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คํานํา 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแวดล�อม  โดยสํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 10 ร วมกับ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ได�ดําเนินการสํารวจและประเมินระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุ มน้ําชีตอนบน ประจําป.งบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ซ่ึงเป7นโครงการท่ีได�รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต�แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด ต้ังแต ป.งบประมาณ 2537-2559  ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดได�แก  จังหวัดกาฬสินธุ>  
ขอนแก น  ชัยภูมิ  มหาสารคาม  และหนองบัวลําภู จํานวน  20 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือให�ได�ข�อมูล
พ้ืนฐานและข�อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  เนื้อหาของรายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด�วย  บทสรุปผู�บริหาร   บทท่ี 1  ข�อมูลพ้ืนฐานรายจังหวัด  บทท่ี 2  
สถานการณ>น้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด  บทท่ี 3 ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสียชุมชน  บทท่ี 4 ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  บทท่ี 5  บทวิเคราะห>การจัดการ
น้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนรายจังหวัด และบทท่ี 6 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายด�านการจัดการน้ําเสียและขยะ
มูลฝอยชุมชน 

  รายงานฉบับนี้ สําเร็จลงได�  ด�วยความอนุเคราะห>จากคณะผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีขององค>กร
ปกครองส วนท�องถ่ินเปEาหมายในการให�ข�อมูลในเชิงนโยบาย  สถิติ และการดําเนินงานการบริหารจัดการระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเข�าพ้ืนท่ี
เพ่ือตรวจสอบสภาพการดําเนินระบบ ฯ การบันทึกภาพ และประการสําคัญคือการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีทําให�สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 10  
สามารถบูรณาการงานติดตามและประเมินระบบครั้งนี้กับภารกิจของสํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 10  ในฐานะ
องค>กรวิชาการด�านสิ่งแวดล�อมในภูมิภาคได�อย างเป7นรูปธรรม 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
1.  ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

  ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 10   ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบ ำบัด
น  ำเสียชุมชนและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ในช่วงเดือนเมษำยนถึงกรกฎำคม 2559 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมข้อมูล  ติดตำมและประเมินกำรบริหำรจัดกำรระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนและระบบ
ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นรำยระบบ พร้อมทั งให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรระบบให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ น  โดยด ำเนินกำร  ลงพื นที่ส ำรวจข้อมูลและให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรบริหำรจัดกำรระบบฯ 
รวมทั งสิ น 20 แห่ง โดยมีระบบที่ก่อสร้ำงเสร็จและใช้งำนรวม 18 แห่ง  และมีระบบที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 2 แห่ง  นอกจำกนี  ยังมีพื นที่ที่ด ำเนินกำรปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยเพ่ือก ำจัดขยะตกค้ำง
สะสม (Control Dump) ในพื นที่จังหวัดขอนแก่น 8 แห่ง และจังหวัดกำฬสินธุ์  ดังตำรำงที่ 1 และรูปที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  ระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบน 
จังหวัด ระบบรวบรวมและ 

บ ำบัดน  ำเสีย 
ระบบก ำจดัขยะมูลฝอย สถำนที่ก ำจัดขยะตกค้ำง

สะสม (Control Dump) 
กำฬสินธุ ์ เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ อบจ.กำฬสินธุ์  

(ยกเลิกโครงกำร) 
ขอนแก่น เทศบำลนครขอนแก่น เทศบำลนครขอนแก่น เทศบำลต ำบลโนนศิลำ 

 เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 
(อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง) 

เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  เทศบำลต ำบลแวงใหญ่ 
เทศบำลต ำบลชนบท 

 เทศบำลต ำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เทศบำลเมืองเมืองพล เทศบำลต ำบลภูผำม่ำน 
  เทศบำลเมืองชุมแพ เทศบำลต ำบลสีชมพู 
  เทศบำลเมืองกระนวน 

เทศบำลต ำบลน  ำพอง 
เทศบำลต ำบลบ้ำนฝำง 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด* 
อบต.ดงเค็ง* 
(*ยกเลิกโครงกำร) 

ชัยภูมิ เทศบำลเมืองชัยภูมิ เทศบำลเมืองชัยภูมิ - 
มหำสำรคำม เทศบำลเมืองมหำสำรคำม เทศบำลเมืองมหำสำรคำม - 

 เทศบำลต ำบลโกสุมพิสัย เทศบำลต ำบลเชียงยืน  
หนองบัวล ำภ ู เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู - 

  เทศบำลต ำบลโนนสัง  
  เทศบำลต ำบลนำกลำง 

(อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง) 
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 1.1   ข้อมูลพื นฐำนรำยจังหวัด 
 พื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบนครอบคลุมพื นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำฬสินธุ์  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด
ชัยภูมิ  จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดหนองบัวล ำภู มีเนื อที่รวม 39,762 ตำรำงกิโลเมตร จ ำนวนประชำกร 5.38 
ล้ำนคน มีกำรแบ่งเขตกำรปกครอง 5 จังหวัด  79  อ ำเภอ  649 ต ำบล 7,991 หมู่บ้ำน และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 5 แห่ง  เทศบำลนคร 1 แห่ง เทศบำลเมือง 11 แห่ง  เทศบำล
ต ำบล 222 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 491 แห่ง  ดังมีข้อมูลพื นฐำนรำยจังหวัดในตำรำงที่ 2 

ตำรำงท่ี 2  ข้อมูลพื นฐำนรำยจังหวัดในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบน 
จังหวัด ข้อมูลพื นฐำน 
กำฬสินธุ ์  เนื อที่ 6,946 ตร.กม. แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 18 อ ำเภอ 135 ต ำบล 1,584 

 หมู่บ้ำน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย อบจ. 1 แห่ง  เทศบำลเมือง  
 2 แห่ง เทศบำลต ำบล 77 แห่ง และ อบต. 71 แห่ง  มีประชำกร 985,203 คน 
  มีระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 1 แห่ง และระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
 ชุมชน 1 แห่ง ของเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 

ขอนแก่น  เนื อที่ 10,885 ตร.กม. แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 26 อ ำเภอ 199 ต ำบล 2,139 
 หมู่บ้ำน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย อบจ. 1 แห่ง  เทศบำลนคร 1  
 แห่ง เทศบำลเมือง 6 แห่ง เทศบำลต ำบล 78 แห่ง และ อบต. 139 แห่ง  มี 
 ประชำกร 1,798,014 คน 
  มีระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 2 แห่ง และอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง 1 แห่ง 
 และระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 6 แห่ง  

ชัยภูมิ  เนื อที่ 12,778 ตร.กม. แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 16 อ ำเภอ 123 ต ำบล 1,617 
 หมู่บ้ำน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย อบจ. 1 แห่ง  เทศบำลเมือง  
 1 แห่ง เทศบำลต ำบล 34 แห่ง และอบต. 107 แห่ง  มีประชำกร 1,138,252 คน 
  มีระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 1 แห่ง และระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
 ชุมชน 1 แห่ง  

มหำสำรคำม  เนื อที่ 5,292 ตร.กม. แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 13 อ ำเภอ 133 ต ำบล 1,944 
 หมู่บ้ำน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย อบจ. 1 แห่ง  เทศบำลเมือง  
 1 แห่ง เทศบำลต ำบล 18 แห่ง และอบต. 123 แห่ง  มีประชำกร 964,596 คน 
  มีระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 2 แห่ง และระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
 ชุมชน 2 แห่ง  

หนองบัวล ำภ ู  เนื อที่ 3,859 ตร.กม. แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 6 อ ำเภอ 59 ต ำบล 707 
 หมู่บ้ำน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย อบจ. 1 แห่ง  เทศบำลเมือง  
 1 แห่ง เทศบำลต ำบล 15 แห่ง และอบต. 51 แห่ง  มีประชำกร 510,074 คน 
  มีระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 2 แห่ง และอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง 1 แห่ง 
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รูปที่ 1 แผนที่ระบบก ำจัดขยะและระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบน 
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 1.2   ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 

 ระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบนมีทั งหมด 7 แห่ง  มีกำรด ำเนิน
ระบบ 5 แห่ง  หยุดด ำเนินระบบ 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม เนื่องจำกสถำนี
สูบน  ำเสียเข้ำระบบช ำรุดอยู่ระหว่ำงกำรซ่อมแซม  และอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น  ส ำหรับประสิทธิภำพกำรด ำเนินระบบบ ำบัดน  ำเสีย  ประเมินจำก 3 ส่วนคือ  
 ส่วนที่ 1 ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ  โดยประเมินจำกปริมำณน  ำเสียที่เข้ำระบบเทียบกับ
ขนำดของระบบบ ำบัดน  ำเสีย  พบว่ำ ระบบบ ำบัดน  ำเสียทั ง 5 แห่งที่มีกำรเดินระบบ มีปริมำณน  ำเสียเข้ำระบบ
บ ำบัดน  ำเสียวันละ 445-40,000 ลูกบำศก์เมตร หรือคิดเป็นประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบร้อยละ  3.18 - 95  
ของปริมำณน  ำเสียที่ระบบสำมำรถรองรับได ้  
 ส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำเสีย  โดยประเมินจำกประสิทธิภำพกำรลด BOD และ
คุณภำพน  ำออกจำกระบบ พบว่ำทุกแห่งมีคุณภำพน  ำออกจำกระบบไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน และมีประสิทธิภำพ
กำรลด BOD อยู่ในช่วงร้อยละ 58.5-89   
 ส่วนที่ 3 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสียโดยรวม จำกเกณฑ์ประเมิน 4 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนนโยบำย  ด้ำนเทคนิค  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน พบว่ำ ระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 83  และ
ต้องปรับปรุงระบบคิดเป็นร้อยละ 17  นอกจำกนี   ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบริกำร
บ ำบัดน  ำเสียจำกแหล่งก ำเนิดในชุมชน ดังมีรำยละเอียดในตำรำงที่ 3 

ตำรำงที ่3  ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเดินระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน  
จังหวัด เทศบำล ประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน  ำเสีย 

กำฬสินธุ ์ เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 

- ระบบบ่อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon) รองรับน  ำเสีย 14,000 
ลบ.ม.ต่อวัน  ครอบคลุมพื นที่บริกำรร้อยละ 40 ของพื นที่เทศบำล 
วงเงินก่อสร้ำง 207.500 ล้ำนบำท เริ่มเดินระบบปี 2551 
- ปริมำณน  ำเสียเข้ำระบบเฉลี่ย 445 ลบ.ม.ต่อวัน  คิดเปน็
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนร้อยละ 3.18  แต่มีค่ำ BOD น  ำเสยีเข้ำ
ระบบต่ ำมำก (12  มก./ล.) เมื่อเทียบกับค่ำที่ออกแบบไว้ 
- ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำเสีย พบว่ำมีประสิทธิภำพกำรลด BOD 
ร้อยละ 58.5 และคุณภำพน  ำออกไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  มีค่ำ 
Total Suspended Solids (TSS) เกินมำตรฐำน (31 มก./ล.) 
- ยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน  ำเสีย 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 79) 

ขอนแก่น เทศบำลนครขอนแก่น 

- ระบบบ่อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon) รองรับน  ำเสีย 78,000 
ลบ.ม.ต่อวัน  ครอบคลุมพื นที่บริกำรร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบำล 
วงเงินก่อสร้ำงรวม 1,211.846 ล้ำนบำท  เริ่มเดินระบบปี 2545 
- ป ริม ำณ น  ำ เสี ย เข้ ำ ระบ บ  40,000 ลบ .ม .ต่ อ วั น   คิ ด เป็ น
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนร้อยละ 51  แต่มีค่ำ BOD น  ำเสียเข้ำระบบ
ค่อนข้ำงต่ ำ (56 มก./ล.) เมื่อเทียบกับค่ำที่ออกแบบไว้ 
- ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำเสีย พบว่ำมีประสิทธิภำพกำรลด BOD 
ร้อยละ 72.7 และมีคุณภำพน  ำออกไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน มีค่ำ
ฟอสฟอรัสทั งหมดและ Oil & Grease เกินมำตรฐำน 
- ยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบดัน  ำเสีย 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 79 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 5 ~ 
  

ตำรำงที ่  3   ประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบน (ต่อ) 
จังหวัด เทศบำล ประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน  ำเสีย 

ขอนแก่น 
เทศบำลต ำบล 
เขื่อนอุบลรัตน์ 

- ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) รองรับน  ำเสีย 400 
ลบ.ม.ต่อวัน  ครอบคลุมพื นที่บริกำรร้อยละ 33 ของพื นที่เทศบำล  
วงเงินก่อสร้ำง 2.890 ล้ำนบำท  เร่ิมเดินระบบเมื่อ ปี 2550 
- ปริมำณน  ำเสียเข้ำระบบ 150-250 ลบ.ม.ต่อวัน  คิดเปน็
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนร้อยละ 37.5-62.5  และมีค่ำ BOD 
น  ำเสียเข้ำระบบค่อนข้ำงสูง (98.4 มก./ล.) 
- ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำเสีย พบว่ำมีประสิทธิภำพกำรลด BOD ร้อย
ละ 89 และคุณภำพน  ำออกไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน มีค่ำฟอสฟอรัส
ทั งหมดเกินค่ำมำตรฐำน 
- ยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน  ำเสีย 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 64) 

 

เทศบำลเมืองบ้ำนไผ ่

- ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน  ำเสีย 2,500 ลบ.ม.ต่อวัน  
ครอบคลุมพื นที่บริกำรร้อยละ 40 ของพื นที่เทศบำล  วงเงินก่อสร้ำง 
107.170 ล้ำนบำท 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

ชัยภูมิ เทศบำลเมืองชัยภูมิ 

- ระบบบ่อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon) รองรับน  ำเสีย 5,000   
ลบ.ม.ต่อวัน  ครอบคลุมพื นที่บริกำรร้อยละ 18 ของพื นที่เทศบำล 
วงเงินก่อสร้ำง 55.167 ล้ำนบำท  เริ่มเดินระบบเมื่อ ปี 2554 
- หยุดเดินระบบ เนื่องจำกมีกำรขุดลอกคลองกุดจำนโดยกรมชลประทำน  
ส่งผลให้ต้องรื อท่อรวบรวมและบ่อดักน  ำเสีย พร้อมกับก่อสร้ำงวำงท่อ
รวบรวมและบ่อดักน  ำเสียให้ใหม่ไปในครำวเดียวกัน  ท ำให้ไม่สำมำรถ
รวบรวมน  ำเสียเข้ำระบบบ ำบัดได้ และปล่อยลงห้วยเสวโดยตรง   
- ยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบดัน  ำเสีย 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 66) 

มหำสำรคำม 

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

- ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน  ำเสีย 4,200 ลบ.ม.ต่อวัน  
ครอบคลุมพื นที่บริกำรร้อยละ 10 ของพื นที่เทศบำล วงเงินก่อสร้ำง 
186.750 ล้ำนบำท  เริ่มเดินระบบเมื่อปี 2552 
- ปริมำณน  ำเสียเข้ำระบบ 2,800-4,000 ลบ.ม.ต่อวัน คิดเป็น
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนร้อยละ 67-95 และมีค่ำ BOD น  ำเสียเข้ำระบบ
ค่อนข้ำงต่ ำ (35.8 มก./ล.) 
- ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำเสีย พบว่ำมีประสิทธิภำพกำรลด BOD 
ร้อยละ 63 (BOD กรอง) และคุณภำพน  ำออกไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
มีค่ำฟอสฟอรัสทั งหมดเกินค่ำมำตรฐำน (2.999 มก./ล.) 
- ยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบดัน  ำเสีย 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 77) 

เทศบำลต ำบลโกสุมพสิัย 

- ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน  ำเสีย 1,500 ลบ.ม.ต่อ
วัน  ครอบคลุมพื นที่บริกำรร้อยละ 35 ของพื นที่เทศบำล  วงเงิน
ก่อสร้ำง 3.430 ล้ำนบำท  เริ่มเดินระบบเมื่อปี 2546 
- หยุดเดินระบบ เนื่องจำกระบบสูบน  ำเสียเข้ำระบบช ำรุด 
- มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน  ำเสีย 10 บำทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน และสถำนบริกำร กิจกำรร้ำนค้ำและสถำนที่รำชกำร 20 บำท/เดือน 
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ตำรำงที ่  3   ประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบน (ต่อ) 
จังหวัด เทศบำล ประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน  ำเสีย 

มหำสำรคำม เทศบำลต ำบลโกสุมพสิัย - ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับปรับปรุง (ร้อยละ 57) 
  
 ปัญหำและอุปสรรคกำรบริหำรจัดกำรระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน   
 1)  พื นที่ให้บริกำรรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียครอบคลุมเฉพำะเขตชุมชนหนำแน่น ย่ำนตลำด
กำรค้ำ คิดเป็นร้อยละ 10-40 ของพื นที่เขตกำรปกครองเท่ำนั น  ขณะที่ในปัจจุบันมีกำรขยำยตัวของชุมชนโดย
เฉพำะที่อยู่อำศัยและกำรค้ำไปยังพื นที่ที่ยังไม่มีกำรให้บริกำรที่เหลือ จึงท ำให้ประสบปัญหำน  ำเสียชุมชน และ
ส่งผลต่อคุณภำพในแหล่งน  ำสำธำรณะที่เป็นแหล่งรองรับ 
 2)  ปริมำณน  ำเสียเข้ำระบบยังไม่เต็มศักยภำพของระบบ  โดยมีปริมำณน  ำเสียเข้ำระบบเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 50 ของศักยภำพระบบบ ำบัดเท่ำนั น  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภำพระบบโดยท ำให้ระยะเวลำเก็บกัก
ในบ่อบ ำบัดน  ำเสียนำนกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกำรออกแบบ  เกิดสภำพกำรสะสมของตะกอนสำรอำหำรและเกิด
ปัญหำกำรเจริญเติบโตของสำหร่ำยสีเขียวในบ่อบ ำบัดปริมำณมำก  (Algae  Bloom)  ทั งนี เนื่องมำจำก กำร
ออกแบบระบบบ ำบัดน  ำเสียมีขนำดใหญ่เกินไป เพ่ือให้สำมำรถรองรับปริมำณน  ำเสียในอนำคต 20 ปี   ปัญหำ
ท่อรวบรวมทรุดหรือน  ำเสียไม่ไหลเข้ำท่อรวบรวมและระบบบ ำบัด  หรือน  ำเสียไหลซึมออกตำมรอยแตกของท่อ  
กำรเชื่อมท่อจำกบ้ำนเรือนเข้ำสู่ท่อรวบรวมหลักยังไม่ครอบคลุม  เป็นต้น 
 3)  กำรดูแลรักษำเส้นท่อของระบบรวบรวมน  ำเสียไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ  เช่นระบบท่อ
รวบรวมอุดตัน หรือท่อรวบรวมทรุด/แตก ท ำให้ปริมำณน  ำที่เข้ำสู่ท่อรวบรวมน้อยมีกำรไหลระบำยต่ ำและ
น  ำซึมเข้ำเส้นท่อมำกในฤดูฝน  ประกอบกับส่วนใหญ่ไม่มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  โดยมีกำรด ำเนินกำร
ต่อเมื่อมีกำรร้องเรียนหรือร้องขอจำกประชำชน และเพ่ือกำรระบำยน  ำท่วมขัง   
 4)  บำงแห่งมีกำรน ำน  ำเสียจำกบ่อบ ำบัดในระบบที่ยังไม่ผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัดไปใช้ประโยชน์ใน
กำรเกษตรกรรม อำจพบปัญหำกำรปนเปื้อนของเชื อโรค 
 5)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบให้มีประสิทธิภำพต้องใช้งบประมำณสูง  และ อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่
มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรบ ำบัดน  ำเสีย ก่อให้เกิดภำระกับท้องถิ่นในกำรจัดสรรงบประมำณในกำรดูแล
ระบบ  และส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรเดินระบบ 
 6)  บุคลำกรในกำรดูแลรับผิดชอบกำรเดินระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสีย มีจ ำนวนไม่เพียงพอ 
และยังไม่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพียงพอ  ท ำให้กำรด ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำทิ งจำก
ระบบ ฯ และกำรจัดเก็บข้อมูลคุณภำพน  ำเข้ำ – ออก หรือข้อมูลอ่ืนเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรยังมี
ประสิทธิภำพไม่เพียงพอ 
 7)  ยังไม่มีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรใช้ระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียร่วมกันและกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน  ำเสียระหว่ำงท้องถิ่นที่มีเขตกำรปกครองติดกัน  หำกเมื่อมีกำรเชื่อมท่อรวบรวมเข้ำ
ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชน เพ่ือให้ระบบใช้งำนได้เต็มศักยภำพ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขตที่มีกำรขยำยตัวของชุมชน
เพ่ิมขึ นอย่ำงรวดเร็ว   
 8)  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชนค่อนข้ำงน้อย  และมีกำรสร้ำงควำม
ตระหนักและควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในพื นที่ยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชนได้เท่ำที่ควร  โดยเฉพำะกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน  ำเสีย  กำรเชื่อม
ท่อจำกบ้ำนเรือนเข้ำสู่ท่อรวบรวมหลัก  กำรเฝ้ำระวังและกำรใช้ทรัพยำกรน  ำอย่ำงประหยัด เป็นต้น 
 9)  ระบบส่วนใหญ่ยังไม่มีกำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบและเฝ้ำระวังคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน  ำที่รองรับน  ำทิ งจำกกำรบ ำบัด 
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 ข้อเสนอแนะต่อกำรบริหำรจัดกำรระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 
 1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรส่งเสริมและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในพื นที่ใน
กำรจัดกำรน  ำเสียอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรเชื่อมท่อน  ำเสีย
จำกบ้ำนเรือนเข้ำสู่ท่อหลัก (ท่อ Main)  กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน  ำเสีย  กำรติดตั งถังดักไขมัน และกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรน  ำเสียที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  เพ่ือให้ปริมำณน  ำเสียเข้ำระบบบ ำบัดมำกขึ น  และให้มีรำยได้ใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น  
 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดท ำแผนกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบท่อรวบรวมน  ำเสีย และ
ด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงสม่ ำเสมอ  รวมถึง ควรพิจำรณำกำรขยำยแนวเส้นท่อรวบรวม  น  ำเสียให้ครอบคลุม
เพ่ิมขึ น โดยเฉพำะเขตพื นที่ที่มีกำรขยำยตัวของชุมชนเพ่ิมขึ น  เพ่ือให้สำมำรถรวบรวมน  ำเสียเข้ำระบบบ ำบัดได้
มำกขึ น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น 
 3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินระบบโดยตรง เพ่ือให้เกิดกำรดูแลระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน ให้มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง  
 4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดเก็บฐำนข้อมูลปริมำณน  ำ คุณภำพน  ำเข้ำ-ออกจำกระบบ  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวบรวมและบ ำบัดต่อหน่วยอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ต้นทุนและกำรขยำย
ระบบในอนำคตต่อไป  รวมถึง กำรทบทวนและจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียให้สอดรับกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ น 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจำรณำแนวทำงในกำรน ำน  ำทิ งจำกกำรบ ำบัดไปใช้
ประโยชน์ให้มำกขึ นและควรท ำควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรในกำรน ำน  ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ 
 6)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจำรณำแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรบ ำบัดน  ำเสีย  เพ่ือให้เกิดรำยได้ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

 1.3   ผลกำรส ำรวจและประเมินระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบนมีกำรด ำเนินระบบ 12 แห่ง และอยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำง 1 แห่ง  ได้แก่ เทศบำลต ำบลนำกลำง  จังหวัดหนองบัวล ำภู  ส่วนใหญ่มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม 
(Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล  โดยมี 2 แห่ง เป็นระบบผสมผสำน (ระบบฝังกลบ,ท ำปุ๋ย
หมัก,ระบบคัดแยก) ได้แก่ เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์และเทศบำลต ำบลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม  มีสถำนีขนถ่ำย 
1 แห่ง คือ เทศบำลนครขอนแก่น  
  ส ำหรับประสิทธิภำพในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยท้องถิ่นทุกแห่งสำมำรถรวบรวมและเก็บขนขยะ  
มูลฝอยได้ครอบคลุมพื นที่ให้บริกำร  ประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะมูลฝอยมีคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของระบบ 
แบ่งออกเป็น   
   -  ด ำเนินกำรบดอัดและฝังกลบทุกวัน จ ำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ เทศบำลเมือง
บ้ำนไผ่  เทศบำลเมืองชุมแพ  เทศบำลเมืองเมืองพล  เทศบำลเมืองกระนวน  เทศบำลต ำบลน  ำพอง (จ้ำงเหมำ
เอกชน) จังหวัดขอนแก่น  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์   
 - ด ำเนินกำรฝังกลบสัปดำห์ละ 1- 2 ครั งหรือทยอยฝังกลบ  จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
25 ได้แก่ เทศบำลต ำบลเชียงยืน  จังหวัดมหำสำรคำม  เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู  เทศบำลต ำบลโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวล ำภู 
 - ด ำเนินกำรเทกองไม่ฝังกลบ จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ได้แก่  เทศบำลนครขอนแก่น  
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  และเทศบำลเมืองชัยภูมิ    
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 นอกจำกนี   ผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยโดยรวม  จำกเกณฑ์กำรประเมิน 
4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนนโยบำย  ด้ำนเทคนิค  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน พบว่ำ ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 83  และอยู่ในเกณฑ์
ดี คิดเป็นร้อยละ 17 โดยมีเพียง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์  และเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
โดยส่วนใหญ่มีคะแนนด้ำนเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำรค่อนข้ำงต่ ำ ดังมีรำยละเอียดในตำรำงที่ 4 

ตำรำงที ่4  ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเดินระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ ำนวน 12 แห่ง 
จังหวัด เทศบำล ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 
กำฬสินธุ ์ เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ - ระบบผสมผสำน (ระบบฝังกลบ , ท ำปุ๋ยหมัก , ระบบคัดแยก) 

- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 90 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 35 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 400 บำทต่อตัน  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2550 
- ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวัน ไม่มีขยะตกค้ำง 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมีใช้งำน 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 95.59) 

ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบำลนครขอนแก่น - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล และมีสถำนีขนถ่ำย 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 250 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 12 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 375 บำทต่อตัน  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2543 
- ด ำเนินกำรเทกองไม่ด ำเนินกำรฝังกลบ 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 67.74) 

เทศบำลเมืองชุมแพ - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 30-35 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 2 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 800 บำทต่อตัน เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2545 
- ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวัน 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 74.19) 

เทศบำลเมืองกระนวน - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 27 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 16 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 450 บำทต่อตัน เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2545 
- ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวัน แต่มีบำงวันที่ฝังกลบขยะไม่หมด 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 72.58) 

เทศบำลเมืองเมืองพล - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 20 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 14 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 400 บำทต่อตัน  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2545 
- ด ำเนินกำรบดอัดและฝังกลบทุกวัน  
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 75.0) 

เทศบำลเมืองบำ้นไผ่ - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 40-42 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 10 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 250 บำทต่อตัน  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2545 
- ด ำเนินกำรบดอัดและฝังกลบทุกวัน 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 81.45) 
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ตำรำงที ่ 4   ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเดินระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ) 
จังหวัด เทศบำล ผลกำรประเมินระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 

ขอนแก่น เทศบำลต ำบลน  ำพอง - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 11 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 3 แห่ง 
- ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวัน โดยจ้ำงเหมำเอกชน 75,000 บำทต่อ
เดือน  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2547 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 75.0) 

ชัยภูมิ เทศบำลเมืองชัยภูมิ   - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 50-60 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 12 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 800 บำทต่อตัน  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2546 
- ด ำเนินกำรเทกองทุกวันและบดอัดเป็นบำงวัน   
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 63.17) 

มหำสำรคำม 

เทศบำลต ำบลเชียงยนื - ระบบผสมผสำน (ระบบฝังกลบ , ท ำปุ๋ยหมัก , ระบบคัดแยก) 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 29 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 17 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 600 บำทต่อตนั  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2544 
- ด ำเนินกำรบดอัดทุกวัน และฝงักลบสปัดำห์ละ 1-2 ครั ง 
- มีระบบก ำจดัสิ่งปฏิกูลแต่ไมไ่ดใ้ช้งำน 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 69.85) 

 
 

เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

- ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 29 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 10 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 400 บำทต่อตัน  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2543 
- ด ำเนินกำรเทกองและบดอัด ไม่ได้ฝังกลบ 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 64.52) 

หนองบัวล ำภ ู
 

เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภ ู - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 53 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 12 แห่ง 
เก็บค่ำก ำจัด 470 บำทต่อตัน  เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2546 
- ด ำเนินกำรเทกอง บดอัด และฝังกลบทุกวัน แต่มีขยะสะสมมำกท ำ
ให้ฝังกลบขยะไม่หมดรำยวัน 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 
- ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 71.77) 

เทศบำลต ำบลโนนสงั - ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 10 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย 2 แห่ง   
 เก็บค่ำก ำจัด 500 บำทต่อตัน เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเมื่อ 2557 
- ด ำเนินกำรเทกอง ไม่ท ำกำรฝังกลบทุกวัน 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลและใช้งำน 
 ประสิทธิภำพระบบโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 70.03) 

เทศบำลต ำบลนำกลำง อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง เป็นระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
- ออกแบบรองรับปริมำณขยะเข้ำระบบ 30 ตันต่อวัน จ ำนวน
เครือข่ำย 9 แห่ง 
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 ปัญหำและอุปสรรคกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน     
 1)  ระบบบำงแห่งยังไม่ได้ด ำเนินกำรฝังกลบขยะอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล แต่มีกำรบดอัดขยะ
เท่ำนั น  และกำรบดอัดขยะก่อนกำรฝังกลบยังไม่มีประสิทธิภำพ  ท ำให้เกิดปัญหำในขณะเครื่องจักรลงไป  
ฝังกลบไม่ได้  โดยเฉพำะในฤดูฝนที่เกิดน  ำขังในบ่อฝังกลบ 
 2)  ระบบรวบรวมน  ำชะขยะไม่มีประสิทธิภำพหรือสถำนีสูบน  ำชะขยะช ำรุด ไม่สำมำรถ
รวบรวมน  ำชะขยะเข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสียได้ ส่งผลให้ระบบบ ำบัดน  ำเสียไม่มีกำรใช้งำน และบำงแห่งระบบ
บ ำบัดน  ำเสียไม่มีประสิทธิภำพ มีสภำพตื นเขิน วัชพืชขึ นรก แผ่นพลำสติกฉีกขำดและไฟไหม้ หรือกลำยเป็นที่
ทิ งขยะมูลฝอย  ส่งผลให้เกิดปัญหำน  ำชะขยะไหลซึมออกนอกบ่อฝังกลบและขังอยู่ในบ่อฝังกลบ  จึงเป็น
อุปสรรคต่อกำรฝังกลบขยะรำยวัน 
  3)  เครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบก ำจัดขยะมูลฝอยช ำรุดบ่อย และมีอำยุกำรใช้งำนเกิน 10 ปี  
จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำรฝังกลบขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภำพทุกวัน 
  4)  บ่อสังเกตกำรณ์บำงแห่ง สร้ำงไม่ถูกหลักวิชำกำรท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกสิ่งแวดล้อม
ภำยนอก และกำรสร้ำงไม่ถูกต ำแหน่ง/ไม่สอดคล้องกับระดับน  ำใต้ดินไม่สำมำรถเก็บน  ำมำวิเครำะห์ได้ และส่วน
ใหญ่ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์ 
 5)  ระบบบ่อหมักสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำร
ออกแบบไม่สอดคล้องกับควำมสะดวกในกำรใช้งำน  และยังไม่มีมำตรกำรในกำรควบคุมผู้ประกอบกำรที่ได้รับ
สัมปทำนกำรรวบรวมและเก็บขนให้น ำสิ่งปฏิกูลไปถ่ำยทิ งยังระบบจัดกำรสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบ  รวมถึงท่ีตั ง
ห่ำงไกลเพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยและเสียเวลำเดินทำง 
 6)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรคัดแยกและจัดกำรขยะ
อันตรำยชุมชนออกจำกขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งอำจจะส่งผลให้เกิดกำรปนเปื้อนโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม 
 7)  กำรดูแลรักษำระบบระบำยน  ำรอบสถำนที่ก ำจัดขยะและพื นที่กันชน (Buffer zone)  
ส่วนใหญ่ขำดควำมต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  ท ำให้ตื นเขิน  มีเศษดินวัชพืชขึ น  เศษขยะ กีดขวำงทำงระบำยน  ำ  หรือ
บำงแห่งไม่พบระบบระบำยน  ำฝนและแนวไม้ยืนต้นที่เป็นพื นที่กันชนบริเวณแนวรั ว 
 8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเฉพำะกำรรวบรวมและ
เก็บขนขยะมูลฝอย และมีอัตรำค่อนข้ำงต่ ำ หรืออำจจะต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง  และยังไม่สำมำรถเก็บได้
ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน  ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยเก็บขนค่อนข้ำงสูง เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม  รวมถึงยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอยภำยในเขตพื นที่
รับผิดชอบ 
 
 ข้อเสนอแนะต่อกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
  1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรลด และคัด
แยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนระบบ รวมถึง ด ำเนินกำรจัดกำรขยะอันตรำยชุมชน
อย่ำงเป็นระบบ  
 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด ำเนินกำรฝังกลบขยะมูลฝอยให้ได้ทุกวัน เพ่ือไม่ ให้เกิด
ขยะสะสมและปัญหำน  ำชะขยะขังในบ่อฝังกลบ รวมถึงเกิดควำมมั่นคงแข็งแรงและควำมปลอดภัยในกำร
ปฏิบัติงำนฝังกลบขยะเมื่อขึ นชั นขยะมูลฝอยตำมที่ออกแบบไว้  โดยมีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
พร้อมทั งสื่อสำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรหน้ำงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  
ตลอดจนจัดท ำแผนซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรที่ใช้งำนในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย  แผนกำรดูแลรักษำระบบระบำย
น  ำและพื นที่กันชน (Buffer zone)  และด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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 3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจำรณำด ำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำจำกบ่อ
สังเกตกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  และอำจจะต้องตรวจสอบทำงด้ำนเทคนิคในกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงบ่อ
สังเกตกำรณ์ให้ได้ตำมมำตรฐำน เพ่ือพิจำรณำให้สอดคล้องกับข้อมูลระดับน  ำใต้ดินในส่วนทิศทำงกำรไหลและ
ปริมำณน  ำ  ทั งนี  อำจจะประสำนกับกรมทรัพยำกรน  ำบำดำลในกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและกำรส ำรวจเบื องต้น 
 4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจำรณำแนวทำงในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยให้ครอบคลุม และพิจำรณำแนวทำงในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอยจำก
แหล่งก ำเนิด  อำทิ  กำรให้ชุมชนเป็นผู้จัดเก็บ  กำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง  เป็นต้น   
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรพิจำรณำด ำเนินกำรจัดให้มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและใช้งำนได้  ควบคู่กับกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้แก่ประชำชนและเกษตรกร และพิจำรณำก ำหนดมำตรกำร/
แนวทำงปฏิบัติในกำรขออนุญำตหรือต่อใบอนุญำตส ำหรับผู้ประกอบกำรดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิให้เกิดผล
กระทบด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่ประชำชนและสิ่งแวดล้อม   
 6)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับในกำรจัดกำรขยะ  
มูลฝอย ให้สำมำรถเป็นผู้เชี่ยวชำญและปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 7)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำง
เป็นระบบ และควรมีแผนแม่บทในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยชุมชนที่ชัดเจนเพ่ือใช้ประโยชน์
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 

1.4  ผลกำรติดตำมการด าเนินการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (Control Dump) 

 ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสม  ได้แก่ โครงกำร
ปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในพื นที่จังหวัดขอนแก่น 8 แห่ง และโครงกำรปรับปรุงสถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์  พบว่ำ  ในพื นที่จังหวัดขอนแก่น  มี
เพียง 6 แห่งที่สำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสม  อีก 2 แห่ง (อบต.ดงเค็ง และ
เทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด)  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกไม่พร้อมด้ำนแบบรำยละเอียดก่อสร้ำงและปัญหำ
ด้ำนที่ดินซึ่งเป็นที่สำธำรณประโยชน์  ส ำหรับโครงกำรปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์  ยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำร 
  

 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร    
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีกำรด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำ 
และบำงแห่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ต้องยกเลิกโครงกำร  เนื่องจำก เป็นกำรของบประมำณเพ่ิมเติมในปี 2559  
ซึ่ง สผ. ได้มีกำรพิจำรณำเสร็จสิ นกระบวนกำรไปแล้ว  จึงท ำให้เกิดควำมสับสนในขั นตอนกำรด ำเนินกำร และ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ไม่มีควำมชัดเจนเท่ำที่ควร โดยเฉพำะเรื่องที่ดิน และควำมพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงฤดูฝน  ซึ่ง
เป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ล่ำช้ำ 
 นอกจำกนี   ยังพบว่ำเมื่อด ำเนินกำรปรับปรุงสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยเพ่ือฝังกลบขยะตกค้ำง
สะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่  มีควำมประสงค์จะใช้สถำนที่ก ำจัดขยะ     
มูลฝอยเพ่ือรองรับปริมำณขยะที่เกิดขึ นรำยวันในพื นที่เขตกำรปกครองของตนเองอีกสักระยะหนึ่ง โดยมีกำร
บริหำรจัดกำรแบบฝังกลบเป็นระยะ (1-3 เดือนต่อครั ง)  เนื่องจำกไม่มีเครื่องจักรกลในกำรฝังกลบขยะรำยวัน 
ต้องจ้ำงเหมำด ำเนินกำร  และข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณของท้องถิ่น    
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 ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินกำรสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยแบบ Control Dump   

 เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีควำมประสงค์จะใช้สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย
ต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง  ดังนั น เพ่ือไม่ให้เกิดขยะตกค้ำงสะสมอีก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องด ำเนินกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยรำยวัน โดยกำรบดอัดและฝังกลบทุกวัน และมีกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรก ำจัดขยะมูลฝอยเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ของกรมควบคุมมลพิษ ควบคู่กับ
กำรด ำเนินกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทำง  นอกจำกนี   ขอให้พิจำรณำระยะเวลำกำรใช้งำนสถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอยเพียงชั่วครำวเท่ำนั น  (ประมำณ 2-3 ปี)  เนื่องจำกเป็นระบบที่ยอมรับได้และมีเฉพำะ
องค์ประกอบหลักของระบบในเบื องต้นเท่ำนั น  ซึ่งไม่ครอบคลุมระบบป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และควรเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำขยะมูลฝอยไปก ำจัดให้ถูกหลักวิชำกำรต่อไป  
 
2.  บทวิเครำะห์กำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชน  

   2.1   กำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้ำหมำย  

 พื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบนมีกำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนโดยกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตั งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2537 - 2558  ได้แก่  
1)  กำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่งที่ได้รับงบประมำณ
อุดหนุน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื นที่ เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  วงเงินก่อสร้ำงรวม 1,861.43 ล้ำนบำท มี
ศักยภำพในกำรรองรับปริมำณน  ำเสียรวมทั งสิ น 105,600 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน แต่รวบรวมและบ ำบัด 
น  ำเสียได้เพียง 46,950 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 16.26 ของปริมำณน  ำเสียชุมชนเมืองที่เกิดขึ นเท่ำนั น  
นอกจำกนี  ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรเตรียมพร้อมในกำรจัดกำร   น  ำเสียชุมชน โดยมีกำรจัดเตรียม
ที่ดิน  กำรศึกษำและออกแบบรำยละเอียด เพียงร้อยละ 20 ของพื นที่เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  และ 2) กำรก่อสร้ำง
ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยรวม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้ำภำพหลักได้รับงบประมำณอุดหนุนในกำร
ก่อสร้ำงศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยรวมจ ำนวน 13 แห่ง วงเงินก่อสร้ำงรวม 828.864 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 34 ของ
ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยหลักที่ก ำหนดไว้  สำมำรถก ำจัดขยะมูลฝอยรวม 700 ตันต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 19 ของ
ปริมำณขยะมูลฝอยเกิดขึ น  มีท้องถิ่นเข้ำร่วมศูนย์รวม 140 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19 ของท้องถิ่นทั งหมด ส ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีกำรจัดเตรียมที่ดิน  
กำรศึกษำและออกแบบรำยละเอียดเพียงร้อยละ 13 ของพื นที่เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้   

 อย่ำงไรก็ตำม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนใหญ่มีกำรด ำเนินกิจกรรมในส่วนกำรสร้ำง
จิตส ำนึก/กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยใช้งบของท้องถิ่นเอง แต่กำรฟ้ืนฟูและบ ำบัดคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องให้งบประมำณด ำเนินงำนค่อนข้ำงสูง ได้แก่ กำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียและก ำจัดขยะมูล
ฝอยรวม ซึ่งเกินศักยภำพของท้องถิ่น และ อปท.เป้ำหมำยที่มีปัญหำสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนรุนแรงส่วนใหญ่ ยังไม่
สำมำรถจัดท ำโครงกำรให้สมบูรณ์ครบถ้วนเพ่ือเสนอขอรับกำรอุดหนุนงบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือ
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดได้ ทั งนี เนื่องจำก  
 1)  อปท. ยังมีควำมเข้ำใจไม่เพียงพอต่อหลักเกณฑ์และขั นตอนของแผนปฏิบัติกำรฯ  จึงไม่ได้มี
กำรเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรแก้ไขปัญหำน  ำเสียและขยะมูลฝอยในพื นที่  หรือ อปท. 
บำงแห่งมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำและออกแบบรำยละเอียด พร้อมทั งเอกสำรที่เกี่ยวข้องอ่ืน แต่ยังไม่
สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณได้ เช่น กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร  กำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบ
รำยละเอียด  กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกำรจัดกำรข้อมูลน  ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนที่แสดงข้อมูลไม่
ครบถ้วนชัดเจน  กำรเตรียมควำมพร้อมเรื่องที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินสำธำรณประโยชน์และมีขั นตอนกำรขอ
อนุญำตใช้ที่ซับซ้อนยุ่งยำกและใช้ระยะเวลำที่ค่อนข้ำงนำน  ทั งที่บำงแห่งที่สำธำรณประโยชน์ดังกล่ำว มีกำรใช้เป็น
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ที่ทิ งขยะมูลฝอยหรือที่รองรับน  ำเสียชุมชนอยู่แล้ว  กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกระบวนกำรมีส่วนร่วมได้อย่ำงแท้จริง  กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโครงกำรยังไม่ครบถ้วน เป็นต้น 
 2)  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื นที่ค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่ริเริ่มและ
ด ำเนินกำรโดยท้องถิ่นเอง ขำดกำรประชำสัมพันธ์และกระบวนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อ ง ส่งผล
ให้ประชำชนในพื นท่ียังไม่มีควำมเข้ำใจ หรือบำงแห่งอำจเกิดกำรต่อต้ำน 
 3)  กำรถ่ำยทอดแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมระดับภำค ซึ่งเป็นกรอบแนวทำงและก ำหนด
พื นที่เป้ำหมำยหลักในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศลุ่มน  ำ ยังไม่มีควำมต่อเนื่องและชัดเจน  ส่งผลให้ ทส.จ . 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ อปท. ไม่เข้ำใจและรับรู้ถึงทิศทำงและเป้ำหมำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับพื นที่  
จึงไม่เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยในระดับพื นที่ 
 4)  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของท้องถิ่น ซึ่งขึ นอยู่กับวำระของผู้บริหำร
และกำรโยกย้ำยเปลี่ยนแปลงในระดับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  และขำดกำรประสำนงำนในพื นที่อย่ำงต่อเนื่อง  
ส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำในพื นที่  ทั งด้ำนนโยบำย  บุคลำกร  งบประมำณ และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 2.2   กำรประเมินประสิทธิภำพกำรรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 

  ประสิทธิภำพกำรรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบนทั ง 6 แห่งพบว่ำ ระบบรวบ 
รวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑพอใช้  แต่อย่ำงไรก็ตำม ระบบส่วนใหญ่ยังมีกำรบริหำรจัดกำร
ระบบในภำพรวมไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร   โดยเฉพำะระดับเทศบำลต ำบลมีข้อจ ำกัดในกำรด้ำนงบประมำณใน
กำรบริหำรจัดกำร และบุคลำกรที่ไม่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน  ขณะที่ระดับเทศบำลนครและเทศบำล
เมืองมีศักยภำพทั งด้ำนงบประมำณและบุคลำกร  แต่ให้ควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนงบประมำณและกิจกรรม
ด ำเนินงำนเพ่ือบริหำรจัดกำรระบบค่อนข้ำงน้อย  แม้ว่ำจะมีนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและก ำหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน แต่กำรจัดตั งงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรน  ำเสียเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
เท่ำนั น  นอกจำกนี  ส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบำยในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน  ำเสีย  จึงท ำให้ไม่มีรำยได้
เพ่ิมเติมส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรระบบให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น  ประกอบกับกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชนค่อนข้ำงน้อย  ท ำให้ไม่สำมำรถสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนในพื นที่ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชนได้เท่ำที่ควร  โดยเฉพำะ
กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบัดน  ำเสีย  กำรเชื่อมท่อจำกบ้ำนเรือนเข้ำสู่ท่อรวบรวมหลัก   กำรเฝ้ำระวังแหล่งน  ำ 
และกำรใช้ทรัพยำกรน  ำอย่ำงประหยัด เป็นต้น 
  
 2.3   กำรประเมินประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

 ประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชีตอนบนทั ง 12 แห่งพบว่ำ ระบบก ำจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้  โดยส่วนใหญ่มีนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ค่อนข้ำง
ชัดเจนและต่อเนื่อง  แต่กำรบริหำรจัดกำรระบบยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร  ตั งแต่ต้นทำง ซึ่งยังมีกำรคัด
แยกขยะจำกแหล่งก ำเนิดและกำรจัดกำรของเสียอันตรำยชุมชนค่อนข้ำงน้อย ส่งผลต่อปริมำณขยะ   มูลฝอยที่
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น  แม้ว่ำกำรรวบรวมและเก็บขนขยะจะมีกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมพื นที่   แต่ยังไม่มีกำร
สนับสนุนหรือจัดเตรียมภำชนะกำรคัดแยกขยะแต่ละประเภทที่ชัดเจน   ส ำหรับกำรก ำจัดขยะ ส่วนใหญ่
สำมำรถด ำเนินกำรฝังกลบขยะทุกวัน  แต่บำงแห่งยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝังกลบได้ทุกวัน เนื่องจำกไม่มีกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติงำนรำยวันที่ชัดเจน  งบประมำณไม่เพียงพอ  ไม่มีกำรเตรียมดินฝังกลบ  และเครื่องจักรช ำรุด
ต้องซ่อมแซมบ่อย  โดยเฉพำะช่วงฤดูฝน บำงแห่งพบปัญหำเครื่องจักรไม่สำมำรถเข้ำพื นที่ท ำงำนได้ เนื่องจำกมี
น  ำชะขยะขังในบ่อฝังกลบ และกำรบดอัดฝังกลบขยะอำจไม่แน่นพอ ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยใน
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กำรท ำงำนของคนและเครื่องจักร  นอกจำกนี  ส่วนใหญ่มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเฉพำะกำรรวบรวมและเก็บ
ขนขยะมูลฝอย แต่มีอัตรำค่อนข้ำงต่ ำ หรืออำจจะต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง  รวมถึงยังไม่มีกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดขยะมูลฝอยภำยในเขตพื นที่รับผิดชอบ   
 
3.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยกำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 
 1)  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล
แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง  และพัฒนำระบบกำรติดตำม
ประเมินผลฯ ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยติดตำมตั งแต่ระยะเริ่มโครงกำร  ระยะก่อสร้ำง และระยะด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง  ควบคู่กับกำรพัฒนำศักยภำพส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  และท้องถิ่นในกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและน  ำเสียชุมชน เพ่ือให้มี
รูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนกระตุ้นกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง   
  2)  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควรสร้ำงแรงจูงใจแก่ท้องถิ่นใน
กำรด ำเนินกำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดให้ประสบผลส ำเร็จ   อำทิ  กำรเชิดชูเกียรติในกำรเป็นพื นที่ต้นแบบกำรด ำเนินกำรจัดกำรน  ำเสียและ
ขยะมูลฝอยชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูล
ฝอยชุมชนระดับท้องถิ่น  เพ่ือถ่ำยทอดบทเรียนประสบกำรณ์และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ น   
  3)  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ควรพิจำรณำให้ส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำค และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วยงำนประสำนและ
ด ำเนินกำร  โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิค
และงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  ดังนี   
  -  สนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมของท้องถิ่นที่มีศักยภำพและพื นที่เป้ำหมำยที่มีแนวโน้ม
สภำพปัญหำน  ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง  เช่น  กำรพัฒนำศักยภำพ อปท. ในกำรจัดกำรน  ำเสีย
และขยะมูลฝอยชุมชน   กำรชี แจงหลักเกณฑ์ขั นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ  และกำรส ำรวจประเมินควำม
พร้อมในพื นที่เบื องต้น  เป็นต้น 
   -  กำรติดตำมประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
และควรพิจำรณำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่จ ำเป็น  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรระบบฯ  ต่อไป 
 4)  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควรพิจำรณำสนับสนุนและ
พัฒนำกำรใช้กลไกคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในกำรขับเคลื่อนกำรเชิงรุกและแก้ไขปัญหำน  ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนในระดับ
พื นที่อย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรมมำกขึ น  อำทิ  กำรพิจำรณำให้มีกำรค่ำตอบแทน/เบี ยประชุมคณะกรรมกำร   
และกำรก ำหนดรูปแบบกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำรที่ชัดเจน เช่น กำรเข้ำร่วมกระบวนกำรกำรจัดท ำ
โครงกำรตั งแต่เริ่มต้น   กำรลงส ำรวจควำมพร้อมในพื นที่  กำรพิจำรณำแบบรำยละเอียดก่อสร้ำง  กำรเข้ำร่วม
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพื นท่ี เป็นต้น   
 5)  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควรพิจำรณำกำรสร้ำงกลไกใน
กำรจัดสรรงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปให้เชื่อมโยงกับดัชนีตัวชี วัดหรือเกณฑ์มำตรฐำนในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  โดยอำจเป็นควำมตกลงและร่วมมือของ 3 หน่วยงำนหนักคือ กระทรวงมหำดไทย  
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และส ำนักงบประมำณ  เพ่ือเป็นกำรบังคับให้ท้องถิ่นสำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ น 
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 6)  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควรมีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำย Roadmap กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยชุมชน  ซึ่งเป็นนโยบำย
เร่งด่วนของรัฐบำล  โดยกำรประสำนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจทั ง 3 กรมหลักคือ กรมควบคุมมลพิษ  กรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม และส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   เพ่ือให้เกิด
ควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสมในระดับจังหวัดและพื นที่ที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 7)  หลักเกณฑ์แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ควรทบทวนกำร
สนับสนุนในประเด็น ดังนี  
   - กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงจิตส ำนึกควำมตระหนัก โดยเชื่อมโยง
หรือใช้กลไกกองทุนสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปแบบทีชัดเจนต่อเนื่อง  เนื่องจำกเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรด ำเนินงำนให้
ประสบผลส ำเร็จ  โดยอำจจะต้องพิจำรณำผลลัพธ์ที่เกิดขึ น และกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม   
   - กำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทดแทนที่มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 10 ปี เพ่ือให้กำรจัดกำร
ระบบมีประสิทธิภำพยิ่งขึ น และมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
   - กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกำรน  ำเสียและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนำดเล็กหรือกำรรวมกลุ่มขนำดเล็กที่มีศักยภำพในกำรด ำเนินงำนและเป็นปัญหำที่เกิดขึ นจริงในพื นที่ ขณะที่
เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่อำจจะเป็นปัญหำที่ไม่เร่งด่วน 
   - กำรจัดกำรน  ำเสีย ควรพิจำรณำหลักเกณฑ์หรือกลไกให้ท้องถิ่นมีกำรด ำเนินกำรเชื่อมท่อ  
น  ำเสียจำกบ้ำนเรือนเข้ำสู่ท่อหลัก และกำรส่งเสริมหรือบังคับให้ท้องถิ่นเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรบ ำบัดน  ำเสีย 
โดยกำรเก็บรวมกับค่ำประปำหรือค่ำควำมสกปรกในรูป BOD Loading 
   - กำรพิจำรณำแนวทำงกำรใช้ที่ดินสำธำรณประโยชน์เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำน  ำเสียและขยะ 
มูลฝอยชุมชน  โดยอำจจะพิจำรณำให้ใช้ที่ดินสำธำรณประโยชน์เป็นกำรชั่วครำว (ขอต่อกำรอนุญำตทุก 5 ปี)  
ควบคู่กับกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบต่อสำธำรณะ
อย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งจะมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติมำกกว่ำกำรขอใช้และกำรถอนสภำพที่ดินสำธำรณประโยชน์
ตำมมำตรำ 8 ทวิ และมำตรำ 9 
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บทที่ 1  
ข�อมูลพ้ืนฐานรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ�มนํ้าชีตอนบน 

 

1.  ข�อมูลท่ัวไปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุ�มน้ําชีตอนบน 

 พ้ืนท่ีลุ�มน้ําชีตอนบน เป�นพ้ืนท่ีท่ีต้ังอยู�ศูนย�กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 
จังหวัด ได,แก� จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดกาฬสินธุ� จังหวัดขอนแก�น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดมหาสารคาม มี
พ้ืนท่ีรวม 39,762 ตร.กม. (7.75 % ของพ้ืนท่ีประเทศไทย) มีประชากร 5.38 ล,านคน (8.22 % ของประชากร
ท้ังหมด) มีเขตการปกครอง 5 จังหวัด 79 อําเภอ 649 ตําบล 7,991 หมู�บ,านและมีการปกครองส�วนท,องถ่ิน
ประกอบด,วยองค�การบริหารส�วนจังหวัด 5 แห�ง เทศบาลนคร 1 แห�ง เทศบาลเมือง 11 แห�ง เทศบาลตําบล  
222 แห�ง และองค�การบริหารส�วนตําบล 491 แห�ง พ้ืนท่ีลุ�มน้ําชีตอนบนมีบทบาทเป�นศูนย�กลางของธุรกิจ การค,า 
การบริการ การคมนาคม  และการศึกษา  ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคต�างๆ และเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีแหล�ง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญ การใช,ประโยชน�ส�วนใหญ�ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรร,อยละ 68 ของพ้ืนท่ี  ในขณะท่ีโครงสร,าง
การผลิตหลักมาจากภาคการค,า (ประมาณร,อยละ 50) เนื่องจากศักยภาพและข,อจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล,อม  

 

รูปท่ี 2  แผนท่ีแสดงจังหวัดในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําชีตอนบน 

เป�นพ้ืนท่ีต,นน้ําท่ีสําคัญของลําน้ําหลายสาย ได,แก� ลําน้ําพรม ลําพะเนียง ลําน้ําเชิญ ลําน้ําพอง ลําน้ําปาว 
ไหลลงสู�แม�น้ําชีแม�น้ํามูลและแม�น้ําโขง 

 โดยพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด,วยปHาและภูเขาร,อยละ 50 ของพ้ืนท่ีจังหวัด นอก
นั้นเป�นท่ีราบสูงบริเวณตอนกลางของจังหวัดเป�นพ้ืนท่ีราบมีพ้ืนท่ีปHาไม,และเทือกเขา จังหวัดหนองบัวลําภู  
ภูมิประเทศสภาพพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป�นท่ีราบสูง บางส�วนเป�นพ้ืนท่ีเนินลาดต้ืนถึงลาดลึก จังหวัดขอนแก�นลักษณะ 
 ภูมิประเทศต้ังอยู�ในเขตท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดกาฬสินธุ�มีลักษณะภูมิประเทศเป�นภูเขาสูงจนถึงท่ี
ราบลุ�ม มีน้ําแช�ขังและสภาพพ้ืนท่ี จังหวัดมหาสารคามเป�นท่ีราบสูงลักษณะดินเป�นดินปนทรายหรือดินทรายร�วน 
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2.  ข�อมูลพ้ืนฐานรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ�มนํ้าชีตอนบน 

2.1 ข�อมูลพ้ืนฐานจังหวัดกาฬสินธุ/ 

 1)  สภาพทางกายภาพ 

   จังหวัดกาฬสินธุ�  ต้ังอยู�ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว�างเส,นละติจูด  
(เส,นรุ,ง) ท่ี 16-17 องศาเหนือ และลองติจูด  (เส,นแวง) ท่ี 103-104 องศาตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 
6,946.746 ตร.กม. หรือ 4,341,716 ไร� คิดเป�นร,อยละ 4.5 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขต
ติดต�อกับจังหวัดใกล,เคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต�อกับ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีลําน้ําปาว และห,วยลําพัน
  ชาดเป�นแนวก้ันแบ�งเขต  

 ทิศใต,  ติดต�อกับ จังหวัดร,อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม  

 ทิศตะวันออก  ติดต�อกับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปKนน้ําของเทือก  
  เขาภูพาน เป�นแนวแบ�งเขต  

 ทิศตะวันตก  ติดต�อกับ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีลําน้ําชีเป�นเส,นแบ�งเขตและบางส�วนติดต�อกับ 
    จังหวัดขอนแก�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 เขตการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ� 

 
 
 
   ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาฬสินธุ� เป�นภูเขาสูงจนถึงท่ีราบลุ�มมีน้ําแช�ขัง โดยท่ัวไป
สามารถแบ�งลักษณะภูมิประเทศได, 5 ลักษณะ ดังนี้  

  1. พ้ืนท่ีท่ีเป�นภูเขา ได,แก� เทือกเขาภูพาน ซ่ึงมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
200 – 500 เมตร อยู�ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพ้ืนท่ีของอําเภอสมเด็จ ,อําเภอเขาวง , อําเภอ 
กุฉินารายณ�,อําเภอห,วยผึ้ง บริเวณนี้เป�นแหล�งต,นน้ําลําธารท่ีสําคัญได,แก� ลําน้ําปาว ,ลําน้ําพาน  
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 2. สภาพท่ีเป�นหุบเขา อยู�ในเขตอําเภอเขาวง มีลักษณะเป�นท่ีราบระหว�าง หุบเขาสภาพ เป�น
ลูกคลื่น สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 175 – 250 เมตร มีลักษณะเป�นพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนต้ืน อยู�ในเขตอําเภอ
ท�าคันโท อําเภอสหัสขันธ� บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใต,ของอําเภอสมเด็จ และบางส�วนของ
อําเภอห,วยผึ้ง  
 3. สภาพเป�นลูกคลื่น สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 175 – 250 เมตร มีลักษณะเป�นลูกคลื่น
ลอนต้ืน อยู�ในเขตอําเภอท�าคันโท อําเภอสหัสขันธ� บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใต, ของอําเภอ
สมเด็จ และบางส�วนของอําเภอห,วยผึ้ง  
 4. สภาพค�อนข,างราบ สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 – 170 เมตร อยู�ในบริเวณอําเภอเมือง 
อําเภอยางตลาด บางส�วนของทิศใต,ของอําเภอสหัสขันธ� ทางทิศตะวันออกของอําเภอสมเด็จ และอําเภอห,วยผึ้ง 
 5. สภาพพ้ืนท่ีราบลุ�มริมฝKOงน้ํา เป�นท่ีราบริมฝKOงแม�น้ําชี ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน มีความสูงจากระดับ
น้ํา ทะเลปานกลาง 140 – 150 เมตร อยู�ในอําเภอกมลาไสย บางส�วนของอําเภอเมือง และอําเภอยางตลาด 
 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดกาฬสินธุ�อยู�ภายใต,อิทธิพลของลมมรสุม  ทําให,มีสภาพภูมิอากาศแบบ
ฝนเมืองร,อนเฉพาะฤดู  (Tropical savannah climate : AW)  คือ มีเดือนท่ีหนาวท่ีสุดในรอบปcมีอุณหภูมิเฉลี่ย
มากกว�า  18  องศาเซลเซียส  มีช�วงความแตกต�างของฤดูฝนและฤดูแล,งอย�างเห็นได,ชัด   
 อุณหภูมิจังหวัดกาฬสินธุ�มีอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปcประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ตํ่าสุดประมาณ 16.8องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36.0 องศาเซลเซียส 

2) ข�อมูลด�านการปกครองและประชากร 

  จังหวัดกาฬสินธุ� แบ�งเขตการปกครองออกเป�น 18 อําเภอ 135 ตําบล 1,584 หมู�บ,านมีเทศบาล
ท้ังหมด 79 แห�ง เป�นเทศบาลเมือง 2 แห�ง คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ� และเทศบาลเมืองบัวขาว และเทศบาลตําบล 
77 แห�ง มีองค�การบริหารส�วนตําบล 71 แห�ง และมีประชากรจํานวน 985,203 คน  เป�นชายจํานวน 490,046 
คน และหญิงจํานวน 495,157 คน  มีจํานวนครัวเรือน 274,274 ครัวเรือน  

3)  ข�อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

  ประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ� มีรายได,เฉลี่ยต�อคน 42,775 บาทต�อปc รายได,ส�วนใหญ�มา
จากเกษตรกร การล �าส ัตว �และป Hา ไม ,ร ,อยละ 23.37 ค ิด เป �นม ูลค �า  10,117 ล ,านบาทรองมา เป �น
ภาคอุตสาหกรรมร,อยละ 19.48 คิดเป�นมูลค�า 8,432 ล,านบาท และ ภาคการศึกษา ร,อยละ 17.07 คิดเป�น
มูลค�า 7,391 ล,านบาท สําหรับสาขาค,าปลีกค,าส�งอยู�ลําดับท่ี 4 ร,อยละ 9.12 คิดเป�นมูลค�า 3,949 ล,านบาท 

4)  ข�อมูลสภาพทางสังคม 

   ด,านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�แบ�งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป�น 3 เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา และ 
1 เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา มีสถานศึกษารวมท้ังสิ้น 632 แห�ง มีครู อาจารย� 8,055 คนมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
126,891 คน มีอัตราส�วน ครู อาจารย� ต�อนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป�น 1:16  มีการจัดการศึกษาออกเป�น 2 
ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   ด,านศาสนาประชากรส�วนใหญ�ของจังหวัดกาฬสินธุ�นับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและสํานักสงฆ�ใน
พุทธศาสนากระจายอยู�ท่ัวไปในจังหวัด มีวัดจํานวนท้ังสิ้น 804 แห�ง พุทธศาสนิกชน 983,627 คน นอกนั้นเป�น
คริสต�ศาสนิกชน จํานวน 1,395 คน และอิสลาม จํานวน 62 คน  

5) ข�อมูลด�านสาธารณสุข 

   จังหวัดกาฬสินธุ�มีโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 14 แห�ง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แห�ง 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 157 แห�ง และสํานักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 18 แห�ง  
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 2.2  ข�อมูลพ้ืนฐานจังหวัดขอนแก�น 

   1)   สภาพทางกายภาพ 

   จังหวัดขอนแก�น  เป�นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ�เป�นอันดับท่ี 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป�น
จังหวัดศูนย�ปฏิบัติการของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมืองขอนแก�นต้ังอยู�ในจุดท่ีถนน
มิตรภาพ (ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก) ตัดผ�าน ซ่ึงเป�นเส,นทางสําคัญในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข,าไปสู�ภาคเหนือ
ตอนล�างท่ีอําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ� และเดินทางเข,าสู�ประเทศลาวทางด,านทิศใต,ของลาว  

จังหวัดขอนแก�น  มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดใกล,เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต�อกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออก  ติดต�อกับจังหวัดกาฬสินธุ�และจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศใต,  ติดต�อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย� 
ทิศตะวันตก  ติดต�อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ� 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4  เขตการปกครองจังหวัดขอนแก�น 

 
    สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป�นท่ีราบสูง มีพ้ืนท่ีสูงตํ่าสลับเป�นลูกคลื่น  ทางทิศตะวันตกสูงมากเพราะมี
แนวเขาภูกระดึงและเพชรบูรณ�  สําหรับทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต,มีลักษณะสูงตํ่ามีท่ีราบลุ�มแถบลุ�ม
น้ําชีในเขตพ้ืนท่ีอําเภอพระยืน  ชนบท  บ,านไผ�  มัญจาคีรี  แวงน,อย  แวงใหญ�  เมือง  และท่ีราบลุ�มน้ําพองในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอน้ําพอง  อุบลรัตน�  และเมือง  พ้ืนท่ีสูงกว�าระดับน้ําทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 100 - 200 เมตร 

    ลักษณะภูมิอากาศ ในเขตจังหวัดขอนแก�น จัดอยู�ในประเภทฝนเมืองร,อนเฉพาะฤดู คือใน
รอบปcหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาฝนตกชุกช�วงหนึ่งสลับกับช�วงแล,งอย�างเห็นได,ชัด อากาศร,อนชื้นและมีอุณหภูมิ
ค�อนข,างสูงตลอดปc มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.70 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดวัดได, 41.8 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ําสุดวัดได, 11.6 องศาเซลเซียส 
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   2)   ข�อมูลการปกครองและประชากร 

   การปกครองแบ�งออกเป�น 26 อําเภอ 199 ตําบล 2139 หมู�บ,านจังหวัดขอนแก�นมีประชากร
ท้ังสิ้น 1,798,014 คน ชาย 888,499 คน  หญิง 909,515 คน มีพ้ืนท่ี 10,886 ตร.กม. ความหนาแน�นประชากร 
165.16 คน/ตร.กม. 
   - องค�กรปกครองส�วนท,องถ่ินจํานวน 225 แห�ง ประกอบด,วยองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
จํานวน 1 แห�ง เทศบาล จํานวน 85 แห�ง (เทศบาลนคร จํานวน 1 แห�ง เทศบาลเมือง จํานวน 6 แห�ง และ
เทศบาลตําบล จํานวน 78 แห�ง) และองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 139 แห�ง 
   - ราชการส�วนภูมิภาค 33 ส�วนราชการ ราชการส�วนกลางและรัฐวสิาหกิจ 227 หน�วยงาน 
 

    3)  ข�อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก�นในปc 2557 ขยายตัวจากปcท่ีผ�านมา ในอัตราร,อยละ 2.3 ต�อปc
ตามเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก ด,านอุปทาน ภายในจังหวัดขอนแก�น ขยายตัวจากปc 2556 ตาม
การผลิต ภาคเกษตรกรรม ท่ีขยายตัวในอัตรา ร,อยละ 1.2 ต�อปcจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนจาก 
ปcท่ีผ�านมา เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ,านวย และปริมาณน้ําท่ีเพียงพอ และความต,องการของตลาดท้ังใน
และต�างประเทศเพ่ิมข้ึน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ขยายตัวในอัตรา ร,อยละ 5.4 ต�อปcจากท่ีหดตัวในอัตราร,อย
ละ 4.6 ในปc 2556 เนื่องจากผู,ประกอบการมีความเชื่อม่ันในการลงทุนเพ่ิมข้ึน ประกอบกับจังหวัดขอนแก�น 
เป�นศูนย�กลางด,านธุรกิจ การค,า การลงทุน มีการ คมนาคมท่ีสะดวก เป�นศูนย�กลางการคมนาคมขนส�งของภาค
อีสาน และภาคบริการขยายตัวในอัตรา ร,อยละ 9.5 ต�อปcเนื่องจากจังหวัดขอนแก�นเป�นศูนย�รวมของการศึกษา 
การแพทย� และการอบรม /สัมมนา ส�งผลให,ประชาชนมีกําลังซ้ือเพ่ิมข้ึน 

   4)  ข�อมูลสภาพทางสังคม 

   ด,านการศึกษาโรงเรียนทุกสังกัดท่ีเปhดทําการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัด
ขอนแก�น จํานวน 1,247 แห�งจํานวนนักเรียน 251,305 คน จํานวนครู 10,464 คน จํานวนห,องเรียน 13,299 ห,อง  
    ด,านศาสนาและวัฒนธรรมประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ มีสถานท่ีประกอบพิธีทาง
ศาสนา 1,466 แห�ง ประกอบด,วย วัด 1,371 แห�ง โบสถ�คริสต� 58 แห�ง มัสยิด 7 แห�ง และสุเหร�า 2 แห�ง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี 26 แห�ง และมหาวิทยาลัยสงฆ� 2 แห�ง  
   การ ดํา เนินงานในด, านการส�ง เสริม และอนุรักษ�วัฒนธรรม ได,จัดให, มี ศูนย� ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย� จํานวน 127 แห�ง  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แห�ง  แหล�งท�องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม 12 แห�ง ศูนย�เฝiาระวังทางวัฒนธรรม 79 แห�ง ศูนย�วัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แห�ง องค�กร
เครือข�ายทางวัฒนธรรม ประกอบด,วย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห�ง สภาวัฒนธรรมอําเภอ 26 แห�ง สภา
วัฒนธรรมตําบล 199 แห�ง สภาวัฒนธรรมหมู�บ,าน 2,337 แห�ง   

  5)  ข�อมูลด�านสาธารณสุข 

   สถานบริการด,านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาล 31 แห�ง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก�น 22 แห�ง  มหาวิทยาลัยขอนแก�น 2 แห�ง กระทรวงกลาโหม 1 แห�ง  กรมอนามัย 1 แห�ง กรม
สุขภาพจิต  1  แห�ง กรมการแพทย� 1 แห�ง  เอกชน 3 แห�ง 
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  2.3  ข�อมูลพ้ืนฐานจังหวัดชัยภูม ิ

  1)  สภาพทางกายภาพ 

    จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยู�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงบริเวณใจกลางของประเทศ บริเวณเส,น
รุ,ง ท่ี  15 องศาเหนือ เส,นแวงท่ี 102 องศาตะวันออก อยู�สูงจากระดับน้ําทะเล 631 ฟุต ห�างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต�ประมาณ 332 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,986,429 ไร� คิดเป�นร,อยละ 7.6 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร,อยละ 2.5 
ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ มีพ้ืนท่ีใหญ�เป�นลําดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป�นลําดับท่ี 7 ของประเทศ
  

 จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดใกล,เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต�อกับเพชรบูรณ�และขอนแก�น  
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับขอนแก�นและนครราชสีมา  
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับเพชรบูรณ�และจังหวัดลพบุรี  
 ทิศใต,  ติดต�อกับจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รูปท่ี 5  ขอบเขตการปกครองจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปประกอบด,วยปHาไม,และภูเขาร,อยละ 50   ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
นอกนั้นเป�นท่ีราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป�นพ้ืนท่ีราบ มีพ้ืนท่ีปHาไม,และเทือกเขาต้ังเรียงรายจากทิศ
ตะวันออกสู�ทิศตะวันตก ประกอบด,วยเทือกเขาสําคัญ ได,แก�ภูอีเฒ�า ภูแลนคา  และภูพังเหย  ซ่ึงมีลักษณะและ
จํานวนพ้ืนท่ีดังนี้ 
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  2)  ข�อมูลด�านการปกครองและประชากร 

    จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 ส�วน คือ 1. ราชการบริหาร
ส�วนกลาง มีส�วนราชการส�วนกลางต้ังหน�วยงานปฏิบัติหน,าท่ีในจังหวัด จํานวน 46 หน�วยงาน 2. ราชการบริหาร
ส�วนภูมิภาค มีส�วนราชการส�วนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 35 หน�วยงาน แบ�งการปกครองออกเป�น 16 อําเภอ 
123 ตําบล 1,617 หมู�บ,าน 28 ชุมชน องค�กรปกครองส�วนท,องถ่ิน จํานวน  143  แห�ง  ประกอบด,วย องค�การ
บริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง  เทศบาล 35  แห�ง  (เทศบาลเมือง 1 แห�ง  เทศบาลตําบล 34 แห�ง  อบต. 107 แห�ง
จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนประชากรประมาณ 1,138,252 คน  ชาย 565,687 คน  หญิง 572,565 คน ความหนาแน�น 
88.98  คน/ตร.กม. 
    

