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รายละเอียดโครงการ 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

1. ความเป็นมาโครงการ 
 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลขนาด
ใหญ่มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 25.50 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 5 ตําบล 62 ชุมชน จํานวนครัวเรือน  33,346
ครัวเรือน  ประชากรประมาณ  77,860 คน  มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลหลายด้านทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ 

  
ปัจจุบันภารกิจการจัดการด้านสิ่งปฏิกูลของเทศบาลจากแหล่งกําเนิดต่างๆ เช่น จากอาคาร 

บ้านเรือน สถานประกอบการ ยังขาดระบบการเก็บรวบรวมและแนวทางการบริหารจัดการท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไขปัญหา
จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ันจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติมากที่สุด เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสอดคล้องกับข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเทคโนโลยีในการกําจัดและการนําไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการและมีการใช้
งานอย่างย่ังยืน 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการรวบรวม ขนส่งและบําบัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและเป็นไปได้      
                     2.3 เพ่ือออกแบบรายละเอียดของระบบกําจัดและการนํากากตะกอนไปใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้าน ชุมชน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมีระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล กากตะกอนอุจจาระ บ่อเกรอะ/
บ่อซึมหรือถังบําบัดสําเร็จรูปจากแหล่งกําเนิดบ้านพักอาศัย สถานประกอบการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้
จริง และเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีสถานที่และระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึง
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

 



 
 

4. 
ผู้ว่าจ้าง 

ผู้รับจ้าง 

 

5. 
แบ่งออก

ประแดง 
ตําบลบา

 

 

หน่วยงานท่ีด
: กองสาธารณ

: ศูนย์วิศวกร
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5.2 พื้นที่ก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
พ้ืนที่ก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลของโครงการเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าภายในศูนย์การจัดการขยะของ

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลบางหัวเสือ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
รูปที่ 1 พ้ืนที่ก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 

6. รูปแบบเทคโนโลยีระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 การบําบัดสิ่งปฏิกูลให้มีคุณลักษณะเปลี่ยนสภาพสิ่งปฏิกูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการ
ดํารงชีพของมนุษย์ กระทําได้หลายวิธีแตกต่างกันไป การคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้กับระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่จะต้องพิจารณา ดังน้ี 

 ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น 

 ขนาดของระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 งบประมาณในการลงทุนก่อสร้างระบบ 

 ประสิทธิภาพการบําบัด 

 ค่าใช้จ่ายในการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบ 

  บุคลากรหรือผู้ชํานาญการ ในการเดินและดูแลรักษาระบบ 
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 ผลพลอยได้้ที่ได้้รับจากระบบและการนํากากตะกอนไปใช้ประโยชน์ 
 

ระบบที่ได้รับการออกแบบและใช้งานอย่างประสบความสําเร็จในประเทศไทย 
สามารถแบ่งได้ดังน้ี 

แบบท่ี 1 ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบหมัก จํานวน 28-31 บ่อ 
หลักการทํางานของระบบน้ี คือ การหมักสิ่งปฏิกูลให้้ย่่อยสลายในถังปิิด นานอย่่างน้้อย 28 วัน (ใส่วัน

ละ 1 ถัง เรียงตามวันที่ดําเนินการ) แล้วปล่อยสิ่งปฏิกูลออกจากถังหมักที่หมักครบตามจํานวนวันแล้ว ออกสู่
ลานทรายกรอง/ตากตะกอน โดยจะตากตะกอนให้แห้งสนิท เป็นระยะเวลา 7-14 วัน  

จากน้ัน นําปุ๋ยชีวภาพที่ตากจนแห้งสนิทที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนที่เป็นนํ้าจะไหลไปยังบ่อเก็บนํ้า
เพ่ือบําบัดและใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยนํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่าง ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบหมัก จํานวน 31 บ่อ “ศนูย์บริการและพฒันา
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุร”ี 

 
แบบท่ี 2 ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อกรองและอบกากสิ่งปฏิกูล 
หลักการทํางานของระบบน้ี คือ การหมักด้วยบ่อที่ใช้เวลาลดลงและประยุกต์บ่อทรายกรอง เป็นแบบ

