
8) องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก

1) เทศบาลตาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
2) องค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก

1) องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึ้ง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลนาขุนไกร
3) องค์การบริหารส่วนตาบลวังใหญ่
4) องค์การบริหารส่วนตาบล
ราวต้นจันทร์
5) องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๓

จากการทาข้อตกลงร่วมกาจัดขยะมูลฝอยในศูนย์กาจัดขยะเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ส่งผลให้
ปัจจุบันมีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลกรวม 42.85 ตันต่อวัน
หรือ 870.05 ตันต่อเดือน โดยประมาณ และหากท้องถิ่นทั้งหมดที่ทาข้อตกลงนาขยะมากาจัดจะมี
ปริมาณเพิ่มจากเดิมอีก 18.40 ตันต่อวัน หรือ 534.00 ตันต่อเดือนโดยประมาณ
ตารางที่ 4.23 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าระบบแล้ว
อาเภอ
สวรรคโลก

ทุ่งเสลี่ยม

อปท.ที่เข้าใช้พ้นื ที่แล้ว
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
เทศบาลตาบลในเมือง
เทศบาลตาบลคลองยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยม
องค์การบริหารส่วนตาบลย่านยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลวังไม้ขอน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง
เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเสลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล

เทศบาลตาบลบ้านกลางดง
ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตาบลสารจิตร
ศรีนคร
องค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ
ศรีสาโรง เทศบาลตาบลศรีสาโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเกาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่

ปริมาณขยะมูลฝอย
ตันต่อวัน
ตันต่อเดือน
10.16
274.45
3.00
68.30
1.84
28.79
2.90
92.91
0.82
19.44
1.67
31.42
1.73
29.10
2.62
56.33
2.18
39.44
2.46
31.41
5.03
126.69
1.98
22.41
1.79
30.43
0.91
7.66
*
*
3.76
11.27
6.27
136.15
2.30
59.80
1.42
28.40

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๔

อาเภอ

อปท.ที่เข้าใช้พ้นื ที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะตาเลี้ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านซ่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
รวม

ปริมาณขยะมูลฝอย
ตันต่อวัน
ตันต่อเดือน
2.29
49.74
1.48
29.60
*
*
*
*
42.85
870.05

*ขาดข้ อมูล

ตารางที่ 4.24 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามแล้ว
แต่ยังไม่ใช้ระบบฯ
อาเภอ
สวรรคโลก

อปท.ที่ลงนามแล้วแต่ยังไม่ใช้พื้นที่

เทศบาลตาบลป่ากุมเกาะ
เทศบาลตาบลบางขลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทุ่ง
ศรีนคร
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีนคร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ
ศรีสาโรง องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาขุนไกร
รวม

ปริมาณขยะมูลฝอย
ตันต่อวัน
ตันต่อเดือน
6.00
180.00
2.60
78.00
1.80
54.00
*
*
*
*
3.00
72.00
5.00
150
*
*
18.40
534.00

*ขาดข้ อมูล

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินประสิทธิภาพการกาจัดของระบบที่ได้ออกแบบไว้ เทศบาล
เมืองสวรรคโลก จึงมีนโยบายร่วมทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อตัง้ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะขนาดเล็ก
กาลังการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า 1000 เมกะวัตต์ ซึ่งในขณะนีอ้ ยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดตาม
พระราชบัญญัติร่วมทุน
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๕

3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
การเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทาการเก็บขนเองในทุกๆ วัน ด้วยรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จานวน 4 คัน เพื่อไม่ให้มีขยะหลงเหลือตามอาคารหรือสถานที่ต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมูลฝอยร่วมกาจัด ในระบบกาจัด
ขยะมูลฝอย จะดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ของตนและลาเลียงมาเข้าระบบด้วยรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยของหน่วยงาน โดยมีระยะทางการเก็บขนขยะมูลฝอยจนถึงศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สวรรคโลก ประมาณ 9 – 40 กิโลเมตร
ตารางที่ 4.25 ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ลาดับ
ประเภท
1.
อัดท้าย
2.
อัดท้าย
3.
อัดท้าย
4.
อัดท้าย
4. รถปิ๊กอัพเก็บขน

ขนาด
8.4
5
5
5
2

ทะเบียนรถ
ป.3222
81-3752
81-3753
81-6979
-

ปีที่ได้มา
2539
2552
2552
2556
2558

สภาพรถ
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๖

ตารางที่ 4.26 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

อปท./หน่วยงานอื่น ๆ
เทศบาลตาบลในเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองบางยม
องค์การบริหารส่วนตาบลย่านยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลวังไม้ขอน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเกาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
เทศบาลตาบลคลองยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
เทศบาลตาบลศรีสาโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลสารจิตร
เทศบาลตาบลกลางดง
เทศบาลตาบลเกาะตาเลี้ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเสลี่ยม
เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านซ่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ

ประเภท

ขนาด

อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
ขนาดเล็ก
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย

5
5
5
2
5
5
5
5
5
5

ระยะทางถึง
โครงการ
(กิโลเมตร)
16
14
9
11
13
8
19
17
22
20

อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
23
22
25
22
32
32
30
38
35
20
30

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
(ตัน/วัน)
3
1.84
2.89
0.81
1.67
1.73
2.62
2.30
1.42
1.79
2.18
2.46
2.29
1.41
6.27
2.20
0.91
1.79
1.98
4.45
1.25
3.76

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๗

(2) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก มีความสามารถในการรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยได้ 60 ตันต่อวัน ภายในระบบประกอบด้วยอา คารเครื่องชั่ง ที่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สาหรับบันทึกน้าหนักขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง รวมทั้งป้องกันการนาขยะมูล
ฝอยจากแหล่งอื่นเข้ามากาจัด

อาคารเครื่องชั่งน้าหนัก

สาหรับบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลสวรรคโลก มีจานวน 1 บ่อ
มีลักษณะเป็นแบบ Area Method มีคา่ ตามที่ออกแบบไว้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้
60 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบไว้ให้สามารถฝังกลบได้ 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูง 3 เมตร ซึ่งการดาเนินการ
ในพืน้ ที่จริง สามารถฝังกลบขยะมูลฝอยไปแล้ว 2 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสูงเพียง
1 เมตร และมี
ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิน้ 65 ลูกบาศก์เมตร
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๘

สภาพขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบเทศบาลเมืองสวรรคโลก

สภาพขยะมูลฝอยบริเวณหลุมฝังกลบในโครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๖๙

นอกจากนั้นภายในระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ยังประกอบด้วยระบบบาบัดน้าชะล้างขยะมูลฝอย ซึ่งแบ่งไว้ในพืน้ ที่ทั้งหมด 6 ไร่ มีลักษณะเป็นระบบแบบ
บ่อผึ่ง ประกอบด้วย
- บ่อ Anaerobic Pond ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร
- บ่อ Facultative Pond ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
- บ่อ Maturation Pond ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
โดยหลังการบาบัดจะปล่อยน้าให้ระเหยไปตามสภาพภูมอิ ากาศ ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบน้าใต้ดิน ในรูป
บ่อสังเกตการณ์ จานวน 4 บ่อ และมีระบบจัดการน้าฝน แบบลารางระบายน้า แต่อย่างไรก็ตามในระบบ
ยังขาดระบบควบคุมก๊าซและระบบตรวจสอบก๊าซ

สภาพลารางดิน บริเวณรอบกองขยะมูลฝอย

ระบบบาบัดน้าชะขยะมูลฝอยในโครงการ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๐

สาหรับเครื่องจักรและครุภัณฑ์ที่ประกอบระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สวรรค
โลก มีทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ ขนาด 130 แรงม้า จานวน 1 คัน รถขุดตัก ขนาด 90
แรงม้า จานวน 1 คัน รถบรรทุกดิน 6 ล้อ ขนาด 167 แรงม้า จานวน 1 คัน เครื่องชั่งน้าหนักรถพร้อม
คอมพิวเตอร์แสดงผล และเครื่องคัดแยกขยะ ซึ่งมีสภาพที่ใช้งานได้

สภาพรถประกอบโครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๑

เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยประกอบโครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๒

สภาพเครื
งแยกขยะมู
ขยะส่ว่อนที
่ผ่านการคัลดฝอยในระบบและรถประกอบโครงการ
แยกเพื่อนาไปร่อนผลิตสารปรับปรุงดิน

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๓

เครื่องผลิตสารปรับปรุงดินประกอบโครงการ

ขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการคัดแยก

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๔

ขยะพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกเข้าเครื่องอัดเป็นก้อน

ตาราง 4.27 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภท

ขนาด

รถแทรกเตอร์
130 แรงม้า (D58)
รถแบ็คโฮร์
90 แรงม้า (Ex120)
รถบรรทุกดิน 6 ล้อ
167 (6ล้อ)
เครื่องชั่งน้าหนักรถพร้อม
คอมพิวเตอร์แสดงผล
เครื่องคัดแยกขยะ
เครื่องจักรผลิตสารปรับปรุงดิน
-

ทะเบียนรถ/
ปีที่
เลขครุภัณฑ์ ได้มา
ท.ส. 718 2544
ท.ส. 719 2544
ท.ส. 720 2544
2544

ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้

2553
2555

ใช้งานได้
ใช้งานได้

สภาพ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๕

เครื่องล้างทาความสะอาดขยะประเภทถุงพลาสติก

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๖

นอกจากนั้นภายในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก ยังประกอบด้วยอาคาร
ประกอบและสาธารณูปโภค ที่มีการใช้งานอยู่เป็นปกติ ได้แก่ อาคารสานักงาน อาคารป้อมยาม อาคาร
จอดรถ อาคารซ่อมบารุง ถนนลูกรังภายในโครงการ โดยมีพ้ืนที่ถนนรอบโครงการ 4 ไร่ 3 งาน 68
ตารางวาโดยประมาณ และล้อมรอบตลอดแนวโครงการด้วยลวดหนาม แต่ทั้งนีโ้ ครงการไม่มกี ารจัดพื้นที่
เป็นแนวกันชนป้องกันผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๗

อาคารประกอบและสาธารณูปโภคภายในโครงการ

(3) การติดตามตรวจสอบ
เทศบาลเมืองสวรรคโลก มีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย และตรวจสอบน้าหนัก เพื่อป้องกัน
การนาขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาตมากาจัดในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย รวมทั้งมาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ย
ขยะในระบบ ตลอดจนมีระบบติดตามตรวจสอบน้าใต้ดินหรือบ่อสังเกตการณ์ จานวน 4 บ่อ แต่ไม่พบ
ระบบควบคุมก๊าซและระบบตรวจสอบก๊าซติดตัง้ ในโครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๘

ขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการคัดแยก

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้า
บริหารจัดการ พร้อมดาเนินการคัดแยกและบริหารจัดการ โดยค่าจ้างเหมาคิดจากปริมาณขยะ มูลฝอยที่
เข้าระบบเฉลี่ย 370 บาท/ตัน ซึ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน ประกันปริมาณน้าหนักขยะมูลฝอยที่
1,200 ตันต่อเดือน ซึ่งเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่าย 420,000.- บาทต่อเดือน
- บริษัท ไทยไพบูลย์ จากัด(มหาชน) รับจ้างเหมาคัดแยกขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ
2558 ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2558
- บริษัท กันยง จากัด รับจ้างเหมาบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2559 ระยะเวลา 9
เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2559
ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย มีคนงาน 10-15 คนประจาระบบ ทาการคัดแยกก่อนนาขยะที่เหลือไป
กาจัดในระบบฝังกลบ ส่วนที่แยกได้เทศบาลสวรรคโลกได้เก็บรวบรวมและจาหน่าย เนื่องจาก ถือเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาล โดยการดาเนินการมีการเก็บสถิตแิ ละข้อมูลจัดทาบันทึกรายละเอียดแสดงผลการ
ทางานของระบบในรอบวันและรอบเดือน และมีกาหนดการบารุงรักษ าระบบ/เครื่องจักรทุกระยะการใช้
งาน ตลอดจนมีการจัดทารายงานการซ่อมบารุง ซึ่งการจ้างเหมาบริษัทเอกชนทาให้สามารถลดภาระการ
ซ่อมบารุงเครื่องจักรและแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคได้