   3)  ข�อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

      โครงสร,างเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิข้ึนกับการผลิตในสาขาพาณิชยกรรมและการบริการ 
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาเกษตรกรรม ตามลําดับ ท้ังนี้ ปKจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ อ,อย
โรงงานมันสําปะหลัง ข,าวโพดเลี้ยงสัตว� พริกประชากรในจังหวัดชัยภูมิส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจ,าง การทํางานในภาคอุตสาหกรรม  และการประกอบธุรกิจ 

  4)  ข�อมูลสภาพทางสังคม 

     ด,านการศึกษา จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียนต้ังแต�ก�อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากข,อมูลปc พ.ศ. 2555จังหวัดชัยภูมิมี
สถานศึกษาต้ังอยู�ในจังหวัดทุกสังกัดจํานวน 759  แห�ง  มีครูอาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา  8,649  คน  
มีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น  136,064  คน คุณภาพการศึกษาตามการประเมินของ สมศ.  ผ�านการรับรอง
ร,อยละ  77  ไม�ผ�านการประเมินร,อยละ  23   
   ด,านศาสนา ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  ส�วนศาสนาอ่ืนมีบ,างเล็กน,อยจํานวน
ไม�มากนัก   สําหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก�อนยังคงมีอยู�ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนใน
แถบนั้น ๆ  เช�นการแห�นางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบ้ังไฟ  บุญข,าวจี่  เป�นต,น 

   5)   ข�อมูลด�านสาธารณสุข 

   จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลศูนย�  1  แห�ง  และโรงพยาบาลชุมชน  15  แห�ง  นอกจากนั้น
ยังมีโรงพยาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  หมู�บ,าน สถานพยาบาลของเอกชนและร,านขายยา การให,บริการ
สาธารณสุขยังไม�เพียงพอต�อความต,องการของผู,ปHวยภายในจังหวัดโดยเฉพาะท,องถ่ินชนบทท่ัวไป  ในปc พ.ศ.
2554  จังหวัดมีแพทย�  จํานวน  375  คน  พยาบาล  1,482  คน  สัดส�วน แพทย�ต�อประชากร 1 : 9,001  และ
สัดส�วนพยาบาลต�อประชากรเท�ากับ 1 : 896  คน ซ่ึงคิดเป�นลําดับท่ี 40 ของประเทศ 
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 2.4  ข�อมูลพ้ืนฐานจังหวัดมหาสารคาม 
  1)  สภาพทางกายภาพ 

   จังหวัดมหาสารคามมีรูปร�างคล,ายนกอินทรีย�กลับหัว ต้ังอยู�บริเวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู�ระหว�างเส,นรุ,งท่ี 15 องศา 25 ลิปดา และ 16 องศา 40 ลิปดาเหนือ เส,นแวงท่ี 102  
องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก อยู�ห�างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต�ประมาณ 
475 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 5,292 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล,านไร�  

   จังหวัดมหาสารคาม มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดใกล,เคียง ดังนี้ 
       ทิศเหนือ  ติดต�อกับ จังหวัดขอนแก�นและจังหวัดกาฬสินธุ� 
     ทิศใต,   ติดต�อกับ จังหวัดสุรินทร�และจังหวัดบุรีรัมย� 
    ทิศตะวันออก  ติดต�อกับ จังหวัดกาฬสินธุ�และจังหวัดร,อยเอ็ด 
    ทิศตะวันตก  ติดต�อกับ จังหวัดขอนแก�นและจังหวัดบุรีรัมย� 

 

 

 

รูปท่ี 6 เขตการปกครองจังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดมหาสารคามพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป�นท่ีราบสูงคล,ายลูกคลื่น ลุ�มๆ 
ดอนๆ ไม�มีภูเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 130 - 230 เมตรมีทุ�งนาสลับปHาโปร�ง มีไม,เขตร,อนหรือ
ท่ีเรียกว�าปHาโคก ด,านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป�นท่ีสูงในเขตอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเชียงยืน และอําเภอ
กันทรวิชัยครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีจังหวัด และค�อยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต,  
มีลําน้ําสําคัญหลายสายไหลผ�าน  สภาพพ้ืนท่ีสามารถแบ�งออกได, 3 ลักษณะ  คือ  
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� พ้ืนท่ีราบเรียบถึงค�อนข,างราบเรียบ ส�วนใหญ�เป�นท่ีราบลุ�มริมน้ํา เช�น ท่ีราบลุ�มริมแม�น้ําชี ใน
บริเวณอําเภอเมืองมหาสารคาม  อําเภอโกสุมพิสัยและทางตอนใต,ของจังหวัดแถบชายทุ�งกุลาร,องไห, 

� พ้ืนท่ีค�อนข,างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด พบทางบริเวณตอนเหนือของอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
เป�นแนวยาวไปทางตะวันออกถึงอําเภอเมืองมหาสารคาม 

� พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด สลับกับพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน พบทางตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัด
บริเวณนี้มีเนื้อท่ีประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อท่ีของจังหวัด 

 ลักษณะภูมิอากาศ เป�นลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร,อน (Tropical Monsoon Climate) ในช�วง
มรสุมฤดูร,อนจะได,รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต,ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียสภาพท่ัวไปไม�ร,อนจัดหรือหนาวจัด
จนเกินไป ในปc พ.ศ. 2556 มีฝนตก 94 วัน ปริมาณฝนวัดได, 1,156.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสูงสุดเม่ือวันท่ี 21 
กันยายน 2556 วัดได,  80.8มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 
33.3  องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเม่ือเดือนเมษายน 2556 วัดได,ประมาณ 42  องศาเซลเซียส มี 3 ฤดูกาล คือ 
ฤดูร,อนเริ่มต้ังแต�เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มต้ังแต�เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมและฤดู
หนาวเริ่มต้ังแต�เดือนพฤศจิกายนเป�นต,นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ� มีความชื้นสัมพัทธ�เฉลี่ย 71.9  %  

  2)  ข�อมูลด�านการปกครองและประชากร 

   จังหวัดมหาสารคาม แบ�งเขตการปกครองออกเป�น 13 อําเภอ 133 ตําบล 1,944 หมู�บ,าน  มี
เทศบาลท้ังหมด 19 แห�ง เป�นเทศบาลเมือง 1 แห�ง คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลตําบล 18 แห�ง มี
องค�การบริหารส�วนตําบล 123 แห�งและมีประชากรจํานวน 964,596 คน โดย เป�นชาย  473,625 คน และเป�น
หญิง 490,971 คน  

  3)  ข�อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

    ประชากรของจังหวัดมหาสารคาม ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพด,านการเกษตร ได,แก� การทํานา
ข,าว และการปลูกพืชต�างๆ เช�น มันสําปะหลัง อ,อย โรงงานยาสูบ มันแกว ข,าวโพด ปอแก,ว ถ่ัวลิสงแตงโม เป�น
ต,น ไม,ผล ไม,ยืนต,น ได,แก� มะม�วง มะละกอ กล,วย น,อยหน�า มะขาม นุ�น มะพร,าว เป�นต,นการเลี้ยงปศุสัตว� เช�น 
ไก� เป�ด สุกร โค กระบือ 
   จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติในปc พ.ศ. 2555 จังหวัด 
มหาสารคาม มีมูลค�ารวมผลิตภัณฑ� (GPP) ตามราคาประจําปc 48,238 ล,านบาท มูลค�าผลิตภัณฑ�เฉลี่ยต�อหัว 
(GPP) 58,147บาทจัดเป�นอันดับท่ี62ของประเทศและเป�นอันดับท่ี 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  4)  ข�อมูลสภาพทางสังคม 

   ประชากรในจังหวัดมหาสารคาม ร,อยละ 43.98 ประกอบอาชีพภาคการเกษตรกรรม 
ประกอบด,วย เกษตรกรรม การปHาไม, และการประมง รองลงมาร,อยละ 13.46 ประกอบอาชีพการผลิต และ
ร,อยละ 13.28 ประกอบอาชีพการขายส�ง และการขายปลีก การซ�อมแซมยานยนต�และรถจักรยานยนต�โดยส�วน
ใหญ�นับถือศาสนาพุทธ 

  5)  ข�อมูลด�านสาธารณสุข 

    จังหวัดมหาสารคาม มีโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 11 แห�ง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 
แห�ง โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 179 แห�ง มีบุคลากรทางการแพทย� (แพทย�ทันตแพทย� เภสัชกร 
พยาบาล ผู,ช�วยพยาบาล และเจ,าหน,าท่ีสาธารณสุข) จํานวน 1,206 คน 
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 2.5  ข�อมูลพ้ืนฐานจังหวดัหนองบัวลําภ ู
  1)  สภาพทางกายภาพ 

   จังหวัดหนองบัวลําภูเป�นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้ังข้ึนเป�นจังหวัดเม่ือวันท่ี  
1 ธันวาคม 2536 มีท่ีต้ังตามพิกัดภูมิศาสตร�อยู�ระหว�างเส,นรุ,งท่ี 16 องศา 45 ลิปดาถึง 17 องศา 40 ลิปดาเหนือ
และเส,นแวงท่ี 101 องศา 57 ลิปดาถึง 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออกอยู�ห�างจากกรุงเทพฯประมาณ 518 
กิโลเมตร (ตามเส,นทางกรุงเทพฯ-สีค้ิว-ชัยภูมิ-ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลําภู) จังหวัดหนองบัวลําภูมีขนาดพ้ืนท่ี
ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,411,928.74 ไร�ขนาดพ้ืนท่ีคิดเป�นร,อยละ 2.27 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตารางกิโลเมตรหรือ 106,392,250 ไร�และคิดเป�น
ร,อยละ 0.75 ของประเทศ ) 

            จังหวัดหนองบัวลําภู  มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดใกล,เคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ        ติดต�อกับ จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก   ติดต�อกับ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก�น 
 ทิศใต,           ติดต�อกับ จังหวัดขอนแก�น 
 ทิศตะวันตก    ติดต�อกับ จังหวัดเลย 

  

         
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ขอบเขตการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู 
 
 
 
 
 
 
 

  จังหวัดหนองบัวลําภู มีพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป�นท่ีราบสูง บางส�วนเป�นพ้ืนท่ีลูกคลื่นลาดต้ืนถึงลาดลึก 
แล,วลาดลงไปทางทิศใต, และทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทาง
ตอนบนของจังหวัดจะเป�นพ้ืนท่ีภูเขาสูง โดยยอดดอยหรือภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของจังหวัด ได,แก�ดอยผาเวียง ภูสาม
ยอดโดยสูงเฉลี่ย 900 เมตร และเป�นต,นน้ําสายย�อยต�างๆ พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป�นดินปนทรายและลูกรังไม�สามารถ
เก็บกักน้ําหรืออุ,มน้ําในฤดูแล,ง 

  ลักษณะอากาศในจังหวัดหนองบัวลําภู แบ�งออกเป�น 3 ฤดู เช�นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได,แก� ฤดูร,อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปข้ึนอยู�กับมรสุมท่ีพัดผ�าน
ประจําปc จัดอยู�ในประเภทภูมิอากาศแบบพ้ืนเมืองร,อนเฉพาะฤดู กล�าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะในฤดูฝน สลับกับ
ช�วงแห,งแล,งในฤดูหนาวและฤดูร,อน 
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 - ฤดูร,อน อยู�ในระหว�างเดือน มีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซลเซียส 
  - ฤดูฝน อยู�ในระหว�างเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม และจะตกมากในเดือน สิงหาคม-กันยายน 
เนื่องจากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน 

  - ฤดูหนาว อยู�ในระหว�างเดือน กุมภาพันธ� อากาศจะหนาวมากในช�วงเดือนธันวาคม– 
มกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15 - 16 องศาเซลเซียส 

  ลักษณะภูมิอากาศเป�นแบบสะวันนาคือฤดูฝนสลับกับฤดูแล,งอย�างชัดเจน ปริมาณฝนท่ีตกใน
จังหวัดหนองบัวลําภูโดยเฉลี่ยอยู�ในช�วงระหว�าง 978.3 - 1,348.9 มิลลิเมตรต�อปc อําเภอสุวรรณคูหา มีปริมาณ
ฝนตกโดยเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได,แก� อําเภอนากลาง ส�วนพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกน,อยท่ีสุด ได,แก� อําเภอเมือง ซ่ึงมี
ปริมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 978.3 มิลลิเมตรต�อปc 

 2)  ข�อมูลด�านการปกครองและประชากร 

    จังหวัดหนองบัวลําภู แบ�งการปกครองออกเป�น 6 อําเภอ 59 ตําบล 707 หมู�บ,าน โดยมี
อําเภอต�างๆ ได,แก� อําเภอเมืองหนองบัวลําภูอําเภอนากลาง อําเภอโนนสัง อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอสุวรรณ
คูหา และอําเภอนาวังการปกครองส�วนท,องถิ่น ประกอบด,วย องค�การบริหารส�วนจังหวัดหนองบัวลําภู 
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู (29 ชุมชน) เทศบาลตําบล 15 แห�ง องค�การบริหารส�วนตําบล 51 แห�งและมี
จํานวนประชากร 510,074 คน ชาย 255,856 คน หญิง 254,218 คน (ธันวาคม 2558) ความหนาแน�น
ประชากร 131.86 คน/ตร.กม. 

  3)  ข�อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

    ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลําภู มีอัตราการเจริญเติบโตอย�าง
ต�อเนื่อง มูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมของจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 6,928.20 ล,านบาท รายได,ต�อคนต�อปc  
(Per capita GPP)ปc 2550 จํานวน 29,224 บาท/คน/ปc สาขาท่ีมีมูลค�าการผลิตสูง 5 ลําดับแรก ได,แก�  สาขา
การเกษตร มูลค�า 4,554 ล,านบาท สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มูลค�า 2,168 ล,านบาท สาขาการศึกษา มูลค�า  
2,090 ล,านบาท สาขาขายส�งขายปลีก 1,955 ล,านบาท สาขาบริหารราชการ มูลค�า 905 ล,านบาท การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปc 2549 – 2550 ร,อยละ 6.01 

  4)  ข�อมูลสภาพทางสังคม 

   ประชากรส�วนใหญ�ของจังหวัดหนองบัวลําภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป�นหลัก โดยมีพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญได,แก� ข,าว ข,าวโพดเลี้ยงสัตว� มันสําปะหลัง อ,อยโรงงาน ดังนั้นหากปcใดประสบปKญหาฝนแล,ง
ไม�ตกต,องตามฤดูกาลเกษตรกรมักได,รับผลกระทบทําให,ต,องออกไปหางานทําต�างถ่ิน โดยส�วนใหญ�นับถือ
ศาสนาพุทธ 

 5)  ข�อมูลด�านสาธารณสุข 

    จังหวัดหนองบัวลําภูมีโรงพยาบาลจํานวน 7 แห�ง เป�นโรงพยาบาลของรัฐ 6 แห�ง มีจํานวน 
600 เตียง โรงพยาบาลของเอกชน 1 แห�ง มีจํานวนเตียง 30 เตียง โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 83 แห�ง 
คลินิกเอกชน 93 แห�ง สถานพยาบาลสัตว� 1 แห�ง 
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บทที่ 2  
สถานการณ�การจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ลุ"มนํ้าชีตอนบน 

 2.1   สถานการณ�การการจัดการน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน 

  1) คุณภาพน้ําแหล"งน้ําผิวดิน 

   สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 10 ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําแหล'ง
น้ําผิวดินประจําป*โดยเจ�าหน�าท่ี รวม 4 ครั้ง คือ ช'วงเดือนพฤศจิกายน 2558 เดือนกุมภาพันธ4 เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน และสิงหาคม 2559 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวัดข�างต�น รวม 14 แหล'งน้ํา ประกอบด�วย
แม'น้ําสายหลัง 8 สาย คือ แม'น้ําชี แม'น้ําพอง แม'น้ําลําปาว แม'น้ําเสียว แม'น้ําลําพะเนียง แม'น้ํายัง แม'น้ําพรม 
และแม'น้ําเชิญ  ลําน้ําสาขา 5 สาย คือ ห�วยพระคือ ห�วยเสว ห�วยคะคาง ลําปาวน�อย ห�วยโจด และแหล'งน้ํานิ่ง 
1 แห'ง คือ บึงโจด รวมจุดตรวจสอบท้ังหมด 51 จุด 

   คุณภาพน้ําโดยเฉลี่ยในป* 2559 อยู'ในเกณฑ4พอใช�หรือเทียบได�กับมาตรฐานคุณภาพน้ํา
แหล'งน้ําประเภทที่ 3 ซ่ึงสามารถใช�ประโยชน4เพื่อการอุปโภคบริโภค (โดยต�องผ'านการฆ'าเชื้อและปรับปรุงคุณภาพ
ก'อน) และการการเกษตรได� แต'พบว'าคุณภาพน้ําในแม'น้ําลําปาวและแม'น้าํเสียวไม'อยู'ในเกณฑ4มาตรฐานประเภทแหล'ง
น้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงกําหนดให�เปGนแหล'งน้ําประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ4สัตว4น้ํา การประมง และ 
อุปโภคบริโภค   สําหรับค'าคะแนนรวมของคุณภาพน้ําซ่ึงประเมินโดยใช�ดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) ร'วมกับ 
ค'ามาตรฐานคุณภาพน้ําแหล'งน้ําผิวดิน (รูปที่ 1) พบว'า ป* 2559 พบว'าคุณภาพน้ําโดยรวมมีค'าลดต่ําลง เม่ือเทียบกับ 
ป* 2558 คือ คุณภาพน้ําที่อยู'ในเกณฑ4พอใช�ลดลงเล็กน�อย จากร�อยละ 58 (ในป* 2558) เปGนร�อยละ 55 (ในป* 2559) 
คุณภาพน้ําที่อยู'ในเกณฑ4เสื่อมโทรมเพิ่มข้ึน จากร�อยละ 40 (ในป* 2558) เปGนร�อยละ 43 (ในป* 2559) ส'วนคุณภาพน้ําที่อยู'
ในเกณฑ4ดียังเท'าเดิมคือร�อยละ 2  เม่ือพิจารณาแนวโน�มคุณภาพน้ําเปรียบเทียบในช'วง 12 ป*ที่ผ'านมา พบว'า ร�อยละ
ของคุณภาพน้ําที่อยู'ในเกณฑ4เสื่อมโทรมมีแนวโน�มเพิ่มข้ึนจากร�อยละ 10 ในป* 2547 เพิ่มข้ึนถึงร�อยละ 43 ในป* 2559 
โดยในป*ที่ประสบปLญหาภัยแล�งหรือปริมาณน้ําท'าน�อยลง คุณภาพน้ําที่อยู'ในเกณฑ4เสื่อมโทรมจะมีค'าเพิ่มข้ึน เช'น ช'วง
ป* 2552 2553 2556 2558 และ 2559 ตรงข�ามกับป*ที่มีปริมาณน้ํามาก เช'น ช'วงป* 2551 และ 2554 เปGนต�น 

 ตารางที่ 5 แสดงคุณภาพนํ้าเฉลี่ยเทียบกับประเภทการใช2ประโยชน�คุณภาพนํ้าแหล"งนํ้าผิวดินตาม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ระหว"างป6 2557 - 2559 

แม'นํ้า 
ประเภทแหล'งนํ้า 

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้า (โดยเฉลี่ย) 
ป* 2557 ป* 2558 ป* 2559 

1. ชี* ประเภท  3 ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 3 

2. พอง* ประเภท  3 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 3 

3. ลําปาว** ประเภท  2 ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 4 

4. เสียว*** ประเภท  2 ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 3 

5. ลําพะเนียง ยังไม'มีการประกาศ ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 3 

6. เชิญ ยังไม'มีการประกาศ ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 3 

7. พรม ยังไม'มีการประกาศ ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 3 

7. ยัง ยังไม'มีการประกาศ ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 3 
             หมายเหตุ  
            * ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของแหล'งน้ําในแม'น้ําพอง แม'น้ําชี แม'น้ํามูล และลําตะคอง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542 
         ** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของแหล'งน้ําในลําปาว ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 
                    *** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของแหล'งน้ําในลําเสียว ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 
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 รูปท่ี 8 กราฟแสดงคุณภาพน้ําโดยรวมพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน ประเมินโดยใช2ค"าดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) 
ร"วมกับค"ามาตรฐานคุณภาพน้ําแหล"งน้ําผิวดิน เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําท"าเฉลี่ย ระหว"าป6 2547-2559 
  
  ป* 2559  พ้ืนท่ีท่ีคุณภาพน้ําอยู'ในเกณฑ4เสื่อมโทรม ประกอบด�วย แม�น้ําชี พ้ืนท่ีตําบลลาด
ใหญ' ตําบลลุ'มน้ําชี อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แม�น้ําพอง พ้ืนท่ีตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน4 ถึงฝายหนอง
อําเภอน้ําพอง และตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก'น แม�น้ําลําปาว พ้ืนท่ีตําบลร'องคํา อําเภอร'องคํา 
ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ4 แม�น้ําเชิญ พ้ืนท่ีตําบลบ�านกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก'น และ
แม�น้ําพรม พ้ืนท่ีตําบลผักปLง อําเภอ    ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ส'วนลําห�วยสาขาประกอบด�วย ห�วยพระคือ 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก'น ห�วยโจด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก'น ห�วยเสว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ห�วยคะคาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และลําปาวน�อย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ4 (รูปท่ี 9) 
 

 
รูปท่ี 9 แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําเฉลี่ยในแม"น้ําสายหลกัพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน ประจําป6 2559 
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 สภาพปLญหาของแหล'งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลต'อการเปลี่ยนแปลงด�านคุณภาพน้ํา
ประกอบด�วย  1) การขยายตัวอย'างต'อเนื่องของชุมชนซ่ึงส'วนใหญ'ยังไม'มีการจัดการน้ําเสียอย'างเปGนระบบ  2) 
ด�านการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช�ท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีต�นน้ํา 
เช'น อ�อย มันสําปะหลัง ยาพารา เปGนต�น ซ่ึงอาจเปGนสาเหตุสําคัญก'อให�การชะล�างหน�าดินในช'วงฤดูฝนเพ่ิมมาก
ข้ึน อีกท้ังเกษตรกรยังคงนิยมเลี้ยงปลากระชังในแหล'งน้ําซ่ึงส'วนใหญ'ยังไม'สามารถจัดระเบียบหรือควบคุม
ปริมาณกระชังท่ีเหมาะสมได�ครอบคลุมทุกแหล'งน้ํา และ 3) กิจกรรมด�านอุตสาหกรรมท่ีอาจส'งผลกระทบอย'าง
กว�างขวางในพ้ืนท่ีส'วนใหญ'เปGนอุตสาหกรรมขนาดใหญ' ท่ีเชื่อมโยงกับกิจกรรมด�านการเกษตร เช'น อุตสากรรม
น้ําตาล การผลิตแอลกอฮอล4 การแปรรูปมันสําปะหลัง การผลิตกระดาษ เปGนต�น เนื่องจากเปGนอุตสากรรมท่ี
ต�องใช�น้ําปริมาณมาก มีความเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน4ท่ีดิน การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและชุมชน รวมถึงพฤติกรรมการใช�ปุSยและสารเคมีเพ่ิมข้ึน เปGนต�น  โดยมีพ้ืนท่ีท่ีประสบปLญหาด�าน
คุณภาพน้ําป* 2557-2559 เม่ือพิจารณาตามค'าคุณภาพน้ํา แหล'งกําเนิดมลพิษ สภาพท่ัวไปของแหล'งน้ํา 
ประกอบกับปLญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี พบว'ามีพ้ืนท่ีหลายแห'งท่ีประสบปLญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ดังแสดง
ในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีท่ีประสบปDญหาคุณภาพน้ําป6 2557-2559 

 แม"น้ํา บริเวณ ปDญหา สาเหตุ 
แม�น้ําสายหลกั    
1. แม'นํ้าพอง 1. พ้ืนท่ีต�นแม'นํ้าพอง

ก'อนไหลลงเข่ือน 
อุบลรัตน4เขตเช่ือมต'อ
ระหว'างอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก'น และ
อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

ปริมาณของแข็งท้ังหมด ของแข็ง
แขวนลอย ค'าฟอสฟอรัส และความ
สกปรกในรูปสารอินทรยี4มีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึนอย'างต'อเน่ือง  

- การชะล�างหน�าดินช'วงฤดูฝนมีความ
รุนแรงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเช่ือมโยงจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน4ท่ีดินเพ่ือทํา
การเกษตรหรือกิจกรรมต'างๆ การตัดไม�
ทําลายปVา เปGนต�น  
- ชุมชนส'วนใหญ'ยังไม'มีการจัดการนํ้าเสยี
อย'างเปGนระบบ 

 2. พ้ืนท่ีท�ายเข่ือน
อุบลรัตน4 อ.อุบลรัตน4 
จนถึงฝายหนองหวาย 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก'น 

ปริมาณออกซิเจนละลายมีค'าลดต่าํลง
ในช'วงท่ีมีเข่ือนมีการระบายนํ้าลดลง
กว'าปกติหรือช'วงฤดูแล�ง  

- ปริมาณการระบายนํ้าของเข่ือนอุบลรัตน4
มีอิทธิพลต'อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้า 
- การสะสมของมลสารต'างๆ จากแหล'ง
นํ้าท่ีไหลลงเข่ือนอุบลรตัน4 อาจส'งผล
กระทบต'อคุณภาพนํ้าในเข่ือนและ
ต'อเน่ืองมายังแม'นํ้าพองตอนล'าง 
- เปGนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ' 
- การชะล�างและระบายนํ้าท้ิงจากพ้ืนท่ี
การเกษตร ค'อนข�างหนาแน'น 

 3. พ้ืนท่ีท�ายนํ้าบริเวณ
ท่ีไหลผ'านอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก'น 

ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย4 
ปริมาณสารอาหารประเภทไนโตรเจน 
และฟอสฟอรสั มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนและ
เกินกว'ามาตรฐานกําหนด  

- เปGนพ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตัวของชุมชน
อย'างต'อเน่ืองและส'วนใหญ'ยังไม'มกีาร
จัดการนํ้าเสียอย'างเปGนระบบ เช'น ทม.
ศิลา ทต.พระลับ เปGนต�น  
- การชะล�างและระบายนํ้าท้ิงจากพ้ืนท่ี
การเกษตร อย'างกว�าขวาง 
- มีการเลีย้งปลากระชังจํานวนมาก  

 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นที่ลุ#มนํ้าชีตอนบน ป%งบประมาณ พ.ศ.2559 
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ตารางท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีท่ีประสบปDญหาคุณภาพน้ําป6 2557-2559  (ต"อ) 

 แม"น้ํา บริเวณ ปDญหา สาเหตุ 
2. แม'นํ้าชี 1. พ้ืนท่ี ต.ลุ'มนํ้าชี  

อ.บ�านเขว�า และ  
ต.ลาดใหญ' อ.เมือง  
จ.ชัยภูม ิ

- ฤดูแล�ง ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย4 ปริมาณสารอาหาร 
ประเภทไนโตรเจน และการนําไฟฟWา
ค'อนข�างสูง 
 - ฤดูฝน ค'าความขุ'นและปริมาณ
ฟอสฟอรัส มีค'าค'อนข�างสูง  

- เปGน พ้ืนท่ีรองรับ นํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชน เช'น  ต.ลุ'มนํ้าชี อ.บ�านเขว�า ต.ลาด
ใหญ' อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และ ต.แก�งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา ซ่ึงยังไม'มีการจัดการนํ้าเสีย
อย'างเปGนระบบ 
- การชะล�างหน�าดินช'วงฤดูฝนมีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเช่ือมโยงจากการเปลี่ยน 
แปลงการใช�ประโยชน4 ท่ีดิน เพ่ือทําการ 
เกษตรหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 

 2. พ้ืนท่ี ต.ท'าพระ  
อ.เมือง   จ.ขอนแก'น 

ปริมาณออกซิเจนละลาย ความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย4 ปริมาณ
สารอาหารประเภทไนโตรเจน ไม'
เปG น ไป ต าม มาต รฐาน กํ าห น ด 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยและ
ฟอสฟอรัสมีค'าสูงบางฤดูกาล อีกท้ัง
ค'าการนําไฟฟWาค'อนข�างสูงในฤดู
แล�ง 

 - เปGนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชนตําบลท'าพระท่ีมีขยายตัวต'อเน่ือง 
และยังไม'มีการจัดการนํ้าเสยีอย'างเปGนระบบ 

- การชะล�างหน�าดินช'วงฤดูฝนมีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึน 

- เปGนพ้ืนท่ีมีการแพร'กระจายของดินเค็ม
ช'วงฤดูแล�ง 

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

ปริมาณออกซิเจนละลาย ความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย4 ปริมาณ
สารอาหารประเภทไนโตรเจน และ
ปริมาณแบคทีเรียกลุ'มฟXคอลโคลิ
ฟอร4ม  ไม' เปGน ไปตามมาตรฐาน
กําหนด 

- เปGน พ้ืนท่ีรองรับ นํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชนในเขต อ.เมือง จ.มหาสารคาม ท่ีมี
ขยายตัวต'อเน่ือง และยังไม'มีการจัดการนํ้า
เสียท่ีครอบคลุม  อีกท้ัง ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของ ทต.โกสุมภิสัย ประสบปLญหาปLYมเสียไม'
สามารถบําบัดนํ้าเสียได�  

3.แม'นํ้าลําปาว 1. พ้ืนท่ี อ.ท'าคันโท  
จ.กาฬสินธุ4 

ปริมาณออกซิเจนละลาย มีแนวโน�ม
ล ด ล ง  ค ว า ม ส ก ป ร ก ใ น รู ป
สารอินทรีย4 ปริมาณแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท้ังหมดมี
แนวโน�ม เพ่ิม ข้ึน ไม' เปG นไปตาม
มาตรฐานกําหนดโดยเฉพาะในฤดู
แล�งและต�นฤดูฝน 
 

- เปGน พ้ืนท่ีรองรับ นํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชนในเขต อ.ท'าคันโท จ.กาฬสินธุ4 และ 
อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ท่ีมีขยายตัวต'อเน่ือง 
และยังไม'มีการจัดการนํ้าเสียท่ีเปGนระบบ 

- การชะล�างหน�าดินช'วงฤดูฝนมีแนวโน�ม
เ พ่ิ ม ข้ึ น  ซ่ึ ง อ า จ เ ช่ื อ ม โย ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน4ท่ีดินเพ่ือทํา
การเกษตรหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี  
- เปGนท่ีตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ'ท่ีมี
การใช�นํ้าปริมาณมาก เช'น การแปรรูปมัน
สําปะหลัง เปGนต�น 

 2.บ�านดอนสนวน   
ต.หลุบ อ.เมือง   
จ.กาฬสินธุ4 

ปริมาณออกซิเจนละลาย มีแนวโน�ม
ล ด ล ง  ค ว า ม ส ก ป ร ก ใ น รู ป
ส า ร อิ น ท รี ย4  แ ล ะ ป ริ ม า ณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึน ไม' เปGนไปตามมาตรฐาน
กําหนดโดยเฉพาะในฤดูแล�ง 

เปGนพ้ืนท่ีรองรับ นํ้าท้ิงจากชุมชนในเขต 
เทศบาลเมือง จ .กาฬสิน ธุ4 ท่ี มี ขยายตั ว
ต'อเน่ือง แม�จะมีการก'อสร�างระบบบําบัด 
นํ้าเสียแล�ว แต'ระบบการจัดการอาจยังไม'
ครอบคลุมหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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ตารางท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีท่ีประสบปDญหาคุณภาพน้ําป6 2557-2559  (ต"อ) 

 แม"น้ํา บริเวณ ปDญหา สาเหตุ 
4. แม'นํ้าเชิญ  พ้ืนท่ีอําเภอหนองเรือ 

จ.ขอนแก'น 
- ปริมาณออกซิเจนละลายมีค'าต่ํา 
ในฤดูแล�ง ค'าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัสท้ังหมดมีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึน ไม' เปGนไปตามมาตรฐาน
กําหนด  
 

- เปGน พ้ืนท่ีรองรับ นํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชนในเขต เทศบาลตําบลหนองเรือและ
ตําบลใกล�เคียง ท่ีมีขยายตัวต'อเน่ือง และยัง
ไม'มีการจัดการนํ้าเสียท่ีเปGนระบบ 

- เปGนท่ีตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ'ท่ีมี
การใช�นํ้าปริมาณมาก เช'น อุตสาหกรรม
นํ้าตาล เปGนต�น 

5. แม'นํ้าเสียว  ฝายห�วยเสียว  
ต.บรบือ   อ.บรบือ   
จ.มหาสารคาม 

- โดยภาพรวมคุณภาพนํ้ามีแนวโน�ม
ดีข้ึน แต'ยังมีบางค'ามีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึนและไม'เปGนไปตามมาตรฐาน
กําหนด ประกอบด�วยปรมิาณ
แอมโมเนียไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสท้ังหมด  
- ป* 2559 ค'าการนําไฟฟWาเฉลีย่
ลดลงเมื่อเทียบกับป* 2558  

เปGนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจากชุมชน
ในเขต เทศบาลตําบลบรบือ และยังไม'มีการ
จัดการนํ้าเสียอย'างครอบคลุมเพียงพอ ท้ังมี
การแพร'กระจายของเกลือจากดินเค็มตลอด
ท้ังป* 

6.แม'นํ้าพรม พ้ืนท่ี ต.ฝLกบัง อ.ภู
เขียว   
จ.ชัยภูม ิ

ปริมาณออกซิเจนละลาย มีแนวโน�ม
ล ด ต่ํ า ล ง  ค ว าม ส ก ป รก ใน รู ป
สารอินทรีย4 ปริมาณแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท้ังหมด 
มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน ไม'เปGนไปตาม
มาตรฐานกําหนด 

- เปGน พ้ืนท่ีรองรับ นํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชน  ต .ผั ก บั ง ซ่ึ งยั งไม' มี การ จัดการ 
นํ้าเสียอย'างเปGนระบบ การสะสมของ 
มลสารช'วงฤดูแล�งซ่ึงนํ้าค'อนข�างน่ิงและไหล
ช�า 

ลําน้ําสาขา    
1. ห�วยพระคือ พ้ืนท่ี ต.ศิลา และต.

พระลับ  อ.เมือง  จ.
ขอนแก'น 

ปริมาณออกซิเจนละลายต่ํามาก
ป ริ ม า ณ ค ว า ม ส ก ป ร ก ใน รู ป
สารอินทรีย4 ปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 
มีค'าสูง  

เปGนแหล'งนํ้าท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชนขนาดใหญ' ท่ีมีการขยายตัวอย'าง
ต'อเน่ือง และบางพ้ืนท่ียังไม'มีการจัดการ 
นํ้าเสียอย'างเปGนระบบ เช'น ทม.ศิลา ทต.
พระลับ และบางส'วนของ ทน.ขอนแก'น  

2. ลําปาวนํ้า
น�อย 

พ้ืนท่ีเทศบาลเมือง ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ4 

ปริมาณออกซิเจนต่ํา ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย4 ปริมาณ
สารอาหารประเภทไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส มีค'าค'อนข�างสูง 

เปGนพ้ืนท่ีรองรับ นํ้าท้ิงจากชุมชนในเขต 
เทศบาลเมือง จ .กาฬสิน ธุ4 ท่ี มี ขยายตั ว
ต'อเน่ือง แม�จะมีการก'อสร�างระบบบําบัด 
นํ้าเสียแล�ว แต'ระบบการรวบรวมนํ้าเสียยัง
ประสบปLญหาไม'สามารถรวบรวมเข�าสู'
ระบบบําบัดได�ตามเปWาหมาย 

3.ห�วยโจด บ�านห�วยโจด ต.กุดนํ้า
ใส อ.นํ้าพอง จ.
ขอนแก'น 

ป ริ ม า ณ ค ว า ม ส ก ป ร ก ใน รู ป
สารอินทรีย4  ปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจน และฟอสฟอรัส  
รวมถึงค'าการนําไฟฟWามีค'าค'อนข�าง
สูง  

เปGนแหล'งนํ้าท่ีรองรับนํ้าท้ิงหรือนํ้าซึมจาก
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ' ท่ีมีการใช�
นํ้าปริมาณมาก จนเกินกว'าศักยภาพการ
รองรับมลสารตามธรรมชาติของแหล'งนํ้า 
เช'น อุตสาหรรมกระดาษ และอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟWา เปGนต�น  

 

 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื้นที่ลุ#มนํ้าชีตอนบน ป%งบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 32 ~ 
 

ตารางท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีท่ีประสบปDญหาคุณภาพน้ําป6 2557-2559  (ต"อ) 

 แม"น้ํา บริเวณ ปDญหา สาเหตุ 
4.ห�วยเสว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

ชัยภูม ิ
ป ริ ม า ณ ค ว า ม ส ก ป ร ก ใน รู ป
สารอินทรีย4  ปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 
มีค'าสูง 

เปGนแหล'งนํ้าท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชนขนาดใหญ' ท่ีมีการขยายตัวอย'าง
ต'อเน่ือง ในเขต ทม.เมือง จ.ชัยภูมิ แม�จะมี
การก'อสร�างระบบบําบัดนํ้าเสยีแล�ว แต'ยังไม'
ครอบคลุม ทําให�มีนํ้าเสียบางส'วนระบายลง
สู'แหล'งนํ้า 

4.ห�วยคะคาง ต.บ�านเขวา อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 

ปริม าณ ออก ซิ เจนค' อนข� างต่ํ า  
(ฤดูแล�ง) ปริมาณความสกปรกใน
รูปสารอินทรีย4 (ฤดูฝน) ปริมาณแบ
ที เรี ย กลุ' ม โค ลิ ฟ อร4 ม  (ฤดู ฝ น ) 
ป ริ ม าณ ส า ร อ าห า รป ระ เภ ท
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส มีค'า
ค'อนข�างสูง 

เปGนแหล'งนํ้าท่ีรองรับนํ้าเสียและนํ้าท้ิงจาก
ชุมชนขนาดใหญ' ท่ีมีการขยายตัวอย'าง
ต'อเน่ือง ในเขต ทม.เมือง จ.มหาสารคาม 
แม�จะมีการก'อสร�างระบบบําบัดนํ้าเสียแล�ว 
แต'ยังไม'ครอบคลุม ทําให�มีนํ้าเสียบางส'วน
ระบายลงสู'แหล'งนํ้า 

  

            3) การจัดการน้ําเสียชุมชน 

   จากการคาดการณ4 ปริมาณน้ําเสียชุมชนในเขตเมืองของพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน พบว'า มี
ปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนท้ังหมด 288,662 ลูกบาศก4เมตรต'อวัน  ซ่ึงพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบนมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ท้ังหมดจํานวน 6 แห'ง  สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียได� 103,100 ลูกบาศก4เมตรต'อวัน แต'พบว'ามีปริมาณ 
น้ําเสียเข�าสู'ระบบบําบัดน้ําเสียเพียง 46,950 ลูกบาศก4เมตรต'อวัน คิดเปGนร�อยละ 16.26 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 6  นอกจากนี้ ยังมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีอยู'ในระหว'างการก'อสร�างจํานวน 1 แห'ง คือ ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองบ�านไผ' จังหวัดขอนแก'น  ซ่ึงรองรับปริมาณน้ําเสียได� 2,500 ลบ.ม./วัน 

ตารางท่ี 7 ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนและปริมาณน้ําเสียท่ีผ"านการบําบัดในพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน 

จังหวัด 
 

ปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเกิดขึ้น /1. 

(ลบ.ม./วัน) 
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ปริมาณน้ําเสีย
ท่ีระบบสามารถ

รองรับได2 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ําเสีย
ท่ีเข2าระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ร2อยละของ
ปริมาณ 

น้ําเสียท่ีผ"าน
การบําบัด 

กาฬสินธุ4 76,672 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ4 14,000 400 0.52 

ขอนแก'น 113,990 
เทศบาลนครขอนแก'น 78,000 40,000 

35.31 
เทศบาลตาํบลเข่ือนอุบลรัตน4 400 250 

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

มหาสารคาม 21,822 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 4,200 2,800 

12.83 
เทศบาลตาํบลโกสุมพิสัย 1,500 (หยุดเดินระบบ) 

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

หมายเหตุ /1. คํานวณจากจํานวนประชากรในเขตเมือง คูณด�วยอัตราการเกิดนํ้าเสีย 0.148  ลบ.ม./คน/วัน) 
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  ปLญหาในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน พบว'า ส'วนใหญ'เกิดจาก
ในการก'อสร�างระบบฯ มีการคาดการณ4อัตราการเกิดน้ําเสียท่ีสูงเกินความเปGนจริง และยังต�องคิดเผื่อสําหรับ
การระบายน้ําฝน รวมท้ังการก'อสร�างระบบเพ่ือรองรับน้ําเสียในอนาคต 15-20 ป* ทําให�ระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียได�รับการออกแบบไว�มีขนาดใหญ'เกินความจําเปGน รวมถึงขาดการใช�ประโยชน4เครื่องมือ
อุปกรณ4ท่ีได�รับการจัดสรรให�คุ�มค'า นอกจากนี้ องค4กรปกครองส'วนท�องถ่ิน (อปท.) ซ่ึงเปGนผู�รับผิดชอบหลักใน
การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ยังขาดบุคลากรประจําท่ีมีความรู�ความสามารถเฉพาะด�าน ใน
การบริหารจัดการระบบบําบัด  น้ําเสียชุมชน ตลอดจน ผู�บริหารของ อปท. บางแห'งไม'ให�ความสําคัญกับเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดล�อม จึงจัดต้ังงบประมาณเปGนค'าใช�จ'ายในการเดินระบบอย'างจํากัด ทําให�ต�องเปXด - ปXด
ระบบเปGนระยะๆ ส'งผลให�การบําบัดน้ําเสียไม'มีประสิทธิภาพ 
 
 2.2   สถานการณ�การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน 

           1) ข2อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
 

             จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในป* พ.ศ. 2558  (โดยปริมาณขยะคํานวณจากอัตรา
การผลิตขยะของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีทําการสํารวจอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  
เทศบาลตําบล  องค4การบริหารส'วนตําบลเฉลี่ยเท'ากับ 1.89, 1.15, 1.02  และ 0.91 กิโลกรัมต'อคนต'อวัน
ตามลําดับคูณจํานวนประชากร ณ  31 ธันวาคม 2558.) พบว'า ในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบนมีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดข้ึน 5,433.93 ตันต'อวัน  โดยพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก'น มีปริมาณขยะมูลฝอยมากท่ีสุด 1,869.90 ตันต'อวัน 
รองลงมาคือพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1,086.69 ตันต'อวัน  รายละเอียดดังตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8  ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน ป6 2558 
จังหวัดพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชี

ตอนบน 
ปริมาณขยะมูลฝอย

(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ท่ีเก็บขนไปกําจัด(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะมูลฝอย

ตกค2าง(ตัน) 
จังหวัดกาฬสินธุ4 1,071.76 365.01 29,502 
จังหวัดขอนแก'น 1,869.90 1,061.11 754,904 
จังหวัดชัยภูมิ 1,086.69 441.42 84,010 
จังหวัดมหาสารคาม 907.98 255.26 138,693 
จังหวัดหนองบัวลําภู 497.60 183.80 21,780 

รวม 5,433.93 2,306.6 1,028,889 
ท่ีมา: สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 10 ,ธันวาคม 2558 
 
  2)   ข2อมูลการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย 
   พ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน มีองค4กรปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีมีการให�บริการเก็บรวบรวมขยะ 
มูลฝอยไปกําจัด จํานวน 466 แห'ง  คิดเปGนร�อยละ 64 และไม'มีการให�บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัด 
จํานวน 259 แห'ง คิดเปGนร�อยละ 36 ขององค4กรปกครองส'วนท�องถ่ินท้ังหมด  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
สามารถเก็บรวบรวมได�และนําไปกําจัด 2,306.6 ตันต'อวัน  แบ'งเปGนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดอย'างถูก
หลักวิชาการ 304.12 ตันต'อวัน  คิดเปGนร�อยละ 19 และกําจัดแบบไม'ถูกหลักวิชาการ 2,001.33 ตันต'อวัน คิด
เปGนร�อยละ 81 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได�ท้ังหมด 
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  3)  ข2อมูลการกําจัดขยะมูลฝอย 
   พ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการจํานวน 12 แห'ง และอยู'
ระหว'างการก'อสร�างอีก 1 แห'งคือระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 703 ตันต'อวัน  คิดเปGนร�อยละ 13.4 ของปริมาณขยะ
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบนท้ังหมด  จากองค4กรปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีนําขยะมาร'วมกําจัดจํานวน 140 แห'ง  
คิดเปGนร�อยละ 19 ขององค4กรปกครองส'วนท�องถ่ินท้ังหมดในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน  ดังตารางท่ี 9 และ 10 
ตารางท่ี 9 จํานวนระบบกําจัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและจํานวน อปท. ท่ีนําขยะมาร"วมกําจัดป6 2558 

พ้ืนท่ี ระบบกําจัดขยะ 
ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

จํานวน อปท. ท่ีร"วม 
ลงนาม mou (แห"ง) 

จํานวน อปท. ท่ีนําขยะ 
มาร"วมกําจัดจริง (แห"ง) 

1. ทม.กาฬสินธุ4 แบบผสมผสาน 41 30  
2. ทน.ขอนแก'น แบบฝLงกลบ 32 13  
3. ทม.เมืองพล แบบฝLงกลบ 40 14  
4. ทม.บ�านไผ' แบบฝLงกลบ 28 10  
5. ทม.ชุมแพ แบบฝLงกลบ 32 2  
6. ทต.นํ้าพอง แบบฝLงกลบ 15 2  
7. ทม.กระนวน แบบฝLงกลบ 16 133  
8. ทม.ชัยภูม ิ แบบฝLงกลบ 32 111  
9. ทม.มหาสารคาม แบบฝLงกลบ 32 144  
10. .ทต.เชียงยืน แบบผสมผสาน 31 17  
11.ทม.หนองบัวลําภ ู แบบฝLงกลบ 19 11  
12. ทต.โนนสัง แบบฝLงกลบ 11 3  

รวมท้ังสิ้น 12 318 140 

 
ตารางท่ี 10 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและกําจัดถูกหลักสุขาภิบาลในพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบนป6  2558 

จังหวัด ศูนย�กําจัดขยะมลูฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีกําจัดถูกหลกั

สุขาภิบาล (ตัน/วัน)  

ร2อยละของปริมาณ
ขยะท่ีถกูหลัก
สุขาภิบาล  

กาฬสนิธุ� เทศบาลเมืองกาฬสินธุ4 956 90 9.4 

ขอนแก'น 

เทศบาลนครขอนแก'น 

1892 

250 

21.0 

เทศบาลเมืองเมืองพล 20 
เทศบาลเมืองบ�านไผ' 42 
เทศบาลเมืองชุมแพ 35 

เทศบาลตาํบลนํ้าพอง 11 
เทศบาลเมืองกระนวน 27 

ชัยภูม ิ เทศบาลเมืองชัยภูม ิ 1072 55 5.1 

มหาสารคาม 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

893 
97 

14.6 
เทศบาลตาํบลเชียงยืน 33 

หนองบัวลําภ ู
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภ ู

481 
33 8.9 

เทศบาลตาํบลโนนสัง 10   
 รวม 5,231 703 13.4 
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   4)   ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน ป* 2555 ประเมินจากข�อมูลของอัตราการ

เกิดมูลฝอยติดเชื้อและจํานวนเตียงของการบริการสาธารณสุข หรือจํานวนแห'งของสถานบริการสาธารณสุข 
ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษ ได�รวบรวมและทบทวนอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลประเภทต'างๆ ไว� 
ท้ังนี้   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนจากสถานพยาบาลในแต'ละประเภท ในเขตพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 11 

 
 
 

ตารางท่ี 11 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขและปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนจากสถานพยาบาล แต"ละ
ประเภทในเขตพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน   

จังหวัด ประเภทสถานพยาบาล ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 
รพ.ท่ัวไปของรัฐ รพ.เอกชน รพ.สต.และคลินิกอ่ืนๆ กก./วัน ตัน/ป6 

กาฬสินธุ4 14 1 239 874.55 319.21 
ขอนแก'น 28 3 664 2,831.32 1,029.78 
ชัยภูม ิ 15 2 355 1,060.84 387.21 
มหาสารคาม 11 1 387 1}032.08 3,76.71 
หนองบัวลําภ ู 5 1 155 395.01 144.18 

รวม 73 8 1,790 6,183.8 2,257.09 
ท่ีมา :จํานวนสถานบริการสาธารณสุข ,สํานักนโยบายและยุทธศาสตร4  กระทรวงสาธารณสุข. 
   
  5)   ของเสียอันตรายชุมชน 

            ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน ป* 2558 เปGนข�อมูลท่ี
คํานวณจากจํานวนประชากรในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558  ของแต'ละจังหวัด คูณด�วยอัตราการเกิดของเสีย
อันตรายจากชุมชน 11.13 กิโลกรัม ต'อคน-ป* (ข�อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ)  พบว'า ปริมาณของเสียอันตราย
ชุมชนในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน มีปริมาณ 59,830. ตัน/ป* รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน 
พ้ืนท่ี ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน/ป6) คิดเปRนสัดส"วน (ร2อยละ) 

กาฬสินธุ4 10,952.02 18.30 
ขอนแก'น 19,922.75 33.30 
ชัยภูม ิ 12,655.35 21.15 

มหาสารคาม 10,636.31 17.78 
หนองบัวลําภ ู 5,663.65 9.47 

รวม 59,830,04 100 

ท่ีมา : เปGนข�อมูลท่ีคาํนวณจากจํานวนประชากรในป* พ.ศ. 2558  ของแต'ละจังหวัดคูณด�วยอัตราการเกิดของเสียอันตรายจาก
ชุมชน  11.13  กิโลกรมั ต'อคน/ป* 
 
  6)  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

 องค4กรปกครองส'วนท�องถ่ินส'วนใหญ' ยังไม'มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ท้ังระบบเก็บ
รวบรวมหรือรถสูบสิ่งปฏิกูลของตนเองให�บริการแก'ประชาชนและระบบกําจัด  โดยจะให�อนุญาตเอกชนเข�ามา
บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและนําไปกําจัด  แต'การกําจัดสิ่งปฏิกูลยังไม'ถูกหลักวิชาการ  ซ่ึงเอกชนจะนําไปท้ิงใน
บริเวณท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีไร'นาของประชาชนท่ีอนุญาตจะนําไปใช�เปGนปุSย  โดยยังไม'ผ'านการบําบัด ทําให�มี
ความเสี่ยงต'อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล'าว  พ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบนมีองค4กรปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีมี
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ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลเพียง 8 แห'ง โดยส'วนใหญ'เปGนการก'อสร�างระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลพร�อมกับระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนภายใต�แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด และเปGนแบบบ'อหมัก  
แต'มีการใช�งานเพียง 2 แห'งคือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ4และเทศบาลตําบลโนนสัง  ดังตารางท่ี 13 

 

 ตารางท่ี 13 ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ีลุ"มน้ําชีตอนบน 
จังหวัด อปท. การใช2งาน 

กาฬสินธุ4 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ4 � 
ขอนแก'น เทศบาลเมืองบ�านไผ' ×  

เทศบาลเมืองเมืองพล ×   
เทศบาลเมืองชุมแพ ×   

ชัยภูม ิ - - 
มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ×   

เทศบาลตาํบลเชียงยืน × 
หนองบัวลําภ ู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภ ู × 

เทศบาลตาํบลโนนสัง � 
รวม 8 แห"ง 2 แห"ง 

 

ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีไม'มีการใช�งานส'วนใหญ'มีการออกแบบระบบไม'สอดคล�องกับสภาพ
การใช�งานได�จริง เช'น ปLญหาการเทสิ่งปฏิกูลลงบ'อหมัก  ท่ีตั้งของระบบอยู'ห'างไกลไม'คุ�มกับการขนส'ง  และการ
บังคับใช�กฎหมายควบคุมกํากับยังไม'มีประสิทธิภาพเท'าท่ีควร  
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3.1   ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์   จังหวัดกำฬสินธุ์ 

  3.1.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อด้ำเนินกำรจัดกำรน ้ำเสีย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์     

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการด้าเนินการจัดการน้้าเสียชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2551 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น  215.015  ล้านบาท  ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 

ตำรำงที่ 14  กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด้ำเนินกำรจัดกำรน ้ำเสียชุมชน  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์  

ล้ำดับ
ที่ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน 
(ล้ำน
บำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

4.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้
ระบบรวบรวมและบา้บดัน้า้เสีย 

2 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

4.000 ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design : 
DD) ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้า้เสีย 

3 2548 - 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

207.015 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสีย  
ด้าเนินการ  900 วัน (14 ต.ค.48 -  
1 เม.ย. 51) โดยว่าจา้งให้ 
- บริษัทวรรธน์สรร จ้ากัด เปน็ผูด้้าเนินการ
ก่อสร้าง ในวงเงิน  199.5325  ล้านบาท   
- บริษัท นอร์ธอิสต์ คอนซัลแตนส์ จ้ากัด  
เป็นผู้ควบคุมงาน ในวงเงนิ 7.4825 ล้านบาท 

 
  3.1.2 รำยละเอียดของระบบรวมรวมและบ้ำบัดน ้ำเสีย  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 

    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนตั้งอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะกุดอ้อและแก่งดอน
กลางบางส่วน  อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่   27  ไร่  2  งาน  45.2 ตารางวา  (รูปที่ 10) โดยเริ่ม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเมื่อเดือนตุลาคม 2548 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2551  
เริ่มเดินระบบตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการบ้าบัดน้้าเสียคิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
เทศบาล  ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้ส่วนช่างสุขาภิบาล ส้านักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการน้้าเสียในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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รูปที่ 3.1-1   แสดงที่ตั้งของระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 

รูปที่ 10   แสดงที่ตั งของระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์
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รูปที่ 11   แสดงที่ตั งของระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์
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   3.1.2.1 ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 
    ระบบรวบรวมน้้าเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เป็นระบบท่อรวม (Combined 
Sewer)  โดยออกแบบการวางระบบท่อให้ทิศทางการไหลของน้้าเสียตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow)   
จึงท้าให้ความลึกของท่อเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ตามระยะทาง ซึ่งท่อรวบรวมน้้าเสียบริเวณที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียมี
ระดับความลึกประมาณ 7-8 เมตรครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการน้้าเสีย 6.76 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
40 ของพ้ืนที่เทศบาล เฉพาะชุมชนหนาแน่น  โดยมีค่าการออกแบบไว้ที่ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 
2566  สามารถรวบรวมและรับน้้าเสียได้ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
    ระบบรวบรวมน้้าเสีย ประกอบด้วย  บ่อดักน้้าเสีย (CSO)  16 แห่ง  และสถานีสูบ  
น้้าเสียที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีระบบบ้าบัดน้้าเสีย 1 แห่ง (รูปที่ 3.1-2)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1)   สถานีสูบน้้าเสีย  1  แห่ง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  ประกอบด้วย  
ประตูน้้าควบคุมน้้าเข้า   ตะแกรงดักขยะ  2 เครื่อง เปิด  3  ชั่วโมงต่อวัน และเครื่องสูบน้้า (Submersible 
pump) 4 ตัว  อัตราการสูบ  560  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ TDH  10 เมตร 
        2) บ่อดักน้้าเสีย (CSO)  จ้านวน  16  แห่ง  ได้แก ่
  CSO 1   ถนนแก่งดอนกลาง   ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่แก่งดอนกลาง 
  CSO 2   ถนนแก่งดอนกลาง   ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่แก่งดอนกลาง 
  CSO 3   ถนนอนรรฆนาค     ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่ล้าน้้าปาว 
  CSO 4   ถนนอนรรฆนาค     ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่ล้าน้้าปาว    
  CSO 5   ถนนอนรรฆนาค     ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่ล้าน้้าปาว 
  CSO 6   ถนนอนรรฆนาค     ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่ล้าน้้าปาว 
  CSO 7   ถนนแก่งส้าโรง     ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่ล้าน้้าปาว 
  CSO 8/1,8/2  ถนนประดิษฐ์ ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่ล้าน้้าปาว 
  CSO 9/1,9/2  ถนนรอบกุดน้้ากิน   ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่ล้าน้้าปาว 
  CSO 10/1,10/2 ถนนทางหลวงหมายเลข 213 ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่คลองระบายน้้าถนนบายพาส 
  CSO 11  ถนนทางหลวงหมายเลข 213  ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่คลองระบายน้้าถนนบายพาส 
  CSO 12 ถนนทางหลวงหมายเลข 213 ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่คลองระบายน้้าถนนบายพาส 
  CSO 13  ถนนทางหลวงหมายเลข 213  ส้าหรับดักน้้าเสียที่จะไหลลงสู่คลองระบายน้้าถนนบายพาส 

 3.1.2.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
      ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon ; AL)  ตั้งอยู่บริเวณกุดอ้อ  อ้าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเนื้อที่  27  ไร่  2  งาน  45.2 ตารางวา  
ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียมากที่สุดคือ ชุมชนคุ้มห้วย อยู่ห่างประมาณ 0.4 กิโลเมตร  
ความสามารถในการรองรับปริมาณน้้าเสียตามการออกแบบ 14,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ประกอบด้วย บ่อบ้าบัดน้้าเสียแบบสระเติมอากาศ  2 บ่อเรียงต่อกันแบบอนุกรม ได้แก่บ่อเติมอากาศและ 
บ่อตกตะกอน  บ่อเติมคลอรีน  และอาคารที่ตั้งอยู่ในระบบ (รูปที่ 3.1-3) โดยมีรายละเอียดดังนี้    
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รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 42 ~ 
 

  1) บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) 1 บ่อ ความลึก  3  เมตร  ความจุ  70,000  ลูกบาศก์
เมตร มีระยะเวลาเก็บกักน้้าประมาณ 5 วัน  โดยมีเครื่องเติมอากาศ20 ตัว สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
  2) บ่อตกตะกอน (Settling Pond) 1 บ่อ ความลึก 3 เมตร ความจุ 21,000 ลูกบาศก์เมตรมี
ระยะเวลาเก็บกักน้้าประมาณ 1.5 วัน 
  3) บ่อเติมคลอรีน  1 บ่อ ซึ่งไม่มีการเติมคลอรีนในน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้า
สาธารณะ  
  4) กลุ่มอาคารที่ตั้ งอยู่ ในระบบบ้าบัดน้้ าเสียประกอบด้วย อาคารส้านักงาน 1 หลัง  
มีห้องควบคุมห้องปฏิบัติการ  ห้องควบคุม และห้องน้้า อาคารป้อมยาม 1 หลัง และอาคารเก็บ/จ่ายคลอรีน 1 
หลัง โดยมีการใช้ประโยชน์จากอาคารทุกหลังตามวัตถุประสงค์ ยกเว้นในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ไม่มีการใช้
ประโยชน์ 
  5) เครื่องจักรกลในระบบบ้าบัดน้้าเสีย  ได้แก่  เครื่องสูบน้้า ชนิด  Submersible จ้านวน  
4 ตัว  15  kw  อัตราสูบน้้าเสีย 160 ลิตรต่อวินาที และเครื่องดักขยะ  จ้านวน 2 ตัว สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
 3.1.3  ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
   3.1.3.1  ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบโดยประเมินจากปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบเทียบกับ
ขนาดของระบบบ้าบัดน้้าเสียพบว่าช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2559  มีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบเฉลี่ยวันละ  
445  ลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นประสิทธิภาพการใช้งานร้อยละ  3.18  ของปริมาณน้้าเสียที่ระบบสามารถรองรับได้  
(14,000 ลูกบาศก์เมตร) 
   3.1.3.2 ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย  โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD และ
คุณภาพน้้าออกจากระบบส้าหรับประสิทธิภาพการลด BOD คิดเป็นร้อยละ 58.5 และจากการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้้าก่อนเข้าระบบและหลังออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียโดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2559  พบว่า คุณภาพน้้าออกจากระบบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า Total Suspended Solids 

(TSS)  เกินมาตรฐานเล็กน้อย (31 มก./ล.)  แต่มีข้อสังเกตว่า ปริมาณ BOD น้้าเสียที่เข้าระบบค่อนข้างต่้า (12.3  
มก./ล.)  และคุณภาพน้้าออกมีค่า Oil and Grease  เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่เกินมาตรฐาน  โดยอาจมีสาเหตุมาจาก
สาหร่ายในบ่อบ่ม ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามภาวะปกติ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1-2  นอกจากนี้  เทศบาล ฯ 
ได้แจ้งว่าท้าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเข้าและออกจากระบบ จ้านวน 8 พารามิเตอร์หลักทุกเดือนโดยบริษัท 
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ้ากัด  
 
 
 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 43 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13  แผนผังบริเวณระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์
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ตำรำงที่ 14 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำจำกระบบบ้ำบดัน ้ำเสีย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์  จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำ เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2559  

พำรำมิเตอร์ หน่วย คุณภำพน ้ำเข้ำ
ระบบ 

คุณภำพน ้ำออก
ระบบ 

ค่ำมำตรฐำน* 

  
1. pH - 7.04 8.38 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 384 409 - 
3. Total Suspended Solids (TSS) mg/L 140.0 31 <30 
4. Total  Kjeldahl  Nitrogen mg/L 10.6 1.6 <20 
5. BOD mg/L 12.3 5.10 <20 
6. Oil and Grease mg/L 1.5 1.6 <5 
7. Total Phosphorus mg/L 2.238 0.608 <2 
8. Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL ≥ 16,000 2,400 - 

9. Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL ≥ 16,000 330 - 

10. Dissolved Oxygen (DO) mg/L - 7.18 - 

ที่มำ : ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 , 2559 
หมำยเหตุ :  ค่ามาตรฐาน *ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม ก า ร
ระบายน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 
127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

   3.1.3.3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย  
      1)   กำรด้ำเนินงำนระบบ 
       ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นระบบบ่อเติมอากาศ สามารถรองรับน้้าเสียได้  14,000  
ลบ.ม./วัน   ประกอบด้วย บ่อบ้าบัด 2 บ่อได้แก่บ่อเติมอากาศ(Aerated Lagoon)1 บ่อ และบ่อบ่ม 
(Maturation pond) หรือบ่อตกตะกอน 1 บ่อ  บ่อสัมผัสคลอรีน 1 บ่อ  อาคารส้านักงานและห้องปฏิบัติการ 
1 หลัง ซึ่งอยู่ ในสภาพใช้งานได้แต่ไม่มีการใช้งาน  ป้อมยาม  สถานี สูบน้้าเสียระบบอัตโนมัติ 1 แห่ง
ประกอบด้วยบ่อสูบน้้าเสียและตะแกรงดักขยะ Flow meter และเครื่องสูบน้้าชนิดจุ่ม 4 เครื่องสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ซึ่งไม่ได้ท้าการสูบน้้าเสียโดยระบบอัตโนมัติ แต่ใช้ระบบ Manual โดยท้าการสูบน้้าเสียเข้าระบบ
วันละ 2 ครั้งคือช่วงเช้าและเย็น ระยะเวลาการสูบครั้งละประมาณ 15-20 นาที  เปิดเครื่องเติมอากาศทุกวัน ๆ 
ละ 1ชั่วโมง ตัวละ 15 นาที เวียนสลับกันใช้งานทุกตัว เพ่ือเป็นการรักษาสภาพเครื่องเติมอากาศ  นอกจากนี้ 
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้รับทราบว่า การสูบน้้าเสียเข้าระบบยังมีผลกระทบต่อเส้นท่อรวบรวม
น้้าเสียบริเวณก่อนเข้าระบบทรุดด้วย  แต่ไม่มีการเติมคลอรีนในน้้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ  
    ระบบท่อรวบรวมเป็นลักษณะท่อรวม และใช้รวบรวมน้้าเสียโดยอาศัยหลัก 
Gravity flow ท้าให้ระดับความลึกของท่อเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะทาง และพบว่ายังมีปัญหาท่อทรุดและ
ซ่อมแซมอยู่เป็นประจ้าในบางช่วงโดยเฉพาะถนนอนรรฆนาค และถนนแก่งดอนกลาง ก่อนเข้าระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย นอกจากนี้ บ่อดักน้้าเสีย (CSO) บริเวณกุดน้้ากิน พบมีน้้าเสียไหลล้นออกจาก CSO ท้าให้น้้าเสียไม่ไหล
เข้าระบบและไหลลงสู่ล้าน้้าปาวโดยตรง  อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ด้าเนินการซ่อมแซมท่อ
รวบรวมที่ช้ารุดอยู่เป็นระยะ แต่ไม่สามารถด้าเนินการซ่อมแซมได้ทั้งหมด เนื่องจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
ซึ่งเบื้องต้น เทศบาลฯ มีแผนที่จะก่อสร้างท่อ box culvert เพ่ือผลักดันน้้าเสียไม่ให้เข้าท่อรวบรวมน้้าเสียที่
ช้ารุด และได้ด้าเนินการศึกษาออกแบบเพ่ือแก้ไขระบบท่อรวบรวมที่ทรุด และเทศบาลฯ ได้ท้าบันทึกข้อตกลง
กับองค์กรบริหารจัดการน้้าเสีย (อจน.) ในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลฯ แล้ว 
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โดยอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของ อจน. เพ่ือเข้ามาด้าเนินการบริหารจัดการระบบตั้งแต่การซ่อมแซมระบบ
ท่อรวบรวม  การดูแลบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  แต่ปัจจุบันเทศบาลฯ ยัง
ไมม่ีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน้้าเสียจากชุมชน   
       2) นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย  นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้
ความส้าคัญกับด้าเนินการแก้ไขปัญหาระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  
แต่ยังไม่มีนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้้าเสีย 
       3)  ด้ำนบุคลำกร  หน่วยงานรับผิดชอบในการบริการจัดการระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน้้าเสียคือ ส้านักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีบุคลากรทั้งสิ้น 89 คน เป็นข้าราชการประจ้า 16 คน  
ลูกจ้างประจ้า 14 คน และลูกจ้างชั่วคราว 59 คน โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลระบบรวบรวมและบ้าบัด  
น้้าเสีย 2 คน ได้แก่  วิศวกรสุขาภิบาล 1 คน เป็นข้าราชการ และคนงาน 1 คน เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ้าที่
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย   
       4) ด้ำนงบประมำณ   ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉลี่ย 24,000 บาท
ต่อเดือน ได้แก่ ค่าตรวจสอบคุณภาพน้้า  ค่าน้้าประปา  และค่าไฟฟ้า ไม่รวมค่าจ้างบุคลากร โดยเป็นค่าไฟฟ้า
ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน  และค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน โดยเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์จ้างบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ้ากัด ท้าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเข้า – ออก 
จากระบบเป็นประจ้าทุกเดือน  

