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คํานํา
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  และ

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2554 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (จังหวัดเลย  อุดรธานี  หนองคาย  บึงกาฬ  สกลนคร  และ
นครพนม) ฉบับนี้ได้จั�ดทําข้ึน เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน  15 แห่ง  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  6 จังหวัด  โดยเป็น
ระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน  4 แห่ง และระบบกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน  11 แห่ง  เพ่ือจัดทํา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด  และหาแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกต้อง และสามารถดําเนินงานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป

โดยความร่วมมือของ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ร่วมกับ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีให้ข้อมูล และอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้ัง 6 จั�งหวัด ท่ีร่วมตรวจสอบและสํารวจพ้ืนท่ี และขอขอบคุณสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้จัดทําโครงการนี้ ข้ึน พร้อมท้ังให้การสนับสนุน
งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการในครั้งนี้ 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี�
สิงหาคม 2554
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเป็นมา
เมื่อปี�งบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) 

ได้ดําเนินการติดตามและประเมินสมรรถนะการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจั�งหวัดท่ัวประเทศจํานวน 203 แห่ง พบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) บางส่วน ยังไม่สามารถเดินระบบและบํารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีข้อจํากัดในการบริหารจัดการ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทําให้ไม่คล่องตัว และข้อจํากัดของบุคลากร รวมถึง
การจัดตั้งงบประมาณค่�าใช้จ่าย เป็นต้น

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สผ. จึงได้จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
และระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ขยายผลการติดตามและประเมินสมรรถนะฯ 
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบฯ ของ อปท. ตามท่ี
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ใน “รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดท่ัวประเทศ” รายระบบท้ัง 203 ระบบ ท้ังนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าว ครอบคลุมท้ังมิติ
เทคนิควิชาการ สังคม เศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการจัดทําแผนปฏิบัติการของท้องถ่ิน ในระยะ
สั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยเน้นการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ อปท. เกิดความเข้าใจ และสามารถ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจากเดิม ท่ีได้จัดกลุ่ม
การดําเนินการระบบฯ ท่ีมีประสิทธิภาพดี ปานกลาง ต่ํา ไว้ นอกจากนี้ สผ. จะนําผลดังกล่าว จัดทําเป็นแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ อปท. ในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพและฟ้ืนฟูระบบฯ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานภาพของ อปท. เสนอ
คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ต่อไป

สสภ. 1-16 เป็นกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และสนับสนุน ส่งเสริมด้านเทคนิควิชาการแก่ อปท. รวมท้ัง
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้�
โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สผ.จึงให้การ
สนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าว แก่ สสภ. โดยขอความร่วมมือ สสภ. 1- 16 ดําเนินการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบฯ ของ อปท. ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ สสภ.

1.2 วัตถุประสงค์�
สนับสนุนและผลักดัน อปท. ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียและระบบ

กําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจั�ดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ท่ัวประเทศ
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1.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ
จังหวัด พ้ืนท่ี ระบบกําจัดขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย

เลย 1.  ทม.เลย /
อุดรธานี� 2.  ทน.อุดรธานี� / /

3.  ทต.บ้านเชียง  /
หนองคาย 4.  ทม.หนองคาย /

5.  ทม.ท่าบ่อ  /
6.  ทต.ศรีเชียงใหม่� /

บึงกาฬ 7.  ทต.ศรีพนา  /
สกลนคร 8.  ทม.สกลนคร / /

9.  ทต.พังโคน   /
10. ทต.ท่าแร่  / *

นครพนม 11. ทม.นครพนม /* /
12. ทต.นาแก  /
รวม 11 4

หมายเหตุ : *  หมายถึง ระบบท่ี สสภ.9 ติดตามเพ่ิมเติมจากการสนับสนุนของ สผ.

1.4 วิธีดําเนินการ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
1.4.1 ประชุมวางแผนงานร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพิจารณากรอบในการดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.4.2 วางแผนการดําเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือชี้แจงแผนงาน โครงการ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ัวไป 
การบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตลอดจนความต้องการเร่งด่วนในการดําเนินงานการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสีย รวมท้ัง ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จากแบบสํารวจเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1.4.3 สํารวจข้อมูลภาคสนาม และตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากแบบสํารวจ และเอกสารรายงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน สําหรับนําไปวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์�

1.4.4 วิเคราะห์�ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสีย
1.4.5 สรุปปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และจัดทําข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากสถานการณ์ ข้อจํากัด และศักยภาพของ อปท.
1.4.6 จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

1.5  ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9  ได้แก่�
1.5.1  นางเรียมสงวน ง้ิวงาม          นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
1.5.2  นางสาวณภัทร  ตั้งกิจวานิชย์� นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

1.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
อปท. พ้ืนท่ีเป้าหมาย สามารถบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมู�ลฝอย ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ข้อมูลพ้ืนที่ทั่วไป

2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 รับผิดชอบพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด คือ จังหวัด

เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม มีพ้ืนท่ีรวม 45,605.630 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 28,504,286 ไร่ (ร้อยละ 8.90 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย) อยู่ส่วนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับแม่น้ําโขง ซ่ึงเป็นพรมแดนก้ันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

รูปท่ี 2-1  พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง ตั้งอยู่ส่วนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนท่ีราบสูงและมีทิศทางลาดลงสู่

แม่น้ําโขง ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดแม่น้ําโขงซ่ึงเป็นพรมแดนก้ันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงติดกับจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ทิศใต้ติดกับ
จังหวัดหนองบัวลําภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร โดยมีแนวเทือกเขาภูพานอยู่ทางทิศตะวันตกและตอน
ใต้ของลุ่มน้ําโขงเป็นแนวแบ่งลุ่มน้ําและเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญ ได้แก่� ห้วยหลวง แม่น้ําสงคราม 
ลําน้ําอูน ห้วยน้ํายาม เป็นต้น เนื่องจากเป็นแนวภูเขาท่ีคดเค้ียวและยาวขนานคู่กันไปกับแม่น้ําโขง
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2.3 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน้ํา
แม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความยาวเป็นอันดับท่ี 12 ของ

โลก พ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําโขงท้ังหมดมีขนาดประมาณ 795,000 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้ําใหญ่เป็นอันดับท่ี 21 ของ
โลก มีความยาวรวมประมาณ 4,800 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน หรือแม่น้ําล้านช้าง 
นับจากต้นน้ําลงมาถึงอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีความยาวครึ่งหนึ่งคือ 2,400 กิโลเมตร ส่วนแม่น้ําโขง
ตอนล่าง นับจากอําเภอเชียงแสน ลงมาถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ําสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สําหรับลุ่มน้ํา
โขงในประเทศไทย มีพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด 57,424 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพ้ืนท่ีทางภาคเหนือ 7,752 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวดั คือ เชียงรายและพะเยา และพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46,670 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 จังหวัด ค ือ เลย หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงมี 6 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ซ่ึงมีขอบเขตท่ีตั้งโดยประมาณ อยู่ระหว่าง
เส้นละติจูดท่ี 16o 46’ 46” ถึง 18o 26’ 25” เหนือ และเส้นลองติจูด 100o 50’ 36” 57’ ถึง 104 o 48’ 30” 
ตะวันออก มีเนื้อท่ี 45,652.1 ตารางกิโลเมตร มีลุ่มน้ําย่อยท่ีสําคัญ คือ แม่น้ําเลย ห้วยน้ําปวน ห้วยน้ําสวย 
ห้วยน้ําโมง ห้วยหลวง ลําน้ําสงคราม ลําน้ําอูน ห้วยน้ํายาม ลําน้ําพุง ห้วยน้ํากํ่า เป็นต้น
2.4 ลักษณะภูมิอากาศ

ในปี 2553 พ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.58 
– 27.57 องศาเซลเซียส ช่วงปลายปีเป็นช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นท่ัวไป อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจัด เนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็น
ระยะๆ อุณหภูมิต่ําท่ีสุดวัดได้ 9.0 องศาเซลเซียส ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2553

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี�ปริมาณฝนท้ังปี 1,434.1 มิลลิเมตร มากกว่าปริมาณฝนปกติร้อยละ 4
เฉพาะในส่วนของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง 6 จังหวัด จังหวัดนครพนมมีปริมาณฝนมากท่ีสุด 1,944.5 มิลลิเมตร 
รองลงมาคือจังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี และสกลนคร 
ตารางท่ี 2-1  อุณหภูมิเฉล่ีย รายเดือนและรายปี พ.ศ. 2553
จังหวัด อุณหภูมิเฉล่ีย รายเดือน (องศาเซลเซียส)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.5 พ.ย. ธ.ค. ท้ังปี�
เลย 23.7 26.0 27.6 30.5 29.3 29.0 27.6 26.7 26.6 25.8 23.7 22.4 26.58
อุดรธานี� 24.4 26.8 28.3 31.3 30.6 29.9 28.7 27.3 27.9 26.8 25.0 23.6 27.55
หนองคาย 24.4 26.8 28.2 31.2 30.9 29.7 28.5 27.3 27.9 26.9 25.2 23.8 27.57
บึงกาฬ 24.4 26.8 28.2 31.2 30.9 29.7 28.5 27.3 27.9 26.9 25.2 23.8 27.57
สกลนคร 23.8 26.1 28.1 30.4 30.0 29.2 28.7 27.3 27.7 26.0 24.4 23.2 27.08
นครพนม 23.8 26.0 27.9 30.4 29.8 29.2 28.4 27.1 27.8 26.1 24.6 23.3 27.03

ตารางท่ี 2-2 ปริมาณฝน รายเดือนและรายปี พ.ศ. 2553
จังหวัด ปริมาณฝน รายเดือน (มม.)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.5 พ.ย. ธ.ค. รวม
เลย 31.2 0.8 5.8 92.2 151.6 91.6 230.8 462.0 260.6 138.0 0.0 76.6 1,541.2
อุดรธานี� 46.0 36.4 7.1 114.7 64.3 214.4 225.2 573.4 131.4 91.2 1.0 2.6 1,507.7
หนองคาย 71.3 2.4 7.2 38.2 87.7 174.8 268.4 688.5 207.1 43.6 0.3 2.3 1,591.8
บึงกาฬ 71.3 2.4 7.2 38.2 87.7 174.8 268.4 688.5 207.1 43.6 0.3 2.3 1,591.8
สกลนคร 54.9 38.7 25.3 74.4 133.0 193.1 191.7 397.8 250.8 87.2 0.0 3.0 1,449.9
นครพนม 19.1 59.9 0.0 99.4 262.2 176.4 416.1 539.0 181.3 191.1 0.0 0.0 1,944.5
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2.5 ขอบเขตการปกครองและจํานวนประชากร
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2554 ด้าน

การปกครองมี� 6 จังหวัด 81 อําเภอ 585 ตําบล 6,736 หมู่บ้าน มีจํานวน อปท. ท้ังสิ้น 655 แห่ง มีประชากร
4,908,086 คน จํานวนหลังคาเรือน 1,380,543 หลังคาเรือน โดยจังหวัดหนองคายมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุด 
และจังหวัดเลยมีประชากรหนาแน่นน้อยท่ีสุด
ตารางท่ี 2-3  เขตการปกครองและจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปี� พ.ศ. 2554

จังหวัด เขตการปกครอง (1) จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แห่ง) (2)

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม
เลย 14 90 916 1 - 2 23 75 101
อุดรธานี� 20 156 1,879 1 1 3 49 127 181
หนองคาย 9 62 705 1 - 2 16 49 68
บึงกาฬ 8 54 599 1 - - 15 44 60
สกลนคร 18 125 1,514 1 - 1 42 97 141
นครพนม 12 99 1,123 1 - 1 16 86 104
รวม 81 586 6,736 6 1 9 161 478 655

ท่ีมา : (1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(2) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ณ 20 มิถุนายน 2554

ตารางท่ี 2-4 จํานวนประชากร หลังคาเรือนและความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. 255 4
จังหวัด พ้ืนท่ี

(ตร.กม.)
ประชากร(คน) (1) หลังคาเรือน(1)

(หลังคา)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)ชาย หญิง รวม

เลย 11,424.612 315,502 308,564 624,066 187,584 55
อุดรธานี� 11,730.302 771,770 773,016 1,544,786 431,506 132
หนองคาย 3,027.280 255,221 254,174 509,395 148,543 168
บึงกาฬ 4,305.000 203,670 199,872 403,542 106,936 94
สกลนคร 9,605.764 561,472 561,433 1,122,905 313,945 117
นครพนม 5,512.668 351,005 352,387 703,392 192,029 128
รวม 45,605.630 2,458,640 2,449,446 4,908,086 1,380,543 108

ท่ีมา : (1) สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2553
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บทที่ 3
ผลการติดตามระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการติดตามระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่� จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครพนม รวมท้ังสิ้น 4 พ้ืนท่ีโครงการ ได้แก่ (1) 
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (2) เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (3) เทศบาลตําบลท่าแร่ 
จังหวัดสกลนคร และ (4 ) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซ่ึงมีผลการดําเนินการ ดังนี้
ตารางท่ี 3-1 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  ท่ีดําเนินการติดตาม
ลําดับท่ี จังหวัด ระบบบําบัดน้ําเสีย สถานภาพระบบ

1 อุดรธานี� (1) เทศบาลนครอุดรธานี� อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบ
2 สกลนคร (2) เทศบาลเมืองสกลนคร เปิดดําเนินการระบบ

(3) เทศบาลตําบลท่าแร่� เปิดดําเนินการระบบ
3 นครพนม (4) เทศบาลเมืองนครพนม อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบ

3.1  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียท่ีเปิดดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ีเปิดดําเนินการระบบ

แล้วจํานวน 2 แห่ง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร และเทศบาลตําบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 
โดยมีผลการดําเนินการระบบ ดังนี้
3.1.1  เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1) ข้อมูลท่ัวไป
เทศบาลเมืองสกลนคร ตั้งอยู่ ณ ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนท่ี 54.54 

ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตท่ีราบตอนกลางของจังหวัดสกลนคร เป็นพ้ืนท่ีริมหนองหาร สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบ
และมีเนินสลับในบริเวณพ้ืนท่ีทางด้านตะวันตกและด้านทิศใต้ของเขตเทศบาล โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีมีความลาดชันตาม
แนวทิศตะวันตกเฉียงใต้สู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะกระทะคว่ํา อยู่ในเขตท่ีราบสูงโคราช มีความสูงเฉลี่ย
ของระดับน้ําทะเลปานกลาง 172 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนท่ีโครงการมีหนองน้ําขนาดใหญ่คือ 
หนองหาร ซ่ึงเป็นท่ีรองรับน้ําจากลําน้ําขนาดเล็กไหลผ่านลงสู่หนองหารรวม 3 สาย คือ ห้วยทราย ห้วยโมง และ
ห้วยนาหลุม ด้านใต้เป็นท่ีราบสูงเทือกเขาภูพานท่ีมี�ระดับความสูงตั้งแต่ 200 เมตร จนถึงกว่า 500 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นต้นกําเนิดลําน้ําสาขาต่างๆ

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 53,877
คน แยกเป็นเพศชาย 26,807 คน และเพศหญิง 27,070 คน จํานวนบ้าน 22,158 หลังคาเรือน จํานวนความ
หนาแน่น 988 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยเขตเทศบาลเมืองสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ หนองหาร และบริเวณค่ายกฤษณ์สีวะรา
ทิศใต้ ติดกับ บ้านนาอ้อย
ทิศตะวันออก ติดกับ ดอนสวรรค์ใหญ่
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านพังขว้าง
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แหล่งน้ําผิวดินท่ีสําคัญของจังหวัดสกลนคร ซ่ึงส่วนใหญ่มีต้นน้ํามาจากเทือกเขาภูพาน ได้แก่ แม่น้ํา
สงคราม ลําน้ํายาม ลําน้ําอูน ต้นน้ําเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอส่องดาว ลําห้วยปลาหางมีต้นน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอ
วานรนิวาส ลําน้ําพุงมี�ต้นน้ําเกิดในเขตอําเภอกุดบาก ลําน้ํากํ่าเป็นลําน้ําลักษณะพิเศษท่ีมีต้นน้ําท่ีสําคัญอยู่ท่ี
หนองหาร และหนองหารเป็นหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อท่ีประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร มีน้ําขังตลอดปี�
ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3–6 เมตร มีเกาะแก่งมากมาย และยังเป็นแหล่งน้ําจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็นสถานท่ีเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดของกรมประมง

2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน
เทศบาลเมืองสกลนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียชุมชน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กรมประมง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(เดิม) ตั้งแต่ ปี 2535 เรื่อยมาจนถึงปี 2547 ดังนี้
ตารางท่ี 3-2 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนิ�นการจัดการน้ําเสียชุมชน  เทศบาลเมืองสกลนคร

ก่อสร้าง
ระยะท่ี

เร่ิม
ก่อสร้าง
(ปี พ.ศ.)

ก่อสร้าง
แล้ว
เสร็จ

(ปี พ.ศ.)

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

ความสามารถใน
การรองรับน้ําเสีย
ตามท่ีออกแบบไว้ 

(ลบ./วัน)

วงเงิน (ล้านบาท) รายละเอียดก่อสร้าง

ท่อรวบรวม
นํ้าเสีย

ระบบบําบดั
นํ้าเสีย

ท่อรวบรวม
นํ้าเสีย

ระบบบําบดั
นํ้าเสีย

1 2535 2536 กรมประมง 8,000 360.4 19.6 ระยะท่ี 1 บ่อผึ่ง
2 - 2537 กรม

ชลประทาน
ระบบ WL ต่อ
อนุกรมจากข้อ 1

- 18 - บึงประดิษฐ์�

3 - 2542 กรมโยธาธิการ 8,000 252 - บ่อผึ่ง
4 - 2542 กรมประมง ระบบ WL ต่อ

อนุกรมจากข้อ 3
- 47 - บึงประดิษฐ์�

5 - 2547 วว. - 252.4 - ระยะท่ี 2 -
รวม - - - 16,000 949.4 - -

หมายเหตุ :  - ไม่มีข้อมูล
วว.  หมายถึง  กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (เดิม)

บ่อผึ่ง คือ Stabilization Pond , บึงประดิษฐ์  คือ Constructed  Wetland

3) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบรวบรวมน้ําเสีย เป็นระบบท่อรวม (Combined System) สามารถรับน้ําเสียได้ 16,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อดักน้ําเสียจํานวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองสกลนคร 
มีแหล่งน้ําท่ีระบายออกคือหนองหาร มีสถานี�สูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสียจํานวน 2 แห่ง และสถานีสูบน้ําเสีย
ในพ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย 2 แห่ง ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา และคูหมากเสื่อ โดยในปี 2551 มีปริมาณน้ําเสียท่ี
รวบรวมได้ 14,761.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.26 ของความสามารถในการรวบรวมน้ําเสี�ย
และในปี 2552 มีปริมาณน้ําเสียท่ีรวบรวมได้ 12,550.51 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.44 ของ
ความสามารถในการรวบรวมน้ําเสีย
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ตารางท่ี 3-3 ปริมาณน้ําเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ท่ีวัดโดย Flow meter ปี 2551 – 2552 

เดือน ปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย (ลูกบาศก์เมตร.)
ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2552

มกราคม 210,130.00 230,069.50
กุมภาพันธ์� 190,885,70 174,159.90
มีนาคม 307,332,60 340,146.10
เมษายน 375,755.10 356,760.70
พฤษภาคม 641,025.80 617,734.90
มิถุนายน 970,012.50 452,502.00
กรกฎาคม 716,565.20 667,197.00
สิงหาคม 735,204.40 567,812.80
กันยายน 645,975.24 426,806.30
ตุลาคม 466,140.74 309,890.70
พฤศจิกายน 363,754.14 226,597.60
ธันวาคม 263,229.50 211,258.00
รวม 12 เดือน 5,387,792.62 4,580,935.50
เฉลี่ยเดือนละ 448,982.72 381,744.63
เฉลี่ยวันละ 14,761.08 12,550.51

4) ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสกลนครหรือระบบฯ คูหมากเสื่อ ตั้งอยู่ท่ีพิกัดภูมิศาสตร์ X 0410702 

และ Y 1897973 ประกอบด้วยระบบบําบัดน้ําเสียท่ีก่�อสร้างโดยกรมประมงบริเวณทิศใต้ เป็นระบบ Stabilization 
Pond ในพ้ืนท่ี 92 ไร่ และ Wetland ในพ้ืนท่ี 103 ไร่ (เดิมระบบ Wetland เป็�นระบบฯ ท่ีก่อสร้างด้วยงบประมาณ
ของกรมชลประทานแล้วถ่ายโอนให้แก่กรมประมง) ซ่ึงต่ออนุกรมกันจํานวน 2 ชุด มีความสามารถสูงสุดในการรองรับ
น้ําเสียประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับน้ําเสียส่วนท่ีเกินความสามารถสูงสุ�ดของระบบฯ จะถูกผันผ่านบ่อ
แบ่งน้ําเสีย (Distribution Chamber) เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของกรมโยธาธิการ(ด้านทิศเหนือ) ซ่ึงออกแบบให้�
สามารถรับน้ําเสียได้วันละประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Facultative Pond ในพ้ืนท่ี 
125 ไร่ ซ่ึงหากต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ําเสีย อาจทําได้โดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศลง
ในบ่อบําบัดจะทําให้การทํางานของระบบกลายเป็นแบบ Aerated lagoon ทําให้สามารถรับน้ําเสียได้เพ่ิมข้ึนถึง
ประมาณร้อยละ 40–60 ของความสามารถท่ีได้รับการออกแบบในปัจจุบัน นอกจากนี้ระบบ Facultative Pond 
(บ่อผึ่ง) ของกรมโยธาฯ ยังมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Wetland ในพ้ืนท่ี 84.5 ไร่ ของกรมประมงมาต่ออนุกรมเพ่ิมเติม
ก่อนปล่อยน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดลงสู่หนองหาร รวมปริมาณน้ําเสียท้ังหมดท่ีสามารถรองรับได้ 16,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน  
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รูปท่ี  3-1 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสกลนคร

รูปท่ี  3-2 สภาพพ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสกลนคร
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โดยในปี พ.ศ. 2554 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําของระบบ
บําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสกลนครจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2554 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
13 มิถุนายน 2554 โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนชน ดังนี้
ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสกลนคร 

พารามิเตอร์� หน่วย ครั้งท่ี 1 (28มีค54) ครั้งท่ี 2 (13มิย54) มาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําท้ิงน้ําเข้า น้ําออก น้ําเข้า น้ําออก

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 7.58 7.52 7.80 7.18 5-9 
2. ค่าบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand, BOD) มก./ล. 34.3 11.6 23.2 8.9 20 มก./ล. 

3. ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids, SS) มก./ล. 27 29 40 50 50 มก./ล. 

4. ปริมาณตะกอนหนัก
(Settieable Solid) มก./ล. <0.1 <0.1 <0.1 0.1 -

5. นํ้ามันและไขมัน
(Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.00 1.90 18.7 2.77 5 มก./ล. 

6. ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น(TKN ) มก./ล. 4.20 3.73 17.36 7.84 20 มก./ล. 
7.ฟอสฟอรัสท้ังหมด 
(Total Phosphorus, TP) มก./ล. 0.40 0.64 3.52 0.23 2 มก./ล. 