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๗๙

สาหรับการกาจัด ขยะมูลฝอยที่เข้าระบบใช้วธิ ีจ้างเหมาเอกชน อัตราค่าจ้าง 350 บาท ต่อตัน
โดยมีการออกเทศบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยครัวเรือนละ 20 บาทต่อ
เดือน ส่วนการกาจัดขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ เก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 20 บาทต่อ 0.12 ลูกบาศก์เมตร
ต่อเดือน ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ และอาคารพาณิชยกรรม ส่วนการดาเนินการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้พืน้ ที่ดาเนินการเองทั้งหมด สาหรับเทศบาลเมือง
สวรรคโลก มีรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะ จานวน ๔คัน และเก็บขนใน ๔ เขตเส้นทาง ดาเนินการเก็บขนทุกวัน
วันละ ๒ เที่ยว สามารถดาเนินการเก็บขนได้ครอบคลุมพืน้ ที่ของเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และไม่มเี รื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้างมีรายละเอียด ดังนี้
เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้ดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง ระยะทางเก็บขนจากชุมชน ถึง
สถานที่ทงิ้ ขยะคิดเป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร โดยดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่
ของเทศบาลฯ ทุกวัน วันละ ๒ เที่ยว ดังนี้
- เที่ยวที่ ๑ เวลา ๐๓.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
- เที่ยวที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
โดยในแต่ละชุมชนนั้นดาเนินการเก็บขนวันเว้นวัน และดาเนินการเก็บขนในตลาด 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
ลาดับที่

ประเภทรถ / ทะเบียน

ขนาดความจุ

ปีที่ซือ้

จานวนคัน

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

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๐

ตารางที่ 4.29 แสดงข้อมูลเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
คันที่
๑

๒

ทะเบียนรถ/ พ.ข.ร
/ ประจารถ
81 - 6979 สุโขทัย
พ.ข.ร. ๑ คน
ประจารถ 2 คน

ป - ๓๒๒๒ สุโขทัย
พ.ข.ร. ๑ คน
ประจารถ ๒ คน

ขนาด
ประเภท
ความจุ
ปีที่ซื้อ
5
แบบอัดท้าย
มี.ค. 2556

๘.๔

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

แบบอัดท้าย เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๘.๐๐น.,๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒ ธค. ๒๕๓๙ ,๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
(เก็บ ๓ รอบ)
- ถนนศรีสัชนาลัย (เฉพาะริมทาง)
- ถนนหน้าเมือง
- ถนนเทศบาลดาริ ๓
- ถนนประชาสงเคราะห์
- ขยะในตลาดสดเทศบาล วันละ 3 รอบ
- ชุมชนสวรรค์เรือนแพ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๑

คันที่
๓

๔.

ทะเบียนรถ/ พ.ข.ร
/ ประจารถ
๘๑ - ๓๗๕๒ สุโขทัย
พ.ข.ร. ๑ คน
ประจารถ ๒ คน

ขนาด
ความจุ
๕

๘๑-๓๗๕๓ สุโขทัย
พ.ข.ร. ๑ คน
ประจารถ ๒ คน

๕

ประเภท
เวลาปฎิบัติงาน
ปีที่ซื้อ
เส้นทางการให้บริการ
แบบอัดท้าย เวลา ๐๓.๐๐-๐๘.๐๐น.และ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.
๙ธ.ค.๒๕๕๒ (เก็บ ๒ รอบ)
- ถนนเทศบาลดาริ ๑,๔,๕
- ถนน ๑ มกราคม
- ถนนประชาสรรค์
- ถนนประสานมิตร
- ถนนหลวงพ่อเจ้า
- ถนนพิชัยนอก
- ถนนพิชัยตัดใหม่
- ถนนพิศาลสุนทรกิจ
- โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
- โรงเรียนกวางวา
-โรงพยาบาลสวรรคโลก (เก็บวันอังคาร
และวันศุกร์ เก็บ ๑ สัปดาห์ เว้น ๒ สัปดาห์)
แบบอัดท้าย เวลา ๐๓.๐๐-๐๘.๐๐น.และ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.
๙ ธ.ค.๒๕๕๒ (เก็บ ๒ รอบ)
- ถนนหน้าเมือง
- ถนนราษฎร์อุทิศ
- ถนนหลังสโมสร
- ถนนวิเชียรศรี
- ถนนเกษมราษฎร์
- ถนนกลางเมือง
- ถนนสายแปด
- ถนนริมยมและซอยแยก (ศรีพนา,ชุมชนในเมือง)
- ซอยองค์การทรัพย์สิน
- โรงพยาบาลสวรรคโลก ( เก็บวันอังคาร และ
วันศุกร์ เก็บ ๑ สัปดาห์ เว้น ๒ สัปดาห์)

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๒

รถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 81-6979 สท.
สีน้าเงิน : รถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน ป 3222 สท.
สีส้ม

: รถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 81 3752 สท.

สีชมพู : รถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 81 3753 สท.

แผนที่ 4.7 เส้นทางการเก็บขนของรถเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก ปี
2558
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๓

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองสวรรคโลก มี การประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย ในรูปของการรณรงค์
การคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ในครัวเรือน ภายในเขตเทศบาลจานวน 11 ชุมชน และการรณรงค์
เรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน การประกาศข้อมูลความรู้ เสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะ รีไซเคิลและขยะ
อันตราย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เรียนกรณีเกิดผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
ซึ่งในระยะ 5 ปีที่
ผ่านมา มีการร้องเรียน 2 ครั้ง ดังนี้
ตารางที่ 4.30 การร้องเรียนในระยะ 5 ปีท่ผี ่านมา
พ.ศ.
ผู้ร้องเรียน
2554 ชาวนาบริเวณบ่อขยะ
2557 ประชาชน ม.5
ตาบลย่านยาว

ประเด็นร้องเรียน
ถุงพลาสติกปลิวเข้าที่นา
- รถขยะปล่อยน้าขยะทิง้ ลงบน
ถนนในหมู่บา้ น
-ขับรถเร็วโดยไม่ระมัดระวัง

2557 ประชาชนที่อาศัยใน
บริเวณใกล้บอ่ ขยะ

- มีกลิ่นรบกวน

การแก้ไขปัญหา
กัน้ ตาข่ายรอบรัว้
- เชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งที่ร่วมทิ้งขยะ มา
ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
-จัดทาป้ายเตือนรถขยะที่นาขยะ
มาทิง้ ที่ศูนย์กาจัดขยะฯ
ทุกคัน โดยติดตั้งบริเวณทางเข้า
บ่อขยะ
- จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสาร
อีเอ็มดับกลิ่น ทุกวัน
-ใช้สารผงแร่เพื่อกาจัดกลิ่น
โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้าชะขยะ
ทุกวัน

