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1. ตารางการทาํงานและแผนการปฏบิัตงิานของการดําเนินงานระยะที่ 2 

1.1 ตารางการทํางานเพื่อการสาํรวจทั้งหมดและวัตถุประสงค์ของงานระยะที่ 2 
   โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสํารวจระบบบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครแบ่งช่วงการ
เก็บข้อมูลจากเวลาทั้งหมด (ประมาณ 15 เดือน) เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ช่วงแรก 6 เดือน และช่วงที่ 2  9 เดือน 
เป็นต้น รายละเอียดการสํารวจแสดงในรูปที ่1.1 

   วัตถุประสงค์ของงานสํารวจระยะที่ 2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการบําบัดน้ําเสียที่
ได้รับเลือกจากผลการสํารวจในระยะแรก โดยมีเวลาสํารวจจากเดือนกันยายน 2553 ถึงเมษายน 2554 

   จากภาพที่ 2.1 “รายงานฉบับกลาง หมายเลข 1 (Interim Report (I))” เปลี่ยนเป็น 
“รายงานฉบับสุดท้าย หมายเลข 1 (Final Report (I))” โดย “รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)” 
เปลี่ยนเป็น “รายงานฉบับสุดท้ายหมายเลข 2 (Final Report (II))”สําหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เปลี่ยนจากเดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และยกเลิกการประชุม (2)  

1.2 พื้นที่โครงการของงานระยะที่ 2 
   งานระยะที ่2 จะดําเนินการในพื้นที่โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนของกรุงเทพมหานคร 

1.3 หน่วยงานที่ดาํเนนิงานในประเทศไทย 
   หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการสํารวจในครั้งนี้ คือ สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา ในสังกัด

สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 

1.4 นโยบายพื้นฐานในการสํารวจ 
งานสํารวจครั้งนี้ดําเนินการตามนโยบายพื้นฐานที่อธิบายในรายงานฉบับต้น หมายเลข 2  

(Inception Report (2)) 

1.5 หน่วยงานสาํรวจ 
ทีมที่ปรึกษาในการสํารวจประกอบด้วยบุคลากร 4 คน จากบริษัท โตเกียว เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล

แทนต์ จํากัด (Tokyo Engineering Consultants Co., Ltd) และ 3 คน จากบริษัท นิปปอน โคเอะ จํากัด 
(Nippon Koei Co., Ltd) ทีมสํารวจจะดําเนินงานต่อเนื่องจากงานระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 2 
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รูปที่ 1.1U ผังการสํารวจ
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of the overview of project
components

【2.11】

Proposal of land for
constructing
treatment plants and
pumping stations
related to priority
project
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2. ภาพรวมพื้นที่บําบดัน้ําเสียบึงหนองบอน 

2.1 พื้นทีบ่ําบัดน้ําเสีย 
   พื้นที่บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (Motor way) และทางรถไฟสาย Airport link ที่เชื่อมต่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิและเมืองพัทยา     
ทิศตะวันตกติดกับชุมชนหนาแน่นในพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสียโครงการคลองเตยที่กําลังจะดําเนินการ ส่วน
ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ 

   จากแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน แบ่งประเภทพื้นที่
ได้ดังนี้ ส่วนของตะวันตกเฉียงใต้จัดเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นปานกลางและแหล่งพาณิชยกรรม พื้นที่ส่วนที่
เหลือจัดเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นตํ่า Airport link จะดําเนินการในพื้นที่ส่วนเหนือของพื้นที่โครงการ และ
พื้นที่ทางตะวันตกมีแผนจะดําเนินการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับบนถนนศรีนครินทร์ ระบบขนส่งทั้ง 2 อยู่ใน
พื้นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นตํ่า ในอนาคตมีการคาดการณ์จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และอิทธิพลจากการ
พัฒนาเพราะพื้นที่ดังกล่าวต้ังอยู่ระหว่างพื้นที่เมืองที่พัฒนาแล้วทางทิศตะวันตก (พื้นที่บําบัดน้ําเสียคลองเตย) 
และสนามบินสุวรรณภูมิทางทิศตะวันออก 

2.2 ปีเปา้หมาย พืน้ที่ตามแผน ระบบรวบรวมน้ําเสีย และการนาํน้าํที่ผา่นการบําบดัและตะกอนน้าํเสีย 
      กลับมาใช้ประโยชน ์
  (1) Uปีเป้าหมาย 
   แผนแม่บทการจัดการน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการบําบัดน้ําเสียที่ร้อยละ 80 
ของปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2583 สําหรับโครงการบําบัดน้ําเสียบึง
หนองบอนมีการกําหนดไว้ที่ปี พ.ศ.2563 เนื่องจากการขยายท่อรวบรวมน้ําเสียในแต่ละระยะทําได้ยาก จึง
ออกแบบโดยคํานวณจากปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2583 เป็นฐาน ในทางตรงข้ามการออกแบบ
เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียสามารถขยายเป็นระยะ ๆ ได้ง่ายกว่า จึงออกแบบ
ตามปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 เป็นฐาน 

(2) Uพื้นที่ตามแผน 
พื้นที่บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนถูกบรรจุไว้ในแผนแม่บทการจัดการน้ําเสียฉบับปรับปรุงของ