8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) MPN/100 มล. 24,000 68 160,000 40 -

9. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 มล. 4,900 45 54,000 <18 -

จากการตรวจติดตามในพ้ืนท่ีพบว่า มีประชาชนเข้าไปในสถานท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย มีการจับสัตว์น้ํา
ในบ่อกักเก็บน้ําเสีย และบึงประดิษฐ์ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีรบกวนในการบําบัดน้ําเสียของระบบ และ
อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ท่ีลงไปจับสัตว์น้ําด้วย ท้ังยังพบว่า คุณภาพน้ําจากบ่อผึ่งท่ีระบายลงสู่บ่อกักเก็บน้ํา มีสี�
ดําคล้ํา และคุณภาพน้ําในบึงประดิษฐ์ก่อนท่ีจะระบายออกสู่หนองหาร สภาพน้ํามีสีเขียว เนื่องจากมีสาหร่ายอยู่
มาก อาจเกิดจากสาเหตุท่ีต้นธูปฤาษีท่ีใช้ในการบําบัดน้ําเสียในบึงประดิษฐ์ มีอายุเกินการใช้งานในการบําบัด
น้ําเสีย จึงส่งผลให้ไม่สามารถบําบัดน้ําดังกล่าวได้ โดยเทศบาลฯ ต้องดําเนินการเก็บเก่ียวต้นธูปฤาษีเป็นประจําทุก
45-90 วัน การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เทศบาลฯ ได้นําหินมาวางก้ันทางน้ําก่อนระบายออกจากบึงประดิษฐ์ เพ่ือ
เป็นการช่วยกรองน้ําอีกข้ันก่อนระบายออกสู่หนองหาร
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รูปท่ี 3-3 สภาพระบําบัดน้ําเสีย ทม.สกลนคร 
ในการเก็บตัวอย่างน้ํา ครั้งท่ี 1/2554

รูปท่ี 3-4 สภาพระบําบัดน้ําเสีย ทม.สกลนคร 
ในการเก็บตัวอย่างน้ํา ครั้งท่ี 2/2554

รูปท่ี 3-5 บ่อเก็บกักน้ําเสียมีผู้ลงจับสัตว์น้ําในบ่อ รูปท่ี 3-6 น้ําท่ีออกจากบ่อผึ่งไหลลงบ่อกักเก็บน้ําเสีย 
มีสีดําคลํ้า

รูปท่ี 3-7 น้ําท่ีออกจากบึงประดิษฐ์ก่อนออกสู่หนองหาร มีสีเขียวของสาหร่าย
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3.1.2 เทศบาลตําบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลตําบลท่าแร่� ตั้งอยู่ ณ ตําบลท่าแร่� อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บนทางหลงแผ่นดินสาย 22 
อุดรธานี�-นครพนม หลักกิโลเมตรท่ี 169-170 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองสกลนคร ห่างจากตัวเมืองโดยทาง
รถยนต์ประมาณ 21 กิโลเมตร และโดยทางน้ําประมาณ 6 กิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ เหมาะแก่การทํา
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงสัตว์น้ํา อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 160 เมตร มีพ้ืนท่ี 21.25 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 15 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลตําบลท่าแร่� เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มี�
ประชากรรวม 7,579 คน แยกเป็นชาย 3,696 คน และหญิง 3,883 คน จํานวนบ้าน 2,082 หลังคาเรือน ความ
หนาแน่น 357 คนต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลท่าแร่ ได้แก่ หนองหาร
น้อย และ หนองหาร มีพ้ืนท่ีรับน้ํา 3,723 ไร่� โดยเทศบาลตําบลท่าแร่� มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลอุ่มจาน อําเภอกุสุมาลย์ และตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ หนองหาร สาธารณประโยชน์�
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง

2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน  
เทศบาลตําบลท่าแร่� ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่าย

โอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้
ตารางท่ี 3-5 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน  เทศบาลตําบลท่าแร่�
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ วงเงิน
(ล้านบาท)

รายละเอียดโครงการ

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4.700 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบบําบัดนํ้าเสีย

2 2542-2544 กองทุนสิ่งแวดล้อม (เงินกู้ JBIC) 64.159 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน

3) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นระบบท่อรวม (Combined System) รับน้ําเสียได้ 2,054 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน มีแหล่งน้ําท่ีระบายออกคือหนองหาร โดยปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าสู่ระบบฯ ในปัจจุบันมีปริมาณค่อนข้างน้อย
อาจมีสาเหตุมาจากระบบท่อระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสียท่ีได้รับการสนับสนุนให้ก่อสร้าง มีเพียงท่อระบายน้ํา
และรวบรวมน้ําเสียท่ียู่ในระยะท่ี 1 ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของชุมชนด้านทิศใต้ ซ่ึงไม่สามารถรวบรวมน้ํา
เสียจากแหล่งกําเนิดน้ําเสียท่ีสําคัญ คือ ตลาดสด โรงเรียน และชุมชนทางด้านทิศเหนือ ท่ีผลการศึกษาออกแบบ
ถูกกําหนดให้ก่อสร้างในระยะท่ี 2  

4) ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่ ตั้งอยู่พิกัดภูมิศาสตร์ X 0413491 และ Y 1907507 โดยการ

ขอใช้พ้ืนท่ีของหนองหาร จํานวน 50 ไร่ เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Stabilization Ponds จํานวน 3 บ่อ และ 
Wetlands จํานวน 8 บ่อ สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียได้ 2,054 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เนื่องจากปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าสู่ระบบในแต่ละวันมีปริมาณน้อย โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จึงทําให้บ่อ
Wetlands ในช่วงท้ายไม่มีน้ําในระบบฯ ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ํามาตรวจวิเคราะห์ได้ ท้ังนี้ เทศบาล
ตําบลท่าแร่ ได้ดําเนินการใช้รถดูดน้ําท้ิงจากท่อระบายน้ําบริเวณตลาดสดอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง มาระบายลงสู่บ่อผึ่ง
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บ่อท่ี 1 โดยตรง และจากการติดตามระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2554 พบว่า 
ปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าระบบฯ จํานวน 9 วัน วัดปริมาณน้ําเสียเข้าระบบฯ ได้ 769 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 85 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

รูปท่ี  3-8 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่�

รูปท่ี  3-9 สภาพพ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่�
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โดยในปี� พ.ศ. 2554 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําของระบบ
บําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่�จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2554 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
14 มิถุนายน 2554 โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา พบว่า ในครั้งท่ี 1 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีค่า
ฟอสฟอรัสท้ังหมดเกินค่ามาตรฐาน สําหรับครั้งท่ี 2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนชน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่�

พารามิเตอร์� หน่วย คร้ังท่ี 1 (29มีค54) คร้ังท่ี 2 (14มิย54) มาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําท้ิงน้ําเข้า น้ําออก น้ําเข้า น้ําออก

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 8.09 8.24 8.28 8.12 5-9 
2. ค่าบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand, BOD) มก./ ล. 2.3 1.2 2.7 1.8 20

3. ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids, SS) มก./ ล. 8 8 11 9 50

4. ปริมาณตะกอนหนัก
(Settieable Solid) มก./ ล. <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

5. นํ้ามันและไขมัน
(Fat Oil and Grease) มก./ ล. 4.5 1.15 1.10 2.20 5

6. ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น(TKN ) มก./ ล. 19.60 6.07 6.72 4.48 20
7.ฟอสฟอรัสท้ังหมด 
(Total Phosphorus, TP) มก./ ล. 1.23 2.94 <0.2 <0.2 2

8. แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 มล. 54,000 18 5,400 790 -

9. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 มล. 54,000 18 3,500 490 -

จากการสํารวจในครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2554 ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 พบว่า 
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลท่าแร่ ได้รับปัจจัยท่ีทําให้ระบบฯ ไม่สามารถบําบัดน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก

(1) ระบบท่อระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสียยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลทําให้มี�
ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบฯ น้อย ทําให้น้ําในระบบไม่ไหลอย่างต่อเนื่องไปยังบ่อผักตบชวา

(2) จากผลในข้อ (1) อาจมีผลทําให้ผักตบชวาในบ่อผักตบชวา (Wetland) ตาย และไม่สามารถ
บําบัดน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3-10

รูปท่ี 3-10 สภาพระบําบัดน้ําเสีย ทต.ท่าแร่�
ในการเก็บตัวอย่างน้ํา ครั้งท่ี 1/2554

รูปท่ี 3-11 สภาพระบําบัดน้ําเสีย ทต.ท่าแร่�
ในการเก็บตัวอย่างน้ํา ครั้งท่ี 2/2554
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3.2  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ

ก่อสร้างระบบจํานวน 2 แห่ง คือ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และเทศบาล
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผลการดําเนินการก่อสร้างระบบ ดังนี้

3.2.1 เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี�
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างลองติจูดท่ี 102.8 องศา
ตะวันออก และละติจูดท่ี 17.4 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 562 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ
เป็นท่ีราบสูงอยู่เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 175 เมตร สภาพพ้ืนท่ีในตัวเมืองเป็นแอ่ง ลาดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ 
เทศบาลนครอุดรธานีมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 47.70 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมื�องหนองสําโรง และเทศบาลตําบลหนองบัว 
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตําบลบ้านจั่น และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจั่น
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตําบลหนองบัว
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรง

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี� เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรท้ังหมด
137,948 คน แยกเป็นเพศชายจํานวน 67,173 คน และเพศหญิงจํานวน 70,775 คน จํานวนบ้าน 50,948 หลังคา
เรือน จํานวนความหนาแน่น 2,892 คนต่อตารางกิโลเมตร

แหล่งน้ําท่ีสําคัญในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มี 2 สาย คือ ห้วยหมากแข้ง และห้�วยม่ัง ซ่ึงเป็�น
เส้นทางระบายน้ําธรรมชาติออกจากตัวเมือง นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 2 แห่ง สําหรับใช้ในการผลิต
น้ําประปา และเป็นแหล่งน้ําสํารองน้ําใช้ คือ หนองประจักษ์ศิลปาคม และหนองสิม 

สําหรับแหล่งน้ํารอบเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีลําห้วยอิฐเป็นลําห้วยจุดรวมของห้วยหมากแข้งและ
ห้วยม่ัง อยู่ในเขตตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี� เป็นลําน้ําธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งรองรับน้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานีก่อนจะไหลลงสู่ลําน้ําห้วยหลวง ซ่ึงจัดเป็นแหล่งน้ําท่ีมีขนาดใหญ่มีการใช้�
ประโยชน์ในด้านต่างๆ และมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
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รูปท่ี 3-12 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพ้ืนท่ีและแหล่งน้ําสําคัญในเขตเทศบาลนครอุดรธานี�
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รูปท่ี 3-13 แหล่งน้ําบริเวณเทศบาลนครอุดรธานี�

รูปท่ี 3-14 ลําน้ําห้วยหลวงและลําน้ําสาขาช่วงไหลผ่านอําเภอเมืองอุดรธานี�
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2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน  
เทศบาลนครอุดรธานี ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่าย

โอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้
ตารางท่ี 3-7 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน  เทศบาลนครอุดรธานี�
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ วงเงิน 
(ล้านบาท)

รายละเอียดโครงการ

1 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

6.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ระยะท่ี 1

2 2551-2554 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ�
และสิ่งแวดล้อม

759.723 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ระยะท่ี 1

3) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
งบประมาณท่ีได้รับในปี 2551-2554 เป็นการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย ระยะท่ี 1 ของเทศบาล

นครอุดรธานี เป็นระบบท่อรวม (Combined System) มีความยาวท่อรวบรวมน้ําเสียขนาดต่างๆ รวม 10,030 
เมตร และความยาวท่อระบายน้ํารวมท้ังสิ้น 2,020 เมตร สามารถรับน้ําเสียได้ 43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใน
ส่วนของอาคารชลศาสตร์ ประกอบด้วยบ่อดักน้ําเสียจํานวน 23 แห่ง บ่อดักขยะจํานวน 23 แห่ง และอาคารติดตั้ง 
Flap Valve จํานวน 23 แห่ง โดยทําการดักน้ําเสียท่ีจะระบายลงสู่ห้วยหมากแข้งและห้วยม่ัง และมีสถานีสูบน้ํา
เสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 แห่ง ณ หนองสิม 

4) ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานีเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization 

Ponds) ตั้งอยู่บ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าว และบ้านดอนหวาย ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื้อท่ี 
287-2-61 ไร่ เป็นท่ีกรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยระบบบําบัดน้ําเสียนี้สามารถรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดสอง
ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ปริมาณน้ําเสีย 43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรก 4,094 กิโลกรัม
ต่อวัน ในระยะท่ี 2 รับปริมาณน้ําเสียได้ 70,322 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณความสกปรก 7,994 
กิโลกรัมต่อวัน องค์ประกอบภายในพ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย มีดังนี้

4.1) บ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 13 บ่อ รวมปริมาณน้ําท่ีรองรับได้ 603,020 ลูกบาศก์เมตร ได้แก่ 
(1) บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จํา นวน 3 บ่อ ซ่ึงบ่อหมัก1-3 มีขนาด 121,333 110,949 และ 

57,712 ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ
(2) บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จํานวน 6 บ่อ ซ่ึงบ่อผึ่ง 1-6 มีขนาด 36,717 24,759 23,596 

61,858 39,521 และ 36,883 ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ
(3) บ่อบ่ม (Maturation Pond) จํานวน 2 บ่อ ซ่ึงบ่อบ่ม1-2 มีขนาด 41,399 และ 32,511 

ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ
(4) บ่อปรับสภาพ จํานวน 1 บ่อ มีขนาด 15,792 ลูกบาศก์เมตร
(5) บ่อเติมคลอรีน จํานวน 1 บ่อ

4.2) งานอาคาร ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน สถานีสูบน้ําเสีย และอาคารซ่อมบํารุง
4.3) ถนนทางเข้าโรงบําบั�ดน้ําเสีย เป็นถนนลาดยาง ความยาว 2,390 เมตร
4.4) งานสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่างภายในโครงการ ระบบประปาภายใน

โครงการ ระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร ระบบระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสียในโครงการ
4.5) องค์ประกอบของระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบด้วย บ่อกระจายน้ําและระบบวั�ดอัตราการไหล
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รูปท่ี 3-15 พ้ืนท่ีบริการบําบัดน้ําเสียครอบคลุม เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลข้างเคียง
(ยังไม่มีการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมจากพ้ืนท่ีข้างเคียง)

รูปท่ี 3-16 ขอบเขตเทศบาลนครอุดรธานีและสถานท่ีก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
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รูปท่ี 3-17  ระบบท่อรวบรวมน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานีระยะท่ี 1
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รูปท่ี 3-18 สถานท่ีก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี�

รูปท่ี 3-19  สถานท่ีตั้งและผังบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี�
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5) ความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบ
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี มี�ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท ไทยวัฒน์วิศว

การทาง จํากัด ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างคือ บริษัท คิวบิค สเปส จํากัด บริษัทท่ีปรึกษาท่ีศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดก่อสร้างคือ บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด งบประมาณดําเนินการก่อสร้าง 
737.91 ล้านบาท (งบอุดหนุน 664.119 ล้านบาท เทศบาลสมทบ 73.791 ล้านบาท) เริ่มก่อสร้างวันท่ี 12 มีนาคม 
2551 ถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 1,380 วัน แบ่งเป็น 200 งวด งบประมาณว่าจ้�างบริษัทท่ีปรึกษา 
20 ล้านบาท (งบอุดหนุน 18 ล้านบาท เทศบาลสมทบ 2 ล้านบาท)

โดยระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ซ่ึงมีผลงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้ จากการติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนคร
อุดรธานี เม่ือเดือนมิถุนายน 2554 สรุปความก้าวหน้าโครงการรวมท้ังหมดร้อยละ 92.74 ความก้าวหน้า
โครงการฯ ตามแผนงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงดําเนินงานไดช้้ากว่าแผนท่ีกําหนดคิดเป็นร้อยละ 7.26

ระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้างท้ังหมด 1,380 วัน (ร้อยละ 100) ใช้ไปแล้�ว 1,176 วัน (ร้อยละ 85) 
คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง 204 วัน (ร้อยละ 15) โดยได้ดําเนินการส่งมอบงานก่อสร้าง เบิกไปแล้วท้ังสิ้น 175 งวด
จากท้ังหมด 200 งวดงาน คิดเป็นเงินรวม 627,475,798.18 บาท หรือร้อยละ 85

ในการควบคุมงานก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี มี�คณะกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง บริษัทท่ีปรึกษา และผู้รับจ้าง ได้กําหนดการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ร่วมกันเป็นประจําทุกวันพุธของสัปดาห์�อย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ปริมาณงานก่อสร้างไม่ล่าช้ากว่าแผนงานมากนัก 
และมีการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  

รูปท่ี 3-20 งานบ่อบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครอุดรธานี�

รูปท่ี 3-21 งานวางท่อรวบรวมน้ําเสีย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี�
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3.2.2 เทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลเมืองนครพนม เป็นพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะพ้ืนท่ี เป็นแนวยาว
เลียบตามฝั่งขวาของแม่น้ําโขง ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดท่ี 16-18 องศาเหนือ และลองติจูดท่ี 104-105 องศาตะวันออก
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 735 กิโลเมตร เทศบาลเมืองนครพนมมีพ้ืนท่ี 24.125 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 
23 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรท้ังหมด 27,018 คน 
แยกเป็นชาย 12,853 คน หญิง 14,165 คน ความหนาแน่น 1,120 คนต่อตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ  บ้านอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดกับ บ้านหนองจันทร์ ตําบลท่าค้อ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ําโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านภูเขาทอง ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

แหล่งน้ําผิวดิน เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีได้จากแม่น้ํา ลําธารต่างๆ ซ่ึงแม่น้ําลําธารเหล่านี้ท้ังหมดจะ
ไหลลงสู่แม่น้ําโขง ซ่ึงเป็นแม่น้ําท่ีก้ันพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 
แม่น้ําโขง แม่น้ําสงคราม ลําน้ํากํ่า และ ลําน้ําอูน

2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน  
เทศบาลเมืองนครพนม ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้
ตารางท่ี 3-8 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน  เทศบาลเมืองนครพนม
ลําดับท่ี ปีงบประมาณ

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ วงเงิน 

(ล้านบาท)
รายละเอียดโครงการ

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้น
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 

2 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5.000 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสีย 

3 2548 - 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ�
และสิ่งแวดล้อม

409.813 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 

3) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลเมืองนครพนม เป็นระบบท่อรวม (Combined System) สามารถ

รับน้ําเสียได้ 8,601.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อดักน้ําเสียจํานวน 9 บ่อ โดยบ่อดักน้ําเสียท่ี 1 – 7 มีแหล่งน้ําท่ี
ระบาย คือ แม่น้ําโขง และ บ่อดักน้ําเสียท่ี 8 มีแหล่งน้ําท่ีระบายคือห้วยท่ีเชื่อมกับหนองช้าง ท้ังนี้บ่อดักน้ําเสียมี�
ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยอุดตัน และประตูระบายน้ําในบ่อดักน้ําเสียปิดไม่สนิท มีสถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวม
น้ําเสียจํานวน 1 แห่ง ณ สวนหลวง ร .9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียขนาดความจุ 560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง TDH 31 
เมตร จํานวน 4 เครื่อง ซ่ึงระบบรวบรวมน้ําเสียยังไม่ได้มี�การต่อเชื่อมกับระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากระบบบําบัด
น้ําเสียยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
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4) ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนครพนม (ออกแบบโดยบริษัท แอสดิคอน คอร์ปเรชั่น จํากัด 

แล้วเสร็จเม่ือเดือน มกราคม 2544) เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Ponds) สามารถรองรับ
น้ําเสียได้ 8,601.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บนเนื้อท่ี 90 ไร่ แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 แปลง เป็นพ้ืนท่ีท่ีติดกับป่าช้าบ้าน
คําเก้ิม ซ่ึงเป็นท่ีสาธารณประโยชน์�ในเขต อบต.อาจสามารถ มีระยะทางห่างจากเทศบาลฯ 10 กิโลเมตร

5) ความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบ
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนครพนม มี�ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ “บริษัท ลิเวอร์ เอ็นจิ�

เนียร์ริ่ง จํากัด” ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างคือ “กลุ่มบริษัท กิจการร่วมค้า เอ็ม พี เอส คอนซัลแทนท์�” 
ระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2548 สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ระยะเวลาดําเนินการ
ก่อสร้าง 1,300 วัน แบ่งเป็น 37 งวดงาน เม่ือปี� 2552 บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ขอขยายสัญญา (มาตรการแก้ไข
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตาม มติ ครม.) ต่ออีก 180 วัน จึงมีสัญญาสิ้นสุดใหม่ ณ วันท่ี 9 มกราคม 2553 ระยะเวลา
ก่�อสร้างท้ังหมด 1,480 วัน

ปัจจุบันได้ชะลอการก่อสร้าง โดยเทศบาลเมืองนครพนมมีหนังสือสั่งหยุดงาน เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 
2552 เนื่องจากผู้รับเหมาได้ก่อสร้างงานระบบรวบรวมน้ําเสียแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียได้ เหตุเพราะมีการคัดค้านของประชาชนในพ้ืนท่ี และเทศบาลเมืองนครพนมยังไม่สามารถมอบพ้ืนท่ี
ให้ผู้รับเหมาได้ ท้ังนี้การคัดค้านการใช้พ้ืนท่ีนั้น ประชาชนได้ฟ้องเทศบาลเมืองนครพนมต่อศาลปกครองจังหวัด
ขอนแก่น และศาลยกฟ้อง ต่อมาประชาชนจํานวน 10 คน จึงร่วมลงชื่ออุทธรณ์ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นก่อนการดําเนินการในข้ันตอนต่อไป เทศบาลฯ จึงรอคํา
พิพากษาของศาลให้เป็นท่ียุติเสียก่อน

โดยระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนครพนมในปัจจุบัน อยู่ระหว่างชะลอการดําเนินการก่อสร้าง 
มาตั้งแต่สิ้นไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงมีปริมาณผลงานก่อสร้างรวมท้ังหมดคือ ร้อยละ57.23 ซ่ึงล่าช้า
กว่าแผนงานท่ีวางไว้ โดยปริมาณงานท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ มี�ดังนี้

5.1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย ก่อสร้างได้ผลงานประมาณร้อยละ 95.13
5.2) อาคารชลศาสตร์ ก่อสร้างได้ผลงานประมาณร้อยละ 54.51
5.3) เครื่องจักร – อุปกรณ์ ก่อสร้�างและติดตั้งได้ผลงานประมาณร้อยละ 46.42
5.4) ระบบบําบัดน้ําเสีย ไม่�มีผลงานก่อสร้าง (เทศบาลยังไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีให้ผู้รับจ้างได้ 

เนื่องจากมีการร้องเรียนของชาวบ้าน และกําลังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องคดีในศาล)
5.5) งานอ่ืนๆ ไม่�มีความก้าวหน้า
สําหรับการเบิกจ่ายงวดงาน ได้ มีการเบิกจ่ายงวดงานไปแล้ว ท้ังสิ้น 24 งวด คิดเป็นเ งิน 

322,593,400 บาท หักเงินล่วงหน้างวดละ ร้อยละ 15 เป็นเงิน 42,077,400 บาท คิดเป็นเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
280,516,000 บาท (ร้อยละ 71.16) ยังคงเหลืองบประมาณท่ียังไม่เบิกอีก 23 งวด ประมาณ 150 ล้านบาท
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รูปท่ี 3-22 ระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลเมืองนครพนม

รูปท่ี  3-23 องค์ประกอบระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนครพนม
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บทที่ 4
ผลการติดตามระบบการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการติดตามระบบการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ท่ีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม รวมท้ังสิ้น 
11 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินการ ดังนี้
ตารางท่ี 4-1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ท่ีดําเนินการติดตาม
ลําดับท่ี จังหวัด ระบบกําจัดขยะมูลฝอย สถานภาพระบบ

1 เลย (1) เทศบาลเมืองเลย เปิดดําเนินการระบบ
2 อุดรธานี� (2) เทศบาลนครอุดรธานี� เปิดดําเนินการระบบ

(3) เทศบาลตําบลบ้านเชียง ยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ
3 หนองคาย (4) เทศบาลเมืองหนองคาย หยุดดําเนินการระบบ

(5) เทศบาลเมืองท่าบ่อ เปิดดําเนินการระบบ
(6) เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่� อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบ

4 บึงกาฬ (7) เทศบาลตําบลศรีพนา เปิดดําเนินการระบบ
5 สกลนคร (8) เทศบาลเมืองสกลนคร เปิดดําเนินการระบบ

(9) เทศบาลตําบลพังโคน เปิดดําเนินการระบบ
6 นครพนม (10) เทศบาลเมืองนครพนม เปิดดําเนินการระบบ

(11) เทศบาลตําบลนาแก อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบ

4.1  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเปิดดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเปิดดําเนินการระบบแล้ว

จํานวน 7 แห่ง คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองท่าบ่อ 
เทศบาลตําบลศรีพนา เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตําบลพังโคน และเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีผลการ
ดําเนินการระบบ ดังนี้