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๔

6)

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ในปัจจุบันการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสวรรคโลก มีปัญหา
ประสิทธิภาพของระบบยังไม่สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยัง
มีปัญหาในการกาจัด ดังนี้
- ไม่สามารถควบคุมการเทกองขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบได้อย่างมีระเบียบ ประกอบกับ
ปริมาณขยะมีปริมาณมาก ทาให้กลายเป็นกองสูงไม่สามารถฝังกลบได้ทัน เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย
ไปสู่พื้นที่ของเอกชนข้างเคียง
- ไม่ได้วางแผนการใช้พืน้ ที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอยในแต่ละวัน เมื่อปริมาณขยะมากขึ้น
จาเป็นต้องเปิดพืน้ ที่ตรงกลางกองโดยใช้รถดันขยะไปรอบๆหลุมฝังกลบ ทาให้น้าชะขยะไหลไปรวมกัน
กลายเป็นแอ่งน้าที่อยู่ตรงกลางพื้นที่ฝังกลบ จนทาให้รถเก็บขนขยะไม่สามารถเข้าไปฝังกลบในพืน้ ที่ตรง
กลางได้
- ขยะส่วนใหญ่ยังไม่มกี ารคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
- ขยะมีปริมาณมากขึ้นทุกวันทาให้ฝังกลบขยะในแต่ละวันไม่หมด
- ขาดบุคลากรที่มปี ระสบการณ์โดยตรงในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ
อัตรากาลังในด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
- ระบบสายพานชารุดบ่อย ต้องได้รับการดูแลซ่อมแซมเป็นประจา
นอกจากนั้นโครงการยังตัง้ อยู่ใกล้ที่ดินการเกษตรของชาวบ้านที่ยังมีการใช้ประโยชน์ตอ่ เนื่อง
โดยโครงการไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อใช้เป็นแนวกันชน ทาให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น
เหม็น ขยะปลิวเข้าแปลงนา รวมทั้งปัญหาน้าชะขยะหยดลงพืน้ ถนนระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันทาง
โครงการได้ ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดย การกั้นตาข่ายป้องกันขยะปลิว ผลิตน้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ฉีดพ่น
ดับกลิ่น รวมทั้งปรับพืน้ ที่ทาคันดิน เพื่อให้มพี ืน้ ที่ทงิ้ ขยะได้ตอ่ ไป สาหรับการแก้ไขพฤติกรรมการทิง้ ขยะ
มูลฝอยของประชาชนควร ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องการการคัดแยกขยะ ตลอดกาหนดนโยบายให้สามารถจ้างบริษัทเอกชนร่วมกาจัดขยะ เพื่อให้
สามารถกาจัดขยะได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และมีพ้ืนที่ในการกาจัดขยะได้ยาวนานมากยิ่งขึน้

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๕

ถังน้าหมักชีวภาพและระบบท่อพ่น

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านบริเวณใกล้โครงการ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๖

สภาพการชารุดของอาคารโครงการ

สภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๗

4.4 จังหวัด แพร่
โครงการระบบกาจัดขยะมูลฝอย
เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแพร่
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบสุขาภิบาล ของเทศบาลเมือง
แพร่ ตัง้ อยู่ตาบลแม่หล่าย อาเภอเมือง
จังหวัด แพร่ มีขนาดพืน้ ที่ 17 ไร่ บนที่ดนิ ซึ่งเทศบาลเมืองแพร่ได้จัดซือ้ เองเมื่อปี พ.ศ. 25 30 โดยได้รับ
การสนับสนุน งบประมาณ ในการก่อสร้าง ทั้งหมด 25 ล้านบาท จาก งบประมาณ แผ่นดินผ่าน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้เปิดดาเนินการระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลขึ้นในปี 25 45 ซึ่งมีจานวนปริมาณขยะที่เข้าระบบต่อวันมีทั้งสิน้ 30 - 35 ตัน/วัน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของประสิทธิภาพของการกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลที่ได้ทาการออกแบบไว้
โดยสภาพแวดล้อมบริเวณพืน้ ที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีลาเหมืองชลประทาน ที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร และมีชุมชนหมูท่ ี่ 3 - หมูท่ ี่ 4 ตาบลแม่หล่าย รวมทั้งหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่หล่าย สานักงานโยธาธิการและผังเมือง สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดแพร่ สานักงาน
ทางหลวงชนบทและเทศบาลตาบลแม่หล่าย ซึ่งมีสุขาภิบาลเมืองแพร่ (ฐานะของเทศบาลเมืองแพร่
ขณะนั้น) เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ระบบได้ปิดตัวลงตั้งแต่ปี 2549 จากการต่อต้านจากประชาชน

แผนที่ 4.8 แสดงที่ตั้งสถานีกาจัดขยะมูลฝอย
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๘

แผนที่ 4.9 แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ท่ดี ินในรัศมี 1 กิโลเมตร

แผนผัง 4.6 บริเวณ (Layout) ภายในโครงการ
รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๘๙

เทศบาลเมือง แพร่ มีเขตรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร
แหล่งกาเนิ ดขยะมูลฝอยใน พืน้ ที่เป็นหน่วยงานราชการและเอกชน 22 แห่ง พักประเภทโรงแรมและ
อพาร์ตเม้นท์ 15 แห่ง ตลาด 4 แห่ง โรงพยาบาล 3 แห่งและห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ส่งผลให้
องค์ประกอบขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก
ปัจจุบัน เทศบาลเมือง แพร่มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายหน่วยงาน โดยนโยบายดังกล่าวจะสอดคล้องกับแผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งเทศบาล
เมืองแพร่ได้จัดตั้ง คณะทางานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไว้ชัดเจน มีผรู้ ับผิดชอบ
โดยตรงที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ส่วนระบบข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแพร่ มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล และมีการจัดทารายงานสรุปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้เป็น
ฐานข้อมูลต่อไป พร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการ
กาหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ นอกจากนั้นในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองแพร่มีการ รวมกลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม 2 แห่ง
แต่ยังไม่มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
ระบบฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมือง แพร่ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ จานวน 1 บ่อ แบบ
Trench Method ออกแบบให้ มีอายุการใช้งาน 1 0 ปี แต่ใช้งานจริงได้ 3 ปีตอ้ งปิดตัวลงก่อนหมดอายุ
สาหรับ การจัดการน้าชะมูลฝอย ภายในโครงการ จะมีระบบรวบรวมและสูบน้าชะล้างขยะมูลฝอย เข้า
ระบบบาบัดน้าชะมูลฝอย จานวน 3 บ่อ มีระบบควบคุมก๊าซ
2 จุด ส่วน ระบบการจัดการน้าฝน ใน
โครงการมีลักษณะเป็น รางดินและ รางคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ไม่มีระบบตรวจสอบก๊าซ สาหรับ
องค์ประกอบและระบบสาธารณูปโภคที่ถูกนามาใช้ปฏิบัติงานในระบบกาขัดขยะมูลฝอยที่สร้างขึ้นทดแทน
ที่ยังใช้งานได้ ได้แก่ อาคารสานักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ และอาคารซ่อมบารุง ส่วนถนน
ภายในโครงการเป็นถนนลูกรัง ล้อมรอบตัวโครงการด้วยรั้วลวดหนามและคอนกรีตตลอดแนว โดยมีการ
ปลูกกระถินเป็นแนว กันชน 1 แนว 1 ด้าน ความสูงเฉลี่ย 10 – 12 เมตร