 3.1.4  ปัญหำและอุปสรรคของกำรด้ำเนินงำนจัดกำรน ้ำเสีย 
    1) การรวบรวมน้้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดไม่มีประสิทธิภาพ  มีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบเพียง
ร้อยละ 3  เนื ่องจากเทศบาลฯ ไม่ส ูบน้้าเสียเข้าระบบ เพราะเกรงว่าจะส่งผลต่อเส้นท่อรวบรวมทรุด 
นอกจากนี้  มีข้อสังเกตคุณภาพน้้าเสียเข้าระบบ มีปริมาณ BOD ค่อนข้างต่้า (12.3 มก./ล.) โดยค่าออกแบบ
ไว้ที่ไม่เกิน 100 มก./ล. ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากมีน้้าซึมเข้าท่อในบางช่วง โดยเฉพาะบริเวณถนนก่อนเข้า
ระบบ (ถนนแก่งดอนกลาง) และถนนอนรรฆนาค ที่มีการซ่อมแซมเป็นประจ้า เนื่องจากปัญหาท่อทรุด ท้าให้
เกิดปัญหาน้้าซึมเข้าเส้นท่อและน้้าเสียไหลล้นออกจาก CSO ลงสู่ล้าน้้าปาวโดยเฉพาะ CSO2  CSO 3  CSO 
8  และ CSO 9  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าในล้าน้้าปาวได้  ประกอบกับการวางท่อรวบรวมเป็น
ลักษณะ Gravity flow ท้าให้ระดับท่อค่อนข้างลึกมาก ซึ ่งการดูแลซ่อมแซมอาจด้าเนินการได้ยาก และ
อาจจะเกิดการย่อยสลายภายในท่อรวบรวมน้้าเสียเบื้องต้น   
   2)  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้้าเสียท้าให้ เทศบาลฯ  
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบทั้งหมด 
   3) ห้องปฏิบัติการไม่ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
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3.1.5  ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 1)  เทศบาลฯ ควรเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย โดยด้าเนินการตรวจสอบ
และซ่อมแซมระบบท่อรวบรวมน้้าเสียส่วนที่ช้ารุดให้สามารถใช้งานได้ และตรวจสอบบ่อดักน้้าเสีย (CSO) 
อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาท่อทรุด ปัญหาน้้าซึมเข้าเส้นท่อ และปัญหาน้้าไหลล้นออกจาก CSOท้าให้
น้้าเสียไม่เข้าระบบ โดยเฉพาะ CSO บริเวณกุดน้้ากิน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าในล้าน้้าปาวเสื่อมโทรม
ลงในอนาคต  ประกอบกับการพิจารณาด้าเนินการเชื่อมท่อระบายน้้าจากบ้านเรือนให้ครอบคลุม เพ่ือรวบรวม
น้้าเสียเข้าระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานของระบบน้้าเสีย  
 2)  เทศบาลฯ ควรเตรียมความพร้อมและท้าความเข้าใจกับประชาชนในการด้าเนินการเชื่อมท่อ
น้้าเสียจากบ้านเรือนและสถานบริการ กิจการร้านค้าต่างๆ เข้าสู่ท่อหลัก  และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
บ้าบัดน้้าเสีย โดยการพิจารณาจากต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือจะได้ลดภาระของเทศบาล และเกิดรายได้ในการบริหาร
จัดการระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 3)  เทศบาลฯ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้้า คุณภาพน้้าเข้า – ออกจากระบบ  ค่าใช้จ่ายใน
การรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมินความคุ้มทุนในอนาคต  
ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเข้า – ออกจากระบบ
ในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease Total phosphorus  
Total Nitrogen Total Coliform  และ Fecal Coliform  เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการท้างานของ
ระบบที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ เทศบาลฯ ควรพิจารณาการเฝ้าระวังแหล่งน้้าที่รองรับน้้า
ทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจากระบบ โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติที่รองรับน้้าทิ้งจากการ
บ้าบัดปีละ  2 ครั้ง เพ่ือเป็นการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 4)  ควรจัดท้าแผนการซ่อมบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียและมีการด้าเนินการตาม
แผนอย่างสม่้าเสมอ รวมถึง ควรพิจารณาทบทวนและปรับแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น   ตลอดจน  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5)  ควรด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการน้้าเสียของเทศบาลฯ อาทิ  
การดูแลเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและปรับปรุงฟ้ืนฟูล้าน้้าปาว  การสร้างความรู้ความตระหนักในการใช้น้้า  การ
ส่งเสริมการติดตั้งถังดักไขมัน  เป็นต้น 

   6) ควรมีการควบคุมดูแลและท้าความเข้าใจกับเกษตรกรในการสูบน้้าจากบ่อบ้าบัดน้้าเสียทั้ง
บ่อที่ 1 และ 2  ไปใช้ในพ้ืนที่เกษตร ซึ่งอาจจะท้าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ นอกจากนี้ การสูบน้้าจากบ่อ
บ้าบัดอาจจะยังมีผลต่อการ flow ของน้้าในบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ซึ่งหากน้้าในบ่อค่อนข้างนิ่ง อาจกลายเป็นน้้าขัง
และเกิดปัญหาน้้าเขียว เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพ่ิมขึ้นได้ ดังนั้น หากจ้าเป็นต้องมีการใช้น้้า 
ควรเป็นน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วและเติมคลอรีน เพ่ือฆ่าเชื้อโรคก่อน 
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สภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์  จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ณ วันที่  2 พฤษภำคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
   
 
 

บ่อเติมคลอรีน ก่อนปล่อยน้้าทิ้งออกจากระบบ 

บ่อบ่ม 

บริเวณถนนทางเข้าระบบบ้าบัด ซ่ึงท่อทรุด 
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3.2 เทศบาลนครขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 

 3.2.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการน ้าเสีย 

 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้าเนินการจัดการน ้าเสีย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2552 รวมวงเงินทั งสิ น  1,236.70  ล้านบาท ดังตารางที่ 15 

 

ตารางท่ี 15 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการน ้าเสีย เทศบาลนครขอนแก่น 
ล้าดับ

ที่ 
ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2532 กระทรวงมหาดไทย  
(โครงการพัฒนานครหลัก) 

50.00 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ 
บ่อผึ่ง 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

15.00 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบ
บ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่น 

3 2541-2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

549.86 ก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสีย 
ระยะที่ 1 

4 2542-2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 
(กองทุนสิ่งแวดล้อมและJBIC) 

50.00 ปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อ
ผึ่งเป็นบ่อเติมอากาศ 

4 2548-2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

571.84 ก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสีย 
ระยะที่ 2 

 
 3.2.2  รายละเอียดของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่น 
    ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่น   เริ่มก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อผึ่งใน  
ปี 2532  ภายใต้โครงการพัฒนานครหลัก รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 การสนับสนุนการลงทุนด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้กลไกแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2539 
เทศบาลนครขอนแก่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่นส่วนขยายของเมือง  และในปีงบประมาณ พ.ศ.2541-2545 ได้การจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2541 -2542 ได้การจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อผึ่งเป็นบ่อเติมอากาศ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 -2551 
ได้มีการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียระยะที่ 2   ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัด     
น ้าเสียชุมชน คือ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส้านักการช่าง  เทศบาลนครขอนแก่น 
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 3.2.2.1  ระบบรวบรวมน ้าเสีย  
             ระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เป็นระบบท่อรวม (combined 

sewer system) คลอบคลุมพื นที่ให้บริการระบบ 36 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบาล (46 
ตร.กม.) แหล่งก้าเนิดน ้าเสียส่วนใหญ่มาจากบ้านเรือน โรงแรม ตลาดสดและร้านอาหาร   

   องค์ประกอบหลักของระบบรวบรวมน ้าเสีย มีบ่อดักน ้าเสียตามแนวถนนเลียบคลอง
ร่องเหมือง  ถนนริมบึงแก่นนคร  และถนนจอมพล  ดังตารางที่ 16 
 ตารางท่ี 16  รายช่ือบ่อดักน ้าเสียในระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่น 

CSO ชื่อ แหล่งน ้าที่ระบาย สภาพปัญหา 
CSO RM-1 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 

  CSO RM-1/1 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-2 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-3 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-4 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-5 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-6 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-7 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-8 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-9 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-10 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-11 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-12 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-13 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-14 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-15 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-16 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-17 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-18 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-19 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-20 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-21 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-22 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-23 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-24 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-25 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-26 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-27 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-28 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-29 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-30 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
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 ตารางท่ี 16  รายช่ือบ่อดักน ้าเสียในระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่น (ต่อ) 
CSO ชื่อ แหล่งน ้าที่ระบาย สภาพปัญหา 

CSO RM-31 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-32 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-33 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-34 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-35 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานไดป้กติ 
CSO RM-36 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานได้ปกติ 
CSO RM-37 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานได้ปกติ 
CSO RM-38 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานได้ปกติ 
CSO RM-39 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานได้ปกติ 
CSO RM-40 ถนนเลียบคลองร่องเหมือง ใช้งานได้ปกติ 
CSO KNW-1 ถนนรอบบึงแก่นนคร ใช้งานได้ปกติ 
CSO KNW-2 ถนนรอบบึงแก่นนคร ใช้งานได้ปกติ 
CSO  KNW-3 ถนนรอบบึงแก่นนคร ใช้งานได้ปกติ 
CSO KNW-4 ถนนรอบบึงแก่นนคร ใช้งานได้ปกติ 
CSO KNW-5 ถนนรอบบึงแก่นนคร ใช้งานได้ปกติ 
CSO KNW6 ถนนรอบบึงแก่นนคร ใช้งานได้ปกติ 
CSO KNE-1 ถนนรอบบึงแก่นนคร ใช้งานได้ปกติ 

       CSO CP-1 ถนนจอมพล ใช้งานได้ปกติ 
 
มีสถานีสูบน ้าเสียจ้านวน 2 แห่ง คือ 
 1) สถานีสูบน ้าบึงทุ่งสร้าง สามารถปรับเป็นระบบควบคุมการเปิด -ปิดเครื่องสูบน ้า
อัตโนมัติหรือปรับโดยคนก็ได้  มีเครื่องสูบน ้า จ้านวน 10 เครื่อง ก้าลัง 65 KW อัตราการสูบ 1,980ลบ.ม./ชม.  
TDH 9  เมตร  เวลาในการเปิดปิดเครื่อง 20 ชั่วโมง/วัน  และมีเครื่องตักขยะอัตโนมัติ  เพ่ือตักขยะที่ปนมากับน ้า
เสียชุมชนก่อนสูบน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัด ฯ 
 2) สถานีสูบน ้าบึงแก่นนคร สามารถปรับเป็นระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องสูบน ้า
อัตโนมัติหรือปรับโดยคนก็ได้  มีเครื่องสูบน ้า จ้านวน 4 เครื่อง ก้าลัง 37 KW อัตราการสูบ 660 ลบ.ม./ชม.   
เวลาเปิดปิดเครื่อง  2 ชั่วโมง/วัน   

ปัจจุบันระบบรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 31.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 69 
ของพื นที่ทั งหมด   
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รูปที่  14  ผังระบบท่อรวบรวมน ้าเสียและบ่อดักน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่นระยะที่ 1 
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รูปที ่ 15   ผังระบบท่อรวบรวมน ้าเสียและบ่อดักน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่นระยะที่ 2 
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 3.2.2.2  ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่น เป็นระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon : AL) ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่นเรียกเป็นทางการว่าสถานีปรับปรุงคุณภาพน ้าตั งอยู่
เลขที่ 38/1 ถนนประชาสโมสร  ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ
บึงทุ่งสร้าง มีพื นที่ 118 ไร่   ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ตั งอยู่เลขที่ 381 ถนนประชาสโมสร  ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ อยู่ในเขตเทศบาล ห่างออกไปทางทิศตะวันออกจากที่ว่าการ
อ้าเภอเมืองประมาณ  4 กิโลเมตร  มีศักยภาพในการรองรับน ้าเสียประมาณ 78,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
ประกอบด้วย    
  (1)  บ่อเติมอากาศระดับความลึก  3.5  เมตร   จ้านวน 4 บ่อ ขนาดความจุ 112,000 ลูกบาศก์
เมตร  แบ่งเป็น 2 ชุด ระยะเวลากักน ้า  จ้านวน 11 วัน ทั ง 2 ชุด  โดย บ่อที่ 1ชุดที่ 1และ 2 โดยมีเครื่องเติม
อากาศ ในบ่อเติมอากาศ บ่อละ 10 เครื่อง รวม จ้านวน  40 เครื่อง ก้าลัง11 KW และ 22 KW เวลาเปิด 6 
ชั่วโมง/วัน ในปี 2554 โดยเป็นสลับตัวบางเครื่อง ค่าไฟฟ้าเครื่องเติมอากาศ เฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน  เส้นทาง
น ้าเข้า คือน ้าเสียจากสถานีสูบบึงทุ่งสร้างและบึงแก่นนครถูกสูบเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียเข้าสู่บ่อเติมอากาศ บ่อ
ตกตะกอน  และบ่อเติมคลอรีน และปล่อยน ้าทิ งลงหนองเลิงเปือยและห้วยพระคือ  น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
ส่วนหนึ่งน้ามารดน ้าต้นไม้ในสวนสาธารณะของเทศบาล ประมาณ 100  ลบ.ม./วัน   
  (2)  บ่อตกตะกอน ระดับความลึก 3.5 เมตร  จ้านวน 3 บ่อ รวมขนาดความจุ  134,400 
ลูกบาศก์เมตร   
 (3)  บ่อเติมคลอรีน  ระดับความลึก 3.1 เมตร  ลักษณะเป็นคลองวนเวียน จ้านวน 1 บ่อขนาด
ความจุ 2,495.5  ลูกบาศก์เมตร 
 (4)  ตู้ควบคุมการเปิดปิดเครื่องเติมอากาศ  จ้านวน  4 เครื่อง ประจ้าบ่อเติมอากาศ 

3.2.3  ประสิทธิภาพการด้าเนินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

  3.2.3.1  ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ   โดยประเมินจากสภาพทั่วไปของระบบ และปริมาณ    
น ้าเสียที่เข้าระบบเทียบกับขนาดของระบบบ้าบัด  โดยระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่นมี
สภาพทั่วไปส่วนใหญ่ของระบบอยู่ในสภาพดี  แต่บ่อเติมอากาศที่ 2-1 มีผักตบชวาขึ นหนาแน่นมากและไม่มี
การเปิดเครื่องเติมอากาศ  และมีปริมาณน ้าเสียเข้าระบบเฉลี่ย 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบ
สามารถรองรับน ้าเสียได้  78,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นประสิทธิภาพการใช้งานร้อยละ 51.28  ของ
ปริมาณน ้าเสียที่ระบบสามารถรองรับได้  นอกจากนี   ยังมีการน้า  น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยมี
การติดตั งถังสูงที่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือให้หน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจสามารถน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
น้ากลับไปใช้ประโยชน์ในการรดน ้าต้นไม้  สนามหญ้าตามสวนสาธารณะ  การเพาะช้ากล้าไม้  การล้างท่อ  
น ้าสาธารณะ และการท้าความความสะอาดพื นถนน เป็นต้น    
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รูปที่   16    แสดงที่ตั งสถานีสูบน ้าเสียและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม เทศบาลนครขอนแกน่ 

สถานีสูบน ้ าเสยีบงึทุ่งสรา้ง 

สถานีสูบน ้ าเสยีบงึแกน่นคร 
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รูปที่  18 ภาพแสดงแผนผังของการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครขอนแก่น 
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รูปที่  19  แสดงผังระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม เทศบาลนครขอนแก่น 
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   3.2.3.2  ประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสีย  โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD  และ
คุณภาพน ้าออกจากระบบ  พบว่าจากการตรวจสอบคุณภาพน ้าเข้าและออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
เทศบาลนครขอนแก่นโดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  มีประสิทธิภาพการลด 
BOD  คิดเป็นร้อยละ 72.7  และประสิทธิภาพการบ้าบัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนค่อนข้างน้อย  และมีคุณภาพ
น ้าออกจากระบบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากพบค่าฟอสฟอรัสเกินค่ามาตรฐาน  ดังตารางที่ 17   
      นอกจากนี  เทศบาลฯ ยังมีการด้าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเข้า -ออกจาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือตรวจสอบการด้าเนินงานของระบบทุกเดือน โดยศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 

   ตารางที่ 17  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบา้บัดน ้าเสีย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
                   ท้าการเก็บตัวอย่างน ้า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

พารามิเตอร์ หน่วย 
คุณภาพน ้าเข้า

ระบบ 
คุณภาพน ้าออก

ระบบ 
ค่า

มาตรฐาน* 
1. pH - 6.97 7.48 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 1,029.0 1,028.0 - 
3. Total Suspended Solids (TSS) mg/L 35.0 18.0 <30 
4. Total  Kjeldahl  Nitrogen (TKN) mg/L 16.5 16.5 <20 
5. BOD mg/L 56.30 15.36 <20 
6. COD mg/L 106.0 70.0 - 
7. Oil and Grease mg/L 5.5 5.5 <5 
8. Total Phosphorus mg/L 3.076 3.150 <2 
9. DO mg/L - 1.10 - 
10. Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL ≥ 16,000 ≥ 16,000 - 

11. Fecal Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL ≥ 16,000 ≥ 16,000 - 

ที่มา :  ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 , 2559 
หมายเหตุ :   ค่ามาตรฐาน *  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
 การระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ 
                   ประกาศท่ัวไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69  ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
 

  3.2.3.3  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสีย 

        1) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย   ผู้บริหารมีนโยบายด้านการจัดการ      
น ้าเสีย โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดขอบโดยตรง  มีการติดตามและก้ากับงานโดยก้าหนดเป้าหมายและตัวชี วัด
ความส้าเร็จที่ชัดเจน  พร้อมทั งให้การสนับสนุนการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ส้าหรับนโยบายในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสีย มีแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากกลุ่มผู้ใช้น ้าปริมาณมากก่อน เช่น  โรงแรม   

      2)   ด้านงบประมาณ   ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย เป็นค่าไฟฟ้าในการ
สูบน ้าเสียและเครื่องเติมอากาศ ประมาณ 300,000 บาทต่อเดือน ส้าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืน ไม่มีข้อมูล  ค่าสารเคมีและ
ค่าจ้างบุคลากร ในปี 2554(ประมาณการ) จ้านวน 400,000  บาท/ปี และค่าซ่อมบ้ารุง จ้านวน 700,000 บาทต่อปี   
นอกจากนี เทศบาลยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน ้าเสีย  แต่เทศบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว  โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสภาเมือง  ซึ่งในระยะแรกจะเก็บ
ค่าธรรมเนียมในกลุ่มผู้ใช้น ้าปริมาณมากก่อน  เช่นสถานประกอบการ โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  
ขณะนี ก้าลังอยู่ในระหว่างการร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน ้าเสียเพื่อเสนอผู้บริหาร 
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      3) ด้านบุคลากร  โครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย
เทศบาลนครขอนแก่นด้าเนินการเอง หน่วยที่ดูแลรับผิดชอบ คือ  ส้านักการช่าง มีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบการ
จัดการน ้าเสีย จ้านวน 11  คน  ประกอบด้วย  หัวหน้างานบ้าบัดน ้าเสียต้าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล คุณวุฒิ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม ดูแลรับผิดชอบโดยตรง 1 คน  และพนักงานจ้าง รวม 10 คน  ประกอบด้วย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ้านวน 2 คน  และคนงานทั่วไป คุณวุฒิ ป.6-ม.3 จ้านวน  8 คน แต่ยังไม่
เพียงพอ  มีความต้องการบุคลากรเพ่ิมอีก 1 คน เป็นจ้านวน 12  คน 

       4)  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม  เทศบาลมีกระบวนการในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวมหรือการขอความร่วมด้านการจัดน ้าเสีย
จากประชาชน ผ่านเวทีสภาเมืองและ การประชุมผู้น้าชุมชน 

3.2.4  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
 1)  ค่าความสกปรกของน ้าเสีย (BOD) ที่ไหลเข้าสู่ระบบมีค่าต่้าและไม่สอดคล้องกับค่าการออกแบบ
ระบบซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ เช่น จากการหมักหมม  หรือย่อยสลายในระบบท่อรวบรวมมีการไหลระบายต่้าหรือ
ที่อุดตัน และมีปริมาณขยะในบ่อดักน ้าเสียมาก เป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัด  ส่งผลให้
ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบต่้า 
 2)  การออกแบบท่อผันน ้า กรณีน ้าท่วมซึ่งท่อมีระดับต่้ากว่าท้าให้มีปัญหาในฤดูแล้ง น ้าเสียไม่เข้าระบบ
และไหลออกลงห้วยพระคือ  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าในล้าห้วยพระคือ 
 3)  เครื่องเติมอากาศช้ารุดหลายเครื่องมีจ้านวนมากเกินความจ้าเป็นเป็นภาระในการบ้ารุงรักษา   และ
บ่อเติมอากาศที่ 2-1  มีผักตบชวาขึ นหนาแน่น   
 4)  การบ้าบัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนได้น้อยมาก หรือไม่สามารถบ้าบัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนได้ 
 5) ค่าไฟฟ้าในการเดินระบบให้เต็มประสิทธิภาพสูงมาก ในขณะที่งบประมาณมีจ้ากัด 
 6) บุคลากรที่รับผิดชอบมีภาระงานมาก และไม่สามารถบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพได้
ตลอดเวลา  เนื่องจากข้อจ้ากัดเรื่องการจัดหาบุคลากรเพ่ิม 
 7) ยังไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน ้าเสีย ท้าให้เทศบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการบ้าบัด
ทั งหมด 

3.2.5  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 เทศบาลนครขอนแก่น  ควรพิจารณาในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในประเด็น ต่อไปนี  
 1) จัดการแก้ไขปัญหาของระบบรวบรวมน ้าเสียอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทศบาลต้องมีการจัดการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมเมืองด้วยและเพ่ิมประสิทธิภาพของการไหลระบายของน ้าเสีย   
 2)   เทศบาลควรตรวจสอบจุดการรั่วไหลของระบบรวบรวมน ้าเสีย เพ่ือให้การรวบรวบน ้าเสียเข้าสู่ระบบ ฯ 
มีประสิทธิภาพมากขึ น 
 3)  เทศบาลควรควบคุมการเข้าออกระบบบ้าบัดน ้าเสียของบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด 
 4) การที่เทศบาลนครขอนแก่น  ได้มีการน้าน ้าทิ งจากบ่อสุดท้ายของระบบบ้าบัดน ้าเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ โดยใช้รดต้นไม้ในพื นที่เทศบาล อย่างต่อเนื่อง  นั นนับว่าเป็นการจัดการที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
หน่วยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติจริงที่ดีอย่างต่อเนื่อง  และควรเพิ่มปริมาณการน้าไปใช้ประโยชน์มากขึ นต่อไป 
 5) เทศบาลควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน ้าเสียจากผู้ก่อมลพิษ (ครัวเรือน สถานประกอบการ 
ตลาด สถานที่ราชการ ฯลฯ) เพื่อน้ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
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สภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน  เทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 
       

 

 

  

                    
   
 
 
 
 
                         บ่อเติมอากาศ    
                                                  
 
 

       

                       

 

 

 

 

                         บ่อเติมอากาศ                                            บ่อตกตะกอน 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             บ่อเติมคลอรีน                                        แหล่งรับน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาล  
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                  สถานีสูบน ้าบึงแก่นนคร                                  สถานีสูบน ้าบึงทุ่งสร้าง 
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3.3 ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน  เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

  3.3.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อด้ำเนินกำรจัดกำรน ้ำเสีย    

     เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการจัดการน  าเสียภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558  รวมทั งสิ น 
106.961  ล้านบาท  โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดหนุน วงเงิน  
96.264 ล้านบาท และเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมทบ วงเงิน 10.96 ล้านบาท   

  3.3.2  รำยละเอียดของระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสีย  เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 
    3.3.2.1  ระบบรวบรวมน ้ำเสีย   ประกอบด้วย          
       (1) ถนนทางเข้าบ่อบ าบัดน  าเสีย  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 766.00 เมตร 
       (2) ถนนแสงทองประชาสรรค์  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 925.00 เมตร 
       (3) ถนนมนตรี  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  
ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 415.00 เมตร 
       (4) ถนนแจ้งสนิทและถนนเจ้าเงาะ  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 1,226.00 เมตร 
       (5) ถนนอุตรนคร  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 289.00 เมตร 
       (6) ถนนเอ่ียมประเสริฐและสุขาภิบาล 9  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 416.00 เมตร 
       (7) ถนนเลียบทางรถไฟ  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 642.00 เมตร 
       (8) ถนนจันทร์ประสิทธิ์  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 401.00 เมตร 
       (9) ถนนเจนจบทิศ  วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 475.00 เมตร 
       (10) ถนนประชุมธนสารและถนนอินทรกนก  วางท่อแรงดัน HDPE  เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.20 เมตร พร้อมบ่อพัก  ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 487.00 เมตร 
       (11) ท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) บริเวณถนนประชุมธนสาร ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร  
       (12)  ถนนประชุมธนสาร วางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวท่อรวบรวมน  าเสียรวมบ่อพัก 537.00 เมตร 
       (13)  อาคารชลศาสตร์  ประกอบด้วย   จุดปล่อยน  า OUT FALL   บ่อดักน  าเสีย และ
สถานีสูบน  าเสียถนนมนตรีและถนนประชุมธนสาร  ดังรูปที่ 20 
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        3.3.2.2  ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย   

        ระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
pond)  มีเนื อที่ประมาณ 17 ไร่ ตั งอยู่บริเวณข้างถนนเลี่ยงเมืองแจ้งสนิท-บ้านเกิ ง  ต าบลบ้านไผ่  อ าเภอ   
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ค่าพิกัด (Lat/Long) 16  04  06.35  น. / 102  42  54.84  ตอ.   มีแหล่ง 
น  าสาธารณะที่อยู่ใกล้บริเวณระบบได้แก่ ล าห้วยจิก ห่างจากระบบประมาณ 200 เมตร มีการใช้ประโยชน์เป็น
แหล่งน  าดิบเพ่ือการประปาและเป็นแหล่งรองรับน  าทิ งหลังการบ าบัดแล้ว   และหนองงิ ว ห่างจากระบบ
ประมาณ 300 เมตร  มีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร   มีแหล่งก าเนิดน  าเสียชุมชนหลักได้แก่  
ตลาด 3 แห่ง  โรงแรม  7 แห่ง  โรงพยาบาล  1 แห่ง  ร้านอาหาร  86 แห่ง  โรงฆ่าสัตว์  1  แห่ง  หน่วยงาน
ราชการ/เอกชน 29 แห่ง  ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง  โดยระบบบ าบัดน  าเสียสามารถรองรับปริมาณน  าเสียที่เข้า
ระบบ  2,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  จากพื นที่ให้บริการจัดการน  าเสีย 6.48 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 
40 ของพื นที่เขตการปกครอง 
        ระบบบ าบัดน  าเสียมีองค์ประกอบ ประกอบด้วย   
        1. บ่อ Facultative  Pond  ปริมาตร  42,000 ลูกบาศก์เมตร  ขนาดกว้าง 70 เมตร  
ยาว 154 เมตร  ลึก  3.50 เมตร   
        2. บ่อ Maturation Pond  ปริมาตร 13,160 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 
67 เมตร ลึก  3.50 เมตร 
        3.  สถานีสูบน  าเสียภายในโรงบ าบัด และบ่อวัดอัตราการไหล 
        4.  อาคารส านักงานและอาคารควบคุม 
        5.  อาคารยามรักษาการณ์ 
ดังรูปที ่22 
 
     3.3.3   ผลกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสีย  

       จากการติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสีย 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  พบว่า มีการด าเนินการก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ 4  
และได้ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากการด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา  ขณะนี อยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่  อย่างไรก็ตาม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน ดังนี  
      1.  ขอให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เร่งรัดการด าเนินงานจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบโดยเร็ว 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ ได้รับตั งแ ต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
      2.  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน  าในล าห้วยจิก  ซึ่ งเป็นแหล่งรองรับ 
น  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบของเทศบาลฯ  เทศบาลฯ ควรพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพน  าในล าห้วยจิก  
ช่วงก่อนด าเนินก่อสร้าง  ระหว่างก่อสร้าง  และหลังก่อสร้างเสร็จ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
      3.  เทศบาลฯ  ควรเตรียมความพร้อมในการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การบ าบัดน  าเสียชุมชน  และเริ่มท าความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน  าเสียกับประชาชนใน
พื นที่ที่รับบริการ  เพ่ือจะได้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  
      4.  ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้/ประหยัดน  า และด าเนินกิจกรรมการลดของเสีย/
ความสกปรกลงสู่แหล่งน  าสาธารณะในพื นที่เทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง  อาทิ  การประหยัดน  า   การติดตั งถังดัก
ไขมันในร้านอาหาร/บ้านเรือน  การฟ้ืนฟูแหล่งน  าสาธารณะ  เป็นต้น 
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รูปที่   20  แสดงแนวท่อระบบรวบรวมน ้ำเสียชุมชน เทศบำลเมอืงบ้ำนไผ่ 
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รูปที่  21  แสดงที่ตั งระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนและขอบเขตพื นที่เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 

ระบบบ าบัดน  าเสีย 
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รูปที่  22   แสดงผังระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 

บอ่บ ำบดั 2 

บอ่บ ำบดั 1 

อำคำรควบคุม 

ล ำหว้ยจกิ 

พื้นทีก่่อสรำ้งบอ่บ  ำบดั 3 
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สภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน  เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 
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3.4 เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น 

 3.4.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดการน  าเสีย เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
 เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการน  าเสีย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการจัดการ  
น  าเสียตามแนวพระราชด าริ ในปี พ.ศ. 2548  รวมวงเงินทั งสิ น  2.89  ล้านบาท  เป็นการออกแบบและก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน  าเสียแบบบึงประดิษฐ์   ด าเนินการออกแบบเดือน กรกฎาคม ถึงตุลาคม 2549  และก่อสร้างโดย 
บริษัทตันติพานิชก่อสร้าง จ ากัด  ระยะเวลาตั งแต่ 12  มีนาคม ถึง 10  กรกฎาคม  2550 รวม 120 วัน  ใช้
งบประมาณก่อสร้างทั งสิ น  2.70  ล้านบาท 

 3.4.2   รายละเอียดของระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสีย เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
  เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ มีระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนตั งอยู่บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล
เขื่อนอุบลรัตน์หลังเดิม ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  มีพื นที่ 7 ไร่ เป็นที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ อยู่ในเขตเทศบาล ห่างออกไปทางทิศเหนือที่ว่าการอ าเภอประมาณ 1.5 กิโลเมตร   
ซึ่งปัจจุบันเทศบาลฯ ได้ให้ส านักงานที่ดินอ าเภออุบลรัตน์ใช้เป็นที่ท าการส านักงานชั่วคราว (รูปที่ 24) 
  3.4.2.1 ระบบรวบรวมน  าเสีย 

      เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์มีพื นที่เขตการปกครอง 8.4 ตารางกิโลเมตร  ระบบ
รวบรวมน  าเสียเป็นระบบท่อรวม  ครอบคลุมพื นที่ 4 ตร.กม. หรือร้อยละ 48  แต่ครอบคลุมพื นที่บริการบ าบัด 
น  าเสียเพียง  2.8  ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 33  โดยรวบรวมน  าเสียจากแหล่งก าเนิดน  าเสียหลักได้แก่บ้านเรือน 
ตลาด และร้านอาหารที่อยู่ในเขต 3 ชุมชนได้แก่ คุ้มริมถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ 2  บ้านพระบาท  บ้านตลาด ม.4  
โซนใต้  และบ้านตลาด ม.4 โซนเหนือ  ออกแบบรวบรวมน  าเสียได้วันละ 300 ลบ.ม. โดยมีท่อรวบรวมน  าเสีย
หลักที่ถนนสุขาภิบาล 1 ขนาด 60 นิ ว ความยาว 1,500 เมตร และถนนสุขาภิบาล 5 ขนาด 40 นิ ว ความยาว 
700 เมตร  (รูปที่ 25 และรูปที่ 26) 
   3.4.2.2  ระบบบ าบัดน  าเสีย      
   ระบบบ าบั ดน  าเสี ย เทศบาลต าบลเขื่ อน อุบลรัตน์  เป็ นระบบบึ งประดิษฐ์  
(Constructed wetland) ตั งอยู่บนที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห่างจากล าน  าพอง ประมาณ 
800 เมตร  ออกแบบรองรับปริมาณน  าเสีย  400  ลบ.ม.ต่อวัน  ประกอบด้วย  บ่อสูบน  าเสียพร้อมตะแกรงดัก
ขยะ  บ่อบ าบัดที่  1 เป็นแบบน  าเสียไหลผ่านใต้ดิน (Subsurface Flow Wetland)   บ่อบ าบัดที่  2 เป็น 
Surface Flow Wetland   และบ่อบ าบัดที่ 3 เป็นบ่อพักน  าสุดท้าย  (รูปที ่27)   ดังนี  
 1.  บ่อสูบน  าเสียพร้อมตะแกรงดักขยะ  ประกอบด้วยเครื่องสูบน  า 1 เครื่อง และ
ตะแกรงดักขยะ  รับน  าเสียจากพื นที่บริการเข้าสู่ระบบบ าบัดบ่อที่ 1  มีสภาพใช้งานได้ปกติ  แต่มีการตักขยะขึ นมา
พักไว้บริเวณด้านข้างบ่อสูบ ซึ่งไม่มีถังขยะรองรับ ท าให้ขยะปลิวกระจัดกระจายมีสภาพไม่น่าดู  นอกจากนี   ไม่มี
การวัดอัตราการไหลของน  าเสีย โดยประมาณการปริมาณน  าเสียเข้าระบบจากระยะเวลาที่เครื่องสูบน  าท างาน 
 2.  บ่อบ าบัดที่  1  เป็นแบบน  าเสียไหลผ่านใต้ดิน (Subsurface Flow Wetland)  
ขนาด 100 ลบ.ม.  กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร  ลึก 1 เมตร ปลูกต้นกก  มีระยะเวลาการตัดแต่ง 7 วัน  ความ
สูงของน  าในบ่อ 50 เซนติเมตร และมีระยะเวลากักเก็บน  าเสียในบ่อ 1 วัน  
     3.  บ่อบ าบัดที่ 2  เป็นแบบน  าเสียไหลผ่านบนดิน  (Surface Flow Wetland)  ขนาด 
200 ลบ.ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 104 เมตร ลึก 1 เมตร ปลูกพืชพุทธรักษา  กก  บัว  จอก  ระยะเวลาการตัดแต่ง 
7 วัน ความสูงของน  าในบ่อ 60 เซนติเมตร ระยะเวลาเก็บกักน  าเสียในบ่อ 1 วัน 
     4.  บ่อบ าบัดที่ 3  บ่อพักน  าเสียสุดท้าย  ขนาด 92 ลบ.ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 46 
เมตร ลึก 1 เมตร ปลูกธูปฤาษี  ระยะเวลาการตัดแต่ง 30 วัน  ความสูงของน  าในบ่อ 70-80 เซนติเมตร 
ระยะเวลากักเก็บน  าเสียในบ่อ 2 วัน   
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รูปที่ 23   ที่ตั งระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน ์
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รูปที ่24  แสดงพื นที่บริการรวบรวมน  าเสียที่ตั งระบบบ าบัดเสีย และขอบเขตพื นที่เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน ์

      พื นที่บริการรวบรวมน  าเสีย 
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รูปที่ 25   ผังระบบรวบรวมน  าเสียเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน ์
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รูปที่ 26 ผังระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 

บ่อพกัน ้ ำพรอ้มตะแกรงดกัขยะ 

Subsurface Flow 

Surface Flow 

บ่อพกัน ้ ำเสยี 

Surface Flow 

Subsurface Flow 
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 3.4.3  ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 

 3.4.3.1  ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ   โดยประเมินจากปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบเทียบกับ
ขนาดของระบบบ าบัด  พบว่า มีปริมาณน  าเสียเข้าระบบประมาณ  150 - 250  ลบ.ม.ต่อวัน  คิดเป็น
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบร้อยละ 50 - 75  ของปริมาณน  าเสียที่ระบบสามารถรองรับได้ 

   3.4.3.2  ประสิทธิภาพการบ าบัดน  าเสีย   โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD และ
คุณภาพน  าออกจากระบบ  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  ได้ท าการเก็บตัวอย่างน  าและตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน  าเข้าและออกจากระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559  พบว่า มี
ประสิทธิภาพการลด BOD คิดเป็นร้อยละ 89  และคุณภาพน  าออกจากระบบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า
ฟอสฟอรัสทั งหมดเกินค่ามาตรฐาน (3.239 มิลลิกรัมต่อลิตร) และมีประสิทธิภาพในการบ าบัดค่าฟอสฟอรัส
ทั งหมด (TP) ค่อนข้างต่ า คิดเป็นร้อยละ 3.17  แสดงว่าปริมาณสารอาหารประเภทฟอสฟอรัสในรูปของค่า
ฟอสฟอรัสทั งหมดที่ถูกก าจัดออกจากระบบบ าบัดน  าเสียมีค่าค่อนข้างน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่
ระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสีย แสดงให้เห็นว่าระบบบ าบัดน  าเสียมีการสะสมของปริมาณสารอาหารค่อนข้าง
สูง  ลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน  าเขียว (Algae Bloom) ในแหล่งน  าที่รองรับน  าทิ งของ
ระบบบ าบัดน  าเสีย  และประสิทธิภาพในการบ าบัดค่าไนโตรเจนค่อนข้างต่ า คิดเป็นร้อยละ 17.70 
    นอกจากนี   มีข้อสังเกตว่าน  าเสียเข้าระบบมีค่าความสกปรกในรูป BOD ค่อนข้างสูง 
(98.40 มิลลิกรัมต่อลิตร)  ซึ่งอาจจะมีการด าเนินกิจกรรมที่มีผลต่อการเพ่ิมความสกปรกในช่วงเวลาดังกล่าว  
และคุณภาพน  าออกยังตรวจพบ Total  Coliform Bacteria  และ Feacal  Coliform Bacteria ปริมาณ
ค่อนข้างสูง  ซึ่งบ่งชี ถึงการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่อาจก่อให้เกิดโรคได้ และกลุ่มที่ปนเปื้อนมา
จากระบบทางเดินอาหารโดยตรง (Escherichia coli ; E. coli)  โดยที่ผ่านมา เทศบาลฯ ไม่ได้มีการตรวจวัด
คุณภาพน  าเข้า-ออกระบบเลย  ดังรายละเอียดผลตรวจวัดคุณภาพน  าในตารางที่ 18    
   
ตารางที่ 18  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าจากระบบบ าบัดน  าเสีย เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด              
                ขอนแก่น   ท าการเก็บตัวอย่างน  า  วันที่  6  มิถุนายน  2559  

พารามิเตอร์ หน่วย คุณภาพน  าเข้าระบบ คุณภาพน  าออกระบบ ค่ามาตรฐาน* 

1. pH - 7.61 7.49 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 758.0 921.0 - 
3. Total Suspended Solids (TSS) mg/L 35.0 4.0  <30 
4. Total  Kjeldahl  Nitrogen mg/L 22.9 18.6 <20 
5. BOD mg/L 98.40 10.73 <20 
6. COD mg/L 170.0 < 40.0 - 
7. Oil and Grease mg/L 9.4 2.4 <5 
8. Total Phosphorus mg/L 3.345 3.239 <2 
9. DO mg/L - 1.42 - 
10. Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL ≥ 16,000 ≥ 16,000 - 

11. Faecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL ≥ 16,000 ≥ 16,000 - 

ที่มา :  ส่วนวิเคราะห์คณุภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 , 2559 
หมายเหตุ :   ค่ามาตรฐาน *  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
 การระบายน  าทิ งจากระบบบ าบัดน  าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉ บั บ 
                  ประกาศท่ัวไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69  ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
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   3.4.3.3  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

     1)   การด าเนินงานระบบ 
  ระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นระระบบบึงประดิษฐ์ 
(constructed wetland)  ซึ่งจากการส ารวจพบว่า มีการใช้งานระบบได้ตามปกติ  แต่บ่อสูบน  าเสียใช้เครื่อง
สูบน  าระบบ Manual  ไม่มีการวัดอัตราการไหลของน  าเสีย โดยประมาณการปริมาณน  าเสียเข้าระบบจาก
ระยะเวลาที่เครื่องสูบน  าท างาน มีปริมาณน  าเสียเข้าระบบประมาณ  150-250 ลบ.ม.ต่อวัน  และในบ่อบ าบัดที่ 
2  พบตะกอนลอยบนผิวน  า  ซึ่งอาจเกิดจากการมีตะกอนสะสมในบ่อมากเกินไป  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บ าบัดได้  นอกจากนี  เทศบาลฯ ยังมีการน าน  าที่ผ่านการบ าบัดแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการรดน  าต้นไม้และ
พื นที่ส่วนหย่อม และมีแผนการบ ารุงดูแลรักษาระบบทุกปี 
 2) นโยบายการบริหารจัดการน  าเสีย 
  แนวโน้มการให้ความส าคัญของผู้บริหารลดลง  พิจารณาจากการจัดสรรบุคลากร
และงบประมาณในการดูแลรักษาระบบไมเพียงพอ  แต่ยังคงใช้เป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการจัดการน  าเสียแบบบึงประดิษฐ์ตามแนวราชด าริอยู่เป็นประจ า  
 3)  ด้านงบประมาณ   
  ไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ยังไม่มี
การเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน  าเสีย 
 4) ด้านบุคลากร 
  โครงสร้างองค์กรที่ รับผิดชอบในการดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย  คือ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรจ านวน  3 คน  ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล  คนงาน จ านวน 2 คน  ซึ่งมีภาระงานประจ าหลายด้าน 
 5)   ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในขั นตอนการออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบ และป้ายอธิบายองค์ความรู้ที่ตั งอยู่ในระบบบ าบัดน  าเสีย 
เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้หลังก่อสร้างเสร็จ  ปัจจุบันมีสภาพผุพังไปตามกาลเวลาโดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงรักษา  

 3.4.4  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสีย 
 1)   ไม่มีเครื่องวัดอัตราการไหลของน  าเสียที่เข้าระบบ  ท าให้ต้องค านวณปริมาณน  าเสียจาก
อัตราการสูบน  าเสีย 
 2)   เทศบาลฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการน  าเสีย 
เช่น ข้อมูลปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบ  คุณภาพน  าเข้าและออกจากระบบ  งบประมาณในการด าเนินระบบ  
(ค่าน  า ค่าไฟฟ้า) ค่าจ้างบุคลากร  ค่าจ้างการรื อท าความสะอาดบ่อบ าบัดและค่าหิน พืชน  า เป็นต้น  ประกอบ
กับเทศบาลฯ ยังไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน  าเสีย 
 3)   ปริมาณสารอาหารประเภทไนโตรเจนทั งและฟอสฟอรัสในรูปของค่าฟอสฟอรัสทั งหมด  
ที่ถูกก าจัดออกจากระบบบ าบัดน  าเสีย (เฉพาะในส่วนของ Wetland)  ต่ าเมื่อเทียบกับปริมาณที่ระบายเข้าสู่
ระบบบ าบัดน  าเสีย และค่าตะกอนสานแขวนลอยที่เกินค่ามาตรฐาน  อาจเกิดเนื่องจากน  าเสียที่ไหลผ่านเข้าสู่
บ่อสุดท้ายโดยตรง (Overflow) ลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดปัญหาน  าเขียว (Algae bloom) ในแหล่งน  าที่
รองรับน  าทิ งของระบบบ าบัดน  าเสียซึ่งปัจจุบันคือบ่อผึ่ง (Oxidation pond)  อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่าน  าทิ ง
จากบ่อผึ่งระบายออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด แม้ว่ามีประตูระบายน  าลงสู่แม่น  าพอง   
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 4)  คุณภาพน  าออกจากบ่อพักน  าเสียสุดท้าย  ตรวจพบ  Total  Coliform Bacteria  และ 
Feacal  Coliform Bacteria ปริมาณค่อนข้างสูง  บ่งชี ถึงการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่อาจ
ก่อให้เกิดโรคได้ และกลุ่มที่ปนเปื้อนมาจากระบบทางเดินอาหารโดยตรง (Escherichia coli ; E. coli)  
 5)  ในบ่อบ าบัดที่ 2  พบตะกอนลอยบนผิวน  า  ซึ่งอาจเกิดจากการมีตะกอนสะสมในบ่อมาก
เกินไป  และยังพบว่ามีน  าเสียบางส่วนไหลเข้าท่อ by pass  ลงบ่อพักน  าสุดท้ายโดยไม่ผ่านการบ าบัด  
 6)  พืชน  าและวัชพืชมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน ต้องท าการตัดแต่งบ่อยขึ น 
ขณะที่บุคลากรและงบประมาณมีจ ากัด    
 7)  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ   
 

 3.4.5  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 1)  เทศบาลฯ  ควรพิจารณาติดตั งเครื่องวัดอัตราการไหล  เพ่ือวัดอัตราการไหลของน  าเสียที่เข้า
ระบบบ าบัดน  าเสียอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอัตราภาระสารอินทรีย์ของระบบบ าบัดน  าเสีย
ให้มีประสิทธิภาพตามท่ีได้ออกแบบไว้   
 2)  เมื่อพิจารณาคุณภาพน  าออกจากระบบ มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีสูงขึ นและเกินค่า
มาตรฐาน ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุที่พบเบื องต้นคือ การสะสมของตะกอนในบ่อบ าบัดที่ 2 และการปล่อยน  า
เสีย by pass ลงสู่บ่อพักน  าทิ งสุดท้าย ดังนั น เทศบาลฯ  ควรพิจารณาด าเนินการ 
  (2.1)  ควรมีการตักตะกอนที่ลอยบนผิวน  าในบ่อบ าบัดขั นที่ 2 หรือท าการลอกตะกอนใน
บ่อบ าบัดขั นที่ 2 อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแก้ปัญหาการเกิดตะกอนลอยจากการสะสมของตะกอนในบ่อมากเกินไป  
เนื่องจากบ่อบ าบัดที่ 2 เป็นบ่อแบบน  าเสียไหลผ่านใต้ดินที่ใช้ชั นของดินและชั นของกรวดอยู่ด้านล่างเป็น
ตัวกลางให้รากพืชยึดเกาะ เช่น ต้นกก  ธูปฤาษี  พุทธรักษา เป็นต้น  ท างานร่วมกับจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในชั น
ดินที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนมีหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน  าเสียที่ไหลผ่าน หากมีการสะสมของ
ตะกอนมากเกินไป จะส่งผลท าให้ต้นพืชบริเวณในบ่อตายได้ และประสิทธิภาพการบ าบัดลดลง  
  (2.2)  ควรตรวจสอบการไหลของน  าเสียจากบ่อบ าบัดขั นที่ 1 ตรงจุดที่มีการ By Pass ลง
บ่อพักน  าทิ งสุดท้าย เนื่องจากน  าเสียที่เข้าระบบจากบ่อบ าบัดขั นที่ 1 ควรทีจ่ะไหลเข้าบ่อบ าบัดขั นที่ 2 ทั งหมด 
แต่พบว่ามีน  าเสียบางส่วนไหลลงไปยังบ่อพักน  าทิ งสุดท้ายทั งที่ไม่ใช่ช่วงที่มีปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัด      
น  าเสียมากอย่างในช่วงฤดูฝน  ซึ่งอาจท าให้การบ าบัดน  าเสียเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากน  าเสีย
ไดร้ับการบ าบัดจากบ่อบ าบัดขั นที่ 2 เพียงขั นตอนเดียว   
 3)  เทศบาลฯ  ควรมีการบ ารุงรักษาจุดระบายน  าบริเวณน  าตกก่อนไหลลงบ่อพักน  าทิ งสุดท้าย
อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากมีวัชพืชเจริญเติบโตกีดขวางการไหลของน  าทิ ง ท าให้เกิดการไหลล้นลงบ่อพักน  าทิ ง
ไม่ได้บ าบัดตามระบบ และอาจจะเกิดปัญหาในช่วงฤดูฝนท าให้น  าทิ งไหลลงบ่อพักน  าทิ งได้ไม่สะดวก เกิดน  า
ท่วมระบบและน  าทิ งไหลล้นออกนอกทางระบายน  าได้ 
 4)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาให้มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณน  า คุณภาพน  าเข้า – ออกจากระบบ  
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและบ าบัดน  าเสียต่อหน่วยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมินความคุ้มทุน
ในอนาคต  ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าเข้า – 
ออกจากระบบในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease Total 
phosphorus, Total Nitrogen, Total Coliform และ Fecal Coliform เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
การท างานของระบบและเฝ้าระวังคุณภาพน  าทิ งที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะบ่อพักน  าทิ งของ
เทศบาลที่มีบางช่วงมีการระบายน  าทิ งลงสู่แม่น  าพอง  นอกจากนี   เทศบาลฯ ควรท าแผนในการฟ้ืนฟูระบบ
บ าบัดน  าเสียฯ เพ่ือบ ารุงดูแลรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับปริมาณน  าเสียได้
อย่างเต็มศักยภาพต่อไป 
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 5)  เมื่อพิจารณาปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบยังไม่เต็มศักยภาพของขนาดระบบบ าบัดที่รองรับได้     
400 ลบ.ม.ต่อวัน เทศบาลฯ  ควรพิจารณาการขยายระบบรวบรวมน  าเสีย เพ่ือให้ปริมาณน  าเสียเข้าระบบเพ่ิมมากขึ น 
และการเชื่อมท่อน  าเสียจากบ้านเรือนและสถานบริการ กิจการร้านค้าต่างๆ เข้าสู่ท่อหลักให้ครอบคลุมมากขึ น  
 6)  น  าทิ งในบ่อพักน  าทิ งสุดท้าย  มีลักษณะสีเขียวขุ่นที่เกิดจากมีสาหร่ายมากเกินไป  เมื่อ
พิจารณาจากคุณภาพน  าออกจากระบบที่มีค่าปริมาณตะกอนแขวนลอย และ Oil and Grease เพ่ิมขึ น แต่ยัง
ไม่เกินและใกล้เคียงค่ามาตรฐาน ดังนั น เทศบาลฯ ควรพิจารณาด าเนินการใช้แพพืชลอยน  า ได้แก่ ผักตบชวา 
จอง แหน เป็นต้น ช่วยในการลดพื นที่สัมผัสแสงของบ่อ และดูดซับสารอาหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโต
ของสาหร่าย หรือใช้วิธีการตักหรือสูบสาหร่ายออกจากบ่ออย่างสม่ าเสมอ  และควรพิจารณาน าน  าทิ งจากบ่อ
สุดท้ายกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณน  าทิ งที่ระบายลงแหล่งน  าธรรมชาติ เนื่องจากเป็นน  าที่มี
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชมากและอาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน  าธรรมชาติ
ในระยะยาว 
 7)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่
ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ควรศึกษา  ปรับปรุง  และด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาระบบรวบรวม
และระบบบ าบัดน  าเสียรายปี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น   
 8)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน  าเสีย โดยด าเนินการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เทศบาลฯ มีรายได้สามารถด าเนินระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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สภาพระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน  เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ 
บ่อสูบน  าเสียและตะแกรงดักขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

               จุดน  าเสียไหลเข้าระบบบ าบัดบ่อที่ 1                           บ่อที่ 1 เป็นระบบการไหลใต้ผิวจุดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบการไหลใต้ผิวจุดที่ 2                                     ระบบการไหลใต้ผิวจุดที่ 3 
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        บ่อที่ 2  เป็นระบบการไหลแบบผิวเปิดจุดที่ 1 และจุดที่ 2   มีตะกอนลอยบนผิวน  า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    รางระบายน  าบริเวณน  าตก                               ระบบบ าบัดน  าเสียแบบบ่อผึ่ง (บ่อพักน  าทิ ง) 
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3.5 เทศบาลเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 

 3.5.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการน ้าเสีย 

 เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ด้าเนินการจัดการน ้าเสีย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2552 รวมวงเงินทั งสิ น  99.51  ล้านบาท ตารางที่ 19  

ตารางท่ี 19 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด้าเนินการจัดการน ้าเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

ล้าดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

2.94 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื องต้นระบบรวบรวมและบ้าบัด 
น ้าเสียเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

37.50 จัดซื อที่ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบบ้าบัด
น ้ าเสีย จ้านวน203 ไร่ 2 งาน 56 
ตารางวา 

3 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

4.00 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาล
เมืองชัยภูม ิ

4 2551-
2552 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

54.81 ฟื้นฟูปรับปรุงระบบรวบรวมและ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

 ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนก่อสร้างโดยบริษัท เว็ทโกอินเตอร์เนชั่นแนล  จ้ากัด  
ควบคุมงาน โดย บริษัท โรสแลนด์ กรุ๊ป จ้ากัด  ระยะเวลาก่อสร้างตั งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 - กรกฎาคม 
2553  เปิดด้าเนินการปี 2554   

        3.5.2    รายละเอียดของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

  3.5.2.1 ระบบรวบรวมน ้าเสีย 

  พื นที่บริการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ครอบคลุมพื นที่ 5.5 
ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื นที่ทั งหมด (38.78 ตร.กม.) และรองรับน ้าเสีย 5,000 ลบ.ม.ต่อวัน  คิดเป็น
ปริมาณน ้าเสียจากประชากร 26,000 คน หรือร้อยละ 51 ของจ้านวนประชากรในเขตเทศบาลแหล่งก้าเนิด    
น ้าเสียหลักมาจากบ้านเรือน ตลาด ร้านอาหาร  โรงแรมและสถานบริการต่าง ๆ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียออกแบบภายใต้โครงการส้ารวจรายละเอียดวางแผน เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของเทศบาลจ้านวน 9 แห่งของกรมควบคุมมลพิษ ออกแบบโดย บริษัท คอนซัลแทนท์
ออฟเทคโนโลยี จ้ากัด และบริษัท ครีเอทีฟ จ้ากัด  ระยะเวลา มกราคม – กรกฎาคม  2550  

  องค์ประกอบหลักของระบบรวบรวมน ้าเสีย ประกอบด้วย  บ่อดักน ้าเสีย จ้านวน 5 
จุด สถานีสูบน ้าเสีย 3 แห่ง ได้แก่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 1 แห่ง เป็นเครื่องสูบน ้าแบบแช่อัตราการไหล มีอัตราสูบ
น ้าเสีย 3.12 ลบ.ม./วินาที  และบริเวณบ่อดักน ้าเสีย 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณถนนบรรณาการ เครื่องสูบน ้าแบบ
จุ่ม อัตราสูบน ้าเสีย 0.5 ลบ.ม./วินาที  และถนนนิเวศรัตน์ เครื่องสูบน ้าแบบแช่อัตราการไหล อัตราสูบน ้าเสีย 
1.56 ลบ.ม./วินาที  (รูปที่ 32) 
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ถนน ท่อรวบรวม 
บ่อดักน ้าเสีย (CSO) 

แหล่งน ้าที่
ระบาย 

ถนนนิเวศรัตน์ ท่อสูบน ้าแรงดัน ขนาด 
0.6 นิ ว ยาว 25 เมตร 

บ่อดักน ้าเสียถนนนิเวศรัตน์ฝั่งซ้าย 
CSO 1 และฝั่งขวา CSO 2  

ล้าห้วยเสว 

ถนนบรรณาการ ขนาด 0.8 นิ ว  ยาว 
927 เมตร 

2.บ่อดักน ้าเสียถนนบรรณาการฝั่งซ้าย  
CSO 3 

คลองกุดจาน 

ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า ขนาด 0.8 นิ ว  ยาว 
430 เมตร 

3.บ่อดักน ้าเสียถนนโนนไฮ-เมืองเก่า 
ฝั่งซ้าย CSO 4 และฝั่งขวา CSO 5 

คลองกุดจาน 

รูปที่  27    แสดงบ่อดักน ้าเสีย (CSO) ระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลเมืองชัยภมู ิ
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รูปที่  28 แสดงระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลเมืองชัยภูม ิ
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รูปที่ 29 แผนผังการไหลของน ้าเสียไปยังระบบบ้าบัดโดยสังเขป 
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  3.5.2.2  ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวมเทศบาลเมืองชัยภูมิตั งอยู่บริเวณถนนโนนไฮ - เมือง
เก่า ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื นที่  15  ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ อยู่ในเขต
เทศบาล ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัวเมืองประมาณ  2  กิโลเมตร  มีห้วยเสวเป็นแหล่งน ้าที่อยู่ใน
บริเวณพื นที่โครงการรัศมี 1 กิโลเมตร  ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นระบบประเภทสระเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon : AL)  ศักยภาพในการรองรับระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตามการออกแบบไว้ 
10 ปี สามารถรองรับน ้าเสียได้ จ้านวน 5,000 ลบ.ม./วันประกอบด้วย  
 (1)  บ่อเติมอากาศ บ่อท่ี 1 ระดับความลึก  3  เมตร   จ้านวน 1 บ่อ 
 (2)  บ่อบ่มที่ 1 ระดับความลึก 2.5 เมตร  จ้านวน 1 บ่อ  
 (3)  บ่อบ่มที่ 2 ระดับความลึก 2.5 เมตร  จ้านวน 1 บ่อ 
 (4)  ตู้ควบคุมการเปิดปิดและเครื่องเติมอากาศ  จ้านวน  6 เครื่อง  
 (5)  อาคารควบคุม  1 หลัง 
 (6)  สถานีสูบน ้าเสียระบบอัตโนมัติ 1 แห่งประกอบด้วยบ่อสูบน ้าเสียและตะแกรง
ดักขยะFlow meter ซึ่งช้ารุด  และเครื่องสูบน ้าชนิดจุ่ม 4 เครื่อง ซึ่งช้ารุด 1 เครื่อง แต่ระบบสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ดังรูปที ่31 

 3.5.3   ประสิทธิภาพการด้าเนินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 3.5.3.1 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ   โดยประเมินจากสภาพทั่วไปของระบบและ
ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบเทียบกับขนาดของระบบบ้าบัด  พบว่าจากการลงพื นที่ติดตามและประเมินระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  สภาพทั่วไปของระบบใช้งานได้
ตามปกติ  ยกเว้น Flow meter ที่ช้ารุด  ท้าการเปิดเครื่องเติมอากาศทุก 4 ตัว  ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สลับ
การใช้งาน แต่ไม่มีการเติมคลอรีนในน ้าทิ งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ (ห้วยเสว)  นอกจากนี   เนื่องจากมี
การขุดลอกคลองกุดจานโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  ส่งผลให้ต้องรื อท่อรวบรวมและบ่อดักน ้าเสีย พร้อม
กับก่อสร้างวางท่อรวบรวมและบ่อดักน ้าเสียให้ใหม่ไปในคราวเดียวกัน  ท้าให้ไม่สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้า
ระบบบ้าบัดได้ และปล่อยลงห้วยเสวโดยตรง  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2559    

   3.5.3.2 ประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสีย  โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD คุณภาพ
น ้าออกจากระบบ  แต่ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียเนื่องจากไม่มีน ้าเข้าระบบ อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างขุดลอกคลองกุดจาน   อย่างไรก็ตาม  เทศบาลฯ ได้แจ้งว่าท้าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเข้าและออก
จากระบบ จ้านวน 10 พารามิเตอร์ ทุก 2-3 เดือนต่อครั งโดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ้ากัด  
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รูปที่  30    แสดงที่ตั งระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวมและขอบเขตเทศบาลเมืองชัยภูม ิ
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รูปที่   31   แสดงแผนผังระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวมเทศบาลเมืองชัยภมู ิ

อาคารควบคุม 

Pump Sump 

Aeration Pond 

Maturation Pond 1 

Maturation Pond 2 
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รูปที่ 32     Flow Diagram ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองชัยภูม ิ
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   3.5.3.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    1) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบายผู้บริหารมีนโยบายใช้โรงปรับปรุงคุณภาพ      
น ้าเสียเป็นสถานที่พักผ่อนและนันทนาการ 
    2) ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสียได้แก่ ค่าไฟฟ้าในการสูบ   
น ้าเสีย และเปิดเครื่องเติมอากาศ  ไม่มีการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกเว้น
ไม่เก็บค่าไฟฟ้า  ส่วนค่าจ้างบุคลากร เป็นบุคลากรในสังกัดเทศบาลซึ่งมีความรับผิดชอบภารกิจด้านอ่ืนด้วย จึงยัง
ไม่มีข้อมูลชัดเจนและเทศบาลฯ  ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน ้าเสีย  เนื่องจากผู้บริหารไม่มีนโยบาย
และยังไมมีความพร้อมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
    3) ด้านบุคลากร  โครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาล
เมืองชัยภูมิด้าเนินการเอง หน่วยที่ดูแลรับผิดชอบ คือ  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง มีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ
การจัดการน ้าเสีย จ้านวน  12  คน  ประกอบด้วย  วิศวกรโยธา ท้าหน้าที่ควบคุม ดูแลระบบในภาพรวม 
นักวิชาการสุขาภิบาล ควบคุมดูแลระบบและตรวจวัดคุณภาพน ้า 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ท้าหน้าที่จัดท้าเอกสาร
และรายงาน  พนักงานจ้าง รวม 9 คน  ท้าหน้าที่ในการดูแลระบบฯ เก็บขยะออกจากบ่อ ดูแลบ้ารุงระบบ 
    4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเทศบาลฯ เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามา
ใช้โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสียเป็นสถานที่ออกก้าลังกาย  และเป็นเส้นทางสัญจรลัดระหว่างเทศบาลเมืองกับพื นที่
รอบนอก 

 3.5.4 ปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินงานจัดการน า้เสีย 
 1) เส้นท่อระบบรวบรวมมีขยะอุดตัน ท้าให้เกิดปัญหาในการรวบรวมน ้าเสียชุมชน 
 2) Flow meter ส้าหรับวัดอัตราการไหลของน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียช้ารุด 
 3)   ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียยังไม่ครอบคลุมพื นที่เทศบาลทั งหมด 
 4)   ยังไม่มีแผนและการเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย  

 3.5.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 1)  เมื่อขุดลอกคลองกุดจานแล้วเสร็จ  เทศบาลฯ ควรเร่งซ่อมแซม Flow meter ที่ต่อเชื่อม
กับสถานีสูบน ้าเสียก่อนเข้าระบบ  เพ่ือเป็นการตรวจเช็คประสิทธิภาพการรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบ  และใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาอัตราภาระสารอินทรีย์ของระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพตามที่ ได้ออกแบบไว้ 
ซึ่งจะสัมพันธ์กับระยะเวลาการเก็บกักน ้าเสียในระบบ   
 2)  เทศบาลฯ ควรมีแผนและด้าเนินการบ้ารุงรักษาเส้นท่อรวบรวมน ้าเสียอย่างสม่้าเสมอ และ 
เตรียมความพร้อมในการขยายระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียให้ครอบคลุมพื นที่  พร้อมกับท้าความเข้าใจกับ
ประชาชนในการด้าเนินการเชื่อมท่อน ้าเสียจากบ้านเรือนและสถานบริการ กิจการร้านค้าต่างๆ เข้าสู่ท่อหลัก  
และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสีย โดยการพิจารณาจากต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบ
ที่เกิดขึ นจริง ประกอบกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือจะได้ลดภาระของเทศบาล 
และเกิดรายได้ในการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 3)  เทศบาล ฯ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณน ้า คุณภาพน ้าเข้า – ออกจากระบบ  ค่าใช้จ่ายใน
การรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียต่อหน่วยอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมินความคุ้มทุนในอนาคต  
ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเข้า – ออกจากระบบ
ในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease Total phosphorus  
Total Nitrogen Total Coliform  และ Fecal Coliform  เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการท้างานของ
ระบบที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี  เทศบาลฯ ควรพิจารณาการเฝ้าระวังแหล่งน ้าที่รองรับน ้าทิ งที่
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ผ่านการบ้าบัดจากระบบ โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าของห้วยเสวที่รองรับน ้าทิ งจากการบ้าบัดปีละ 2 ครั ง 
เพ่ือเป็นการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  4)  เทศบาลฯ  ควรควบคุมการเข้าออกระบบบ้าบัดน ้าเสียของบุคคลภายนอกอย่าง
เข้มงวด  และควรด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการน ้าเสียของเทศบาลฯ อาทิ  การ
ดูแลเฝ้าระวังคุณภาพน ้าและปรับปรุงฟ้ืนฟูห้วยเสว  การสร้างความรู้ความตระหนักในการใช้น ้า  การส่งเสริม
การติดตั งถังดักไขมัน  เป็นต้น 

  5 ) เทศบาล ฯ ควรด้าเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร/เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ นและควรจัดท้าแผนการซ่อม
บ้ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน ้าเสียและมีการด้าเนินการตามแผนอย่างสม่้าเสมอ 
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สภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพการขุดลอกคลองกุดจานและก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียเทศบาลเมืองชัยภูมิใหม่ 
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3.6 ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน  เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม 

  3.6.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อด้ำเนินกำรจัดกำรน ้ำเสีย    
     เทศบาลเมืองมหาสารคามมีการด้าเนินการจัดการน้้าเสียชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2548 โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 256.643 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 

ตำรำงที่  20 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรจัดกำรน ้ำเสีย  เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

ล้ำดับ
ที่ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน 

(ล้ำนบำท) 
รำยละเอียดโครงกำร 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

4.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื้องต้นระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 

2 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2.500 ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail 
Design : DD) ระบบรวบรวมและบ้าบัด
น้้าเสีย 

3 2548-2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(งบประมาณแผ่นดิน) 

186.143 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย  
ด้าเนินการ  760 วัน (31 มี.ค.2549 ถึง 
29 เม.ย. 2551)  โดยว่าจ้างให้ 
- บริษัทกิจการร่วมค้าไฮโดรเทค-สหการ 
เป็นผู้ด้าเนินการก่อสร้าง  
- บริษัท มาร์ช ยูทิลิตี้ จ้ากัด เป็น 
ผู้ควบคุมงาน  

4 2559-2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(งบประมาณแผ่นดิน) 

64.0 ก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสีย ระยะที่ 2 
โดยได้รับอุดหนุนงบประมาณ 85.19 
ล้านบาท  และว่าจ้างให้ กิจการร่วมค้า 
MSB  ในวงเงินเพียง  64.00  ล้านบาท 

 
  3.6.2  รำยละเอียดของระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสีย  เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
    ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เป็นการออกแบบรายละเอียดระบบบ้าบัด
น้้าเสียส้าหรับพื้นที่แก้ไขปัญหาน้้าเสียโครงการระยะเร่งด่วน  โดยรองรับน้้าเสียจากชุมชนหนาแน่นในพ้ืนที่ทาง
ทิศตะวันออกของเทศบาลฯ ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการบ้าบัดน้้าเสีย 2.47 ตารางกิโลเมตร (ดังรูปที่ 33)  และ
เทศบาลฯ ได้ท้าข้อตกลงกับองค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.) ให้เข้ามาด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงเดือนมกราคม 2553 แต่ปัจจุบันเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้ส้านักการช่าง 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานบริหารจัดการน้้าเสียในพื้นท่ีเขตเทศบาล 
 
 
 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 91 ~ 

 

 

รูปที่ 33 แสดงพื นที่ครอบคลุมโครงกำรกำรรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสียระยะเร่งด่วน และระยะที่หนึ่ง 
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   3.6.2.1 ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 
   เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองมหาสารคามตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกของเมือง   ระบบรวบรวมน้้าเสียของเทศบาลฯ  จึงออกแบบเป็นระบบท่อรวม (Combined 
System) ให้รวบรวมน้้าจากในเมืองมาทางฝั่งตะวันออกของเมืองให้มากที่สุดเท่าที่สภาพพ้ืนที่อ้านวยให้ เพ่ือ
ลดภาระการสูบน้้าเสีย แล้วใช้ท่อระบายน้้าดังกล่าวเป็นท่อรับและรวบรวมน้้าเสียจากชุมชน และท้าการดัก    
น้้าเสียที่ปลายท่อระบายน้้าดังกล่าวก่อนที่จะทิ้งน้้าลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติทางตะวันออกของเมืองซึ่งอยู่ใกล้
สถานที่บ้าบัดน้้าเสียมากที่สุด แล้วรวบรวมน้้าเสียส่งไปท้าการบ้าบัดต่อไป  โดยมีพ้ืนที่ให้บริการบ้าบัดน้้าเสีย
ครอบคลุมเพียง 2.47 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 10 ของพื้นที่เทศบาล (24.14 ตร.กม.) ซึ่งครอบคลุมบริเวณ
ชุมชนหนาแน่น  และน้้าเสียจะไหลเข้าสถานีสูบน้้าเสียตาม gravity  เป็นพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่บริเวณฝั่งตะวันออก
ของเมืองได้แก่ส่วนที่  1 พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตตั้งแต่แนวถนนผดุงวิถีไปจนถึงกุดนางใย และอยู่เหนือคลองสม
ถวิลราษฎร์ขึ้นไปจนถึงแนวถนนมหาชัยด้าริและส่วนที่ 2 พ้ืนที่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของถนนผดุงวิถีไปจนถึง
แนวซอยบูรพาอุทิศ 15 และอยู่ใต้คลองสมถวิลราษฎร์ขึ้นไปจนถึงแนวถนนผังเมืองบัญชาซึ่งค่าการออกแบบไว้ 
20 ปี ในปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2563 สามารถรวบรวมและรับน้้าเสียได้ 4,200 ลบ.ม.ต่อวัน   โดยระบบ
รวบรวมน้้าเสียเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประกอบด้วย 
 1.  ระบบท่อท่อระบายน้้ารวม บนถนน 10 สาย ได้แก่  ถนนสมถวิลราษฎร์  ถนนบูรพาอุทิศ
ถนนมหาชัยด้าริห์  ถนนนาควิชัย  ถนนสารคามผดุง  ถนนคณาภิบาลถนนเจริญราษฎร์เดช  ถนนมนตรี  
ถนนวรบุตร  และถนนศรีราชวงศ์ 
 2.  ระบบดักน้้าเสีย ประกอบด้วยอาคารดักน้้าเสีย 4 ชุด ดังนี้ 
 CSO1 ตั้งอยู่ที่ปลายท่อระบายน้้ารวมถนนสมถวิลราษฎร์ 
 CSO2 ตั้งอยู่ที่ปลายท่อระบายน้้ารวมถนนบูรพาอุทิศ   
 CSO3 ตั้งอยู่ที่ปลายท่อระบายน้้ารวมด้านซ้ายถนนนครสวรรค์ 
 CSO4 ตั้งอยู่ที่ปลายท่อระบายน้้ารวมด้านซ้ายถนนมหาชัยด้าริห์ 
 3.  ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียแบบไหลด้วยแรงโน้นถ่วง ดังนี้ 
  3.1 ถนนสมถวิลราษฎร์ รวบรวมน้้าเสียจาก CSO1 และ CSO2 ให้ไหลไปยังท่อรวบรวม
น้้าเสียที่ถนนเลียบกดุนางใย 
  3.2 ถนนเลียบกุดนางใย รวบรวมน้้าเสียจากท่อรวบรวมน้้าเสียถนนสมถวิลราษฎร์ 
CSO3 ให้ไหลไปยังสถานีสูบน้้าเสีย (P1) 
  3.3 ถนนมหาชัยด้าริห์ รวบรวมน้้าเสียจาก CSO4 ให้ไหลไปยังท่อรวบรวมน้้าเสียที่ถนน
ซอยสวนอาหารแผ่นดินทอง 
  3.4 ถนนซอยสวนอาหารแผ่นดินทอง รวบรวมน้้าเสียถนนมหาชัยด้าริห์ ให้ไหลไปยัง
สถานีสูบน้้าเสีย (P1) 
 4.  ระบบสูบน้้าเสีย (P1) รับน้้าเสียจากท่อรวบรวมน้้าเสียถนนซอยสวนอาหารแผ่นดินทอง และ
ท่อรวบรวมน้้าเสียถนนเลียบกุดนางใย แล้วสูบส่งน้้าเสียทั้งหมดผ่านไปตามท่อส่งน้้าเสียแรงดันข้างคลองระบายน้้า
สาธารณะโดยมีสถานีสูบน้้าเสีย  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณท้ายน้้าข้างฝายน้้าล้นกุดนางใย  ประกอบด้วย เครื่องสูบน้้า 
4 ตัว เป็นปั๊มจุ่ม ก้าลัง 60 KW อัตราการสูบ 459 ลบ.ม./ช.ม.  ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติดังรูปที่ 33 และรูปที่ 
34 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ได้รับงบอุดหนุนก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสีย ระยะที่ 2  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบบ้าบัด โดยจะมีปริมาณน้้าเสีย เข้าระบบบ้าบัดเพ่ิมขึ้นประมาณ 
1,500-1,700 ลบ.ม.ต่อวัน และครอบคลุมพื้นที่บริการเพิ่มเป็นร้อยละ 40 
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รูปที่ 34  แสดงระบบท่อ ท่อระบำยน ้ำรวมในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ระยะที่ 1 
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รูปที่ 35  แสดงผังระบบท่อรวบรวมน ้ำเสีย  บ่อดักน ้ำเสีย  และสถำนีสูบน ้ำ เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
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รูปที่ 36 แสดงแนวท่อรวบรวมน ้ำเสีย ระยะที่ 2 
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 3.6.2.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
   ระบบบ้าบัดน้้าเสียได้ออกแบบในพ้ืนที่ที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดเตรียมไว้มี
พ้ืนที่ประมาณ  27 ไร่  ตั้งอยู่ที่ 50  ถนนนครสวรรค์  ซอย 49  ต้าบลตลาด  อ้าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
(รูปที่ 3.5-4) ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียมากที่สุดคือ ชุมชนอุทัยทิศและชุมชนอภิสิทธิ์ โดย
ห่างจากสถานที่ตั้งระบบ 1 กิโลเมตร เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond ; SP) สามารถรองรับปริมาณ    
น้้าเสียได้  4,200 ลบ.ม./วัน โดยมีค่าท่ีใช้ในการออกระบบบ้าบัดน้้าเสียระยะเร่งด่วน ดังตารางที่ 21  