หมัก อบและกรอง เพ่ือฆ่าเช้ือโรค/ไข่พยาธิด้วย แสงแดด (ความร้อน) รูปแบบการก่อสร้างเป็นบ่ออิฐก่อฉาบ
ปูนมีหลังคาเลื่อนเปิด-ปิดสองชัน เพ่ือปิดให้ปฏิกูลจากรถมาเทปิดเพ่ือป้องกันฝน แมลงวัน และอบให้กาก
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ปฏิกูลที่ตกค้างอยู่จากการกรองด้วยทรายหรือกลบดําแห้งซึ่งปลอดภัยจากเช้ือโรคก่อนนําไปใช้เป็นปุ๋ย ส่วนนํ้า
ปฏิกูลที่ผ่านการกรองจะไหลระบายสู่ลานซึมหรือร่องซึมเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยแก่ ผักและต้นไม้ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  ตัวอย่าง ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อกรองและอบแห้งจากแสงอาทิตย์ (Sand Drying 
Tank) จํานวน 10 บ่อ โดย“สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุดรธาน”ี 
 
แบบท่ี 3 การบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบผสมผสานโดยใช้บึงประดิษฐ์ 
บึงประดิษฐ์คือการก่อสร้างพ้ืนที่ชุ่มนํ้าหรือบึงโดยการ การขุดดิน การปรับระดับหรือการสร้างคันดิน 

เป็นต้น หลักการ คือ การเลียนแบบบึงที่มีอยู ่ตามธรรมชาติ เพ่ือการบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลโดยมี
ประสิทธิภาพดีกว่าพ้ืนที่ชุ่มนํ้าตามธรรมชาติที่เน้ือที่เทียบเท่ากัน เน่ืองจากมีการปรับระดับพ้ืนที่และมีการ
ควบคุมการไหลทางชลศาสตร์ภายในระบบ 

 
 
 
 
 
   
 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่าง ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อหมักรางไร้อากาศ ร่วมกับบึงประดิษฐ์แบบผสม จาก

“วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (2554)” 
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แบบท่ี 4 ระบบบําบัดสิง่ปฏิกูลแบบบอ่หมักไร้อากาศและนําก๊าซชีวภาพมาใชป้ระโยชน์

ผลิตกระแสไฟฟ้า 
หลักการทํางานของระบบน้ี คือ เติมสิ่งปฏิกูลเข้าสู่ทางด้านล่างของบ่อหมักไร้อากาศรวม แล้วผสมกับ

ตะกอนแบคทีเรียที่ตกตะกอนอยู่บริเวณก้นบ่อ จากน้ันดึงกากตะกอนจากบ่อหมักไร้อากาศไปตากแดดลาน
ตะกอน เป็นระยะเวลา 7 วัน นํ้าส่วนชะสิ่งปฏิกูลถูกบําบัดก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติโดยการเพ่ิมปริมาณออกซิเจน
ด้วยเครื่องเติมอากาศ  

 ผลพลอยได้จากก๊าซมีเทนที่เกิดจากการหมักแบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) จะนํามาใช้
ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่าง ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อหมักไร้อากาศและนําก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ผลิต
กระแสไฟฟ้า โดย “เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จังหวัดระยอง 



 
 

7. แบบแปลนเบืบื้องต้นและองค์ประกอบข

รูปที่ 6 แบบ

      

ของระบบกําจั

 
บแปลนระบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

จัดสิ่งปฏิกูลข

กําจัดสิ่งปฏิกู

  

องโครงการ 

ล  

   

7
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รูปที่ 7  ภาพสามมิติระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 

  จากรูปที่ 7 องค์ประกอบของระบบ มีดังน้ี 

หมายเลข 1  บ่อบําบัดสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย 
 1.1 บ่อหมักย่อยสลาย ทําหน้าที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยใช้

แบคทีเรียชนิดทีไม่ต้องการออกซิเจน ลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม จํานวน 32 ถัง แต่ละถ
บ่อสามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้สูงสุดประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตรและสูง 
2.1 เมตร มีประตูนํ้าเปิด-ปิด สําหรับระบายนํ้าและตะกอนอยู่ด้านล่าง มีช่องให้คนลงพร้อมฝาปิด และท่อ
ระบายอากาศ 

 1.2 ลานทรายกรอง กรองกากตะกอนอุจจาระและนํ้าที่เกิดขึ้นในระบบ และเป็น
ลานตากโดยแสงแดดช่วยให้ตะกอนแห้งเร็วขึ้น เป็นลานทรายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐฉาบปูน ขนาดความกว้าง 4  
เมตร ยาว 5 เมตรและสูง 1 เมตร ถังหมักย่อยสลาย 1 ถัง ต่อ 1 ลานทรายกรอง ภายในลานทรายกรองช้ัน
ล่างสุด บรรจุด้วยหินเบอร์ 2 หนา 20 เซนติเมตร ช้ันกลางเป็นหินเบอร์ 1 หนา 10 เซนติเมตร ช้ันบนเป็น