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๙๐

สภาพบริเวณโดยรอบระบบขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาลเมืองแพร่
สิ่งก่อสร้างในระบบ และการลักลอบทิ้งขยะ

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

๑๙๑

สภาพระบบบ่อบาบัดน้าชะขยะในระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแพร่

ระบบตรวจสอบก๊าซแบบท่อ 2 จุดในระบบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแพร่

รายงานการสารวจและประเมิ นระบบรวบรวบและบาบัดน้าเสีย ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืน้ ทีส่ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที ่ 2 ลาปาง

บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการน้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด
การจัดการน้้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยในแต่ละจังหวัดในพืน้ ที่รับผิดชอบของส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง สามารถแยกวิเคราะห์รายจังหวัดได้ ดังนี้
จังหวัดล้าปาง
ปัจจุบันจังหวัดล้าปางมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจ้านวนทั้งสิน้ 103 แห่ง เป็นเทศบาล
จ้านวน 40 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 63 แห่ง โดยในปี 2558 มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเกิดขึ้นรวม 309,777.8 ตันต่อปี หรือ 848.7 ตันต่อวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ให้บริการเก็บขนขยะมีจ้านวน 71 แห่ง มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่ให้บริการเก็บขนขยะ (พืน้ ที่
บริการ) 665.6 ตันต่อวัน แยกเป็นการก้าจัดถูกต้อง 213.3 ตันต่อวัน และก้าจัดไม่ถูกต้อง 298.2
ตันต่อวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมีจ้านวน 32 แห่ง มีขยะที่ก้าจัดไม่
ถูกต้อง 161.3 รวมปริมาณขยะที่น้าไปใช้ประโยชน์ 162.9 ตันต่อวัน มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่
ส้ารวจได้จ้านวนรวมทั้งสิน้ จ้านวน 180 แห่งและมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างจ้านวน70,663.5 ตัน
โดยระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ด้าเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพืน้ ที่ มี
เพียงแห่งเดียว ได้แก่ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครล้าปาง โดยมีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เป็นผู้ทิ้งร่วม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ท2ี่ ต้าบลกล้วยแพะ อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัด
ล้าปาง พื้นที่ 620 ไร่ โดยประมาณ มีปริมาณขยะเข้าประมาณ 220 ตันต่อวัน ส้าหรับการก้าจัดขยะ
มูลฝอยในลักษณะอื่น เช่น การรวบรวมเพื่อแปลรูปเป็นขยะเชือ้ เพลิง ได้แก่ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต้าบลล้อมแรดและเทศบาลต้าบลบ้านสา และการก้าจัดในลักษณะกลุ่มเทศบาลในพืน้ ที่ทาง
ใต้ของตัวจังหวัด โดยใช้พ้ืนที่ของเทศบาลต้าบลเกาะคา ท้าการก้าจัด รวมถึง สถานที่ก้าจัดขยะที่
ด้าเนินการโดยเอกชน ในพืน้ ที่ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง
ซึ่งในปัจจุบันมี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการก้าจัดทั้งสิ้น 93.34 – 98.34 ตันต่อวัน ท้าให้ยังมีขยะมูลฝอยตกค้าง
ในพืน้ ที่ จ้านวนถึง 748.70 ตันต่อวัน
ดังนัน้ โครงการก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล้าปาง ซึ่งมีกระบวนการจัดการขยะโดยการคัดแยก การหมักท้าปุ๋ย และบ่อฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล และสามารถรองรับปริมาณขยะได้ประมาณ 350 ตันต่อวัน ครอบคลุมพืน้ ที่ให้บริการใน 6
อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองล้าปาง เกาะคา เสริมงาม ห้างฉัตร แม่ทะ และแม่เมาะที่ได้ทดลองด้าเนินการ
แล้วตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพืน้ ที่จังหวัดล้าปางได้ในระยะ
ยาว สามารถวิเคราะห์การทดลองด้าเนินการได้ตามรายละเอียด ดังนี้

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

๑๙๓

1. ด้านนโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปางมีนโยบายรับก้าจัดขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ 6
อ้าเภอบริเวณโซนกลางของพืน้ ที่จังหวัด ตามแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
แผนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในระยะยาว
2. ด้านเทคนิค

เป็นศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยที่มกี ระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจร

และทันสมัย โดยในส่วนของการคัดแยกและอัดมูลฝอย สามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ค่อนข้าง
ละเอียด อาทิ การท้าสารปรับปรุงดินจากขยะสดและการทดลองท้าขยะเชือ้ เพลิงจากขยะพลาสติก
ที่ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่น้าไปก้าจัดในหลุมฝังกลบ ส้าหรับในส่วนของระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ปัจจุบันมีน้าเสียเข้าระบบค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ ถือเป็นระบบที่มปี ระสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
3. ด้านการบริหารจัดการ

ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้าสัญญาให้

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่น จ้ากัด เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ พร้อมเทคโนโลยีตา่ งๆ ให้แก่บุคคลากรของหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายให้กองช่างสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ด้าเนินการทั้งการก่อสร้าง เทคโนโลยีที่ใช้และการบริหารจัดการระบบ
โดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดท้าหน้าที่ก้ากับดูแล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ้าเป็นต้องตั้งเจ้าหน้าที่ที่มคี วามรูแ้ ละเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีความรูด้ ้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง
เข้ามารับผิดชอบ เพื่อเริ่มเรียนรูใ้ นช่วงการทดลองระบบและให้สามารถด้าเนินการได้เองอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต ส้าหรับการออกข้อบัญญัติคา่ ธรรมเนียมการก้าจัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้จัดประชุมหารือร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอ้ งการเข้าร่วมก้าจัดแล้ว ได้ข้อสรุป
ค่าธรรมเนียมที่ 215 บาทต่อตัน ซึ่งจะได้พิจารณาด้าเนินการต่อไป
4. ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล

โครงการการก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรยังไม่ชัดเจนถึงเทคโนโลยีที่ใช้และยังไม่
ครอบคลุมในทุกพืน้ ที่ มีผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและน้าไปสู่การร้องเรียนจากประชาชน
แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มแี ผนพัฒนาศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยนี้ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ ที่ช่วยเป็นช่องทางการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชนต่อไป

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

๑๙๔

ดังนัน้ ผลการประเมินระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล้าปางในภาพรวม ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้เท่านัน้ โดยมีองค์ประกอบด้านเทคนิคที่มีผลอยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่วนด้านอื่นๆ ยังต้องปรับปรุง
ส้าหรับระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อปี พ.ศ. 2544
ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครล้าปาง มีประสิทธิภาพการบริการจัดการน้้าเสีย ร้อยละ 30
ของพื้นที่การปกครองทั้งหมด และรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบได้เพียง ร้อยละ 33 ของความสามารถ
ในการรองรับน้้าเสียเพื่อการก้าจัดตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจากระบบรวบรวมน้้าเสียที่ท้าการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุมัตงิ บประมาณ ท่อรวบรวมที่วางไว้ไม่ครอบคลุมพืน้ ที่ ท้าให้น้าทิง้
จากชุมชนบางส่วนถูกปล่อยลงแม่น้าวังโดยไม่ผ่านระบบรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดดังกล่าว เห็นได้จาก
ปัญหาคุณภาพของแม่น้าวังที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครล้าปาง ที่มักมีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึง
เสื่อมโทรม และปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบน้อยกว่าประสิทธิภาพการรองรับ นอกจากนั้นยังมีปัญหา
การเลือกพืน้ ที่ก่อสร้างที่มคี วามลาดชันไม่เหมาะสม ซึ่งล้วนกระทบต่อประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย
ในระบบบ้าบัดดังกล่าวแทบทั้งสิน้
ทั้งนี้ หากพิจารณาการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. ด้านนโยบาย

ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครล้าปางมีผลการด้าเนินงาน

ในด้านนโยบายอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีการจัดท้าโครงการขยายท่อรวบรวมน้้าเสียให้ครอบคลุมพืน้ ที่
บริการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครปี 2561 แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ยังขาดการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการจัดการน้้าเสียชุมชน
2. ด้านเทคนิค

มีการร่วมมือของเทศบาลนครล้าปางและองค์การจัดการน้้าเสีย ที่เป็น

องค์การเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้้าเสีย ที่ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคได้ค่อนข้างดี แต่
อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงพบปัญหาผักตบชวาบริเวณผิวน้้า ซึ่งท้าให้ระบบท้างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีกองช่าง เทศบาลนคร
ล้าปางเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบการจัดการน้้าเสียร่วมกันองค์การจัดการน้้าเสีย

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่

ยังขาดการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการงดระบายน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะและการ
ก่อสร้างท่อเชื่อมรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนเข้าสู่ระบบรวบรวม
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม 171,602.0 ตันต่อปี หรือ 470.1 ตันต่อวัน
แบ่งเป็น ปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้องจ้านวน 182.3 ตันต่อปี มีปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้อง จ้านวน
18.6 ตันต่อปี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จ้านวน 37,605.9 ตัน
โดยศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองพะเยา มี ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูก
สุขาภิบาล มีประสิทธิภาพการรองรับขยะเข้าระบบการก้าจัด 35 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ประสิทธิภาพการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ได้ออกแบบไว้ และได้เปิดด้าเนินการมาแล้วเป็นเวลา 12 ปี
จากที่ออกแบบไว้ 15-20 ปี ปัจจุบันมีปริมาตรบ่อที่ใช้ไปแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 100 ปัจจุบันเทศบาล
เมืองพะเยา ได้เพิ่มปริมาตรการรองรับขยะมูลฝอยของบ่อฝังกลบด้วยการเสริมคันดินบริเวณขอบบ่อ
ท้าให้พนื้ ที่บ่อมีความสูงกว่าบริเวณพืน้ ที่เอกชนโดยรอบ ส่วนระบบการจัดการน้้าชะมูลฝอย ยังด้อย
ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าชะขยะมูลฝอย เนื่องจากตั้งอยู่ต้าแหน่งที่สูงกว่าก้นบ่อขยะ ต้องใช้เครื่องสูบ
และเดินท่อมายังบ่อบ้าบัด ที่ท้าให้มกี ารรั่วซึมระหว่างบริเวณรอยต่อและท่อ นอกจากนั้นพลาสติกรอง
ก้นบ่อยังช้ารุดมีลักษณะโป่งพอง ไม่สามารถกักเก็บและบ้าบัดน้้าเสียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ส้าหรับในส่วนของสาธารณูปโภค อาคารต่างๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ท้าให้ไม่สามารถชั่งน้้าหนักขยะ
มูลฝอยก่อนเข้าระบบ รวมทั้งขาดระบบการล้างท้าความสะอาดรถเก็บขนขยะภายในโครงการ ทั้งนี้
เทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดท้าที่จอดรถเก็บขนขยะและโรงซ่อมบ้ารุงไว้ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ห่าง
จากพืน้ ที่ก้าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีผลให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชน
บริเวณโดยรอบพืน้ ที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ทั้งในประเด็นของกลิ่นเหม็นรบกวน น้้าชะขยะมูลฝอยไหลลง
พืน้ ที่การเกษตรและเศษขยะปลิวออกนอกบ่อก้าจัด เนื่องจากลักษณะภูมปิ ระเทศที่สูงกว่าพืน้ ที่
ข้างเคียงและยังขาดพื้นที่แนวกันชน
ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. ด้านนโยบาย