ตำรำงท่ี  21  แสดงค่ำที่ใช้ในกำรออกแบบระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมระยะเร่งด่วน เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

ค่าที่ใช้ในการออกแบบ 
ระยะเร่งด่วน 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2563 
อัตราไหลเฉลี่ย (ลบ.ม./วัน) 2,767 3,614 4,993 

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

 
 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมืองมหาสารคาม  (รูปที่ 3.5-5) ประกอบด้วย 
 1. บ่อก่ึงไร้อากาศ (Facultative Pond) 1 บ่อ  ขนาดความจุ  55,000  ลบ.ม. 
 2. บ่อบ่ม (Maturation Pond) 1 บ่อ   ขนาดความจุ  9,900  ลบ.ม.รวมระยะเวลาเก็บกักทั้ง 
2 บ่อไม่เกิน 14 วัน 
 3. บ่อฆ่าเชื้อโรคโดยการเติมสารคลอรีน 1 บ่อ  ขนาดความจุ  5,000 ลบ.ม. ซึ่งปัจจุบันไม่มี
การเติมคลอรีน 
  4. กลุ่มอาคารต่างๆ  ได้แก่ อาคารส้านักงาน  1  หลัง  อาคารป้อมยาม 1 หลัง  ซึ่งมีการใช้
งานตามวัตถุประสงค์แต่มสีภาพค่อนข้างทรุดโทรม 
  5. เครื่องจักรกลในระบบบ้าบัดน้้าเสีย ได้แก่  เครื่องตักขยะ  2 ตัว  ก้าลัง 90 kw. เวลาเปิด  
1-2 ชั่วโมงต่อวัน สามารถใช้งานได้ตามปกติ  แต่ถังรองรับขยะมีสภาพผุกร่อน  รอกไฟฟ้า  1 ตัว ก้าลัง 20 kw 
และปั๊มสูบน้้า  4 ตัว ก้าลัง 60 kw เวลาเปิด 4 ชั่วโมงต่อตัวต่อวัน  ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังค่าระดับทางชลศาสตร์ของระบบบ้าบัดน้้าเสียระยะเร่งด่วน เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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รูปที่ 37  แสดงที่ตั งระบบบ้ำบัดน ้ำเสียและขอบเขตพื นที่เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
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รูปที่ 38  แสดงแผนผังบริเวณระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

น้้าเข้าระบบ 
Facultative Pond 

Maturation Pond 

Chlorine Contact Tank 

 

อาคารส านักงาน 

คลองสาธารณะรบัน ้ าทิ้งที่ 

ผ่านการบ าบดัแลว้ 

 

ถนนในโครงการ 
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 3.6.3  ประสิทธิภำพกำรด้ำเนินระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 

 3.6.3.1 ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบโดยประเมินจากสภาพทั่วไปของระบบ และปริมาณ
น้้าเสียที่เข้าระบบเทียบกับขนาดของระบบบ้าบัด  โดยระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
มีสภาพทั่วไปของระบบ ประกอบด้วย  อาคารส้านักงาน  ป้อมยาม รั้ว บ่อบ้าบัดที่ 1 (Facultative pond)บ่อ
บ้าบัดที่ 2 บ่อบ่ม (Maturation pond)  อยู่ในสภาพดีและมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ยกเว้นบ่อเติมคลอรีน 
ซึ่งไม่มีการเติมคลอรีนในน้้าทิ้งที่ออกจากระบบก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้้าธรรมชาตินอกจากนี้ มีอาคารสูบน้้า
เสีย เป็นสถานีสูบน้้าเสียระบบอัตโนมัติ 1 แห่งประกอบด้วยบ่อสูบน้้าเสียและตะแกรงดักขยะ 2 ชุด Flow 
meter 1 เครื่องและเครื่องสูบน้้าชนิดจุ่ม 4 ตัวโดยมีระบบสูบน้้าช้ารุด 1 ชุด ท้าให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องสูบ
น้้า 1 ตัวลงไปสูบน้้าเสียได้  แต่ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยใช้งานเครื่องสูบน้้าอีก 3 ตัว  และมีปริมาณ
น้้าเสียเข้าระบบเฉลี่ย 2,800-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบสามารถรองรับน้้าเสียได้  4,200 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นประสิทธิภาพการใช้งานร้อยละ 67-95 ของปริมาณน้้าเสียที่ระบบสามารถรองรับ
ได้ นอกจากนี้  ยังมีการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้รดน้้าสนามหญ้าและต้นไม้ภายในพ้ืนที่ตั้งระบบ ทั้งนี้ จาก
การส้ารวจในช่วงฤดูแล้งยังพบว่า น้้าทิ้งไม่มีการไหลออกจากบ่อบ่มเข้าบ่อเติมคลอรีนและไหลออกสู่แหล่งน้้า
สาธารณะท้าให้บ่อคลอรีนกลายเป็นที่ขังน้้า ซึ่งน้้ามีสภาพสีเขียวและเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งคาดว่าอาจมีผลมาจาก
มีการสูบน้้าเสียจากบ่อบ่มไปใช้ในพื้นที่เกษตรบริเวณรอบข้าง   

   3.6.3.2 ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดน ้ำเสียโดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD  และ
คุณภาพน้้าออกจากระบบ  พบว่าจากการตรวจสอบคุณภาพน้้าเข้าและออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เมื่อ16 พฤษภาคม 2559  พบว่าคุณภาพน้้าออก
จากระบบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีค่าฟอสฟอรัสทั้ งหมดเกินค่ามาตรฐาน (2.999 มก./ล.) ส้าหรับ
ประสิทธิภาพการลด BOD คิดเป็นร้อยละ 63  (Filtrate BOD) มีข้อสังเกตคุณภาพน้้าเข้าระบบมีปริมาณ BOD 
ค่อนข้างต่้า (35.80 มก./ล.)  และเมื่อพิจารณาผลคุณภาพน้้าออกจากระบบมีค่า BOD ที่ยังไม่ได้ผ่านการกรอง
เท่ากับ 72.20 มิลลิกรัมต่อลิตร  ซึ่งสูงกว่าคุณภาพน้้าเสียเข้าระบบ  น้้ามีลักษณะสีเขียวเกิดจากสาหร่ายใน 
บ่อบ่ม  และประสิทธิภาพการบ้าบัดไนโตรเจน คิดเป็นร้อยละ 36  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสค่อนข้างต่้า  ดังตารางที่ 22 
 
 3.6.3.3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย  
    1)  นโยบายการบริหารจัดการน้้าเสียผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบาย
การบริหารจัดการน้้าเสียโดยให้ความส้าคัญและมีความสอดคล้องกับนโยบายเมืองน่าอยู่ตลอดจนการด้าเนินการ
ขยายท่อรวบรวมน้้าเสียและระบบบ้าบัดน้้าเสีย ให้สามารถรองรับได้ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลแต่ยังไม่มีนโยบาย
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้้าเสีย 
    2) ด้านบุคลากรการบริหารจัดการน้้าเสีย อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส้านักการ
ช่าง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบและประจ้าระบบโดยตรง 9 คนได้แก่  ผู้อ้านวยการ
ส้านักการช่าง  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  และวิศวกรสุขาภิบาล 6ว  คนงานดูแลระบบ  5 คน ช่างไฟฟ้า 1 คน 
      3) ด้านงบประมาณการบริหารจัดการน้้ าเสียเทศบาลเมืองมหาสารคามใช้
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉลี่ยประมาณ  30,000 -
40,000  บาทต่อเดือน 
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ตำรำงที่ 22   ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำจำกระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  
 จังหวัดมหำสำรคำม  ท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำ เมื่อ วันที่  16 พฤษภำคม 2559 

พำรำมิเตอร ์ หน่วย 
คุณภำพน ้ำเขำ้ 

ระบบ 
คุณภำพน ้ำออก

ระบบ 
ค่ำมำตรฐำน* 

1. pH - 7.68 7.88 5.5 – 9.0 
2. Conductivity (EC) Microsiemens/cm 765.0 911.0 - 
3. Total Suspended Solids (TSS) mg/L 49.0 43.0 <50 
4. Total  Kjeldahl  Nitrogen (TKN) mg/L 16.3 10.4 <20 
5. 1 BOD mg/L 35.80 72.20 - 
5.2  Filtrate BOD mg/L - 13.33 <20 
6. COD mg/L 58.0 109 - 
7. Oil and Grease mg/L 2.5 2.6 <5 
8. Total Phosphorus mg/L 1.983 2.999 <2 
9. DO mg/L - 3.38 - 
10. Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL ≥ 16,000 16,000 - 

11. Fecal Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL ≥ 16,000 9,200 - 

ที่มำ : ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 , 2558 
หมำยเหตุ :  ค่ามาตรฐาน *ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม  
การระบายน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียดชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานเุบกษาฉบับประกาศท่ัวไป 
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69  ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 
 3.6.4  ปัญหำและอุปสรรคของกำรด้ำเนินงำนจัดกำรน ้ำเสีย 
   1) มีปริมาณความสกปรกในรูปของ BOD ที่เข้าระบบค่อนข้างต่้า (35 มก./ล.)  และพบว่ามี
ปริมาณ BOD น้้าออกที่ไม่ผ่านการกรองสูงกว่าน้้าเข้า (72 มก./ล.)  ประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสต่้า นอกจากนี้ ยังพบปัญหาน้้าเขียว เนื่องจากมีสาหร่ายเจริญเติบโตมาก  โดยเฉพาะในบ่อบ้าบัดที่ 2 
มีสาหร่ายค่อนข้างมากและน้้ามีลักษณะสีเขียวเห็นได้ชัดเจน  
   2)  มีเกษตรกรและชาวบ้านขอใช้น้้า เพ่ือใช้ในพ้ืนที่เกษตรบริเวณใกล้เคียงโดยมีการสูบน้้า
โดยตรงจากอาคารสูบน้้าเสีย  บ่อบ้าบัดที่ 1 และ 2 และบริเวณท่อลอดมายังบ่อเติมคลอรีน  ซึ่งการสูบน้้าของ
เกษตรกรดังกล่าว  อาจจะส่งผลให้มีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบน้อยลง และไม่มีการไหลระบาย เกิดการกักขังในบ่อ
บ้าบัดนานเกินไป  และไม่ไหลเข้าบ่อเติมคลอรีน 
   3) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้้าเสียและไม่มีการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าที่รองรับน้้าทิ้งท่ีผ่านการบ้าบัด 
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 3.6.5  ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 1. ควรตรวจสอบการสูบน้้าออกจากบ่อบ้าบัด โดยไม่ควรให้มีการสูบน้้าจากบ่อบ้าบัดไปใช้ใน
พ้ืนที่เกษตรข้างเคียง เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้ นอกจากนี้ หากไม่มีการไหลระบาย
เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของน้้าในบ่อได้ จะส่งผลท้าให้ระยะเวลาการกักเก็บน้้าในบ่อบ้าบัดที่ 2 นานเกินไป  
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะ Algae bloom ได้ และส่งผลต่อคุณภาพน้้าที่ออกจากระบบบ้าบัดท้าให้มีปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยและปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน 
 2.  การใช้แพพืชลอยน้้า ได้แก่ ผักตบชวา จอง แหน เป็นต้น ช่วยในการลดพ้ืนที่สัมผัสแสงของ
บ่อ และดูดซับสารอาหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของสาหร่าย หรือใช้วิธีการตักหรือสูบสาหร่ายออก
จากบ่ออย่างสม่้าเสมอ   
 3.  ขอให้เทศบาลฯ เร่งรัดการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและด้าเนินงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้้า
เสียที่ได้งบอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2560  ให้แล้วเสร็จทันตามก้าหนดระยะเวลา  เพ่ือขยายระบบรวบรวมน้้าเสียให้สามารถรวบรวมน้้าเสีย
เข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียได้เต็มศักยภาพ   และขอให้เทศบาลฯ ได้เตรียมความพร้อมและท้าความเข้าใจกับ
ประชาชนในการด้าเนินการเชื่อมท่อน้้าเสียจากบ้านเรือนและสถานบริการ กิจการร้านค้าต่างๆ เข้าสู่ท่อหลัก  
และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้้าเสีย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 88 และ 93  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 4. เทศบาล ฯ ควรพิจารณาให้มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้้า คุณภาพน้้าเข้า –ออกจากระบบ  
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียต่อหน่วย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมินความคุ้มทุนในอนาคต  
ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเข้า – ออกจาก
ระบบในพารามิ เตอร์หลั ก ได้ แก่  pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease Total 
phosphorus  Total Nitrogen Total Coliform  และ Fecal Coliformเพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
การท้างานของระบบที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.  เทศบาล ฯ ควรด้าเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร/เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและควรจัดท้าแผนการซ่อมบ้ารุงรักษา
อุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียและมีการด้าเนินการตามแผนอย่างสม่้าเสมอ 
 6.  เทศบาลฯ ควรด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการน้้าเสียของ
เทศบาลฯ อาทิ  การดูแลเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและปรับปรุงฟ้ืนฟูคลองสมถวิล  การสร้างความรู้ความตระหนักใน
การใช้น้้า  การส่งเสริมการติดตั้งถังดักไขมัน  เป็นต้น 
 7. เทศบาลฯ ควรพิจารณาด้าเนินการเฝ้าระวังแหล่งน้้าที่รองรับน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจาก
ระบบ โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติที่รองรับน้้าทิ้งจากการบ้าบัดอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
 8. เทศบาลฯ ควรศึกษาและด้าเนินการตามแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ได้
ท้าการศึกษาและจัดท้าไว้แล้ว  ได้แก่  แผนการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบ แผนงบประมาณการเดินระบบ
และบ้ารุงรักษาระบบ  แผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร และแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
รวมถึง ควรพิจารณาทบทวนและปรับแผนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  
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สภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน  เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม 

ณ วันที่  ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกำรใช้น ้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดบ่อที่ 2 ในพื นที่เกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภำพน ้ำเขียวในบ่อที่ 2 และบ่อเติมคลอรีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภำพคลองสำธำรณะรองรับน ้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้ว   
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3.7  ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน  เทศบำลต้ำบลโกสุมพิสัย 

  3.7.1  กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อด้ำเนินกำรจัดกำรน ้ำเสีย  

 เทศบาลต าบลโกสุมพิสัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (กองทุนสิ่งแวดล้อม)  ด าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน  าเสียชุมชนในปี พ.ศ. 2544 – 2545  รวมวงเงินทั งสิ น 21.396 ล้านบาท  

 3.7.2 รำยละเอียดของระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสีย เทศบำลต้ำบลโกสุมพิสัย 
    3.7.2.1 ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 
   ระบบรวบรวมน  าเสียเทศบาลต าบลโกสุมพิสัยเป็นระบบรวบรวมน  าเสียแบบท่อรวม 
(Combined System) ครอบคลุมประมาณร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบาลทั งหมด (5.55ตร.กม.)  โดยเป็นท่อ
รวมทั งน  าเสียและน  าฝนในท่อเดียวกัน มีความยาวท่อประมาณ 750 เมตร และท่อระบายน  าเดิม มีความยาว
รวมประมาณ 6,150 เมตร บ่อผันน  าเสีย 1 แห่ง  มีสถานีสูบน  าเสีย 1 แห่งซึ่งท าหน้าที่รับน  าเสียจากท่อดักน  า
เสียและแยกขยะออกจากน  าเสีย แล้วสูบส่งไปยังถังวัดอัตราการไหลและแบ่งน  าเสีย ประกอบด้วยตะแกรงดัก
ขยะ และบ่อสูบน  าเสีย พร้อมเครื่องสูบน  าชนิดจุ่มจ านวน  3 เครื่อง   โดยน  าเสียจะไหลเข้าระบบบ าบัดตาม 
gravity  ยกเว้นท่อรวบรวมบริเวณวัดใต้ระยะทางประมาณ 200 ม. ซึ่งมีปัญหาเส้นท่อไม่ได้ระดับ ท าให้น  าเสียไม่
ไหลเข้าระบบบ าบัดและไหลลงสู่แม่น  าชีโดยตรง  ดังรูปที ่39 

       พื นที่ให้บริการบ าบัดน  าเสียครอบคลุม 1.5 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของพื นที่
เทศบาลซึ่งครอบคลุมบริเวณชุมชนหนาแน่น  มีจ านวนครัวเรือนที่ให้บริการบ าบัดน  าเสีย 1,850 ครัวเรือน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั งหมด 

   3.7.2.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
       ระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลต าบลโกสุมพิสัยเป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Pond) บนเนื อที่ประมาณ 25 ไร่ อยู่บริเวณด้านทิศใต้ติดกับพื นที่บึงบอน มีถนนศรีสุวรรณเป็นแนวคั่นระหว่าง
บึงบอนกับพื นที่ระบบบ าบัดน  าเสีย มีขีดความสามารถในการบ าบัดน  าเสียได้ 1,500 ลบ.ม.ต่อวัน ประกอบด้วย 
บ่อทั งหมด 3 บ่อ ได้แก่  Facultative pond1 บ่อ บ่อบ่ม (Maturation pond)  1 บ่อ และบ่อ Wetland  1 
บ่อ มีสถานีสูบน  าเสียระบบอัตโนมัติ 1 แห่ง (Pump Station) ประกอบด้วยตะแกรงดักขยะ และบ่อสูบน  าเสีย
พร้อมเครื่องสูบน  าชนิดจุ่มจ านวน 3 เครื่องและถังวัดอัตราการไหลและแบ่งน  าเสีย (Flow Measurement & 
Diversion Chamber) ดังรูปที่ 39 และ.40 
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รูปที่   39  แสดงแนวท่อระบบรวบรวมน ้ำเสียชุมชน เทศบำลต้ำบลโกสุมพิสัย 
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รูปที่  40   แสดงที่ตั งระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนและขอบเขตพื นที่เทศบำลต้ำบลโกสุมพิสัย 
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รูปที่   41    แสดงผังระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนเทศบำลต้ำบลโกสุมพิสัย 

Wetland Pond 

Maturation Pond 

Facultative Pond 

Pump Sump 

 

อำคำรส้ำนักงำน 
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 3.7.3  ประสิทธิภำพกำรด้ำเนินระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 

  จากการติดตามเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2559  พบว่าไม่มีการใช้งานระบบบ าบัดน  าเสีย  โดยบ่อ
บ าบัด 3 บ่ออยู่ในสภาพใช้งานได้  แต่ระบบสูบน  าเสียไม่มีการใช้งานมาตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจาก
สถานีสูบน  าเสียช ารุดทั งระบบและอยู่ระหว่างการซ่อมแซม   จึงไม่มีการสูบน  าเสียเข้าระบบบ าบัด  ท าให้น  าเสีย
ไหลลงสู่แม่น  าชีโดยตรงและส่งผลให้น  าในบ่อบ าบัดนิ่งไม่มีการไหลระบาย  ซึ่งอาจเกิดสภาพน  าเขียวจากการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย โดยเฉพาะน  าในบ่อ Wetland  อย่างไรก็ตาม คาดว่าระบบสูบน  าเสียจะซ่อมแซมแล้ว
เสร็จภายในประมาณ 2-3 เดือน และจะท าการทดสอบระบบเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไป  นอกจากนี   ยังมี
คลองระบายน  าข้างบ่อ wetland ที่เชื่อมต่อจากบ่อบ่มที่ 1  ซึ่งเป็นคลองที่ระบายน  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดแล้วลงสู่
แม่น  าชี  พบว่าไม่มีน  าและมีสภาพหญ้าขึ นรก  โดยเทศบาลฯ มีแผนในการปรับปรุงคลองระบายน  าทิ งดังกล่าวให้
เป็นพื นที่ Wetland เพ่ือใช้เสริมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเสียเช่นเดิม  เมื่อระบบสูบสามารถใช้งานได้
ตามปกติ  และเทศบาลฯ ยังไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน  าเข้าและออกจากระบบ รวมถึงแม่น  าชีบริเวณที่เป็น
แหล่งรองรับน  าที่ผ่านระบบบ าบัดแล้ว    
 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยประเมินจากปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบเทียบกับขนาดของ
ระบบบ าบัด  และประสิทธิภาพการบ าบัดน  าเสีย โดยประเมินจากประสิทธิภาพการลด BOD และคุณภาพน  า
ออกจากระบบไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากระบบไม่ได้มีการใช้งานและไม่มีน  าเสียเข้าระบบ  จึงไม่ได้ท าการ
เก็บตัวอย่างคุณภาพน  าเข้า-ออกจากระบบบ าบัดน  าเสีย   
   ส าหรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบพบว่า  เทศบาลต าบลโกสุมพิสัย มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน  าเสีย โดยมีอัตราค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2 ประเภท คือ บ้านเรือนและที่อยู่อาศัย 
10 บาทต่อเดือน และสถานบริการ กิจการร้านค้าและสถานที่ราชการ 20 บาทต่อเดือน   ระบบรวบรวมและ
บ าบัดน  าเสีย อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
โดยตรง 4 คนได้แก่  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิค ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า  ช่างเทคนิค ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้และดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย  และคนงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลความสะอาด  ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวและมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ  

 3.7.4. ปัญหำและอุปสรรคของกำรด้ำเนินงำนจัดกำรน ้ำเสีย 

 1)   ระบบสูบน  าเสียช ารุดทั งระบบ ไม่สามารถสูบน  าเสียเข้าระบบได้  ส่งผลต่อการท างานของบ่อ
บ าบัดน  าเสีย  และเทศบาลฯ มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด จึงไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้ในทันที   

 2) ข้อจ ากัดด้านบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย 
 3) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่ครอบคลุมพื นที่ที่ให้บริการ เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มยังไม่
เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือ 
 4)  ท่อรวบรวมน  าเสียบางจุดไม่ได้ระดับ ส่งผลให้น  าเสียบางส่วนไม่ไหลเข้าระบบและพื นที่
ให้บริการบ าบัดน  าเสีย ยังไม่ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดในเขตเทศบาล 
 
 
 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 107 ~ 
 

 3.7.5 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 1)  เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสูบน  าเสียให้แล้วเสร็จ  เพ่ือให้สามารถเดินระบบบ าบัดน  าเสียได้
ตามปกติ  ซึ่งหากไม่ท าการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว  อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน  าในแม่น  าชีได้ในระยะต่อไป  
นอกจากนี  ควรตรวจสอบการใช้งานของถังวัดอัตราการไหล (Flow meter) ที่ต่อเชื่อมกับสถานีสูบน  าเสียด้วย  
หากช ารุด ควรจัดหาเครื่องวัดอัตราการไหลของน  าเสียที่เข้าระบบบ าบัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอัตรา
ภาระสารอินทรีย์ของระบบบ าบัดน  าเสียให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้   
 2)  เมื่อพิจารณาสถิติปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบค่อนข้างน้อย ไม่ถึงร้อยละ 50  ของขนาด
ระบบบ าบัดที่รองรับได้ 1,500 ลบ.ม.ต่อวัน  อาจส่งผลให้น  าในบ่อบ าบัดมีการไหลระบายต่ า  ท าให้เกิดสภาพ 
น  าเขียวจากการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดของระบบ   นอกจากนี   ยัง
พบปัญหาเส้นท่อรวบรวมบางจุดไม่ได้ระดับ ท าให้น  าเสียไม่ไหลเข้าระบบ  เทศบาลฯ ควรมีแผนการบ ารุงรักษา
และด าเนินการตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน  าเสียอย่างสม่ าเสมอ  ส าหรับบริเวณที่ท่อรวบรวมไม่ได้ระดับ ควร
พิจารณาการเพ่ิมสถานีสูบน  าเสียในบริเวณดังกล่าว หากจ าเป็น  เพ่ือให้ปริมาณน  าเสียเข้าระบบเพ่ิมมากขึ น 
และป้องกันไม่ให้น  าเสียบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการบ าบัดไหลลงแม่น  าชีโดยตรง  นอกจากนี   เทศบาล ฯ ควร
พิจารณาระบบท่อรวบรวมน  าเสียให้ครอบคลุมในเขตเทศบาล  และการด าเนินการเชื่อมท่อน  าเสียจาก
บ้านเรือนและสถานบริการ กิจการร้านค้าต่างๆ เข้าสู่ท่อหลัก  
 3)  น  าทิ งในบ่อ Wetland มีระยะเวลากักเก็บที่นาน เนื่องจากไม่มีน  าเสียเข้าระบบบ าบัด   
ท าให้น  าในบ่อมีลักษณะสีเขียวขุ่นที่อาจเกิดจากมีสาหร่ายมากเกินไป  ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพน  าที่ออกจาก
ระบบบ าบัดท าให้มีปริมาณตะกอนแขวนลอยเกินค่ามาตรฐาน และหากยังไม่สามารถน าน  าเสียเข้าระบบบ าบัด
เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของน  าในบ่อได้ต่อไปในช่วงฤดูฝนน  าทิ งดังกล่าวอาจจะมีการไหลล้นผ่านประตูระบาย
น  าลงสู่แม่น  าชี  ท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน  าในแม่น  าชีได้ ดังนั น เทศบาลฯ ควรพิจารณาด าเนินการ    
 (3.1)  ตรวจสอบคุณภาพน  าทิ งเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะมีการระบายลงแม่น  าชี
ในช่วงหน้าฝน 
  (3.2)  การใช้แพพืชลอยน  า ได้แก่ ผักตบชวา จอง แหน เป็นต้น ช่วยในการลดพื นที่
สัมผัสแสงของบ่อ และดูดซับสารอาหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของสาหร่าย หรือใช้วิธีการตักหรือสูบ
สาหร่ายออกจากบ่ออย่างสม่ าเสมอ 
  (3.3)  บ ารุงรักษาคลองระบายน  าข้างบ่อWet Land ที่เชื่อมต่อจากบ่อบ่มที่ 1 ไม่ให้มี
วัชพืชเจริญเติบโตกีดขวางทางระบายน  า และควรปรับปรุงให้มีสภาพเป็น Wet Land ที่เหมาะกับการบ าบัด 
น  าทิ งเพ่ือเสริมระบบบ าบัดน  าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  ก่อนระบายน  าที่ผ่านการบ าบัดลงสู่แม่น  าชี 
 4)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาให้มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณน  า คุณภาพน  าเข้า – ออกจาก
ระบบ  ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและบ าบัดน  าเสียต่อหน่วย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมินความคุ้มทุนใน
อนาคต  ประกอบกับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าเข้า – 
ออกจากระบบในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ pH   BOD  SS (Suspended Solids)   Fat , oil and Grease 
Total phosphorus  Total Nitrogen Total Coliform  และ Fecal Coliform เพ่ื อใช้ ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 5)  เทศบาล ฯ ควรมีการจัดหาบุคลากรในการดูแลรักษาระบบให้เพียงพอและควรด าเนินการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร/เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ นและควรจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน  าเสียและมีการ
ด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ 
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 6)  ส าหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน  าเสีย เทศบาล ฯ ควรด าเนินการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และอาจจะต้องพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมให้เกิดความคุ้ม
ทุนมากยิ่งขึ น  เพ่ือให้เทศบาลฯ สามารถด าเนินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 7)  เทศบาลต าบลโกสุมพิสัย ควรพิจารณาน าน  าทิ งจากบ่อสุดท้ายกลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุด เพ่ือลดปริมาณการระบายน  าทิ งลงแหล่งน  าธรรมชาติเนื่องจากเป็นน  าที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเจริญเติบโตของพืชมาก และอาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน  าธรรมชาติในระยะยาว 
 8)  เทศบาลต าบลโกสุมพิสัย  ควรศึกษาและด าเนินการตามแผนบริหารจัดการระบบบ าบัด 
น  าเสียที่ได้ท าการศึกษาและจัดท าไว้แล้ว  ได้แก่  แผนการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ  แผนงบประมาณ
การเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ  แผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร  และแผนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  รวมถึง ควรพิจารณาทบทวนและปรับแผนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ น  
 9)  เทศบาลต าบลโกสุมพิสัย  ควรจัดท าแผนและด าเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน  าเสียของเทศบาลฯ  เช่น  การสร้างความเข้าใจในการจ่ายค่าธรรมเนียม 
การสร้างความตระหนักในการใช้น  า  การติดตั งถังดักไขมัน การดูแลเฝ้าระวังแหล่งน  าเบื องต้นโดยชุมชน เป็นต้น 
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4.1 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์   จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 4.1.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์  

    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2558  วงเงินทั้งสิ้น  153,060,448 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 23   

ตำรำงท่ี   23  กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์  

ล ำดับ
ที่ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน  

(ล้ำนบำท) 
รำยละเอียดโครงกำร 

1 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

1.9898 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้
ระบบก าจดัมูลฝอย 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

13.387176 2.1) จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย งบประมาณ 3.132176 ล้านบาท 
จ านวน 112-2-13 ไร ่ เทศบาล ฯ สมบท 25% 
เป็นเงิน 1.144059 ล้านบาท 
2.2) ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail 
Design : DD) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณ 4.00 ล้านบาท 
2.3)  จัดซื้อเคร่ืองมือก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์  ได้แก่  
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 160 แรงม้า 12  
ลบ.ม. 1 คัน วงเงิน 1.085  ล้านบาท 
- รถขุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ 125 แรงม้า 1 คัน 
วงเงิน 1.688 ล้านบาท 
- รถขยะเปิดข้างเทท้าย 160 แรงม้า 15 ลบ.
หลา 1 คัน วงเงิน 0.597 ล้านบาท 
2.4) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอย ได้แก่ 
- จัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย 15 ลบ.หลา  
160 แรงม้า 1 คัน วงเงิน 1.085  ล้านบาท 
- จัดซื้อรถอัดท้าย 160 แรงม้า 12 ลบ.ม. 1 คัน 
วงเงิน 1.80 ล้านบาท 

3 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3.844172 
 

ปรับปรุงพืน้ที่ก าจดัขยะเดิม 

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  

18.1738 ก่อสร้างและปรบัปรุงระบบก าจดัขยะ 
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล(โครงการตอ่เนื่อง) 
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ตำรำงท่ี   23  กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ (ต่อ) 

ล ำดับ
ที่ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ วงเงิน  
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

5 2544-2546 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

59.6655 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ผูกพัน
งบประมาณปี 2544-2546  ดังนี้ 
    ปี 2544    13.259  ล้านบาท 
    ปี 2545    26.518  ล้านบาท 
    ปี 2546    19.8885 ล้านบาท 

6 2558  กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

56.0 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2  
 

 

  4.1.2  กำรบริหำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 36 ชุมชน ขอบเขตการปกครอง 16.96 ตารางกิโลเมตร  
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 32 ตันต่อวัน  องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 
67.1  พลาสติก ร้อยละ 21.7  กระดาษ ร้อยละ 1.8  แก้ว ร้อยละ 5.3 โลหะ ร้อยละ 0.4 และอ่ืน ร้อยละ 3.7 
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักคือส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมและขนส่ง 
ส่วนที่ 2 การคัดแยกและท าปุ๋ยหมัก ส่วนที่ 3 การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่วนที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย  ด าเนินการโดยส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และส่วน
ที่ 5  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยด าเนินการโดยกองคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
  4.1.2.1 กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
   การรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการรวบรวม 2 ลักษณะ คือ  
   1)  การจัดท าโครงการชุมชนปลอดถังขยะ  โดยเทศบาลฯ จะจัดเก็บถังขยะริมถนน
และในซอยภายในชุมชนแบบเดิมออกท้ังหมด แล้วจัดเตรียมถังขยะประจ าครัวเรือนแจกจ่ายไว้ให้แทน ลักษณะ
การด าเนินการคือทุกครัวเรือนจะเป็นผู้ดูแลถังขยะของตนเองและอยู่ภายในบ้าน  เมื่อถึงเวลาตามที่   ตกลงกัน
ระหว่างชุมชนกับเทศบาลฯ  บ้านเรือนในชุมชนต้องน าถังขยะออกมานอกบ้านหลังจากเทศบาลฯได้ท าการ
จัดเก็บแล้ว  เจ้าของบ้านต้องน าถังดังกล่าวกลับเข้าบ้านตนเอง   
   2)  จัดภาชนะรองรับไว้ตามข้างถนนในเขตเทศบาล ฯ โดยจะจัดถังรองรับไว้ บริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล ทั่วพ้ืนที่ที่ไม่ได้ร่วมโครงการชุมชนปลอดถังขยะ  เป็นลักษณะถังเดี่ยวทิ้งรวมทุก
ประเภท 

   ส าหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มียานพาหนะในการเก็บขน
ขยะรวม  11  คัน  โดยมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คัน ซึ่งมีสภาพพอใช้งานได้ ดัง
รายละเอียดดังตารางที่ 24 
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           ตำรำงที่  24   รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 
 

คันที ่ ประเภทรถ ซื้อเมื่อปี ขยะที่ขนได้ 
(ลบ.ม./วัน) 

จ ำนวนเที่ยว
ต่อวัน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย 
รถกระบะ 4 ล้อ 

รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย 
รถบรรทุกอัดท้าย 

รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย 
รถบรรทุกอัดท้าย 

รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ 
รถบรรทุกอัดท้าย 
รถบรรทุกอัดท้าย 
รถบรรทุกอัดท้าย 
รถบรรทุกอัดท้าย 

2537 
2538 
2539 
2539 
2539 
2545 
2545 
2555 
2556 
2556 
2556 

9 
3 
9 
11 
9 
11 
8 
12 
12 
12 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการคิดเป็นร้อยละ 

100 ของพ้ืนที่เทศบาล ฯ ทั้งหมด  ซึ่งมีจ านวนครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 14,616 ครัวเรือน 
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ  32  ตันต่อวัน  

  4.1.2.2  กำรผลิตปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์และกำรคัดแยกขยะมูลฝอย  

     1) การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ตั้งอยู่บ้านโคกน้ าเกลี้ยง ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกาฬสินธุ์  วงเงิน  
14,600,000  บาท  และเทศบาลฯ สมทบ  2,400,000  บาท  รวมเป็นเงิน  17,000,000  บาท  เพ่ือก่อสร้าง
โรงผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ วิธีการหมักแบบใช้อากาศ (Aerobic compost)  ซึ่งประกอบด้วย สายพาน
ล าเลียง  เครื่องสับ  เครื่องผสม และเครื่องหมักขยะ  มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 30 วัน  สามารถผลิตปุ๋ยได้
วันละประมาณ  2  ตัน เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  โดยจัดเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์จากตลาดร่วมใจ
การเกษตร ตลาดทุ่งนาทอง  และตลาดสดเทศบาลมาผลิตปุ๋ยหมัก   

   2) การคัดแยกขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้สร้างโรงคัดแยกขยะมูลฝอยระบบ
สายพาน  และใช้แรงงานคนคัดแยก  ตั้งอยู่บ้านโคกน้ าเกลี้ยง  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
สถานที่เดียวกับโรงผลิตปุ๋ยหมัก  เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2552  โดยด าเนินการคัดแยกขยะจาก
รถเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สัปดาห์ละ 6 วัน  มีบุคลากรในการด าเนินงานทั้งหมด 9 คน  
ท าหน้าที่ในการคัดแยกขยะจากสายพาน 8 คนและขับรถตัก 1 คน  มีเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบคัดแยกขยะ 
มูลฝอย 4 รายการได้แก่  รถตักล้อยาง 1 คัน สายพานล าเลียง 2 สายพาน  เครื่องอัดขยะแบบไฮดรอริก และ
เครื่องย่อยเศษแก้ว 2 เครื่อง  ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้จากการคัดแยกประมาณวันละ 0.3 ตัน และมีการ
จ าหน่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  น ารายได้จากการจ าหน่ายขยะเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลฯ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 
30,000  บาท  นอกจากนี้  ปัจจุบัน เทศบาลฯ ได้มีการรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน
และพนักงานท้ายรถของเทศบาล  จึงท าให้ปริมาณขยะที่คัดแยกได้จากระบบมีน้อยลง   
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 4.1.2.3  ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย   

    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่บริเวณบ้านแก่งนาขาม 
ต าบลนาจารย์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เนื้อที่ 109 ไร่ (รูปที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-2) เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์
ของเทศบาล ห่างจากเขตเทศบาล 19 กิโลเมตร  มีอ่างเก็บน้ ายอดแกงเป็นแหล่งน้ าสาธารณะที่อยู่ห่างจาก
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 5 กิโลเมตร ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิตประปา  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ออกแบบพ้ืนที่ส าหรับฝังกลบ 80 ไร่ สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 20 ปี  (พ.ศ. 2550-2570)  เปิดด าเนินการ
ระยะที่ 1  เมื่อปี พ.ศ. 2550  เทศบาลฯ ได้น าขยะมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  เทศบาลฯ ได้วางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว 
ตามผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น  3  ระยะ ดังนี้  

   ระยะที่ 1    ก่อสร้างบ่อฝังกลบพ้ืนที่   23 ไร่   ฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม 198,342 
ลูกบาศก์เมตร  อายุใช้งาน  7  ปี  ปัจจุบันมีการใช้งาน โดยขึ้นชั้นฝังกลบชั้นสุดท้าย  
   ระยะที่ 2    ก่อสร้างบ่อฝังกลบพ้ืนที่   27  ไร่   ฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม 267,195 
ลูกบาศก์เมตร  อายุใช้งาน  7  ปี  ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   ระยะที่ 3    ก่อสร้างบ่อฝังกลบพ้ืนที่   30  ไร่   ฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม  301,142  
ลูกบาศก์เมตร  อายุใช้งาน  6  ปี 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ระยะที่ 1  (รูปที่ 42)   ประกอบด้วย   
 1. บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย   จ านวน 1 บ่อ   ขนาด  31,672  ตารางเมตร  สามารถ      
ฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม  400,000  ลูกบาศก์เมตร  ออกแบบฝังกลบ  5  ชั้น  ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละ
ชั้น 2.5 เมตร  ดินฝังกลบหนา  0.2 เมตร   ขณะนี้ด าเนินการฝังกลบได้   5 ชั้น โดยท าการบดอัดและฝังกลบ
ขยะทุกวัน ใช้พ้ืนที่ฝังกลบไปประมาณ 23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ที่ออกแบบฝังกลบทั้งหมด หรือ
ร้อยละ 90 ของบ่อฝังกลบ 
   2. ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคงตัว  (Waste Stabilization Pond) ประกอบด้วย 
     บ่อบ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนต่ออนุกรม 3 บ่อ 
    บ่อผึ่ง (Facultative Pond)   1 บ่อ 
    บ่อบ่ม (Maturation Pond)   1 บ่อ 
    รองรับน้ าชะขยะได้   215   ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 3. กลุ่มอาคารต่างๆ ประกอบด้วย  อาคารส านักงาน  1  หลัง อาคารป้อมยาม 1  หลัง  
บ้านพักพนักงาน 10 ห้อง   อาคารเครื่องชั่งน้ าหนัก  1  หลัง  โรงจอดรถยนต์   โรงซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลใน
ระบบ  และลานล้างรถ   โดยอาคารทุกหลังมีสภาพดี และมีการใช้งานตามวัตถุประสงค ์
 4. ป้าย  รั้วรอบโครงการ   ถนนลาดยางทางเข้าโครงการ  ถนนลูกรังภายในโครงการ   
และระบบระบายน้ าฝน (ร่องคอนกรีต) รอบโครงการ 
 5. บ่อสังเกตการณ์  จ านวน  16 บ่อ 
 ส าหรับระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ 1 
บ่อ  บ่อพักน้ าเสีย 5 บ่อ  ท่อระบายก๊าซ 20 จุด  และงานครุภัณฑ์ ได้แก่ รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า 1 คัน  รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า 2 คัน  รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน (รูปที ่43)   
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รูปที่ 42   ที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมลูฝอยเทศบำลเมืองกำฬสนิธุ ์
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รูปที่ 43   ที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมลูฝอย  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์และกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิในรัศมี 1 กิโลเมตร 



รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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รูปที่ 44   ผังบริเวณสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์

ลำนล้ำงรถ พ้ืนที่ก่อสร้ำงบ่อฝังกลบที่ 3 

อำคำรส ำนักงำน 

อำคำรบ้ำนพัก 

ป้ำยและร้ัว 
1 

5 4 
3 

2 

พ้ืนที่ก่อสร้ำงบ่อฝังกลบที่ 2 

บ่อฝังกลบที่ 1 

บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 

ป้อมยำม 

อำคำรเคร่ืองชั่งน้ ำหนัก 



รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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 4.1.3  กำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)  ภายใต้นโยบาย 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ได้ก าหนดให้กลุ่มพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอยางตลาด อ าเภอกมลาไสย อ าเภอ
นามน อ าเภอร่องค า อ าเภอดอนจาน และอ าเภอฆ้องชัย  มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 63 แห่ง  
คาดการณ์ปริมาณขยะจะที่เกิดขึ้น 445  ตันต่อวัน  แต่มีปริมาณขยะที่เก็บขนน าไปก าจัด 252 ตันต่อวัน 
รูปแบบเทคโนโลยีที่ เหมาะสมคือ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill)  ก่อสร้าง
โรงงานผลิตไฟฟ้าและ/หรือก่อสร้างโรงงานแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง  RDF   

 ในปี 2559  มีเครือข่ายน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ทั้งสิ้น  35  แห่ง  (รูปที่ 4.1-5)  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดยังระบบทั้งหมดรวม 90 ตันต่อวัน  ซึ่ง
เป็นปริมาณขยะมูลฝอยจากเทศบาลฯ ประมาณ  32 ตันต่อวัน  และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่งที่
น าขยะมูลฝอยมาก าจัดยังระบบประมาณ 58 ตันต่อวัน  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยใน
อัตรา 400 บาทต่อตัน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 25  
         ตำรำงท่ี 25  ปริมำณขยะมูลฝอยที่ก ำจัด ณ ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 

เทศบำล/อบต./เอกชน ปริมำณขยะ (ตัน/วัน) เทศบำล/อบต./เอกชน ปริมำณขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์ 32.53 เทศบาลต าบลไผ่ 1.27 

เทศบาลต าบลนาจารย ์ 2.05 เทศบาลต าบลล าพาน 2.41 

เทศบาลต าบลห้วยโพธิ ์ 3.64 อบต.ดงพยุง 0.72 

เทศบาลต าบลสมเด็จ 6.10 อบต.ยอดแกง 1.62 

เทศบาลต าบลล าคลอง 1.39 อบต.นาเชือก 1.64 

เทศบาลต าบลยางตลาด 3.90 อบต.ยางตลาด 1.08 

เทศบาลต าบลโคกศรี 1.93 อบต.คลองขาม 1.40 

เทศบาลต าบลหลุบ 4.23 อบต.เจ้าท่า 1.74 

เทศบาลต าบลดอนจาน 1.73 อบต.ล าห้วยหลัว 0.66 

เทศบาลต าบลเหนือ 1.50 อบต.โพนงาม 1.61 

เทศบาลต าบลสงเปลือย 1.91 อบต.หัวงัว 0.19 

เทศบาลต าบลโพนทอง 1.92 อบต.หนองกุง 0.85 

เทศบาลต าบลบัวบาน 1.89 อบต.ดงลิง 2.58 

เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 0.99 แมคโคร 0.25 

เทศบาลต าบลกลางหมืน่ 0.91 บิ๊กซี มหาสารคาม 0.21 

เทศบาลต าบลม่วงนา 0.79 โตโยตา้ 0.03 

เทศบาลต าบลบึงวชิัย 1.17 ออโต้เซลล์ 0.16 

เทศบาลต าบลเชียงเครือ 1.46 ไทวัสดุ มหาสารคาม 0.05 

   ที่มา : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ , 2559 
 



รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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 4.1.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 

   1) ด้ำนเทคโนโลยี   
 ประสิทธิภาพการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์สามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะ
มูลฝอยด้วยดินหนา 0.2 เมตรทุกวัน  ขณะนี้ใช้พ้ืนที่ไปแล้วทั้งหมด 23 ไร่  โดยฝังกลบเต็มชั้นที่ 5 ตามที่
ออกแบบไว้แล้ว  แต่เนื่องจากมีการยุบตัวของบ่อฝังกลบลง  ท าให้สามารถด าเนินการบดอัดและฝังกลบได้
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งชั้น ระหว่างรอการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 ซึ่งมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของวงเงินก่อสร้าง (56 ล้านบาท)  นอกจากนี้  จากการส ารวจยังพบว่า มีน้ าชะขยะ
ไหลซึมจากบ่อฝังกลบบางบริเวณ   ซึ่งเทศบาลฯ แจ้งว่าน้ าชะขยะดังกล่าวจะไหลลงสู่บ่อสูบน้ าเสียที่อยู่ฝั่งตรง
ข้ามถนนโดยไม่มีท่อรวบรวม และเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียในโครงการต่อไป   ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารเครื่องชั่ง บ้านพัก โรงจอดเครื่องจักรกล รั้ว บ่อ
ฝังกลบ ระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ แต่สภาพรางระบายน้ าฝนมีเศษขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้
ค่อนข้างมาก อาจจะท าให้กีดขวางการระบายน้ าฝนได้  และอาคารจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุงและอาคาร
เครื่องชั่งบางส่วนเป็นที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากเครือข่ายที่น าขยะมาก าจัด 

ตำรำงท่ี 26   เครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 

ที่ ชนิด ปีที่ซื้อ 
เลข

ทะเบียน 

อำยุ 
ใช้งำน
(ปี) 

สภำพกำรใช้งำน 
กำรใช้งำน 
ชั่วโมง/วัน ดี 

ซ่อม
บ่อย 

ช ำรุด 

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

2 
รถแทรกเตอร์  
( รถบลูโดเซอร์ )  31 ก.ค.2541 ตค 65 17   /   6 

3 
รถแทรคเตอร์ TCM สี
เหลือง (โรงคัดแยกขยะ)  20 ธ.ค.2551 ตค-1447  7 /     6 

4 
รถยนต์บบรรทุก 6 ล้อ 
บรรทุกดินแบบเทท้าย  10 ต.ค.2545 81-2370 13 /     6 

5 รถแบ็คโฮเล็ก กันยายน 2556 6718 2 /     6 
 

    2) ด้ำนงบประมำณ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีรายได้จากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  3 
ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย  ค่าบริการก าจัดขยะ  และค่าขยะรีไซเคิล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 มีรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 7,131,643 บาท  จ าแนกเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ
มูลฝอยได้ 1,305,218  บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.31  โดยมีการจ าแนกอัตรา ดังนี้ 
    อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อครัวเรือน 10 บาทต่อเดือน 
    อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อร้านอาหาร 30 บาทต่อเดือน 
    อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อโรงงาน100 – 1,000 บาทต่อเดือน (ตามปริมาณที่ทิ้ง) 
    อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อสถานประกอบการ 100 – 1,000 บาทต่อเดือน   
(ตามปริมาณที่ทิ้ง) 



รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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    รูปที่ 45   แผนที่แสดงขอบเขตกำรปกครอง พ้ืนที่บริกำรเก็บขนขยะมลูฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมพร้อมระยะทำงกำรขนส่งของระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์
 



รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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    ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยโดยด าเนินการจัดเก็บกับเครือข่ายที่น าขยะมาก าจัดร่วมด้วยใน
อัตรา 400 บาทต่อตัน  จัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะได้ 5,623,630 บาทต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 78.85 
และมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล คิดเป็น  202,795 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.84 

     ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ พบว่า ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย 10,120,801 บาท 

    (3) ด้ำนบุคลำกร   

     ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากรประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก 1 คน หัวหน้าฝ่าย 1 
คน  และนักวิชาการสุขาภิบาล  1  คน และมีพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 42 คน 
เป็นพนักงานขับรถ 10 คน และพนักงานเก็บขนท้ายรถ 32 คน ส่วนงานก าจัดขยะมูลฝอยมีบุคลากร  4 คน 
ประกอบด้วย พนักงานขับรถบรรทุกดิน  1 คน  พนักงานขับรถตักตีนตะขาบ 1 คน พนักงานขับรถเทรกเตอร์ 
1 คน และพนักงานประจ าเครื่องชั่ง 1 คน 

    (4) ด้ำนประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม    

     เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยฝังกลบ  รวมทั้ง การใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าขยะ 
ได้แก่ กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โครงการจ้างเหมาชุมชนเป็นผู้เก็บกวาดและรักษาความสะอาดใน
ชุมชน 36 ชุมชน  โครงการชุมชนปลอดถัง 16 ชุมชน  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะและการ
บ าบัดสิ่งปฏิกูล  โดยเก็บคัดแยกขยะอินทรีย์จากตลาดสดภายในเขตเทศบาล เพ่ือน ามาผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์   
และการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล โดยจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับเครือข่ายที่น าขยะ
มาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะจัดหา
สถานที่เก็บรวบรวมไว้  และการคัดแยกขยะในแต่ละพ้ืนที่ของเครือข่าย  ส าหรับการประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ 
ได้ด าเนินการรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วารสาร  แผ่นพับ  จัดอบรม และลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน  เป็นต้น 

     (5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเชิงนโยบำย  

     ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการจัดการขยะ   
มูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนโยบายส าคัญคือให้คนในชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
 
  4.1.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 1)  เครื่องจักรในระบบก าจัดขยะช ารุดบ่อย เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี  ต้อง
เสียค่าซ่อมแซมปีละ 500,000 – 800,000 บาท 
 2)  รางระบายน้ าฝนรอบพื้นที่โครงการมีเศษกิ่งไม้ค่อนข้างมาก  อาจจะกีดขวางทางระบายน้ า
ได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
 3)  ช่วงฤดูฝนการด าเนินงานฝังกลบค่อนข้างยาก 
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  4.1.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 1)  ควรท าความสะอาดร่องระบายน้ าฝนรอบพ้ืนที่โครงการอย่างสม่ าเสมอ  ไม่ให้มีเศษกิ่งไม้
หรือเศษขยะมากีดขวางทางระบายน้ า   และท าร่องรับน้ าชะขยะหรือวางท่อรวบรวมน้ าชะขยะจากบริเวณคันคูที่
น้ าชะขยะไหลล้น เพื่อรวบรวมน้ าชะขยะเข้าบ่อสูบน้ าเสียที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน โดยไม่ให้มีการไหลนองพ้ืนถนน
และป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง   
 2)  ควรจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ  ข้อมูลการคัดแยก
ขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ  ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ข้อมูลองค์ประกอบขยะ  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จาก
การจัดการขยะ  เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ต่อไป 
 3)  เทศบาลฯ ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันกา ร
ปนเปื้อนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
 4)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่  
ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมทั้งหมด  ตะกั่ว  ปรอททั้งหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี 
อย่างต่อเนื่อง โดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม   
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สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์  จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ณ วันที่  2 พฤษภำคม 2559 
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4.2   ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น; 

  4.2.1  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  

   เทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย รวมวงเงิน 118.99 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่  27 

ตารางท่ี  27 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น  

ล าดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ  

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2541 กองทุนสิ่ งแวดล้อม  โดยเป็น
เงินกองทุน 14.35ล้านบาท และ
เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมจาก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น 
(JBIC) 31.30 ล้านบาท 

45.65 1) ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย 
    32.09 ล้านบาท 
2) จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
   12.76 ล้านบาท 
3) ควบคุมงาน 0.80 ล้านบาท 

2 2556-2557 กองทุนสิ่งแวดล้อม 73.34 ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างบ่อรวบรวม
และสถานีสูบน้ าชะขยะ 

 

  4.2.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลนครขอนแก่น 

   เทศบาลนครขอนแก่น  มีพ้ืนที่ปกครอง 46 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
120,221 คน  จ านวนครัวเรือน 63,942 ครัวเรือน  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันประมาณ 205 ตัน  อัตรา
การเกิดขยะมูลฝอย 0.62 กิโลกรัม/คน/วัน  มีองค์ประกอบขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี  28   แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
องค์ประกอบ ร้อยละ คิดเป็นน  าหนักขยะ(ตัน) 

เศษอาหาร 58.61 120.15 

กระดาษ   6.26 12.83 

พลาสติก/โฟม 23.40 47.97 

เศษผ้า/สิ่งทอ 1.96 4.02 

ไม้/ใบไม ้ 1.16 2.38 

ยาง 0.52 1.07 

หนัง 0.92 1.89 

แก้ว 2.57 5.27 

โลหะ 0.49 1.00 

หิน/กระเบื้อง 1.12 2.30 

ขยะอันตราย 0.40 0.82 

อื่น ๆ 2.59 5.31 

รวม 100.00 205.00 

 ที่มา : เทศบาลนครขอนแก่น, 2555 
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   4.2.2.1 ข้อมูลการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

   1)  สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น  

    มีสถานีขนถ่ายขยะอยู่ที่บ้านโนนทัน ตั้งอยู่บนถนนดอกคูณ  ชุมชนโนนทัน 
7  มีเนื้อที่ประมาณ 5.7 ไร่  มีรถขนส่งขยะจ านวน 3 คัน รถตักขยะจ านวน 1 คัน รถบรรทุกน้ า 1 คัน เป็น
สถานีขนถ่ายขยะแบบผสมระหว่างการขนถ่ายโดยตรงและกองพักไว้ก่อน ลักษณะสถานที่เป็นลานโล่ง ภายใน
บริเวณประกอบ ด้วยอาคารส านักงาน อาคารจอดรถ ทางลาดขึ้นชานชาลา ทางลาดส าหรับล้างรถ และห้อง
สุขา  ก าลังสูงสุดในการด าเนินงานขนถ่ายขยะ  160 ตันต่อวัน ส่วนที่เหลือใช้วิธีการให้รถเก็บขนขยะวิ่งไป
ก าจัดเองโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2) การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น 

    มีรถเก็บขนขยะจ านวน 36 คัน จัดให้มีการบริการตั้งแต่ 22.00 น. จนถึง 
06.00 น. ในช่วงกลางวันจะเป็นการเก็บขนในพ้ืนที่จราจรไม่หนาแน่น และหน่วยเฉพาะกิจในการเก็บขนขยะ
ตกค้าง เก็บกิ่งไม้และขยะท่ีเกิดจากการร้องเรียนต่างๆ ขยะที่เก็บรวบรวมได้ส่วนใหญ่ จะน าไปสู่ระบบขนถ่ายที่
สถานีขนถ่ายขยะอยู่ที่บ้านโนนทัน  ดังนี้ 

        เทศบาลนครขอนแก่นด าเนินงานเก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอย แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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   (1) การเก็บขนขยะโดยพนักงานเทศบาล ได้แบ่งพ้ืนในการรับผิดชอบเพ่ือให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล ออกเป็น  5  โซน  การเก็บขนขยะจะเก็บจากถังขยะจากครัวเรือน และ
ชุมชนต่างๆ มาพักไว้ที่สถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน จากนั้นจะใช้รถสิบล้อขนถ่ายขยะจากสถานีขนถ่ายขยะบ้าน
โนนทันไปยังสถานที่ก าจัดขยะบ้านค าบอน  มีพนักงานขับรถ 34 คน พนักงานท้ายรถ 86 คน  สามารถเก็บขยะได้
เฉลี่ย 160 ตันต่อวัน 
   (2)  การเก็บขนขยะโดยชุมชน เป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเก็บขนขยะด้วย
ตนเอง ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง จ านวน 8 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนโนนชัย 1 
ชุมชนหนองวัด 1 ชุมชนสามเหลี่ยม 4  ชุมชนบะขาม ชุมชนวัดป่าอุดลยราม ชุมชนเจ้าพ่อเกษม ชุมชนโนนทัน 5 
และชุมชนคุ้มวัดธาตุ โดยชุมชนที่เป็นชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเองจะต้องเก็บขนขยะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยอีก
ประมาณ 4-5 ชุมชน ลักษณะการเก็บขนขยะจะเก็บขนขยะจากครัวเรือนในชุมชน แล้วน าไปพักไว้ที่สถานีขนถ่าย
ขยะบ้านโนนทัน หลังจากนั้นเทศบาลจะรถสิบล้อขนถ่ายขยะไปยังสถานที่ก าจัดขยะบ้านค าบอน  โดยสามารถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยได้รวมประมาณ 46 ตันต่อวัน  

ตารางที่  29   รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น 
ล าดับ

ที่ 
ประเภทรถ 

ขนาดความจุ 
 (ลบ.ม.) 

น  าหนักขยะที ่
เก็บขนได้ (ตัน) 

1 รถเปิดข้างเทท้ายเล็ก 2.92 3.48 
2 รถเปิดข้างเทท้ายกลาง 6.56 6.94 
3 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.5 4.88 
4 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.0 7.04 
5 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.0 5.95 
6 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.5 4.82 
7 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.0 6.89 
8 รถบรรทุกหกล้อ 6.56 7.07 
9 รถขยะเปิดข้างเทท้ายกลาง 6.56 5.67 
10 รถขยะเปิดข้างเทท้ายกลาง 6.56 6.38 
11 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.50 6.38 
12 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.00 9.70 
13 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก 2.92 4.02 
14 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก 2.92 4.49 
15 รถขยะเปิดข้างเทท้ายกลาง 6.56 6.76 
16 รถบรรทุกหกล้อ 6.56 8.22 
17 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.00 10.04 
18 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.00 5.87 
19 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก (ชุมชนหนองวัด 1) 2.92 5.64 
20 รถอัดขยะขนาดใหญ่  (ชุมชนวดัป่าอดุลย)์ 10.00 6.79 
21 รถอัดขยะขนาดใหญ่  (ชุมชนเจ้าพ่อเกษม) 10.00 6.33 
22 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) 4.50 6.42 
23 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนโนนชัย 1) 4.50 6.69 
24 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนบา้นบะขาม) 4.50 3.96 
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  ตารางที่  29    รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 

 (ลบ.ม.) 
น  าหนักขยะท่ี 
เก็บขนได้(ตัน) 

25 รถอัดขยะขนาดเล็ก (ชุมชนโนนทัน 5) 4.50 6.60 
26 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก (ชุมชนวัดธาตุ) 2.92 4.30 
27 คอนเทนเนอร์ 6.56 8.01 
28 คอนเทนเนอร์ 6.56 14.32 
29 คอนเทนเนอร์ 6.56 15.97 
30 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก  (รอบตลาด) 2.92 0.5 
31 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก (ถังข้าวหมู) 2.92 0.85 
32 ตลาดรถไฟ  2.78 
33 ตลาดบางล าภ ู  1.24 

 
  4.2.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครขอนแก่น 

 การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ที่บ้านค าบอน ต าบล 
โนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากเทศบาลนครขอนแก่น 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่  98 ไร่  73      
ตารางวา  มีการใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเมื่อปี พ.ศ. 2541 เริ่มเดินระบบเมื่อปี พ.ศ. 2543 ระบบ
ประกอบด้วย ประตูทางเข้า อาคารเครื่องชั่งน้ าหนัก  บ่อฝังกลบ  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  ซึ่งอยู่ในสภาพใช้งานได้ แต่
ขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ   

   นอกจากนี้ ยังมีปริมาณขยะมูลฝอยเก่าสะสมอยู่จ านวนมากประมาณ 800,000 
ตัน และมีขยะใหม่เพ่ิมเข้ามาประมาณวันละ 250 ตัน ท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงมีการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครขอนแก่นด้วย  3 โครงการหลักประกอบด้วย 

  1)  โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นน้ ามัน  ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) งบประมาณ 30.1 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการก าจัดขยะโดย
เลือกใช้ขยะพลาสติกมาผลิตเป็นน้ ามัน  ซึ่งขยะ 100 ตันจะคัดแยกขยะพลาสติกได้ 22 ตัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ ามันได้วันละ 6 ตัน  ได้น้ ามัน 4,500 ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะ
พลาสติกจากเดิมได้ร้อยละ 22 ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่ได้เดินระบบ 
    2)  โครงการบริหารจัดการและก าจัดขยะด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้า  ในปี พ.ศ. 2545 เทศบาลฯ ได้ให้หน่วยงานเอกชน เข้ามาด าเนินงานโครงการบริหารจัดการ
และก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยคิดค่าก าจัดขยะใหม่ไม่เกิน 250 
บาท/ตัน ใน 3 ปีแรกและเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  ทุก 3 ปีถัดไป ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 20 ปี และใช้เทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าขยะแบบเผาตรงทั้งขยะเก่าและขยะใหม่รวมกัน ประมาณ 450 ตัน/วัน โดยกระบวนการเผาไหม้
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4.9 เมกกะวัตต์ จ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 4 เมกกะ
วัตต์ และ 0.9 เมกกะวัตต์ น ากลับไปใช้ในขบวนการผลิตไฟฟ้า และกิจกรรมภายในโรงงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง และมีก าหนดแล้วประมาณเดือนมีนาคม 2559 
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รูปที่  46 แผนที่แสดงที่ตั งระบบก าจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น 
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รูปที่  47 แผนที่แสดงที่ตั งระบบก าจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่นและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปที่ 48  ผังบริเวณสถานที่ก าจดัขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น 

บ่อบ าบัดน้ าเสียเดมิ 

เตาเผาขยะติดเชื้อ 

บ่อรวบรวมน้ าชะขยะ 

โรงแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 

บ่อสูบน้ าชะขยะเข้าบ่อรวบรวม 
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  3)  โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบ
ขยะบ้านค าบอน  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงสถานที่ฝังกลบขยะเดิมพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ สืบเนื่องมาจากโครงการ
บริหารจัดการและก าจัดขยะด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้านั้น เทศบาลฯ  จะน าขยะเก่า 
(800,000 ตัน) และขยะใหม่ (วันละ 250 วัน) มาทยอยรวมกันก าจัดให้ได้วันละ 450 ตัน ส่งผลให้ขยะเก่าจะถูก
ก าจัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะค่อยๆ ลดลงไป โดยการก่อสร้าง
ปรับปรุงบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะ  ใช้งบประมาณจ านวน 73,340,000 
บาท  สามารถรองรับน้ าชะขยะได้เพียงพอก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าชะขยะไหล
ล้นออกนอกพ้ืนที่สถานี ฝังกลบขยะบ้านค าบอน และเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
ขณะส ารวจพื้นที่ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการใช้งาน  

  การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื อ 
                      การจัดการขยะติดเชื้อเทศบาลนครขอนแก่นมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยการสร้าง
โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตั้งอยู่ที่บ้านค าบอน ถนนมิตรภาพ ห่างจากเทศบาลนครขอนแก่นประมาณ 17 
กิโลเมตร  ในระบบเก็บขนจัดให้มีรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน 1 คัน เป็นรถควบคุมอุณหภูมิความจุ  
4 ลบ.ม. เก็บขนตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 3 โมงเย็น มาเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อ
รอน าเข้าสู่เตาเผา  ซึ่งมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จ านวน 2 เตาเผา สามารถรองรับขยะได้เต็มที่ 1,300 กิโลกรัม
ต่อวัน เตาเผาดังกล่าวมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ และมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน และ คนงาน 2 คน 
โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้บริการในการเก็บขนและก าจัดขยะติดเชื้อให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น และให้บริการก าจัดขยะติดเชื้อส าหรับหน่วยงานภายนอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
โดยหน่วยงานที่น าขยะติดเชื้อมาก าจัดร่วมจะต้องจ่ายธรรมเนียมในอัตรากิโลกรัมละ 16 บาท   
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  ปัจจุบันมีหน่วยงานในเขตเทศบาลใช้บริการเก็บขนและก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน  
22 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 
โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ โรงพยาบาลสัตว์ขอนแก่ น เทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านเมตตา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภากาชาดไทย (ถนนประชาสโมสร) ส านักงานควบคุมโรคที่ 6 ศูนย์
สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท พีซีเอส จ ากัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาล
สัตว์ปิยะมิตร และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ส่วนหน่วยงานนอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 
22 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลน้ าพอง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น สถานีอนามัยเมืองเก่า สถานีอนามัยบ้าน
ดอนบม สถานีอนามัยบ้านผือ สถานีอนามัยบ้านบึงเนียม สถานีอนามัยบ้านโคกสี สถานีอนามัยบ้านหนองตูม 
สถานีอนามัยบ้านโนนม่วง สถานีอนามัยบ้านดอนช้าง สถานีอนามัยบ้านหว้า สถานีอนามัยบ้านแดงใหญ่ สถานี
อนามัยบ้านสาวะถี สถานีอนามัยบ้านโนนรัง สถานีอนามัยบ้านหนองปอ สถานีอนามัยบ้านซ าจาน สถานี
อนามัยบ้านเป็ด สถานีอนามัยบ้านทุ่ม สถานีอนามัยบ้านพระลับ สถานีอนามัยโนนท่อน สถานีอนามัยบ้าน
หนองกุง และสถานีอนามัยบ้านส าราญ 
 

4.2.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลนครขอนแก่นเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยกลุ ่มพื้นที ่ 1 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่
เครือข่ายครอบคลุมในเขตอ าเภอเมือง  อ าเภอบ้านฝาง  อ าเภอพระยืน  เพ่ือร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ร่วมกันในพื้นที่ดังกล่าว   ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น
ทั้งสิ้น 255 ตันต่อวัน  เป็นปริมาณขยะในเขตเทศบาล 205 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ  80  และปริมาณ
ขยะมูลฝอยจากเครือข่าย 50  ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 20  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะ 
มูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐในอัตรา 375 บาทต่อตัน และเอกชนในอัตรา  400 บาทต่อตัน 
 

  4.2.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น 

   1)  ด้านเทคโนโลยี 
  ประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่าเทศบาลนคร
ขอนแก่น ไม่ได้ท าการฝังกลบด้วยวัสดุกลบทับ เพียงแต่เทกองและเกลี่ยขยะ  เนื่องจากมีปริมาณขยะสะสม
จ านวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นและมีขยะปลิวกระจัดกระจาย  ส่วนการจัดการน้ าชะขยะ  เทศบาลฯ ด าเนินการ
ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อมสถานีสูบแล้วเสร็จ  เพ่ือรวบรวมน้ าชะขยะไม่ให้ไหลสู่พ้ืนที่บริเวณข้างเคียง  
แต่ยังไม่มีการใช้งาน  มีน้ าชะขยะไหลออกนอกพ้ืนที่โครงการสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  และพบว่าเตาเผาติดเชื้อ
ช ารุดใช้งานไม่ได้   ส าหรับเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า  
1 คัน  รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า  1 คัน รถบรรทุกดิน 10 ล้อ ขนาด 10 ลบ.ม.  1 คันและรถบรรทุก
น้ า 6,000 ลิตร 1 คัน 

 2) ด้านงบประมาณ 
    เทศบาลนครขอนแก่น มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  4 ประเภท คือ  
    (1) ค่าเก็บขน และก าจัดขยะทั่วไปในเขตเทศบาล  ได้แก่ ครัวเรือนในอัตรา 20-40 
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สถานประกอบการในอัตรา 100 บาทขึ้นไปต่อแห่งต่อเดือน (ขึ้นอยู่ปริมาณขยะและ
ขนาดของสถานประกอบการ) หน่วยงานราชการ/สถานศึกษาในอัตรา 760 บาทขึ้นไปต่อแห่งต่อเดือน(ขึ้นอยู่
ปริมาณขยะและขนาดของหน่วยงาน) ร้านอาหารในอัตรา 750 บาทขึ้นไปต่อร้านต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ขยะ)  โรงแรมในอัตรา 750 บาทต่อแห่งต่อเดือน(ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ) ตลาดในอัตรา 3,020-6,050 บาทต่อ
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แห่งต่อเดือน(ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ) และโรงพยาบาลในอัตรา 1,060-34,290 บาทต่อแห่งต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณขยะ) 
   (2) ค่าก าจัดขยะทั่วไปนอกเขตเทศบาล  ได้แก่ ค่าก าจัดขยะทั่วไปของ อปท. นอกเขต
เทศบาลที่น ามาร่วมก าจัด ในอัตรา 375 บาทต่อตัน และหน่วยงานเอกชน ในอัตรา 400 บาทต่อตัน 
   (3) ค่าเก็บขนและก าจัดขยะติดเชื้อในเขตเทศบาล  อัตรากิโลกรัมละ 16 บาท 
   (4) ค่าก าจัดขยะติดเชื้อนอกเขตเทศบาล  ได้แก่ ค่าก าจัดขยะติดเชื้อนอกเขตเทศบาล 
ในอัตรากิโลกรัมละ 16 บาท 

   3) ด้านบุคลากร 
    ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น   อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
การช่าง  มีบุคลากรประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก 1 คน  ผู้อ านวยการส่วน  1  คน  และนักวิชาการ
สุขาภิบาล  2  คน   วิศวกรโยธา  4 คน และคนงาน 6 คน รวม 13 คน 

  4.2.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เครื่องจักรในระบบก าจัดขยะช ารุดบ่อย เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และ
เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง  
    2) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  และปริมาณขยะสะสมมีจ านวนมาก ประกอบ
กับไม่ได้ด าเนินการฝังกลบขยะตามหลักวิชาการ  
    3) กลิ่นเหม็นและมีน้ าชะขยะไหลล้นออกนอกพ้ืนที่โครงการ  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า
ในล าห้วยสาธารณะ และเกิดปัญหาร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     4) บุคลากรไม่เพียงพอ 
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รูปที่ 49 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่งของระบบก าจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น 
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  4.2.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   1) เทศบาลนครขอนแก่น  ควรด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชนและขยะอันตรายชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่เข้าร่วม
ศูนย์ฯ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยเข้าศูนย์ 
   2) เทศบาลนครขอนแก่น  ควรเร่งรัดด าเนินการโครงการในการจัดการขยะมูลฝอย 
ตามแผน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  รวมถึง  ท าการรวบรวมน้ าชะขยะลงบ่อรวบรวม/บ่อพักซ่ึงก่อสร้างเสร็จแล้ว ไม่ให้น้ าชะขยะไหลออก
นอกพ้ืนที่โครงการ 
   3) เทศบาลนครขอนแก่น  ควรด าเนินการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้ง-ฤดูฝน)  
   4)  ควรประสานให้เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัด
ขยะได้ทราบเกี่ยวกับแผนงานโครงการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมีส่วนร่วมในการติดต าม
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินการเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง 
   5)  ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดขยะติดเชื้อของเทศบาลนครขอนแก่นเพ่ือให้เป็นศูนย์
ก าจัดขยะติดเชื้อที่สามารถรองรับจากสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ใกล้เคียง 
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สภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
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4.3 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 4.3.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจั งหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2559  รวมวงเงินทั้งสิ้น  97.09  ล้านบาท  (ตารางท่ี 28) 

 

ตำรำงท่ี 28 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  
ล ำดับ

ที่ 
ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมำณ 

วงเงิน 
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.45 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื้องต้นระบบก าจัดมลูฝอยสิ่งปฏิกูล 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.08 
 
 
 

0.08 

2.1 ศึกษาส ารวจและออกแบบ
รายละเอียด (Detail Design : DD) 
ระบบก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล
วงเงิน 2.00 ล้านบาท 
2.2  ฝึกอบรมเพื่อท าความเข้าใจใน
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
วงเงิน 0.08 ล้านบาท 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.07 ฝึกอบรมเพื่อท าความเข้าใจในการ
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

4  2543 – 
2545 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม
(กองทุนสิ่งแวดล้อม และ JBIC) 

45.52 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

5 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.09 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมชุมชนและมีส่วนร่วมใน
การจัดการมูลฝอย 

6 2559-2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

46.80 ปรับปรุงศนูย์ก าจัดขยะมลูฝอยรวม 

 4.3.2  กำรบริหำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีพ้ืนที่ครอบคลุม 16.20 ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนประชากร 28,852  
คน11,859 ครัวเรือน  26 ชุมชน (ข้อมูล ณ ปี 2558)  ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ฯ ประมาณ
วันละ 20 ตัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 0.66 กิโลกรัม/คน/วัน  องค์ประกอบขยะเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วย เศษอาหาร  ร้อยละ 58.96  พลาสติก  ร้อยละ 21.22  กระดาษ ร้อยละ 18.86  
เศษผ้า ร้อยละ 0.47  โลหะ ร้อยละ 0.47   
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  4.3.2.1 กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

   ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการทั้งหมด โดยมีรถเก็บขยะมูลฝอย
จ านวน 9 คัน  เป็นรถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย จ านวน 7 คัน  รถขอเกี่ยวเก็บขน 1 คัน และรถปิคอัพ 1 คัน 
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลที่เก็บได้ประมาณ 20 ตัน/วัน    มีถังขยะรองรับขยะส่วนใหญ่เป็นถังพลาสติก ขนาด 
120 ลิตร จ านวน 170 ใบ  ขนาด 200  ลิตร จ านวน 200 ใบ และขนาด 240 ลิตร จ านวน 1,360  ใบ มีพนักงาน
ท้ายรถ จ านวน 19 คน และพนักงานขับรถ 9 คน 

ตำรำงที่  29  รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 

ล ำดับ
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนำด
ควำมจุ
(ลบ.ม.) 