4.1.1 เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี�
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลนครอุดรธานี� ตั้งอยู่ ณ ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนท่ี 47.70 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี� เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 137,948 คน แยก
เป็นชาย 67,173 คน และหญิง 70,775 คน จํานวนบ้าน 50,948 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 2,892 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร

เทศบาลนครอุดรธานี เป็นชุมชนท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนโดยมีสภาพเป็นศูนย์�
รวมทางด้านพาณิชยกรรมและธุรกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลอยู่ในรูปของการค้าส่ง/ปลีก ธุรการ
เงินและการลงทุน ตามด้วยการท่องเท่ียว
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รูปท่ี 4-1  แผนท่ีเขตเทศบาลนครอุดรธานี�

2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เทศบาลนครอุดรธานี ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ดังนี้
ตารางท่ี 4-2 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลนครอุดรธานี  
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

20.110 ปรับปรุงระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย

2 2537-2539 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ 51.000 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมลูฝอย
3 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�

และสิ่งแวดล้อม
2.835 จัดซื้อรถกําจดัขยะมลูฝอย

4 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

18.900 ปรับปรุงระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย

5 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์� เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

1.100 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบเปิด
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3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี� จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมี� อปท. จํานวน 15 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือ

เข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา เทศบาล
ตําบลหนองบัว เทศบาลตําบลบ้านจั่น เทศบาลตําบลนาข่า อบต.หมูม่น อบต.นาดี อบต.บ้านจั่น อบต.บ้านเลื่อม อบต.
หนองนาคํา อบต.โนนสูง และ อบต.เชียงพิณ ปัจจุบันมีหน่วยงาน ท่ีได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วยรวม 20 แห่ง โดยมี�
ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัดประมาณ 6,369.05 ตันต่อเดือน 
ตารางท่ี 4-3 การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี�

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

ปริมาณขยะที่นํามา
กําจัด (ตัน/เดือน)
เดือนมีนาคม 2553

อ.เมือง ทน.อุดรธานี/ ทม.หนองสําโรง/ ทม.โนน
สูง-น้ําคํา/ ทต.หนองบัว/ ทต.บ้านจั่น/ ทต.นิคม
สงเคราะห์�/ ทต.นาข่า/ ทต.หนองไผ่�/ ทต.หนอง
ขอนกวา้ง/อบต.นิคมสงเคราะห์�/อบต.บ้านขาว/ 
อบต.บ้านตาด/ อบต.โนนสูง/ อบต.หมูม่น/ อบต.
เชียงยืน/ อบต.หนองนาคํา/ อบต.กุดสระ/  อบต.
นาดี�/ อบต.เชียงพิณ/ อบต.สามพร้�าว/ อบต.หนอง
ไฮ /อบต.นาข่า/ อบต.บ้านจั่น/ อบต.โคกสะอาด/ 
อบต.นากวา้ง/ 
อ.หนองวัวซอ ทต.หนองวัวซอ / ทต.หนองอ้อ-
โนนหวาย/ ทต.โนนหวาย/ ทต.อูบมุง/อบต.หมาก
หญ้า/ อบต.หนองอ้อ /อบต.กุดหมากไฟ/อบต.น้ํา
พ่น/ อบต.หนองบัวบาน/ 
อ.กุดจับ ทต.กุดจับ/ทต.เชียงเพ็ง/ทต.ตาลเลียน/
ทต.สร้างก่อ/อบต.กุดจับ/อบต.ปะโค/ อบต.ขอน
ยูง/อบต.เชียงเพ็ง/อบต.สร้างก่อ/ อบต.เมืองเพีย/ 
อบต.ตาลเลียน/
อ.เพ็ญ ทต.เพ็ญ/ ทต.บ้านธาตุ�/ อบต.เพ็ญ/ อบต.
นาพู/่ อบต.เชียงหวาง/ อบต.สุมเส้า / อบต.นาบัว
/ อบต.บ้านเหล่า/ อบต.จอมศรี�/ อบต.เตาไห/ 
อบต.โคกกลาง/ อบต.สร้างแป้น/ 
อ.ประจักษ์ฯ อบต.นามว่ง/ อบต.หว้ยสามพาด/ 
อบต.อุ่มจาน

ทน.อุดรธานี 18 กันยายน 
2543

1. ทน.อุดรธานี 3,513.63
2. ทม.โนนสูง-น้ําคํา 112.00
3. ทม.หนองสําโรง 501.18
4. ทต.หนองบัว 453.39
5. ทต.บ้านจั่น 99.92
6. ทต.นาข่า 97.87
7. อบต.เชียงพิณ-บ้านเล่ือม 102.74
8. อบต.นาดี� 33.48
9. อบต.เชียงยืน -
10. อบต.หนองนาคํา 59.72
11. อบต.หมูม่น 53.23
12. อบต.โนนสูง 32.11
13. อบต.บ้านจั่น 70.60
14. อบต.กุดสระ 52.76
15. อบต.นากวา้ง 35.53
16. อบต.บ้านขาว 54.29
17. อบต.หนองไผ่� 67.73
18. อบต.บ้านตาด 63.39
19. อบต.หนองขอนกว้าง 45.80
20. อบต.หนองไฮ 39.13
21. อบต.โพนงาม อ.หนองหาน -
22. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 0.75
23. ทม.หนองคาย 879.80

4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

เป็นถังท่ีทํามาจากยางรถยนต์ขนาด 20 ลิตร จํานวน 1,500 ใบ ถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร จํานวน 500 ใบ และ
ขนาด 660 ลิตร จํานวน 60 ใบ และถังคอนเทนเนอร์ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 33 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลประมาณวั�นละ 130 ตัน เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ร้อยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ีได้รับบริการเก็บขนจํานวน 50 ,948 หลังคาเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 100 เทศบาลนครอุดรธานีมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 34 คัน เป็นรถเปิดข้างเทท้ายจํานวน 16 คัน รถ
อัดท้ายจํานวน 14 คัน รถคอนเทนเนอร์จํานวน 3 คัน และรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อแบบห้องเย็น จํานวน 1 คัน 
จัดเก็บวันละ 1-2 เท่ียว มีการแบ่งเขตการเก็บขนเป็น 4 เขต ตามเขตการเลือกตั้ง



4-4 
 

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ท่ีบ้�านโคกหนองหาด ตําบลหนองนาคํา 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 13 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 296 ไร่ 
ซ่ึงเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์ เริ่มใช้งานเม่ือปี พ.ศ. 2544 มีการใช้พ้ืนท่ีไปแล้ว 60 ไร่ ปัญหาในการดําเนินการ
ระบบคือเครื่องจักรชํารุ�ดบ่อย เนื่องจากมีการใช้งานมานาน โดยทําการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจักร
อุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกเดือน เทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง 
ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะโดยคนคุ้ยขยะ 82 คน มีรายได้เฉลี่ย 9,000 บาทต่อเดือน 

เทศบาลนครอุดรธานี กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้ 4 ชั้น โดยฝังกลบในบ่อ 1 ชั้น และยกคัน 3 ชั้น สูงชั้นละ 3 เมตร มี�
ดินฝังกลบหนา 0.60 เมตร มีการบดอัดขยะเป็นประจําทุกวัน และนําดินภายในบ่อขยะซ่ึงอยู่ห่างไปประมาณ 300 
– 500 เมตร มากลบทับ ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี มีอาคารสํานักงาน อาคารจอด
รถและซ่อมบํารุง อาคารเครื่องชั่ง อาคารป้อมยาม โรงล้างรถ บ้านพักเจ้าหน้าท่ี อาคารหมักปฏิกูล และอาคารเก็บ
ปุ๋ย ซ่ึงยังมีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่ สําหรับเครื่องจักรท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มี 7 คัน 
ตารางท่ี 4-4 เครื่องจักรกลในการกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครอุดรธานี�
ลําดับท่ี ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ขนาด/แรงม้า ปีท่ีจัดซ้ือ ราคาท่ีจัดซ้ือ (บาท)

1. รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ -- 2547 2,170,000
2. รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 110 2538 862,000
3. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2538 2,840,000
4. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2539 3,220,700
5. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 142 2539 4,504,700
6. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ -- 2539 1,899,250
7. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 115 2548 7,780,000

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ร่วมกับสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานีจํานวน 3 
บ่อ เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2553 เพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีผลดังนี้
ตารางท่ี 4-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี�

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ค่าท่ีตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.31 0.27 0.24 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 1.0 < 1.0 < 1.0 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ปรอทท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 11 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 
หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสรมิและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าใต้ดิน
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รูปท่ี 4-2  เส้นทางขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครอุดรธานีถึงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

รูปท่ี 4-3  พ้ืนท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี�
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จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของโลหะ
หนักท่ีมีอยู่ในน้ําใต้ดินบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบ่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินด้านท้ายบ่อท่ี 1 (MW1) มีค่าความเข้มข้นซีเลเนียมเกินมาตรฐานน้ําใต้ดินเพียงเล็กน้อย 
ทางเทศบาลฯ ควรทําการเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างน้ํามาทําการตรวจสอบเป็นระยะ

ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครอุดรธานี และได้สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี� ดังนี้

5.1) สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานในสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยโดยท่ัวไปอยู่ในสภาพดี เทศบาลฯ มีการ
วางแผนการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมคนคัดแยกขยะมูลฝอย การกลบทับขยะ
มูลฝอย และมีมาตรการควบคุมการดําเนินงานต่างๆ ในสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยได้อย่างชัดเจน

5.2) ในส่วนของประสิทธิภาพการฝังกลบขยะมูลฝอย (ในวันสํารวจมีฝนตกในพ้ืนท่ี) พบว่ายังคง
ดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามี�แก๊สผุดหลายพ้ืนท่ี 
โดยสังเกตได้จากบริเวณท่ีมีน้ําฝนขังบนชั้นดินกลบทับ ในการนี้เทศบาลฯ อาจศึกษาความเหมาะสมในการนําแก๊ส
ในบ่อฝังกลบมาใช้ประโยชน์ หากพบว่ามีปริมาณแก๊สมีเทนอยู่ในระดับท่ีคุ้มค่ากับการลงทุนเพ่ือใช้ประโยชน์�

5.3) ถนนรอบพ้ืนท่ีฝังกลบ โดยเฉพาะทางไปยั�งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน มีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อในช่วงฤดูฝน ดังนั้น เทศบาลฯ อาจเสริมดินลูกรังและบดอัดถนนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล

5.4) จุดเก็บตัวอย่างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินบริเวณด้านหลังพ้ืนท่ีฝังกลบ พบว่ามีต้นไม้�
ข้ึนหนาแน่น บดบังตําแหน่งบ่อติดตามตรวจสอบและเกิดอันตรายจากการเก็บตัวอย่างได้ ดังนั้น เทศบาลฯ ควรมี�
การถางต้นไม้และปรับสภาพพ้ืนท่ีบริเวณบ่อติดตามตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี

5.5) บ่อบําบัดน้ําเสียของสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่าลักษณะน้ําทางกายภาพในบ่อบําบัดน้ํา
เสียโดยท่ัวไปยังคงอยู่ในสภาพดี
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รูปท่ี 4-4 ตาข่ายขึงรอบพ้ืนท่ี เพ่ือลดการปลิวของขยะพลาสติกออกนอกพ้ืนท่ีกําจัดขยะ เทศบาลนครอุดรธานี�

รูปท่ี 4-5 สภาพการดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย

รูปท่ี 4-6 แก๊สท่ีผุดข้ึนจากหลุมฝังกลบขยะ รูปท่ี 4-7 ขยะอิเลคโทนิคท่ีพบในบ่อหลุมฝังกลบขยะ
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4.1.2 เทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลเมืองเลย ตั้งอยู่ ณ ตําบลกุดป่อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีพ้ืนท่ี 12.41 ตารางกิโลเมตร 
เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น้ําเลย มีแม่น้ําเลยและแม่น้ําหมานไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต้ ประชากรในเขต
เทศบาลเมืองเลย เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 21,343 คน แยกเป็นชาย 10,440 คน และหญิง
10,903 คน จํานวนบ้าน 10,364 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,720 คนต่อตารางกิโลเมตร

รูปท่ี 4-8 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองเลย
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2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เทศบาลเมืองเลย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้
ตารางท่ี 4-6 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
กําจัดขยะมลูฝอย

1.850 จัดซื้อรถกําจดัขยะมลูฝอย
2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5.4193 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมลูฝอย

3 2553 ไทยเข้มแข็ง จังหวัดเลย 9.485 ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมลูฝอย บ่อท่ี 2

3)  การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองเลย จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 20 แห่ง ร่วมลง

นามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย และ อบต.นาโป่ง และมีหน่วยงานราชการ/เอกชนท่ี
ได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย รวม 25 แห่ง เป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัด 890.24 ตันต่อเดือน 
ตารางท่ี  4-7  การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่นํามากําจัด 
(ตัน/เดือน)

1. ทม.เลย 2. ทต.นาอ้อ 1. ทม.เลย 1. ทม.เลย 726.16
3. ทต.น้ําสวย 4. ทต.ท่าล่ี 2.ทต.วังสะพุง (1 ตค 52 ) 2. ทต.วังสะพุง 322.96
5. ทต.นาด้วง 6. อบต.กุดป่อง 3.ทต.นาอ้อ (1 ตค 52 ) 3. ทต.นาอ้อ 71.85
7. อบต.นาอ้อ 8. อบต.กกดู่ 4.ทต.นาอาน (1 ตค 52 ) 4. ทต.นาอาน 183.50
9. อบต.น้ําหมาน 10. อบต.เส้ียว 5.ทต.น้ําสวย (1 ตค 52 ) 5. ทต.น้ําสวย 20.36
11. อบต.นาอาน 12. อบต.นาโป่ง 6.ทต.เชียงกลม (1 ตค 52 ) 6. ทต.เชียงกลม 52.32
13. อบต.นาดินดํา 14. อบต.น้ําสวย 7.ทต.นาดินดํา (1 ตค 52 ) 7. ทต.นาดินดํา 76.47
15. อบต.ชัยพฤกษ์� 16. อบต.นาแขม 8.ทต.ภูเรือ (1 ตค 52 ) 8. ทต.ภูเรือ --
17. อบต.ศรีสองรัก 18. อบต.กกทอง 9.ทต.นาโปร่ง (1 ตค 52 ) 9. ทต.นาโปร่ง 66.74
19. อบต.ท่าล่ี 20. อบต.หนองเสือ 10.ทต.ธาตุ (1 ตค 52 ) 10. ทต.ธาตุ� 67.29
21. อบต.อาฮี� 22. อบต.น้ําแคม 11.ทต.หนองหิน (1 ตค 52 ) 11. ทต.หนองหิน 77.64
23. อบต.โคกใหญ่� 24. อบต.นาด้วง 12.อบต.เมือง (1 ตค 52 ) 12. ทต.ภูกระดึง 68.33
25. อบต.นาดอกคํา 26. อบต.ท่าสะอาด 13.อบต.ทรายขาว (1 ตค 52 ) 13. อบต.เมือง 169.49
27. อบต.ท่าสวรรค์� 14.อบต.น้ําสวย (1 ตค 52 ) 14. อบต.ชัยพฤกษ์� 60.78

15.อบต.กกดู่ (1 ตค 52 ) 15. อบต.ทรายขาว 79.38
16.อบต.นาแขม (1 ตค 52 ) 16. อบต.น้ําสวย 1.35
17.อบต.ผาน้อย (1 ตค 52 ) 17. อบต.กกดู่ 43.82
18.อบต.ห้วยบ่อซืน (1 ตค 52 ) 18. อบต.นาแขม 30.55
19.อบต.ชมเจริญ (1 ตค 52 ) 19. อบต.ผาน้อย 75.21
20.อบต.เขาหลวง (28 มค 53) 20. อบต.ห้วยบ่อซืน 18.06

21. อบต.ชมเจริญ 21.37
22. อบต.เขาหลวง 31.56
23. โรงพยาบาลเลย 0.53
24. โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์� 1.08
25. ฮอนด้า คาร์� 0.59
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4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองเลย มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

ขนาด 240 ลิตร จํานวน 182 ใบ และขนาด 120 ลิตร จํานวน 196 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขต
เทศบาลประมาณวันละ 25 ตัน โดยเทศบาลเมืองเลยทําการเก็บขนขยะได้วันละ 25 ตัน สามารถให้บริการเก็บขน
ได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ีได้รับบริการเก็บขนจํานวน 10,364
หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลเมืองเลยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 7 คัน เป็นรถเปิดข้างเทท้าย
ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 5 คัน รถอัดท้ายขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 คัน และรถขอเดี่ยวขนาด 5 
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 คัน ซ่ึงมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 2 เท่ียว/วัน/คัน

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ตั้งอยู่ท่ีบ้านโคกสว่าง ถนนเลย-เชียงคาน ตําบล

ศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งอยู่ห่างจากสํานักงานเทศบาลเมืองเลยประมาณ 20 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 
50 ไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของกรมป่าไม้ เริ่มใช้งานเม่ือปี พ.ศ. 2543 มีการใช้พ้ืนท่ีไปแล้ว 24 ไร่ ปัญหาในการดําเนินการ
ระบบคือค่าใช้จ่าย ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และเครื่องจักรชํารุด โดยทําการตรวจสอบสภาพการทํางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ 6 ครั้ง/ปี เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะได้ประมาณ 4 ตัน/วัน โดยคนคุ้ยขยะประมาณ 70 คน สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่ม
งานเวลา 06.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. วันอาทิตย์เปิดรับขยะเฉพาะช่วงเช้า กําจัดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้ 5 ชั้น โดยบ่อท่ี 1 
ทําการใช้พ้ืนท่ี ชั้นท่ี 4 แล้ว แต่เนื่องจากไม่มีดินนํามาทําเป็นคันรอบบ่อจึงไม่สามารถทําการฝังกลบในชั้นต่อไปได้

โดยปี 2553 เทศบาลเมืองเลยได้ขอรับการสนับสนุนงบไทยเข้มแข็งจากจังหวัดเลย ในการก่อสร้าง
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี 2 ตามแบบท่ีเคยทําการศึกษาไว้แล้ว โดยได้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลยบริการ เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และได้มีการใช้งานบ่อฝังกลบบ่อท่ี 2 ดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ปลายปี 2553 ภายในสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอย มีอาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ โรงซ่อมบํารุง อาคารเครื่องชั่ง อาคารป้อมยาม และบ้านพักคนงาน 
ซ่ึงยังมีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่ สําหรับเครื่องจักรท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย มีดังนี้
ตารางท่ี 4-8 เครื่องจักรกลในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย

ลําดับท่ี ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ปีท่ีจัดซ้ือ ราคาท่ีจัดซ้ือ (บาท)
1. รถบรรทุกเทท้าย (ทะเบียน 80-7832) 2542 3,000,000
2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ (ตค.170) 2542 3,700,000
3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ต.1593) 2536 2,940,000
4. รถปิคอัพตรวจการ (80-7834) 2543 440,000
5. เครื่องช่ังนํ้าหนัก 2540 *

รูปท่ี 4-9 ภาพตัดขวาง บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ร่วมกับสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลยจํานวน 3 บ่อ 
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2553 เพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีผลดังนี้
ตารางท่ี 4-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ค่าท่ีตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.74 0.42 0.58 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 1.0 < 1.0 < 1.0 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) 15 < 10 35 10
ปรอทท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) 12 < 10 15 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าใต้ดิน

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบพบว่า บ่อติดตามท่ี 1 ด้านท้ายน้ํา
(MW1) คุณภาพน้ํามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สําหรับบ่อติดตามตรวจสอบด้านเหนือน้ํา(RW) และบ่อติดตามท่ี 2 
ด้านท้ายน้ํา(MW2) มีค่าความเข้มข้นของแมงกานีส ตะก่ัว และซีเลเนียม เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย
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ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองเลย และได้สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิ�ภาพในการดําเนินงานสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย ดังนี้

5.1) สภาพโดยท่ัวไป พบว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน ใช้งานได้ดี อาทิ เครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารจอดรถ 
อาคารสํานักงาน อาคารซ่อมบํารุง ยังคงอยู่ในสภาพดี

5.2) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ในภาพรวมการฝังกลบไม่มีการวางแผนการ
ดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย ส่งผลให้ในช่วงท่ีมีฝนตกจะไหลซึมลงสู่บ่อฝังกลบขยะโดยตรงท้ังหมด 
กลายเป็นน้ําชะขยะมูลฝอยในปริมาณท่ีมากเกินกว่าท่ีบ่อบําบัดน้ําเสียจะรองรับได้ ซ่ึงจะไหลล้นออกนอกบ่อ
บําบัดน้ําเสียโดยไม่ผ่านการบําบัดและระบายลงสู่รางระบายน้ํารอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดย เทศบาล
เมืองเลย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีต่ํากว่าสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ในประเด็นท่ีมีน้ําชะขยะมูล
ฝอยไหลออกจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยลงสู่พ้ืนท่ีของประชาชนด้วย 

โดย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อท่ี 1 ไม่มีการนําดินมากลบทับขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลานาน ทํา
ให้มีการเทกองเปิดหน้าเป็นบริเวณกว้างในบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 ไม่มีการทําคันดินโดยรอบพ้ืนท่ีฝังกลบขยะบ่อท่ี 1 
ทําให้มีขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบจํานวนมาก และรางรับน้ํารอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

และบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อท่ี 2 ท่ีพ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการนําขยะมูลฝอยบางส่วนลงท้ิงแล้ว 
แต่ยังไม่มีการบดอัดและนําดินมากลบทับ ดังนั้น เทศบาลฯ ควรดําเนินการ ดังนี้

(1) วางแผนบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และแผนการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
อย่างเร่�งด่วน เพ่ือลดผลกระทบของเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน

(2) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อท่ี 1  ควรดําเนินการดังนี้
(2.1) ไถดันขยะมูลฝอยในส่วนท่ีเปิดพ้ืนท่ีกว้างจากบริเวณท้ังหมด ซ่ึงไม่มีดินกลบทับเข้า

ด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินท่ีมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว ซ่ึง เทศบาลฯ จําเป็นต้องมีการ
ตั้งงบประมาณในการจัดหาดินสําหรับกลบทับขยะมูลฝอย

(2.2) ทําคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไปรอบบ่อฝังกลบขยะบ่อท่ี 1 เพ่ือท่ีจะสามารถใช้งานบ่อฝัง
กลบในชั้นต่อไปได้

(3) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อท่ี 2 ควรดําเนินการดังนี้
(3.1) กําหนดให้มีพ้ืนท่ีย่อยในบ่อฝังกลบบ่อท่ี 2 กําหนดเฟสงานฝังกลบ และดําเนินการฝัง

กลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานท่ีได้กําหนดไว้ 
(3.2) ไถดันขยะมูลฝอยในส่วนท่ีเปิดพ้ืนท่ีกว้างจากบริเวณท้ังหมด ซ่ึงไม่มีดินกลบทับเข้า

ด้วยกันตามข้อ 1) แล้วควรจัดหาดินท่ีมีอยู่ในบริ�เวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว ซ่ึง เทศบาลฯ 
จําเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณในการจัดหาดินสําหรับกลบทับขยะมูลฝอย

(3.3) กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพ่ือไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวัน
และสัตว์พาหนะ รวมท้ังการลดปริมาณน้ําชะขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการสัมผัสของน้ําฝนกับชั้นขยะมูลฝอยท่ีจะต้อง
นําไปบําบัดต่อไป

(4) ติดตั้งตาข่ายเพ่ือดักขยะมูลฝอยออกนอกพ้ืนท่ี
(5) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

(5.1) เพ่ือขอร่วมมือในการช่วยทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยท่ีอยู่นอกบริเวณบ่อฝั�งกลบ
ขยะมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน 
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(5.2) เพ่ือทําความตกลงร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาท่ี
กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนและกีดขว้างการทํางานบดอัดขยะมูลฝอยของ
เครื่องจักรกล เพ่ือไม่ให้เกิดการค้นขยะจนปลิวและเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน

(5.3) ควบคุมไม่ให้มีการตั้งเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยท่ีถูกคัดแยกแล้วในสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย และควรนําออกนอกพ้ืนท่ีเป็นประจําทุกวัน