เทศบาลเมืองพะเยามีนโยบายก่อสร้างสถานที่ก้าจัดขยะทดแทน แต่

เนื่องจากมีปัญหาภายในจึงยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจน โดยผลการด้าเนินงานในด้านนโยบายอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ค่อนข้างสูงเท่านั้น
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง
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2. ด้านเทคนิค เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีพืน้ ฐานความรูด้ ้านการจัดการขยะมูลฝอย
จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ได้เป็นอย่างดีตามก้าลังความสามารถ ทั้งในส่วนการเก็บขนและการ
ก้าจัดขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ แต่เนื่องจากข้อจ้ากัดเรื่องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ท้าให้ผลการ
ด้าเนินงานในด้านเทคนิคจึงอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างสูงเท่านั้น
3. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างต่้า เนื่องจากยัง
ขาดมาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเข้าระบบ ท้าให้มีการลักลอบน้าขยะมูลฝอยมาทิ้งในบริเวณ
โครงการ รวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ ถึงแม้มีการจัดท้าแผนและ
เทศบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งเทศบัญญัติการก้าหนดค่าธรรมเนียมการเก็บขนและการก้าจัดขยะ
มูลฝอยแล้วก็ตาม
4. ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ค่อนข้างต่้า โดยเทศบาลเมืองพะเยายังให้ความส้าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย
และยังขาดการส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ส้าหรับระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพะเยา
มีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบคิดเป็นร้อยละ 49.08 ของประสิทธิภาพการจัดการน้้าเสียที่ออกแบบไว้
ให้บริการบ้าบัดน้้าเสียครอบคลุมพืน้ ที่ร้อยละ 25 ของพื้นที่การปกครองทั้งหมด มีผลการด้าเนินงาน
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองพะเยาได้ด้าเนินการร่วมกับองค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน
ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. ด้านนโยบาย

ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองพะเยา ยังขาดการแต่งตัง้

คณะกรรมการ/คณะท้างานที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งการพิจารณา
จัดท้าเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการจัดการน้้าเสียชุมชน
2. ด้านเทคนิค มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรปรับปรุงในส่วนของการด้าเนินการ
โดยเฉพาะประสิทธิภาพของระบบรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบและร้อยละของปริมาณน้้าเสียเข้าระบบที่
ยังต่้ากว่าประสิทธิภาพที่ออกแบบ รวมทั้งการตรวจวัดคุณภาพน้้าที่ควรท้าให้ครบทุกพารามิเตอร์

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

๑๙๗

ตามมาตรฐานควบคุมน้้าทิง้ และการตรวจสอบซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า การตรวจวัดความลึก
ควบคู่ไปกับการก้าหนดให้มแี ผนการขุดลอกบ่อ และการบ้ารุงรักษาภูมทิ ัศน์โดยรอบระบบบ้าบัด
3. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากได้บริหารจัดการ
ร่วมกับองค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มคี วามรูแ้ ละมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ท้าให้สามารถประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนท้าได้ดีมากขึ้น
4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

อยู่ในเกณฑ์พอใช้

เนื่องจากยังขาดการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมทั้งในรูปของคณะท้างาน กลุ่ม องค์กร
หรือการจัดศูนย์เรียนรู้ดา้ นการจัดการน้้าเสียชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในรูปของการจ่าย
ค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย ตลอดจนทั้งการให้บริการประชาชนโดยการเชื่อท่อรับน้้าเสียออกจากอาคาร
บ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวมที่ยังไม่ครอบคลุม
จังหวัดสุโขทัย
ปัจจุบัน มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวม 210,772.8 ตันต่อปี หรือ 579.1 ตันต่อวัน
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารให้บริการเก็บขนจ้านวน 59 แห่ง รวมปริมาณเก็บขนไปก้าจัด
จ้านวน 295.4 ตันต่อวัน แบ่งเป็นปริมาณขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้องจ้านวน 109.6 ตันต่อวัน และปริมาณ
ขยะที่ก้าจัดถูกต้อง จ้านวน 185.8 ตันต่อวัน โดยรวมจังหวัดสุโขทัยมีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
จ้านวน 103.5 ตันต่อปี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จ้านวน 45,909.9 ตัน
ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยมีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลอยู่ 2 แห่ง ได้แก่
1) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต้าบลตาลเตี้ย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รองรับ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ทางทิศใต้ของจังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยเข้าระบบแล้วทั้งสิ้น 72.11
ตันต่อวัน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอยเข้าระบบตามที่ได้
ออกแบบไว้
2) เทศบาลเมืองสวรรคโลก ตัง้ อยู่ที่หมู่ 8 ต้าบลย่านยาว อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ทางเหนือของจังหวัดสุโขทัย โดยระบบสามารถรองรับปริมาณขยะ
มูลฝอยได้ทั้งสิ้น 254 ตันต่อวัน

ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบจ้านวน 65 ตันต่อวัน

คิดเป็นร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพของระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ได้ออกแบบไว้
ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

๑๙๘

1. ด้านนโยบาย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีนโยบายค่อนข้างชัดเจนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมี
การท้าบันทึกข้อตกลงรับก้าจัดขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางใต้ของจังหวัด ส่วนเทศบาล
เมืองสวรรคโลก ปัจจุบันมีการท้าบันทึกข้อตกลงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเหนือของจังหวัด
แล้วเช่นกัน แต่ยังมีการเข้าใช้พ้ืนที่ไม่ครบทั้งหมด และมีนโยบายการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
แก้ไขปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยล้นระบบ
2. ด้านเทคนิค เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีผลการด้าเนินงานด้านเทคนิคอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ส่วนเทศบาลเมืองสวรรคโลกมีผลการท้างานอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากยังขาดระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดท้าแนวกันชน รวมทั้งการวางแผนการฝังกลบ บดอัดและ
ปิดทับ ที่ยังไม่สามารถควบคุมต้าแหน่งและทิศทางของรถขนขยะมูลฝอยที่น้าขยะมูลฝอยเข้ามาทิง้ ใน
ศูนย์ก้าจัดฯ ให้น้าขยะมาทิง้ กองได้อย่างเป็นระเบียบ จนท้าให้ปิดเส้นทางเข้ากลางหลุม ต้องเปิด
เส้นทางใหม่ ท้าให้กลายเป้ฯแอ่งน้้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุด
3. ด้านการบริหารจัดการ

ผลการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการของเทศบาลเมือง

สุโขทัยธานีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยยังมีข้อบกพร่องในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบจากบ่อฝังกลบ รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องกลิ่น และช่างเทคนิคประจ้าที่ผ่านการอบรมเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการบ้ารุงรักษาที่มปี ัญหาเรื่องการซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
ส่วนเทศบาลเมืองสวรรคโลกมีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากยังขาด
องค์ประกอบด้านบุคคลากรผูค้ วบคุมระบบที่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ โดยมีเฉพาะช่างเทคนิคประจ้าระบบแต่ยังไม่ผา่ นการอบรมเช่นกัน
นอกจากนั้นยังขาดการวางแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศภายนอก ท้าให้ขาดข้อมูลค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนของ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังขาดศักยภาพในการซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
4. ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการด้าเนินงานของเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานีอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนเทศบาลเมืองสวรรคโลกมีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ซึ่งอาจเกิดจากขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด้าเนินการ อาทิ การขาด
ผูแ้ ทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขาดการส่งเสริมให้มี
การจัดตัง้ กลุ่ม ชมรม องค์กร หรือศูนย์เรียนรูด้ ้านการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ นอกจากนั้นยังขาด

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

๑๙๙

ประสิทธิภาพในส่วนของการให้บริการประชาชน เช่น การเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ไม่
เพียงพอ และยังเตรียมได้ไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ท้าให้มกี ารตกค้างของขยะมูลฝอยในบางวัน
ส้าหรับระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพืน้ ที่จังหวัดสุโขทัยมีเพียง 1 โครงการ ได้แก่ ระบบ
รวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลสุโขทัยธานี ครอบคลุมพืน้ ที่ให้บริการ 2.94 ตารางกิโลเมตร
หรือร้อยละ 84 ของพื้นที่รวมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และมีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบร้อยละ
83.01 ของความสามารถการบ้าบัดที่ออกแบบไว้ โดยผลการด้าเนินงานของระบบอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ทั้งนี้ เนื่องจากการด้าเนินระบบในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน้้าท่วมระบบในทุกปี จากสภาพพื้นที่
จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ลุ่มและมีความเสี่ยงการเกิดน้้าท่วม อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท้างาน
ของระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย และเมื่อพิจารณาการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในด้านต่างๆ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. ด้านนโยบาย

ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีผลการ

ด้าเนินงานในด้านนโยบายอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้ยังการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการ
จัดการน้้าเสียชุมชนยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด้าเนินการ รวมทั้งยังขาดการแต่งตัง้
คณะกรรมการหรือคณะท้างานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนก็ตาม
2. ด้านเทคนิค มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจวัดคุรภาพ
น้้าเสียเข้า-ออก ในบางพารามิเตอร์ยังท้าไม่ครบและไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิง้
จากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลที่ยังมีไม่ครบ และ
การดูแลภูมิทัศน์รอบระบบที่ไม่ตอ่ เนื่อง
3. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการด้าเนินงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างต่้า เนื่องจากขาด
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบ 12 เดือน เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบที่อาจมี
ผลต่อระบบนิเวศในพืน้ ที่ข้างเคียง รวมทั้งจุดบกพร่องของการบ้ารุงรักษาระบบ ได้แก่ ขาดการวาง
แผนการบ้ารุงรักษาที่ชัดเจน ท้าให้การปฏิบัติงานเป้นไปอย่างไร้ทิศทาง รวมถึงยังไม่มีการจัดท้า
รายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลในระบบให้มคี วามพร้อมใช้อยู่เสมอ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้าง
ต่้า ที่อาจยังต้องมีการปรับปรุงในส่วนของการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมทั้งในรูปของการ
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

๒๐๐

ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท้างานด้านการจัดการน้้าเสียชุมชน ร่วมบ้าบัดน้้าเสียเบือ้ งต้นระดับ
ครัวเรือน โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบรวบรวม

และเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคาร

บ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวม
จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่ยังไม่มีระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใดๆ ที่ถูกสุขาภิบาล
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการเจริญเติบโตของเมือง ทั้งในส่วนของการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ขยะมูลฝอยและการเกิดแหล่งน้้าเสียในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองแพร่เคยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. 2545 โดยออกแบบให้
สามารถใช้งานได้ 10 ปี แต่ได้ปิดท้าการเมื่อ ปี 2549 เนื่องจากถูกชาวบ้านร้องเรียนกรณีกลิ่นและ
การขนส่งขยะมูลฝอย

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวบและบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง

บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย

จากการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยใน
พืน้ ที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ด้าเนินงาน ตลอดจนประสิทธิภาพของการเดินระบบ สามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้ดังนี้
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ ควรให้ความส้าคัญ โดยการจัดสรร
งบประมาณที่แน่นอน พร้อมทั้งจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการระบบ
เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มคี วามรูแ้ ละความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ ที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านและมีวุฒกิ ารศึกษาเกี่ยวข้องกับการ
จัดการน้้าเสียหรือการจัดการขยะมูลฝอย
1.3 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่บริการได้มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ระบบ ทั้งในรูปของการร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงสร้างการบริหารจัดการระบบที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดตัง้ ขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในรูปของการจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการทั้งในการจัดการ
น้้าเสียและการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งควรมีการจัดเก็บข้อมูลการด้าเนินงานไว้อย่างต่อเนื่อง
ส้าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการด้าเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
1.4 ควรประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานของระบบฯ ให้ประชาชนได้ทราบถึงขัน้ ตอน
กระบวนการท้างาน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้มีความรูค้ วามเข้าใจที่
ถูกต้องในทิศทางเดียวกันที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน ป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
การเดินระบบ
1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดท้าโครงการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ
น้้าเสียที่ตน้ ทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานของระบบฯ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ปลายเหตุ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มสี ่วนร่วม อาทิ การคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง การติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนก่อนการระบายน้้าทิง้ สูร่ ะบบรวบรวมน้้าเสีย เป็นต้น
ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย และระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยในบริเวณ
พืน้ ที่ตั้งของระบบ เป็นส้าคัญ ถึงแม้วา่ ระบบดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือส้าคัญในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีข้นึ ก็ตาม

จัดทำโดย
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 2 ลำปำง
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