อำยุกำร
ใช้งำน 
(ปี) 

จ ำนวนเที่ยว
กำรเก็บขน

(เที่ยว) 

จ ำนวน
พนักงำน

ท้ำยรถ (คน) 
สภำพกำรใช้งำน 

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

 
 4.3.2.3  ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่ กิโลเมตรที่ 19 ทางหลวง
หมายเลข 23  ถนนแจ้งสนิทบริเวณบ้านโนนทอง  ต าบลหินตั้ง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น (รูปที ่50)   มี
พ้ืนที่ 55 ไร่  2 งาน 84 ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาล 9 กิโลเมตร  บ้าน
โนนทอง   หมู่ 6  และมหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบ้านไผ่  ต าบลหินตั้ง เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีพ้ืนที่ที่ใช้ออกแบบระบบไปแล้ว 
จ านวน 40 ไร่  โดยเป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  ระบบประกอบด้วย  
    1)  บ่อฝังกลบขยะ จ านวน 2 บ่อ  โดยบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2  มีพ้ืนที่ 7.5  ไร่ และ  7 
ไร่ตามล าดับ  ออกแบบไว้บ่อละ 4 ชั้น ต่ ากว่าผิวดินเดิม 1 ชั้น และอยู่สูงกว่าผิวดินเดิม 3  ชั้น  แต่ไดป้ิดบ่อท่ี 1 
ไปแล้วโดยฝังกลบเต็มเท่าระดับพ้ืนดินเดิม  เนื่องจากปัญหาร้องเรียนกลิ่นเหม็นรบกวนจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหงที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง  และบ่อที่ 2  ใช้ฝังกลบขยะเต็มและปิดบ่อแล้ว มีความสูงประมาณ 8-10 
เมตร  ขณะนี้กลับมาใช้งานบ่อที่ 1 ระหว่างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน
ภายในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดย
จะด าเนินการการก่อสร้างบ่อฝังกลบที่ 3  ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย  รั้ว  ระบบไฟฟ้าและจัดซื้อเครื่องจักร 3 
คันได้แก่ รถแม็คโคร 1 คัน  รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 1 คัน และรถบรรทุกดิน 6 ล้อ  1 คัน    
    2)  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์  3 บ่อ   สภาพใช้งานได้  แต่มีประตูน้ าปิดเปิด
อยู่ที่บ่อสุดท้าย 
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    3)  บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน  จ านวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อที่ 1 อยู่บริเวณพ้ืนที่ทิศตะวันออก
ของบ่อฝังกลบขยะ  และบ่อที่ 2 อยู่บริเวณพ้ืนที่บ่อฝังกลบเดิม (บ่อฝังกลบที่ 1)  มีสภาพช ารุดใช้งานไม่ได้ทั้ง  
2 บ่อ เนื่องจากออกแบบความลึกไม่ถึงชั้นระดับน้ าใต้ดินและมีการอุดตันจากเศษขยะมูลฝอยและวัชพืชต่างๆ   
    3)  กลุ่มอาคาร  ได้แก่ อาคารส านักงาน   บ้านพัก  อาคารจอดและโรงซ่อมบ ารุง  
ไม่ได้มีการใช้งาน  อาคารชั่งน้ าหนัก  ป้อมยาม  โรงล้างรถ  มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์  และเทศบาลฯ ได้มี
การปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วใหม ่ ดังแผนผังระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่รูปที่ 52 

 4.3.3 กำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
  แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558-2562  ได้
ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มที่ 3  กลุ่มพ้ืนที่อ าเภอบ้านไผ่  ประกอบด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 34 แห่ง ในเขตอ าเภอบ้านไผ่  บ้านแฮด   ชนบท   เปือยน้อย และโนนศิลา ปริมาณขยะท่ีสามารถ
รวบรวมเข้าระบบประมาณวันละ 144 ตัน   โดยมีสถานีขนถ่ายเทศบาลต าบลมัญจาคีรี  ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีก 14 แห่ง ปริมาณขยะประมาณวันละ 54 ตัน 
  ปัจจุบันศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
บ้านไผ่ น าขยะมาก าจัดร่วมจ านวน  10 แห่ง  (รูปที่ 53)  มีปริมาณขยะที่ก าจัดรวม 40-42 ตันต่อวัน  โดยเป็น
ขยะจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 20-22 ตันต่อวัน  และขยะจากเครือข่ายประมาณ  20 ตันต่อวัน  โดยเก็บค่าก าจัด
ขยะมูลฝอยตันละ 250 บาท  ดังนี้ 

 ตำรำงท่ี  30   เครือข่ำยท่ีเข้ำร่วมศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 
ชุมชน/เทศบำล/อบต./เอกชน จ ำนวนขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองบา้นไผ ่ 21.75 
ทต.ในเมือง 3.12 
อบต.บ้านลาน 2.03 
อบต.บ้านไผ่ 2.40 
อบต.เมืองเพีย 1.99 
อบต.หินตั้ง 1.70 
อบต.ป่าปอ 1.52 
อบต.หัวหนอง 1.42 
อบต.แคนเหนือ 1.33 
อบต.หนองน้ าใส 2.08 
อบต.ภูเหล็ก 0.85 
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รูปที่   50   ที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
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รูปที่   51  แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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รูปที่ 52 แผนผังระบบก ำจัดขยะ 
เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 
 

บ่อฝังกลบ 3 
(ระยะที่ 2) 

บ่อฝังกลบ 1 
(ระยะที่ 1) บ่อฝังกลบ 2 

(ระยะที่ 1) บ่อสังเกตกำรณ์ 

ระบบก ำจัดสิ่งปฏกิูล 
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รูปที่  53   แผนที่แสดงขอบเขตกำรปกครอง พ้ืนที่บริกำรเก็บขนขยะมลูฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วม 
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 4.3.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

  1) ด้ำนเทคโนโลยี   ประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่พบว่า  
   (1)  เทศบาลฯ ได้ปิดบ่อฝังกลบที่ 2 แล้วเนื่องจากฝังกลบขยะเต็ม 4 ชั้น ลึกลงไปในดิน 1 
ขั้น สูงจากผิวดิน 3 ชั้น  ซึ่งมีความสูงค่อนข้างมาก  ท าให้รถเก็บขนขยะวิ่งขึ้นไปเทขยะล าบากโดยเฉพาะช่วง 
ฤดูฝน  และมีข้อสังเกตคือไมพ่บท่อระบายก๊าซ และพบน้ าชะขยะไหลซึมออกตามผนังด้านข้างบ่อฝังกลบ โดยไม่
มีการท าร่องดักน้ าชะขยะ ปล่อยให้ไหลซึมไปตามถนนและซึมลงดิน แล้วไหลซึมเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งอาจจะ
มีบางส่วนไม่ไหลซึมเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
   (2)  ขณะนี้ได้ใช้พ้ืนที่บ่อที่ 1 ซึ่งปิดบ่อไปแล้ว เป็นพ้ืนที่ฝังกลบขยะที่เข้าศูนย์ระหว่างรอ
การก่อสร้างบ่อที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560   โดยด าเนินการท าคันดินขึ้นชั้นที่ 4  มีการบดอัดและ
ทยอยฝังกลบทุกวัน  แต่ไม่สามารถฝังกลบขยะรายวันได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเครื่องจักรอายุการใช้งานมาก 
ช ารุดบ่อย และการก าหนดระยะเวลาการน าขยะเข้ามาเทที่บ่อฝังกลบไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการท างานของ
เครื่องจักร ประกอบกับไม่มีดินส ารอง ที่ผ่านมา ใช้ดินจากการขุดสระและการปรับที่การเกษตรให้เกษตรกรตาม
การร้องขอ และพ้ืนที่ก่อสร้างบ่อที่ 3  ส่งผลให้บางช่วงขาดแคลนดินและไม่มีดินส ารอง  อย่างไรก็ตาม เทศบาล
ฯ ได้เสริมแนวพ้ืนที่ฉนวน ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นตลอดแนวโดยเฉพาะบริเวณฝั่งติดกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
และท าคันดินล้อมรอบเพียง 2 ด้านเท่านั้น ได้แก่ด้านที่ติดกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และมีการคัดแยกขยะ
ในสถานที่ฝังกลบโดยผู้เก็บของเก่าขาย  
   (3)  รางระบายน้ าฝนโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ขาดการดูแลบ ารุงรักษา ท าให้ตื้น
เขินบางช่วง มีวัชพืชขึ้นรก  และกลายเป็นพ้ืนที่ส าหรับวางขยะขายได้ของผู้ที่มาคุ้ยเขี่ยขยะ อาจจะกรีด
ขวางทางไหลระบายน้ าฝนได้  และพบมีการปนเปื้อนน้ าชะขยะในทางระบายน้ าฝนบางบริเวณ เนื่องมาจากมี
การเปิดหน้างานค่อนข้างกว้างและไม่สามารถฝังกลบขยะได้รายวัน  นอกจากนี้  เทศบาลฯ  ไม่มีการเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมจากบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน  โดยเทศบาลฯ แจ้งว่าบ่อสังเกตการณต์ันหมดทุกบ่อ   

 (4)  ครุภัณฑ์ก าจัดขยะที่ใช้ในระบบ  ประกอบด้วย   
 

ประเภทเครื่องจักร ขนำดแรงม้ำ ปีท่ีซื้อ สภำพ 
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ - 2540 ช ารุด 
รถขุดตีนตะขาบ 210 2543 ใช้งาน 
รถบรรทุก 10 ล้อ - 2543 ใช้งาน 
รถดูดโคลน - 2546 ใช้งาน 
รถขุดตีนตะขาบ 150 2552 ช ารุด 
รถขุดตีนตะขาบ 80 2552 ใช้งาน 
รถแทรกเตอร์ - 2552 ใช้งาน 
รถตักหน้าขุดหลัง 99 2553 ช ารุด 
เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย - 2552 ช ารุด 

 
 
 
 
 



 
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 145 ~ 
 

 2) ด้ำนงบประมำณ 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง  โดย
ด าเนินการเก็บในอัตราที่แตกต่างกันตามลักษณะประเภทของกิจกรรม คือ ครัวเรือน อัตรา 10 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน  สถานที่ราชการ อัตรา 150 – 1,500 บาทต่อแห่งต่อเดือน โรงเรียน อัตรา 500 - 800  บาท   
โรงแรม อัตรา 150 – 300 บาท  ร้านอาหาร อัตรา 20 – 500 บาท  โรงงาน  300 – 500 บาท  สถาน
ประกอบการ อัตรา 20 – 500 บาท   และจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะจากท้องถิ่นท่ีมาใช้บริการอัตรา 
250 บาทต่อตัน  

 3) ด้ำนบุคลำกร 
   การเก็บขนขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรด าเนินการ

เก็บขนของเทศบาล 24 คน ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 9 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 19 คน  
   การก าจัดขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองช่าง  โดยฝ่ายช่างสุขาภิบาลมีบุคลากร 7 คน 

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองช่าง 1 คน  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1 คน  พนักงานขับเครื่องจักรกล และ
ดูแลทั่วไป 5 คน 
 
 4.3.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

1) เครื่องจักรในการบดอัดขยะมีอายุการใช้งานมาก มีการช ารุด  ต้องซ่อมแซมบ่อยและ 
ใช้งบประมาณสูง  จึงส่งผลต่อการบดอัดและฝังกลบขยะรายวัน  

2) รางระบายน้ าฝนโดยรอบโครงการ ขาดการดูแล ตื้นเขินบางส่วน  และพบมีการปนเปื้อน
ของน้ าชะขยะ  ส่วนบ่อสังเกตการณ์มีการก่อสร้างความลึกไม่ถึงชั้นน้ าใต้ดิน มีลักษณะตื้นอุดตันและช ารุด และ
ไม่มีการด าเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อน 

3)  เทศบาลฯ ยังไม่มีการก ากับควบคุมหรือขึ้นทะเบียนผู้ที่มาคุ้ยเขี่ยขยะในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย   

4) บ่อบ าบัดน้ าเสีย ขาดการดูแลบ ารุงรักษา ปล่อยให้พืชขึ้นรกหนาแน่นเกินไป อาจจะท าให้
บ่อตื้นเขินและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดของระบบได้ 

5)  ไม่มีการต่อท่อระบายก๊าซ เมื่อขึ้นชั้นฝังกลบและปิดบ่อฝังกลบ  ท าให้ท่อระบายก๊าซถูกฝัง
กลบไปด้วย  จึงไม่ปรากฏท่อระบายก๊าซในหลุมฝังกลบ 

6)  พ้ืนที่ตั้งระบบอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา ท าให้อ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาร้องเรียนผลกระทบ
จากการด าเนินระบบ ในกรณีที่มีการฝังกลบไม่มีประสิทธิภาพ 

 4.3.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 1)  เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2  ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือรองรับและก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2) เทศบาลฯ ควรเร่งด าเนินการท าคันดินและท าร่องดักน้ าชะขยะล้อมรอบบ่อฝังกลบที่ 1 ซึ่งใช้
งานในปัจจุบัน  เพ่ือรวบรวมน้ าชะขยะลงบ่อดักและบ่อบ าบัดน้ าเสียต่อไป  ตลอดจนต้องด าเนินการฝังกลบ
ขยะรายวันให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปัญหาร้องเรียน และการไม่ยอมรับจากสถาบันกาศึกษ า 
(มหาวิทยาลัยรามค าแหง)  ป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน  ขยะปลิวกระจัดกระจาย และน้ าชะขยะไหลลงราง
ระบายน้ าฝนรอบพ้ืนที่โครงการ   
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 3)  เทศบาลฯ ควรเตรียมมาตรการและอุปกรณ์การป้องกันไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะ  เนื่องจากไม่
พบท่อระบายก๊าซในบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 1 และ 2  จึงควรมีความระมัดระวังไม่น าวัตถุท่ีอาจก่อให้เกิดประกาย
ไฟและเชื้อเพลิงเข้าไปในบริเวณบ่อฝังกลบขยะและสื่อสารท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และผู้รับซื้อของเก่าที่
ประจ าอยู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  อย่างไรก็ตามควรพิจารณาการวางท่อระบายก๊าซในบ่อฝังกลบ ทั้งสองบ่อ 
เพ่ือระบายก๊าซมีเทน  นอกจากนี้  ควรดูแลท าความสะอาดรางระบายน้ าฝนไม่ให้ตื้นเขินและมีเศษขยะกีด
ขวางทางน้ า รวมถึงไม่ให้มีการปนเปื้อนน้ าชะขยะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเทศบาลฯ   
 4) เทศบาลฯ และเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ควรมีการลดปริมาณขยะ โดยน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์และการจัดการขยะอันตรายชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยืดอายุการใช้งานของระบบฝังกลบขยะและ
การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ประกอบกับเทศบาลฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ระบบก าจัดขยะและ
การปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี 2559  ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 

 5) เทศบาลฯ ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์และการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดิน ในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ทองแดง นิเกิล แมงกานีส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว 
ปรอททั้งหมด สารหนู ซีลิเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
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สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ณ วันที่  12 พฤษภำคม  2559 
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4.4 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น 
 4.4.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

  เทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  59.22  ล้านบาท  (ตารางที่ 31) 

 

ตำรำงท่ี 31 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองเมืองพล 
 

ล ำดับ
ที่ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน 

(ล้ำนบำท) 
รำยละเอียดโครงกำร 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

1.50 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้
ระบบก าจดัมูลฝอยสิง่ปฏิกูล 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.00 
 

1.13 
 
 
 

0.03 

2.1 ออกแบบรายละเอียด (Detail Design : 
DD) ระบบก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.2  จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยเพิ่มเติมติดกับที่ทิ้งขยะเดิมบริเวณ ต.
หนองแวงโสกพระ จ านวน 43 ไร่ 3 งาน 25 
ตารางวา 
2.3  ฝึกอบรมและรณรงค์เก่ียวกับการแยก
และก าจัดขยะ 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.92 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 

4 2543 -  
2545 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

52.74 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

5 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.90 - รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรกัษา
สิ่งแวดล้อมชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดการ
มูลฝอย 

 4.4.2 กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองเมืองพล 

  เทศบาลเมืองพลมีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 11,992 คน  มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 11 ตันต่อวัน องค์ประกอบขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 49.42  
กระดาษ ร้อยละ 7.59 พลาสติก ร้อยละ 22.17 แก้ว ร้อยละ 1.30 ยาง/หนัง ร้อยละ 0.43  ผ้า ร้อยละ 3.18 
ไม้/ใบไม้ ร้อยละ 0.68  หิน / กระเบื้อง ร้อยละ 1.95 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 13.28 

  4.4.2.1 กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล ด าเนินการโดยงานรักษาความ
สะอาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่ ในเขต
เทศบาลทั้งหมด มีรถเก็บขยะเปิดข้างเทท้าย จ านวน 7 คัน จัดเก็บวันละ 1 - 2 เที่ยวปริมาณของขยะในเขต
เทศบาลที่จัดเก็บรวบรวมได้ประมาณ 11 ตัน/วัน ดังตารางที่ 32 
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ตำรำงที่  32  รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองเมืองพล 

ล ำดับ
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนำด
ควำมจุ
(ลบ.ม.) 

ปีที่ จัดซื้อ 
จ ำนวนเที่ยว
กำรเก็บขน 

(เที่ยว) 

จ ำนวน
พนักงำนท้ำยรถ 

(คน) 
สภำพกำรใช้งำน 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2538 1 4 พอใช้ 
2 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 1 4 พอใช้ 
3 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 1 4 พอใช้ 
4 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 2 4 พอใช้ 
5 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2541 1 4 พอใช้ 
6 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 1 4 พอใช้ 
7 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 1 4 พอใช้ 

   4.4.2.2 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  ตั้งอยู่บริเวณบ้านโคกกุง หมู่ที่ 11  ต าบลหนองแวง
โสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่  71  ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่างจากเขต
เทศบาล  9  กิโลเมตร  (รูปที่ 54 และ รูปที่ 55) 
     สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองพล เปิดด าเนินการจัดการขยะ 
มูลฝอยระยะที่ 1  มีพ้ืนที่ที่ใช้ออกแบบระบบไปแล้ว จ านวน  24 ไร่  ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  ระบบประกอบด้วย   
     1)  ที่ฝังกลบมูลฝอยเดิมจ านวน 1 บ่อ  และบ่อฝังกลบ จ านวน 2 บ่อ บ่อละ 8 ไร่  ใช้
งานพ้ืนที่ฝังกลบไปแล้ว 16 ไร่  ออกแบบฝังกลบขยะไว้บ่อละ 4 ชั้น บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2  ชั้นที่ 1 เต็มแล้ว ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่กองขยะเก่าสะสม  และได้ท าคันดินและขุดร่องระบายน้ าล้อมรอบไว้ป้องกันขยะปลิวและน้ าชะขยะ 
     2)  กลุ่มอาคาร ได้แก่  อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง ใช้งานได้ตามปกติ   โรงจอดรถ
และซ่อมบ ารุง ไม่ได้มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ แต่ใช้เป็นสถานที่เก็บขยะจากการคัดแยก  ระบบประปาถังหอ
สูงเก็บน้ า ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการผุกร่อนตามกาลเวลา  และบ้านพักพนักงานมีการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์   
     3)  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์  2 บ่อ ตามการออกแบบและก่อสร้างเดิม  แต่
ในปี 2559 เทศบาลฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบบ่อผึ่ง 2 บ่อและปูแผ่นพลาสติก โดยใช้งบ
ท้องถิ่นเอง  ระบบหมักสิ่งปฏิกูลไม่ได้ใช้งาน  บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน 3 บ่อ  ช ารุด 2 บ่อ   

 4.4.3 กำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่นระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ได้ก าหนดกลุ่ม

พ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพ้ืนที่อ าเภอพล ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 
แห่ง   ในเขตอ าเภอพล หนองสองห้อง แวงน้อย และแวงใหญ่ ปริมาณขยะที่สามารถรวบรวมเข้าระบบ
ประมาณวันละ 110 ตัน มีเทศบาลเมืองเมืองพลเป็นเจ้าภาพ ปัจจุบันเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ     
ฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล และมีศักยภาพยกระดับเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปลงเป็นพลังงาน (WTE)  
 จากการส ารวจในปี 2559  พบว่าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพล  มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่อยู่ในเขตอ าเภอพลน าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วมด้วย จ านวน  14  แห่ง โดยมีปริมาณ
ขยะ 20 ตันต่อวัน   เป็นปริมาณในเขตเทศบาล ฯ 11  ตันต่อเดือน  และปริมาณขยะของหน่วยงานที่น ามาก าจัด
ร่วม 9 ตันต่อวัน  โดยเทศบาลฯ จัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอย  400 บาทต่อตัน   
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 4.4.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

   1) ด้ำนเทคโนโลยี 

  ประสิทธิภาพการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  ปัจจุบันใช้บ่อฝังกลบที่เทศบาลฯ ได้
ก่อสร้างขึ้นโดยงบท้องถิ่นเอง  โดยท าคันดินสูงจากระดับพ้ืนดินเดิม  มีการต่อท่อระบายก๊าซ แต่ยังไม่มีระบบ
รวบรวมน้ าชะขยะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ส าหรับรองรับและก าจัดขยะที่เข้าศูนย์ทุกวัน  ซึ่งด าเนินการบดอัด
ทุกวันและฝังกลบทุกวัน  และท าการปิดกองขยะสะสมตกค้างปริมาณ 12,500 ตัน เรียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้งท า
คันคูรอบพ้ืนที่บ่อเพ่ือดักน้ าชะขยะให้ไหลเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสียโดยตรง  และต่อท่อระบายก๊าซ     
  เทศบาลฯ ได้ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียใหม่ โดยงบท้องถิ่น  ให้เป็นแบบบ่อผึ่ง และมีการ
ปูแผ่นพลาสติก จ านวน 2 บ่อ เพ่ือรองรับน้ าเสียจากบ่อฝังกลบที่ปิดแล้ว และบ่อฝังกลบที่ใช้งานอยู่ แต่สถานีสูบ
น้ าเสียและปั๊มสูบน้ าเสียช ารุดใช้งานไม่ได้  ส่วนระบบหมักสิ่งปฏิกูลช ารุดไม่มีการใช้งาน และมีวัชพืชขึ้นปกคลุม    

  นอกจากนี้  ถังหอสูงเก็บน้ า มีสภาพผุกร่อนไม่สามารถใช้งานได้  เทศบาลฯ ต้องน า
รถบรรทุกน้ าเข้ามาส่งให้พนักงานที่ดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  ไม่พบรางระบายน้ ารอบโครงการและไม้ยืน
ต้นที่เป็นพ้ืนที่ฉนวนบางตาเกินไป  และเทศบาลฯ ไม่มีแผนและการด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดิน  
ประกอบกับบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดินช ารุดไม่สามารถเก็บน้ าได้ และการก่อสร้างไม่ได้ตามแบบมาตรฐานซึ่งไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ  อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯ แจ้งว่ายังไม่เคยได้รับการร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้น้ าใต้ดินจากพ้ืนที่บริเวณรอบข้างและใกล้เคียง 

  ครุภัณฑ์ก าจัดขยะในระบบ ประกอบด้วย รถขุดตีนตะขาบ จ านวน 1คัน  ขนาด 81-107 
แรงม้า รถดันตีนตะขาบขนาด 129 แรงม้า จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 11 ปี  รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 195 
แรงม้า อายุการใช้งาน 11 ปี  รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร  อายุการใช้งาน 11 ปี รถตักหน้า
ขุดหลัง จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 13 ปี รถบรรทุกหกล้อ จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 19 ปี และรถตักยก
ล้อยางอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 20 ปี  ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพช ารุดต้องซ่อมแซมบ่อย 
เนื่องจากใช้งานมานานมากกว่า 10 ปี และไม่มีครุภัณฑ์ส ารอง 

 2) ด้ำนงบประมำณ  เทศบาลเมืองเมืองพลแจ้งว่าเมื่อค านวณค่าด าเนินการทั้งการรวบรวม
เก็บขนและการก าจัดมีต้นทุนประมาณ  1,100  บาทต่อตัน ขณะที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ  
มูลฝอย มีพนักงานจัดเก็บ ฯ ตามบ้านเรือน จ านวน 3 คน ในอัตรา 20 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  ร้านอาหาร 
อัตรา 100 บาทต่อเดือน  โรงงาน อัตรา 200 บาทต่อเดือน  สถานประกอบการ อัตรา 200 บาทต่อเดือน   
ส าหรับค่าธรรมเนียมเก็บในการก าจัดขยะเทศบาล ฯ ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากท้องถิ่นที่ใช้บริการก าจัด
ขยะในอัตรา 400 บาทต่อตัน  

 3) ด้ำนบุคลำกร   การจัดการขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยงานรักษาความสะอาด ฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บุคลากรรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้อ านวยการกองฯ  1 คน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (หัวหน้างาน) 1 คน  และลูกจ้างประจ า 
3 คน   การเก็บขนขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรด าเนินการ 
ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 7 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 25 คน  พนักงานกวาดขยะ 39 คน  ส าหรับการ
ก าจัดขยะมูลฝอย  รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรประจ าสถานที่ก าจัด จ านวน 5 คน 
ประกอบดว้ย ลูกจ้างประจ าหน้าที่ฝังกลบ 1 คน  และคนงานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 4 คน
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รูปที่  54  แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมูลฝอยและขอบเขตเทศบำลเมืองเมืองพล 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 153 ~ 
 

รูปที่   55   แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมอืงเมืองพลและกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปที่ 56  ผังระบบก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองเมืองพล 

โรงจอดเครื่องจักร 

บ้านพัก 

ระบบหมักสิ่งปฏิกลู 

บ่อฝังกลบที่ 1 และ 2  ปิดกองขยะเก่าสะสม 

อาคารเครื่องชั่ง 

พื้นที่ว่างบ่อฝังกลบระยะต่อไป 
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รูปที่   57   แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนสง่ของระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองพล 
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 4.4.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

1)  เครื่องจักรช ารุดมีอายุการใช้งานนาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง   
2) บ่อฝังกลบใหม่ อาจประสบปัญหาในระยะต่อไป เนื่องจากไม่มีการปูแผ่นพลาสติกกันซึม    

และไม่มีระบบรวบรวมน้ าชะขยะ  อาจท าให้มีน้ าชะขยะไหลซึมออกนอกพ้ืนที่โครงการ  โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน   
3)  ไม่มีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
4) บ่อหมักสิ่งปฏิกูลออกแบบไม่เหมาะสมในการใช้งาน   
5)  การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะค่อนข้างน้อย ในขณะที่มีบุคลากรรับผิดชอบ  

และมีความรู้ความช านาญ แต่ไม่สามารถด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
6) ระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ิงปรับปรุงเสร็จ ยังไม่ได้ใช้งาน และน้ าชะขยะไม่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 

เนื่องจากปั๊มสูบช ารุด    
7) ยังไม่มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดิน เนื่องจากบ่อสังเกตการณ์ช ารุด และมีการ

ก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ 

 4.4.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 1)  ส าหรับการจัดการขยะที่เข้าศูนย์ทุกวัน  เทศบาลฯ  ด าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะ 
ทุกวัน  และควรสูบน้ าชะขยะที่ขังในบ่อฝังกลบเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  หรืออาจจะท าคันคูดักน้ าชะขยะรอบบ่อ 
ฝังกลบ เพ่ือรวบรวมน้ าชะขยะเข้าสู่ระบบบ าบัด  และเตรียมคันดินส าหรับขึ้นชั้นฝังกลบต่อไป   รวมถึงควร
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้บ่อฝังกลบให้มีความพร้อมใช้งาน และสื่อสารมาตรการในการป้องกันไฟไหม้ใน
บ่อฝังกลบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 2)  เนื่องจากบ่อฝังกลบใหม่ที่เทศบาลฯ สร้างขึ้น ไม่ได้มีการปูพลาสติกกันซึม ซึ่งอาจจะมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน  จึงควรมีการปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์  เพื่อให้ได้ตามข้อก าหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ และควรด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่  ทองแดง  นิเกิล  
แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมทั้งหมด  ตะกั่ว  ปรอททั้งหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม   
 3)  เทศบาลฯ ควรซ่อมแซมสถานีสูบน้ าเสียและปั๊มสูบน้ าเสียให้สามารถใช้งานได้ เมื่อปรับปรุงบ่อ
บ าบัดน้ าเสียเสร็จแล้ว  เพ่ือรองรับน้ าชะขยะและน้ าฝนในช่วงฤดูฝนได้อย่างพอเพียงไม่มีการไหลล้นออกสู่พ้ืนที่
ภายนอก และไม่ควรมีการระบายน้ าจากบ่อบ าบัดบ่อสุดท้ายซึ่งมีประตูระบายน้ าออกสู่พ้ืนที่ภายนอกโครงการ   
 4) เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ควบคู่
กับการประชาสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
และเกษตรกร และพิจารณาก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตส าหรับ
ผู้ประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม   
 5) เทศบาลฯ ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการ
ปนเปื้อนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
 6) ควรเสริมพ้ืนที่ฉนวน (Buffer Zone) ได้แก่ ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนาม การปลูกไม้ยืน
ต้นรอบอาณาเขตของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  เพ่ือควบคุมคนภายนอกเข้าออก  ปิดกั้นทางสายตา  ลดปัญหา
กลิ่นเหม็น และป้องกันขยะปลิวสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
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 7)  ควรจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ  ข้อมูลการคัดแยก
ขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ  ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ข้อมูลองค์ประกอบขยะ  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จาก
การจัดการขยะ  เป็นต้น  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่ต่อไป 
 8)  เทศบาล ฯ ควรเตรียมความพร้อมในการศึกษาทบทวนผลการออกแบบรายละเอียดระบบ
ก าจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลส่วนขยายโดยพิจารณาเทคโนโลยีในการคัดแยกหรือหมักท าปุ๋ยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยด้วย 
 
 
 
 

 
สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น 

ณ วันที่ 18 พฤษภำคม 2559 
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4.5 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 4.5.1. กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  74.33  ล้านบาท (ตารางที่ 33)  

 

ตำรำงท่ี 33 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองชุมแพ 
ล ำดับ

ที่ 
ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมำณ 

วงเงิน 
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

2.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้ระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมแพ 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3.00 
 
 

0.08 

2.1 ศึกษาส ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detail 
Design : DD) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
2.2  ฝึกอบรมเพื่อท าความเข้าใจในการจัดการ 
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

0.14  
ฝึกอบรมเรารักชุมแพเมืองสะอาด  

4 2543 - 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  

67.50  
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

5 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

0.05  
รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

1.56 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ความจุไม่
น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน 

 4.5.2    กำรบริหำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองชุมแพ 

   เทศบาลเมืองชุมแพ มีพ้ืนที่ 24.55 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 35 ชุมชน  จ านวนประชากร 
31,597 คน 11,894 ครัวเรือน มีปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล ฯ ประมาณ 25 ตัน/วัน จ าแนกเป็น 
ขยะอินทรีย์  ร้อยละ 57.68  ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 34.33 และขยะอ่ืน ๆ ร้อยละ 7.99 

  4.5.2.1  กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

    ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมแพ  แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 6 เขต  
ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่
บริการทั้งหมด โดยมีรถเก็บขยะเปิดข้างเทท้าย  จ านวน 9 คัน  เทศบาลเมืองชุมแพ มีปริมาณขยะ 25 ตัน/วัน  
สามารถจัดเก็บปริมาณขยะได้ครอบคลุมพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  มีถังขยะรองรับขยะ
จ านวน 2,100 ใบ เป็นถังพลาสติก จ านวน 250 ใบ ถังยาง จ านวน 100 ใบ ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จ านวน 
1,750 ใบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 34 
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          ตำรำงที่   34  รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองชุมแพ 

ล ำดับที ่ ประเภทรถ 
ขนำดควำมจุ

(ลบ.ม.) 
ปีที่ จัดซื้อ 

1 รถปิ๊กอัพ 4 2541 

2 รถปิ๊กอัพ 4 2548 

3 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2549 

4 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2549 

5 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2549 

6 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2550 

7 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2555 

8 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2555 

9 รถบรรทุกขยะ อีโน - 2557 

10 รถบรรทุกขยะ อีโน - 2557 
 

 4.5.2.2    ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมแพ ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองไผ่เหนือ   
หมู่ที่ 9  ต าบลวังหินลาด  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่  40.1 ไร่  เป็นพื้นที่ฝังกลบ 20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาล 10.8  กิโลเมตร  อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ าภูนกยูง ห่างจากระบบ
ประมาณ 1,550 เมตร  (รูปที่ 58.และรูปที่ 59)  เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545  ระบบ
ประกอบด้วย  
    (1)  บ่อฝังกลบ  จ านวน 1 บ่อ ใช้งานในปัจจุบัน โดยออกแบบไว้  5 ชั้น สูงชั้นละ 
2.5 เมตร  ฝังกลบหนาชั้นละ 0.30 เมตร  มีระบบควบคุมก๊าซ 9 จุด 
    (2)  กลุ่มอาคารได้แก่ อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง   โรงซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล   
โรงจอดรถ   ลานล้างรถ   บ้านพักพนักงาน  ป้อมยาม และถังน้ าสูงอยู่ในสภาพใช้งานได้ทั้งหมด    
    (3)  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง จ านวน 3 บ่อ  พ้ืนที่ 3.93 ไร่  สภาพใช้งานได้ 
ยกเว้นสถานีสูบน้ าเสียช ารุด  ได้แก่  บ่อ 1 ขนาด 1.75 ลูกบาศก์เมตร  บ่อ 2 ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร และ
บ่อ 3 ขนาด 1.48 ลูกบาศก์เมตร   
    (4)  ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่มีการใช้งาน และบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน 3 บ่อ มีการ
สูญหายบางบ่อพบเพียง 1 บ่อ ดังรายละเอียดตามผังระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมแพในรูปที่ 60 
 
 4.5.3 กำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ได้ก าหนดกลุ่ม
พ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มที่ 4 กลุ่มพ้ืนที่อ าเภอชุมแพ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
32 แห่ง ในเขตออ าเภอชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน และอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แต่ปัจจุบันมี อปท. เข้าร่วม
ศูนย์เพียง 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะ ฯ และเทศบาล
ต าบลหนองไผ่ โดยมีปริมาณขยะเข้ามาก าจัดที่ศูนย์ประมาณวันละ 30-35 ตัน เป็นขยะจากเทศบาลฯ 
ประมาณ  24-26  ตัน/วัน และจากเครือข่าย  6-9  ตัน/วัน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 34 และรูปที่  61 
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 ตำรำงท่ี 35 เครือข่ำยท่ีเข้ำร่วมศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองชุมแพ 
 

อปท.ที่เข้าร่วมปัจจุบนั ปริมาณขยะทีน่ ามาก าจัด (ตัน/เดือน) ปริมาณขยะทีน่ ามาก าจัด (ตัน/วัน) 
เทศบาลต าบลหนองไผ่ 75.0-135.0 2.5-4.5 
อบต.วังหินลาด 45.0 1.5 
เทศบาลเมืองชุมแพ 720.0-780.0 29.0 

 
 4.5.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

 1) ด้ำนเทคโนโลยี 
  ประสิทธิภาพการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  พบว่าเทศบาลเมืองชุมแพด าเนินการบดอัด
และฝังกลบขยะทุกวัน  โดยใช้ดินที่ได้จากการขุดบ่อหรือสระน้ าสาธารณะให้ชาวบ้าน เป็นดินส ารองในการฝัง
กลบขยะ  และได้ท าคันดินส าหรับฝังกลบ ซึ่งใช้พ้ืนที่ฝังกลบแล้วประมาณ 2 ส่วน 3 ของบ่อฝังกลบ สถานที่ฝัง
กลบเริ่มด าเนินงานเวลา 08.00 น. ปิดรับขยะเวลา 14.00 น. มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ก าจัดขยะ 8 คน  โดย
เทศบาลด าเนินการตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลเป็นช่วง ๆ แต่มีข้อสังเกตในการ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยดังนี้ 
 (1)  การด าเนินการฝังกลบขยะรายวัน มีการเปิดหน้างานกว้างเกินไป ท าให้เกิดสภาพมีกอง
ขยะกระจายและมีขยะปลิวกระจัดกระจาย  ส่งผลท าให้ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
ขยะท่ีถูกท้ิงกองกระจัดกระจายมาจัดการในภายหลัง และยังอาจท าให้สิ้นเปลืองดินที่ใช้ในการกลบทับด้วย  อีก
ทั้งในช่วงฤดูฝน อาจจะเกิดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวัน และน้ าชะขยะไหลนองบริเวณพ้ืนที่ได้ หากเปิดหน้างาน
กว้างและไม่สามารถฝังกลบขยะรายวันได้  
 (2)  บ่อฝังกลบขยะออกแบบไว้ 5 ชั้น  แตก่ารขึ้นชั้นฝังกลบ  ไม่มกีารเว้นพ้ืนที่เป็นถนนทาง
ขึ้น แต่ท าคันดินรอบล้อมบ่อฝังกลบซึ่งเหมือนการสร้างบ่อใหม่  จึงท าให้คันดินมีความสูงมากเกินไป (7-8 เมตร)  
และอาจมีความเสี่ยงต่อการท างานและการขึ้นชั้นฝังกลบชั้นต่อไป   ส าหรับการขึ้นบ่อฝังกลบชั้นต่อไปนั้น ควร
ต้องเว้นพ้ืนที่ส าหรับเป็นถนนทางข้ึนและถนนรอบบ่อให้มีรูปทรงคล้ายปริระมิดหรือโดม แล้วท าทางลงให้รถวิ่ง
น าขยะไปเทในบ่อ เพื่อเป็นการป้องกันน้ าชะขยะที่อาจจะไหลซึมออกมาตามผนังขอบบ่อและให้ทางขึ้นมีความ
ลาดชันที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการวิ่งเข้ามาเทขยะของรถเก็บขนขยะและเครื่องจักร   
 (3)  มีน้ าชะขยะขังในบ่อฝังกลบ ซึ่งเทศบาลฯ แจ้งว่าเป็นพ้ืนที่บ่อฝังกลบที่ท าเป็นร่องดิน
เพ่ือดักและรองรับน้ าชะขยะ เนื่องจากท่อรวบรวมน้ าชะขยะเข้าสู่บ่อสูบน้ าเสียมีการอุดตัน  ท าให้น้ าชะขยะไม่
ไหลเข้าบ่อสูบและเครื่องสูบน้ าช ารุด   เทศบาลฯ จึงแก้ไขปัญหาโดยการท าร่องดินดักน้ าชะขยะให้ไหลลงสู่บ่อ
บ าบัดน้ าเสียโดยตรง  นอกจากนี้  รางระบายน้ าฝนมีลักษณะตื้นเขินจากดินทับถมซึ่งอาจขัดขวางการระบายน้ า 
ได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน  ส่วนระบบหมักสิ่งปฏิกูล อยู่ในสภาพช ารุดและไม่มีการใช้งาน  โดยอนุญาตให้เอกชน
ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมและก าจัด   

 เทศบาลฯ ไม่มีแผนและการด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดิน  ประกอบกับบ่อสังเกตการณ์
น้ าใต้ดินบ่อสังเกตการณ์หรือบ่อตรวจสอบน้ าใต้ดินบางบ่อสูญหาย และบ่อที่เหลือเป็นบ่อที่มีลักษณะการ
ออกแบบก่อสร้างไม่ได้ตามแบบมาตรฐานตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ  อาจจะท าให้มีการปนเปื้อน
จากภายนอกได้ 
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รูปที่ 61  แผนที่แสดงขอบเขตกำรปกครอง พ้ืนที่บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมพร้อมระยะทำงกำรขนส่งของระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองชุมแพ 
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  ครุภัณฑ์ก าจัดขยะในระบบ ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 129 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน  อายุการใช้งาน 15 ปี  รถบรรทุกดิน  ขนาด  10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน  
15 ปี  รถตักล้อยาง  จ านวน 1 คัน  อายุการใช้งาน  15 ปี และรถขุดหน้าตักหลัง จ านวน 1 คัน อายุการใช้
งาน  15 ปี   อยู่ในสภาพใช้งานได้ แต่ช ารุดบ่อยต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจาก
เครื่องจักรทั้งหมดอายุการใช้งาน 10 ปี  เทศบาลฯ จึงมีปัญหาเครื่องจักรช ารุดบ่อยและเสียค่าซ่อมแซมสูง  ใน
ปี 2558  เทศบาลฯ ได้จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 1 คัน ส าหรับใช้งานสลับกับคันเก่า โดยงบเทศบาลเอง   
และยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน   

  2)  ด้ำนงบประมำณและบุคลำกร 
  เทศบาลเมืองชุมแพด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเองในอัตรา  

20 บาท/ครัวเรือน-เดือน  และจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย 800 บาทต่อตัน  โดยมีบุคลากร
ประจ าระบบจ านวน 8 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1 ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 5 ต าแหน่ง 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ต าแหน่ง 

  3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเชิงนโยบำย 
   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมชุมชนทั้งหมด   

 4.5.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

1) เครื่องจักรช ารุดมีอายุการใช้งานนาน ช ารุดบ่อยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง   
2) ยังไม่มีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน และด้านการประชาสัมพันธ์ 

และการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย 
  3) บ่อหมักสิ่งปฏิกูลช ารุด เอกชนมีการน าสิ่งปฏิกูลไปถ่ายทิ้งตามที่สาธารณะ  
   4) บ่อสังเกตการณ์หรือบ่อตรวจสอบน้ าใต้ดิน บางบ่อสูญหายและบ่อที่เหลือเป็นบ่อที่มีการ
ออกแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ และยังไม่มีการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อ
สังเกตการณ์ใต้ดิน 
  5) ท่อรวบรวมน้ าชะขยะเข้าสู่บ่อสูบน้ าเสียมีการอุดตัน  น้ าชะขยะไม่ไหลเข้าบ่อสูบ และเครื่อง
สูบน้ าช ารุด 

  6) การข้ึนชั้นฝังกลบ มีความสูงค่อนข้างมาก  อาจจะไม่สามารถข้ึนชั้นฝังกลบได้ถึง 5 ชั้นตามที่
ออกแบบไว้  ประกอบกับมีพ้ืนที่จ ากัด  ไม่สามารถจัดหาที่เพ่ิมได้  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของบ่อ 
ฝังกลบสั้นลง  

 4.5.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 1)  การระบายน้ าชะขยะจากบ่อฝังกลบและการฝังกลบขยะในช่วงฤดูฝน  เพ่ือไม่ให้มี          
น้ าชะขยะท่วมขังในบ่อฝังกลบ ซึ่งหากระบายออกไม่ทัน  ท าให้ยากต่อการบดอัดและฝังกลบขยะและอาจท าให้มี
น้ าชะขยะไหลออกนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง รถเก็บขนขยะเข้าไปยังจุดเทกองไม่ได้  ดังนั้น เทศบาลฯ ควรพิจารณา
พ้ืนที่บ่อฝังกลบบริเวณที่จุดต่ าสุดตามความลาดเอียงของพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เพ่ือเป็นจุดดักและรวบรวมน้ าชะขยะ 
แล้วใช้ระบบสูบโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่เพ่ือสูบน้ าชะขยะเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  และอาจจะต้องท าคันคูดัก
น้ าชะขยะรอบบ่อฝังกลบ  เพ่ือรวบรวมน้ าชะขยะเข้าสู่ระบบบ าบัดและป้องกันไม่ให้น้ าชะขยะไหลออกนอกพ้ืนที่  
นอกจากนี้ ควรมีร่องระบายน้ าฝนกั้นระหว่างเซลล์ที่ฝังกลบกับพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ฝังกลบ เพ่ือให้ระบายน้ ารอบพื้นที่
เซลล์ก่อนที่น้ าฝนจะปนกับน้ าชะขยะ  และควรปรับปรุงรางระบายน้ าฝนรอบพ้ืนที่โครงการ ไม่ให้มีสภาพตื้นเขิน
วัชพืชขึ้น และไม่มีเศษขยะมากีดขวางทางไหลระบายของน้ าฝน 
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 2)  เทศบาลฯ ควรเร่งซ่อมแซมสถานีสูบน้ าเสียและปั๊มสูบน้ าเสียให้สามารถใช้งานได้  เพ่ือ
รองรับน้ าชะขยะและน้ าฝนในช่วงฤดูฝนได้อย่างพอเพียงไม่มีการไหลล้นออกสู่พ้ืนที่ภายนอก  โดยควรควบคุม
การเกิดสาหร่ายในบ่อบ าบัด ได้แก่การใช้แพพืชลอยน้ า ได้แก่ ผักตบชวา จอง แหน เป็นต้น ช่วยในการลดพื้นที่
สัมผัสแสงของบ่อ และดูดซับสารอาหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของสาหร่าย หรือใช้วิธีการตักหรือสูบ
สาหร่ายออกจากบ่ออย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น  เพ่ือให้สามารถรองรับน้ าชะขยะได้อย่างเพียงพอและบ าบัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ตลอดจน เทศบาลฯ ไม่ควรมีการระบายน้ าจากบ่อบ าบัดบ่อสุดท้ายซึ่งมีประตูระบายน้ าออก 
สู่พื้นที่ภายนอกโครงการ    
 3)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือให้ได้ตามข้อก าหนดของกรมควบคุม
มลพิษ และควรด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่  ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  
แคดเมียม  โครเมียมทั้งหมด  ตะกั่ว  ปรอททั้งหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
(ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม   
 4)  เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ควบคู่
กับการประชาสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
และเกษตรกร และพิจารณาก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตส าหรับ
ผู้ประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม   
 5)  ควรเสริมพ้ืนที่ฉนวน (Buffer Zone)  โดยการปลูกไม้ยืนต้นรอบอาณาเขตของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นปิดกั้นทางสายตา  ลดปัญหากลิ่นเหม็นและป้องกันขยะปลิวสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
และควรปรับปรุงรางระบายน้ าฝนรอบพื้นท่ีโครงการ 
 6)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
(Cluster)  ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการอุดหนุนงบประมาณลงทุนเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเป็นการใช้
ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พ้ืนที่อ่ืนมาใช้บริการก าจัดขยะและอยู่บนเงื่อนไข
ให้มีการคัดแยกขยะก่อนน ามาก าจัด  ตลอดจน ให้พิจารณาค่าธรรมเนียมก าจัดขยะที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพ่ือ
น าค่าธรรมเนียมมาบริหารจัดการระบบก าจัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น     
 7)  เทศบาลฯ ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการ
ปนเปื้อนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
 8)  ควรจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ  ข้อมูลการคัดแยก
ขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ  ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ข้อมูลองค์ประกอบขยะ  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จาก
การจัดการขยะ  เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ต่อไป 
  9) เทศบาลควรเตรียมความพร้อมในการศึกษาและออกแบบระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและ
เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต หากบ่อฝังกลบเต็มหรือหาพ้ืนที่
เพ่ิมเติมไม่ได ้
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สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ณ วันที่ 17 พฤษภำคม  2559 
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4.6    ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 

  4.6.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกระนวน 
  เทศบาลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจั งหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2552  รวมวงเงินทั้งสิ้น  54.75   ล้านบาท ดังตารางที่ 36  

ตำรำงท่ี 36 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกระนวน 

ล ำดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมำณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมำณ 

วงเงิน 
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.615 
 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ 
ถังสแตนเลส ความจุ 2 ลบ.ม. ขนาด 85 
แรงม้า (เทท้ายไฮโดรลิก) จ านวน 1 คัน  

2 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม  
(มิยาซาวา่) 

18.54 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 

3 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  

0.106 รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การรักษาความสะอาด 

4 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.49 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอย 

5 2552- 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

34.61 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 
(เพิ่มประสิทธิภาพ) 

 4.6.2 กำรบริหำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองกระนวน 

  เทศบาลเมืองกระนวน มี พ้ืนที่  3.77 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 10,530 คน จ านวน
ครัวเรือน 4,299 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2559)  มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้ 

 4.6.2.1 ข้อมูลกำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระนวน  ด าเนินการโดยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการทั้งหมด โดยมีรถเก็บขนขยะ 
จ านวน 6 คัน ปริมาณขยะในเขตเทศบาลที่เก็บรวบรวมได้ประมาณวันละ 7.61 ตัน/วัน มีถังขยะรองรับขยะ
จ าแนกเป็นคอนเทนเนอร์  ขนาด 4,000 ลิตร  จ านวน 10 ตู้ ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 50 ใบ    
ถังยาง ขนาด 50 ลิตร จ านวน 400 ใบ  และถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร จ านวน 600 ใบ เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ
ท้ายรถ 12 คน พนักงานขับรถ  6 คน  ดังมีรายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยในตารางที่ 37 
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ตำรำงที่ 37  รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองกระนวน 
ล ำดับ

ที่ 
ประเภทรถ 

ขนำดควำมจุ  
(ลบ.ม.) 

ทะเบียนรถ 
ปีที่ได้มำ สภำพกำรใช้งำน 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 15 พ 1814 2536 ซ่อมบ่อย 
2 รถเปิดข้างเทท้าย 12  82-6950 2542 ซ่อมบ่อย 
3 รถเปิดข้างเทท้าย 12 82-6951 2542 ซ่อมบ่อย 
4 รถเปิดข้างเทท้าย 12 82-6952 2542 ซ่อมบ่อย 
5 รถเปิดข้างเทท้าย (ปิ๊กอัพ) 3 1ท-4931 2539 ซ่อมบ่อย 
6 รถคอนเทนเนอร์ 40 84-6322 2555 ดี 

 
 4.6.2.2  องค์ประกอบขยะของเทศบำลเมืองกระนวน 
    องค์ประกอบขยะของเทศบาลเมืองกระนวน ประกอบด้วย  เศษอาหาร  ร้อยละ  35  
ของปริมาณขยะทั้ งหมด  ใบไม้/กิ่ งไม้ ร้อยละ 10  พลาสติก ร้อยละ 25  กระดาษ 20 ร้อยละ แก้ว  
ร้อยละ  2  โลหะ ร้อยละ 5 เศษผ้า  ร้อยละ  3  และ อ่ืน ๆ ร้อยละ 5  (เทศบาลเมืองกระนวน , 2559) 
 

 4.6.2.3  ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน ตั้งอยู่บริเวณบ้านบะแต้  หมู่ที่ 5 
อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  มีพ้ืนที่ 52 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  ห่างจากเขตเทศบาล  
3 กิโลเมตร (รูปที่ 62 และรูปที่ 63)  โดยระยะที่ 1  เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  
และก่อสร้างขยายระบบก าจัดขยะ  มูลฝอย เมื่อปี พ.ศ. 2552-2553  ประกอบด้วย  
   1)  ระยะที่ 1  บ่อฝังกลบ จ านวน 1 บ่อ ใช้งานเต็ม 2 ชั้นเสมอระดับผิวดิน โดย
ออกแบบไว้ 3 ชั้น แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ 2.30 เมตรและสูงกว่าระดับผิวดิน 1 ชั้น ๆละ 2.30 
เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 156,000 ลบ.ม.  และระยะที่ 2  บ่อฝังกลบ จ านวน 3 บ่อ  มีการใช้งาน
แล้ว 1 บ่อ  โดยออกแบบไว้ 3 ชั้น แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ 2.30 เมตรและสูงกว่าระดับผิวดิน 1 
ชั้น ๆละ 2.30 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 31,460  ลบ.ม.  ในระยะเวลา 5 ปี  ใช้มาแล้ว 2 ปี  ส่วน
บ่อฝังกลบที่ 3 และ 4  ออกแบบไว้ 3 ชั้นเช่นกัน รองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 21,900 และ 21,800 
ลบ.ม. ตามล าดับ  ซึ่งยังไม่มีการเปิดใช้งานทั้งสองบ่อ 
   2)  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง มีพ้ืนที่ 1.5 ไร่  จ านวน 3 บ่อ  ประกอบด้วย  
บ่อที่ 1 ขนาด 1,200 ลบ.ม.  บ่อที่ 2 ขนาด 1,000 ลบ.ม.  และบ่อที่ 3 ขนาด 800 ลบ.ม.  ไม่ได้ใช้งาน 
เนื่องจากบ่อสูบน้ าเสียช ารุด   และบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน จ านวน 2 บ่อ 
   3)  กลุ่มอาคาร ได้แก่  อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง  อาคารจอดรถ   รั้ว  แนวกัน
ชนจ านวน 2 แนว จ านวน 4 ด้าน  โดยแนวที่ 1 ต้นขี้เหล็ก และแนวที่ 2 ต้นสะเดา ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร 
   4) ระบบควบคุมก๊าซ  มีท่อระบายก๊าซ 12 จุด 

ดังแสดงผังบริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน รูปที่ 63 
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รูปที่  62  แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน่ 
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รูปที่   63    แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมอืงกระนวนและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปที่  64  ผังบริเวณระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแกน่ 
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 4.6.3 กำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

  แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดขอนแก่น  ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2558-2562)  ได้ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มที่ 3 กลุ่มสถานีขนถ่ายอ าเภอกระนวน 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งในเขตอ าเภอกระนวน   น้ าพอง(บางส่วน)  และซ าสูง 
ปริมาณขยะที่สามารถรวบรวมเข้าระบบประมาณวันละ 77 ตัน   ปัจจุบันเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล  ซึ่งสามารถใช้งานได้อีกประมาณ 7-10 ปี และมีศักยภาพในการเป็นสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอยมายังโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะของเทศบาลนครขอนแก่น หรือก่อสร้างเป็นระบบผลิตเชื้อเพลิงจาก
ขยะในอนาคต 

  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน ปี 2558  มี อปท. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกใน
การจัดการขยะมูลฝอยจ านวน 22 แห่ง  แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าร่วมทิ้งขยะ 16 แห่งในเขตอ าเภอกระนวน   
อ.เมือง  อ.ซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  มีปริมาณขยะเข้า
ศูนย์รวม 26.7 ตันต่อวัน  เป็นขยะของเทศบาลฯ ประมาณ 7.61 ตันต่อวัน  และหน่วยงานอ่ืน ประมาณ 19 
ตันต่อวัน   โดยเทศบาลฯ จัดเก็บค่าก าจัด  450 บาทต่อตัน  

 

   ตำรำงท่ี   38  ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเข้ำศูนย์กำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกระนวน 
ชุมชน/เทศบำล/อบต./เอกชน ระยะทำง (กโิลเมตร) ปริมำณขยะ (ตัน/วัน) 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

เทศบาลเมืองกระนวน 3 7.61 

เทศบาลต าบลหนองโน 12 1.66 

เทศบาลต าบลห้วยยาง 30 1.01 

เทศบาลต าบลน้ าอ้อม 6 0.62 

อบต.ห้วยโจด 17 0.86 

อบต.บ้านฝาง 14 1.29 

อบต.ดูนสาด 14 1.29 

อบต.หนองโก 6 2.56 

อบต.หนองกุงใหญ่ 7 2.13 

ร้าน ก. เจริญเฟอร์นิเจอร์ - 0.013 

อบต.ห้วยเตย อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น 23 0.82 

เทศบาลต าบลหนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 60 1.85 

อบต.โคกสี จ.ขอนแก่น 57 0.95 

อ.ห้วยเม็ก จ.กำฬสินธุ ์

เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง 50 0.64 

อบต.พิมูล 12 0.63 

อบต.ค าใหญ่ 20 0.44 
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  ตำรำงท่ี   38  ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเข้ำศูนย์กำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกระนวน (ต่อ) 

 
 

 4.6.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

  1) ด้ำนเทคโนโลยี    ประสิทธิภาพการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย มีการใช้บ่อฝังกลบที่ 1 ชั้น
ที่ 2 เสมอระดับพ้ืนดิน และอยู่ระหว่างด าเนินการฝังกลบขยะให้หมด  จึงยังมีกองขยะกระจายอยู่โดยยังไม่ขึ้นชั้นที่ 
3  และย้ายไปใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2  ซึ่งใช้งานไปแล้วเกือบเต็มพ้ืนที่บ่อชั้นที่ 2 (เสมอขอบบ่อ)  ส่วนบ่อฝังกลบที่ 3 
และ 4  ยังไม่มีการใช้งาน  เทศบาลฯ ด าเนินการดันและบดอัดขยะทุกวันและท าการฝังกลบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
มีการเปิดหน้างานเป็นพื้นที่กว้างมากเกินไป  ส่งผลให้มีขยะปลิวออกจากบ่อฝังกลบกระจัดกระจายอยู่บางบริเวณ  
นอกจากนี้ เมื่อมีการเทขยะจากรถเก็บขนมูลฝอยแล้วยังไม่ได้ท าการดันขยะลงภายในบริเวณหน้างานฝังกลบ   
ท าให้ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายขยะที่ถูกท้ิงกองกระจัดกระจายมาจัดการในภายหลัง 
และยังอาจท าให้สิ้นเปลืองดินที่ใช้ในการกลบทับด้วย  อีกท้ังในช่วงฤดูฝน อาจจะเกิดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวัน 
และน้ าชะขยะไหลนองบริเวณพ้ืนที่ได้  หากเปิดหน้างานกว้างและไม่สามารถฝังกลบขยะได้ทุกวัน   
  ระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีน้ าชะขยะเข้าระบบ เนื่องจากสถานีสูบน้ าเสียไม่มีการใช้งานและ
ปั๊มสูบน้ าช ารุด  มีสภาพวัชพืช ต้นไม้ขึ้นบริเวณขอบบ่อและพ้ืนบ่อ  ท าให้แผ่นพลาสติกปูกันซึมขาดเสียหาย
บางจุด  และรางระบายน้ าฝนมีเศษขยะและวัชพืชขึ้นรก  ซึ่งอาจขัดขวางทางระบายน้ าได้ โดยเฉพาะช่วง     
ฤดูฝน  ยังไม่มีระบบหมักสิ่งปฏิกูล โดยอนุญาตให้เอกชนด าเนินการจัดเก็บรวบรวมและก าจัด   

  นอกจากนี้   เทศบาลฯ ยังไม่มีแผนและการด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดิน  
ประกอบกับบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดินเป็นบ่อลักษณะบ่อวงซีเมนต์ อาจจะท าให้มีการปนเปื้อนจากภายนอก   ซึ่ง
จะส่งผลต่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินคลาดเคลื่อนได้  และการก่อสร้างไม่ได้ตามแบบมาตรฐานซึ่งไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ  อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯ แจ้งว่ายังไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้น้ าใต้ดินจากพ้ืนที่บริเวณรอบข้างและใกล้เคียง 
   
      ครุภัณฑ์ที่ใช้ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท ขนำด (แรงม้ำ) ทะเบียนรถ ปีที่ได้มำ สภำพ 
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 130 ตค 5116 2553 ใช้งานได้ 
รถตักแขนยาว 150 ตค 3641 2553 ใช้งานได้ 
รถดั้ม 6 ล้อ 160 6บ-6956 2542 ใช้งานได้ 
รถขุดตัก 190 ตค 316 2542 ใช้งานได้ 
เครื่องสูบน้ า - - 2553 ใช้งานได้ 
เครื่องปั๊มน้ า - - 2542 ช ารุด 

ชุมชน/เทศบำล/อบต./เอกชน ระยะทำง (กโิลเมตร) ปริมำณขยะ (ตัน/วัน) 

อ.หนองกุงศรี จ.กำฬสินธุ ์

เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 25 1.22 

เทศบาลต าบลหนองหิน 38 1.16 
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รูปที่   65   แผนที่แสดงขอบเขตกำรปกครอง พ้ืนที่บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมของระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองกระนวน 
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 2 ) ด้ำนงบประมำณ 
เทศบาลเมืองกระนวนด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง โดยใช้

พนักงานของเทศบาลเก็บตามบ้านเรือน จ านวน 1 คน อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมจ าแนกตามประเภทของ
สถานที่ ได้แก่ ครัวเรือนอัตรา 10-20 บาทต่อเดือน  ร้านอาหาร  อัตรา 10 – 50 บาทต่อเดือน  โรงงาน 
อัตรา 20–100 บาท/เดือน  สถานประกอบการ อัตรา 10–100 บาทต่อเดือน สถานที่ราชการ อัตรา 2,000 
บาทต่อเดือน   โรงเรียน อัตรา 200-500 บาทต่อเดือน  โรงแรม อัตรา 600 บาทต่อเดือน และจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ จาก อปท.ที่ใช้บริการในอัตราตันละ 450 บาท  อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนทั่วไป 10 บาท/ลบ.ม./เดือน    สถานประกอบการ   50 บาท/ลบ.ม./เดือน  
และอาคารพาณิชยกรรม 2,000  บาท/ลบ.ม./เดือน   

  3) ด้ำนบุคลำกร 
   การจัดการขยะมูลฝอยรับผิดชอบ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น การเก็บ

ขนขยะมูลฝอย  มีบุคลากรด าเนินการ  ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 6 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 12 คน  
พนักงานกวาดขยะ 3  คน ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอย มีบุคลากรประจ าสถานที่ก าจัดขยะ 5คน ประกอบด้วย 
พนักงานขับเครื่องจักรกล1 คนพนักงานประจ าจุดชั่งน้ าหนัก 2 คน  พนักงานขับบรรทุก1 คน และยาม 1 คน   

 
 

 4.6.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินระบบไม่เพียงพอ และเครื่องจักรช ารุดบ่อย มีอายุการใช้งาน

มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 
2) การเปิดหน้างานฝังกลบกว้างเกินไป และไม่สามารถฝังกลบขยะได้ทุกวัน  
3)   บุคลากรที่รับผิดชอบงานก าจัดขยะโดยตรงยังไม่เพียงพอ 
4) ปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้น  และยังไม่มีการจัดการขยะอันตราย 
5) ไม่มีระบบจัดการสิ่งปฏิกูล  และไม่มีการเฝ้าระวังและการตรวจสุขภาพน้ าใต้ดินจากบ่อ

สังเกตการณ์   
6) ระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัชพืชขึ้นบริเวณของบ่อและพ้ืนที่บ่อและปั๊มสูบ

น้ าของสถานีสูบน้ าเสียช ารุด 
7)   ถนนภายในโครงการเป็นถนนดิน ท าให้ช่วงฤดูฝนมีปัญหาการจราจรเข้าออกภายในศูนย์

ก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากถนนเป็นโคลนตม  
 

 4.6.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 1)  ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  โดยการก าจัดวัชพืชที่ขึ้น
บริเวณขอบบ่อและพ้ืนที่บ่อ และซ่อมแซมปั๊มสูบน้ าของสถานีสูบน้ าเสียให้สามารถใช้งานได้ เนื่องจากหาก  
น้ าเสียไม่ไหลเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย  อาจท าให้น้ าชะขยะขังอยู่ในบ่อฝังกลบ  ส่งผลให้เกิดปัญหาการบดอัด
และฝังกลบขยะไม่แน่นหรืออาจไม่ได้ตามมาตรฐานเนื่องจากขยะฟู ซึ่งต้องใช้ดินหรือวัสดุกลบทับเป็นจ านวน
มาก  และอาจเกิดปัญหาน้ าชะขยะไหลซึมออกมาตามคันดินขอบบ่อ  แล้วไหลปนเปื้อนลงสู่รางระบายน้ าฝน
ต่อไป  นอกจากนี้  ควรมีการท าความสะอาดรางระบายน้ าฝน เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่างสะดวก 
 2)  การด าเนินงานก าจัดขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบที่ 2  เทศบาลเมืองกระนวน ควรด าเนินการ   
ฝังกลบขยะให้ได้  ทุกวัน และไม่ควรเปิดหน้างานกว้างเกินไป เนื่องจากมีดินส ารองเพียงพอในการฝังกลบ  
และหากเปิดหน้างานแคบลง จะสามารถลดระยะเวลาการท างานของเครื่องจักรหนัก รวมถึงสามารถควบคุ ม
การถ่ายเทขยะของรถเก็บขนขยะที่เข้ามาก าจัดให้เหมาะสมในแต่ละวันได้  นอกจากนี้  ควรเตรียมการจัดท า
คันดินรอบบ่อฝังกลบส าหรับขึ้นชั้นที่ 3    
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 3)  หากต้องการใช้บ่อฝังกลบที่ 1 ต่อไป ควรพิจารณาจัดท าคันดินเป็นแนวล้อมรอบบ่อฝัง
กลบให้แน่น  ท าทางลงบ่อฝังกลบ ก าหนดต าแหน่งการถ่ายเทขยะและต าแหน่งพ้ืนที่ด าเนินการโดยไม่ควรเปิด
หน้างานกว้างเกินไป  รวมถึงอาจจะต้องท าร่องดักน้ าชะขยะเพ่ือรวบรวมน้ าชะขยะไม่ให้ไหลลงรางระบาย
น้ าฝนและไหลนองทั่วบริเวณบ่อฝังกลบ โดยไม่เข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
 4)  ควรปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือให้ได้ตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ และควร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ทองแดง  นิเกิล 
แมงกานิส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู ซีลิเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
 5)  ควรเสริมพ้ืนที่ฉนวน (Buffer Zone)  โดยการปลูกไม้ยืนต้นรอบอาณาเขตของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นปิดกั้นทางสายตา  ลดปัญหากลิ่นเหม็นและป้องกันขยะปลิวสู่ภายนอกพ้ืนที่
โครงการ  
 6)  ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดและการ
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตเทศบาลเอง และร่วมกับ อปท. เครือข่ายที่เข้าร่วม
ศูนย์  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัด ณ ระบบ และเป็นการแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกจาก
บ้านเรือน และตลาดสด น ามาท าปุ๋ยหมักเพ่ิมขึ้นได้ รวมถึงลดการปนเปื้อนสารพิษ / โลหะหนักจากขยะ
อันตราย บริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนเป็นการยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ก าจัดขยะและบ่อ 
ฝังกลบด้วย 
 7)   ควรพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยให้ต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ ข้อมูล
การคัดแยกขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลการเก็บขนขยะ ข้อมูลองค์ประกอบขยะ ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้
จากการจัดการขยะ เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ต่อไป 
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สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 
ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 
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4.7 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลต ำบลน  ำพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 4.7.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลน  ำพอง 

 เทศบาลต้าบลน ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจั งหวัด 
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2542  รวมวงเงินทั งสิ น  26.985  ล้านบาท ดังตารางที่  39  

 

ตำรำงท่ี 39 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลน  ำพอง 

ล ำดับ
ที่ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน 
(ล้ำน
บำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

1.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื องต้นระบบก้าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
สุขาภิบาลน า้พอง 

2 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

0.90 
 
 

จัดซื อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
เอนกประสงค์ ความจุ 10 ลบ.หลา 
ขนาด 100 แรงม้า  จ้านวน 1 คัน 

3 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม (มิยาซาว่า) 

25.085 ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย  

4.7.2 กำรบริหำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลน  ำพอง 

 เทศบาลต้าบลน ้าพอง มีพื นที่ครอบคลุม 4 ตารางกิโลเมตร จ้านวนประชากร 5,450 คน  2,298 
ครัวเรือน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ นในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 5 ตันต่อวัน โดยมีองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
ประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 44 กระดาษ ร้อยละ 10  พลาสติก ร้อยละ 19 แก้ว ร้อยละ 2  โลหะ ร้อยละ 
2  ผ้า ร้อยละ 6  ไม้/ใบไม้ ร้อยละ 6  และอ่ืน ๆ ร้อยละ 11  มีแหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอยหลักได้แก่  ตลาดสด  
1 แห่ง  โรงแรม 3 แห่ง  โรงพยาบาล 1 แห่ง  ร้านอาหาร 10 แห่ง  หน่วยงานราชการ/เอกชน  11 แห่ง  
(ธันวาคม 2557) 

 4.7.2.1 กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลน ้าพอง  ด้าเนินการโดยกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื นที่บริการทั งหมด โดยมีรถเก็บขยะ 
อัดท้าย จ้านวน 1 คัน และรถเปิดข้างเทท้าย จ้านวน 1 คัน สามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 4.86 ตัน/วัน 
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็น ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะทั งหมด มีถังขยะรองรับขยะเป็นถัง
พลาสติก 200 ลิตร จ้านวน 20 ใบ และขนาด 120 ลิตร จ้านวน 110 ใบ เจ้าหน้าที่ปัดกวาดถนนจ้านวน 5 คน
เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะท้ายรถ 6 คน พนักงานขับรถ  2 คน (ตารางที่ 40) 

ตำรำงที่   40  รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลน  ำพอง 
ล ำดับ

ที่ 
ประเภทรถ 

ขนำดควำมจุ
(ลบ.ม.) 