(5.4) เทศบาลฯ ต้องมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้คัดแยกขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ี และควบคุมไม่ให้มีการเผากลางแจ้งโดยเด็ดขาด เนื่องจากใต้บริเวณบ่อฝังกลบมีก๊าซมีเทน ซ่ึง
สามารถติดไฟได้ง่าย

(6) รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ ตั้งแต่ต้นทาง 
เพ่ือให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีกําจัด

(7) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับ อปท. และหน่วยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมาร่วม
กําจัด

(7.1) เพ่ือชี้แจงสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย อาทิ เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าแรงลูกจ้าง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/
หล่อลื่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าดินกลบทับ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียง

(7.2) เพ่ือขอความร่วมมือในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในเขต อปท. แต่ละแห่ง ตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีกําจัด และเป็นการลด
ค่าขนส่งและค่ากําจัดขยะมูลฝอยไปในตัวด้วย

(7.3) เพ่ือขอความร่วมมือในการขนขยะมูลฝอยเข้ามาเทในช่วงระยะเวลาและจุดท่ีกํา หนดให้  
เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถบดอัดและฝังกลบขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน

5.3) น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ และบ่อกักเก็บน้ํา จํานวน 1 บ่อ มีสีดําคล้ําและมีกลิ่น
เหม็นมีการปลิวของขยะมูลฝอยลงสู่บ่อบําบัดน้ําเสียเป็นจํานวนมากท้ัง 4 บ่อ ซ่ึงแสดงถึงสภาวะของค่าภาระ
บรรทุกสารอินทรีย์ (Organic Loading) ท่ีเข้าสู่ระบบมีค่าเกินขีดความสามารถในการบําบัดของบ่อบําบัดน้ําเสีย 
(ซ่ึงสาเหตุเนื่องมาจากไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นประจําทุกวัน จึงส่งผลระบบบําบัดน้ําเสียไม่มี�
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานไปด้วย) ดังนั้น เทศบาลฯ ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียในบ่อบําบัด
สุดท้าย หากพบว่ามีค่าความสกปรกสูง เทศบาลฯ ต้องควบคุมมิให้มีการปล่อยระบายน้ําท้ิงออกนอกสถานท่ี

และเทศบาลฯ ควรดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม แผ่น HDPE ท่ีปูรองบ่อบําบัดน้ําเสีย ให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้ตามปกติ เพ่ือป้องกันการรัว่ซึมของน้ําเสียในบ่อบําบัดน้ําเสียลงสู่ใต้ดิน

5.4) สภาพรางระบายน้ําฝนรอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีน้ําสีดําคล้ํา ส่งกลิ่นเหม็น และมีการ
ปลิวของขยะมูลฝอยตกลงสู่รางระบายน้ําเป็นจํานวนมาก เทศบาลฯ ควรทําความสะอาดรางระบายน้ําฝนรอบ
พ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับน้ําฝนในช่วงฤดูฝนท่ีจะมาถึง โดยเฉพาะจุดด้านอาคารสํานักงานฯ ควร
ทําคันดินและสูบน้ําออกเพ่ือป้องกันการไหลล้นออกของน้ําสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

5.5) เทศบาลฯ ควรทําการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยได้เป็นระยะเวลาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจพิจารณาการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และ/หรือ การเพ่ิม/
ปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเพ่ิมข้ึน เช่น ระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย การหมักทํา
ปุ๋ยเพ่ิมข้ึน
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รูปท่ี 4-10 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี 1 เทศบาลเมืองเลยไม่มีการบดอัดและกลบทับดินรายวั�น

รูปท่ี 4-11 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี 2 เทศบาลเมืองเลยไม่มีการบดอัดและกลบทับดินรายวัน

รูปท่ี 4-12 บ่อบําบัดน้ําเสีย บ่อท่ี 3 
แผ่น HDPE โป่งพอง

รูปท่ี 4-13 รางระบายน้ํารอบพ้ืนท่ี
โดยน้ําในรางมีสีดําคลํ้าและมีขยะ
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4.1.3 เทศบาลเมืองท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีพ้ืนท่ี 12.62 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วน
ของตําบลท่าบ่อ และตําบลน้ําโมง ประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากร
รวม 18,621 คน แยกเป็นชาย 9,135 คน และหญิง 9,486 คน จํานวนบ้าน 6,334 หลังคาเรือน ความหนาแน่น
1,476 คนต่อตารางกิโลเมตร

รูปท่ี 4-14 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
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2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้
ตารางท่ี 4-10 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนนิการจดัการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

6.971 ปรับปรุงระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย

2 2544-2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

30.474 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมลูฝอย

3 2551 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ�
และสิ่งแวดล้อม

12.815 ก่�อสร้างระบบกําจัดขยะมลูฝอย  ระยะท่ี 2

3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 11 แห่ง ร่วมลง

นามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย รวมท้ังสิ้น 27 แห่ง โดย
มีปริมาณขยะท่ีนํามากําจัดประมาณ 1,610.37 ตันต่อเดือน 
ตารางท่ี  4-11 การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่นํามากําจัด (ตัน/เดือน)
1.ทม.ท่าบ่อ
2.ทต.โพนสา
3.อบต.ท่าบ่อ
4.อบต.น้ําโมง
5.อบต.กองนาง
6.อบต.โคกคอน
7.อบต.บ้านเด่ือ
8.อบต.บ้านถ่อน
9.อบต.บ้านว่าน
10.อบต.นาข่า
11.อบต.โพนสา
12.อบต.หนองนาง

1. ทม.ท่าบ่อ
2. อบต.บ้านเด่ือ (8 พย 48)
3. อบต.หาดคํา (2 พค49)
4. อบต.โคกคอน (31 กค 49)
5. อบต.น้ําโมง (3 สค 49)
6. อบต.กองนาง (3 สค 49)
7. อบต.บ้านถ่อน (สค 49)
8. อบต.ท่าบ่อ (สค 49)
9. อบต.นาข่า (กย 49)
10. อบต.บ้านว่าน (กย 49)
11. อบต.บ้านฝาง (8 พย 49)

1. ทม.ท่าบ่อ 360.00
2. ทม.หนองคาย 181.80 
3. ทต.หาดคํา 37.8 
4. ทต.โพธิ์ชัย 45.6 
5. ทต.หนองสองห้อง 91.2 
6. ทต.โพนสา 48.60
7. ทต.วัดธาตุ� 39.9 
8. ทต.ปะโค 37.08
9. ทต.บ้านถ่อน 37.95
10. อบต.โพนสวา่ง 39.42
11. อบต.กวนวัน 43.86
12. อบต.พระธาตุบังพวน 55.65
13. อบต.ค่ายบกหวาน 39.9 
14. อบต.สีกาย 35.55
15. อบต.เมืองหมี 69.00
16. อบต.บ้านฝาง 34.80 
17. อบต.คอกช้าง 29.10
18. อบต.หายโศก --
19. อบต.บ้านเด่ือ(อ.ท่าบอ่) 51.00
20. อบต.บ้านวา่น 44.40
21. อบต.หนองนาง 36.00
22. อบต.โคกคอน 44.70
23. อบต.น้ําโมง 45.90
24. อบต.นาข่า 36.72
25. อบต.โพนสา 37.74
26. อบต.กองนาง 51.30
27. อบต.ท่าบ่อ 35.40
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4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

เป็นถังท่ีทํามาจากพลาสติกขนาด 120 ลิตร จํานวน 660 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล
ประมาณวันละ 13 ตัน โดยในปี 2552 เทศบาลฯ สามารถให้บริการเก็บขนได้วันละ 12.30 ตัน  ปี 2553 เก็บได้
วันละ 11 ตัน และในปี 2554 เก็บขนได้วันละ 10.50 ตัน ท้ังนี้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง เนื่องจากประชาชนเริ่มมี�
การคัดแยกขยะมูลฝอย จึงทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ประสิทธิภาพการเก็บขนครอบคลุมพ้ืนท่ี ร้อยละ 92 
เทศบาลฯ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 7 คัน ใช้พนักงานเก็บขนจํานวน 23 คน เป็นรถเปิดข้างเทท้ายจํานวน 6 
คัน และรถอัดท้ายจํานวน 1 คัน จัดเก็บวันละ 1-2 เท่ียว มีการแบ่งเขตการเก็บขนเป็น 6 เขต เทศบาลฯ มีปัญหา
ในการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยคือ ยานพาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเก่า เนื่องจากมีอายุการ
ใช้งานมานาน ทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงและทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพ

โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการเก็บขนและบํารุงรักษา เป็นจํานวน 2,632,480 บาท/ปี แบ่งเป็น ค่าจ้าง
พนักงานกวาดถนน จํานวน 806,000 บาทต่อปี� เงินเดือน/ค่าจ้าง 1,121,000 บาทต่อปี� และค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถ
เก็บขน จํานวน 570,300 บาทต่อปี ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา จํานวน 93,380 บาทต่อปี� ค่าวัสดุ ถังขยะ 
น้ํามันเครื่อง น้ํามันไฮดรอลิก จํานวน 41,800 บาทต่อปี (ข้อมูลปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึ�ง
9 สิงหาคม 2554)

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งอยู่ท่ีบ้านกุดบง หมู่ท่ี 6 ตําบลท่าบ่อ อําเภอ

ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 46 ไร่ ซ่ึงเป็น
ท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มใช้งานเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2545 มีการใช้พ้ืนท่ีไปแล้ว 20 ไร่ ปัญหาในการ
ดําเนินการระบบคือ ปัญหาค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพระบบ และเครื่องจักรชํารุดบ่อย โดยเทศบาลเมืองท่าบ่อยังไม่ 
ได้ มีการตรวจสอบสภาพการทานของเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ เทศบาลเมืองท่าบ่อเป็นผู้ลงทุนและ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ 30 คน สถานท่ี
ฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา 06.00-15.00 น.  

เทศบาลเมืองท่าบ่อ กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) มี� ระบบระบายก๊าซ  ระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบบําบัดบัดน้ําเสีย บ่อฝังกลบออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝัง
กลบได้ 2 ชั้น(จากระดับดินเดิม) สูงชั้นละ 4-5 เมตร ปัจจุบันการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยยังขาดประสิทธิภาพ 
ไม่ได้มีการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล มีการเกลี่ยบดอัดขยะมูลฝอยทุกวัน ทําให้เกิดปั�ญหากลิ่นเหม็น และน้ําชะ
ขยะไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาข้ออุปสรรคในช่วงฤดูฝน ปัญหาการขาดดินสํารองท่ีมีอยู่อย่าง
จํากัด ท่ีจะใช้สําหรับกลบทับขยะมูลฝอยให้พอเพียงในแต่ละวัน ตลอดจนปัญหางบประมาณในการบริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ยังคงมีการพิจารณาในลําดับหลั�งๆ เม่ือเทียบกับด้านโครงสร้างพ้ืนหรือสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้ากําจัด ณ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ วันละไม่�
น้อยกว่า 44 ตัน ซ่ึงมีปริมาณเกินศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีเทศบาลฯ จะจัดการ และมีข้อจํากัดในเรื่องของ
จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ตลอดจนประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลหนัก เป็นต้น

โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย เป็นจํานวน 1,584,076.78 บาทต่อปี แบ่งเป็น
ค่าจ้างพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 969,000 บาทต่อปี� ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถเก็บขนจํานวน 441,000 บาท
ต่อปี� ค่าซ่อมแซมบํารุงเครื่องจักรจํานวน 85,500 บาทต่อปี� ค่าวัสดุน้ํามันหล่อลื่น 41,800 บาทต่อปี� และค่าไฟฟ้า 
ณ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 46,776.78 บาทต่อปี� (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
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ตารางท่ี 4-12 เครื่องจักรกลในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ลําดับท่ี ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ขนาด/แรงม้า ปีท่ีจัดซ้ือ

1. รถบรรทุกเทท้าย 110 2545
2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 165 2545
3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 153 2545

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้เข้าร่วมกับ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ จํานวน 3 บ่อ 
เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2553 เพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีผลดังนี้
ตารางท่ี 4-13 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ค่าท่ีตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 2.8 2.1 2.8 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 1.0 < 1.0 < 1.0 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) 42 24 50 10
ปรอทท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) 11 < 10 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 
หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสรมิและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าใต้ดิน

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบพบว่า บ่อติดตามตรวจสอบด้านเหนือน้ํา
(RW) บ่อติดตามท่ี 1 ด้านท้ายน้ํา(MW1) และบ่อติดตามท่ี 2 ด้านท้ายน้ํา(MW2) มีค่าความเข้มข้นของแมงกานีส 
และ ตะก่ัว เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย ท้ังนี้ บ่อติดตามตรวจสอบด้านเหนือน้ํา(RW) มีค่าความเข้มข้นของซีเลเนียม
เกินค่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อยด้วย
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ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ และได้สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ ดังนี้

5.1) สภาพ โดยท่ัวไปพบว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน ใช้งานไดด้ี อาทิ เครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารจอดรถ อาคาร
ซ่อมบํารุง อาคารสํานักงานยังคงอยู่ในสภาพดี หากแต่ในส่วนของอาคารป้อมยาม และอาคารจอดรถและซ่อมบํารุง 
ไม่มีการใช้ประโยชน์�

5.2) การดําเนินการฝังกลบขยะมู�ลฝอย พบว่า ยังมีการดําเนินการฝังกลบท่ียังไม่ดีมากนัก มีการนํา
ดินมากลบทับขยะเพียงบางส่วน (เฉพาะบ่อท่ี 1 ท่ีมีการฝังกลบเต็มพ้ืนท่ีแล้ว และอยู่ระหว่างการปิดบ่อ) และท่ี
เหลือเป็นลักษณะของกองขยะมูลฝอยท่ีมีการเปิดพ้ืนท่ีกว้าง โดยไม่ได้มีการกลบทับด้วยดิน น้ําชะมูลฝอยไหลนอง
บนพ้ืนท่ีหลายบริเวณ รางระบายน้ําฝนมีเศษหิน ดิน และขยะมูลฝอยอยู่เป็นจํานวนมาก ดังนั้น เทศบาลฯ ควร
ดําเนินการดังนี้

(1) ในการดําเนินการปิดบ่อท่ี 1 เทศบาลฯ ได้จัดซ้ือดินและดําเนินการปิดบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 ท่ีทํา
การกลบทับขยะจนเต็มพ้ืนท่ีแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติปิดคลุมบ่อด้วยแผ่น HDPE ท้ังนี้ เทศบาลฯ ควรทํา
การปิดทับบ่อฝังกลบ บ่อท่ี 1 ดังต่อไปนี้

(1.1) ชั้นมูลฝอยเหนือระดับพ้ืนดิน โดยเฉพาะความสูงของชั้นมูลฝอยต้องคํานึงถึงทัศนียภาพ
ของสถานท่ี ความม่ันคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(1.2) ความลาดชันด้ านข้างชั้นสุดท้าย และความลาดชันด้านข้างของหน่วยกําจัดเหนือดิน ไม่�
ควรมีความลาดชันมากกว่า 3 ต่อ 1 ในแนวราบต่อแนวดิ่ง และต้องมีการระบายน้ําเพ่ือควบคุมการกัดกร่อนของ
วัสดุปกคลุมชั้นสุดท้าย

(1.3) สถานท่ีกําจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบท่ีรับมูลฝอยท่ัวไปชั้นสุดท้าย กรณีใช้วัสดุกัน
ซึม การปิดทับชั้นสุดท้ายต้องมีชั้นปกคลุม ซ่ึงมีค่าอัตราการซึมผ่านของน้ําไม่มากกว่าอัตราการซึมผ่านของน้ําของ
ระบบวัสดุกันซึมด้านล่าง ชั้นปกคลุมสุดท้ายจะใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และใช้ดินกลบ
ทับชั้นบน หนาไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เพ่ือปลูกพืชคลุมดินสําหรับป้องกันการพังทลายของดิน

(1.4) สถานท่ีกําจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบท่ีรับมูลฝอยท่ัวไปชั้นสุดท้าย กรณีไม่มีการ
ใช้วัสดุกันซึม ชั้นปกคลุมจะมีค่าอัตราการซึมผ่านของน้ําไม่เกิน 1x10-7 เซนติเมตรต่อวินาที ความหนาไม่น้อยกว่า 
45 เซนติเมตร และใช้ดินกลบทับชั้นบนอีก หนา 45 เซนติเมตร เพ่ือปลูกพืชคลุมดิน

(2) เทศบาลฯ ควรไถดันขยะมูลฝอยในส่วนท่ีเปิดพ้ืนท่ีกว้างจากบริเวณท้ังหมดในบ่อฝังกลบบ่อท่ี 
2 ซ่ึงไม่มีดินกลบทับเข้าด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินท่ีมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว ซ่ึง
เทศบาลฯ จําเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณในการจัดหาดินสําหรับกลบทับขยะมูลฝอย และควรดําเนินการกลบทับ
ขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพ่ือไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวันและสัตว์พาหนะ รวมท้ังการลด
ปริมาณน้ําชะขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการสัมผัสของน้ําฝนกับชั้นขยะมูลฝอยท่ีจะต้องนําไปบําบัดต่อไป

(3) ติดตั้งตาข่ายเพ่ือดักขยะมูลฝอยออกนอกพ้ืนท่ี
(4) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี

(4.1) เพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยท่ีอยู่นอกบริเวณบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน

(4.2) เพ่ือทําความตกลงร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาท่ี
กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนและกีดขว้างการทํางานบดอัดขยะมูลฝอยของ
เครื่องจักรกล เพ่ือไม่ให้เกิดการค้นขยะจนปลิวและเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้เป็นประจําทุกวัน
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(4.3) ควบคุมไม่ให้มีการตั้งเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยท่ีถูกคัดแยกแล้วในสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย และควรนําออกนอกพ้ืนท่ีเป็นประจําทุกวัน

(4.4) เทศบาลฯ ต้องมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้คัดแยกขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ี และควบคุมไม่ให้มีการเผากลางแจ้�งโดยเด็ดขาด เนื่องจากใต้บริเวณบ่อฝังกลบมีก๊าซมีเทน ซ่ึง
สามารถติดไฟได้ง่าย

(5) รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ ตั้งแต่ต้น
ทางเพ่ือให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีกําจัดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรม
ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ภายใต้ชื่อโครงการ “อบรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ” เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2553 ณ ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย ให้กับแกนนําชุมชนนําร่อง ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา จํานวน 50 คน พร้อมท้ังจัดทําตะแกรง
ตาข่ายสําหรับรวบรวมขยะรีไซเคิลในชุมชนฯ จํานวน 1 ชุด โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมและวัสดุอุปกรณ์แก่ชุมชนนําร่อง

(6) เทศบาลฯ จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีนําขยะมู� ลฝอยมาร่วมกําจัด
(6.1) เพ่ือชี้แจงสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย อาทิ เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าแรงลูกจ้าง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/
หล่อลื่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าดินกลบทับ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียง

(6.2) เพ่ือขอความร่วมมือในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในเขต อปท. แต่ละแห่ง ตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีกําจัด และเป็นการลด
ค่าขนส่งและค่ากําจัดขยะมูลฝอยไปในตัวด้วย

(6.3) เพ่ือขอความร่วมมือในการขนขยะมูลฝอยเข้ามาเทในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนดให้ เพ่ือให้�
เครื่องจักรสามารถบดอัดและฝังกลบขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน

ท้ังนี้ในเบื้องต้น เทศบาลฯ ได้ปรับอัตราค่าให้บริการกําจัดขยะแล้วเม่ือปลายปี 2553 และได้
จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลให้กับ อปท. ท่ีนําขยะมากําจัด เพ่ือเป็นการหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2554

5.3) บ่อบําบัดน้ําเสียไม่มีการเดินระบบ เนื่องจากไม่มีน้ําเสียเข้าระบบ และเครื่องสูบน้ําไม่ทํางาน 
ดังนั้น เทศบาลฯ จะต้องดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนท่ีได้ เพ่ือสูบน้ําออกนอกบ่อฝังกลบไปบําบัด
อย่างถูกต้อง หากมีน้ําชะขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมากเกินไป จะทําให้ขยะมูลฝอยลอย ไม่สามารถบดอัดและกลบ
ทับขยะมูลฝอยได้ และอาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรุนแรงเนื่องจากเป็นตัวกลางท่ีป้องกันมิให้ออกซิเจนจากบริเวณ
โดยรอบเข้ามาในบ่อฝังกลบ ทําให้เกิดปฏิกิริยาการหมักแบบไร้อากาศ และก่อให้เกิดน้ําสีดําคล้ํา มีกลิ่นเหม็น

5.4) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลฯ กําลังดําเนินการจัดหา/จัดซ้ือท่ีดิน 
เพ่ือรองรับการก่อสร้างระบบกําจัดขยะเพ่ิมเติม
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รูปท่ี 4-15  การปิดบ่อฝังกลบขยะ บ่อท่ี 1 ท่ีใช้งานจนเต็มพ้ืนท่ีแล้ว

รูปที่ 4-16 บ่อฝังกลบขยะ บอ่ที่ 2 ปริมาณขยะที่เข้าในแต่ละวันมีปริมาณมาก ทําการกลบทับไม่ทัน 
และสภาพท่อระบายแก๊สเอียง 

รูปท่ี 4-17 สภาพการรอแยกขยะ และการกองขยะท่ีคัดแยกแล้วบริเวณบ่อฝังกลบบ่อท่ี 2

รูปท่ี 4-18 เครื่องจักรกล และอาคารเครื่องช่ัง ท่ีใช้ในระบบกําจัดขยะมูลฝอย
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4.1.4.  เทศบาลตําบลศรีพนา  จังหวัดบึงกาฬ
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลตําบลศรีพนา มีพ้ืนท่ี 6.10 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ตําบล 
7 หมู่บ้าน ประชากรในเขตเทศบาลตําบลศรีพนา เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรท้ังหมด 7,060 คน 
แยกเป็�นชาย 3,523 คน และหญิง 3,537 คน จํานวนบ้าน 2,120 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,158 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบลศรีพนาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬประมาณ 90 กิโลเมตร

2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เทศบาลตําบลศรีพนาดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 -
2545 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวงเงิน 43.700 ล้านบาท เพ่ือการก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย

3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลศรีพนา จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 3 แห่ง ร่วม

ลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย และมีหน่วยงานราชการ ท่ีร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย 
ตารางท่ี 4-14 การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีพนา

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม 
คพ. อปท. ท่ีลงนาม MOU อปท. ท่ีเข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด 

(ตัน/เดือน)
1.ทต.ศรีพนา
2.ทต.บึงโขงหลง
3.อบต.เซกา
4.อบต.ซาง
5.อบต.หนองทุ่ม
6.อบต.นํ้าจั้น
7.อบต.โสกก่าม
8.อบต.บ้านต้อง

1.ทต.ศ รีพนา
2. อบต.บึงโขงหลง (9 พย 48)
3. อบต.โพธ์ิหมกแข้ง (10 พย 48)

1. ทต.ศรีพนา 160.45
2. ทต.บึงโขงหลง 64.64
3. อบต.บึงโขงหลง 26.18
4. อบต.เซกา 33.90
5. อบต.หนองทุ่ม 26.23
6. อบต.ป่าแฝก 12.24
7. อบต.ท่าดอกคํา 20.26
8. โรงเรียนเซกา 7.84

4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลศรีพนา มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

เป็นถังยางรถยนต์ขนาด 50 ลิตร จํานวน 732 ใบ และถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จํานวน 217 ใบ และขนาด 
100 ลิตร จํานวน 146 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลวันละ 6.55 ตัน เทศบาลให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยได้ 5.24 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ีได้รับบริการ
เก็บขนจํานวน 1,908 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด เทศบาลฯ มีรถเก็บขนจํานวน 
2 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 4 และ 6 ลูกบาศก์เมตร อย่างละ 1 คัน ใช้งาน 3 เท่ียว/วัน/คัน

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 15 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัด

บึงกาฬ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลศรีพนาประมาณ 3 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 19 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาล เริ่มใช้งานเม่ือปี พ.ศ. 2545 มีการใช้พ้ืนท่ีไปแล้ว 5 ไร่ ปัญหาในการดําเนินการระบบคือ เครื่องจักรชํารุด
บ่อย เนื่องจากมีการใช้งานมานาน ซ่ึงยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เทศบาล
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ตําบลศรีพนาเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ
โดยเจ้าหน้าท่ีภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา 05.00-15.00 น. 