2 

5 

3 

6 

4 
 

1 
1.1 1.1 1.2 1.2 
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ทรายกรวด หนา 20 เซนติเมตร ส่วนช้ันบนสุดปิดทับด้วยตาข่ายพลาสติก และมีท่อระบายนํ้าจากลานตาก
ด้านล่าง ต่อท่อไปยังบ่อพักนํ้า    

หมายเลข 2  บ่อพักน้ํา ประกอบด้วยท่อระบายน้ํา เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ต่อจากลานทรายกรองเพ่ือระบายนํ้าออก และจะไหลรวมกันไปยังบ่อพักนํ้าขนาด
ความกว้าง 5.4  เมตร ยาว 17.2 เมตรและสูง 2.5 เมตร ซึ่งทําหน้าที่รวบรวมนํ้าของระบบไว้ใช้เป็นปุ๋ยนํ้า 
(Effective Micro-organisms; EM) สําหรับรดต้นไม้หรือนําไปบําบัดต่อเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
  หมายเลข 3 และ 4   โรงคลุมปุ๋ยและลานตากปุ๋ย  ขนาดความกว้าง 11.5  เมตร ยาว 18 
เมตร มีพ้ืนที่ส่วนที่เป็นลานตากแดดและหลังคากันฝน เพ่ือตากปุ๋ยและผึ่งปุ๋ยให้แห้งสนิท 
  หมายเลข 5   อาคารเก็บปุ๋ย ขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร สําหรับเก็บรวบรวม
เพ่ือนําไปบดและบรรจุถุงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือนําไปแจกจ่ายหรือจําหน่ายต่อไป 

หมายเลข 6   อาคารจอดรถ สําหรับจอดรถสูบสิ่งปฏิกูลและเคร่ืองจักรอ่ืนๆ ขนาดความ
กว้าง 3.8 เมตร ยาว 4.6 เมตรและสูง 1.2 เมตร 
 
กระบวนการทํางานของระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
 เมื่อนําสิ่งปฏิกูลจากรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลใส่ลงในบ่อหมักย่อยสลาย (หมายเลข 1.1) ซึ่งระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 1 เดือน (30 วัน) สํารองไว้จํานวน 2 ถัง (2 วัน) 32 ถัง หลักการใส่สิ่งปฏิกูลคือ 1 ถัง ต่อ 1 วัน 
 หลักการทํางานโดยใช้ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรืออาจจะมีการเติมเช้ือจุลินทรีย์ช่วยในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ในภาวะที่ไร้อากาศ เมื่อหมักครบ 28 วัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีของสารประกอบต่าง ๆ ในสิ่งปฏิกูล จากน้ัน จะปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่ลานทรายกรอง (หมายเลข 1.2)  
ส่วนที่เป็นนํ้าจะซึมผ่านช้ันทรายกรองไหลผ่านท่อนํ้าที่ฝังอยู่ด้านล่างเพ่ือระบายนํ้าออก และจะไหลรวมกันไป
ยังบ่อพักนํ้า  (หมายเลข 2)  เพ่ือรวบรวมนํ้าไปรดต้นไม้ หรือนําไปใช้ในกิจกรรมการเกษตรเป็นนํ้าหมัก
ชีวภาพ (Effective Micro-organisms; EM) ส่วนที่เป็นของแข็งจะรวมตัวกันเป็นแผ่นอยู่ที่ผิวหน้าของลาน
ทรายกรองบนตาข่ายพลาสติก ปล่อยตากแดดจนแห้ง จากน้ัน รวบรวมเพ่ือนําไปตากและผึ่งให้แห้งสนิท โรง
คลุมปุ๋ยและลานตากปุ๋ย  (หมายเลข 3 และ 4)   แล้วจึงเก็บรวบรวมเพ่ือนําไปบดและบรรจุถุงเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ในอาคารเก็บปุ๋ย (หมายเลข 5)  เพ่ือนําไปแจกจ่ายหรือจําหน่ายใช้เป็นปุ๋ยบํารุงดินต่อไป 

 
 

 