อำยุกำรใช้
งำน (ปี) 

จ ำนวนเที่ยวกำร
เก็บขน (เที่ยว) 

ทะเบียนรถ 
สภำพกำร 

ใช้งำน 
1 รถเปิดข้างเทท้าย 9.12 15 2 บพ1142 ขก พอใช้  
2 รถอัดท้าย 7.6 6 1 84-0035 ขก พอใช้  
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 4.7.2.2   ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 

    สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลน ้าพอง เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  ตั งอยู่บริเวณบ้านโนนทอง หมู่ที่  7  ต้าบลค้าม่วง  อ้าเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น  (รูปที่ 66 และรูปที่ 67)  มีพื นที่  22 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่างจากเขต
เทศบาล 20 กิโลเมตร เปิดด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยใช้ตั งแต่ปี พ.ศ.2547  ประกอบด้วย  
    1)  บ่อฝังกลบ จ้านวน 2 บ่อ  ออกแบบไว้  3 ชั น  เป็นระดับผิวดิน แล้วท้าคันดิน
ล้อมรอบ  ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั น 2 เมตร  ปริมาณขยะมูลฝอยบ่อที่ 1 รวมทั งสิ น 32,793 ลูกบาศก์
เมตร   และปริมาณขยะมูลฝอยบ่อที่ 2 รวมทั งสิ น  36,830  ลูกบาศก์เมตร  อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ
ออกแบบไว้  20 ปี  ใช้งานมาแล้ว 12 ปี 
    2)  ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อผึ่ง จ้านวน 3 บ่อ  มีพื นที่ 0.6 ไร่  บ่อที่ 1 ขนาด 1,330 
ลูกบาศก์เมตร  บ่อที่ 2 ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 3 ขนาด 390 ลูกบาศก์เมตร 
    3)  บ่อสังเกตการณ์ จ้านวน 2 บ่อ  
    4 ) กลุ่มอาคาร ประกอบด้วย  อาคารจอดเครื่องจักร อาคารชั่งน ้าหนัก ซึ่งอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ปกติ  แต่ระบบเครื่องชั่งน ้าหนักเป็นระบบเก่าแบบเข็ม  ดังรูปที่ 68 

 4.7.3 กำรรวมกลุ่มพื นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

  แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2558-2562)  ได้ก้าหนดกลุ่มพื นที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มสถานีขนถ่ายอ้าเภอน ้าพอง/เขาสวน
กวาง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งในเขตอ้าเภอน ้าพอง (บางส่วน)  เขาสวนกวาง และ
อุบลรัตน์  ปริมาณขยะที่สามารถรวบรวมเข้าระบบประมาณวันละ  83 ตัน  ปัจจุบันเป็นศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย
รวมแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล  ซึ่งสามารถใช้งานได้อีกประมาณ  5-7 ปี และมีศักยภาพในการเป็นสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอยมายังโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะของเทศบาลนครขอนแก่น หรือก่อสร้างเป็นระบบผลิต
เชื อเพลิงจากขยะ ในอนาคต 

  โดยใน ปี 2558  ศูนย์จัดการมูลฝอยเทศบาลต้าบลน ้าพอง  มีเทศบาลต้าบลเขาสวนกวาง   
อบต.ค้าม่วง และสวนสัตว์เขาสวนกวางร่วมใช้สถานที่ก้าจัดขยะด้วย  ดังรายละเอียดในตารางที่ 41 และรูปที่ 69 

 ตำรำงที่ 41  เครือข่ำยที่เข้ำร่วมศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลต ำบลน  ำพอง 
อปท. ที่เข้ำร่วม

ปัจจุบัน 
ปริมำณขยะที่น ำมำ

ก ำจัด (ตัน/ป)ี 
ปริมำณขยะ 
(ตัน/วัน) 

ทต.เขาสวนกวาง 
อบต.ค้าม่วง 
ทต.น ้าพอง 
สวนสัตว์เขาสวนกวาง 

1,806 
287 

1,775 
125 

4.95 
0.79 
4.86 
0.34 

รวม 3,993 10.94 
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รูปที่  68  แผนผังระบบก ำจัดขยะเทศบำลต ำบลน  ำพอง  จังหวัดขอนแกน่ 
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รูปที่  69  แผนที่แสดงขอบเขตกำรปกครอง พื นที่บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่เข้ำร่วมพร้อมระยะทำงกำรขนส่งของระบบก ำจัดขยะเทศบำลต ำบลน  ำพอง 
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 4.7.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

 1)  ด้ำนเทคโนโลยี   

     ประสิทธิภาพการด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลฯ ได้จ้างเหมาเอกชนด้าเนินการ
ก้าจัดขยะมูลฝอยในสถานที่ก้าจัดขยะ โดยด้าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะมูลฝอยทุกวัน  มีการใช้งานในบ่อฝัง
กลบที่ 1 เต็มพื นที่แล้ว และปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2  ซึ่งมีการใช้พื นที่ฝังกลบขยะไปแล้วประมาณ 1 ใน 3 
ส่วน  โดยเทศบาลต้าบลน ้าพองและเทศบาลต้าบลเขาสวนกวางร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะ   
มูลฝอยที่เกิดขึ น  อัตราค่าจ้างเดือนละ 75,000 บาท 

  ส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสีย  มีสภาพใช้งาน แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งจึงมีน ้าชะขยะเข้า
ระบบค่อนข้างน้อย  และมีวัชพืชขึ นบริเวณขอบบ่อและพื นบ่อ  อาจท้าให้แผ่นพลาสติกปูกันซึมขาดเสียหาย
บางจุด  และรางระบายน ้าฝนมีเศษขยะวัชพืชขึ นรก และดินทับถมอยู่มาก ท้าให้มีสภาพตื นเขิน  ซึ่งอาจขัด
ขวางทางระบายน ้าได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน  นอกจากนี  ยังไม่มีระบบหมักสิ่งปฏิกูล โดยอนุญาตให้เอกชน
ด้าเนินการจัดเก็บรวบรวมและก้าจัด  และเทศบาลไม่เคยเก็บตัวอย่างน ้าจากบ่อสังเกตการณ์น ้าใต้ดิน เพ่ือเฝ้า
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

   ครุภัณฑ์ก้าจัดขยะในระบบ ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 110 แรงม้า  
จ้านวน 1 คัน  และรถตักล้อยาง (ตักหน้าขุดหลัง)  ขนาด 85 แรงม้า  จ้านวน 1 คัน  อายุการใช้งานเกิน 10 ปี 
มีสภาพช้ารด ต้องซ่อมแซมบ่อย 

 2) ด้ำนงบประมำณ 
  เทศบาลด้าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง  อัตราค่าธรรมเนียม
คิดแตกต่างกันตามประเภทของแหล่งก้าเนิดขยะ คือ ครัวเรือน 20 บาท/ครัวเรือน-เดือน  สถานประกอบการ/
อาคารพาณิชกรรม  ลูกบาศก์เมตรละ 1,000 บาท  สวนสัตว์เขาสวนกวาง เหมาจ่ายค่าก้าจัดขยะเดือนละ 
5,000 บาท    

 3) ด้ำนบุคลำกร 

   การเก็บขนขยะมูลฝอย รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร
ด้าเนินการ  ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 2 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 6 คน  พนักงานกวาดขยะ 5  คน 
ส่วนการก้าจัดขยะมูลฝอย รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรดูแลประจ้าสถานที่ก้าจัด
ขยะ จ้านวน 2 คน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีช่ั่งน ้าหนักขยะ  1 คน  เจ้าหน้าที่เฝ้ายาม 1 คน   

4.7.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
1)  ยังไม่มีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน 
2)  ไม่มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน ้าจากบ่อสังเกตการณ์น ้าใต้ดิน 
3) ยังไม่มีการจัดการสิ่งปฏิกูล 
4)  เครื่องจักรช้ารุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ช้ารุดบ่อยมีสภาพทรุดโทรมมาก 
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 4.7.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 1)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
(Cluster) ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการอุดหนุนงบประมาณลงทุนเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเป็นการ
ใช้ทรัพยากรในพื นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พื นที่อ่ืนมาใช้บริการก้าจัดขยะและอยู่บน
เงื่อนไขให้มีการคัดแยกขยะก่อนน้ามาก้าจัด  ตลอดจน ให้พิจารณาค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะที่สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงเพ่ือน้าค่าธรรมเนียมมาบริหารจัดการระบบก้าจัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ น     
 2)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือให้ได้ตามข้อก้าหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณส้าหรับการตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก 
ได้แก่ ทองแดง  นิเกิล  แมงกานิส แคดเมียม โครเมียมทั งหมด ตะกั่ว ปรอททั งหมดสารหนู ซีลิเนียม และ
สังกะสี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั ง เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  นอกจากนี   ควรน้าขยะออกจากบ่อ
บ้าบัดน ้าเสียและขุดลอกท้าความสะอาดรางระบายน ้าฝน เพ่ือให้ระบายน ้าได้สะดวก 
 3)  เทศบาล ฯ ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการลด คัดแยกและ
น้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ น  และต่อเนื่อง  รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือลด
ปริมาณขยะท่ีจะน้าไปก้าจัด และยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ก้าจัดขยะ 
 4)  เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยให้ต่อเนื่องเป็นระบบ 
อาทิ ข้อมูลการคัดแยกขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลการเก็บขนขยะ ข้อมูลองค์ประกอบขยะ ข้อมูลค่าใช้จ่าย
และรายได้จากการจัดการขยะ เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส้าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื นท่ีต่อไป 
 5) เทศบาลฯ ควรพิจารณาเตรียมความพร้อมในการขยายระบบเพ่ือรองรับปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ น โดยอาจจะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือปรับเปลี่ยนเป็นสถานีขนถ่ายเพ่ือรวบรวมขยะใน
โซนอ้าเภอน ้าพอง  อ้าเภอเขาสวนกวาง  และเขตอ้าเภอใกล้เคียง น้าไปก้าจัดยังโรงก้าจัดขยะแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกับเทศบาลนครขอนแก่น 
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สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลต ำบลน  ำพอง  จังหวัดขอนแก่น 
ณ วันที่ 1 มิถุนำยน  2559 
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บ่อฝังกลบที่ 1 

บ่อฝังกลบที่ 2 

รำงระบำยน  ำฝน 

เคร่ืองชั่งแบบเข็ม 

บ่อสังเกตกำรณ์ 
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4.8 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

 4.8.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  53.98  ล้านบาท (ตารางที่ 42) 

ตำรำงท่ี 42 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองชัยภูมิ 
ล ำดับ

ที่ 
ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมำณ 

วงเงิน 
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

1 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

1.98 ศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการมูลฝอย
เทศบาลเมืองชัยภูม ิ

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

5.98 
 
 
 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการมูลฝอย 
1) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไมน่้อยกว่า 
165 แรงม้า จ านวน 1 คัน (4.5 ล้านบาท) 
2) รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 115 
แรงม้า ความจุไมน่้อยกว่า 7 ลบ.หลา จ านวน  
2 คัน (1.48 ล้านบาท) 

3 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

3.00 - ออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย  

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  

0.09 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม ่

5 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.18 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ 

6 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.13 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม ่

7 2543 - 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

42.50 - ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

8 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.06 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม ่

9 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.06 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม ่

 
 

4.8.2 กำรบริหำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองชัยภูมิ 
 เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีพ้ืนที่ 30.78 ตารางกิโลเมตร  จ านวนประชากร 37,344 คน  18,405 
ครัวเรือน (พฤศจิกายน 2558) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 35-40 ตันต่อวัน มีองค์ประกอบขยะ 
มูลฝอยประกอบด้วย เศษอาหาร 52.95  แก้ว ร้อยละ 3.74 โลหะ ร้อยละ 5.82 ขยะอันตราย ร้อยละ 1.15  
กระดาษ ร้อยละ 12.55  พลาสติก ร้อยละ 16.56  ผ้าร้อยละ 1.16  ใบไม้/กิ่งไม้ ร้อยละ 0.94  เศษหิน/กระเบื้อง 
ร้อยละ 0.10  ยาง/หนัง ร้อยละ 3.19  อ่ืน ๆ ร้อยละ 1.40 (เทศบาลเมืองชัยภูมิ,2559) 
 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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 4.8.2.1 กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
    ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่ ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่  มีรถเก็บขยะ  
16 คัน  ปริมาณขยะในเขตเทศบาล เท่ากับ 35-40 ตัน/วัน  มีถังขยะรองรับขยะ เป็นถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 300 ใบ ขนาด 240 ลิตร จ านวน 150 ใบ และขนาด 600 ลิตร จ านวน 50 ใบ เจ้าหน้าที่ปัดกวาดถนน
จ านวน 68 คนเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะท้ายรถ 33 คน พนักงานขับรถ  12 คน 

ตำรำงที่ 43  รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองชัยภูมิ 

ล ำดับที ่ ประเภทรถ 
ขนำด
ควำมจุ
(ตัน) 

ปีที่ได้มำ ทะเบียนรถ สภำพกำรใช้งำน 

1 รถเปิดข้างเทท้าย ใหญ่ มี.ค. 2516 96 0841 พอใช้/ซ่อมแซมบางครั้ง 
2 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 ปี 82-0994 ด/ีซ่อมแซมบางครั้ง 
3 รถเปิดข้างเทท้าย 2 ก.พ. 2541 82-0997 ดี/ซ่อมแซมบางครั้ง 
4 รถเปิดข้างเทท้าย เล็ก พ.ค. 2544 81-4163 ดี/ซ่อมแซมบางครั้ง 
5 รถเปิดข้างเทท้าย กลาง ก.ค. 2544 81-4284 ดี/ซ่อมแซมบางครั้ง 
6 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 ปี 82-1001 พอใช้/ซ่อมแซมบางครั้ง 
7 รถอัดท้าย 3 ม.ค. 2540 81-9248 ด ี
8 รถอัดท้าย 3 ธ.ค. 2549 81-9507 ด ี
9 รถอัดท้าย 3 ธ.ค. 2549 81-9508 ด ี
10 รถอัดท้าย 2.5 4 ปี 82-3776 ด ี
11 รถอัดท้าย 2.5 3 ปี 82-6639 ด ี
12 รถอัดท้าย 2.5 3 ปี 82-6640 ด ี
13 รถอัดท้าย 2.5 2 ปี 83-0349 ด ี
14 รถอัดท้าย 2.5 2 ปี 83-0350 ด ี
15 รถอัดท้าย 2.5 2 ปี 83-0351 ด ี
16 รถอัดท้าย 2.5 2 ปี 83-0352 ด ี

 
4.8.2.2 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 

    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณบ้านมอดินแดง หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านเล่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  มีพ้ืนที่ 39 ไร่  3 งาน  58.8  ตารางวา  เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาล 5 กิโลเมตร และมีแหล่งน้ าสาธารณะล าห้วยกุดสรวงอยู่ห่างจากระบบประมาณ 
3 กิโลเมตร   เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546  ประกอบด้วย  
    1)  บ่อฝังกลบ   จ านวน 2 บ่อ  
    2)  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง จ านวน 3 บ่อ   
    3 )  บ่อสังเกตการณ์ จ านวน 3 บ่อ  
    4)   กลุ่มอาคาร ได้แก่  ส านักงานและอาคารเครื่องชั่ง  ป้อมยาม  โรงจอดรถ ลานล้าง
รถ  ระบบประปา อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ   อาคารหมักสิ่งปฏิกูลไม่ได้ใช้งาน 
 

 

 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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รูปที่ 70  แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองชัยภมู ิ



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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 รูปที่ 71 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองชัยภูมิและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 

 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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รูปที่ 72 ผังบริเวณสถำนที่ก ำจัดขยะมลูฝอย เทศบำลเมืองชัยภูม ิ
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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 4.8.3 กำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
   แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558-2562 ได้
ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มพ้ืนที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 52 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง  แก้งคร้อ  คอนสวรรค์  จัตุรัส  เนินสง่า  บ้านเขว้า  และหนองบัวระเหว  แต่
ปัจจุบันกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีหน่วยงานเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 12 แห่ง 
โดยมีปริมาณขยะเข้าศูนย์รวมวันละ 50-65  ตัน  เป็นปริมาณขยะจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ  36-37  ตันต่อวัน  ดังนี้ 
 ตำรำงที่ 44  เครือข่ำยที่เข้ำร่วมศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองชัยภูมิ 

อปท. ที่เข้ำร่วมปัจจุบัน 
ปริมำณขยะที่น ำมำก ำจัด 

 (ตัน/วัน) 
ระยะทำงถึงโครงกำร 

(กิโลเมตร) 
เทศบาลเมืองชัยภูม ิ
อบต.บ้านเลา่ 
อบต.นาฝาย 
อบต.ห้วยต้อน 
อบต.บุ่งคล้า 
อบต.หนองนาแซง 
เทศบาลต าบลลาดใหญ ่
เทศบาลต าบลโคกสูง 
เทศบาลต าบลชีลอง 
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
มหาวิทยาลยัราชภฎัชัยภูม ิ
อบต.บ้านค่าย 

36.77 
2.16 
4.12 
1.41 
2.60 
3.25 
2.10 
1.00 
2.35 
5.05 
0.08 
0.23 
0.55 

5 
7 
5 
18 
12 
14 
25 
6 
20 
15 
20 
15 
25 

 
 4.8.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

  1) ด้ำนเทคโนโลยี 
ประสิทธิภาพการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  พบว่า บ่อฝังกลบมีการเทกองและไม่ได้ท า

การฝังกลบขยะ  ซึ่งไม่มีการขนย้ายขยะออกนอกพ้ืนที่โดยเอกชน  ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและปัญหาน้ าชะขยะไหล
ลงปนเปื้อนในรางระบายน้ าฝนและไหลออกนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน  และขยะปลิวกระจัดกระจาย  
ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีน้ าชะขยะเข้าบ่อบ าบัด บ่อแรกมีสภาพตื้นเขิน หญ้าและวัชพืชขึ้นรก มีเศษขยะ
กระจัดกระจายทั่วไป  นอกจากนี้  ยังไม่มีการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
สถานที่ฝังกลบ โดยเทศบาลไม่เคยเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย และบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน    

 

ครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ดังนี้ 
 ตำรำงท่ี  45 ครุภัณฑ์ในระบบก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองชัยภูมิ  

ประเภท ขนำด 
(แรงม้า) 

ทะเบียนรถ/เลข
ครุภัณฑ์ 

ปีที่ได้มำ สภำพ 

รถขุดตีนตะขาบ 150 ตค 761 2546 พอใช้/ซ่อมแซมบางครั้ง 
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 183,165 ตค 762 2539 ดี/ซ่อมแซมบางครั้ง 
รถตักล้อยาง   110 ตค 763 2546 ดี/ซ่อมแซมบางครั้ง 
รถบรรทุกเทท้าย 270 81-5844 2546 ดี/ซ่อมแซมบางครั้ง 
รถดันตีนตะขาบ  ต 1594 2546 ดี/ซ่อมแซมบางครั้ง 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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รูปที่ 73 แผนที่แสดงขอบเขตกำรปกครอง พ้ืนที่บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมพร้อมระยะทำงกำรขนส่งของระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองชัยภมูิ 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีปัญหาเรื่องร้องเรียนบ่อยครั้งและต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน อาทิ ปี 2556  อบต.บ้านเล่า เป็นผู้ร้องเรียน ในประเด็นขยะกระจัดกระจายเต็มพ้ืนถนน  
ปี 2558 หมู่บ้านมอดินแดงในเรื่องกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ เป็นต้น  ซึ่ง เทศบาลฯ ได้แก้ไขปัญหาตามประเด็น
ดังกล่าวเป็นครั้งๆ ไป 
   

  2) ด้ำนงบประมำณ  เทศบาลฯ จัดเก็บค่าก าจัด  800 บาทต่อตัน  และค่าเก็บขน 20 บาทต่อ
เดือนต่อครัวเรือน  ส าหรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยครัวเรือนละ 20 บาทต่อลูกบาศก์
เมตรต่อเดือน และสถานประกอบการ 40 บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อเดือน 

 
 

 3) ด้ำนบุคลำกร 
 การเก็บขนขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร

ด าเนินการ ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 12 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 33 คน  พนักงานกวาดขยะ 68  คน 
 การก าจัดขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกองช่าง โดยฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีบุคลากร 7 คน 

ประกอบด้วย วิศวกรโยธา 1 คน นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 คน พนักงานขับ
รถบรรทุก 1 คน  พนักงานขับรถแทรกเตอร์ 2 คน  พนักงานบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย 1 คน   

 4.8.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
1) สถานที่ฝังกลบเต็มพ้ืนที่แล้ว แต่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการขยายพ้ืนที่ฝังกลบ

ระยะที่ 2  ประกอบกับด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ ไม่มี
การขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขยายระบบ  และการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ 

2) การจัดการพ้ืนที่ฝังกลบไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถด าเนินการฝังกลบได้ทุกวัน  มี
ปริมาณขยะสะสมจ านวนมาก  มีปัญหาการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องกลิ่นเหม็น  และขยะกระจัดกระจาย  
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและท าลายทัศนียภาพ  และไม่มีระบบระบายก๊าซ 

3) เครื่องจักรมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี  ช ารุดซ่อมแซมบ่อย มีเสียค่าใช้จ่ายสูง   
4) ยังไม่มีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน 
5) ไม่มีการใช้งานบ่อหมักสิ่งปฏิกูลช ารุด  
6) การจัดสรรงบประมาณในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและการก าจัดขยะ

ค่อนข้างน้อย  ในขณะที่มีบุคลากรรับผิดชอบ และมีความรู้ความช านาญ แต่ไม่สามารถด าเนินการถูกต้องตาม
หลักวิชาการได้เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรสนับสนุน 

7) ยังไม่มีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่
ฝังกลบขยะ 

8) ระบบบ าบัดน้ าเสียยังไม่มีประสิทธิภาพ และร่องระบายน้ ารอบโครงการมี เศษขยะและ   
น้ าชะขยะไหลลงและไหลออกนอกพ้ืนที่โครงการ  

 4.8.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 1.  เทศบาลฯ ควรพิจารณาด าเนินการจัดการกองขยะในบ่อฝังกลบเพ่ือไม่ให้ขยะปลิวกระจัด
กระจายและป้องกันน้ าชะขยะไม่ให้ไหลลงสู่รางระบายน้ าฝนออกนอกพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
รวมถึงป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ระหว่างที่รอเอกชนกลับมาขนย้ายขยะ  ได้แก่  

  (1)  การจัดท าคันดินล้อมรอบบ่อฝังกลบและทยอยฝังกลบขยะ หรือการจัดท าแนว
ป้องกันรอบบ่อฝังกลบโดยใช้ตาข่ายดักขยะกันมิให้ขยะปลิวออกนอกพ้ืนที่  เพ่ือป้องกันปัญหาการร้องเรียน 
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  (2)  การเจาะท่อระบายก๊าซในพ้ืนที่ฝังกลบ เพ่ือระบายก๊าซมีเทนออกและป้องกันการเกิด
ไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะ   
  (3)  การท าความสะอาดร่องระบายน้ าฝนรอบพื้นที่โครงการอย่างสม่ าเสมอ  ไม่ให้มีเศษ
กิ่งไม้หรือเศษขยะมากีดขวางทางระบายน้ าฝน  และปรับปรุงร่องรับน้ าชะขยะรอบบ่อฝังกลบให้สามารถดักและ
รวบรวมน้ าชะขยะเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  โดยไม่ให้มีการไหลนองพ้ืนถนนออกนอกพ้ืนที่โครงการและป้องกันไม่ให้
เกิดการปนเปื้อนบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นต้น 
 2.  การบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในระยะยาว เทศบาลฯ ควรพิจารณาวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยโดยการบดอัดและฝังกลบขยะท่ีเข้ามาก าจัดตามหลักวิชาการ  และจัดเตรียมดินส ารองส าหรับ
ฝังกลบขยะทุกวัน เพ่ือไม่ให้มีขยะสะสมตกค้างเกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  และต่อต้านการใช้สถานที่ก าจัด
ขยะ  ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ควรด าเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมและระบายน้ าชะขยะมายังบ่อบ าบัดน้ าเสีย โดย
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อาจจะท าร่องดักเพื่อรวบรวมน้ าชะขยะ และใช้เครื่องสูบน้ าสูบน้ าชะขยะมายังบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย เพื่อมิให้น้ าชะขยะไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการตามรางระบายน้ าฝน  และในระยะต่อไป 
ควรพิจารณาด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อบ าบัดน้ าเสียและปั๊มสูบน้ าเสีย เพ่ือให้สามารถรองรับน้ าชะขยะ
และป้องกันมิให้น้ าเสียปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดิน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ควรจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ  ข้อมูลการคัดแยก
ขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ  ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ข้อมูลองค์ประกอบขยะ  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จาก
การจัดการขยะ  เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ต่อไป 
 5.  เทศบาลฯ ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการ
ปนเปื้อนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
 6.  เทศบาลฯ ควรพิจารณาด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่  
ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมทั้งหมด  ตะกั่ว  ปรอททั้งหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี 
อย่างต่อเนื่อง โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม   

7. เทศบาลควรจัดการสิ่งปฏิกูลในบ่อหมักสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
8. เทศบาลควรสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาทบทวนผลการออกแบบ

รายละเอียดระบบก าจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในระยะที่ 2 
9. ควรพิจารณาการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถรองรับและบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดูแลไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวตกลงในบ่อบ าบัดและก าจัดวัชพืชตลอดจน ตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่าง
สม่ าเสมอ 
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สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมือชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
ณ วันที่  31 พฤษภำคม  2559 
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4.9 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม 

  4.9.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
   เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537– 2559  รวมวงเงินทั้งสิ้น  107.90 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่  46 

  ตำรำงท่ี  46 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  

ที่ 
ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมำณ 

วงเงิน 
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

1.117 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักจากสิ่งปฏิกูล 

2 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.249 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้
ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

3 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

14.600 
 

3.1) จัดซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้างระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยจ านวน   63 ไร่  3 งาน  55.6 
ตารางวาในพืน้ที่ต าบลโคกก่อ  วงเงิน 7.125  
ล้านบาท 
3.2) ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบก าจัด 
ขยะมูลฝอยวงเงิน 3.50 ล้านบาท 
3.3) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ วงเงิน 4.00 ล้าน
บาท 

4 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  

9.509 ปรับปรุงที่ก าจัดขยะมลูฝอยแห่งเดิม  

5 2542-2543 กองทุนสิ่งแวดล้อมภายใต้
แผนการใช้กู้ JBIC 

32.055 ปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1  

6 2551 กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

39.005 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย แบบครบ
วงจร ระยะที่ 2   โดยว่าจา้งห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็มพีแอล คอนสตรัคชั่น 

7 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9.315 ฟื้นฟูระบบบ่อก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก ่
งานขุดรื้อระบบบ าบัดน้ าเสีย 
งานฝังกลบขยะเก่าสะสม 
งานท าคันดนิชัน้ที่ 3 
จัดซื้อรถแบ็คโฮล ขนาด 150 แรงม้า 1 คัน 

  4.9.2 กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย  เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย 30 ชุมชน  ครอบคลุมพื้นที่ 24.14 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากร  44,150 คน  19,791 ครัวเรือน  มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลประมาณ 
50  ตันต่อวัน องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 63 พลาสติก ร้อยละ 18  
เศษกระดาษ ร้อยละ 13 และ อ่ืน ๆ ร้อยละ 6 
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  4.9.2.1 กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
    1)  เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดให้บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน ทั้งสิ้น 
1,240 ใบ จ าแนกเป็นถังพลาสติก 240 ลิตรจ านวน 126 ใบ ถังพลาสติก 200 ลิตร จ านวน 1,064 ใบ  
ถังพลาสติก 120 ลิตร จ านวน 35 ใบ และถังคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 15 ใบตั้งในเขตชุมชน
เทศบาลฯ   
    2) เทศบาล ฯ ได้จัดท าโครงการถนนปลอดถังขยะ ใน 6 สาย ได้แก่ ถนนผดุงวิถี ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์  ถนนนครสวรรค์ ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน และถนนถีนานนท์ 
    3) เทศบาล ฯ ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเองทั้งหมด โดยมีรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 15 คัน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 47 

 ตำรำงที ่ 47  รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

ที่ ประเภทรถ 
ควำมจุ 
(ลบ.ม.) 

จดทะเบียน ทะเบียนรถ 

1 รถเก็บถังคอนเทนเนอร์ 4 7 ม.ค.45 80-9607 
2 รถแบบปิกอัพเปิดข้าง 4 19 ธ.ค.46 81-0971 
3 รถแบบปิกอัพเปิดข้าง 4 19 ธ.ค.46 81-0970 
4 รถแบบปิกอัพเปิดข้าง 4 18 ก.พ. 52 81-4552 
5 รถขยะแบบอัดท้าย 12 31 พ.ค.44 80-9360 
6 รถขยะแบบอัดท้าย 12 31 พ.ค.44 80-9361 
7 รถขยะแบบอัดท้าย 12 10 ม.ค.40 80-9466 
8 รถขยะแบบอัดท้าย 12 7 ก.ค.48 81-2188 
9 รถขยะแบบอัดท้าย 12 19 มี.ค.50 81-3400 
10 รถขยะแบบอัดท้าย 12 29 พ.ย.48 81-2460 
11 รถขยะแบบอัดท้าย 6 23 ก.ค. 50 81-3632 
12 รถเก็บแบบอัดท้าย 12 12 พ.ย.45 81-0162 
13 รถเก็บแบบอัดท้าย 12 29 ก.ย.49 81-3065 
14 รถเก็บแบบอัดท้าย 12 18 ก.พ.52 81-4553 
15 รถเก็บขนแบบอัดท้าย 12  81-9620 

  การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล ฯ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เทศบาลฯ ทั้งหมด  
 
    4.9.2.2 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองปลิง 
ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่  49 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ 
ห่างจากเขตเทศบาล 12  กิโลเมตร (รูปที่ 74 และรูปที่ 75) เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)   
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 203 ~ 
 

 

 
 

รูปที่  74  แผนที่ที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
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รูปที่  75   แผนที่ที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองมหำสำรคำมและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ระยะ 1 กิโลเมตร 
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พ้ืนที่ที่ใช้ในการฝังกลบมูลฝอยแบ่งออกเป็น  2  ส่วนคือ     
   ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ฝังกลบระยะที่ 1  เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใช้พ้ืนที่ในการก าจัดขยะ
แล้ว  24 ไร่  ประกอบด้วย  บ่อฝังกลบเก่าที่ปิดบ่อไปแล้ว 2 บ่อ  เนื้อที่ 11 ไร่ และ 13 ไร่  ได้ปลูกหญ้าแฝก
เพ่ือกันคันดินพัง ระบบบ าบัดน้ าเสีย 3 บ่อ  อาคารส านักงาน  อาคารเครื่องชั่ง  ป้ายโครงการ อาคารจอดรถ
และโรงซ่อมบ ารุง  ลานล้างรถ  อาคารป้อมยาม  บ่อสังเกตการณ์ 3 บ่อ  

   ส่วนที่ 2 พ้ืนที่ฝังกลบระยะที่ 2 มีพ้ืนที ่ 25 -3-15 ไร่เริ่มใช้งานเมื่อปี 2553  ประกอบด้วย     
   (1) บ่อฝังกลบ 2 บ่อ พ้ืนที่ประมาณ 17 ไร่ โดยออกแบบฝังกลบขยะมูลฝอย 3 ชั้น 
ปริมาตรฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม 128,091 ลูกบาศก์เมตร (บ่อที่ 1 87,029 ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 2   
41,062 ลูกบาศก์เมตร)  แต่ละชั้นมีความหนา 2.0 เมตร  และท าการบดอัดมูลฝอยให้มีความหนาแน่น 650 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  อายุการใช้งานประมาณ 4 ปีครึ่ง    
  (2)  ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย  4 บ่อ ได้แก่ บ่อไร้อากาศ (Anaerobic Pond)  
บ่อกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond)  บ่อเติมอากาศ (Aerobic Pond)  และบ่อบ่ม (Maturation Pond)   
 
 4.9.3 กำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

  เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม  ตาม
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)    โดยพัฒนาศักยภาพเป็น
ระบบแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า (Direct Power Plant) ประกอบด้วย 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
มหาสารคาม อ าเภอแกด า อ าเภอกันทรวิชัย  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 32 แห่ง โดย
ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559   ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคามมี
เครือข่ายเข้าร่วมจ านวน 10 แห่ง  ปริมาณขยะมูลฝอยรวม ประมาณ  29 ตันต่อวัน  เป็นปริมาณขยะจาก
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 17 ตันต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ  59  และปริมาณขยะจากเครือข่ายเข้าร่วม 12  ตัน
ต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ  41  เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 
400 บาทต่อตัน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 48  และรูปที ่77 

         ตำรำงท่ี 48  ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเข้ำศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
ชุมชน/เทศบำล/อบต./เอกชน จ ำนวนขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 17.19 
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 4.85 
เทศบาลต าบลขามเรยีง 2.22 
อบต.  เกิ้ง 1.17 
อบต.  เขวา 0.35 
อบต.  แก่งเลิงจาน 0.29 
อบต.  ท่าตูม 0.18 
อบต.คันธาราษฎร ์ 0.01 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 1.75 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 0.50 

ค่ายทหาร พล.ร.6 0.12 
  

 ที่มา: เทศบาลเมืองมหาสารคาม ,2559 
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รูปที่ 76 ผังบริเวณระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

บ่อบ ำบัดน้ ำเสียระยะที่ 2 

บ่อหมักสิ่งปฏิกูล 

โรงจอดเคร่ืองจักร 

บ่อฝังกลบที่ 1 ปิดแล้ว ใช้
เป็นพื้นที่รองรับน้ ำชะขยะ

ในช่วงฤดูฝน 

พ้ืนที่ด้ำนข้ำงบ่อฝังกลบที่ 1 ซ่ึงขุด 
บ่อดินส ำรองไว้รองรับน้ ำชะขยะ 

บ่อบ ำบัดน้ ำเสียระยะที่ 1 ปรับปรุงเหลือ 2 บ่อ 

อำคำรเคร่ืองชั่ง 

บ่อฝังกลบที่  3 ปิดแล้ว 

บ่อฝังกลบที่ 2  ปิดแล้ว 

บ่อฝังกลบที่ 4 ใช้งำนอยู่ปัจจุบนั 
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รูปที่   77 แผนที่แสดงขอบเขตกำรปกครอง พ้ืนที่บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่เข้ำร่วมพร้อมระยะทำงกำรขนส่งของระบบก ำจัดขยะเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
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 4.9.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 

   1) ด้ำนเทคโนโลยี  เทศบาลฯ มีการเปิดหน้างาน 2 ด้านคือฝั่งทิศตะวันตกและฝั่งทิศเหนือ
ของบ่อฝังกลบ  ท าการดันและเกลี่ยขยะทุกวัน เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับเทขยะในวันต่อไปได้  แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการฝังกลบขยะได้ทุกวัน  เนื่องจากมีปริมาณขยะสะสมเป็นจ านวนมาก   เครื่องจักรไม่เพียงพอและ
ช ารุดบ่อย   จึงเป็นการเทกองกลางแจ้งเต็มพ้ืนที่บ่อฝังกลบที่ 4  มีขยะปลิวกระจัดกระจาย  แต่อย่างไรก็ตาม 
เทศบาลฯ ได้แจ้งว่า  ได้จ ากัดปริมาณขยะเข้าระบบลงประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณขยะของแต่ละเครือข่าย  
ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบและบ่อบ าบัดน้ าเสียระยะที่ 2  โดยเทศบาลฯ ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  
2559 เพ่ิมเติม ในการฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย    

   ส าหรับการรวบรวม  น้ าชะขยะ  เทศบาลฯ ได้ท าร่องดินดักน้ าชะขยะรวบรวมให้ไหลเข้าบ่อ
บ าบัดน้ าเสียระยะท่ี 1 จ านวน 2 บ่อ  และท าแนวคันดินด้านติดกับบ่อบ าบัดน้ าเสียระยะที่ 2  เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการน าขยะมาเทกองในบ่อบ าบัดน้ าเสียและเป็นแนวป้องกันไม่ให้น้ าชะขยะไหลซึมออกนอกพ้ืนที่โครงการ     
และเทศบาลฯ ได้ขุดบ่อดินส ารองบริเวณพ้ืนที่ด้านข้างบ่อฝังกลบที่ 1 ที่ปิดแล้ว  เพ่ือรองรับน้ าชะขยะในช่วงฤดู
ฝนด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม ระบบบ าบัดน้ าเสียและบ่อดินส ารองไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าชะขยะได้เพียงพอ
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีปัญหาน้ าชะขยะไหลล้นออกนอกพ้ืนที่โครงการ  เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ด าเนินการฝัง
กลบขยะโดยใช้ดินปิดทับทุกวัน จึงมีกองขยะสะสมจ านวนมาก  ท าให้น้ าฝนมีการปนเปื้อนแล้วไหลลงราง
ระบายน้ าฝนและออกนอกพ้ืนที่โครงการ  ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงและมีเรื่อง
ร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง  นอกจากนี้ ยังพบว่าระบบหมักสิ่งปฏิกูลซึ่งไม่ได้ใช้งานเนื่องจากช ารุด   สภาพเครื่องจักร
ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้คือ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  1 คัน และรถขุดหน้าตักหลัง 1 คัน ซึ่งไม่เพียงพอและมี
การซ่อมแซมบ่อย   

   2) ด้ำนงบประมำณ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
2 ประเภท คือ    
   (1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนในอัตรา 10 บาทต่อเดือน สถาน
ประกอบกิจการ 20 – 500 บาทต่อเดือน สถานศึกษา 200 – 1,500 บาทต่อเดือน โรงแรม/ที่พัก 100 – 500 
บาทต่อเดือน สถานที่ราชการ 150 – 500 บาทต่อเดือน ปั๊มน้ ามัน 500 – 1,000 บาทต่อเดือน ร้านอาหาร  
20 – 500 บาทต่อเดือน โรงพยาบาล 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน ห้างสรรพสินค้า 500 – 5,000 ต่อเดือน 
   (2) ค่าก าจัดขยะมูลฝอยโดยเก็บจาก อปท. จ านวน 13 แห่ง ที่น าขยะมาก าจัดร่วม ในอัตรา 
400 บาทต่อตัน  

   3) ด้ำนบุคลำกร  การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส าหรับการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยมี
บุคลากรรับผิดชอบ ประกอบด้วยพนักงานขับรถ  14  คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ  24  คน  และพนักงาน
กวาดถนน  59 คน ส่วนงานดูแลระบบก าจัดขยะมูลฝอยและการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็น
ความรับผิดชอบของส านักการช่าง โดยฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย 
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1 คน วิศวกรสุขาภิบาล 1 คน  พนักงานขับรถบรรทุก ดูแลทั่วไป และพนักงานจ้าง 
8 คน 
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 4.9.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

    1) เนื่องจากปริมาณขยะที่เข้าระบบก าจัดขยะมีแนวโน้มสูงขึ้น และเทศบาล ฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการฝังกลบได้ทุกวัน ประกอบกับเครื่องจักรช ารุดต้องซ่อมแซมบ่อย ท าให้มีปริมาณขยะเก่าสะสมอยู่
จ านวนมากและมีน้ าชะขยะขังอยู่ในบ่อฝังกลบปริมาณมาก  ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนจากชาวบ้านบริเวณ
ใกล้เคียงในปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ขยะปลิวกระจัดกระจาย และน้ าชะขยะไหลออกนอกพ้ืนที่โครงการในช่วงฤดู
ฝนลงร่องระบายน้ าถนนทางหลวงหมายเลข 2040 มหาสารคาม-วาปีปทุม  และไหลลงล าห้วยเครือซู้ด   
ท าให้พื้นที่ไร่นาชาวบ้านเสียหาย 

    2) บ่อบ าบัดน้ าเสียไม่สามารถรองรับน้ าชะขยะได้เพียงพอ เนื่องจากมีการใช้งานเพียงบ่อ
บ าบัดน้ าเสียชุดที่ 1  ส่วนชุดที่ 2 ไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากกลายเป็นพ้ืนที่เทกองขยะมูลฝอย
รวมกับบ่อฝังกลบที่ใช้ในปัจจุบัน  ประกอบกับไม่มีการฝังกลบรายวัน เป็นการเทกองขยะกลางแจ้งกระจัด
กระจาย  
    3)  เทศบาล ฯ ท าการขุดร่องดินและบ่อดินส ารองชั่วคราว ส าหรับกักและพักน้ าชะขยะ  ซึ่ง
อาจจะท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดิน เนื่องจากไม่มีการปูแผ่นพลาสติกกันซึม และอาจมีขนาดไม่เพียงพอ
ท าให้เกิดการไหลล้นออกนอกพ้ืนที่โครงการได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน   

    4)  ไม่มีการด าเนินการเฝ้าระวังติดตามการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน   บ่อหมักสิ่งปฏิกูลไม่มีการ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์  และรางระบายน้ าฝนถูกกลบทับไปด้วยขยะมูลฝอย รวมทั้งไม่มีพ้ืนที่ฉนวน (buffer 
zone)  
    5) แม้ว่าเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการด าเนินงานคัดแยกขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชน และ
พนักงานเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการขยะอันตรายแยกจากขยะทั่วไป โดยการตั้งจุด เก็บรวบรวม
และน าส่งก าจัดบริษัทเอกชนต่อไป แต่การด าเนินการลดคัดแยกขยะในเขตเทศบาล ฯ ยังไม่ครอบคลุมทุก
ชุมชน และเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ ยังไม่มีการด าเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผล
ท าให้บ่อฝังกลบขยะเต็มเร็วยิ่งขึ้น หากมีการเพิ่มปริมาณขยะอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

    6) สถานที่ก าจัดขยะในปัจจุบันใกล้เต็มแล้ว ซึ่งใช้ประโยชน์มา 4 ปีแล้ว (สามารถรองรับได้
เพียง 4 ปีครึ่ง ตามผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด)  ประกอบกับเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดซื้อที่ดิน
ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยไว้เนื้อที่ 63 ไร่ ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แต่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้เนื่องจากการต่อต้านของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อการขยายศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือรองรับ
ปริมาณขยะในอนาคต และอาจจะท าให้เกิดปัญหาการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

 4.9.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 1)  เทศบาลฯ  ควรพิจารณาด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในเบื้องต้นระหว่างรองบอุดหนุนใน
ปี 2559  เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าชะขยะไหลออกนอกพ้ืนที่  กลิ่นเหม็น แมลงวัน และขยะปลิวกระจัดกระจาย 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ได้แก่ 
  1.1)  การจัดการขยะที่เข้าศูนย์ทุกวัน  ควรก าหนดโซนหรือพ้ืนที่รองรับขยะให้เพียงพอ
และควรท าการบดอัดขยะให้ได้ทุกวัน รวมถึง ควรมีการจัดหาดินส ารองไว้เพ่ือทยอยฝังกลบขยะ   
  1.2)  มีการควบคุมก ากับดูแล และท าความเข้าใจกับพนักงานขับรถเก็บขนขยะที่น าขยะ
มาทิ้งที่ศูนย์ในการก าหนดจุดบริเวณในการเทขยะที่ชัดเจน  พร้อมทั้งปรับปรุงทางเข้าออกที่สะดวกต่อรถเก็บ
ขนขยะ  รวมถึง ก าหนดเวลาเข้าออก  เพื่อไม่เกิดปัญหาในการน าขยะไปเทกองอย่างกระจัดกระจาย 
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  1.3)  ควรท าความสะอาดร่องระบายน้ าฝนรอบพ้ืนที่โครงการ  ไม่ให้มีเศษขยะมา  กีด
ขวางทางระบายน้ า   และท าคันคูหรือร่องรับน้ าชะขยะรอบบ่อฝังกลบปัจจุบัน เพ่ือดักและรวบรวมน้ าชะขยะ 
แล้วสูบเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  โดยไม่ให้ไหลลงร่องระบายน้ าฝนและไหลออกนอกพ้ืนที่โครงการ  
    1.4)  ควรพิจารณาท าคันดินกั้นระหว่างบ่อฝังกลบกับบ่อบ าบัดน้ าเสียชุดที่ 2 เพ่ือไม่ให้มี
การเทขยะลงบ่อบ าบัดน้ าเสียอีก และควรน าขยะออกจากบ่อบ าบัดน้ าเสียด้วย เพ่ือให้สามารถใช้รองรับน้ าเสีย
ส่วนหนึ่งในช่วงฤดูฝน 

  2) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรก าหนดมาตรการในการป้องกันเหตุไฟไหม้ หรือการเผา
ขยะในบริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอย โดยสร้างความเข้าใจความรู้ให้กับพนักงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะและ
ผู้ประกอบการคุ้ยขยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เฝ้าระวังดูแลไม่ให้เกิดไฟไหม้และลักลอบเผาขยะในพื้นที่ และจัดหา
อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอ พร้อมมีการตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอ 

 3)  ควรจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ  ข้อมูลการคัด
แยกขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ  ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ข้อมูลองค์ประกอบขยะ  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้
จากการจัดการขยะ  เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ต่อไป 

 4)  เทศบาลฯ ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการ
ปนเปือ้นสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 

 5)  เทศบาลฯ ควรปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชนและเกษตรกร และพิจารณาก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ส าหรับผู้ประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม   

 6)   เทศบาลฯ ควรพิจารณาด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่  
ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมทั้งหมด  ตะกั่ว  ปรอททั้งหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และ
สังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม   
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สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม 
ณ วันที่  16 พฤษภำคม 2559 
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4.10  ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลต ำบลเชียงยืน  จังหวัดมหำสำรคำม 

  4.10.1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
   เทศบาลต าบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
และกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2553  รวมวงเงินทั้งสิ้น  49.692 ล้านบาท  ดังรายละเอียดใน 
ตารางที ่49 
 
ตำรำงท่ี  49 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลเชียงยืน  
ล ำดับ

ที่ 
ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมำณ 

วงเงิน 
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดมลูฝอย 

2 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.95 จัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

3 2543-2544 กองทุนสิ่งแวดล้อม และ JBIC 21.742 
 

ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 

4 2552-2553 กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

25.00 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2   

 
  4.10.2  กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย  เทศบำลต ำบลเชียงยืน 
    เทศบาลต าบลเชียงยืน มีพ้ืนที่ 2.26 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ชุมชน มีประชากร  
8,731 คน  2,731 ครัวเรือน องค์ประกอบขยะมูลฝอยเป็นขยะอินทรีย์ร้อยละ 61 ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 10 และ
ขยะทั่วไป ร้อยละ 29 

    4.10.2.1 กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
    เทศบาลต าบลเชียงยืน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้  6 ตันต่อวัน การเก็บขน
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเชียงยืนด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการทั้งหมด  2.26  ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เทศบาล
ทั้งหมด  โดยมีจ านวนครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งสิ้น  2,731 ครัวเรือน มีภาชนะรองรับขยะ 
มูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท เป็นถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 209 ใบ  
ถังพลาสติก ขนาด  60 ลิตร  จ านวน 430 ใบ และถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จ านวน 285 ใบ มีรถเก็บขนขยะ
มูลฝอย 4 คัน มีเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 3 คน และพนักงานเก็บขนท้ายรถ 7 คน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 50 
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      ตำรำงที ่50    รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลเชียงยืน 

ล ำดับที ่ ประเภทรถ ขนำดควำมจุ (ลบ.ม.) สภำพกำรใช้งำน 
1 รถบรรทุกขยะแบบไฮดรอลิกอัดท้าย 10 พอใช้ 

2 รถ 6 ล้อ เปิดข้างเททา้ย 5 ช ารุด 

3 รถปิกอัพขยะเปิดข้างเทท้าย 3 พอใช้ 
4 รถ 6 ล้อเปิดข้างเทท้าย 5 ช ารุด 
 

  4.10.2.2 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นระบบผสมผสาน ตั้งอยู่
บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 1  ต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ 113) เนื้อที่ 60 ไร่  ซึ่งเป็น
ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาล  3 กิโลเมตร  ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ หมู่ 
1 บ้านหมากหญ้า  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเชียงยืน แบ่งเป็น 2 ระยะ  ได้แก่ 
    ระยะที่ 1  ออกแบบเพ่ือให้มีการด าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็น 
ได้แก่  อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง  อาคารซ่อมบ ารุงและจอดเครื่องจักร ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ลานล้างรถ 
และบ่อฝังกลบที่สามารถด าเนินการฝังกลบได้ 10 ปีแรก (ปี 2543-2554) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้
ประมาณ  36,350  ลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2544– มิถุนายน 2554  ปัจจุบัน
เทศบาลฯ ด าเนินการปิดบ่อฝังกลบระยะที่ 1 แล้ว 
    ระยะที่ 2  ออกแบบเพ่ือให้มีการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย  โดยเป็นการก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบประกอบด้วย บ่อฝังกลบที่สามารถรองรับ
ปริมาณมูลฝอยได้ประมาณ 43,360  ลูกบาศก์เมตร  มีอายุการใช้งาน 10 ปี (ปี 2555-2563)  อาคารหมักปุ๋ย 
และอาคารคัดแยกโดยใช้แรงงานคน โดยเปิดใช้งานตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554    โดยระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประกอบด้วย   
   1. บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  ประกอบด้วย 
    ระยะที่ 1  จ านวน 1 บ่อออกแบบฝังกลบ 3 ชั้น  สูงชั้นละ 2.7 เมตร  สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยได้ประมาณ 36,350 ลูกบาศก์เมตร อายุการใช้งาน 10 ปี (ปี 2543-2554) ขณะนี้ด าเนินการ
ปิดบ่อฝังกลบเรียบร้อยแล้ว 
    ระยะที่  2 จ านวน 1 บ่อ ออกแบบฝังกลบ 4 ชั้น  สามารถรองรับปริมาณขยะ 
มูลฝอยได้ประมาณ 43,360 ลูกบาศก์เมตร อายุการใช้งาน 10 ปี (ปี 2555-2563) เปิดใช้งานในชั้นที่ 2 แล้ว 

 2. ระบบบ าบัดน้ าเสียด าเนินการก่อสร้างพร้อมระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่  1 
ประกอบด้วย  3  บ่อต่อแบบอนุกรมคือ  บ่อไร้อากาศ (Anaerobic Pond)  ความลึก  2.5 เมตร  พื้นที่ 800 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก  26 วัน  บ่อกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond)  ความลึก 1.5 เมตร  พ้ืนที่  840 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก  16 วัน  และบ่อบ่ม (Maturation Pond) ความลึก 1.25 เมตร  พ้ืนที่  540 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก 9 วัน   
 3. กลุ่มอาคาร  ด าเนินการก่อสร้างพร้อมระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย  
อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง   อาคารซ่อมบ ารุงและจอดเครื่องจักร   บ้านพักพนักงาน  ถังน้ าประปา  ลาน
ล้างรถ และรั้ว  ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ และมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
 4. บ่อหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากตะกอน  ไม่ได้มีใช้งาน 
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รูปที ่ 78  แผนที่ที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลเชียงยืน  จังหวัดมหำสำรคำม  
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รูปที ่79 แผนที่ที่ต้ังระบบก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลเชียงยนื  จังหวัดมหำสำรคำม และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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 5. บ่อสังเกตุการณ์  จ านวน  4  บ่อ  มีลักษณะบ่อเป็นวงซีเมนต์วางซ้อนกันและมีช่องว่าง
ระหว่างรอยต่อ  ซึ่งเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ 
 6. อาคารหมักปุ๋ย  ขนาด 50 x14 เมตร  และบ่อหมักปุ๋ย ขนาด  21  ลูกบาศก์เมตร  
จ านวน  14 บ่อเป็นอาคารที่ก่อสร้างพร้อมกับระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2  ไม่ได้มีการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์  แต่มีการใช้งานเพ่ือจัดเก็บขยะรีไซเคิลรอจ าหน่าย เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ 
 7. อาคารคัดแยกขยะ ขนาด  30  x 12.82 เมตร  ลักษณะเป็นอาคารโล่ง  ใช้แรงคนในการ
คัดแยกขยะ เป็นอาคารที่ก่อสร้างพร้อมกับระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2  มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์  
ดังรูปที่ (79)  และ รูปที่ (80) 
 
  4.10.3 กำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลเชียงยืน 

  แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดมหาสารคาม  
ปี 2558-2562  ได้ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่ เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย โดยกลุ่มพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเชียงยืน  
มีเทศบาลต าบลเชียงยืนเป็นพ้ืนที่หลักในการด าเนินงานก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีพ้ืนที่ 
48 ไร่ และมีศักยภาพยกระดับเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานโดยการหมักท าปุ๋ยและแปรรูปขยะ
มูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง (RDF) ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบจาก 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเชียงยืน อ าเภอ
ชื่นชม และอ าเภอโกสุมพิสัย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน  31  แห่ง  
 ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลเชียงยืน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก าจัด
ขยะมูลฝอยด้วย จ านวน 17 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าก าจัด ณ ศูนย์จัดการมูลฝอยประมาณ  28.54 ตัน
ต่อวัน  โดยเป็นปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 6.03 ตันต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ 21  และ
ปริมาณขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาล  22.54 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 79  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
การก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 600 บาทต่อตัน  ดังตารางที่ 51 
 

 ตำรำงท่ี 51 ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเข้ำศูนย์กำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลเชียงยืน 
 

ชุมชน/เทศบำล/อบต./เอกชน ปริมำณขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) 

เทศบาลต าบลเชียงยนื 6 

เทศบาลต าบลโพนทอง 1.74 

เทศบาลต าบลหัวนาค า 2.25 

เทศบาลต าบลกุดปลาดุก 0.73 

อบต.แห่ใต้ 1.18 

อบต.ยางทา่แจ้ง 1.16 

อบต.เชียงยืน 2.81 

อบต.เสือเฒ่า 1.63 

อบต.กู่ทอง 2.23 

อบต.ดอนเงิน 1.08 

อบต.เหล่าบัวบาน 0.88 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

 

~ 218 ~ 
 

 ตำรำงท่ี 51 ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเข้ำศูนย์กำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลเชียงยืน (ต่อ) 
 

ชุมชน/เทศบำล/อบต./เอกชน ปริมำณขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) 

อบต.หนองซอน 1.94 

อบต.นาทอง 1.26 

อบต.เหล่าดอกไม้ 0.64 

อบต.ชื่นชม 1.23 

อบต.นาสนีวน 1.42 

โรงงานแหอวน 0.36 

4.10.4 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลเชียงยืน 

     1)  ด้ำนเทคโนโลยี 

   ประสิทธิภาพการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยพบว่า การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย 
ที่เข้าศูนย์  ใช้พ้ืนที่ฝังกลบชั้นที่ 2 ก าจัดขยะโดยท าการเกลี่ยและบดอัดขยะ แล้วทยอยฝังกลบขยะได้ประมาณ  
1 ส่วน 4 ของบ่อฝังกลบ  ไม่ได้ด าเนินการฝังกลบขยะทุกวัน ที่เหลือมีสภาพเป็นการเทกองไว้ในบ่อรอการ 
ฝังกลบ  มีการเปิดหน้างานค่อนข้างกว้าง ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ย่อย (Phase) ในการด าเนินงานฝังกลบ  และไม่มี
การก าหนดจุดเทขยะที่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหากีดขวางการท างานกันระหว่างเครื่องจักรหนักกับรถเก็บขนขยะ
ที่น าขยะมาทิ้ง ไม่สามารถดันขยะลงบ่อและฝังกลบได้ทุกวันเกิดขยะตกค้างไม่ได้ฝังกลบ ท าให้มีเศษขยะปลิว
กระจัดกระจายทั่วไปบริเวณสถานที่ก าจัดขยะ  ประกอบกับไม่มีการส ารองดินในการฝังกลบขยะและเครื่องจักร
ช ารุดต้องซ่อมแซมบ่อย  นอกจากนี้  มีข้อสังเกตพบน้ าชะขยะไม่ไหลเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ  
เทศบาลฯ ได้ท าร่องดักและระบายน้ าชะขยะจากบ่อฝังกลบมาเก็บกักไว้บริเวณบ่อดินหน้าบ่อฝังกลบที่ 1   
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการขยายระยะที่ 3 (บ่อฝังกลบที่ 3)  และใช้ขุดดินส าหรับฝังกลบขยะรายวัน  จึงท าให้ไม่มีดิน
ส ารอง และน้ าชะขยะไม่ได้รับการบ าบัด  ตลอดจนมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ดิน  น้ าใต้ดินและ
สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง  และไม่มีพ้ืนที่ฉนวนกันชน (Buffer zone) บริเวณท้ายบ่อฝังกลบ 

  ส าหรับอาคารท าปุ๋ยหมัก ไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์  โดยมีการใช้งานเป็น
สถานที่เก็บขยะหลังจากการคัดแยกของกลุ่มผู้คุ้ยขยะในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และอาคารคัด
แยกขยะ มีการใช้งานโดยกลุ่มผู้คุ้ยขยะที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล ฯ ท าการคัดแยกขยะเมื่อรถเก็บขนขยะเท
กองไว้ก่อนดันลงบ่อและบดอัดแล้วกลบทับด้วยดินต่อไป 

  ระบบบ าบัดน้ าเสีย อยู่ในสภาพใช้งานได้ แต่ไม่มีน้ าชะขยะเข้าระบบ และมีตะกอน
และเศษขยะลอยอยู่ในบ่อ ส่วนบ่อสังเกตการณ์รอบระบบ พบว่ายังไม่ได้มาตรฐานตามแบบของกรมควบคุม
มลพิษ เทศบาลฯ ไม่มีแผนและการด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดิน  ส าหรับระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ไม่มีการ
ใช้งาน 

 

ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
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   เครื่องจักรที่ใช้ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ได้แก่  (1) รถแทรกเตอร์ D6 ขนาด 165 
แรงม้า จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 3 ปี  (2) รถบรรทุกดินกลบทับขยะมูลฝอยขนาด 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน 
อายุการใช้งาน 13 ปี (3)  รถตักดินตีนตะขาบ 1 คัน ขนาด 136 แรงม้า อายุใช้งาน 2 ปี  (4) รถตักล้อยาง  
1  คัน  ขนาด  92 แรงม้า อายุใช้งาน 4 ปีและ (5) เครื่องชั่งน้ าหนัก อายุใช้งาน 11 ปี   ซึ่งอยู่ในสภาพใช้งานได้ 
แต่มีการซ่อมแซมบ่อย 
 

   2) ด้ำนงบประมำณ 
     เทศบาลต าบลเชียงยืนมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 15 
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  ส าหรับการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 600 บาทต่อตัน   
 

   3) ด้ำนบุคลำกร 
    เทศบาลต าบลเชียงยืน จัดให้มีบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 คน ประกอบด้วย นักบริหารงานสาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 1 คน  และลูกจ้างประจ า  2  คน   นอกจากนี้  ยังมีบุคลากรที่ด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย 10 คน  
ได้แก่ พนักงานขับรถ 3 คน และพนักงานเก็บขนท้ายรถ 7 คน  แต่มีบุคลากรที่ด าเนินงานในระบบก าจัดขยะเพียง   
2 คน ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง  1  คน และพนักงานขับรถยนต์  1 คน  รวมถึง บุคลากร
ด าเนินงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามบ้านเรือน (ลูกจ้างประจ า) 1 คน 
 

  4.10.5 ปัญหำและอุปสรรคของระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
  1) เทศบาลฯ ไม่สามารถท าการฝังกลบขยะได้ทุกวัน  เนื่องจาไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ย่อย (Phase) 
ในการด าเนินงานฝังกลบ ท าให้หน้างานกว้างเกินไป  และไม่ได้ก าหนดทางเข้า - ออกส าหรับรถเก็บขนขยะเข้า
ไปเทขยะในบ่อฝังกลบ  ตลอดจนไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่/เขตส าหรับการคุ้ยขยะของกลุ่มผู้คุ้ยขยะ  จึงมีการเทกอง
ขยะไว้ตามขอบบ่อ ท าให้มีขยะกระจายเต็มพ้ืนที่บ่อและมีน้ าชะขยะขังอยู่ในบ่อฝังกลบ ส่งผลให้ไม่สามารถดัน
ขยะลงบ่อเพ่ือบดอัดและฝังกลบได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้การใช้งานพ้ืนที่บ่อฝังกลบไม่มีประสิทธิภาพ มีอายุการ
ใช้งานสั้นลง และหากการบดอัดไม่แน่นพอ จะส่งผลต่อการขึ้นชั้นฝังกลบต่อไป  นอกจากนี้ อาจเกิดปัญหา
ร้องเรียนจากกลิ่นเหม็นและน้ าชะขยะไหลลงสู่พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
  2)  น้ าชะขยะขังอยู่ ในบ่อฝังกลบ ไม่ไหลเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  ซึ่งไม่มีสถานีสูบน้ าเสีย  
เทศบาลฯ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการท าร่องดินดักและระบายน้ าชะขยะออกจากบ่อฝังกลบมาเก็บกักไว้
บริเวณบ่อดินหน้าบ่อฝังกลบที่ 1 (บ่อฝังกลบที่ 3 ในอนาคต)  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ขุดดินส าหรับฝังกลบขยะรายวัน
จึงท าให้ไม่มีดินส ารอง และน้ าชะขยะไม่ได้รับการบ าบัด  ตลอดจนมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ดิน  น้ าใต้
ดินและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง 
  3)  บ่อสังเกตการณ์ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งมีลักษณะบ่อ
เป็นวงซีเมนต์วางซ้อนกันและมีช่องว่างระหว่างรอยต่อ จึงอาจจะท าให้เกิดการปนเปื้อนจากภายนอกสู่ตัวอย่าง
น้ าใต้ดิน ท าให้ผลการวิเคราะห์เกิดความคาดเคลื่อนได้ และเทศบาลฯ ยังไม่มีการด าเนินการติดตามเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ 
  4) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  ประกอบกับเครื่องจักร
ช ารุดบ่อย 
  5) ไม่มีการใช้อาคารหมักปุ๋ยตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบเข้าบ่อหมัก โดย  
ไม่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) แต่ใช้เป็นสถานที่คัดแยกขยะแทน  และไม่มีการจัด
ระเบียบการใช้อาคารคัดแยกขยะ เนื่องจากกลุ่มผู้คุ้ยเขี่ยขยะ ณ บ่อฝังกลบน าขยะที่คัดแยกได้มาพักไว้กระจาย
เต็มพ้ืนที่บริเวณอาคารคัดแยกและอาคารบ่อปุ๋ยหมัก 
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  6) บ่อหมักสิ่งปฏิกูล ใช้งานไม่ได้และระบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในการออกแบบ
ของกรมอนามัยแต่เดิม ซึ่งการบ าบัดอาจไม่ได้มาตรฐาน โดยมีบ่อหมักเพียง 5 บ่อ ตั้งอยู่บนที่สูงและลานตาก
ตะกอนติดกับบ่อหน่วงน้ า อาจเกิดการปนเปื้อนได้จากการชะล้าง  
  7) ไม่มีแนวพ้ืนที่ฉนวนหรือพ้ืนที่กันชน (Buffer zone) โดยเฉพาะทางด้านท้ายของบ่อ      
ฝังกลบหรือฝั่งทิศเหนือ และบ่อบ าบัดน้ าเสีย  รวมถึงรางระบายน้ ารอบพ้ืนที่โครงการมีการทับถมของดินและ
เศษขยะ อาจท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
  8)  การมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ยังมีน้อย
รวมถึงยังไม่มีการด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน 

  4.10.6 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 1)  ควรเตรียมการส าหรับฝังกลบขยะ ดังนี้ 
   1.1  ควรเร่งรัดการด าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะในบ่อให้แล้วเสร็จ  เพ่ือเตรียม
พ้ืนที่ส าหรับการขึ้นชั้นที่ 3  และการด าเนินงานต่อไปควรเปิดหน้างานให้แคบลง  และให้สามารถท าการบดอัด
และฝังกลบขยะได้ทุกวันควรแบ่งพ้ืนที่ภายในบ่อฝังกลบในการทยอยด าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะเป็น
เซลล์รายวัน  ซึ่งจะท าให้ลดปัญหาน้ าชะขยะ  ขยะปลิวกระจัดกระจาย  และกลิ่นเหม็น  ตลอดจน ท าให้ชั้นดิน
มีความแน่นพอส าหรับการท างานของเครื่องจักรหนักและการขึ้นชั้นฝังกลบต่อไป เพ่ือให้บ่อฝังกลบขยะ
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ 4 ชั้น  
   1.2  ก าหนดจุดพ้ืนที่ในการเทขยะ  และก าหนดระยะเวลาการปิด -เปิดส าหรับรถ
เก็บขนขยะ และระยะเวลาการด าเนินงานของเครื่องจักรในบ่อฝังกลบให้ชัดเจน  พร้อมทั้งท าข้อตกลงและ
สร้างเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
   1.3  จัดเตรียมดินส ารองให้เพียงพอ  และท าการฝังกลบขยะทุกวัน รวมถึงจัดหา
บุคลากรในการปฏิบัติงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอ 
   1.4  ควรเพ่ิมท่อระบายก๊าซบริเวณพ้ืนที่ช่วงกลางบ่อฝังกลบ และเพ่ิมความสูงของ
ท่อระบายก๊าซเดิม  
   1.5  ควรจัดระเบียบและปรับปรุงอาคารท าปุ๋ยหมัก ให้สามารถใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ เนื่องจากพบว่ามีบางหน่วยงานน าเศษใบไม้กิ่งไม้จากการตัดแต่งสวนมาทิ้งภายในบริเวณพ้ืนที่
โครงการ  โดยไม่ได้น าไปท าปุ๋ยหมัก  และควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจหน่วยงานเครือข่ายในการแยก
เก็บรวบรวมขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ เพ่ือจะได้น ามาเป็นวัตถุดิบในการท าปุ๋ยหมักในระบบต่อไป 
และลดภาระของบ่อฝังกลบ 
 2)  ควรปรับปรุงระบบรวบรวมและบ่อบ าบัดน้ าเสีย  เพ่ือให้น้ าชะขยะไหลเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย  ดังนี้ 
  2.1  ควรพิจารณาจัดท าท่อรวบรวมน้ าชะขยะจากบ่อฝังกลบเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย  
ก่อสร้างบ่อพักและปั๊มสูบน้ าเสียหากจ าเป็น  นอกจากนี้ ควรพิจารณาการลอกตะกอนในบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือ
ไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ าชะขยะและน้ าฝนได้พอเพียงในช่วงฤดูฝน 
  2.2  ควรพิจารณาหารือกับผู้ออกแบบเพ่ือตรวจสอบระบบรวบรวมน้ าเสียและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าว  ซึ่งไม่ควรปล่อยให้น้ าชะขยะไหลตามร่องดิน
และเก็บกักไว้ที่บ่อดินบริเวณพ้ืนที่บ่อฝังกลบที่ 3  อาจจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ดินและสิ่งแวดล้อม   
  2.3  เนื่องจากบ่อบ าบัดน้ าเสียตั้งอยู่บริเวณที่สูงกว่าบริเวณรอบข้างที่เป็นที่นา ซึ่ง
เคยมีเรื่องร้องเรียนประจ าในช่วงฤดูฝน ถึงแม้ว่าเทศบาลต าบลเชียงยืนจะจัดซื้อที่ดินบริเวณรอบข้างประมาณ 
20 ไร่ แล้วก็ตาม แต่หากมีการไหลล้นออกไปบริเวณพ้ืนที่รอบข้าง อาจท าให้มีการสะสมของสารพิษ และ
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แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างต่อไป ดังนั้น เทศบาล ฯ ควรพิจารณาให้มีการควบคุมมิให้น้ าเสียจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียไหลล้นออกนอกพ้ืนที่โครงการได้ อาทิ การน าน้ าทิ้งจากบ่อสุดท้ายมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
โครงการ เป็นต้น   และควรด าเนินการน าตะกอนและเศษขยะออกจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้รองรับน้ าชะขยะ
และน้ าฝนในช่วงฤดูฝนได้อย่างพอเพียงไม่มีการไหลล้นออกสู่พ้ืนที่ภายนอก   
  3)  ควรปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือให้ได้ตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ และควร
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่  ทองแดง  นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  
โครเมียมทั้งหมด  ตะกั่ว  ปรอททั้งหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและ      
ฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม   
  4)  ควรปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ควบคู่กับ
การประชาสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
และเกษตรกร และพิจารณาก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตส าหรับ
ผู้ประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม   
  5)  ควรเสริมพ้ืนที่ฉนวน (Buffer Zone)  โดยการปลูกไม้ยืนต้นรอบอาณาเขตของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะบริเวณฝั่งทางทิศเหนือของบ่อฝังกลบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม  เพ่ือ
เป็นปิดกั้นทางสายตา  ลดปัญหากลิ่นเหม็นและป้องกันขยะปลิวสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ   และควรมีการขุดลอก
และท าความสะอาดรางระบายน้ าฝนรอบพ้ืนที่โครงการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่างสะดวก 
  6)  ควรเตรียมการในการขยายศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถรองรับและก าจัด
ขยะมูลฝอยจากเครือข่ายปัจจุบันและที่อาจเพ่ิมขึ้นในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงครอบคลุมกลุ่มพ้ืนที่ที่
ก าหนดไว้  ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้นโยบาย Road Map การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  ประกอบกับพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บ่อฝังกลบเดิมที่ปิด
แล้ว (บ่อฝังกลบที่ 1)     
  7)  ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการ
ปนเปื้อนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม   
  8)  ควรมีการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เพ่ือให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ  ข้อมูลการคัดแยก
ขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ  ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ข้อมูลองค์ประกอบขยะ  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จาก
การจัดการขยะ  เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

 

~ 224 ~ 
 

สภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลต ำบลเชียงยืน  จังหวัดมหำสำรคำม 
ณ วันที่ 20 เมษำยน 2559 
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4.11  ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 4.11.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย   
เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  33.80  ล้านบาท ตารางที่ 52 

ตารางท่ี 52 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื้องต้นระบบก าจัดขยะมลูฝอย 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2.313 สร้างบ่อหมักและโรงอบตกตะกอน
และซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล  เครื่องบดกาก
อุจจาระ  และเครื่องสูบน้ า 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

4.160 จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบชนิด
ตีนเป็ด ขนาด 120 แรงม้า 

4 2544 – 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม  

24.815 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ผูกพันงบประมาณ 2 ปีคือ 
   ปี 2544 วงเงิน  4.963 ล้านบาท 
   ปี 2545 วงเงิน 19.852 ล้านบาท 

5 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

0.470 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิด
ข้างเทท้าย ความจุ 3 ลบ.ม. จ านวน  
1 คัน 

 

 4.11.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 
   เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  มีพ้ืนที่ 39.5 ตร.กม. ประกอบด้วย 33 ชุมชน มีจ านวนประชากร 
21,555 คน  10,615 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ปี 2557) 

   4.11.2.1 การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
     เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู จัดให้บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็น
แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท เป็นถังยางรถยนต์ 50 ลิตร  จ านวน 3,090 ใบ และถังพลาสติก 120 ลิตร 
จ านวน 1,552 ใบ  ตั้งในเขตชุมชนเทศบาลฯ  และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 12 คัน  (ตารางที่ 53)  
สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการในเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 85 ของจ านวน
ครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด   
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 ตารางท่ี 53 จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย 

        

  4.11.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  ตั้งอยู่บริเวณบ้านต าแย 
ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  (รูปที่ 82 และรูปที่ 83)  มีชุมชนดอนหั่นตั้งอยู่ใกล้สถานที่
ก าจัดขยะมากที่สุด โดยห่างจากที่ก าจัดขยะประมาณ 1 กิโลเมตร และแหล่งน้ าสาธารณะห้วยกุดหิน ห่างจาก
ระบบประมาณ 800 เมตร  มีพ้ืนที่ 27 ไร่   ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ  และห่างจากเขตเทศบาลฯ 
ประมาณ 4 กิโลเมตร   มีห้วยกุดหินห่างจากระบบ 800 เมตร  โดยเปิดใช้งานระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1  
เมื่อปี พ.ศ. 2546  มีอายุการใช้งานออกแบบไว้ 20 ปี 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 เทศบาลเมืองหนองบัวล าภูประกอบด้วย  
  1. บ่อฝังกลบ  จ านวน 1 บ่อ   พ้ืนที่ฝังกลบ  14 ไร่  ออกแบบฝังกลบ 4 ชั้น   
  2. กลุ่มอาคารในระบบก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ อาคารส านักงานและเครื่องชั่งขยะ  ป้อมยาม  
อาคารจอดรถและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 1 หลัง  บ้านพักพนักงาน 6 ห้อง  ลานล้างรถ  ป้ายโครงการ  รั้ว
คอนกรีตรอบโครงการ ระบบจ่ายน้ า ประกอบด้วย หอถังสูง ความจุ 20 ลบ.ม. ถังพักน้ าบนดิน ความจุ 16 ลบ.
ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า 2 ตัว โดยมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์  และได้ปรับปรุงโรงซ่อมบ ารุง ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามวัตถุประสงค ์

  3. ระบบหมักสิ่งปฏิกูล  ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากช ารุด 
  4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย บ่อสูบน้ าเสียขนาด 2.0x3.0x5.5 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
ขนาด 100 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 ตัว  เป็นจุดรวบรวมน้ าเสียจากบ่อฝังกลบเข้าระบบบ าบัด ซึ่งใช้งานไม่ได้ 
เนื่องจากเครื่องสูบน้ าช ารุด   และบ่อบ าบัดน้ าเสีย 3 บ่อ ได้แก่ บ่อหมักไร้ออกซิเจน (Anaerobic Pond) 
ขนาด 22.0x30.0x3.5 เมตร  บ่อผึ่ ง (Facultative Pond) ขนาด 30x30x2.5 เมตร และบ่อเติมอากาศ  
(Aerobic Pond) ขนาด 25x30x1.5 เมตร   
 

ล าดับ ประเภท 
ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ทะเบียน  สภาพการใช้งาน 

1 รถบรรทุกขยะเบอร์ 2 9.12 80-2997 ช ารุด ไมไ่ด้ใช้งาน 
2 รถบรรทุกขยะเบอร์ 3 9.12 80-3504 ช ารุดไมไ่ด้ใช้งาน 
3 รถบรรทุกขยะเบอร์ 4 9.12 80-4159 เก็บขนกิ่งไม ้
4 รถบรรทุกขยะเบอร์ 5 9.12 80-4251 ใช้เก็บขนขยะ 
5 รถบรรทุกขยะเบอร์ 6 9.12 80-4855 ใช้เก็บขนขยะ 
6 รถบรรทุกขยะเบอร์ 7 6.97 80-9556 ใช้เก็บขนขยะ (วิ่ง 2 รอบ) 
7 รถบรรทุกขยะเบอร์ 8 6.97 80-9558 ออกพัฒนาชุมชน (วิง่ 2 รอบ) 
8 รถบรรทุกขยะเบอร์ 9 6.97 80-9560 ช ารุดไมไ่ด้ใช้งาน  
9 รถบรรทุกขยะเบอร์ 10 6.97 80-9557 ใช้เก็บขนขยะ 
10 รถบรรทุกขยะเบอร์ 11 6.97 80-9554 ใช้เก็บขนขยะ 
11 รถบรรทุกขยะเบอร์ 12 6.97 80-9561 ใช้เก็บขนขยะ (วิ่ง 2 รอบ) 
12 รถบรรทุกขยะเบอร์ 13 2.61 80-3227 ใช้เก็บขนขยะ 
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 5.   บ่อสังเกตการณ์  4 บ่อ ซึ่งเดิมมีลักษณะเป็นถังซีเมนต์ ขนาด 0.8 เมตร ลึก 9.0 เมตร เจาะรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ระยะ 25 เซนติเมตร  ซึ่งแตกร้าวและมีการปนเปื้อนของน้ าชะขยะบางส่วน  
และเมื่อปี 2553  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้เจาะบ่อสังเกตการณ์ให้ใหม่ จ านวน 2 บ่อ ภายใต้โครงการ
ส ารวจประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ าบาดาลในพ้ืนที่ใกล้เคียงแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใช้งานได้ปกติ   
 1.6  ท่อระบายก๊าซ 12 จุด  ซึ่งขณะส ารวจ มีเพียง 4 จุดเท่านั้น   
ดังผังบริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอยใน รูปที่ 84 

 

  4.11.3 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
    เทศบาลเมืองหนองบัวล าภูเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ 1 จังหวัดหนองบัวล าภู  
มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย วันละ  52-53  ตัน จากเทศบาลเมืองหนองบัวล าภูประมาณ 33  
ตัน/วันหรือคิดเป็นร้อยละ  63 และปริมาณขยะจากเครือข่าย 19 ตัน/วันหรือคิดเป็นร้อยละ 37  โดยจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 470 บาท/ตัน ปัจจุบันมีหน่วยงานน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด
ทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน (รวมเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู) ดังตารางที่ 54 

 ตารางท่ี 54 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  
ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ (ตัน/วัน) ระยะทาง (กม.) 