เทศบาลตําบลศรีพนา กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้ 5 ชั้น สูงชั้นละ 5 เมตร มีดินฝังกลบหนา 0.50 เมตร มีการบดอัด
ขยะเป็นประจําทุกวัน โดยใช้รถแทรกเตอร์และรถแม็คโฮเกลี่ยขยะท่ีนํามาฝังกลบแล้วบดอัดด้วยรถแทรกเตอร์ 
และนําดินภายในบ่อขยะซ่ึงอยู่ห่างไปประมาณ 50 เมตร มากลบทับ   

ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา มีอาคารสํานักงาน อาคารจอดรถและ
ซ่อมบํารุง อาคารเครื่องชั่ง อาคารป้อมยาม และบ้านพักคนงาน ซ่ึงยังมีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่ หากแต่อาคาร
ป้อมยามไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากไม่มีตําแหน่งยาม 
ตารางท่ี 4-15 เครื่องจักรกลในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา
ลําดับท่ี ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ขนาด/แรงม้า ปีท่ีจัดซ้ือ ราคาท่ีจัดซ้ือ (บาท)

1. รถบรรทุกเทท้าย 122 2544 1,450,000
2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 145 2544 4,000,000
3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 89 2545 4,200,000
4. เครื่องช่ังนํ้าหนัก 4,000 กก. 2544 585,000
5. เครื่องสูบนํ้าระบายนํ้า 11 2545 47,000
6. เครื่องสูบนํ้าเสียแบบจุ่มใต้นํ้าชนิดไม่อุดตัน 11 2545 33,500

ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลศรีพนา และได้สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีพนา ดังนี้

5.1) สภาพโดยท่ัวไปพบว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน ใช้งานได้ดี อาทิ อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถและ
ซ่อมบํารุง เครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารป้อมยาม และบ้านพักคนงาน ยังคงอยู่ในสภาพดี

5.2) การดําเนินการฝังก ลบขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลฯ ได้ดําเนินการใช้งานบ่อฝังกลบขยะบ่อท่ี 1
โดยมีการแบ่งการใช้งานเป็น 3 โซน คือ โซนท่ี 1 มีการดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยและมีการกลบทับด้วยดิน
แล้ว โซนท่ี 2 มีการเปิดหน้างานกว้าง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการบดอัดและกลบทับขยะรายวันได้ จึงเกิดกองขยะ
ท่ียังไม่ได้บดอัดกระจายเต็มพ้ืนท่ี และโซนท่ี 3 ยังไม่ได้ใช้งานพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอย มีน้ําชะขยะขังและมี�
ต้นไม้ข้ึนปกคลุม ดังนั้น เทศบาลฯ ควรดําเนินการ ดังนี้

(1) วางแผนบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และแผนการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
(2) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อท่ี 1 ควรดําเนินการดังนี้

(2.1) ไถดันขยะมูลฝอยในส่วนท่ีเปิดพ้ืนท่ีกว้างจากบริเวณท้ังหมด ซ่ึงไม่มีดินกลบทับเข้า
ด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินท่ีมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว ซ่ึงเทศบาลฯ จําเป็นต้องมีการ
ตั้งงบประมาณในการจัดหาดินสําหรับกลบทับขยะมูลฝอย

(2.2) กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพ่ือไม่ให้ขยะมูลฝอยปลิว แมลงวันและสัตว์�
พาหนะ รวมท้ังการลดปริมาณน้ําชะขยะท่ีเกิดจากการสัมผัสของน้ําฝนกับน้ําชะขยะท่ีจะต้องนําไปบําบัดต่อไป

(2.3) ทําคันดินค่ันระหว่างโซนท่ี 2 ท่ีกําลังดําเนินการฝังกลบ กับโซนท่ี 3 ท่ีเป็นโซนน้ําขัง 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีบ่อรองรับปริมาณน้ําชะขยะก่อนสูบไปบําบัดยังบ่อบําบัดน้ําเสีย ท้ังจะทําให้การดําเนินการ
บดอัดขยะในโซนท่ี 2 ทําได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน
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(3) สําหรับบ่อฝังกลบมูลฝอย บ่อท่ี 2 ยังไม่มีการเปิดใช้งาน เป็นบ่อท่ีกักเก็บน้ําฝนในพ้ืนท่ี ซ่ึง
เทศบาลฯ ได้ดําเนินการก้ันทางเชื่อมต่อไม่ให้น้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบท่ี 1 เข้ามายังบ่อฝังกลบบ่อท่ี 2 ได้ สภาพ
โดยท่ัวไปบ่อฝังกลบขยะบ่อท่ี 2 มีน้ําสีเขียวเข้มขังอยู่ครึ่งบ่อ และมีการปลิวของขยะมูลฝอยลงสู่บ่อด้วยบางส่วน 
เทศบาลฯ ควรดําเนินการทําความสะอาดไม่ให้มีการปลิวของขยะตกลงไปในบ่อฝังกลบบ่อท่ี 2 ได้ เพ่ือในช่วงฤดู
แล้งสามารถสูบน้ําข้ึนมารดถนนและต้นไม้ในพ้ืนท่ีได้

(4) ติดตั้งตาข่ายเพ่ือดักขยะมูลฝอยออกนอกพ้ืนท่ี
(5) ดําเนินการปลูกไม้ยืนต้น โตเร็ว ไม่ผลัดใบ รอบพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นแนวก้ันไม่ให้ขยะปลิวออกนอก

พ้ืนท่ีในระยะการข้ึนชั้นฝังกลบชั้นท่ี 2-3 ต่อไป โดยวิธีการปลูกสลับฟันปลา ระยะห่าง 2X2 เมตร จํานวน 3 แถว
(6) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี

(6.1) เพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยท่ีอยู่นอกบริเวณบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน

(6.2) เพ่ือทําความตกลงร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาท่ี
กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนและกีดขว้างการทํางานบดอัดขยะมูลฝอยของ
เครื่องจักรกล เพ่ือไม่ให้เกิดการค้นขยะจนปลิวและเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้เป็นประจําทุกวัน

(6.3) ควบคุมไม่ให้มีการตั้งเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยท่ีถูกคัดแยกแล้วในสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย และควรนําออกนอกพ้ืนท่ีเป็นประจําทุกวัน

(6.4) เทศบาลฯ ต้องมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้คัดแยกขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ี และควบคุมไม่ให้มีการเผากลางแจ้งโดยเด็ดขาด เนื่องจากใต้บริเวณบ่อฝังกลบมีก๊าซมีเทน ซ่ึง
สามารถติดไฟได้ง่าย

5.3) รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ ตั้งแต่ต้นทาง
เพ่ือให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีกําจัด

5.4) เทศบาล ฯ ควรจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัด
(1) เพ่ือชี้แจงสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย อาทิ เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าแรงลูกจ้าง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/
หล่�อลื่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าดินกลบทับ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียง

(2) เพ่ือขอความร่วมมือในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน
เขต อปท. แต่ละแห่ง ตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีกําจัด และเป็นการลดค่า
ขนส่งและค่ากําจัดขยะมูลฝอยไปในตัวด้วย

(3) เพ่ือขอความร่วมมือในการขนขยะมูลฝอยเข้ามาเทในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนดให้ เพ่ือให้�
เครื่องจักรสามารถบดอัดและฝังกลบขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน

5.5) เทศบาลฯ ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียในบ่อบําบัดสุดท้าย หากพบว่ามีค่าความ
สกปรกสูง เทศบาลฯ ต้องควบคุมมิให้มีการปล่อยระบายน้ําท้ิงออกนอกสถานท่ี

5.6) เทศบาลฯ ควรมีการกํากับดูแล ไม่ให้มีการนําสารเคมีทางการเกษตรท่ีหมดอายุแล้วมาท้ิงในบ่อ
ฝังกลบบ่อท่ี 1 โดยจัดพ้ืนท่ีสําหรับกักเก็บขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรื่ และยา/สารเคมีท่ี
หมดอายุไว้ต่างหากเพ่ือรอนําไปกําจัดด้วยวิธีท่ีเหมาะสมต่อไป



4-25

รูปท่ี 4-19 กองขยะท่ีคัดแยกแล้ว ซ่ึงเก็บไว้ในอาคารซ่อมบํารุงและเก็บเครื่องจักร

รูปท่ี 4-20 บ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 ในช่วงฤดูแล้ง (บน) และ ฤดูฝน เดือนสิงหาคม 2554(ล่าง)

รูปท่ี 4-21 บ่อฝังกลบบ่อท่ี 2 ในช่วงฤดูแล้ง(ซ้าย) และฤดูฝน เดือนสิงหาคม 2554(ขวา)
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4.1.5 เทศบาลเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลเมืองสกลนคร ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนท่ี 54.54 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ มีเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต และมีหนองหารซ่ึงเป็น
หนองน้ําจืดขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี มีจํานวน 43 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลฯ เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มี�
ประชากรรวม 53,877 คน แยกเป็นชาย 26,807 คน และหญิง 27,070 คน จํานวนบ้าน 22,158 หลังคาเรือน
ความหนาแน่น 988 คนต่อตารางกิโลเมตร

การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนครส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรกรรมเป็นอั�นดับหนึ่ง เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเหมาะกับการทํานาปลูกข้าว รองลงมาคือ อุตสาหกรรม ค้า
ส่งค้าปลีก อุตสาหกรรมในครัวเรือน และพาณิชยกรรม การบริการต่างๆ 

รูปท่ี 4-22 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

เทศบาลเมืองสกลนคร ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้
ตารางท่ี 4-16 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนนิการจดัการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองสกลนคร
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

9.720 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือก่อสร้างระบบกําจดัขยะมลูฝอย
4.5255 จัดซื้อรถเก็บขนขยะมลูฝอย 3 คัน

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

9.272 ก่อสร้�างระบบกําจัดขยะมลูฝอย

3 2540 - 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

63.574 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมลูฝอย 

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

2.507 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
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3)  การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสกลนคร จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมี� อปท. จํานวน 5 แห่ง ร่วมลงนามความ

ร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมี� อปท. ท่ีร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วยท้ังสิ้น 8 แห่ง โดยมีปริมาณขยะท่ี
นํามากําจัดประมาณ 1,581.91 ตันต่อเดือน 
ตารางท่ี 4-17 การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสกลนคร

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่นํามากําจัด 
(ตัน/เดือน)

1.ทม.สกลนคร 2.ทต.ท่าแร่� 1. ทม.สกลนคร (16 พย 48) 1. ทม.สกลนคร 1,284.85
3.ทต.ดงมะไฟ 4.อบต.ธาตุเชิงชุม 2.  อบต.โนนหอม (17 พย 48) 2. ทต.ตองโขบ 46.04
5.อบต.ง้ิวด่อน 6.อบต.โนนหอม 3. อบต.โคกภู (17 พย 48) 3. ทต.ง้ิวด่อน 43.34
7.อบต.ม่วงลาย 8.อบต.ดงชน 4. อบต.เต่างอย (18 พย 48) 4. อบต.เต่างอย 42.25
9.อบต.ห้วยยาง 10.อบต.ธาตุนาแวง 5. อบต.เหล่าโพนค้อ (18 พย 48) 5. อบต.โคกภู� 37.77
11.อบต.เหล่าปอแดง 12.อบต.โคกก่อง 6. อบต.พังขว้าง 55.61
13.อบต.ดงมะไฟ 14.อบต.ขมิ้น 7. อบต.ห้วยยาง 55.94
15.อบต.หนองลาด 16.อบต.ท่าแร่� 8. อบต.โนนหอม 11.17
17.อบต.เชียงเครือ 18.อบต.พังขว้าง
19.อบต.ฮางโฮง 20.อบต.กกปลาซิว
21.อบต.โคกภู� 22.อบต.หลุบเลา
23.อบต.สร้างค้อ 24.อบต.จันทร์เพ็ญ
25.อบต.เต่างอย 26.อบต.นาตาล
27.อบต.บึงทราย 28.อบต.โพนค้อ
29.อบต.ด่านม่วงคํา 30.อบต.ตองโขบ
31.อบต.โคกสรีสุพรรณ 32.อบต.บ้านแป้น
33.อบต.นาตงวัฒนา 34.อบต.เชียงสือ
35.อบต.บ้านโพน 36.อบต.นาแก้ว

4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสกลนคร มี�ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลประมาณวันละ 50 ตัน เทศบาล

สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการเก็�บขนจํานวน 22,158 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 หรือปริมาณขยะท่ีเก็บขนได้ 50 ตันต่อวัน
เทศบาลเมืองสกลนครมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 16 คัน เป็นรถเปิดข้างเทท้าย รถปิคอัพ รถอัดท้าย และรถ
คอนเทนเนอร์ ซ่ึงมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 2 เท่ียว/วัน/คัน แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 13 เขต โดยขยะท่ัวไปนําไป
กําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 48 ตันต่อวัน และขยะอินทรีย์จาก
ตลาดสดนําไปกําจัดยังสถานท่ีหมักทําก๊าซชีวภาพ จํานวน 2 ตันต่อวัน

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสกลนคร ตั้งอยู่ท่ีบ้�านคําผักแพว ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากเขตเทศบาลฯ 14 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 162 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ 
เทศบาลเมืองสกลนครเริ่มใช้งานระบบกําจัดขยะมูลฝอย เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2542 ใช้พ้ืนท่ีไปแล้ว 62 ไร่�
ปัญหาในการดําเนินการระบบคือ ปัญหาค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการศึกษาออกแบบรายละเอียด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพราะบ่อฝังกลบท่ีใช้�ในปัจจุบันใกล้จะเต็ม เทศบาลเมืองสกลนคร
เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเองภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
บางส่วนในบ่อฝังกลบโดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลท่ีดําเนินงานภายในสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่ม
งานเวลา 08.30-15.30 น.
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เทศบาลเมืองสกลนคร กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ออกแบบไว้จํานวน 6 ชั้น เป็นฝังกลบแบบกลบในร่อง 2 ชั้น และฝังกลบแบบกลบบนพ้ืนท่ี 4 ชั้น 
สูงชั้นละ 3 เมตร ปัจจุบันดําเนินการฝังกลบอยู่ชั้นท่ี 3 มีการบดอัดขยะเป็นประจําทุกวัน และให้บริการขุดสระให้�
ประชาชนรอบพ้ืนท่ีบ่อฝังกลบ ระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร เพ่ือเป็นการนําดินท่ีขุดได้ไว้เป็นดินสํารองในการกลบ
ทั�บขยะมูลฝอยรายวัน ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนคร มีอาคารจอดรถและโรงซ่อม
บํารุง อาคารเครื่องชั่ง บ้านพักคนงาน โรงล้างรถ และอาคารหมักปุ๋ย ท่ียังมีการใช้ประโยชน์ 
ตารางท่ี 4-18 เครื่องจักรกลในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนคร

ลําดับท่ี ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ขนาด/แรงม้า ปีท่ีจัดซ้ือ
1. รถบรรทุกเทท้าย 270 2541
2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2537
3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (2 คัน) 110 2541
4. รถปิคอัพตรวจการ 120 2549
5. เครื่องช่ังนํ้าหนัก 40 ตัน 2541
6. เครื่องสูบนํ้าระบายนํ้า 16 2548
7. เครื่องสูบนํ้าเสียแบบจุ่มใต้นํ้าชนิดไม่อุดตัน (2 ตัว) 10 2541

เทศบาลเมืองสกลนคร ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยการบดอัดขยะทุกวัน มีบ่อสังเกตการณ์ใน
พ้ืนท่ีฝังกลบขยะจํานวน 11 บ่อ โดยมีกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมาดําเนินการเก็บตัวอย่าง
น้ําไปตรวจวิเคราะห์� ในส่วนของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลฯ ใช้การฉีดพ่น EM และสูบน้ําจากบ่อบําบัดน้ําเสียไป
ฉีดพ่นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นการลดกลิ่นเหม็น และลดปริมาณน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียด้วย โดยเทศบาลฯ 
ได้ดัดแปลงรถอีแต๋นเป็นรถบรรทุกน้ําเพ่ือนําน้ําจากบ่อบําบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้ ถนน 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้เข้าร่วมกับ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสกลนคร จํานวน 3 
บ่อ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2554 เพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ได้ผลดังนี้
ตารางท่ี 4-19  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสกลนคร 

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ค่าท่ีตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.30 0.12 0.25 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.1 < 0.1 < 0.1 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ปรอทท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 13 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน
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จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของโลหะ
หนักท่ีมีอยู่ในน้ําใต้ดินบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อติดตามตรวจสอบ RW MW1 และ MW2 พบว่าส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําใต้ดิน มีเพียงบ่อติดตาม MW1 ท่ีมีค่าความเข้มข้นซีเลเนียมเกินมาตรฐานน้ําใต้
ดินมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยจากการสํารวจพบว่า บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินท่ีมีอยู่มีการก่อสร้างไม่�
ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และท่ีตัวบ่อ MW1 มีสภาพชํารุดเสียหาย ไม่ได้ทําการปิดฝาบ่อไว้ 
ทําให้สามารถเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกลงสู่ตัวอย่างน้ําใต้ดินได้ง่าย ผลการวิเคราะห์ท่ีได้อาจ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทางเทศบาลฯ ควรทําการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินใหม่ให้�
ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างน้ํามาทําการตรวจสอบเป็นระยะ

ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองสกลนคร และได้สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนี้

5.1) โครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในสภาพดี เช่น เครื่องชั่ง อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ อาคารซ่อมบํารุง
5.2) การดําเนินการฝังกลบมีการนําดินมากลบทับ แต่ยังพบว่ามีขยะบางส่วนปลิวออกนอกพ้ืนท่ีหลุม

ฝังกลบ ทางเทศบาลฯ ควรมีการทําคันดินรอบหลุมฝังกลบ เพ่ือป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยปลิ�วออกนอกพ้ืนท่ีฝังกลบ 
และสําหรับใช้เป็นคันดินในการฝังกลบชั้นต่อไป มีการติดตั้งท่อระบายแก๊สจากหลุมฝังกลบ โดยจะต้องระวังความ
เสียหายท่ีจะเกิดจากการดําเนินการฝังกลบด้วย

5.3) ดินท่ีใช้กลบทับในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินทราย ซ่ึงในช่วงฝนตกจะพบว่าดิน
กลบทับขยะจะเกิดการไหลเซาะเป็นทางไปตามน้ําฝนออกนอกพ้ืนท่ี บางส่วนไหลลงไปตามช่องว่างของขยะ ทําให้�
ต้องใช้ปริมาณดินกลบทับมากกว่าปกติ ซ่ึงดินดังกล่าวไม่เหมาะใช้กลบทับขยะในฤดูฝน ดังนั้นเทศบาลฯ อาจจัดหา
ดินร่วนหรือดินลูกรังนอกพ้ืนท่ีเพ่ือมาผสมกับดินท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม มิเช่นนั้นอาจจะต้องใช้ปริมาณดินกลบทับ
มากข้ึน เพ่ือลดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวัน และขยะมูลฝอยปลิวออกนอกพ้ืนท่ี

5.4) บ่อบําบัดน้ําเสียยังอยู่ในสภาพดี
5.5) บ่อติดตามตรวจสอบเป็นบ่อท่ีมีการก่อสร้างท่ีไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ 

โดยมีลักษณะเป็�นบ่อวงซีเมนต์และมีสภาพชํารุด ทําให้น้ําและสิ่งสกปรกต่างๆ จากภายนอกปนเปื้อนลงสู่ภายใน
บ่อได้ ทางเทศบาลฯ ควรทําการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือให้ตัวอย่างน้ําใต้ดินท่ีได้สามารถใช้เป็นข้ออ้างอิงท่ีถูกต้อง
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รูปท่ี 4-23 สภาพบ่อติดตามตรวจสอบท่ีมีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ

รูปท่ี 4-24 สภาพโครงสร้างอาคารสํานักงานและเคร่ืองชั่ง บ้านพัก และโรงจอดเคร่ืองจักร

รูปท่ี 4-25 การสูบน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียไปใช้ประโยชน์ ในการพรมกองขยะ เพ่ือลดปัญหากลิน่และแมลงวัน 

รูปท่ี 4-26 สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสกลนคร

รูปท่ี 4-27 การติดต้ังตาข่ายดักขยะปลิวออกนอกพ้ืนท่ี รูปท่ี 4-28 สภาพบ่อบําบัดน้ําชะขยะ
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4.1.6 เทศบาลตําบลพังโคน  จังหวัดสกลนคร
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลตําบลพังโคน ตั้งอยู่ในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัดสกลนคร
ประมาณ 55 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 6.6 ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ีสูงสลับท่ีราบลุ่ม ทางด้านทิศ
เหนือเป็นท่ีราบลุ่ม และทิศใต้เป็นท่ีราบสูง โคกดอน มี� 5 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลตําบลพังโคน 
เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 6,817 คน จํานวนบ้าน 3,119 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,033
คนต่อตารางกิโลเมตร 

2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เทศบาลตําบลพังโคนดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุ�นงบประมาณจากโครงการ

ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 53.960 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลพังโคน จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมี� อปท. จํานวน 22 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือ

เข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมี� อปท. ท่ีร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วยท้ังสิ้น 5 แห่ง โดยมีปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด
ประมาณ 369 ตันต่อเดือน
ตารางท่ี 4-20  การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลพังโคน

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่นํามากําจัด (ตัน/เดือน)
1. ทต.พังโคน 2. ทต.วาริชภูมิ 1. ทต.พังโคน 1. ทต.พังโคน 185
3. ทต.กุดบาก 4. ทต.พรรณนานิคม 2. อบต.แร่� (16 พย 48) 2. อบต.ไฮหย่อง 60
5. อบต.พังโคน 6. อบต.ม่วงไข่� 3. อบต.คําบ่อ (16 พย 48) 3. อบต.พังโคน 59
7. อบต.แร่� 8. อบต.ไฮหย่อง 4. อบต.สว่าง (17 พย 48) 4. อบต.พรรณา 27
9. อบต.ต้นผ้ึง 10. อบต.ปลาโหล 5. อบต.นาใน (22 พย 48) 5. อบต.ช้างมิ่ง 35
11. อบต.หนองลาด 12. อบต.คําบ่อ 6. อบต.วังยาง (23 พย 48)
13. อบต.ค้อเขียว 14. อบต.วาริชภูมิ 7. อบต.บะฮี (23 พย 48)
15. อบต.กุดบาก 16. อบต.นาม่วง 8. อบต.กุดไห (23  พย 48)
17. อบต.กุดไห 18. อบต.พวกน้อย 9. อบต.ไร่ (23 พย 48)
19. อบต.นาหัวบอ่ 20. อบต.สว่าง 10. อบต.สว่าง (23 พย 48)
21. อบต.วังยาง 22. อบต.เชิงชุม 11. ทต.วาริชภูมิ (25 พย 48)
23. อบต.พรรณนา 24. อบต.ไร่� 12. อบต.พังโคน (28 พย 48)
25. อบต.ช้างมิ่ง 26. อบต.นาใน 13. อบต.นาม่อง (29 พย 48)
27. อบต.บะฮี� 28. อบต.นิคมน้ําอูน 14. อบต.ม่วงไข่ (30 พย 48)
29. อบต.หนองปลิง 30. อบต.หนองบัว 15. ทต.กุดบาก ( พย 48 )
31. อบต.สุวรรณคาม 16. อบต.ไฮหย่อง (2 ธค 48)

17. อบต.ต้นผ้ึง (2 ธค 48)
18. อบต.พรรณา (6 ธค 48)
19. อบต.เชิงชุม (6 ธค 48)
20. อบต.สุวรรณคาม (8 ธค 48)
21. อบต.ปลาโหล (ธค 48)
22. อบต.กุดบาก
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4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลพังโคน มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

เป็นถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร จํานวน 160 ใบ และขนาด 115 ลิตร จํานวน 560 ใบ มีปริมาณขยะมู�ลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลประมาณวันละ 8 ตัน เทศบาลฯ ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 80 
ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ีได้รับบริการเก็บขนจํานวน 2,496 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80
เทศบาลตําบลพังโคนมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 4 คัน เป็นรถอัดท้ายจํานวน 2 คัน รถเปิดข้างเทท้ายขนาด 
10 และ 3 ลูกบาศก์เมตร อย่างละ 1 คัน มีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 2 เท่ียว/วัน/คัน แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 3 เขต 
คือ เขตตามพ้ืนท่ีของหมู่บ้าน (หมู่ 1  หมู่ 8 และหมู่ 9 ) โดยมีถนนเส้นหลักแบ่ง

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน ตั้งอยู่ท่ีบ้านฝั่งแดง หมู่ท่ี 8 ตําบลไฮหย่อง 

อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลพังโคนประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 49-3-59 ไร่ 
ซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เริ่มใช้งานเม่ือเดือนธันวาคม 2552 ปัญหาในการดําเนินการระบบคือ ขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ในงานกําจัดขยะมูลฝอยท่ีสถานท่ีกําจัดไม่เพียงพอ โดยทําการตรวจสอบสภาพการทํางาน
ของเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกวัน เทศบาลตําบลพังโคนเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยเอง ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา 
08.00-14.00 น.  