เทศบาลเมืองหนองบัวล าภ ู 33.03 4.0 
เทศบาลต าบลนากลาง 6.00 35.8 
อบต.นาค าไฮ  0.97 21.9 
อบต.หนองสวรรค์  1.16 13.8 
อบต.บ้านขาม 1.84 14.2 
อบต.โนนทัน 2.08 18.0 
อบต.หนองบัว 1.04 7.0 
อบต.หนองภัยศูนย์ 1.64 15.5 
อบต.หนองหว้า 0.78 3.0 
อบต. บ้านพร้าว 1.13 15.6 
อบต.โนนขมิน้ 1.42 15.0 
อบต.กุดจิก 1.12 26.1 
อบต.นาเหล่า 0.43 55.0 

        ที่มา : เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู ,2559  
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รูปที่ 82  แสดงที่ต้ังของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวล าภ ู
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รูปที่   83    แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก าจัดขยะเทศบาลเมอืงหนองบัวล าภูและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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บ่อสังเกตการณ์ 

   

รูปที่ 84  ผังบริเวณสถานที่ก าจดัขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 
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 4.11.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) ด้านเทคโนโลยี  ประสิทธิภาพการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยพบว่า   
     1.1  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติและมีการใช้งานในปัจจุบัน ยกเว้น สถานีสูบน้ าเสียและ
เครื่องสูบน้ าช ารุดไม่มีการใช้งานตั้งแต่ปี 2553  และบ่อหมักสิ่งปฏิกูลอยู่ในสภาพช ารุด  นอกจากนี้ เทศบาลฯ 
ได้ท าการปรับปรุงอาคารซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากอาคารเดิมที่ออกแบบและ
ก่อสร้างไว้ มีลักษณะแคบเกินไป        
     1.2  การก าจัดขยะมูลฝอย  แบ่งออกเป็น 2 บริเวณคือ (1) บริเวณหน้างานมีการ
ด าเนินการบดอัดขยะส าหรับขยะที่เข้าระบบทุกวัน ขณะนี้ขึ้นชั้นที่ 4 ออกแบบไว้ 4 ชั้น  และท าการทยอย     
ฝังกลบทุกวัน   และ (2) บริเวณกองขยะเก่าสะสมอยู่บริเวณใกล้กับระบบบ าบัดน้ าเสีย ซ่ึงเป็นชั้นฝังกลบที่ 2  ยัง
ไม่ได้ฝังกลบและไม่มีการท าคันดินกัน  ส่งผลให้มีน้ าชะขยะบางส่วนไหลลงสู่รางระบายน้ าฝน   
     1.3  สภาพบ่อบ าบัดน้ าเสีย  มีน้ าเต็มบ่อทั้ง 3 บ่อ  ซึ่งอาจจะไม่สามารถรองรับน้ าได้
เพียงพอในฤดูฝน  และเทศบาลฯ ไม่มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์   
     1.4  บ่อหมักสิ่งปฏิกูลช ารุดไม่มีการใช้งาน เนื่องจากเมื่อขึ้นชั้นฝังกลบที่ 2  ต าแหน่ง
ที่ตั้งของบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับต่ ากว่าบริเวณบ่อฝังกลบขยะ ท าให้มีการเทและฝังกลบขยะทับบ่อหมัก
สิ่งปฏิกูล และไม่พบรางระบายน้ าฝน ซึ่งออกแบบไว้รอบบ่อฝังกลบในบริเวณดังกล่าว  
    1.5  ครุภัณฑ์งานก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (D-5) 124 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 18 ปี  สภาพช ารุด  รถขุดตักตีนตะขาบ (Backhoe) 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
อายุการใช้งาน 15 ปี  และรถบรรทุกดิน 5 ลบ.ม. 195 แรงม้า จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 15 ปี  อยู่ใน
สภาพพอใช้   

   2) ด้านงบประมาณ  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
หนองบัวล าภู มีการจัดเก็บในอัตรา ได้แก่  ครัวเรือน 20 บาทต่อเดือน  สถานประกอบการและอาคาร 
พาณิชยกรรม  20-100 บาทต่อแห่ง ขึ้นกับปริมาณขยะมูลฝอย  ส าหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะ 
มูลฝอย มีการเก็บค่าก าจัดขยะจากเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ในอัตรา 470 บาทต่อตัน 

   3)  บุคลากร  กองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวล าภูเป็นส่วนที่ดูแลการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย มีบุคลากรประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองช่าง 1 คน  นายช่างเครื่องกล  1 คน และเจ้าพนักงาน
สุขาภิบาล 1 คน  นอกจากนี้ มีพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานก าจัดขยะมูลฝอย 8 คน ได้แก่ พนักงานขับเครื่องกล
ขนาดหนัก 1 คน  ขนาดกลาง 1 คน  พนักงานขับรถบรรทุกเทท้าย 1 คน คนงาน 4 คน และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 1 คน 
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รูปที่ 85 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่งของระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 
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 4.11.5  ปัญหาและอุปสรรค 
   1)  เครื่องจักรที่ใช้ในระบบช ารุดบ่อย เนื่องจากอายุการใช้งานเกิน 10 ปี และมีค่าซ่อมแซม
ค่อนข้างสูง  ประกอบกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีการออกแบบโดยใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่บ่อฝังกลบขยะ  
ท าให้ไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บดินเพื่อฝังกลบภายในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เพียงพอ  จึงไม่สามารถด าเนินการ
ฝังกลบขยะได้ทุกวัน  ส่งผลให้มีกองขยะสะสมเพ่ิมมากขึ้น  ขยะปลิวกระจัดกระจายทั่วบริเวณ และน้ าชะขยะ
ไหลลงสู่รางระบายน้ าฝนและออกนอกพ้ืนที่โครงการ   
  2) สถานีสูบและบ่อบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย โดยมีสภาพแผ่นพลาสติกกันซึม 
(HDPE) ขาดช ารุด และเครื่องสูบน้ าเสียช ารุด ท าให้ไม่สามารถรวบรวมน้ าชะขยะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดปัญหาน้ าชะขยะขังในบ่อฝังกลบและไหลล้นออกมาบริเวณรอบข้างบ่อฝังกลบลงสู่
รางระบายน้ าฝน  รวมถึงการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้  สภาพบ่อบ าบัดน้ าเสียมีน้ าเต็มบ่อ ซึ่งอาจจะ
ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน   
  3)  บ่อฝังกลบขยะไม่มีการท าคันดินรอบล้อมบ่อฝังกลบทุกด้าน ท าให้มีกองขยะสะสมจ านวน
มาก ซึ่งอาจยากต่อการก าจัดในอนาคตและต้องใช้งบประมาณลงทุนเพ่ิมข้ึน รวมถึง ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหา
น้ าชะขยะไหลล้นสู่รางระบายน้ าฝนและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้   
  4) มีดิน เศษขยะ วัชพืชขึ้น และน้ าชะขยะในรางระบายน้ าฝน อาจขัดขวางการไหลระบายน้ า 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และไม่มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์  รวมถึง ระบบหมัก        
สิ่งปฏิกูลช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีการเทและฝังกลบขยะทับบ่อหมักสิ่งปฏิกูล   
  5)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะของเทศบาลไม่คุ้มทุนจึงท าให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย
ไม่เพียงพอกับภาระการด าเนินการก าจัดขยะ 
  6)  เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น และมีการคัดแยกขยะทั้งขยะ
รีไซเคิลและขยะอันตรายชุมชนค่อนข้างน้อย อาจท าให้เกิดปัญหาบ่อฝังกลบขยะมีอายุการใช้งานที่น้อยลง   

 

 4.11.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1)  เทศบาลฯ  ควรเร่งด าเนินการจัดท าคันดินล้อมรอบบ่อฝังกลบทุกด้านและทยอยฝังกลบ
กองขยะสะสม เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่ดังกล่าวรองรับขยะรายวันได้ต่อไป และป้องกันน้ าชะขยะไม่ให้ไหลลงสู่ราง
ระบายน้ าฝน   
  2)  ควรด าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะให้ได้ทุกวัน  โดยสามารถใช้พ้ืนที่ที่ฝังกลบขยะเป็น
พ้ืนที่จัดเก็บดินส ารองส าหรับฝังกลบได้  เพ่ือไม่ให้มีขยะสะสมตกค้างจากการฝังกลบเพ่ิมข้ึนและเป็นการป้องกัน
น้ าชะขยะไม่ให้ไหลลงสู่รางระบายน้ าฝน  นอกจากนี้ ควรพิจารณาเจาะท่อระบายก๊าซในพ้ืนที่ฝังกลบเพ่ิม  เพ่ือ
ระบายก๊าซมีเทนออกและป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะ 
  3)  ควรพิจารณาการปรับปรุงระบบรวบรวมและระบายน้ าชะขยะมายังบ่อบ าบัดน้ าเสีย โดย
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อาจจะท าร่องดักเพื่อรวบรวมน้ าชะขยะ และใช้เครื่องสูบน้ าสูบน้ าชะขยะมายังบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย เพื่อมิให้น้ าชะขยะไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการตามรางระบายน้ าฝน  และในระยะต่อไป 
ควรพิจารณาด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อบ าบัดน้ าเสียและปั๊มสูบน้ าเสีย เพ่ือให้สามารถรองรับน้ าชะขยะ
และป้องกันมิให้น้ าเสียปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดิน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนการพิจารณาแนวทาง
น าน้ าทิ้งจากการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการ นอกจากนี้ ควรการท าความสะอาดรางระบายน้ าฝน
รอบพ้ืนที่โครงการไม่ให้มีขยะหรือวัชพืชกีดขวางการระบายน้ าในช่วงฤดูฝน 
  4)  ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการ
ปนเปื้อนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
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  5)  ควรด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่  ทองแดง  นิเกิล  
แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมทั้งหมด  ตะกั่ว  ปรอททั้งหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม   
  6)  ควรด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เพ่ือให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ตลอดจน  ควรจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ  ข้อมูล
การคัดแยกขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ  ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ข้อมูลองค์ประกอบขยะ  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและ
รายได้จากการจัดการขยะ  เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ต่อไป 
 7) ควรพิจารณาปรับปรุงหรือออกแบบการใช้งานของระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้มี
การใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

8) ควรพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมอัตราการก าจัดขยะมูลฝอยต่อตันจากเครือข่ายที่เข้า
ร่วมศูนย์จากต้นทุนที่มีการด าเนินงานจริง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความไม่คุ้มทุนในการก าจัดขยะไม่ให้เป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายกับเทศบาล โดยมีการชี้แจงให้ เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์เข้าใจถึงที่มาของการก าหนดอัตราการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่คุ้มทุนร่วมกัน 

9) เนื่องจากบ่อฝังกลบใกล้เต็ม  จึงควรพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมที่ดิน
และศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอยในระยะที่  2  รวมถึง เตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณและบุคลากร  เพ่ือรองรับการขยายศูนย์ก าจัดขยะในอนาคต  ตลอดจน  จัดหาแนวทางการบริหาร
จัดการศูนย์ร่วมกับเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์   
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สภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู และพื้นทีขยะสะสม  
 ณ  วันที่ 7 มิถุนายน  2559 
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4.12  ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลต าบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 4.12.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย   
   เทศบาลต าบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศูนย์
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จากส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวน 53,019,000 บาท ก าหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ   
2 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 55 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโนนสัง 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2556 

ได้รับอุดหนุนจากส านัก
นโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9,543,500 
 

งวดที่ 1 
- งานก่อสร้างอาคารส านักงาน 
- งานก่อสร้างรั้วรอบหน้าโครงการ 
- งานก่อสร้างอาคารจอดรถ 
- งานบ่อหมักสิ่งปฏิกูล 
งวดที่ 2 
- ระบบระบายน้ าในพื้นที่โครงการและงาน
ดินรอบโครงการ (บึงประดิษฐ์) กว้าง 3 เมตร 
- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ (งานถนน
คอนกรีตเสริมเหล้กและลานคอนกรีตพื้นที่
รวม 580 ตร.ม. และงานถนนผิวจราจรลูกรงั) 
- งานป้ายโครงการ 
- งานระบบท่อประปาและสุขาภิบาลบริเวณ
กลุ่มงาน 

เทศบาลต าบลโนนสังสมทบ 
1,060,300 

 

2 2557 ได้รับอุดหนุนจากส านัก
นโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

38,173,600 
 

งวดที่ 1 
- งานก่อสร้างบ่อฝังกลบที่  1 ได้ผลงานไม่
น้อยกว่า 55% ของเนื้องาน 
งวดที่ 2 
- งานก่อสร้างบ่อฝังกลบที่  1 ได้ผลงานไม่
น้อยกว่า 45% ของเนื้องาน 
- งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียได้ผลงานไม่
น้อยกว่า 50% ของเนื้องาน 
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ตารางท่ี 55 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโนนสัง (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

  

เทศบาลต าบลโนนสงัสมทบ 4,241,600 
 

งวดที่ 3  
- งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียได้ผลงานไม่
น้อยกว่า 50% ของเนื้องาน 
- งานบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน จ านวน 5 บ่อ 
และบ่อพักของฝังกลบที่ 1 
- งานล้างรถ 
- รถขุดตีนตะขาบขนาดประมาณไม่น้อยกว่า 
200 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
งวดที่ 4  
- รถบรรทุก 6 ล้อเทท้าย จ านวน 1 คัน 
- รถคักหน้าขุดหลัง จ านวน 1 คัน 
- รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน 
- งานท าความสะอาดบริเวณก่อสร้าง 

 

 4.12.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลโนนสงั 

   เทศบาลต าบลโนนสัง มีพ้ืนที่ 69.86 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 8,533 คน 2,506 ครัวเรือน 
มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 5 ตัน/วัน อัตราการเกิดขยะ 0.7 กิโลกรัม/คน/วัน องค์ประกอบขยะ ได้แก่ 
เศษอาหาร ร้อยละ 49.73  แก้ว ร้อยละ 7.13 โลหะ ร้อยละ 3.19 พลาสติก ร้อยละ 23.38  กระดาษ ร้อยละ 
2.83 เศษผ้า ร้อยละ 0.91 เศษใบไม้ /ไม้ ร้อยละ 12.83 การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ แบ่งออกเป็น 4 
ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมและขนส่ง ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนที่ 3 การก าจัดขยะมูลฝอย  
ด าเนินการโดยกองช่างสุขาภิบาล  ส าหรับส่วนที่ 4 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ด าเนินการโดยกองคลัง เทศบาลต าบลโนนสัง   

   4.12.2.1 การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

      เทศบาลต าบลโนนสัง จัดให้บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบ 
ถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท เป็นถังยางรถยนต์ 50 ลิตร จ านวน 863 ใบ ถังพลาสติก 120 ลิตร จ านวน 210 ใบ  
ตั้งในเขตชุมชนเทศบาลฯ และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 2 คันเก็บขนเฉลี่ยวันละ 1-2 เที่ยว  สามารถเก็บ
ขนขยะได้ประมาณวันละ 5.2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87 โดยให้เก็บขนขยะในพ้ืนที่ให้บริการ 15 หมู่บ้าน 29 
ชุมชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 56   

 ตารางที่ 56   รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโนนสัง 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ ขนาดความจุ (ลบ.หลา) ปีที่ได้มา 
สภาพการใช้

งาน 
1 แบบอัดท้าย 8 2545 ใช้งานได ้

2 แบบอัดท้าย 10 2546 ใช้งานได ้
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 4.12.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโนนสัง เป็นระบบแบบฝังกลบถูกหลัก
สุขาภิบาล เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2557  ตั้งอยู่บ้านโสกแดง หมู่ 8 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภู  (รูปที่ 4.12.1 และรูปที่ 4.12.2)  ห่างจากเทศบาลต าบลโนนสังประมาณ 5 กิโลเมตร สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโนนสัง มีการจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2536  ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบล
โนนสัง แต่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา พื้นที่ทั้งหมด 49 ไร่ 1 งาน 23  ตารางวา มี
ล าห้วยน้ าเที่ยง เป็นแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 เทศบาลโนนสัง  ประกอบด้วย  
  1. บ่อฝังกลบ  จ านวน 2 บ่อ พ้ืนที่ฝังกลบ 13 ไร่ ออกแบบฝังกลบ 3 ชั้น แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับ
ผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 3 เมตรและสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ 2.5 เมตร  ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 1,538 
ลูกบาศก์เมตร ส าหรับ 20 ปี ใช้มาแล้ว 2 ปี มีท่อระบายก๊าซ 8 จุด 
  2. กลุ่มอาคารในระบบ ได้แก่ อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง  ระบบผลิตน้ าประปาในโครงการ 
ลานล้างรถ  อาคารจอดรถ  อาคารห้องน้ าชาย-หญิง  ถนนภายในโครงการประเภท ค.ส.ล. กว้าง 4  เมตร และ
รั้วลวดหนาม  รางระบายน้ าฝน (ค.ส.ล.) 
  3. ระบบหมักสิ่งปฏิกูล  ใช้งานได ้
  4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย  

- บ่อบ าบัดน้ าเสีย 3 บ่อ ได้แก่ Anaerobic Pond  ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร , Facultative 
Pond ขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร และ Maturation Pond ขนาด 11,000 ลูกบาศก์เมตร 

- สถานีสูบน้ าเสีย ใช้งานได ้
- บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน  5 บ่อ  

 4.12.3 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

   แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2558-2562 ได้
ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย  โดยกลุ่มพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสัง มีพ้ืนที่เครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการร่วมใช้ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลทั้งหมด  
4 แห่ง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ดังนี้ เทศบาลต าบลโนนสัง เทศบาลต าบลกุดดู่ เทศบาลต าบล 
หนองเรือ เทศบาลต าบลบ้านค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดดู่ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ เพ่ือร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันในพ้ืนที่ดังกล่าว   
   ปัจจุบัน ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลโนนสัง  สามารถรองรับปริมาณขยะได้ 
วันละ 30 ตัน  แต่มีหน่วยงานที่เข้าร่วมน าขยะมาก าจัดที่ศูนย์ 2 แห่ง  มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าศูนย์ก าจัดขยะ 
มูลฝอยรวมประมาณวันละ 12 ตัน จากเทศบาลต าบลโนนสังประมาณ 10 ตัน/วัน และปริมาณขยะจาก
เครือข่าย 2 ตัน/วัน โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 500 บาท/ตัน (รูปที8่6) 
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 4.12.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

   1) ด้านเทคโนโลยี 

     ประสิทธิภาพการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลโนนสัง ได้ท าถนนทาง ลง
ให้รถวิ่งลงไปเทขยะในบ่อฝังกลบ  แต่ยังไม่มีการฝังกลบขยะรายวัน มีน้ าชะขยะขังอยู่ในบ่อฝังกลบ  และแผ่น
พลาสติก HDPE  บริเวณขอบบ่อฝังกลบฉีกขาดยังไม่ได้ซ่อมแซม   และเครื่องจักรที่ใช้ในระบบมีขนาดใหญ่
เกินไป ท าให้สิ้นเปลืองค่าน้ ามันไม่คุ้มกับการฝังกลบขยะปริมาณน้อย   

   ระบบหมักสิ่งปฏิกูลยังไม่มีการใช้งาน  โดยเทศบาลฯ แจ้งว่าผู้ประกอบการที่รับสัมปทาน
ไม่น าสิ่งปฏิกูลมาท้ิง เนื่องจากมีการขายให้เกษตรกรและการออกแบบระบบไม่สะดวกต่อการถ่ายสิ่งปฏิกูลลงบ่อ
หมัก  แม้ว่าเทศบาลฯ ได้พัฒนาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการถ่ายสิ่งปฏิกูลลงบ่อหมักแล้วก็ตาม   นอกจากนี้ยังไม่มี
แผนและการด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดิน   

  ครุภัณฑ์เครื่องจักร จัดซื้อในปี 2557  ประกอบด้วย รถแบคโฮ (รถขุดตีนตะขาบ) ขนาด 
200 แรงม้า จ านวน 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อเทท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน รถตักหน้าหลังขุด ขนาด 70 
แรงม้า จ านวน 1 คัน และรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า จ านวน 1 คัน  ทุกคันใช้งานได้ปกติ 

   2) ด้านงบประมาณ   เทศบาลต าบลโนนสัง มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ     
มูลฝอยอัตรา 20 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะเครือข่ายที่เข้ามาร่วม
ก าจัดอัตรา 500 บาทต่อตัน ส าหรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยประเภท ประชาชนทั่วไป 
สถานประกอบการ และอาคารพาณิชยกรรม  500 บาทต่อลูกบาศก์เมตร   

  3)  ด้านบุคลากร  บุคลากรประจ าระบบรวม 4 คน ประกอบด้วย หัวหน้าสถานีฯ 1 คน  
เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องชั่ง 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องจักร 2 คน  

 4)   ด้านการมีส่วนร่วม  เทศบาลฯ  เป็นพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
หนองบัวล าภู และตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการด าเนินการคัดแยกขยะในชุมชนและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ  ได้แก่ พ้ืนที่ต้นแบบบ้านโนนภูทอง หมู่ 4 บ้านโคกกลาง  และโรงเรียนโสกจาน   
โครงการถนนปลอดถัง  2  สายหลัก  โครงการคัดแยกขยะภายในส านักงานฯ  และโครงการคัดแยกขยะอันตราย
ชุมชน โดยจัดเก็บรวบรวมไว้ที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ  ขณะนี้รวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้ประมาณ 1 ตัน 
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รูปที่  86  แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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รูปที่  87  แผนที่แสดงที่ต้ังระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลโนนสังและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปที่ 88   ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

พ้ืนที่บ่อฝังกลบ ระยะที่ 2 
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รูปที่ 89 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่งของระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลโนนสัง 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 246 ~ 
 

 4.12.5  ปัญหาและอุปสรรค 

   1) ไม่ด าเนินการฝังกลบขยะรายวัน เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าศูนย์น้อย เมื่อเทียบกับ
การออกแบบไว้  และเครื่องจักรที่ใช้ในระบบมีขนาดใหญ่เกินไป ท าให้สิ้นเปลืองค่าน้ ามันไม่คุ้มกับการฝังกลบ
ขยะปริมาณน้อย  ส่งผลให้เทศบาลฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่อาจจะไม่คุ้มทุน และเป็น
การด าเนินงานที่ไม่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster)   
เนื่องจากท้องถิ่นบางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการรวบรวมและเก็บขนขยะ  ประกอบกับนโยบายการจัดการ
ขยะมูลฝอยของท้องถิ่นที่เข้าร่วมบางแห่งไม่ต่อเนื่อง  ซึ่งเมื่อเปลี่ยนผู้บริหารท้องถิ่นมักมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและเงื่อนไข 
  2)  ขยะมูลฝอยที่น ามาทิ้งพ้ืนที่ก าจัดมูลฝอยยังไม่ได้มีการคัดแยกขยะมาตั้งแต่ต้นทาง  ซึ่งมี
ผลต่ออายุการใช้งานของพ้ืนที่ก าจัดขยะลดลง   
  3)  แผ่นพลาสติกปูบ่อฝังกลบบริเวณขอบบ่อฉีกขาด ยังไม่ซ่อมแซม   
  4)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมในการด าเนินงานในสถานที่ฝังกลบขยะ
มูลฝอยและการด าเนินงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ท าให้ขาดความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน   ส่งผลให้ยังไม่
สามารถด าเนินการฝังกลบขยะได้ทุกวัน  เกิดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวัน และขยะปลิวกระจัดกระจายในพ้ืนที ่
  5)  ยังไม่มีการปลูกต้นไม้ ส าหรับเป็นพ้ืนที่ฉนวน และไม่มีประตูปิดเปิดบริเวณทางเข้าระบบ 

 4.12.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1)  ควรเร่งด าเนินการซ่อมแซมแผ่นพลาสติกบริเวณขอบบ่อฝังกลบที่ช ารุดเสียหาย   
 2)  ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เครือข่ายที่ลงนามใน  MOU และท้องถิ่น/
หน่วยงานใกล้เคียงให้มาใช้ประโยชน์ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดการก าจัดขยะอย่าง
ถูกต้องในเขตอ าเภอโนนสังและพ้ืนที่ใกล้เคียง และลดปัญหาขยะจรหรือขยะที่มาจากนอกเขตพ้ืนที่ เทศบาล 
รวมถึง เป็นการใช้พ้ืนที่ฝังกลบให้เต็มศักยภาพและมีความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ 
 3)  ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่อง  โดยขยายให้ครอบคลุมทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการ
ปนเปื้อนสารพิษ/โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
 4)   ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและเกษตรกร และพิจารณาก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต
หรือต่อใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยแก่
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม   
 5)  ควรเร่งด าเนินการจัดการ ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ดังนี้  
  5.1  มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน พร้อมทั้งสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการหน้างานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ตลอดจนจัดท าแผนซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรที่ใช้งานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
  5.2  ด าเนินการจัดท าประตูรั้วปิด-เปิด  และก าหนดเวลาเข้า-ออกสถานที่ก าจัดขยะ   
มูลฝอย  เพ่ือควบคุมการท างานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และมีระยะเวลาให้เครื่องจักรท าการฝังกลบขยะ
ได้ทุกวัน  รวมถึงป้องกันการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ก าจัด  
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  5.3  ด าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะทุกวัน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานฝังกลบขยะเมื่อขึ้นชั้นขยะมูลฝอยตามที่ออกแบบไว้  และควรพิจารณาท าบ่อหมัก
ปุ๋ยจากขยะอินทรีย์และเศษกิ่งไม้ใบไม้ในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะเพ่ิมเติม แทนที่จะน ามาทิ้งในบ่อฝังกลบ เพ่ือ
ลดภาระการฝังกลบและยืดอายุการใช้งานบ่อฝังกลบ  
  5.4  ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นรอบอาณาเขตของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ฉนวน (Buffer Zone)  ปิดกั้นทางสายตา  ลดปัญหากลิ่นและป้องกันขยะปลิวสู่ภายนอก 
  5.5  ควรด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่  ทองแดง      
นิเกิล  แมงกานีส  แคดเมียม  โครเมียมทั้งหมด  ตะกั่ว  ปรอททั้งหมด  สารหนู  ซีลีเนียม และสังกะสี   ขณะ
เพ่ิงเริ่มด าเนินโครงการ และต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเป็นการ
เฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม   
 6)  ควรด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะ มูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เพ่ือให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 7)  ควรจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ  ข้อมูลการ       
คัดแยกขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ  ข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะ  ข้อมูลองค์ประกอบขยะ  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและ
รายได้จากการจัดการขยะ  เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการขยะ   
มูลฝอยในพื้นท่ีต่อไป 
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สภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลต าบลโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
ณ วันที่  6 มิถุนายน  2559 
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4.13 ผลการติดตามการด าเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) 
อปท. วงเงิน  

(บาท) 
ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

สถานภาพที่ดิน การด าเนินงาน หมายเหต ุ

ทต.โนนศิลา 451,300 2,250 - เป็นท่ีกรรมสิทธิ์ ต้ังอยู่ในเขต การติดตามคร้ังที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 58) 
-มีการด าเนินการผิดขั้นตอน  โดยได้ผู้รับจ้างและลงนาม
ในสัญญาจ้างก่อนส่งให้ สผ. พิจารณาเอกสาร  และผู้รับ
จ้างได้ด าเนินงานไปบางส่วนแต่ยังไม่เสร็จ  ซึ่งตามสัญญา
มีก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 8 ม.ค. 59 
-ต่อมา สผ.ได้มี ส.แจ้งให้เทศบาลฯ ปรับและเพิ่มเติมแบบ
รายละเอียด  และเทศบาลฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจาก ผวจ. ท้ังนี้ เทศบาลฯ 
ได้เจรจาเนื้องานกับผู้รับจ้างและจัดท าเป็นอกสารแนบ
ท้ายสัญญาเพิ่มเติม 

เบิกจ่ายงบประมาณ 
   อบต.หนองปลาหมอ จ านวน  7  ไร่ เรียบร้อยแล้ว 
   - ยังไม่ได้ขอท าการนอกเขต  
     
     
     
     
     
     
     
      
    การติดตามคร้ังที่ 2 (พ.ค.-ม.ิย. 59) 

- ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จ 
- ไม่สามารถฝังกลบขยะตกค้างสะสมได้ตามแบบเน่ืองจาก
เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขยะเก่า ขณะก่อสร้าง  จึงใช้เป็นบ่อ
รองรับขยะใหม่ที่ขึ้นวันละ 2 ตัน  และมีแผนจะด าเนินการ
ฝังกลบประมาณเดือนละครั้ง   
- มีเครื่องจักร เป็นรถ JCB 1 คัน 
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อปท. วงเงิน  
(บาท) 

ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

สถานภาพที่ดิน การด าเนินงาน หมายเหต ุ

ทต.สีชมพู 900,600 4,500 เป็นท่ีกรรมสิทธิ์ ต้ังอยู่ในเขต 
 ทต.วังเพิ่ม  ทั้งหมด 23 ไร่  แต่ใช้เป็น
บ่อขยะแล้ว 13 ไร่ 

การติดตามคร้ังที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 58) 
-ด าเนินการปรับรายละเอียดตามค าแนะน าของ สผ. 
เรียบร้อยแล้ว 
-ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างรอ
การพิจารณาจาก สผ. 
การติดตามคร้ังที่ 2 (พ.ค.-มิ.ย. 59) 
- ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ
ขยะตกค้างสะสมแล้วเสร็จ 

-เบิกจ่ายงบประมาณ 
เรียบร้อยแล้ว 
- ไม่มีเครื่องจักร 
ฝังกลบขยะอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องจ้างเหมา
รายปี ๆ ละประมาณ 
2-3 ครั้ง 

   
   
   
   
   
   
   
ทต.ชนบท 620,300 3,000 เป็นท่ีสาธารณประโยชน์  ตั้งอยู่ในเขต 

อบต.โนนพยอม  ขอใช้จ านวน 30 ไร ่
-ยังไม่ได้ขอท าการนอกเขต   

การติดตามคร้ังที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 58) 
- มีการจัดประชุมร่วมกันในเขตอ าเภอชนบท โดยมีนายอ าเภอ
เป็นประธาน เมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 59 
-ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา 
-อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดตามค าแนะน าของสผ. และ
เจรจากับผู้รับจ้าง 
การติดตามคร้ังที่ 2 (พ.ค.-มิ.ย. 59) 
- ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ
ขยะตกค้างสะสมแล้วเสร็จ 

- เบิกจ่ายงบประมาณ 
เรียบร้อยแล้ว 
- มีเครื่องจักร เป็นรถ 
JCB 1 คัน 

   
   
   
   
   
   
   
   
ทต.บ้านแฮด 726,500 3,000 เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ต้ังอยู่ในเขต การติดตามคร้ังที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 58) 

-มีการขอท าการนอกเขต และได้รับอนุญาตจาก ผวจ. 
แล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุญาตใช้ท่ีดินฯ 

ยกเลิกโครงการ 
   ทต.วังสวรรค์  จ านวน 20 ไร่  
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อปท. วงเงิน  
(บาท) 

ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

สถานภาพที่ดิน การด าเนินงาน หมายเหต ุ

ทต.บ้านแฮด 
(ต่อ) 

   การติดตามคร้ังที่ 2 (พ.ค.-มิ.ย. 59) 
- เนื่องจาก จังหวัดขอนแก่น ได้ขอให้ระงับการก่อสร้างไว้
ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้ท่ีดินได้ ตามความเห็นของ 
สนง.ท่ีดินอ าเภอบ้านแฮด เทศบาลฯ จึงขอยกเลิกโครงการ 

 

     

ทต.แวงใหญ่ 360,200 1,800 เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ประเภท  
พลเมืองใช้ร่วมกัน (ท่ีท้ิงขยะ) 
ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลฯ  บ้านแวงใหญ่ 
หมู่ 1 ต าบลแวงใหญ่  จ านวน 7 ไร่ 

การติดตามคร้ังที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 58) 
-อยู่ระหว่างด าเนินการปรับรายละเอียดตาม สผ. 
-อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุญาตใช้ท่ีดินฯ 
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับหนังสือแจ้งจาก สผ. ให้
ปรับรายละเอียด แต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จึงจะยกเลิกประกาศ
ก่อน แล้วด าเนินการปรับรายละเอียดตาม สผ. ให้แล้วเสร็จ 
การติดตามคร้ังที่ 2 (พ.ค.-มิ.ย. 59) 
- ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ
ขยะตกค้างสะสมแล้วเสร็จ 

- เบิกจ่ายงบประมาณ 
เรียบร้อยแล้ว 
- ไม่มีเครื่องจักร 
ฝังกลบขยะอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องจ้างเหมา
รายปี ๆ ละประมาณ 2-
3 ครั้ง 
- ด าเนินโครงการ 
รับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อ
ลดปริมาณขยะต่อเนื่อง 

ทต.บ้านฝาง 720,000 3,600 เป็นท่ีสาธารณประโยชน์  ตั้งอยู่ในเขต 
ทต.แก่นฝาง  จ านวน  9  ไร่ 

การติดตามคร้ังที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 58) 
-อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุญาตใช้ท่ีดินฯในขั้นตอน
การท ารังวัดท่ีดิน 
-อยู่ระหว่างด าเนินการปรับรายละเอียดตาม สผ. 
การติดตามคร้ังที่ 2 (พ.ค.-มิ.ย. 59) 
- ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ
ขยะตกค้างสะสมแล้วเสร็จ 

-วงเงินเพิ่มขึ้น 30,000 
บาท ซึ่งทางเทศบาลฯ  
จะสมทบงบประมาณ 
- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
งบ 
- มีเครื่องจักร เป็นรถ 
JCB  1 คัน 

 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

~ 253 ~ 
 

อปท. วงเงิน  
(บาท) 

ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

สถานภาพที่ดิน การด าเนินงาน หมายเหตุ 

ทต.ภูผาม่าน 562,500 2,800 เป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ในเขต 
ทต.โนนคอม  จ านวน  ๗  ไร่ 

การติดตามครั้งท่ี 1 (ต.ค.-พ.ย. 58) 
-ยังไม่ได้ขอท าการนอกเขต 
-อยู่ระหว่างตัดสินใจในการขอคืนเงินงบประมาณ
เนื่องจากเทศบาลฯ สามารถด าเนินการจัดการขยะสะสม
และขยะใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยงบประมาณของเทศบาลฯ 
และเครือข่ายที่ทิ้งร่วมอีก 2 แห่ง(ทต.โนนคอมและ อบต.
ห้วยม่วง) 
การติดตามครั้งท่ี 2 (พ.ค.-มิ.ย. 59) 
- ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ท าสัญญาจ้างไม่ทันภายใน  
30 พ.ค.59  ซึ่ง สผ. อยู่ระหว่างด าเนินการของบ 
กลางให้อีกครั้งหนึ่ง 

ยังอยู่ระหว่างรอ 
พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ ปี 59 

อบต.ดงเค็ง 236,200 1,181 เป็นที่สาธารณประโยชน์  จ านวน 20 การติดตามครั้งท่ี 1 (ต.ค.-พ.ย. 58) ยกเลิกโครงการ 
   ไร่  ซึ่งใช้เป็นที่ทิ้งขยะโดยมีเครือข่าย -อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินฯ  
   5 แห่งได้แก่ ทต.หนองสองห้อง  อบต. -ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ  
   หนองไผ่ล้อม  อบต.ตะกั่วป่า   การติดตามครั้งท่ี 2 (พ.ค.-มิ.ย. 59)  
   อบต.ดอนดั่ง  อบต.ส าโรง - ไม่ได้ด าเนินการใดๆ มีปัญหาการออกแบบ และ  
    ขอยกเลิกโครงการ  
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แทรกแผ่นงานในไฟล์ excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

บอ่สังเกตกุารณ์ บอ่อ้างอิง บ่อสังเกตกุารณ์ บอ่อ้างอิง บ่อสังเกตกุารณ์ บอ่อ้างอิง บ่อสังเกตกุารณ์ บอ่อ้างอิง บ่อสังเกตกุารณ์ บ่อสังเกตกุารณ์ บอ่อ้างอิง บ่อสังเกตกุารณ์ บอ่อ้างอิง บอ่สังเกตุการณ์1 บอ่สังเกตกุารณ์2

(ทิศตะวนัออก) (น ้าใช้ชาวบ้าน) (ใกล้บอ่ปฏกูิล) (ใกล้บอ่บ้าบดัน ้าชะ) (น ้าใช้ใน Site)

กายภาพ สี (Colour) แพลตินมั-โคบอลต์ 5 15
ความขุน่ (Turbidity) หนว่ยความขุน่ 81.7000 0.8410 93.7000 301.0000 39.7000 0.8140 - 0.6250 85.9000 1,128.0000 1.1200 9.2100 - 98.5000 224.0000 5 20

ความเปน็กรด-ด่าง (pH) - 6.3900 6.3500 6.8800 6.2800 7.1400 - 7.6200 7.4700 7.0100 7.4700 7.0700 - 6.5100 7.2300 7.0-8.5 6.5-9.2

ทางเคมี Conductivity (EC) 7,600.0000 1,201.0000 179.5000 558.0000 939.5000 - 2,360.0000 4,640.0000 1,065.0000 1,319.0000 1,930.0000 - 1,802.0000 4,710.0000

เหล็ก (Fe) มก./ล. 23.0710 0.0050 0.1220 0.3090 0.5690 0.0090 - 0.0570 9.7360 0.4600 0.0020 0.5080 - 21.4270 13.4390 ≤0.5 1
แมงกานสี (Mn) มก./ล. 0.4550 0.2380 0.0070 0.0100 0.9520 0.0230 - ND 2.0870 0.1440 0.0010 1.2430 - 0.2460 2.6120 ≤0.3 0.5
ทองแดง (cu) มก./ล. ND 0.0030 0.0010 0.0010 0.0050 0.0050 - 0.0040 0.0030 ND ND ND - 0.0030 0.0020 ≤1 1.5
สังกะสี (Zn) มก./ล. 0.1370 0.0020 0.0780 0.0190 0.0560 0.0050 - 0.0110 0.0130 ND 0.0120 0.0080 - 0.0530 0.0220 ≤0.5 15

ซัลเฟต (SO4) มก./ล. - - ≤200 250
คลอไรด์ (Cl) มก./ล. 1,977.2600 170.2300 2.8000 4.7000 85.8000 31.1000 - 145.2000 15.8800 152.8600 223.3300 377.1900 - 379.0000 750.6000 ≤250 600
ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. - - ≤0.7 1

เพิ่ม ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) มก./ล. 4,555.5000 879.5000 158.0000 439.0000 500.0000 646.0000 - 2,058.0000 2,604.0000 1,663.5000 858.5000 1,371.0000 -
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) มก./ล. 3,260.0000 516.0000 12.5000 78.2000 244.0000 409.0000 - 1,017.0000 1,991.0000 457.0000 564.0000 829.0000 - 778.0000 2,040.0000 ≤600 1,200

เพิ่ม TKN มก./ล. 68.9000 33.7000 1.8000 1.3000 9.2000 1.7000 - 1.2000 208.1000 38.7000 ND 7.1000 - ND 22.2000
เพิ่ม COD มก./ล. 233.0000 ND ND ND <40 ND - ND 599.0000 88.0000 ND ND - 109.0000 238.0000

ไนเทรต (NO3 ) มก./ล. - - ≤45 45

ความกระด้างทั้งหมด (Total 
Hardness as CaCO3)

มก./ล. 1,114.2300 425.0100
10.0000 90.3900 170.9000 359.3600

- 716.6000 798.5100 104.0300 469.2500 717.3000 -
435.4100 751.0400 ≤300 500

ความกระด้างถาวร (Non 
carbonate hardness as CaCO3

มก./ล. ≤200 250

สารพิษ สารหน ู(As) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.05
ไซยาไนต์ (CN) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.1

ตะกัว่ (Pb) มก./ล. 0.0060 ND ND ND 0.0370 ND - ND 0.0090 ND ND 0.0890 - 0.0350 0.0390 ต้องไม่มีเลย 0.05
ปรอท (Hg) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.001

แคดเมียม (Cd) มก./ล. 0.0016 ND ND ND 0.0001 ND - ND 0.0008 ND ND ND - 0.0021 0.0013 ต้องไม่มีเลย 0.01
ซิลิเนยีม (Se) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.01

เพิ่ม โครเมียม (Cr) มก./ล. 0.0100 ND ND ND ND ND - ND 0.0210 ND ND ND - ND 0.0030

ทางบกัเตรี Total Coliform Bacteria MPN/100 9.2000 2.0000 <18 330.0000 240.0000 <1.8 - 1,600.0000 ≥16,000 1,400.0000 79.0000 130.0000 - 350.0000 130.0000 ≤2.2 -
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 6.8000 2.0000 <18 286.0000 240.0000 <1.8 - 350.0000 1,100.0000 700.0000 2.0000 130.0000 - 240.0000 1.8000 ต้องไม่มีเลย -

รายงานการส้ารวจและประเมนิระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสียชมุชนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอยชมุชน ในพื นที่ลุม่น ้าชตีอนบน ปงีบประมาณ พ.ศ.2559

คุณลักษณะ

ค่ามาตรฐาน
เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลเมอืงชมุแพ เทศบาลต้าบลเชยีงยนื เทศบาลเมืองมหาสารคามเทศบาลเมอืงหนองบวัล้าภูเทศบาลต้าบลโนนสัง

พารามเิตอร์ หน่วย

ผลการวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าใตด้นิ  (เดอืนเมษายน - มถุินายน 2559)
เทศบาลนครขอนแก่น
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สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชมุชน 

ปริมาณ
ขยะเข้า 

Site  
(ตัน/วัน)  

ปริมาณขยะ
มูลฝอย
สะสม 
 (ตัน)  

  
วันที่ตรวจ
ติดตาม  

ค่ามลพิษทางอากาศ 

NO2 (ppm) CO (ppm) SO2 (ppm) LEL (ppm) H2S (ppm) HCN 

Min Peak Min Peak Min Peak Min Peak Min Peak Min Peak 

1. ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ 86.59 0.0                           

2. ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองบา้นไผ ่ 41.59 0.0 12 พ.ค. 59 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองพล 23.70 0.0 18 พ.ค. 59 0.2 1.5 0 15 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 

4. ระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลน้ าพอง 12.09 0.0                           

5. ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ 35.00 0.0 17 พ.ค. 59 1 1.8 0 5 0 0 0 0 0 0 0.5 1 

6. ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองกระนวน 19.30 0.0                           

7. ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองชัยภูม ิ 40 4,500.0 31 พ.ค. 59 1 2 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.5 1 

8. ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม 82.31 67,540.0 16 พ.ค.59 0.2 1.4 0 7 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 

9. ระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลเชียงยืน 30.87 0.0 21,660.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 

10. ระบบก าจัดขยะเทศบาลเมืองหนองบัวล าภ ู 34.05 0.0 7 มิ.ย.59 1.3 1.9 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.5 1 

11. ระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลโนนสัง 30 0.0 6 มิ.ย.59 0.3 1.6 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 

12. ระบบก าจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น 231.50 700,000.0 16 มิ.ย. 59 0.2 0.8 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 
13. ระบบก าจัดขยะเทศบาลต าบลนากลาง 
 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)       - - - - - - - - - - - - 
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ทต.สีชมพ ู ทต.ชนบท ทต.แวงใหญ่ 
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ทต.โนนศิลา ทต.บ้านฝาง ทต.ภูผาม่าน 
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บทที่ 5   
บทวิเคราะห�การจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ลุ%มนํ้าชีตอนบน 

 
1.  การเตรียมความพร)อมขององค�กรปกครองส%วนท)องถ่ินเป-าหมาย 
 จากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-พ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน พ.ศ. 2556-
2559 ได�ต้ังเป1าหมายหลักในการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนคือ การบําบัดน้ําเสียชุมชนถูกหลัก
วิชาการไม'น�อยกว'าร�อยละ 30 ของปริมาณน้ําเสียชุมชนระดับเทศบาลท่ีเกิดข้ึน และการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนถูกหลักวิชาการไม'น�อยกว'าร�อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  โดยได�กําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ
และพ้ืนท่ีเป1าหมายท่ีมีแนวโน�มสภาพป;ญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนได�แก' 1) พ้ืนท่ีท่ีต�องมีการจัดการน้ํา
เสียและเตรียมความพร�อมในการจัดการน้ําเสียรวม 35 แห'ง และมีการคํานวณปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนเฉพาะใน
เขตชุมชนเมืองระดับเทศบาลประมาณ 288,663 ลูกบาศก@เมตรต'อวัน  2) พ้ืนท่ีท่ีต�องมีการจัดการขยะมูลฝอย
และเตรียมความพร�อมในการจัดการขยะมูลฝอยรวม 16 แห'ง และมีการคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบนประมาณ 3,600 ตันต'อวัน 
 การสนับสนุนงบประมาณภายใต�แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับ
จังหวัดต้ังแต'ปBงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2559  พบว'า  
 1)  การก'อสร�างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน มีองค@กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 7 แห'ง ซ่ึง
ส'วนใหญ'เปEนชุมชนเมืองระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองท่ีได�รับงบประมาณอุดหนุน ยกเว�นจังหวัด
หนองบัวลําภูท่ียังไม'มีระบบ หรือคิดเปEนร�อยละ 20 ของพ้ืนท่ีเป1าหมายท่ีกําหนดไว�  วงเงินก'อสร�างรวมท้ังสิ้น 
1,861.43 ล�านบาท มีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ําเสียรวมท้ังสิ้น 105,600 ลูกบาศก@เมตรต'อวัน แต'
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียได�เพียง 46,958 ลูกบาศก@เมตรต'อวัน คิดเปEนร�อยละ 16.27 ของปริมาณน้ําเสียชุมชน
เมืองท่ีเกิดข้ึนเท'านั้น  นอกจากนี้ ยังมีองค@กรปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีมีการเตรียมพร�อมในการจัดการ    น้ําเสีย
ชุมชน โดยมีการจัดเตรียมท่ีดิน  การศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพียง 7 แห'ง ได�แก' เทศบาลเมืองเมืองพล  
เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก'น  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  และเทศบาลตําบลบรบือ  เทศบาลตําบลท'า
ขอนยาง  เทศบาลตําบลวาปBปทุม จังหวัดมหาสารคาม  คิดเปEนร�อยละ 20 ของพ้ืนท่ีเป1าหมายท่ีกําหนดไว�   
ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 57 

ตารางที่ 57 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เป-าหมายที่มีแนวโน)มสภาพป2ญหานํ้าเสียชุมชนในพ้ืนที่ลุ%มนํ้าชีตอนบน 

จังหวัด ป4 2559-2560 ป4 2561-2564 พ้ืนที่ที่มีระบบแล)ว 

กาฬสินธุ� เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@  
(ระยะที่ 2) 

เทศบาลเมืองบัวขาว 
เทศบาลตําบลกมลาไสย 
เทศบาลตําบลหนองกุงศรี 
เทศบาลตําบลโคกศรี 
เทศบาลตําบลห�วยผึ้ง 
เทศบาลตําบลสมเด็จ 

มีระบบ 1 แห'ง ได�แก' 
-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@ 

ขอนแก%น เทศบาลนครขอนแก'น 
(ระยะที่ 3) 
เทศบาลเมืองบ�านไผ' 
เทศบาลเมืองศิลา 
เทศบาลเมืองเมืองพล 

เทศบาลเมืองชุมแพ 
เทศบาลเมืองกระนวน 
เทศบาลเมืองบ�านทุ'ม 
เทศบาลตําบลท'าพระ 
เทศบาลตาํบลเข่ือนอุบลรัตน@ 

มีระบบ 2 แห'งได�แก' 
-เทศบาลนครขอนแก'น 
-เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน@ 
และอยู'ระหว'างก'อสร�าง 1 แห'ง 
คือเทศบาลเมืองบ�านไผ' 

 
 
 

 เทศบาลตําบลบ�านเปEด (ระยะที่ 2)  
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ตารางท่ี 57 พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและพ้ืนท่ีเป-าหมายท่ีมีแนวโน)มสภาพป2ญหาน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุ%มน้ําชีตอนบน (ต%อ) 
จังหวัด ป4 2559-2560 ป4 2561-2564 พ้ืนที่ที่มีระบบแล)ว 

ขอนแก%น (ต%อ) เทศบาลตําบลพระลับ   
ชัยภูมิ เทศบาลตําบลชนบท เทศบาลตําบลแก�งคร�อ มีระบบ 1 แห'งได�แก'  

-เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

(ระยะที่ 2) 
เทศบาลตําบลท'าขอนยาง 
เทศบาลตําบลขามเรียง 

เทศบาลตําบลบรบือ 
เทศบาลตาํบลโกสุมพสิัย 
(ระยะที่ 2) 
เทศบาลตําบลพยัคภูมิพิสัย 
เทศบาลตําบลวาปBปทุม 

มีระบบ 2 แห'ง ได�แก' 
-เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
-เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 

 
 

หนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลโนนสัง 
เทศบาลตําบลนากลาง 
เทศบาลตําบลจอมทอง 

ยังไม'มีระบบน้ําเสียชุมชน 

 

 2)  การก'อสร�างศูนย@กําจัดขยะมูลฝอยรวม มีองค@กรปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีเปEนเจ�าภาพหลักได�รับ
งบประมาณอุดหนุนในการก'อสร�างศูนย@กําจัดขยะมูลฝอยรวมจํานวน 13 แห'ง วงเงิน 828.864 ล�านบาท คิด
เปEนร�อยละ 34 ของศูนย@กําจัดขยะมูลฝอยหลักท่ีกําหนดไว� (38 แห'ง)  สามารถกําจัดขยะมูลฝอยรวม 700 ตัน
ต'อวัน  คิดเปEนร�อยละ 19 ของปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน  มีท�องถ่ินเข�าร'วมศูนย@รวม 140 แห'ง คิดเปEนร�อยละ 
19 ของท�องถ่ินท้ังหมด (730 แห'ง)  สําหรับองค@กรปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีมีการเตรียมความพร�อมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีการจัดเตรียมท่ีดิน  การศึกษาและออกแบบรายละเอียดจํานนวน 2 แห'ง ได�แก' 
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลําภู   เทศบาลตําบลภูเวียง จังหวัดขอนแก'น   
ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 58 
 
ตารางที่ 58  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เป-าหมายที่มีแนวโน)มสภาพป2ญหาขยะมูลฝอยชุมชน 
 ในพ้ืนที่ลุ%มนํ้าชีตอนบน 

จังหวัด ป4 2559-2560 ป4 2561-2564 พ้ืนที่ที่มีระบบแล)ว 

กาฬสินธุ� 
กําหนดไว�  5 กลุ'ม

พื้นที่หลัก 

เทศบาลเมืองบัวขาว 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@  
(ระยะที่ 2) 

เทศบาลตําบลหนองแปน มีระบบ 1 แห'ง ได�แก' 
-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@ 

ขอนแก%น 
กําหนดไว�  8 กลุ'ม

พื้นที่หลัก 

เทศบาลตําบลภูเวียง 
เทศบาลเมืองชุมแพ 
(ระยะที่ 2) 
เทศบาลเมืองบ�านไผ' 
(ระยะที่ 2) 

เทศบาลตําบลภูผาม'าน 
(กลุ'มพื้นที่ย'อย)  
เทศบาลตําบลมัญจาคีรี 

มีระบบ 6 แห'ง ได�แก' 
-เทศบาลนครขอนแก'น 
-เทศบาลเมืองบ�านไผ' 
-เทศบาลเมืองเมืองพล 
-เทศบาลเมืองชุมแพ   
-เทศบาลเมืองกระนวน  
-เทศบาลตําบลน้ําพอง 

ชัยภูมิ 
กําหนดไว�  5 กลุ'ม

พื้นที่หลัก 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  
(ระยะที่ 2) 

เทศบาลตําบลบ�านเป1า 
เทศบาลตาํบลเกษตรสมบูรณ@ 

มีระบบ 1 แห'ง ได�แก' 
-เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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ตารางที่ 58  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เป-าหมายที่มีแนวโน)มสภาพป2ญหาขยะมูลฝอยชมุชน 
 ในพ้ืนที่ลุ%มนํ้าชีตอนบน (ต'อ) 
 

จังหวัด ป4 2559-2560 ป4 2561-2564 พ้ืนที่ที่มีระบบแล)ว 

มหาสารคาม 
กําหนดไว� 5 กลุ'ม

พื้นที่หลัก 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(ระยะที่ 2) 
เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 

เทศบาลตําบลบรบือ 
เทศบาลตําบลพยัคภูมิพิสัย 
เทศบาลตําบลวาปBปทุม 

มีระบบ 2 แห'ง ได�แก' 
-เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
-เทศบาลตําบลเชียงยืน 

หนองบัวลําภู 
กําหนดไว� 5 กลุ'ม

พื้นที่หลัก 

เทศบาลตําบลนากลาง เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  
(ระยะที่ 2) 

มีระบบ 2 แห'ง ได�แก' 
-เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 
-เทศบาลตาํบลโนนสงั 
และอยู'ระหว'างก'อสร�าง 1 
แห'งคือ เทศบาลตําบลนา
กลาง  

 จะเห็นได�ว'า  ตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก'องค@กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�ถ'ายโอนภารกิจและ
งบประมาณแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดให�แก'องค@กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
(อปท.) ต้ังแต'ปB พ.ศ. 2545 เปEนต�นมา  โดย อปท. มีหน�าท่ีดําเนินโครงการ/กิจกรรมได�แก' (1) การสร�าง
จิตสํานึก/การส'งเสริมการมีส'วนร'วมของประชาชน (2) การเฝ1าระวังและป1องกัน (3) การฟNOนฟูและบําบัด และ 
(4) การศึกษาวิจัยเพ่ือการจัดการ  แต'อย'างไรก็ตาม  อปท. ส'วนใหญ'มีการดําเนินกิจกรรมในส'วนการสร�าง
จิตสํานึก/การส'งเสริมการมีส'วนร'วมของประชาชนโดยใช�งบของท�องถ่ินเอง สําหรับกิจกรรมท่ีเหลือ อปท. ยังมี
การดําเนินงานค'อนข�างน�อย  โดยเฉพาะกิจกรรมการฟNOนฟูและบําบัดคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีต�องให�งบประมาณ
ดําเนินงานค'อนข�างสูง ได�แก' การก'อสร�างระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงเกินศักยภาพของ
ท�องถ่ิน และ อปท.เป1าหมายท่ีมีป;ญหาสิ่งแวดล�อมเร'งด'วนรุนแรงส'วนใหญ' ยังไม'สามารถจัดทําโครงการให�
สมบูรณ@ครบถ�วนเพ่ือเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต�แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดได� ท้ังนี้เนื่องจาก  

 1.  อปท. ยังมีความเข�าใจไม'เพียงพอต'อหลักเกณฑ@และข้ันตอนของแผนปฏิบัติการฯ  จึงไม'ได�มี
การเตรียมความพร�อมเก่ียวกับการจัดทําข�อเสนอโครงการแก�ไขป;ญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี  หรือ 
อปท. บางแห'งมีการเตรียมความพร�อมในการศึกษาและออกแบบรายละเอียด พร�อมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวข�องอ่ืน 
แต'ยังไม'สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได� เช'น 
  1.1)  การจัดทําข�อเสนอโครงการ  ส'วนใหญ'ไม'ได�แสดงข�อมูลเหตุผลความจําเปEนและ
สภาพป;ญหาของพ้ืนท่ีอย'างชัดเจน   รวมถึงข�อมูลกิจกรรมในภาพรวมท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการขยะมูลฝอยและ    
น้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ี  ท่ีมีแหล'งงบประมาณจาก อปท. หรือแหล'งอ่ืน เพ่ือให�สามารถมองเห็นภาพรวมและ
กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชน เปEนต�น 
  1.2)  การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  การวิเคราะห@ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมในการจัดการข�อมูลน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน  การเก็บรวบรวมข�อมูลไม'ครบถ�วน  ส'งผลให�การ
วิเคราะห@และประเมินผลข�อมูลไม'สอดคล�องกับสภาพความเปEนจริง และการออกแบบไม'สามารถนําไปใช�ในการ
ก'อสร�างจริง   
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  1.3)  การเตรียมความพร�อมเรื่องท่ีดิน ได�แก' ท่ีดินก'อสร�างระบบ และท่ีดินสําหรับการวาง
แนวท'อรวบรวมน้ําเสีย  ซ่ึงส'วนใหญ'ยังไม'สามารถดําเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑ@การขออนุญาตใช�
ประโยชน@ท่ีดินได�ครบถ�วนสมบูรณ@  เช'น การขออนุญาตใช�ท่ีสาธารณประโยชน@ ซ่ึงต�องดําเนินการถอนสภาพ
ก'อนแล�วจึงขอใช� แต'การดําเนินการดังกล'าวมีข้ันตอนท่ีซับซ�อนยุ'งยากและใช�ระยะเวลาท่ีค'อนข�างนาน  ท้ังท่ี
บางแห'งท่ีสาธารณประโยชน@ดังกล'าว มีการใช�เปEนท่ีท้ิงขยะมูลฝอยหรือท่ีรองรับน้ําเสียชุมชนอยู'แล�ว  ส'วนท่ีดิน
เอกชนมักมีราคาท่ีดินค'อนข�างสูง หากต�องใช�พ้ืนท่ีจํานวนมาก ท�องถ่ินอาจไม'มีกําลังในการซ้ือท่ีดิน  และหาก
เปEนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของท�องถ่ินเองแต'อยู'ในเขตพ้ืนท่ีของท�องถ่ินอ่ืน  ต�องดําเนินการขออนุญาตทําการนอกเขต
กับ อปท.เจ�าของพ้ืนท่ี แต'มักจะพบป;ญหาในเรื่อง อปท.เจ�าของพ้ืนท่ีและประชาชนผู�มีส'วนได�ส'วนเสียในพ้ืนท่ี
ไม'ยินยอมให�ใช�  จึงทําให�เปEนข�อจํากัดสําหรับ อปท. ในการจัดเตรียมท่ีดินสําหรับก'อสร�างระบบ  
  1.4)  การรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชน  โดยการจัดทํากระบวนการรับฟ;งความคิดเห็น
ของประชาชน แม�ว'าจะกําหนดให�ดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว'าด�วย การรับฟ;ง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  นั้น  แต'การปฏิบัติจริงส'วนใหญ'ยังไม'สามารถดําเนินกระบวนการมี
ส'วนร'วมได�อย'างแท�จริง  ส'งผลให�ประชาชนและผู�มีส'วนได�ส'วนเสียยังไม'รับทราบและเข�าใจข�อมูล/ข�อเท็จจริง/
ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบเก่ียวกับโครงการ ตลอดจนการเข�ามามีส'วนร'วมต้ังแต'เริ่มโครงการ  เช'น การ
ให�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ ยังไม'ครบถ�วน ซ่ึงอาจทําให�เกิดความเข�าใจคาดเคลื่อน  การเปTดเผยข�อมูลและ
ติดประกาศในท่ีสาธารณะ  ยังขาดการประชาสัมพันธ@อย'างจริงจังให�ประชาชนและผู�มีส'วนได�ส'วนเสียได�รับรู�
รับทราบอย'างท่ัวถึง  การจัดเวทีประชุมรับฟ;งความคิดเห็น ยังไม'มีรูปแบบและลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจนในการ
ชี้แจงข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ และการเชิญผู�มีส'วนได�ส'วนเสียอาจจะยังไม'ครอบคลุม  ตลอดจน การจัด
ประชุมอาจจะมีหลายวัตถุประสงค@ เปEนต�น 
  1.5)  การออกเทศบัญญัติการกําหนดอัตราและการจัดเก็บค'าบริการ  โดยมีเอกสารไม'
ครบถ�วนสมบูรณ@   มักจะขาดรายงานการประชุมสภาของท�องถ่ิน ซ่ึงต�องได�รับความเห็นชอบจากสภาของ
ท�องถ่ินก'อน    
  1.6)  การจัดทําแผนบริหารจัดการโครงการ  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการไม'ครบถ�วนท้ัง 
5 แผนตามหลักเกณฑ@  เปEนต�น 

 2.  การมีส'วนร'วมของประชาชนในพ้ืนท่ีค'อนข�างน�อย เนื่องจากเปEนโครงการท่ีริเริ่มและ
ดําเนินการโดยท�องถ่ินเอง ขาดการประชาสัมพันธ@และกระบวนการส'งเสริมการมีส'วนร'วมอย'างต'อเนื่อง ส'งผล
ให�ประชาชนในพ้ืนท่ียังไม'มีความเข�าใจ หรือบางแห'งอาจเกิดการต'อต�าน และไม'เกิดความตระหนักในการเข�า
มามีส'วนร'วมในการดําเนินงานแก�ไขป;ญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอย'างจริงจัง ต้ังแต'การเริ่มดําเนินการ
โครงการ 

 3.  การถ'ายทอดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมระดับภาค ซ่ึงเปEนกรอบแนวทางและกําหนด
พ้ืนท่ีเป1าหมายหลักในการจัดการสิ่งแวดล�อมเชิงนิเวศลุ'มน้ํา ยังไม'มีความต'อเนื่องและชัดเจน  ส'งผลให� ทส.จ. 
หน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง และ อปท. ไม'เข�าใจและรับรู�ถึงทิศทางและเป1าหมายการจัดการสิ่งแวดล�อมในระดับพ้ืนท่ี  
แม�ว'าสํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคจะเปEนหน'วยท่ีมีภารกิจโดยตรง แต'ยังขาดกระบวนการและการดําเนินงานท่ี
ต'อเนื่องในการเชื่อมโยงแผนระดับภาคสู'แผนระดับจังหวัดและท�องถ่ินอย'างชัดเจน จึงทําให�การสื่อสารถ'ายทอด
ข�อมูลลงสู'ระดับพ้ืนท่ีโดยผ'านแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัดไม'มีความสอดคล�องเชื่อมโยงกันเท'าท่ีควร 

 4.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานของท�องถ่ิน ซ่ึงข้ึนอยู'กับวาระของผู�บริหารและ
การโยกย�ายเปลี่ยนแปลงในระดับเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ  และขาดการประสานงานในพ้ืนท่ีอย'างต'อเนื่อง  
ส'งผลให�ขาดความต'อเนื่องในการดําเนินงานแก�ไขป;ญหาในพ้ืนท่ี  ท้ังด�านนโยบาย  บุคลากร  งบประมาณ และ
การมีส'วนร'วมของประชาชน 
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2.  การประเมินประสิทธิภาพการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

  2.1  การสํารวจการดําเนินงานของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในป4 2559 พบว'ามี
การเดินระบบเพียง 5 แห'ง  หยุดเดินระบบ 1 แห'ง  และอยู'ระหว'างก'อสร�าง 1 แห'ง  โดยมีปริมาณน้ําเสียเข�า
ระบบบําบัดน้ําเสียท้ัง 5 แห'งเฉลี่ยเพียงวันละ 44,695 ลูกบาศก@เมตร หรือคิดเปEนร�อยละ 15.48 ของปริมาณ
น้ําเสียเกิดข้ึนในเขตชุมชนเมืองระดับเทศบาล  และคิดเปEนประสิทธิภาพการใช�งานระบบร�อยละ  3.18 - 95  
นอกจากนี้ ส'วนใหญ'ร�อยละ 84 (5 แห'ง) ไม'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมบริการบําบัดน้ําเสียจากแหล'งกําเนิดใน
ชุมชน  ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 

ตารางท่ี  59  ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุ%มน้ําชีตอนบน  

จังหวัด เทศบาล ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบดันํ้าเสีย 

กาฬสินธุ@ เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ@ 

- ระบบบ'อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับน้ําเสีย 14,000 
ลบ.ม.ต'อวัน  ครอบคลุมพื้นที่บริการร�อยละ 40 ของพื้นที่เทศบาล 
วงเงินก'อสร�าง 207.500 ล�านบาท เร่ิมเดินระบบปB 2551 
- ปริมาณน้าํเสียเข�าระบบเฉลี่ย 445 ลบ.ม.ต'อวัน  คิดเปEน
ประสิทธิภาพการใช�งานร�อยละ 3.18  แต'มีค'า BOD น้ําเสยีเข�า
ระบบต่าํมาก (12  มก./ล.) เม่ือเทียบกับค'าที่ออกแบบไว� 
- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบว'ามีประสิทธิภาพการลด BOD 
ร�อยละ 58.5 และคุณภาพน้ําออกไม'ผ'านเกณฑ@มาตรฐาน  มีค'า 
Total Suspended Solids (TSS) เกินมาตรฐาน (31 มก./ล.) 
- ยังไม'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 79) 

ขอนแก'น 

เทศบาลนครขอนแก'น 

- ระบบบ'อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับน้ําเสีย 78,000 
ลบ.ม.ต'อวัน  ครอบคลุมพื้นที่บริการร�อยละ 80 ของพื้นที่เทศบาล 
วงเงินก'อสร�างรวม 1,211.846 ล�านบาท  เร่ิมเดินระบบปB 2545 
- ปริมาณน้าํเสียเข�าระบบ 40,000 ลบ.ม.ต'อวัน  คิดเปEน
ประสิทธิภาพการใช�งานร�อยละ 51  แต'มีค'า BOD น้ําเสียเข�าระบบ
ค'อนข�างต่ํา (56 มก./ล.) เม่ือเทียบกับค'าที่ออกแบบไว� 
- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบว'ามีประสิทธิภาพการลด BOD 
ร�อยละ 72.7 และมีคุณภาพน้ําออกไม'ผ'านเกณฑ@มาตรฐาน มีค'า
ฟอสฟอรัสทั้งหมดและ Oil & Grease เกินมาตรฐาน 
- ยังไม'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 79) 

เทศบาลตาํบล 
เข่ือนอุบลรัตน@ 

- ระบบบึงประดิษฐ@ (Constructed Wetland) รองรับน้ําเสีย 400 
ลบ.ม.ต'อวัน  ครอบคลุมพื้นที่บริการร�อยละ 33 ของพื้นที่เทศบาล  
วงเงินก'อสร�าง 2.890 ล�านบาท  เร่ิมเดินระบบเม่ือปB 2550 
- ปริมาณน้าํเสียเข�าระบบ 150-250 ลบ.ม.ต'อวัน  คิดเปEน
ประสิทธิภาพการใช�งานร�อยละ 37.5-62.5  และมีค'า BOD น้ําเสีย
เข�าระบบค'อนข�างสูง (98.4 มก./ล.) 
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ตารางท่ี  59 ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุ%มน้ําชีตอนบน (ต%อ) 

จังหวัด เทศบาล ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

ขอนแก'น 
(ต'อ) 

 
เทศบาลตาํบล 

เข่ือนอุบลรัตน@ (ต'อ) 

- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบว'ามีประสิทธิภาพการลด BOD 
ร�อยละ 89 และคุณภาพน้ําออกไม'ผ'านเกณฑ@มาตรฐาน มีค'า
ฟอสฟอรัสทั้งหมดเกินค'ามาตรฐาน 
- ยังไม'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 64) 

 

เทศบาลเมืองบ�านไผ' 

- ระบบบ'อผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน้ําเสีย 2,500 ลบ.ม.
ต'อวัน  ครอบคลุมพื้นที่บริการร�อยละ 40 ของพื้นที่เทศบาล  วงเงิน
ก'อสร�าง 107.170 ล�านบาท 
- อยู'ระหว'างดําเนินการก'อสร�าง 

ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

- ระบบบ'อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) รองรับน้ําเสีย 5,000   
ลบ.ม.ต'อวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการร�อยละ 18 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  
วงเงินก'อสร�าง 55.167 ล�านบาท  เริ่มเดินระบบเม่ือปB 2554 
- หยุดเดินระบบ เนื่องจากมีการขุดลอกคลองกุดจานโดยกรม
ชลประทาน  ส'งผลให�ต�องรื้อท'อรวบรวมและบ'อดักน้ําเสีย 
พร�อมกับก'อสร�างวางท'อรวบรวมและบ'อดักน้ําเสียให�ใหม'ไปใน
คราวเดียวกัน  ทําให�ไม'สามารถรวบรวมน้ําเสียเข�าระบบบําบัด
ได� และปล'อยลงห�วยเสวโดยตรง   
- ยังไม'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 66) 

มหาสารคาม 
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

- ระบบบ'อผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน้ําเสีย 4,200 ลบ.ม.
ต'อวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการร�อยละ 10 ของพ้ืนท่ีเทศบาล 
วงเงินก'อสร�าง 186.750 ล�านบาท  เริ่มเดินระบบเม่ือปB 2552 
- ปริมาณน้ําเสียเข�าระบบ 2,800-4,000 ลบ.ม.ต'อวัน  คิดเปEน
ประสิทธิภาพการใช�งานร�อยละ 67-95 และมีค'า BOD น้ําเสียเข�า
ระบบค'อนข�างตํ่า (35.8 มก./ล.) 
- ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบว'ามีประสิทธิภาพการลด 
BOD ร�อยละ 63 (BOD กรอง) และคุณภาพน้ําออกไม'ผ'านเกณฑ@
มาตรฐาน มีค'าฟอสฟอรัสท้ังหมดเกินค'ามาตรฐาน (2.999 มก./ล.) 
- ยังไม'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 77) 

 

เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 

- ระบบบ'อผึ่ง (Stabilization Pond) รองรับน้ําเสีย 1,500 ลบ.
ม.ต'อวัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการร�อยละ 35 ของพ้ืนท่ีเทศบาล  
วงเงินก'อสร�าง 3.430 ล�านบาท  เริ่มเดินระบบเม่ือปB 2546 
- หยุดเดินระบบ เนื่องจากระบบสูบน้ําเสียเข�าระบบชํารุด 
- มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย 10 บาทต'อ
ครัวเรือนต'อเดือน และสถานบริการ กิจการร�านค�าและสถานท่ี
ราชการ 20 บาทต'อเดือน      
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับปรับปรุง (ร�อยละ 57) 
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  2.2   การประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  โดยใช�ป;จจัยการประเมินหรือตัวบ'งชี้ 
4 ด�าน ได�แก'   
  1) ด�านนโยบาย ประกอบด�วย นโยบายฝqายบริหารและการแปลงสู'การปฏิบัติ  การกําหนด
ผู�รับผิดชอบ  ระบบเก็บรวบรวมข�อมูลและการรายงานต'อผู�บริหาร  และการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานและการจัดเก็บค'าธรรมเนียม  
  2) ด�านเทคนิค ประกอบด�วย การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด   การ
ก'อสร�างได�ตามแบบและมีการตรวจสอบ/ทดสอบระบบก'อนการใช�งาน  และการดําเนินการโดยมีเจ�าหน�าท่ี
ควบคุมระบบ  คู'มือการปฏิบัติงาน  และการตรวจสอบการทํางานของระบบ  
  3) ด�านการบริหารจัดการ ประกอบด�วย ด�านบุคลากร  การบริหารจัดการเดินระบบ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมในรอบ 1 ปB  และการบํารุงรักษาดูแลระบบตามแผน  
  4) ด�านการประสัมพันธ@และการมีส'วนร'วมของประชาชน ประกอบด�วย การดําเนิน
กิจกรรมประชาสัมพันธ@และการส'งเสริมการมีส'วนร'วมของประชาชน  รวมถึงการให�บริการประชาชน 
โดยสรุปผลคะแนนแบ'งออกเปEน 3 ระดับคือ 
  คะแนนรวมมากกว'าร�อยละ                   80   อยู'ในเกณฑ@ดี 
  คะแนนรวมอยู'ระหว'างร�อยละ   60-80   อยู'ในเกณฑ@พอใช� 
  คะแนนรวมน�อยกว'าร�อยละ  60  อยู'ในเกณฑ@ต�องปรับปรุง 
  ซ่ึงสรุปผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบนตาม
ป;จจัยการประเมิน 4 ด�านข�างต�น พบว'า ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนส'วนใหญ'อยู'ในเกณฑ@พอใช� คิด
เปEนร�อยละ 83  และต�องปรับปรุงระบบคิดเปEนร�อยละ 17 คือเทศบาลตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เนื่องจากระบบสูบน้ําเสียชํารุด เทศบาลตําบลโกสุมพิสัยจึงต�องหยุดดําเนินการ เพ่ือซ'อมแซมระบบ ทําให�ป;จจัย
การประเมินด�านเทคนิคและด�านการบริหารจัดการมีคะแนนค'อนข�างตํ่า  ดังมีสรุปผลคะแนนในตารางท่ี 60 

   ตารางที่ 60 สรุปผลคะแนนการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนโดยป2จจัยการประเมิน 4 ด)าน  
เทศบาล/ป2จจัยการประเมิน ด)าน

นโยบาย 
(เต็ม 20) 

ด)าน
เทคนิค 

(เต็ม 50) 

ด)านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 42) 

ด)านการ
ประชาสัมพันธ�ฯ 

(เต็ม 20) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(ร)อยละ) 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ%อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
1. เทศบาลนครขอนแก'น 16 45 34 9 พอใช� (78.79)   
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@ 16 45 34 9 พอใช� (78.79) 
3. เทศบาลเมืองชัยภูมิ 13 42 23 9 พอใช� (65.91) 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ�  (Constructed Wetland) 
ระบบ/เทศบาล ด)าน

นโยบาย 
(เต็ม 20) 

ด)าน
เทคนิค 

(เต็ม 46) 

ด)านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 42) 

ด)านการ
ประชาสัมพันธ�ฯ 

(เต็ม 20) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(ร)อยละ) 

4. เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน@ 12 30 27 13 พอใช� (64.06) 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ%อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

ระบบ/เทศบาล ด)าน
นโยบาย 
(เต็ม 20) 

ด)าน
เทคนิค 

(เต็ม 52) 

ด)านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 42) 

ด)านการ
ประชาสัมพันธ�ฯ 

(เต็ม 20) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(ร)อยละ) 

5. เทศบาลเมืองมหาสารคาม 14 46 33 10 พอใช� (76.87)  
6. เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย 14 33 17 12 ต�องปรับปรุง 

(56.72) 
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  2.3   สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  จากการ
ประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนข�างต�น จะเห็นได�ว'า  

   1)  พ้ืนท่ีให�บริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียยังไม'ครอบคลุม  โดยส'วนใหญ'เปEนเขตชุมชน
หนาแน'น ย'านตลาดการค�า เพียงร�อยละ 10-40 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครองเท'านั้น ยกเว�นเทศบาลนครขอนแก'น
ท่ีมีพ้ืนท่ีให�บริการครอบคลุมถึงร�อยละ 80 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครอง  ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ียังไม'มีการให�บริการท่ีเหลือ 
ขณะนี้เริ่มประสบป;ญหาน้ําเสียชุมชน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะท่ีอยู'อาศัยและการค�า  และ
ส'งผลต'อคุณภาพในแหล'งน้ําสาธารณะท่ีเปEนแหล'งรองรับ 

   2)  ปริมาณน้ําเสียเข�าระบบยังไม'เต็มศักยภาพของระบบ  โดยส'วนใหญ'มีปริมาณน้ําเสีย
เข�าระบบเพียงร�อยละ 50-70 ของศักยภาพระบบบําบัดเท'านั้น  ยกเว�นระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ@ท่ีมีน้ําเสียเข�าระบบไม'ถึงร�อยละ 10 ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจาก  
   - ระบบรวบรวมน้ําเสียส'วนใหญ' เปEนระบบท'อรวม (Combined Sewer)  ทําให�มีท้ัง
น้ําฝนและน้ําเสียรวมกัน และออกแบบไว�เพ่ือรองรับปริมาณน้ําเสียในอนาคต 20 ปB  รวมถึง มีบางแห'ง
คาดการณ@ปริมาณน้ําเสียไว�สูง เนื่องจากการคาดการณ@การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของเมือง แต'ใน
ความเปEนจริงอาจจะมีการชะลอตัว  ซ่ึงอาจทําให�การออกแบบศักยภาพระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญ'เกินไป 
   - การออกแบบการวางเส�นท'อส'วนใหญ' เพ่ือลดค'าใช�จ'ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการสูบน้ําเสีย 
จึงวางท'อรวบรวมน้ําเสียให�ไหลตามแรงโน�มถ'วงของโลก (Gravity Flow) ทําให�ความลึกของแนวเส�นท'อเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ  ตามระยะทาง ซ่ึงท'อรวบรวมน้ําเสียบริเวณท่ีเข�าสู'ระบบบําบัดน้ําเสียอาจมีระดับความลึกถึงประมาณ 
7-8 เมตร   และหากควบคุมการก'อสร�างไม'เหมาะสม อาจประสบป;ญหาท'อรวบรวมทรุด หรือน้ําเสียไม'ไหลเข�า
ท'อรวบรวมและระบบบําบัด  หรือน้ําเสียไหลซึมออกตามรอยแตกของท'อ เปEนต�น 
   - การเชื่อมท'อจากบ�านเรือนเข�าสู'ท'อรวบรวมหลักยังไม'ครอบคลุม  โดย อปท. ยังไม'มี
การส'งเสริมการมีส'วนร'วมและสร�างความเข�าใจความร'วมมือกับประชาชนในพ้ืนท่ีอย'างจริงจัง   
   - การบํารุงดูแลรักษาระบบท'อรวบรวมน้ําเสีย ส'วนใหญ'ไม'มีแผนการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน  โดยมีการดําเนินการต'อเม่ือมีการร�องเรียนหรือร�องขอจากประชาชน และเพ่ือการระบายน้ําท'วมขัง  

   3)  การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   ระดับเทศบาลตําบลมักมีข�อจํากัด
ในการด�านงบประมาณในการบริหารจัดการ และบุคลากรท่ีไม'มีความรู�ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน  ขณะท่ี
ระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีศักยภาพท้ังด�านงบประมาณและบุคลากร  ซ่ึงระดับหัวหน�างานส'วนใหญ'
เปEนวิศวกรสิ่งแวดล�อมหรือวิศวกรโยธา  แต'ยังให�ความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรม
ดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการระบบค'อนข�างน�อย  แม�ว'าจะมีนโยบายด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมและกําหนด
ผู�รับผิดชอบชัดเจน แต'การจัดต้ังงบประมาณเพ่ือเปEนค'าใช�จ'ายในการจัดการน้ําเสียเปEนไปตามความจําเปEน
เร'งด'วนเท'านั้น  นอกจากนี้ ส'วนใหญ'ยังไม'มีนโยบายในการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย  จึงทําให�ไม'มี
รายได�เพ่ิมเติมสําหรับการบริหารจัดการระบบให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

   4)  การมีส'วนร'วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชนค'อนข�างน�อย  ทําให�ไม'สามารถ
สร�างความตระหนักและความเข�าใจแก'ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให�เกิดความร'วมมือและเข�ามามีส'วนร'วมในการ
จัดการน้ําเสียชุมชนได�เท'าท่ีควร  โดยเฉพาะการจ'ายค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย  การเชื่อมท'อจากบ�านเรือน
เข�าสู'ท'อรวบรวมหลัก   การเฝ1าระวังและการใช�ทรัพยากรน้ําอย'างประหยัด เปEนต�น 

   5)  ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย พบว'า ประสิทธิภาพการลดบีโอดี คิดเปEนร�อยละ 19-
72  และคุณภาพน้ําเสียท่ีออกจากระบบบําบัดเฉลี่ยผ'านเกณฑ@มาตรฐานทุกแห'ง  แต'ควรมีการบริหารจัดการให�
เหมาะสมโดยเฉพาะช'วงฤดูแล�ง เช'น จัดทําแผนการสูบน้ําเข�าระบบอย'างสมํ่าเสมอ  ทําความเข�าใจกับ
เกษตรกรในการสูบน้ําจากบ'อบําบัดไปใช�  การบํารุงดูแลรักษาท'อรวบรวมอย'างสมํ่าเสมอ เปEนต�น นอกจากนี้  
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ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเข�าและออกจากระบบบําบัด และคุณภาพน้ําในแหล'งน้ํารองรับอย'างสมํ่าเสมอ
จํานวน 3 แห'งได�แก' เทศบาลนครขอนแก'น  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@   และเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ส'วน
ระบบท่ีเหลือยังไม'มีการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบและเฝ1าระวังคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

   6)  การรวบรวมน้ําเสียชุมชนจาก อปท. ข�างเคียงเข�าสู'ระบบบําบัด เพ่ือให�ระบบบําบัดน้ํา
เสียใช�งานได�เต็มศักยภาพยิ่งข้ึน เช'น เทศบาลท่ีอยู'รอบเขตเทศบาลนครขอนแก'น  (เทศบาลตําบลบ�านเปEด  
เทศบาลเมืองศิลา) ท่ีมีชุมชนหนาแน'น  โดยยังไม'มีแนวทางท่ีชัดเจนในการใช�ระบบร'วมกันและการจัดเก็บ
ค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียจากท�องถ่ินข�างเคียง หากเม่ือมีการเชื่อมท'อรวบรวมเข�าระบบบําบัดดังกล'าว  
 
3.  การประเมินประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 3.1   การสํารวจการดําเนินงานของระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในป4 2559  พบว'า ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบนมีการดําเนินระบบ 12 แห'ง และอยู'ระหว'างก'อสร�าง 1 แห'ง  
ได�แก' เทศบาลตําบลนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ส'วนใหญ'มีการบริหารแบบศูนย@รวม (Cluster) และเปEน
ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล  โดยมี 2 แห'ง เปEนระบบผสมผสาน (ระบบฝ;งกลบ,ทําปุyยหมัก,ระบบคัด
แยก) ได�แก' เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@และเทศบาลตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  มีสถานีขนถ'าย 1 แห'ง คือ 
เทศบาลนครขอนแก'น  

 สําหรับประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยท�องถ่ินทุกแห'งสามารถรวบรวมและเก็บขน
ขยะมูลฝอยได�ครอบคลุมพ้ืนท่ีให�บริการ  ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยมีคุณภาพในการดําเนินงานของ
ระบบ แบ'งออกเปEน   
 -  ดําเนินการบดอัดและฝ;งกลบทุกวัน จํานวน 6 แห'ง คิดเปEนร�อยละ 50 ได�แก' เทศบาล
เมืองบ�านไผ'  เทศบาลเมืองชุมแพ  เทศบาลเมืองเมืองพล  เทศบาลเมืองกระนวน  เทศบาลตําบลน้ําพอง (จ�าง
เหมาเอกชน) จังหวัดขอนแก'น  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@   
 - ดําเนินการฝ;งกลบสัปดาห@ละ 1- 2 ครั้งหรือทยอยฝ;งกลบ  จํานวน 3 แห'ง คิดเปEนร�อยละ 
25 ได�แก' เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  เทศบาลตําบลโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวลําภู 
 - ดําเนินการเทกองไม'ฝ;งกลบ จํานวน 3 แห'ง คิดเปEนร�อยละ 25 ได�แก'  เทศบาลนคร
ขอนแก'น  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  และเทศบาลเมืองชัยภูมิ   ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 61 

ตารางท่ี  61   ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 12 แห%ง 

จังหวัด เทศบาล ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

กาฬสินธุ@ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@ 

- ระบบผสมผสาน (ระบบฝ;งกลบ , ทําปุyยหมัก , ระบบคัดแยก) 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 90 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 35 แห'ง 
เก็บค'ากําจัด 400 บาทต'อตัน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2550 
- ดําเนินการฝ;งกลบทุกวัน ไม'มีขยะตกค�าง 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลและมีใช�งาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับดี (ร�อยละ 95.59) 

ขอนแก'น เทศบาลนครขอนแก'น 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล และมีสถานีขนถ'าย 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 250 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 12 แห'ง 
เก็บค'ากําจัด 375 บาทต'อตัน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2543 
- ดําเนินการเทกองไม'ดําเนินการฝ;งกลบ 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 67.74) 



รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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ตารางท่ี  61   ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ต%อ) 
 

จังหวัด เทศบาล ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ขอนแก'น 

เทศบาลเมืองชุมแพ 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 30-35 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 2 
แห'ง เก็บค'ากําจัด 800 บาทต'อตัน เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2545 
- ดําเนินการฝ;งกลบทุกวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแต'ไม'ได�ใช�งาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 74.19) 

เทศบาลเมืองกระนวน 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 27 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 16 แห'ง 
เก็บค'ากําจัด 450 บาทต'อตัน เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2545 
- ดําเนินการฝ;งกลบทุกวัน แต'มีบางวันท่ีฝ;งกลบขยะไม'หมด 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 72.58) 

เทศบาลเมืองเมืองพล 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 20 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 14 แห'ง 
เก็บค'ากําจัด 400 บาทต'อตัน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2545 
- ดําเนินการบดอัดและฝ;งกลบทุกวัน  
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแต'ไม'ได�ใช�งาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 75.0) 

เทศบาลเมืองบ�านไผ' 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 40-42 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 10 
แห'ง เก็บค'ากําจัด 250 บาทต'อตัน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2545 
- ดําเนินการบดอัดและฝ;งกลบทุกวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแต'ไม'ได�ใช�งาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับดี (ร�อยละ 81.45) 

เทศบาลตําบลน้ําพอง - ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 11 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 3 แห'ง 
- ดําเนินการฝ;งกลบทุกวัน โดยจ�างเหมาเอกชน 75,000 บาทต'อ
เดือน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2547 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 75.0) 

ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 50-60 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 12 
แห'ง เก็บค'ากําจัด 800 บาทต'อตัน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2546 
- ดําเนินการเทกองทุกวันและบดอัดเปEนบางวัน   
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 63.17) 
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ตารางท่ี  61  ผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ต%อ) 
 

จังหวัด เทศบาล ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

มหาสารคาม เทศบาลตําบลเชียงยืน 

- ระบบผสมผสาน (ระบบฝ;งกลบ , ทําปุyยหมัก , ระบบคัดแยก) 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 29 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 17 แห'ง 
เก็บค'ากําจัด 600 บาทต'อตัน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2544 
- ดําเนินการบดอัดทุกวัน และฝ;งกลบสัปดาห@ละ 1-2 ครั้ง 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแต'ไม'ได�ใช�งาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 69.85) 

 
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 29 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 10 แห'ง 
เก็บค'ากําจัด 400 บาทต'อตัน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2543 
- ดําเนินการเทกองและบดอัด ไม'ได�ฝ;งกลบ 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแต'ไม'ได�ใช�งาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 64.52) 

หนองบัวลําภู 
เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 53 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 12 แห'ง 
เก็บค'ากําจัด 470 บาทต'อตัน  เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2546 
- ดําเนินการเทกอง บดอัด และฝ;งกลบทุกวัน แต'มีขยะสะสม
มากทําให�ฝ;งกลบขยะไม'หมดรายวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแต'ไม'ได�ใช�งาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 71.77) 

 เทศบาลตําบลโนนสัง 

- ระบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล 
- ปริมาณขยะเข�าระบบ 10 ตันต'อวัน จํานวนเครือข'าย 2 แห'ง   
เก็บค'ากําจัด 500 บาทต'อตัน เริ่มเปTดดําเนินการเม่ือ 2557 
- ดําเนินการเทกอง ไม'ทําการฝ;งกลบทุกวัน 
- มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลและใช�งาน 
- ประสิทธิภาพระบบโดยรวม อยู'ในระดับพอใช� (ร�อยละ 79.03) 

 เทศบาลตําบลนากลาง - อยู' ระหว'างการก'อสร�าง เปEนระบบฝ; งกลบอย'างถูกหลัก
สุขาภิบาล 
- ออกแบบรองรับปริมาณขยะเข�าระบบ 30 ตันต'อวัน จํานวน
เครือข'าย 9 แห'ง  

 
 3.2   การประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  โดยใช�ป;จจัยการประเมินหรือตัวบ'งชี้ 4 ด�าน
ได�แก'   
  1) ด�านนโยบาย ประกอบด�วย นโยบายฝqายบริหารและการแปลงสู'การปฏิบัติ  การกําหนด
ผู�รับผิดชอบ  ระบบเก็บรวบรวมข�อมูลและการรายงานต'อผู�บริหาร  และการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานและการรวมกลุ'มพ้ืนท่ี  
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  2) ด�านเทคนิค ประกอบด�วย การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด   การ
ก'อสร�างได�ตามแบบและมีการตรวจสอบ/ทดสอบระบบก'อนการใช�งาน  และการดําเนินการโดยมีมาตรการและ
การปฏิบัติงานท่ีจําเปEน  รวมถึง การตรวจสอบการทํางานของระบบ  
  3) ด�านการบริหารจัดการ ประกอบด�วย ด�านบุคลากร  การบริหารจัดการเดินระบบ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อมในรอบ 1 ปB  และการบํารุงรักษาดูแลระบบตามแผน  
  4) ด�านการประสัมพันธ@และการมีส'วนร'วมของประชาชน ประกอบด�วย การดําเนิน
กิจกรรมประชาสัมพันธ@และการส'งเสริมการมีส'วนร'วมของประชาชน  การจ'ายค'าธรรมเนียม รวมถึงการ
ให�บริการประชาชน 
  โดยสรุปผลคะแนนแบ'งออกเปEน 3 ระดับคือ 
 คะแนนรวมมากกว'าร�อยละ                   80   อยู'ในเกณฑ@ดี 
 คะแนนรวมอยู'ระหว'างร�อยละ   60-80   อยู'ในเกณฑ@พอใช� 
 คะแนนรวมน�อยกว'าร�อยละ  60  อยู'ในเกณฑ@ต�องปรับปรุง 
 ซ่ึงสรุปผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบนตามป;จจัยการประเมิน 
4 ด�านข�างต�น พบว'า ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนส'วนใหญ'อยู'ในเกณฑ@พอใช� คิดเปEนร�อยละ 83   และอยู'ใน
เกณฑ@ดี คิดเปEนร�อยละ 17 หรือมีเพียง 2 แห'ง ได�แก' เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@  และเทศบาลเมืองบ�านไผ' จังหวัด
ขอนแก'น  โดยส'วนใหญ'มีคะแนนด�านเทคนิคและการบริหารจัดการค'อนข�างตํ่า  ดังมีสรุปผลคะแนนในตารางท่ี 62 

ตารางท่ี 62 สรุปผลคะแนนการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยป2จจัยการประเมิน 4 ด)าน  
ระบบ/เทศบาล ด)าน

นโยบาย 
(เต็ม 26) 

ด)าน
เทคนิค 

(เต็ม 52) 

ด)านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 36) 

ด)านการ
ประชาสัมพันธ�ฯ 

(เต็ม 22) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(ร)อยละ) 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ@ 25 50 34 20 ดี (95.59)   
2. เทศบาลตําบลเชียงยืน 22 47 19 16 พอใช� (69.85) 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝ2งกลบอย%างถูกหลกัสขุาภิบาล 
ระบบ/เทศบาล ด)าน

นโยบาย 
(เต็ม 26) 

ด)าน
เทคนิค 

(เต็ม 42) 

ด)านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 34) 

ด)านการ
ประชาสัมพันธ�ฯ 

(เต็ม 22) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(ร)อยละ) 

3. เทศบาลนครขอนแก'น 21 31 18 14 พอใช� (67.74)  
4. เทศบาลเมืองบ�านไผ' 25 37 20 19 ดี (81.45) 
5. เทศบาลเมืองเมืองพล 22 35 21 15 พอใช� (75.00) 
6. เทศบาลเมืองชุมแพ 21 37 20 14 พอใช� (74.19) 
7. เทศบาลเมืองกระนวน 21 37 19 13 พอใช� (72.58) 
8. เทศบาลตําบลนํ้าพอง 20 39 20 14 พอใช� (75.00) 
9. เทศบาลเมืองชัยภูมิ 19 32 17 11 พอใช� (63.71) 
10.เทศบาลเมืองมหาสารคาม 19 32 18 11 พอใช� (64.52) 
11.เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  21 37 18 13 พอใช� (71.77) 
12.เทศบาลตําบลโนนสัง 24 38 20 16 พอใช� (79.03) 
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 3.3   สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  จากการประเมินระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนข�างต�น จะเห็นได�ว'า  

  1)  ท�องถ่ินส'วนใหญ'มีนโยบายด�านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีค'อนข�างชัดเจนและต'อเนื่อง 
โดยมีแผนการจัดการขยะมูลฝอยรายปB และมอบหมายผู�รับผิดชอบเปEนระบบอย'างชัดเจน ต้ังแต'ระบบรวบรวม
เก็บขน  การส'งเสริมการมีส'วนร'วม  การจัดเก็บค'าธรรมเนียม  และระบบกําจัดขยะมูลฝอย รวมถึงมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเปEนค'าใช�จ'ายในการจัดการขยะมูลฝอยอย'างต'อเนื่อง ตามความจําเปEน แต'ยังมีข�อจํากัดด�าน
งบประมาณท่ียังไม'เพียงพอหรือเกินศักยภาพของท�องถ่ิน เช'น ค'าใช�จ'ายในการซ'อมบํารุงเครื่องจักรกลท่ีใช�
ประจําสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย หรือการจัดหาเครื่องจักรกลทดแทน ซ่ึงต�องซ'อมแซมบ'อยครั้งและมีราคา
ค'อนข�างสูง  เปEนต�น  
  2)  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฯ  โดยรวมอยู'ในระดับพอใช�  แต'สภาพป;ญหาท่ีพบ
ในการดําเนินการคือ  ไม'ได�ดําเนินการฝ;งกลบขยะทุกวัน  ทําให�เกิดขยะสะสมต'อเนื่อง ขยะปลิวกระจัดกระจาย 
และระบบรวบรวมน้ําชะขยะไม'มีประสิทธิภาพหรือสถานีสูบน้ําชะขยะชํารุด ไม'สามารถรวบรวมน้ําชะขยะเข�า
ระบบบําบัดน้ําเสียได� ส'งผลให�ระบบบําบัดน้ําเสียไม'มีการใช�งาน และบางแห'งระบบบําบัดน้ําเสียไม'มี
ประสิทธิภาพ มีสภาพต้ืนเขิน วัชพืชข้ึนรก แผ'นพลาสติกฉีกขาดและไฟไหม� หรือกลายเปEนท่ีท้ิงขยะมูลฝอย  
ส'งผลให�เกิดป;ญหาน้ําชะขยะไหลซึมออกนอกบ'อฝ;งกลบและขังอยู'ในบ'อฝ;งกลบ ประกอบกับเครื่องจักรชํารุด
ต�องซ'อมแซมบ'อย มีอายุการใช�งานเกิน 10 ปB จึงเปEนอุปสรรคต'อการฝ;งกลบขยะรายวัน   
  3)  ท�องถ่ินส'วนใหญ'ยังไม'มีการคัดแยกและจัดการของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะ  
มูลฝอยท่ัวไป  ทําให�มีของเสียอันตรายชุมชนปะปนเข�าสู'บ'อฝ;งกลบขยะ  ซ่ึงอาจจะส'งผลให�เกิดการปนเปNOอน
โลหะหนักสู'สิ่งแวดล�อม 
  4)  การดําเนินการเฝ1าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม  ส'วนใหญ'ไม'มีการ
ดําเนินการหรือมีแผนการดําเนินการแต'ไม'ได�ดําเนินการ ได�แก'  
   -  ไม'มีการเฝ1าระวังตรวจสอบการปนเปNOอนน้ําใต�ดินจากบ'อสังเกตการณ@  และบ'อ
สังเกตการณ@บางแห'ง สร�างไม'ถูกหลักวิชาการทําให�เกิดการปนเปNOอนจากสิ่งแวดล�อมภายนอก และการสร�างไม'
ถูกตําแหน'ง/ไม'สอดคล�องกับระดับน้ําใต�ดินไม'สามารถเก็บน้ํามาวิเคราะห@ได� 
   -  การดูแลพ้ืนท่ีกันชนหรือ buffer zone ซ่ึงบางแห'งเหลือเพียงแนวรั้วลวดหนามไม'มี
แนวไม�ยืนต�น    
   -  ทุกแห'งไม'มีระบบการตรวจสอบก{าซเนื่องจากการออกแบบโครงสร�างต้ังแต'เริ่ม
ก'อสร�างระบบท่ีมีเฉพาะท'อรวบรวมและท'อระบายก{าซเท'านั้น    
   -  ระบบการจัดการน้ําฝน  บางแห'งขาดการดูแลรักษาอย'างสมํ่าเสมอ มีเศษขยะเศษ
ดินและวัชพืชข้ึนทําให�ขัดขวางการระบายน้ํา  และบางแห'งถูกถมทับด�วยดิน ขณะมีการปรับพ้ืนท่ีหรือถนนรอบ
บ'อฝ;งกลบ  เปEนต�น 
  5)  การเข�าร'วมกลุ'มพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  บางแห'งมีการเข�าร'วมศูนย@จริงน�อยกว'าท่ีได�ลง
นามในบันทึกข�อตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยไว�  เนื่องจากท�องถ่ินท่ีร'วมลงนามบางแห'งยังไม'มีรถเก็บ
ขน  บางแห'งไม'ต�องการเพ่ิมภาระเรื่องค'ากําจัดขยะ  และเม่ือคํานวณระยะทางขนส'งกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน
อาจจะไม'คุ�มกับค'าขนส'งและค'ากําจัดท่ีต�องมีภาระเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีเปEนอยู'   

  6)  การมีส'วนร'วมของประชาชนในการลด คัดแยกขยะต�นทางยังไม'มีการต่ืนตัวเท'าท่ีควร 
อาจเนื่องมาจาก ท�องถ่ินยังไม'มีระบบการรวบรวมและเก็บขนขยะแบบแยกประเภทและการจัดเตรียมภาชนะ
รองรับตามประเภทขยะ (คัดแยกขยะ)  รวมถึง การมีส'วนร'วมของประชาชนในการเข�ามาเปEนคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร'วมกับท�องถ่ิน  และการมีส'วนร'วมรับผิดชอบในการจ'ายค'าธรรมเนียมใน
การเก็บขนรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย  เปEนต�น 
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  7)  นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน เปEนนโยบาย
สําคัญท่ีมีส'วนสนับสนุนให�เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเกิดการ  
บูรณาการและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะด�านการมีส'วนร'วมในการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยและการเข�าร'วมศูนย@กําจัดขยะมูลฝอยรวม  ตลอดจนการจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยให�ถูกหลัก
วิชาการ   
  8)  ระบบจัดการสิ่งปฏิกูล ซ่ึงส'วนใหญ'ได�รับอุดหนุนงบประมาณก'อสร�างมาพร�อมกับ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝ;งกลบอย'างถูกหลักสุขาภิบาล  แต'ไม'ได�มีการใช�งาน เนื่องจาก ยังไม'มีมาตรการใน
การควบคุมผู�ประกอบการท่ีได�รับสัมปทานการรวบรวมและเก็บขนให�นําสิ่งปฏิกูลไปถ'ายท้ิงยังระบบจัดการสิ่ง
ปฏิกูลอย'างเปEนระบบ  บางแห'งมีการซ้ือขายสิ่งปฏิกูลจากรถเก็บขน/รถดูดส�วมโดยตรง เพ่ือนําไปเปEนปุyยใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   สถานท่ีต้ังระบบจัดการสิ่งปฏิกูลอยู'ห'างไกล เปEนภาระเพ่ิมค'าใช�จ'ายและเสียเวลาเดินทาง  
และระบบประสบป;ญหาการถ'ายเทสิ่งปฏิกูลลงบ'อ เปEนต�น 

  9)  การจัดเก็บค'าธรรมเนียม  ท�องถ่ินส'วนใหญ'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมเฉพาะการ
รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย และมีอัตราค'อนข�างตํ่า หรืออาจจะตํ่ากว'าค'าใช�จ'ายท่ีเกิดข้ึนจริง  รวมถึงยังไม'
มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ซ่ึงอาจส'งผลต'อการบริหารจัดการ
ระบบให�มีประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณไม'เพียงพอ 
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บทที่ 6 
สรุปผลและข�อเสนอแนะการจัดการนํ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชน 

    
 จากการดําเนินการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีลุ'มน้ําชีตอนบน ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2559  รวม 20 แห'ง  โดยเป2นระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  6 แห'ง  และอยู'ระหว'างก'อสร4าง 1 แห'ง   เป2นระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
12 แห'ง และอยู'ระหว'างก'อสร4าง 1 แห'ง  และโครงการเพ่ิมเติมงบประมาณป� 2559 เป�นค�าใช�จ�ายในการ
ปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตกค�างสะสมในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก�น จํานวน  8 โครงการ  ในช'วงเดือน
เมษายนถึงกรกฎาคม 2559  ของสํานักงานสิ่งแวดล4อมภาคท่ี 10  โดยสามารถสรุปผลและข4อเสนอแนะใน
ภาพรวม ดังนี้ 
 1.  สรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
  1.1  ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน พบว'าจาก
การสํารวจมีการดําเนินระบบ 5 แห'ง  หยุดเดินระบบ 1 แห'งคือ เทศบาลตําบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
เนื่องจากระบบสูบน้ําเข4าระบบชํารุด  และอยู'ระหว'างการก'อสร4าง 1 แห'งคือ เทศบาลเมืองบ4านไผ' จังหวัด
ขอนแก'น   มีประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียผ'านเกณฑ>มาตรฐานทุกแห'ง  แต'ระบบรวบรวมน้ําเสียยังไม'มี
ประสิทธิภาพเท'าท่ีควร  โดยพิจารณาจากปริมาณน้ําเสียเข4าระบบบําบัดน้ําเสีย คิดเป2นร4อยละ 3.18 – 95  
ท4องถ่ินส'วนใหญ'ยังไม'มีการดําเนินการในการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบริการบําบัดน้ําเสีย  ยกเว4นเทศบาล
ตําบลโกสุมพิสัยท่ีมีการดําเนินการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบริการบําบัดน้ําเสียในอัตราครัวเรือนละ 10 บาท
ต'อเดือน   สําหรับผลการประเมินโดยใช4ปEจจัย 4 ด4านได4แก' ด4านนโยบาย  ด4านเทคนิค  ด4านการบริหารจัดการ 
และด4านการประชาสัมพันธ>และการมีส'วนร'วมของประชาชน พบว'า ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนส'วน
ใหญ'อยู'ในเกณฑ>พอใช4 คิดเป2นร4อยละ 83  และต4องปรับปรุงระบบคิดเป2นร4อยละ 17  

  1.2  ป)ญหาและอุปสรรคในการจัดการน้ําเสียชุมชน 
  1)  พ้ืนท่ีให4บริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียครอบคลุมเฉพาะเขตชุมชนหนาแน'น 
ย'านตลาดการค4า คิดเป2นร4อยละ 10-40 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครองเท'านั้น  ขณะท่ีในปEจจุบันมีการขยายตัวของ
ชุมชนโดยเฉพาะท่ีอยู'อาศัยและการค4าไปยังพ้ืนท่ีท่ียังไม'มีการให4บริการท่ีเหลือ จึงทําให4ประสบปEญหาน้ําเสีย
ชุมชน และส'งผลต'อคุณภาพในแหล'งน้ําสาธารณะท่ีเป2นแหล'งรองรับ 
   2)  ปริมาณน้ําเสียเข4าระบบยังไม'เต็มศักยภาพของระบบ  โดยมีปริมาณน้ําเสียเข4า
ระบบเฉลี่ยคิดเป2นร4อยละ 50 ของศักยภาพระบบบําบัดเท'านั้น  ซ่ึงจะส'งผลต'อประสิทธิภาพระบบโดยทําให4
ระยะเวลาเก็บกักในบ'อบําบัดน้ําเสียนานกว'าค'าท่ีกําหนดในการออกแบบ  เกิดสภาพการสะสมของตะกอน
สารอาหารและเกิดปEญหาการเจริญเติบโตของสาหร'ายสีเขียวในบ'อบําบัดปริมาณมาก (Algae  Bloom)  ท้ังนี้
เนื่องมาจาก การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญ'เกินไป เพ่ือให4สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียใน
อนาคต 20 ป(   ปEญหาท'อรวบรวมทรุดหรือน้ําเสียไม'ไหลเข4าท'อรวบรวมและระบบบําบัด  หรือน้ําเสียไหลซึม
ออกตามรอยแตกของท'อ  การเชื่อมท'อจากบ4านเรือนเข4าสู'ท'อรวบรวมหลักยังไม'ครอบคลุม  เป2นต4น 
  3)  การดูแลรักษาเส4นท'อของระบบรวบรวมน้ําเสียไม'มีประสิทธิภาพเพียงพอ  เช'น
ระบบท'อรวบรวมอุดตัน หรือท'อรวบรวมทรุด/แตก ทําให4ปริมาณน้ําท่ีเข4าสู'ท'อรวบรวมน4อยมีการไหลระบายตํ่า
และน้ําซึมเข4าเส4นท'อมากในฤดูฝน  ประกอบกับส'วนใหญ' ไม' มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  โดยมีการ
ดําเนินการต'อเม่ือมีการร4องเรียนหรือร4องขอจากประชาชน และเพ่ือการระบายน้ําท'วมขัง   
  4)  บางแห'งมีการนําน้ําเสียจากบ'อบําบัดในระบบท่ียังไม'ผ'านกระบวนการบําบัดไปใช4
ประโยชน>ในการเกษตรกรรม อาจพบปEญหาการปนเปVWอนของเชื้อโรค 
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  5)  ค'าใช4จ'ายในการเดินระบบให4มีประสิทธิภาพต4องใช4งบประมาณสูง  และ อปท. 
ส'วนใหญ'ยังไม'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย ก'อให4เกิดภาระกับท4องถ่ินในการจัดสรร
งบประมาณในการดูแลระบบ  และส'งผลต'อประสิทธิภาพการเดินระบบ 
  6)  บุคลากรในการดูแลรับผิดชอบการเดินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย มีจํานวน
ไม'เพียงพอ และยังไม'มีความรู4ความเชี่ยวชาญเฉพาะด4านเพียงพอ  ทําให4การดําเนินการตรวจวิเคราะห>คุณภาพ
น้ําท้ิงจากระบบ ฯ และการจัดเก็บข4อมูลคุณภาพน้ําเข4า – ออก หรือข4อมูลอ่ืนเพ่ือใช4ในการวางแผนการจัดการ
ยังมีประสิทธิภาพไม'เพียงพอ 
  7)  ยังไม'มีแนวทางท่ีชัดเจนในการใช4ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียร'วมกันและการ
จัดเก็บค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียระหว'างท4องถ่ินท่ีมีเขตการปกครองติดกัน  หากเม่ือมีการเชื่อมท'อ
รวบรวมเข4าระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เพ่ือให4ระบบใช4งานได4เต็มศักยภาพ  ซ่ึงส'วนใหญ'จะเป2นเขตท่ีมีการ
ขยายตัวของชุมชนเพ่ิมข้ึนอย'างรวดเร็ว   
  8)  การมีส'วนร'วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชนค'อนข4างน4อย  และมีการ
สร4างความตระหนักและความเข4าใจแก'ประชาชนในพ้ืนท่ียังไม'มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพ่ือให4เกิดความร'วมมือ
และเข4ามามีส'วนร'วมในการจัดการน้ําเสียชุมชนได4เท'าท่ีควร  โดยเฉพาะการจ'ายค'าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย  
การเชื่อมท'อจากบ4านเรือนเข4าสู'ท'อรวบรวมหลัก  การเฝYาระวังและการใช4ทรัพยากรน้ําอย'างประหยัด เป2นต4น 
  9)  ระบบส'วนใหญ'ยังไม'มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบและ 
เฝYาระวังคุณภาพสิ่งแวดล4อมหรือแหล'งน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงจากการบําบัด 

  1.3  ข�อเสนอแนะต/อการจัดการน้ําเสียชุมชน 
  1)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน  ควรส'งเสริมและสร4างความรู4ความเข4าใจแก'ประชาชน
ในพ้ืนท่ีในการจัดการน้ําเสียอย'างต'อเนื่อง  เพ่ือให4เกิดความตระหนักและการมีส'วนร'วมในการดําเนินการเชื่อม
ท'อน้ําเสียจากบ4านเรือนเข4าสู'ท'อหลัก (ท'อ Main)  การจ'ายค'าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย  การติดต้ังถังดักไขมัน 
และการดําเนินการจัดการน้ําเสียท่ีเก่ียวข4อง  เป2นต4น  เพ่ือให4ปริมาณน้ําเสียเข4าระบบบําบัดมากข้ึน  และให4มี
รายได4ในการบริหารจัดการระบบให4มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  2)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรจัดทําแผนการดูแลบํารุงรักษาระบบท'อรวบรวม 
น้ําเสีย และดําเนินการตามแผนอย'างสมํ่าเสมอ  รวมถึง ควรพิจารณาการขยายแนวเส4นท'อรวบรวมน้ําเสียให4
ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมข้ึน  เพ่ือให4สามารถรวบรวมน้ําเสียเข4า
ระบบบําบัดได4มากข้ึน ซ่ึงจะส'งผลต'อการทํางานของระบบบําบัดให4มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  3)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรจัดให4มีบุคลากรท่ีมีความรู4 ความชํานาญรับผิดชอบ
ในการดําเนินระบบโดยตรง เพ่ือให4เกิดการดูแลระบบอย'างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ให4มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย'างต'อเนื่อง  
  4)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรจัดเก็บฐานข4อมูลปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําเข4า-ออก
จากระบบ  ค'าใช4จ'ายในการวบรวมและบําบัดต'อหน'วยอย'างต'อเนื่อง  เพ่ือใช4ประโยชน>ในการวิเคราะห>ต4นทุน
และการขยายระบบในอนาคตต'อไป  รวมถึง การทบทวนและจัดทําแผนบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียให4
สอดรับกับสถานการณ>ปEจจุบัน เพ่ือให4สามารถจัดการระบบได4อย'างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  5)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางในการนําน้ําท้ิงจากการบําบัดไป
ใช4ประโยชน>ให4มากข้ึนและควรทําความเข4าใจแก'เกษตรกรในการนําน้ําท่ีผ'านการบําบัดแล4วไปใช4ประโยชน> 
  6)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางการสร4างความเข4าใจและการมี
ส'วนร'วมในการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการบริการบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือให4เกิดรายได4สําหรับการบริหารจัดการระบบ
อย'างมีประสิทธิภาพ  
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 2.  สรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
  2.1  ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน พบว'าจากการ
สํารวจ มีการดําเนินระบบ 12 แห'ง และอยู'ระหว'างก'อสร4าง 1 แห'ง  คือเทศบาลตําบลนากลาง  จังหวัด
หนองบัวลําภู  ส'วนใหญ'มีการบริหารแบบศูนย>รวม (Cluster)  สําหรับประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย
ท4องถ่ินทุกแห'งสามารถรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยได4ครอบคลุมพ้ืนท่ีให4บริการ  ประสิทธิภาพการกําจัด  
ขยะมูลฝอยมีคุณภาพในการดําเนินงานของระบบ แบ'งออกเป2น   
 -  ดําเนินการบดอัดและฝEงกลบทุกวัน จํานวน 6 แห'ง คิดเป2นร4อยละ 50 ได4แก' เทศบาล
เมืองบ4านไผ'  เทศบาลเมืองชุมแพ  เทศบาลเมืองเมืองพล  เทศบาลเมืองกระนวน  เทศบาลตําบลน้ําพอง (จ4าง
เหมาเอกชน) จังหวัดขอนแก'น  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ>   
 - ดําเนินการฝEงกลบสัปดาห>ละ 1- 2 ครั้งหรือทยอยฝEงกลบ  จํานวน 3 แห'ง คิดเป2นร4อย
ละ 25 ได4แก' เทศบาลตําบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  เทศบาลตําบลโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวลําภู 
  - ดําเนินการเทกองไม'ฝEงกลบ จํานวน 3 แห'ง คิดเป2นร4อยละ 25 ได4แก'  เทศบาลนคร
ขอนแก'น  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  และเทศบาลเมืองชัยภูมิ  สําหรับผลการประเมินโดยใช4ปEจจัย 4 ด4าน
ได4แก' ด4านนโยบาย  ด4านเทคนิค  ด4านการบริหารจัดการ และด4านการประชาสัมพันธ>และการมีส'วนร'วมของ
ประชาชน พบว'า ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนส'วนใหญ'อยู'ในเกณฑ>พอใช4 คิดเป2นร4อยละ 83   และอยู'ใน
เกณฑ>ดี คิดเป2นร4อยละ 17  

  2.2  ป)ญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

   1)  ระบบบางแห'งยังไม'ได4ดําเนินการฝEงกลบขยะอย'างถูกหลักสุขาภิบาล แต'มีการบดอัด
ขยะเท'านั้น  และการบดอัดขยะก'อนการฝEงกลบยังไม'มีประสิทธิภาพ  ทําให4เกิดปEญหาในขณะเครื่องจักรลงไป
ฝEงกลบไม'ได4  โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีเกิดน้ําขังในบ'อฝEงกลบ 
   2)  ระบบรวบรวมน้ําชะขยะไม'มีประสิทธิภาพหรือสถานีสูบน้ําชะขยะชํารุด ไม'สามารถ
รวบรวมน้ําชะขยะเข4าระบบบําบัดน้ําเสียได4 ส'งผลให4ระบบบําบัดน้ําเสียไม'มีการใช4งาน และบางแห'งระบบ
บําบัดน้ําเสียไม'มีประสิทธิภาพ มีสภาพต้ืนเขิน วัชพืชข้ึนรก แผ'นพลาสติกฉีกขาดและไฟไหม4 หรือกลายเป2นท่ี
ท้ิงขยะมูลฝอย  ส'งผลให4เกิดปEญหาน้ําชะขยะไหลซึมออกนอกบ'อฝEงกลบและขังอยู'ในบ'อฝEงกลบ  จึงเป2น
อุปสรรคต'อการฝEงกลบขยะรายวัน 
    3)  เครื่องจักรกลท่ีใช4ในระบบกําจัดขยะมูลฝอยชํารุดบ'อย และมีอายุการใช4งานเกิน 10 ป(  
จึงเป2นอุปสรรคต'อการดําเนินการฝEงกลบขยะมูลฝอยให4มีประสิทธิภาพทุกวัน 
   4)  บ'อสังเกตการณ>บางแห'ง สร4างไม'ถูกหลักวิชาการทําให4เกิดการปนเปVWอนจากสิ่งแวดล4อม
ภายนอก และการสร4างไม'ถูกตําแหน'ง/ไม'สอดคล4องกับระดับน้ําใต4ดินไม'สามารถเก็บน้ํามาวิเคราะห>ได4 และส'วน
ใหญ'ยังไม'มีการดําเนินการติดตามเฝYาระวังคุณภาพน้ําจากบ'อสังเกตการณ> 
   5)  ระบบบ'อหมักสิ่งปฏิกูลส'วนใหญ'ไม'สามารถใช4งานได4อย'างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การออกแบบไม'สอดคล4องกับความสะดวกในการใช4งาน  และยังไม'มีมาตรการในการควบคุมผู4ประกอบการท่ี
ได4รับสัมปทานการรวบรวมและเก็บขนให4นําสิ่งปฏิกูลไปถ'ายท้ิงยังระบบจัดการสิ่งปฏิกูลอย'างเป2นระบบ  
รวมถึงท่ีตั้งห'างไกลเพ่ิมภาระค'าใช4จ'ายและเสียเวลาเดินทาง 
   6)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ินส'วนใหญ'ยังไม'มีการดําเนินการคัดแยกและจัดการขยะ
อันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไป ซ่ึงอาจจะส'งผลให4เกิดการปนเปVWอนโลหะหนักสู'สิ่งแวดล4อม 
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   7)  การดูแลรักษาระบบระบายน้ํารอบสถานท่ีกําจัดขยะและพ้ืนท่ีกันชน (Buffer 
zone)  ส'วนใหญ'ขาดความต'อเนื่องสมํ่าเสมอ  ทําให4ตื้นเขิน  มีเศษดินวัชพืชข้ึน  เศษขยะ กีดขวางทางระบายน้ํา  
หรือบางแห'งไม'พบระบบระบายน้ําฝนและแนวไม4ยืนต4นท่ีเป2นพ้ืนท่ีกันชนบริเวณแนวรั้ว 
   8)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ินส'วนใหญ'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมเฉพาะการ
รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย และมีอัตราค'อนข4างตํ่า หรืออาจจะตํ่ากว'าค'าใช4จ'ายท่ีเกิดข้ึนจริง  และยังไม'
สามารถเก็บได4ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ในขณะท่ีค'าใช4จ'ายเก็บขนค'อนข4างสูง เม่ือเทียบกับรายได4จากการ
เก็บค'าธรรมเนียมการจัดเก็บค'าธรรมเนียม  รวมถึงยังไม'มีการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยภายใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   2.3  ข�อเสนอแนะต/อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 1)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรมีการดําเนินกิจกรรมการมีส'วนร'วมในการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล'งกําเนิด เพ่ือยืดอายุการใช4งานระบบ รวมถึง ดําเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน
อย'างเป2นระบบ  
  2)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรดําเนินการฝEงกลบขยะมูลฝอยให4ได4ทุกวัน เพ่ือไม'ให4
เกิดขยะสะสมและปEญหาน้ําชะขยะขังในบ'อฝEงกลบ รวมถึงเกิดความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานฝEงกลบขยะเม่ือข้ึนชั้นขยะมูลฝอยตามท่ีออกแบบไว4  โดยมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําวัน 
พร4อมท้ังสื่อสารให4เจ4าหน4าท่ีปฏิบัติงานเข4าใจและสามารถบริหารจัดการหน4างานได4อย'างถูกต4องตามหลักวิชาการ  
ตลอดจนจัดทําแผนซ'อมบํารุงเครื่องจักรท่ีใช4งานในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  แผนการดูแลรักษาระบบระบาย
น้ําและพ้ืนท่ีกันชน (Buffer zone)  และดําเนินงานตามแผนอย'างสมํ่าเสมอ 
  3)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรพิจารณาดําเนินการติดตามเฝYาระวังคุณภาพน้ําจาก
บ'อสังเกตการณ>อย'างต'อเนื่อง   และอาจจะต4องตรวจสอบทางด4านเทคนิคในการออกแบบและการก'อสร4างบ'อ
สังเกตการณ>ให4ได4ตามมาตรฐาน เพ่ือพิจารณาให4สอดคล4องกับข4อมูลระดับน้ําใต4ดินในส'วนทิศทางการไหลและ
ปริมาณน้ํา  ท้ังนี้ อาจจะประสานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในการสนับสนุนด4านเทคนิคและการสํารวจ
เบ้ืองต4น 
  4)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะมูลฝอยให4ครอบคลุม และพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บค'าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยจาก
แหล'งกําเนิด  อาทิ  การให4ชุมชนเป2นผู4จัดเก็บ  การสร4างความเข4าใจแก'ประชาชนอย'างต'อเนื่อง  เป2นต4น   
  5)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน  ควรพิจารณาดําเนินการจัดให4มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ี
ถูกต4องตามหลักวิชาการและใช4งานได4  ควบคู'กับการดําเนินการประชาสัมพันธ>ในการจัดการสิ่งปฏิกูลอย'าง
ต'อเนื่อง เพ่ือสร4างความรู4ความเข4าใจท่ีถูกต4องให4แก'ประชาชนและเกษตรกร และพิจารณากําหนดมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตหรือต'อใบอนุญาตสําหรับผู4ประกอบการดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือควบคุมมิให4เกิดผล
กระทบด4านสุขภาพอนามัยแก'ประชาชนและสิ่งแวดล4อม   
  6)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ให4สามารถเป2นผู4เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได4อย'างต'อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  7)  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ควรรวบรวมและจัดเก็บข4อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
อย'างเป2นระบบ และควรมีแผนแม'บทในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนท่ีชัดเจนเพ่ือใช4
ประโยชน>ในการบริหารจัดการระบบอย'างมีประสิทธิภาพต'อไป 
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 3.  สรุปผลการติดตามการดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตกค�างสะสม  
  3.1  ผลการติดตามการดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตกค�างสะสม ได4แก' 
โครงการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตกค4างสะสมในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก'น 8 แห'ง และโครงการปรับปรุง
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตกค4างสะสมขององค>การบริหารส'วนจังหวัดกาฬสินธุ>  พบว'า  ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก'น  มีเพียง 6 แห'งท่ีสามารถดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตกค4างสะสม  อีก 2 แห'ง 
(อบต.ดงเค็ง และเทศบาลตําบลบ4านแฮด)  ไม'สามารถดําเนินการได4เนื่องจากไม'พร4อมด4านแบบรายละเอียด
ก'อสร4างและปEญหาด4านท่ีดินซ่ึงเป2นท่ีสาธารณประโยชน>  สําหรับโครงการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ตกค4างสะสมขององค>การบริหารส'วนจังหวัดกาฬสินธุ>  ยกเลิกการดําเนินโครงการ 

  3.2  ป)ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ   พบว'า  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ินส'วนใหญ'มี
การดําเนินการได4ล'าช4าไม'เป2นไปตามกําหนดระยะเวลา และบางแห'งไม'สามารถดําเนินการได4ต4องยกเลิก
โครงการ  เนื่องจาก เป2นการของบประมาณเพ่ิมเติมในป( 2559  ซ่ึง สผ. ได4มีการพิจารณาเสร็จสิ้นกระบวนการ
ไปแล4ว  จึงทําให4เกิดความสับสนในข้ันตอนการดําเนินการ และเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีไม'มีความ
ชัดเจนเท'าท่ีควร โดยเฉพาะเรื่องท่ีดิน และความพร4อมขององค>กรปกครองส'วนท4องถ่ิน  ส'งผลให4การดําเนินการ
ขององค>กรปกครองส'วนท4องถ่ินส'วนใหญ' อยู'ในช'วงฤดูฝน  ซ่ึงเป2นอุปสรรคในการดําเนินการก'อสร4างได4ล'าช4า 

  นอกจากนี้  ยังพบว'าเม่ือดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือฝEงกลบขยะตกค4าง
สะสมเสร็จเรียบร4อยแล4ว  แต'องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ินส'วนใหญ'  มีความประสงค>จะใช4สถานท่ีกําจัดขยะ     
มูลฝอยเพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนรายวันในพ้ืนท่ีเขตการปกครองของตนเองอีกสักระยะหนึ่ง โดยมีการ
บริหารจัดการแบบฝEงกลบเป2นระยะ (1-3 เดือนต'อครั้ง)  เนื่องจากไม'มีเครื่องจักรกลในการฝEงกลบขยะรายวัน 
ต4องจ4างเหมาดําเนินการ  และข4อจํากัดด4านงบประมาณของท4องถ่ิน    
  3.3  ข�อเสนอแนะต/อการดําเนินการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบ Control Dump   

   เนื่องจากองค>กรปกครองส'วนท4องถ่ินส'วนใหญ'มีความประสงค>จะใช4สถานท่ีกําจัดขยะ 
มูลฝอยต'อเนื่องอีกระยะหนึ่ง  ดังนั้น เพ่ือไม'ให4เกิดขยะตกค4างสะสมอีก  องค>กรปกครองส'วนท4องถ่ินจึงต4อง
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยรายวัน โดยการบดอัดและฝEงกลบทุกวัน และมีการดําเนินการบริหารจัดการตาม
แนวทางการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ของกรมควบคุมมลพิษ ควบคู'
กับการดําเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต4นทาง  นอกจากนี้  ขอให4พิจารณาระยะเวลาการใช4งานสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยเพียงชั่วคราวเท'านั้น  (ประมาณ 2-3 ป()  เนื่องจากเป2นระบบท่ียอมรับได4และมีเฉพาะ
องค>ประกอบหลักของระบบในเบ้ืองต4นเท'านั้น  ซ่ึงไม'ครอบคลุมระบบปYองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล4อม 
และควรเตรียมความพร4อมในการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดให4ถูกหลักวิชาการต'อไป  
  

 4.  ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 
  4.1  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ควรดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล4อมในระดับจังหวัดอย'างต'อเนื่อง  และพัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลฯ ให4เป2นมาตรฐานเดียวกัน โดยติดตามต้ังแต'ระยะเริ่มโครงการ  ระยะก'อสร4าง และ
ระยะดําเนินการอย'างต'อเนื่อง  ควบคู' กับการพัฒนาศักยภาพสํานักงานสิ่งแวดล4อมภาค  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมจังหวัด  และท4องถ่ินในการติดตามประเมินผลโครงการจัดการขยะมูลฝอย
และน้ําเสียชุมชน เพ่ือให4มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนกระตุ4นการดําเนินงานให4เกิดประสิทธิภาพ
อย'างต'อเนื่อง   
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  4.2  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ควรสร4างแรงจูงใจแก'
ท4องถ่ินในการดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยภายใต4แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล4อมในระดับจังหวัดให4ประสบผลสําเร็จ   อาทิ  การเชิดชูเกียรติในการเป2นพ้ืนท่ีต4นแบบการดําเนินการ
จัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอย'างยั่งยืน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู4ประสบการณ>ในการจัดการ 
น้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนระดับท4องถ่ิน  เพ่ือถ'ายทอดบทเรียนประสบการณ>และพัฒนากระบวนการเรียนรู4
ร'วมกันให4สามารถดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยได4อย'างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

  4.3  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม  ควรพิจารณาให4
สํานักงานสิ่งแวดล4อมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมจังหวัด เป2นหน'วยงานประสาน
และดําเนินการ  โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมให4การสนับสนุนด4าน
เทคนิคและงบประมาณอย'างต'อเนื่อง  ดังนี้  
  -  สนับสนุนการเตรียมความพร4อมของท4องถ่ินท่ีมีศักยภาพและพ้ืนท่ีเปYาหมายท่ีมี
แนวโน4มสภาพปEญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอย'างต'อเนื่อง  เช'น  การพัฒนาศักยภาพ อปท. ในการ
จัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน   การชี้แจงหลักเกณฑ>ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  และการสํารวจ
ประเมินความพร4อมในพ้ืนท่ีเบ้ืองต4น  เป2นต4น 
  -  การติดตามประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนอย'าง
ต'อเนื่อง และควรพิจารณาสนับสนุนค'าใช4จ'ายในการตรวจวิเคราะห>คุณภาพสิ่งแวดล4อมท่ีจําเป2น  เพ่ือเป2น
ข4อมูลประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฯ  ต'อไป 

  4.4  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ควรพิจารณาสนับสนุน
และพัฒนาการใช4กลไกคณะกรรมการติดตามประเมินผลและจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล4อมในระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการเชิงรุกและแก4ไขปEญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนในระดับ
พ้ืนท่ีอย'างจริงจังและเป2นรูปธรรมมากข้ึน  อาทิ  การพิจารณาให4มีการค'าตอบแทน/เบ้ียประชุมคณะกรรมการ   
และการกําหนดรูปแบบการกลั่นกรองพิจารณาโครงการท่ีชัดเจน เช'น การเข4าร'วมกระบวนการการจัดทํา
โครงการต้ังแต'เริ่มต4น   การลงสํารวจความพร4อมในพ้ืนท่ี  การพิจารณาแบบรายละเอียดก'อสร4าง  การเข4าร'วม
ประชุมรับฟEงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เป2นต4น   
  4.5  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ควรพิจารณาการสร4าง
กลไกในการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปให4เชื่อมโยงกับดัชนีตัวชี้วัดหรือเกณฑ>มาตรฐานในการ
จัดการสิ่งแวดล4อมของท4องถ่ิน  โดยอาจเป2นความตกลงและร'วมมือของ 3 หน'วยงานหนักคือ กระทรวง 
มหาดไทย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม  และสํานักงบประมาณ  เพ่ือเป2นการบังคับให4
ท4องถ่ินสามารถดําเนินการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยได4อย'างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  4.6  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ควรมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและต'อเนื่อง
ในการดําเนินงานตามนโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  ซ่ึงเป2นนโยบาย
เร'งด'วนของรัฐบาล  โดยการประสานการดําเนินงานตามภารกิจท้ัง 3 กรมหลักคือ กรมควบคุมมลพิษ  กรม
ส'งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล4อม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม   เพ่ือให4เกิด
ความชัดเจนในการดําเนินงานอย'างเหมาะสมในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ีท่ีเป2นไปในทิศทางเดียวกัน 
  4.7  หลักเกณฑ>แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล4อมในระดับจังหวัด  ควร
ทบทวนการสนับสนุนในประเด็น ดังนี้ 
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  - การดําเนินงานด4านการส'งเสริมการมีส'วนร'วมและสร4างจิตสํานึกความตระหนัก โดย
เชื่อมโยงหรือใช4กลไกกองทุนสิ่งแวดล4อมให4เป2นรูปแบบทีชัดเจนต'อเนื่อง  เนื่องจากเป2นปEจจัยสําคัญของการ
ดําเนินงานให4ประสบผลสําเร็จ  โดยอาจจะต4องพิจารณาผลลัพธ>ท่ีเกิดข้ึน และการติดตามประเมินผลอย'างเป2น
รูปธรรม   
  - การสนับสนุนเครื่องจักรกลทดแทนท่ีมีอายุการใช4งานมากกว'า 10 ป( เพ่ือให4การ
จัดการระบบมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีการดําเนินการจัดการได4อย'างต'อเนื่อง 
  - การสนับสนุนการดําเนินงานจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยขององค>กรปกครองส'วน
ท4องถ่ินขนาดเล็กหรือการรวมกลุ'มขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพในการดําเนินงานและเป2นปEญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี 
ขณะท่ีเม่ือเทียบกับองค>กรปกครองส'วนท4องถ่ินขนาดใหญ'อาจจะเป2นปEญหาท่ีไม'เร'งด'วน 
  - การจัดการน้ําเสีย ควรพิจารณาหลักเกณฑ>หรือกลไกให4ท4องถ่ินมีการดําเนินการเชื่อม
ท'อน้ําเสียจากบ4านเรือนเข4าสู'ท'อหลัก และการส'งเสริมหรือบังคับให4ท4องถ่ินเก็บค'าธรรมเนียมในการบําบัด 
น้ําเสีย โดยการเก็บรวมกับค'าประปาหรือค'าความสกปรกในรูป BOD Loading 
  - การพิจารณาแนวทางการใช4ท่ีดินสาธารณประโยชน>เพ่ือการแก4ไขปEญหาน้ําเสียและขยะ
มูลฝอยชุมชน  โดยอาจจะพิจารณาให4ใช4ท่ีดินสาธารณประโยชน>เป2นการชั่วคราว (ขอต'อการอนุญาตทุก 5 ป()  
ควบคู'กับการกําหนดมาตรการในการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานระบบต'อสาธารณะ
อย'างต'อเนื่อง  ซ่ึงจะมีความเป2นไปได4ในทางปฏิบัติมากกว'าการขอใช4และการถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน>
ตามมาตรา 8 ทวิ และมาตรา 9 
 
 