เทศบาลตําบลพังโคน กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้ 4 ชั้น สูงชั้นละ 2.50 เมตร มีดินฝังกลบหนา 0.60 เมตร เป็นบ่อฝัง
กลบจํานวน 2 บ่อ ขนาดพ้ืนท่ีฝังกลบ 18 ไร่ ขณะนี้ใช้พ้ืนท่ีไปแล้วประมาณ 7 ไร่ มีการบดอัดขยะเป็นประจําทุก
วัน และนําดินภายนอกบ่อขยะซ่ึงอยู่ห่างไปประมาณ 5 กิโลเมตร มากลบทับ ท้ังนี้ รถบรรทุกดินท่ีได้รับการจัดสรร
มีขนาดเล็ก จึงทําให้ต้องวิ่งรถหลายเท่ียว เสียเวลาและน้ํามันเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้การนําดินกลบทับรายวัน
ล่าช้าไปด้วย

ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน มีอาคารสํานักงาน อาคารจอดรถและ
ซ่อมบํารุง อาคารเครื่องชั่ง อาคารป้อมยาม อาคารหมักปฏิกูล และอาคารเก็บขยะอันตราย ซ่ึงมีสภาพการใช้งาน
ได้ดี  สําหรับประเภทของเครื่องจักรท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มีจํานวน 4 คัน ดังนี้
ตารางท่ี 4-21 เครื่องจักรกลในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน

ลําดับท่ี ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ปีท่ีจัดซ้ือ
1. รถบรรทุกเทท้าย (ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.) 2552
2. รถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 2552
3. รถบดอัดตีนเป็ด (บดอัดไดไ้ม่น้อยกว่า 13 ตัน) 2552
4. รถบรรทุกนํ้า (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.) 2552
5. เครื่องช่ังนํ้าหนัก 2552
6. เครื่องสูบนํ้าเสียแบบจุ่มใต้นํ้าชนิดไม่อุดตัน   2 เครื่อง  ขนาด 1.7 kw 2552

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ร่วมกับ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน จํานวน 3 
บ่อ เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2553 เพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําดังนี้
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ตารางท่ี 4-22 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน 

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ค่าท่ีตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิ�ตร) < 10 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 8.6 < 0.10 < 0.10 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 1.0 < 1.0 < 1.0 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) 39 303 115 10
ปรอทท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) 11 < 10 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริ�มและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าใต้ดิน

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบพบว่า บ่อติดตามตรวจสอบด้านเหนือน้ํา
(RW) มีค่าความเข้มข้นของแมงกานีส ตะก่ัว และซีเลเนียม เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย โดยบ่อติดตามท่ี 1 ด้านท้าย
น้ํา(MW1) และบ่อติดตามท่ี 2 ด้านท้ายน้ํา(MW2) มีค่าความเข้มข้นของตะก่ัวเกินค่ามาตรฐาน
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ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลพังโคน และได้สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลพังโคน ดังนี้

5.1) โครงสร้างพ้ืนฐานโดยท่ัวไป ยังคงดําเนินงานได้ตามปกติ ท้ังอาคารเครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ําหนัก 
บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน บ่อบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ 

5.2) เทศบาลฯ มีแผนงานในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างชั�ดเจน ดังนั้นทําให้ขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่
ระบบส่วนใหญ่มักจะเป็นถุงพลาสติก เทศบาลตําบลพังโคนอาจศึกษามาตรการในการใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติก
จากเทศบาลอ่ืนๆ ได้ ท้ังนี้เพ่ือให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยให้มากท่ีสุด

5.3) ลักษณะท่ัวไปของบ่อฝังกลบพบว่า ได้ฝังกลบไปแล้วหนึ่งชั้น สําหรับในชั้นปัจจุบันนั้น พบว่ามี�
ขยะมูลฝอยปลิวไปยังบริเวณอ่ืนๆ ในบ่อฝังกลบ ดังนั้นในเบื้องต้นเทศบาลฯ ควรดําเนินการ

(1) สร้างคันดินรอบพ้ืนท่ีก่อน และสร้างคันดินย่อยในบ่อฝังกลบ กําหนดจุดเทขยะมูลฝอยภายใน
พ้ืนท่ีโดยรอบท่ีกันไว้นัน้

(2) ใช้ดินกลบทับขยะมูลฝอยจากคันดินย่อยชั่วคราวในบริเวณ ซ่ึงคันดินดังกล่าวจะป้องกันมิให้�
ขยะมูลฝอยปลิวออกไปยังบริเวณอ่ืนๆ ในสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย และช่วยป้องกันมิให้น้ําฝนสัมผัสกับขยะมูล
ฝอยมากเกินไป

(3) ในกรณีท่ีบ่อฝังกลบมีกลิ่นเหม็น ควรฉีดพ่นน้ําสกัดชีวภาพ (EM) เป็นระยะ หากบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ควรหม่ันตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้มีค่าเป็นกลาง (pH 7.0) ท้ังนี้
เพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างจุลินทรีย์ท่ีสร้างกรด (ซ่ึงจะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายกรดน้ําส้ม) และจุลินทรีย์ท่ี
สร้างแก๊สชีวภาพ ซ่ึงจะใช้กรดท่ีผลิตจากจุลินทรีย์ท่ีสร้างกรดมาเป็นอาหารสําหรับสังเคราะห์แก๊สชีวภาพ ซ่ึงจะ
อาศัยในสภาวะ pH เป็นกลาง

5.4) ภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ควรกําจัดต้นไม้ใหญ่ท่ีเติบโตในบ่อฝังกลบออกไป เนื่องจากราก
ของต้นไม้ใหญ่อาจชอนไชบริเวณรอยเชื่อมของแผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE) บริเวณด้านล่างและด้านข้างบ่อ ทําให้�
แผ่นกันซึมฉีกขาด และทําให้น้ําชะขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่ชั้นน้ําใต้ดินและน้ําผิวดินต่อไป

5.5) ลักษณะทางกายภาพโดยท่ัวไปของบ่อบําบัดน้ําเสีย พบว่ามีสีคล้ํา สภาพปกติ ส่วนบ่อบําบัดบ่อ
สุดท้ายน้ําท้ิงมีสภาพสีจางลง

รู�ปท่ี 4-29 บ่อฝังกลบขยะ บ่อท่ี 1 มีการบดอัดและนําดินมากลบทับ
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รูปท่ี 4-30 บ่อฝังกลบขยะ บ่อท่ี 2 มีขยะปลิวตกลงในบ่อจํานวนมาก ซ่ึงอาจจะส่งผลให้น้ําเน่าเสียได้�

รูปท่ี 4-31 บ่อบําบัดน้ําเสียขยะมูลฝอย ใช้ก่อผักตบชวาช่วยบําบัดน้ําเสียอีกข้ัน

รูปท่ี 4-32 การสูบน้ําชะขยะมาบําบัด โดยนําแผงโซล่าเซลล์เก่ามาใช้�

รูปท่ี 4-33  กําแพงคอนกรีตรอบพ้ืนท่ีเพ่ือกันขยะปลิวออกนอกพ้ืนท่ี และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือกั้นแนวคันดินพัง
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4.1.7 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีพ้ืนท่ี 24.125 ตารางกิโลเมตร
พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีเนินสูงและท่ีราบตั้งอยู่ริมแม่น้ําโขงตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสภาพพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันออกตามแนวแม่น้ําโขงเป็นท่ีเนินสูงลาดต่ําลงมาทางทิศ
ตะวันตกจนถึงแนวถนนอภิบาลบัญชา ซ่ึงเป็นใจกลางเมืองและย่านการค้าพาณิชย์ จากนั้นสภาพพ้ืนท่ีค่อยๆ ลาด
สูงข้ึนไปทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศเหนือเป็นท่ีเนินสูงแล้วลาดต่ําลงมาทางทิศใต้ เทศบาลเมืองนครพนมมีชุมชน
จํานวน 23 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 27,018
คน แยกเป็นเพศชาย 12,853 คน และเพศหญิง 14,165 คน จํานวนบ้าน 12,028 หลังคาเรือน ความหนาแน่น
1,120 คนต่อตารางกิโลเมตร

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมข้ึนอยู่กับภาคเกษตรกรรม การค้าและการบริการ ประชาชนตามชุมชนรอบ
นอกประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม สินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผักสวนครัว การประกอบการพาณิชย์�
และบริการ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเจ้าของกิจการคนเดียว การรวมเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีจํานวนน้อย โดย
เทศบาลเมืองนครพนม มีการคมนาคมขนส่งทางน้ําระหว่างอําเภอเมืองนครพนมกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่�วน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีท่าเทียบเรือสําหรับโดยสารข้ามฟากและท่าเทียบเรือแพขนานยนต์
สําหรับขนส่งรถบรรทุกสินค้า 

รูปท่ี 4-34 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองนครพนม
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2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เทศบาลเมืองนครพนม ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้
ตารางท่ี 4-23 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนนิการจดัการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองนครพนม
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

2.44 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้น
ระบบกําจดัขยะ

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�
และสิ่งแวดล้อม

4.000 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะ
1.08 จัดซื้อท่ีดินเพ่ิมเติม 26-1-22 ไร่ (เดิมเทศบาลมี�

พ้ืนท่ี 50-1-49 ไร่ ใช้งานตั้งแต่ปี 2534)
3 2542 งบกองทุนสิ่งแวดล้อม 79.85 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมลูฝอย ระยะท่ี 1
4 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี�

และสิ่งแวดล้อม
17.415 จัดซื้อเครื่องจักรกําจัดขยะมลูฝอย

3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองนครพนม จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 17 แห่ง 

ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการท่ีได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย รวม
ท้ังสิ้น 10 แห่ง โดยมีปริมาณขยะท่ีนํามากําจัดประมาณ 1,057.38 ตันต่อเดือน 
ตารางท่ี 4-24 การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนครพนม

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่นํามากําจัด
(ตัน/เดือน)

1.ทม.นครพนม 2.ทต.โพนสวรรค์� 1. ทม.นครพนม 1. ทม.นครพนม 718.81
3.ทต.ปลาปาก 4.อบต.คําเตย 2. อบต.หนองญาติ� 2. อบต.นาทราย 25.48
5.อบต.นาทราย 6.อบต.โพธิ์ตาก 3. อบต.ขามเฒ่า 3. อบต.นาราชควาย 39.31
7.อบต.นาราชควาย 8.อบต.ดงขวาง 4. อบต.นาราชควาย 4. อบต.หนองญาติ� 69.59
9.อบต.ท่าค้อ 10.อบต.หนองญาติ� 5. อบต.โพธิ์ตาก 5. อบต.โพธิ์ตาก 13.00
11.อบต.บ้านผ้ึง 12.อบต.กุรุคุ� 6. อบต.นาทราย 6. อบต.ขามเฒ่า 53.08
13.อบต.อาจสามารถ 14.อบต.ขามเฒ่า 7. อบต.คําเตย 7. อบต.ท่าค้อ 47.45
15.อบต.บ้านกลาง 16.อบต.วังตามัว 8. อบต.ดงขวาง 8. อบต.บ้านกลาง 41.15
17.อบต.หนองฮี� 18.อบต.โคกสูง 9. อบต.อาจสามารถ 9. อบต.คําเตย 34.33
19.อบต.โคกสว่าง 20.อบต.ปลาปาก 10. อบต.เวินพระบาท 10. อบต.ดงขวาง 15.18
21.อบต.มหาชัย 22.อบต.นามะเขือ 11. อบต.นาถ่อน
23.อบต.กุตตาไก้� 24.อบต.หนองเทาใหญ่� 12. อบต.ดอนนางหงส์�
25.อบต.โพนสวรรค์� 26.อบต.โพนจาน 13. อบต.วังตามัว
27.อบต.นาหัวบ่อ 28.อบต.นาใน 14. อบต.กุรุคุ�
29.อบต.โพนบก 30.อบต.นาขมิ้น 15. อบต.บ้านผ้ึง
31.อบต.บ้านค้อ 16. อบต.แสนพัน  

17. อบต.ท่าค้อ
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4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองนครพนม มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวั�นละ 55 ตัน

เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวน
ครัวเรือนท่ีได้รับบริการเก็บขนจํานวน 12,028 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 หรือปริมาณขยะท่ีเก็บขนได้ 55
ตันต่อวัน เทศบาลเมืองนครพนมมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 8 คัน เป็นรถขนาดใหญ่จํานวน 4 คัน รถขนาด
กลางจํานวน 2 คัน และรถขนาดเล็กจํานวน 2 คัน มีพนักงานจัดเก็บและกวาดขยะจํานวน 86 คน

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่ท่ีบ้านสุขเกษม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองนครพนม 18 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 77 ไร่� เริ่มใช้งานระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย เม่ือปี� 2544 ปัจจุบันมีการใช้ พ้ืนท่ีไปแล้ว 60 ไร่ ปัญหาในการดําเนินการระบบคือ 
เครื่องจักรกลชํารุดบ่อย เนื่องจากมีการใช้งานมานาน โดยมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจั�กรอยู่เป็น
ประจําทุกเดือน เทศบาลเมืองนครพนมเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยมีการคัดแยกขยะโดยคนคุ้ยขยะ 60 คน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน สถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยเริ่มงานเวลา 07.00-14.00 น. 
 เทศบาลเมืองนครพนม กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ออกแบบไว้�ให้ดําเนินการฝังกลบได้จํานวน 4 ชั้น เป็นฝังกลบแบบกลบในบ่อ 1 ชั้น และยก
คัน 3 ชั้น สูงชั้นละ 3 เมตร มีดินฝังกลบหนา 0.60 เมตร ปัจจุบันดําเนินการฝังกลบอยู่ชั้นท่ียกคันดินชั้นท่ี 3 มีการ
บดอัดขยะเป็นประจําทุกวัน และได้นําดินบริเวณบ่อขยะซ่ึงอยู่ห่างประมาณ 300-500 เมตร มาทําการฝังกลบขยะ
มูลฝอยรายวัน  

ภายในบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม มีสิ่งปลูกสร้างดังนี้ อาคาร
สํานักงาน อาคารจอดรถและซ่อมบํารุง อาคารเครื่องชั่ง อาคารป้อมยาม โรงล้างรถบ้านพักเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงยังมี�
สภาพการใช้งานได้อยู่ สําหรับประเภทของเครื่องจักรกลท่ีใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม 
มีจํานวน 7 คัน ดังนี้
ตารางท่ี 4-25 เครื่องจักรกลในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม
ลําดับท่ี ประเภทรถ / เคร่ืองจักร ขนาด / แรงม้า ปีท่ีจัดซ้ือ

1. รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 6 สูบ / 183 แรงม้า 14 ตุลาคม 2542
2. รถบรรทุกชานต่ํา  6 สูบ / 195 แรงม้า 30 มกราคม 2540
3. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 สูบ / 180 แรงม้า 27 เมษายน 2547
4. รถบรรทุกขยะแบบกระบะเปิดข้างเท 1,500 ซีซี / 150 แรงม้า 27 กันยายน 2539
5. รถขุดไฮโดรลคิตีนตะขาบ 6 สูบ / 134 แรงม้า 16 ธันวาคม 2542
6. รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 6 สูบ / 153 แรงม้า 16 ธันวาคม 2542
7. รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 4 สูบ / 121 แรงม้า 14 ตุลาคม 2542

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้เข้าร่วมกับ สํานั�กจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม จํานวน 3 
บ่อ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2554 เพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําดังนี้
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ตารางท่ี 4-26 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ค่าท่ีตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) 20 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.64 0.45 0.36 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 1.0 < 1.0 < 1.0 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ปรอทท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 
หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของ
โลหะหนักท่ีมีอยู่ในน้ําใต้ดินบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อติดตามตรวจสอบ RW MW1 และ MW2 พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําใต้ดิน โดยมีเพียงบ่อ RW ท่ีมีค่าความเข้มข้นของแมงกานีสเกินค่ามาตรฐาน
น้ําใต้ดินมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซ่ึงแมงกานีสเป็นโลหะหนักท่ีมีค่าความเป็นพิษต่อมนุษย์ต่ํา จึงไม่ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อการนําไปใช้ ท้ังนี้บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินท่ีมีอยู่ เป็นบ่อท่ีมีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกจากภายนอกลงสู่
ตัวอย่างน้ําใต้ดินและทําให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดินท่ีได้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทางเทศบาลฯ 
ควรทําการก่อสร้�างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และ
ทําการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินมาทําการตรวจสอบเป็นระยะ
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ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองนครพนม และได้สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนครพนม ดังนี้

5.1) สภาพ โดยท่ัวไปพบว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน ใช้งานไดด้ี อาทิ เครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารจอดรถ อาคาร
ซ่อมบํารุง อาคารสํานักงานยังคงอยู่ในสภาพดี

5.2) การ ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ได้มีการนําดินมากลบทับขยะมูลฝอยเพียงบางส่วนใน
ชั้นล่าง โดยขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในชั้นบนซ่ึงมีจํานวนมากไม่ได้มีการถูกกลบทับด้วยดิน ไม่มีการทําคันดิน
โดยรอบพ้ืนท่ีฝังกลบชั้นบน และทําให้มีขยะมูลฝอยจํานวนมากปลิวกระจายท่ัวบริเวณ ดังนั้น เทศบาลฯ จะต้องมี�
การกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้ขยะมูลฝอยปลิว อาทิ การเก็บขยะมูลฝอยถุงพลาสติกเพ่ือนําไปจําหน่าย การ
ติดตั้งรั้วตาข่ายบริเวณด้านท้ายลม และการนําดินมาทําการกลบทับขยะมูลฝอยท้ังหมด เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่อง
กลิ่นเหม็น แมลง และป้องกันไม่ให้น้ําฝนสัมผัสกับขยะมูลฝอยเพราะจะเป็นการเพ่ิมปริมาณน้ําชะขยะซ่ึงจะเป็น
ภาระท่ีต้องนําไปทําการบําบัด

5.3) ภายในบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย มีประชาชนจํานวนมากเข้ามาทําการคัดแยกขยะ
มูลฝอย มีการทําเพิงท่ีพักและสําหรับเก็บขยะมูลฝอยกระจายอยู่ท่ัวไป ทางเทศบาลฯ ควรมีการจัดระเบียบ
ประชาชนท่ีเข้ามาคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ทําทะเบียนประวัติ กําหนดเวลาเข้าออก แบ่งเวรเพ่ือช่วยกันเก็บขยะมูล
ฝอยท่ีปลิว และจัดจุดเก็บขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกได้ให้รวมอยู่ท่ีจุดเดียวกันเพ่ือไม่ให้เป็นการกีดขวางการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ี และเพ่ือความเป็นระเบียบ

5.4) พบว่ามีการเผาขยะมูลฝอยในบริ�เวณสถานท่ีฝังกลบจํานวนหลายจุด ทางเทศบาลฯ ต้องห้าม
ไม่ให้มีการเผาขยะมูลฝอยโดยเด็ดขาด เนื่องจากภายในหลุมฝังกลบมีแก๊สมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการย่อย
สลายของขยะมูลฝอย ซ่ึงมีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยได้
หากเกิดเหตุข้ึนแล้วจะสามารถทําการดับได้ยากและจะก่อให้เกิดมลพิษด้านอ่ืนๆ ตามมา

5.5) บ่อบําบัดน้ําเสียยังอยู่ในสภาพดี
5.6) ระยะพ้ืนท่ีแนวกันชน (Buffer zone) ในบริเวณรอบพ้ืนท่ี พบว่ามีน้อยมาก แนวกองขยะมูล

ฝอยเกือบจะติดกับขอบรั้วของโครงการ ถนนรอบพ้ืนท่ีโครงการบางส่วนมีการนําขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกไว้ออกมา
กองอย่างไม่เป็นระเบียบ เทศบาลฯ ควรจะต้องมีการปรับพ้ืนท่ีในบริเวณดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือมิให้�
กลิ่น แมลงวัน น้ําเสีย และการปลิวของขยะมูลฝอยเกิดข้ึนออกนอกพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว

5.7) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินเป็นบ่�อท่ีมีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ และบางบ่อมีสภาพชํารุด ซ่ึงเป็นเหตุให้ตัวอย่างน้ําใต้ดินภายในบ่อเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก
ได้ ทางเทศบาลฯควรทําการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ โดย
อาจใช้งบประมาณของเทศบาลฯ หรือผนวกอยู่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฝ่ายแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการขยายพ้ืนท่ีฝังกลบในปีต่อไป เพ่ือให้สามารถทําการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําใต้ดินได้อย่างถูกต้อง
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รูปท่ี 4-35 โครงสร้างอาคารพ้ืนฐาน สถานท่ีกําจัดขยะเทศบาลเมืองนครพนม

รูปท่ี 4-36 การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย สถานท่ีกําจัดขยะเทศบาลเมืองนครพนม
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รูปท่ี 4-37 ขยะมูลฝอยท่ีปลิวออกนอกบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย

รูปท่ี 4-38 ประชาชนท่ีเข้ามาคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสถานท่ีฝังกลบ

รูปท่ี 4-39 การเผาขยะมูลฝอยภายในสถานท่ีฝังกลบ
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4.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีปิดดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนท่ีปิดดําเนินการระบบ จํานวน 

2 แห่ง คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองหนองคาย และเทศบาลตําบลบ้านเชียง โดยมีผลการ
ติดตามประเมินผลระบบดังกล่าว ดังนี้
4.2.1 เทศบาลเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

1) ข้อมูลท่ัวไป
เทศบาลเมืองหนองคาย มีพ้ืนท่ี 35.15 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 ตําบล คือ ตําบลในเมือง 

ตําบลมีชัย ตําบลกวนวัน ตําบลเมืองหมี และบางส่วนของตําบลโพธิ์ชัย ตําบลหาดคํา และตําบลหนองกอมเกาะ
สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบทอดยาวขนานไปกับแม่น้ําโขง ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เม่ือวันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 48,416 คน แยกเป็นชาย 23,929 คน และหญิง 24,487 คน จํานวนบ้าน
20,338 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,378 คนต่อตารางกิโลเมตร

รูปท่ี 4-40 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

เทศบาลเมื�องหนองคาย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ดังนี้
ตารางท่ี 4-27 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนนิการจดัการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองหนองคาย  
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงนิ

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2539 กระทรวงวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

3.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะ
3.750 จัดซ้ือที่ดินเพือ่การกาํจัดขยะมูลฝอย ณ บ้านดงนาเทา 

ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 
2 2540 กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
6.36414 ปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย (แห่งเดิม) ณ บ้านนาจันทร์ 

ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง จ.หนองคาย
3 2541 - 2544 กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
66.985 ก่อสร้างระบบกาํจัดขยะมูลฝอย (แห่งใหม่�) ณ บ้านดงนาเทา 

ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
4 2544 กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
7.300 จัดซ้ือครุภัณฑ์สําหรับใช้ในระบบกําจัดขยะมูลฝอย
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3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองคาย จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยในปี 2551 ท่ีเปิดดําเนินการระบบ มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 13 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/หน่วยงานอ่ืนท่ีเคยนําขยะมากําจัดร่วมด้วยจํานวน 6 แห่ง รวมปริมาณขยะมูลฝอยจํานวน 1,443 ตันต่อเดือน 
หรือ 48 ตันต่อวัน
ตารางท่ี  4-28 การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU
ณ วันท่ี

อปท. ท่ีเคยร่วมใช้งาน
ระบบ

ปริมาณขยะท่ี
นํามากําจัด 
(ตัน/เดือน)

1.ทม.หนองคาย 2.ทต.หนองสองห้อง
3.ทต.เวียงคุก      4.อบต.ในเมือง
5.อบต.มีชัย 6.อบต.โพธ์ิชัย
7.อบต.กวนวัน 8.อบต.เวียงคุก
9.อบต.วัดธาตุ� 10.อบต.หาดคาํ
11.อบต.หินโงม 12.อบต.บ้านเดือ่
13. อบต.สีกาย 14.อบต.สองหอ้ง
15. อบต.ประโค    16. อบต.เมืองหมี�
17.อบต.ค่ายบกหวาน
18.อบต.หนองกอมเกาะ
19. อบต.พระธาตุบังพวน

1.ทม.หนองคาย
2.อบต.กวนวัน 
3.อบต.โพธ์ิชัย 
4.อบต.หนองกอมเกาะ 
5.อบต.ค่ายบกหวาน
6. อบต.สีกาย 
7.อบต.วัดธาตุ 
8.อบต.หาดคํา 
9.อบต.บ้านเดื่อ 
10.อบต.ปะโค 
11.อบต.หินโงม 
12.อบต.ทุ่งหลวง 
13.อบต.สองห้อง

17 กุมภาพันธ์ 
2549

1.ทม.หนองคาย 1,020
2.ทต.หนองสองห้อง 240
3. อบต.ทุ่งหลวง 60
4. อบต.เหล่าต่างคํา 60
5. อบต.สระใคร 60
6.สนามกอล์ฟหนอง
สองห้อง

3

4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองคาย มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุก

ประเภท เป็นถังพลาสติกมีล้อ ขนาด 240 ลิตร จํานวน 944 ใบ และถังพลาสติกกลม ขนาด 200 ลิตร จํานวน 
341 ใบ ในปี 2552 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริงภายในเขตเทศบาลรวม 13,903 ตัน หรือประมาณวันละ 42
ตัน เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวน
ครัวเรือนท่ีได้รับบริการเก็�บขนจํานวน 19,701 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลเมืองหนองคายมีรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยจํานวน 16 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้ายจํานวน 3 คัน รถแบบอัดท้ายจํานวน 9 คัน รถปิคอัพ
จํานวน 2 คัน และรถคอนเทรนเนอร์จํานวน 2 คัน ซ่ึงมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 1 เท่ียว/วัน/คัน มีการแบ่�งเขตการ
เก็บขนแยกตามถนนและชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน แบ่งเป็น 7 เขต ท้ังนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 รถเก็บขนขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ขนขยะมูลฝอยไปกําจัดร่วมกับเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณวันละ 6 ตัน 
(ระยะทาง 32 กิโลเมตร) และเทศบาลนครอุดรธานีประมาณวันละ 32.28 ตัน (ระยะทาง 67 กิโลเมตร) เนื่องจาก
เทศบาลนครอุดรธานีเก็�บค่ากําจัดในราคาท่ีถูกกว่าของเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยเทศบาลนครอุดรธานีคิดค่ากําจัด
ขยะมูลฝอยราคา 250 บาท/ตัน และเทศบาลเมืองท่าบ่อคิดราคา 475 บาท/ตัน
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5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย ตั้งอยู่บ้�านดงนาเทา ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร 

จังหวัดหนองคาย ห่างจากสํานักงานเทศบาลเมืองหนองคายประมาณ 25 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 56-2-77 ไร่ ซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีของกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองหนองคาย อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระใคร ก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะมู�ลฝอยแล้วเสร็จเม่ือปี 2544 หากแต่ทางเทศบาลเมืองหนองคายยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ เนื่องจาก
เทศบาลเมืองหนองคายมีท่ีท้ิงขยะท่ีใกล้เขตเทศบาลมากกว่า จึงทําให้สถานท่ีฝังกลบขยะบ้านดงนาเทาถูกท้ิงร้าง 
และเกิดการชํารุดสูญหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น ไม่สามารถชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะมูลฝอยได้

โดยเม่ือเริ่มใช้งานเม่ือเดือนเมษายน 2549 ภายในสถานท่ีฝังกลบขยะบ้านดงนาเทา มีบ่อฝังกลบ
ขยะซ่ึงกักเก็บน้ําฝนท้ัง 2 บ่อ เม่ือเริ่มเข้าใช้งานระบบ ไม่ได้ทําการสูบระบายน้ําฝนดังกล่าวออก ประกอบกับช่วง
ช่วงฤดูฝน ปี 2551 น้ําจากบ่อขยะไหลล้นออกนอกพ้ืนท่ีลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ชุมชนจึงคัดค้านในการนําขยะมูล
ฝอยเข้าไปกําจัดในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลเมืองหนองคายไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์�
ระบบได้ โดยระบบหยุดดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน มีการใช้พ้ืนท่ีบ่อฝังกลบแล้ว 5 ไร่ 

ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย มีอาคารจอดรถโรงซ่อมบํารุง และ
บ้านพักคนงาน ท่ียังใช้งานได้ดีอยู่ สําหรับอาคารสํานักงาน อาคารเครื่องชั่ง และอาคารป้อมยาม ไม่ได้ใช้�
ประโยชน์เนื่องจากครุภัณฑ์ และวัสดุสํานักงานสูญหาย

ท้ังนี้ เทศบาลเมืองหนองคาย ได้นําขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ นําไปกําจัดกับเทศบาลนครอุดรธานี 
และเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยในปี 2554 เทศบาลเมืองหนองคาย ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดําเนิน
กิจกรรมลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์�เพ่ิมมากข้ึนในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะแห่งอ่ืน

สําหรับสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบ โดยนําดิน
มากลบทับขยะท่ีมีท้ังหมดในพ้ืนท่ี ปิดท่อระบายน้ําเสียชั่วคราวท่ีเชื่อมต่อระหว่างบ่อฝังกลบท่ี 1 และบ่อฝังกลบท่ี 
2 เพ่ิมความสูงคันบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อท่ี 1 และซ่อมแซมกําแพงท่ีพังให้อยู่ในสภาพเดิม

หากแต่ในปัจจุบัน ได้มีผู้แอบลักลอบนําขยะมูลฝอยมากองท้ิงไว้ด้านหน้านอกสถานท่ีฝังกลบขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีสวนท่ีอยู่รอบข้าง 
เนื่องจากมีน้ําชะขยะ ขยะปลิว ส่งกลิ่นเหม็น ให้กับพ้ืนท่ีการเกษตรรอบข้าง
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รูปท่ี 4-41  โครงสร้างพ้ืนฐาน และ เครื่องจักร ในสถานท่ีกําจัดขยะเทศบาลเมืองหนองคาย

รูปท่ี 4-42 บ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองหนองคาย บ่อท่ี 1  และบ่อท่ี 2

รูปท่ี 4-43 บ่อบําบัดน้ําเสีย บ่อท่ี 1 และบ่อท่ี 3
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รูปท่ี 4-44 แนวคันดินท่ีเทศบาลฯ ทํากั้นน้ําในบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 ไหลล้น

รูปท่ี 4-45  แนวกําแพงท่ีเทศบาลฯ ได้ซ่อมแซมแล้ว

รูปท่ี 4-46  กองขยะมูลฝอยท่ีมีผู้ลักลอบมาท้ิงไว้ด้านหน้าสถานท่ีกําจัดขยะ
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4.2.2 เทศบาลตําบลบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี�
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลตําบลบ้านเชียง ตั้งอยู่ ณ ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี มีระยะทางห่าง
จากอําเภอหนองหาน 20 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี� 54 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 7.37 ตาราง
กิโลเมตร เป็นชุมชนตั้งอยู่บนเนินดินรูปไข่เรียวยาวจากทิศตะวันออก ทอดไปทางทิศตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ
ตําบลบ้านเชียงรวม 10 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากร
รวม 6,387 คน แยกเป็นเพศชาย 3,203 คน และเพศหญิง 3,184 คน จํานวนบ้าน 1,727 หลังคาเรือน ความ
หนาแน่น 867 คนต่อตารางกิโลเมตร

รูปท่ี 4-47 แผนท่ีเขตเทศบาลตําบลบ้านเชียง
2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

เทศบาลตําบลบ้านเชียง ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2541 จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 7.037 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบ้านเชียง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 1 แห่ง เข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย คือ 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัด 11.2 ตันต่อเดือน 
4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย

เทศบาลตําบลบ้านเชียง มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุก
ประเภท เป็นถังยางรถยนต์ขนาด 100 ลิตร จํานวน 900 ใบ และถังพลาสติกขนาด 150 ลิตร จํานวน 150 ใบ 
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลประมาณวันละ 5 ตัน เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้�อยละ 90 ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ีได้รับบริการเก็บขนจํานวน 1,727



4-49

หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลตําบลบ้านเชียงมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 2 คัน เป็นรถเปิดข้างเท
ท้ายขนาด 4 และ 6 ลูกบาศก์เมตร อย่างละ 1 คัน ซ่ึงมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 2 เท่ียว/วัน/คัน แบ่งเขตการเก็บขน
เป็น 2 เขต คือ เขตเศรษฐกิจ/ชุมชนหนาแน่น และเขตชุมชนรอบนอก

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบ้านเชียง มีจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานท่ีกําจัดขยะท่ี

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2541 (งบมิยาซาว่า) จํานวน 53 ไร่ เทศบาลตําบลบ้านเชียง ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพราะเป็นทางผ่านเข้าเมืองมีนักท่องเท่ียวผ่านตลอด ประกอบกับระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่มีความพร้อมในการดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย เนื่องจากภายในสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยมีเพียงอาคารจอดรถและบ่อดินท่ีขุดไว้จํานวน 2 บ่อ โดยปราศจากระบบป้องกันการปนเปื้อนจาก
น้ําชะขยะมูลฝอย ไม่มีระบบรวบรวมและบ่อบําบัดน้ําเสีย ไม่มีระบบระบายก๊าซ และไม่มีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็�น เช่น อาคารเครื่องชั่งน้ําหนักขยะ เครื่องจักรกลในการฝังกลบขยะมูลฝอย ระบบประปาและไฟฟ้า เป็นต้น

ปัจจุบันท่ีดินแปลงดังกล่าว เทศบาลตําบลบ้านเชียง ได้ยื่นขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เป็น
การชั่วคราว เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในกิจการลูกเสือ (ก่อสร้างค่ายลู�กเสือ) โดยได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินประจําจังหวัด
อุดรธานี เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสํานักงานท่ีดินจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงในท่ีประชุม เทศบาลฯ ได้
ชี้แจงต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงระบบกําจัดขยะมูลฝอยว่า ตั้งแต่ก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ เทศบาลฯ ไม่ได้เข้าใช้�
ประโยชน์ระบบดังกล่าว เนื่องจากได้มีการปรับถนนด้านหน้าระบบเป็นเส้นทางหลักท่ีจะผ่านเข้าสู่แหล่งมรดกโลก
และพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง และเห็นว่าการใช้พ้ืนท่ีเป็นสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยนั้นไม่มีความเหมาะสม เทศบาลฯ จึง
ได้จัดหาสถานท่ีกําจัดขยะแห่งใหม่แทน จํานวน ๒๑ ไร่ ท้ังนี้ท่ีประชุมได้พิจารณาร่วมกันและอนุญาตให้เทศบาล
ตําบลบ้านเชียงใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวในพ้ืนท่ีแปลง “โคกจิกหนาสาธารณประโยชน์�” ดังกล่าว เพ่ือใช้�
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในกิจการลูกเสือ (ก่�อสร้างค่ายลูกเสือ) ได้

โดย เทศบาลตําบลบ้านเชียง ได้จัดหาพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแทนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ ขนาดพ้ืนท่ี 6.25 ไร่ และเทศบาลตําบลบ้านเชียงซ้ือท่ี
ข้างเคียงเพ่ิมอีกจํานวน 14 ไร่ รวมเป็นพ้ืนท่ี 21 ไร่ อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 9 
ถนนศรีนคร ตําบลบ้านเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเชียงประมาณ 2 
กิโลเมตร เริ่มใช้งานเม่ือปี พ.ศ. 2538 มีการใช้พ้ืนท่ีไปแล้ว 5 ไร่ ปัญหาในการดําเนินการระบบคือประสิทธิ�ภาพ
ระบบปัญหาค่าใช้จ่าย และเครื่องจักรมีอายุการใช้งานมาก โดยทําการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ 3 ครั้ง/ปี เทศบาลตําบลบ้านเชียงเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง มีคนคุ้ยขยะ 8 คน 
สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา 08.00-16.30 น. กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังในหลุม โดยดําเนินการบดอัด
ขยะ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และกลบทับด้วยดินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเป็นดินท่ีนํามาจากแหล่งดินภายนอก ห่าง
ออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบ้านเชียง มีเตาเผาขยะมูลฝอยซ่ึงไม่ได้ดําเนินการใช้งาน
แล้วอยู่ 1 เตา และเครื่องจักรท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน 2 คัน คือรถบรรทุกเทท้าย และรถแทรกเตอร์�
ตีนตะขาบ (จัดซ้ือในปี 2546) ท้ังนี้ควรมีการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ด้วย โดยในเบื้องต้นควรดําเนินการรองแผ่นพลาสติก HDPE ในบ่อฝังกลบก่อนท่ีจะนําขยะมาเท และควรจัดทํา
ระบบระบายน้ํารอบพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการป้องกันน้ําชะขยะไหลออกนอกพ้ืนท่ีกําจัด
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รูปท่ี 4-48 ป้ายสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบ้านเชียง อาคารสํานักงานและท่ีจอดเครื่องจักร

รูปท่ี 4-49 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี 1 และ 2 ภายในสถานท่ีกําจัดขยะเทศบาลตําบลบ้านเชียง  

รูปท่ี 4-50 ถนนภายในสถานท่ีกําจัดขยะ รูปที่ 4-51 มีการลักลอบนําขยะมาทิ้งภายในสถานที่
กําจัดขยะ

รูปท่ี 4-52 บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะท่ีเทศบาลตําบลบ้านเชียงใช้ในปัจจุบัน
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4.3  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
4.3.1 เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย

1) ข้อมูลท่ัวไป
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่� มีพ้ืนท่ี 5.2 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ตรงข้ามเมืองหลวงนคร

เวียงจันทร์ และมีท่าเรือข้ามติดต่อระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรในเขต
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่� เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 7,462 คน แยกเป็นชาย 3,740 คน และ
หญิง 3,722 คน จํานวนบ้าน 2,511 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,435 คนต่อตารางกิโลเมตร

2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เทศบาลตําบลศรีเชี�ยงใหม่ ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้
ตารางท่ี 4-29 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนนิการจดัการขยะมูลฝอย  เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2.470 จัดซื้อรถกําจดัขยะมลูฝอย

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4.162 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือก่อสร้างระบบกําจดัขยะมลูฝอย

3 2552-2554 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ�
และสิ่งแวดล้อม

161.300 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมลูฝอย

3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่� จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 7 แห่ง 

ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย และมีหน่วยงานราชการ/เอกชน ท่ีได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย รวม
ท้ังสิ้น 9 แห่ง โดยมีปริมาณขยะท่ีนํามากําจัดประมาณ 2,425 ตันต่อเดือน 
ตารางท่ี 4-30 การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่�

อปท. ที่เข้าร่วมตาม 
คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU MOU ณ วันที่ อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่นํามากําจัด 

(ตัน/เดือน)
1.ทต.ศรีเชียงใหม่ 
2. ทต.สังคม
3.อบต.แก้งไก่�
4.อบต.ผาต้ัง
5.อบต.บ้านม่วง
6.อบต.นาง้ิว
7.อบต.สังคม
8.อบต.พานพร้าว
9.อบต.บ้านหม้อ
10.อบต.พระพุทธบาท
11.อบต.หนองปลาปาก

1. ทต.ศรีเชียงใหม่
2. อบต.โพนทอง
3. อบต.หนองปลาปาก
4. อบต.พานพร้าว
5. อบต.บ้านหม้อ
6. อบต.พระพุทธบาท
7. อบต.ด่านศรีสุข

22 กันยายน 2548 1. ทต.ศรีเชียงใหม่ 370
2. ทต.หนองปลาปาก 315
3. อบต.พานพร้าว 270
4. อบต.พระพุทธบาท 330
5. อบต.ด่านศรีสุข 210
6. อบต.บ้านหม้อ 300
7. อบต.โพธิ์ตาก 240
8. อบต.โพนทอง 240
9. โร งงานศ รี เชี ย ง ใหม่

อุตสาหกรรม จํากัด
150
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รูปท่ี 4-53  สถานท่ีก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่�
4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย

เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุก
ประเภท มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 13 ตัน โดยเทศบาลสามารถให้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยได้ท้ังหมดและครอบคลุมทุกครัวเรือน เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
จํานวน 2 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้ายและรถแบบอัดท้ายอย่างละ 1 คัน จัดเก็บวันละ 2 เท่ียว มีการแบ่งเขต
การเก็บขนเป็น 2 เขต ตามจํานวนรถเก็บขนใน 8 ชุมชน

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่ท่ีบ้านขุมคํา ตําบลบ้านหม้อ อําเภอ

ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ห่างจากเขตเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 118 ไร่  
ซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล อยู่ในเขตของเทศบาลตําบลหนองปลาปาก

โดยเป็นระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล หมักขยะอินทรีย์ และฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 1 บ่อ โดยออกแบบให้ฝังกลบได้จํานวน 5 ชั้น เป็นฝัง
กลบแบบกลบในร่อง 2 ชั้น และฝังกลบแบบกลบบนพ้ืนท่ี 3 ชั้น 

อาคารภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ มีดังนี้ อาคารสํานักงาน 
อาคารเครื่องชั่ง อาคารป้อมยาม อาคารคัดแยกมูลฝอย อาคารหมักมูลฝอยทําปุ๋ยหมัก อาคารเก็บปุ๋ย และลานล้าง
รถ สําหรับประเภทของเครื่องจักรท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มีจํานวน 3 คัน ท่ีจัดซ้ือในปี 2553 
ได้แก่ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ D6 รถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า และรถบรรทุกดิน 10 ล้อเท
ท้าย และมีเครื่องจักรอุปกรณ์�ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและหมักปุ๋ยด้วย

ท้ังนี้ เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่�จะเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง โดยกําหนด
ระยะเวลาเปิดระบบในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ส่วนวันอาทิตย์จะจัดให้มีการซ่อม
บํารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา
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6)  ความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ มีผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท วรรธน์สรร จํากัด 

โดยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2552 เพ่ือก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลฯ วงเงิน
รวมท้ังสิ้น 161,300,000 บาท เป็นงบประมาณท่ีสนับสนุนจํานวน 145,800,000 บาท เทศบาลสมทบจํานวน 
16,200,000 บาท แผนการก่อสร้างแบ่งงวดงานเป็น 28 งวดงาน ระยะดําเนินการ 870 วัน ตั้งแต่วันท่ี 11 มีนาคม 
2552 ถึงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 โดยได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปัจจุบัน เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการทดลองเดินระบบ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 
โดยมี�ปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบคัดแยกขยะเฉลี่ย 4.65 ตันต่อวัน ใช้ระยะเวลาในการคัดแยกขยะจนเสร็จสิ้น
ประมาณ 1 ชั่วโมง (การคัดแยกขยะ 1 ตัน ใช้ระยะเวลาประมาณ 12.90 นาที ) ดังนั้น ถ้าทํางานเต็มเวลา 7.5
ชั่วโมง. และจัดเวลาให้ 50 นาที เพ่ือไว้ทําความสะอาดเครื่องจักรและอาคาร ระบบสามารถรองรับขยะได้ท้ังหมด 
34.88 ตัน ซ่ึงปริมาณขยะท่ีนําเข้าสู่ระบบ 4.65 ตัน สามารถแยกเป็นขยะรีไซเคิลได้ 0.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.11 
ของขยะท้ังหมด เป็นขยะอินทรีย์และน้ําชะขยะจํานวน 1.96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 37.07 และขยะท่ีนําไปฝังกลบ
จํานวน 3.27 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.75 และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังนี้
ตารางท่ี 4-31 รายจ่ายการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่� ในช่วงทดลองเดินระบบ

รายการ รายจ่าย (บาทต่อตัน) รายจ่าย (บาทต่อวัน)

1. ค่าแรงงาน 451.61 2,100.00

2. ค่าไฟฟ้า 66.59 309.67

3. ค่านํ้ามัน 84.15 391.68

4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 7.10 33.00

5. ค่าซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร 35.84 167.00

รวม 645.29 3,001.35

เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยให้กับ อปท. 
ข้างเคียง โดยการจัดประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมกับ อปท. 
ข้างเคียงจํานวน 7 แห่ง ท่ีจะเข้าร่วมนําขยะมูลฝอยมากําจัดร่วมด้วย เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 ท่ีผ่านมา ท้ังนี้ 
อปท. ท่ีเข้าร่วมสามารถนําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัดได้ตั้งแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 25554 และเตรียมความพร้อมใน
การออกเทศบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในอัตราท่ีเหมาะสมต่อไป
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รูปท่ี 4-54 อาคารเครื่องช่ัง และอาคารรับและคัดแยกขยะ

รูปท่ี 4-55  กระบวนการคัดแยกและหมักทําปุ๋ย

รูปที่ 4-56 บ่อฝังกลบขยะที่ผ่�านการคัดแยกแล้ว รูปที่ 4-57 เคร่ืองสูบนํ้าเสียเพ่ือนําไปบําบัด 

รูปที่ 4-58 บ่อบําบัดนํ้าเสีย 
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4.3.2 เทศบาลตําบลนาแก  จังหวัดนครพนม
1) ข้อมูลท่ัวไป

เทศบาลตําบลนาแก มีพ้ืนท่ี 5.01 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 12 ชุมชน มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลูก
คลื่นลอนตื้น มีความลาดเทจากด้านทิศใต้ไปทางด้านทิศเหนือ มีแม่น้ําไหลผ่าน ได้แก่ ลําน้ํากํ่า ลําห้วยศรีคุณ และ
ลําห้วยหว้าน ประชากรในเขตเทศบาล เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 4,627 คน จํานวนบ้าน 
1,868 หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 924 คนตอ่ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบล
นาแก ตั้งอยู่ห่างจากอําเภอเมือง จังหวัดนครพนมระยะทาง 64 กิโลเมตร

2) งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เทศบาลตําบลนาแก ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 86.900 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3) การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลนาแก จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมี� อปท. 30 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วม

กําจัดขยะ ปัจจุบันมี� อปท. ท่ีได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย 6 แห่ง โดยมีปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด 600 ตันต่อเดือน 
ตารางท่ี 4-32 การรวมกลุ่มพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลนาแก

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. ท่ีลงนาม MOU อปท. ท่ีเข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะท่ีกําจัด (ตัน/เดือน)
1. ทต.นาแก 2. ทต.เรณนูคร 1. ทต.นาแก (23 กพ 50) 1. ทต.นาแก 300
3. ทต.ธาตุพนม 4. อบต.นาขาม 2. อบต.พระกลางทุ่ง (26 มค 50) 2. ทต.พระซอง 150
5. อบต.โคกหินแฮ่� 6. อบต.โพนทอง 3. อบต.หนองบ่อ (29 มค 50) 3. อบต.นาแก 45
7. อบต.ท่าลาด 8. อบต.เรณู 4.อบต.นาคู่ (29 มค 50) 4. อบต.บ้านแก้ง  45
9. อบต.นางาม 10. อบต.หนองย่างชิ้น 5. อบต.พิมาน (29 มค 50) 5. อบต.นาคู่  40
11. อบต.เรณูใต้ 12. อบต.ดอนนางหงส์� 6. อบต.มหาชัย (29 มค 50) 6. อบต.หนองย่างชิ้น 20
13.อบต.ธาตุพนม 14. อบต.นาหนาด 7. ทต.เรณนูคร (30 มค 50)
15.อบต.ฝ่ังแดง 16. อบต.นาถอ่น 8. ทต.ธาตุพนม (30 มค 50)
17. อบต.โพนแพง 18. อบต.พระกลางทุ่ง 9. อบต.บ้านแก้ง (30 มค 50)
19. อบต.แสนพัน 20. อบต.น้ําก่ํา 10. อบต.น้ําก่ํา (30 มค 50)
21.อบต.อุ่มเหม้�า 22. อบต.กุดฉิม 11. อบต.โพนทอง (30 มค 50)
23. อบต.ธาตุพนมเหนือ 24. อบต.คําพ้ี 12. อบต.ท่าลาด (30 มค 50)
25. อบต.พุ่มแก 26. อบต.พิมาน 13. อบต.นาเลียง (31 มค 50)
27. อบต.นาคู่ 28. อบต.หนองสังข์� 14. อบต.แสนพัน (31 มค 50)
29. อบต.นาแก 30. อบต.หนองบ่อ 15. อบต.ฝ่ังแดง (31 มค 50)
31. อบต.พระซอง 32. อบต.ก้านเหลือง 16. อบต.นางาม (31 มค 50)
33. อบต.นาเลียง 34. อบต.บ้านแก้ง 17. อบต.พระซอง (1 กพ 50)
35. อบต.สีชมภู� 36. อบต.โคกสี� 18. อบต.นาหนาด (1 กพ 50)
37. อบต.ยอดธาตุ 38. อบต.วังยาง 19. อบต.โคกสี (1 กพ 50)

20. อบต.ยอดชาย (1 กพ 50)
21. ทต.ปลาปาก (2 กพ 50)
22. อบต.วังยาง (2 กพ 50)
23. อบต.ดอนนางหงส์� (5 กพ 50)
24. อบต.โคกหินแฮ่ (5 กพ 50)
25. อบต.โคกสว่าง (5 กพ 50)
26. อบต.กุตาไก้� (7 กพ 50)
27. อบต.เรณูใต้ (8 กพ 50)
28. อบต.โพนแพง (9 กพ 50)
29. อบต.โคกสูง (12 กพ 50)
30. อบต.นาแก (20 กพ 50)
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4) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลนาแก มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

เป็นถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร จํานวน 20 ใบ และขนาด 120 ลิตร จํานวน 200 ใบ และถังยางรถขนาด 50 
ลิตร จํานวน 150 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลประมาณวันละ 10 ตัน เทศบาลให้บริการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 100 ครัวเรือนท่ีได้รับบริการจํานวน 957 หลังคาเรือน เป็นร้อยละ 51
เทศบาลตําบลนาแกมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 คัน ใช้งาน 1 เท่ียว/
วัน/คัน แบ่งการเก็บขนเป็น 2 เขต ตามปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน โดยให้รถเก็บขนขยะในปริมาณขยะท่ีใกล้เคียงกัน

5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก ตั้งอยู่ท่ีบ้านโพนสวรรค์ หมู่ท่ี 7 ตําบลนาเลียง 

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 21 กิโลเมตร พ้ืนท่ี 77 ไร่ 98 ตารางวา ซ่ึงเป็น
ท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก เป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน มีการคัดแยกขยะมูลฝอย หมักทําปุ๋ย และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มี�
องค์ประกอบภายในศูนย์ขยะมูลฝอย ดังนี้ อาคารสํานักงาน อาคารเครื่องชั่ง  อาคารรับและคัดแยกขยะมูลฝอย 
อาคารหมักปุ๋ย อาคารผลิตปุ๋ย อาคารโรงจอดรถ ลานล้างรถ อาคารป้อมยาม บ่อฝังกลบ บ่อบําบัดน้ําเสีย และ
จัดซ้ือเครื่องจักรกล 2 รายการ คือ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู จํานวน 1 คัน และรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่�
น้อยกว่า 120 แรงม้า จํานวน 1 คัน

6)  ความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก มีผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัทขอนแก่น ยูนิตี้ 

คอนสตรัคชั่น จํากัด เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย งบประมาณดําเนินการก่อสร้างท้ังสิ้น 
69,800,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันท่ี 10 มีนาคม 2553 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลา 420 
วัน แบ่งงวดงานเป็น 24 งวด โดยได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปัจจุบัน เทศบาลตําบลนาแก อยู่ระหว่างเตรียมการเดินระบบ โดยเชิญ อปท. ข้างเคียง เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางการเปิดให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2554 และเตรียมความพร้อม
ในการออกเทศบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในอัตราท่ีเหมาะสมต่อไป

จากการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาแก ได้สรุปผลการ
สํารวจและข้อคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนาแก ดังนี้

6.1) การก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานของเทศบาลตําบลนาแกพ่ึงจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ควรมีการทดลองเดินระบบดังกล่าว เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ ความสามารถของระบบ และคํานวณหา
ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจริง เพ่ือนําไปคํานวณหาค่าธรรมเนียมท่ีจะต้องจัดเก็บจาก อปท. ท่ีจะนําขยะมูลฝอยมา
กําจัดร่วมด้วยต่อไป ท้ังนี้ เทศบาลฯ จะต้องจัดเตรียมบุคลากรและงบประมาณดําเนินการค่าใช้จ่ายในระบบ ได้แก่ 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างบุคลากร การวางแผนการดําเนินงานเดินระบบ 

6.2) เทศบาลตําบลนาแก ยังคงนําขยะมูลฝอยไปกําจัดด้วยวิธีเดิม โดยการเทกอง และมีผู้คุ้ยขยะ
มูลฝอยจากภายนอกเข้ามาในบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยู่ ดังนั้น เทศบาลฯ ควรดําเนินการ ดังนี้

(1) วางแผนบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และแผนการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
อย่างเร่งด่วน

(2) การดําเนินการปิดกลบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาลฯ โดยทําการ ไถดันขยะมูลฝอย
ในส่วนท่ีเปิดพ้ืนท่ีกว้างจากบริเวณท้ังหมด ซ่ึงไม่มีดินกลบทับเข้าด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินท่ีมีอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว และนําขยะมูลฝอยรายวันท่ีจะเข้ามาใหม่ เข้าสู่ระบบผสมผสาน 
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(3) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี ดังนี้
(3.1) เพ่ือขอร่วมมื�อในการช่วยทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยท่ีอยู่นอกบริเวณเป็นประจํา
(3.2) เพ่ือทําความตกลงร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาท่ี

กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่านั้น
(3.3) ควบคุมไม่ให้มีการตั้งเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยท่ีถูกคัดแยกแล้วในสถานท่ีกําจัดขยะ

มูลฝอย และควรนําออกนอกพ้ืนท่ีเป็นประจําทุกวัน
(3.4) เทศบาลฯ ต้องมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้คัดแยกขยะ

มูลฝอยในพ้ืนท่ี และควบคุมไม่ให้มีการเผากลางแจ้งโดยเด็ดขาด เนื่องจากใต้บริเวณบ่อฝังกลบมีก๊าซมีเทน ซ่ึง
สามารถติดไฟได้ง่าย

6.3) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับ อปท. และหน่วยงานท่ีนําขยะมาร่วมกําจัด
(1) เพ่ือชี้แจงสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย อาทิ เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าแรงลูกจ้าง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิ�ง/
หล่อลื่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าดินกลบทับ เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียง

(2) เพ่ือขอความร่วมมือในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการล ดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน
เขต อปท. แต่ละแห่ง ตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีกําจัด และเป็นการลดค่า
ขนส่งและค่ากําจัดขยะมูลฝอยไปในตัวด้วย

(3) เพ่ือขอความร่วมมือในการขนขยะมูลฝอยเข้ามาเทในช่วงระยะเวลาและจุดท่ีกําหนดให้  
เพ่ือให้เครือ่งจักรสามารถคัดแยกขยะ หมักทําปุ๋ย และบดอัดฝังกลบขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน

รูปท่ี 4-59 บ่อฝังกลบขยะ ยังไม่ได้ใช้งาน มีน้ําฝนขังเต็มบ่อ รูปท่ี 4-60 การเทขยะบนถนนขว้างทางเข้าบ่อฝังกลบขยะ

รูปท่ี 4-61 พ้ืนท่ีเทกองขยะของเทศบาลตําบลนาแก ซ่ึงยังไม่ได้นําขยะเข้าสู่ระบบผสมผสานท่ีกอ่สร้างแล้วเสร็จ
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการจัดการ
น้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 15 ระบบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 12 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วย ระบบ
บําบัดน้ําเสีย 4 ระบบ และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 11 ระบบ นั้น ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ 2253 
ตามท่ีสํานักงานฯ ได้เคยดําเนินการในปีท่ีผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้
5.1  สรุปและข้อเสนอแนะ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
5.1.1 สรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการติดตามระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่� จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครพนม รวมท้ังสิ้น 4 พ้ืนท่ีโครงการ ได้แก่ (1) 
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (2) เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (3) เทศบาลตําบลท่าแร่ 
จังหวัดสกลนคร และ (4 ) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซ่ึง ได้รายงานผลการดําเนินงานรายพ้ืนท่ีระบบ
ในบทท่ี 3 แล้วนั้น มีผลการดําเนินการ เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2253 ไดด้ังนี้

รูปท่ี 5-1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ในพ้ืนท่ีสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9



5-2 
 

ตารางท่ี 5-1 การประเมินประสิทธิภาพ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  

ระบบบําบัดน้ําเสีย ประสิทธิภาพระบบ
ปี 2553 ปี 2554

1. เทศบาลเมืองสกลนคร ดี ดี
2. เทศบาลตําบลท่าแร่� ดี ดี
3. เทศบาลนครอุดรธานี� อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบ

ก่อสร้างได้ ร้อยละ 67.75
อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบ
ก่อสร้างได้ ร้อยละ 92.74

4. เทศบาลเมืองนครพนม อยู่ระหว่างหยุดงานการก่อสร้าง
ระบบ ก่�อสร้างได้ ร้อยละ 57.23

อยู่ระหว่างหยุดงานการก่อสร้าง
ระบบ ก่อสร้างได้ ร้อยละ 57.23

5.1.2  ประเด็นปัญหาและข้อเสนอ ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  
1) ประเด็นปัญหาท่ีสําคัญของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน

1.1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ี ทําให้มีปริมาณน้ําเข้าสู่ ระบบน้อย
1.2)  การต่อท่อน้ําท้ิงจากบ้านเรือนลงท่อรวบรวมน้ําเสีย ขาดการประชาสัมพันธ์และออกข้อกําหนด

ท้องถ่ิน
1.3)  เทศบาลส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียได้

2) ข้อเสนอ ระบบบําบัด น้ําเสียชุมชน  
2.1) เทศบาล ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทดสอบความเท่ียงตรง แม่นยําของเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ี

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา และจัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา
รวมท้ังจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีดูแลระบบบําบัดฯ

2.2) ให้การสนับสนุนท้องถ่ินในการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์แ ละออกข้อกําหนดท้องถ่ินให้�
ประชาชนท่ียังไม่เชื่อมต่อท่อน้ําท้ิงเข้ากับระบบท่อรวบรวมน้ําเสียให้ทําการเชื่อมต่อท่อ โดยเทศบาลสามารถให้�
การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และประชาชนสมทบด้านแรงงาน เป็นต้น

2.3) ด้านการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays 
Principle: PPP) มีข้อเสนอแนะใน 2 ส่วน ดังนี้

(1) ส่วนกลาง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุน/บังคับให้ อปท. ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถออกเทศบัญญัติใน
การจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียได้ โดยไม่ต้องเกรงว่าจะเสียคะแนนในการเลือกตั้ง เพราะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
การเมืองใดก็ต้องดําเนินการในเรื่องนี้เหมือนกัน

(2) ท้องถ่ินควรจัดสรรงบประมา ณเพ่ือดําเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่�
ประชาชน ให้ยอมรับในหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยอาจเริ่มจัดเก็บจากสถานประกอบการก่อนครัวเรือน  

2.4) ให้การสนับสนุนการศึกษาออกแบบการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ําเสียให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด
ภายในเขตเทศบาล 

2.5) สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานี ควรสนับสนุนและผลักดันให้เทศบาลข้างเคียง 
ทําการศึกษาออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของพ้ืนท่ี เพ่ือรวบรวมน้ําเสียให้เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลนครอุดรธานีให้ครอบคลุมทุกแห่ง เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน
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2.6) ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองนครพนม ควรดําเนินการดังนี้
(1) ท้องถ่ินควรทําการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้คัดค้�านซ่ึงปัจจุบันมีไม่ถึง 10
คน ควรให้ข้อมูลและประสานงานในเชิงลึกเพ่ือให้โครงการก่อสร้างซ่ึงลงทุนไปแล้วสามารถดําเนินการต่อเนื่องได้

(2) ท้องถ่ินควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดูแลระบบฯ 
และจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน ให้ยอมรับในหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ายเพ่ือให้สามารถจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียตามแผนได้

(3) ท้องถ่ินควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดูแลระบบฯ 
และจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน ให้ยอมรับในหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ายเพ่ือให้สามารถจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียตามแผนได้

5.2 สรุปและข้อเสนอแนะ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
5.2.1 สรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ท่ีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
6 จังหวัด ได้แก่� ประกอบด้วย จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม รวมท้ังสิ้น 11 
โครงการ ซ่ึงได้รายงานผลการดําเนินงานรายพ้ืนท่ีระบบในบทท่ี 4 แล้วนั้น มีผลการดําเนินการ เม่ือเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ 2253 ไดด้ังนี้

รูปท่ี 5-2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนท่ีสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9
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ตารางท่ี 5-2 การประเมินประสิทธิภาพ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ประสิทธิภาพระบบ

ปี 2553 ปี 2554
1. เทศบาลนครอุดรธานี� ดี ดี

(การบริหารจัดการระบบดี)
2. เทศบาลเมืองเลย ต่ํา ต่ํา

(มีบ่อฝังกลบเพ่ิม 1 บ่อ แต่การบริหารจัดการ
ระบบยังคงเดิม)

3. เทศบาลเมืองท่าบ่อ ต่ํา ต่ํา
(มีการปิดบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 และมีดินเหลือพอ

กลบทับในบ่อท่ี 2 บางส่วน)
4. เทศบาลตําบลศรีพนา ปานกลาง ปานกลาง

(นําดินมากลบทับขยะรายวันบ้างบางส่วน)
5. เทศบาลเมืองสกลนคร ดี ดี

(การบริหารจัดการระบบดี)
6. เทศบาลตําบลพังโคน ปานกลาง ปานกลาง

(มีการนําดินมากลบทับขยะรายวันบ้าง
บางส่วน และติดตั้งตาข่ายก้ันขยะปลิว)

7. เทศบาลเมืองนครพนม ต่ํา ต่ํา 
(มีการนําดินมากลบทับขยะรายวันบ้าง

บางส่วน แต่ไม่มีการบริหารจัดการคนคุ้ยขยะ
และการนําขยะเข้าสถานท่ีฝังกลบ)

8. เทศบาลเมืองหนองคาย หยุดดําเนินการระบบ หยุดดําเนินการระบบ
(มีการซ่อมแซมกําแพงท่ีชํารุด และนําดินมา

ก้ันรอบบ่อท่ี 1 เพ่ือกันน้ําไหลล้น)
9. เทศบาลตําบลบ้านเชียง ยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ ยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ

(ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์�
ท่ีดินเป็นค่าลูกเสือ)

10. เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่� อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ระบบ

ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ 28 ก.ค . 54
อยู่ระหว่างการทดลองเดินระบบและเตรียม

เปิดใช้�งานเป็นศูนย์ฯ
11. เทศบาลตําบลนาแก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ระบบ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ 3 พ.ค. 54

อยู่ระหว่างเตรียมเปิดใช้งานเป็นศูนย์ฯ
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5.1.2  ประเด็นปัญหาและข้อเสนอ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
1) ประเด็นปัญหาท่ีสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

1.1)  ปัญหาด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(1)  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่ท่ัวถึง เป็นเหตุให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชนโดยเฉพาะ

ชุมชนขนาดเล็ก
(2)  ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ไม่สามารถดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก

แหล่งกําเนิดได้สะดวก เนื่องจากถังขยะและรถเก็บขนขยะยังคงเป็นแบบรวมขยะมูลฝอยทุกประเภท
(3)  การจัดเส้นทางการเก็บรวบรวมยังมีความซํ้าซ้อน ทําให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานสูง
(4)  ขาดการประชาสัมพันธ์� ในการส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยจาก

แหล่งกําเนิด ทําให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณสูง มีปัญหาเรื่องการเก็บขนและขยะมูลฝอยตกค้างตามมา
(5)  รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีจํานวนไม่เพียงพอหรือมีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

รวมท้ังขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา
(6)  ขาดการวางแผนการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

1.2)  ปัญหาด้านการกําจัดขยะมูลฝอย
(1)  อปท.  ส่วนใหญ่ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในการดูแลรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้มี�

ประสิทธิภาพ
(2)  อปท.  บางแห่ง ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้มี�

ประสิทธิภาพ  เช่น  การจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือดินมาฝังกลบขยะรายวันและปิดบ่อ 
(3)  อปท. ส่วนใหญ่ ไม่มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือนํากลับมาใช้�

ประโยชน์ใหม่� และปลอดภัยต่อสุขภาพ
(4)  อปท. ส่วนใหญ่ ขาดการดูแลรักษาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ียังใช้งานอยู่อย่างถูกหลัก

สุขาภิบาลตามท่ีออกแบบหรือกําหนดไว้�
(5) อปท. บางแห่ง ไม่มีการปิดพ้ืนท่ีและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เม่ือสิ้นสุดอายุการ

ใช้งานบ่อฝังกลบท่ีเต็มแล้ว
1.3)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

(1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของทุก อปท. ต่ํากว่าค่า
ดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเป็นอยู่จริงมาก  ซ่ึงบางท้องถ่ินประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร  

(2)  มาตรการพิกัดอัตราภาษีต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถ่ินไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงในการดําเนินการ

(3) ผู้บริหารท้องถ่ินบางแห่งไม่ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
(4)  มีการคัดค้านจากประชาชนในพ้ืนท่ีข้างเคียง เนื่องจาก อปท. บางแห่งไม่มีการเตรียมความ

พร้อมหรือขาดการวางแผนปฏิบัติงานท่ีดี ไม่ได้ทําการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง บางแห่งขาดมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย

(5)  บางท้องถ่ินจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบํารุงและดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยไม่เพียงพอ ทําให้การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถ่ินไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

(6) ขาดการตรวจติดตามคุณภาพน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์�
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2)  ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2.1)  กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควร

จัดทําหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้
(1) พัฒนาหลั�กเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ อปท. จัดระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก

แหล่งกําเนิดให้มีประสิทธิภาพ
(2)  ควรทําการศึกษา / จัดทําแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอทางเลือก

ให้กับ อปท. ในการกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดการ
(3) กําหนดเกณฑ์ปฏิบัติหรือมาตรฐานในการจัดการขยะมูลฝอย รวมท้ังการลด คัดแยก  

และนํากลับมาใช้ประโยชน์� รวมท้ังขยายแนวคิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะมูลฝอยแก่ อปท. ให้กว้างขวางข้ึน
(4) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างบริการดําเนินงานและดูแลรักษาระบบจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน โดยกําหนดกฎระเบียบการควบคุมดูแลและกํากับเอกชนท่ีดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะ
มูลฝอยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

(5)  กําหนดกฎระเบียบให้กิจการด้านการกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไปเป็นกิจการท่ีต้องมีระบบ
ใบอนุญาต

(6)  การกําหนดกฎระเบียบในการปิดพ้ืนท่ีและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(7) กําหนดมาตรฐานและมาตรการเพ่ือควบคุมการดําเนินงานของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
(8)  ให้ความรู้ อบรมด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่หน่วยงานระดับท้องถ่ิน เช่น  การจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการในการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2.2)  อปท.  ควรดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้

(1) พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบโครงการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยเฉพาะ

(2) กําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดการ
(3) เพ่ิมขีดความสามารถของ อปท. ในการดูแลรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการแก่ อปท.

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัด

5.3.1 ประเด็นปัญหาในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัด ไม่ให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด เนื่องจากมองว่าโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณมีน้อยไม่คุ้มค่ากับการดําเนินงาน 
2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบางจังหวัด ในฐานะเลขานุการในการ

จัดทําแผนฯ ยังไม่เข้าเข้าใจแนวคิดและกระบวนการจัดทําแผนฯ เท่าท่ีควร บางจังหวัดยังสับสนระหว่างแผน
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนประจําปี�) กับแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจั�งหวัด

3) ไม่มีรูปแบบ/แนวทางและงบประมาณท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด เพ่ือ
ผลักดัน/ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. ท่ีมีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย ทําการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดระบบ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ต้องรับผิดชอบในการจัดทําแผนท่ีเก่ียวข้อง
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายแผน ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันท้ังในระดับจังหวัดและ
ระดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา จึงทําให้แผนฯ ขาดคุณภาพ

5) ไม่มีการวางแผนในการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เนื่องจาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  และ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค  ยังไม่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจึงมองว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของ
ส่วนกลาง(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกรมควบคุมมลพิษ)
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรประสานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับ 
กระทรวงมหาดไทย ใหม่ในกระบวนการและแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดให้ความสําคัญต่อการจัดทํา
แผนมากยิ่งข้ึน

2) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่�
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค  อย่างต่อเนื่องเก่ียวกับ
รูปแบบ กระบวนการจัดทําแผนฯ และการติดตามประเมินผลแผนฯ รวมท้ังควรมี�การจัดเวทีร่วมกันในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุ�ณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ของแต่ละภูมิภาค 

3) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควรประชาสัมพันธ์รูปแบบ/
แนวทางในการพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือก่ีจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ให้มากข้ึน เพ่ือสร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือแก่ อปท. ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นการป้องกัน
การลัดข้ันตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกทางหนึ่ง

4) การหาพ้ืนท่ีเป็นสถานท่ีตั้งศูนย์ฯ ควรใช้สถานท่ีกําจัดมูลฝอยท่ีมีอยู่เดิม หรือพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม
หรือพ้ืนท่ีราชพัสดุ เพ่ือป้องกั�นการต่อต้านจากประชาชน อีกท้ังควรมีสิ่งจูงใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีใช้เป็นท่ีต้ัง
ศูนย์ฯ เช่น เก็บค่าบริการถูกกว่าพ้ืนท่ีท่ีอ่ืนท่ีส่งขยะมูลฝอยเข้ามากําจัด

5) ควรมีกลไกชดเชย หรือกลไกท่ีจะสร้างส่วนแบ่งรายได้ท่ีเป็นธรรมหรือผลประโยชน์อ่ืน ตอบแทน
ให้กับประชาชน/ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มผู้มีส่วนเสียอันเกิดจากผลกระทบจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน

6) ควรเสนอให้การจัดการน้ําเสียและการจัดการมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และมีแนวทางในการ
แปลงแผนการจัดการน้ําเสียสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและครอบคลุมพ้ืนท่ี

7)  กรมควบคุ�มมลพิษ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมี�
การเตรียมความพร้อมให้แก่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการดําเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานฟ้ืนฟูระบบบําบัดน้ําเสียของ อปท. ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

8) การพิจารณาให้การสนั�บสนุนงบประมาณของรัฐบาล ภายใต้แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ควรให้เป็นไปตามข้ันตอนท่ีวางระบบไว้ ฝ่ายการเมืองไม่ควรเข้ามาแทรกแซง เนื่องจากจะส่งผลให้ 
อปท. ท่ีดําเนินการตามข้ันตอนแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพราะงบประมาณมีจํากัด ขาดขวัญและ
กําลังใจในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมการคอรัปชั่นและสร้างระบบอุปถัมป์ ขาด
ความโปร่งใส และท่ีสําคัญขาดความน่าเชื่อถือของคณะทํางานท่ีเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการ