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพ้ืนที่ใน 3 เขตปกครอง ได้แก่ เขตประเวศ และบางส่วนของเขตสวนหลวง 
และเขตบางนา รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 63.85 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย สถาน
ประกอบการพาณิชยกรรม สถาบันต่าง ๆ และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ.ศ.2563 ของสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ภาพที่ 2.1 แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
บําบัดน้ําเสีย และตารางที่ 2.1 แสดงพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ 
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ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

Uรูปที่ 2.1U แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นทีบํ่าบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 
 
Uตารางที่ 2.1U แสดงขนาดพื้นที่ซึ่งจําแนกตามขนาดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นทีบํ่าบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 

(ตร.กม.) 
ที่พักอาศัย 
หนาแน่นตํ่า 

ที่พักอาศัยหนาแน่น 
ปานกลาง 

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบัน 
พื้นที่ว่าง 
สวนฯลฯ 

ถนน 
คลอง 

รวม 

46.71 12.07 0.87 0.35 0.55 2.05 1.25 63.85 

ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
 

(3) Uระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ใช้ระบบรวบรวมน้ําเสียแบบท่อรวม (Combined System) โดยยอมให้ใช้ระบบระบายน้ําที่มี 

อยู่เดิมให้เกิดประโยชน์ 

(4) Uการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดและตะกอนน้ําเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
น้ําที่ผ่านการบําบัดมีประสิทธิภาพในการใช้รดน้ําต้นไม้และเพื่อปรับทัศนียภาพของ

กรุงเทพมหานครให้สวยงาม มีการพิจารณานําน้ําที่ผ่านการบําบัดจากโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนมา
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นในบริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งอยู่ใกล้เคียง 

ตะกอนน้ําเสียทั้งหมดจากทุกโรงควบคุมคุณภาพน้ําในกรุงเทพมหานคร ถูกส่งเข้าบําบัด        
ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม ซึ่งมีการทดลองนํากากตะกอนน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดมาใช้ประโยชน์
เพื่อผลิตปุ๋ยหมักและนําก๊าซที่เกิดจากระบบหมักมาผลิตไฟฟ้า มีการวางแผนนําตะกอนน้ําเสียจากระบบ
บําบัด-น้ําเสียบึงหนองบอนเข้าบําบัด ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม เช่นกัน 
 
 

Institutional Area
Industrial Area 

Commercial 
Area

Low Density  
Residential Area 

Medium Density 
Residential Area 

Vacant Area 
(Park etc.) 

District Boundary 

N 

0 1 km 
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2.3 กรอบการออกแบบ 
(1) Uจํานวนประชากรที่ออกแบบ 

จํานวนประชากรในพื้นที่บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนออกแบบดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2 จาก 
การคาดการณ์มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ 2 ใน 3 เขต ของพื้นที่บําบัดน้ําเสีย ได้แก่ เขตประเวศ 
และเขตสวนหลวง 

Uตารางที่ 2.2 U จาํนวนประชากรที่ออกแบบสาํหรับพื้นที่บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 
                  (คน) 

เขต ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2573 ปี พ.ศ.2583 
บางนา 27,432 27,432 27,432 
ประเวศ 191,670 203,770 216,470 
สวนหลวง 19,762 20,371 20,981 

รวม 238,863 251,574 264,883 
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

   การออกแบบอัตราการไหลของน้ําเสียในพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2.3 
 
Uตารางที่ 2.3 U อตัราการไหลของน้ําเสียที่ออกแบบของพื้นที่บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 

หน่วยน้ําประปา (ลิตร/คน/วัน) 
ปี 

พ.ศ. 
ประชากร 

(คน) ที่พักอาศัย ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 

ทั้งหมด 
 

น้ําประปา 
(ลูกบาศก์- 
เมตร/วัน) 

% การเกิด 
น้ําเสีย 

ปริมาณน้ําเสียที่ 
เกิดขึ้น 

(ลูกบาศก์เมตร/วัน)

2563 238,863 186 279 465 111,071 80 88,857 
2573 251,754 197 296 493 124,026 80 99,221 
2583 264,883 200 300 500 132,442 80 105,953 

 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณน้ําเสีย 

ที่เกิดขึ้น 
(ลบ.ม./วัน) 

อัตราการ 
ครอบคลุม 
น้ําเสีย (%) 

น้ําเสียที่ 
รวบรวมได้ 
(ลบ.ม./วัน) 

 
อัตราน้ําซึม 
เข้าท่อ (%) 

 

ปริมาณน้ําซึม 
เข้าท่อ 

(ลบ.ม./วัน) 

อัตราการไหลของ 
น้ําเสียที่ออกแบบ 

(ลบ.ม./วัน) 

2563 88,857 70 62,200 40 24,880 87,080 
2573 99,221 80 79,377 40 31,751 111,128 
2583 105,953 90 95,358 40 38,143 133,501 

ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
 
2.4  พื้นที่ก่อสร้างระบบบําบัดน้าํเสีย 

  แผนภาพพื้นที่ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียหนองบอน แสดงไว้ในรูปที่ 2.2 บริเวณพื้นที่ 
ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียอยู่ใกล้กับสวนหลวง ร.9 และอยู่ในพื้นที่บึงรับน้ําในโครงการแก้มลิง ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักการระบายน้ํา ศูนย์กีฬาทางน้ําภายใต้การจัดการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและมีบึงรับน้ําซึ่งเปิดให้ประชาชนมาใช้เป็นสถานที่พักผ่อน การก่อสร้าง
อาคารบริหารของสํานักการระบายน้ํา (กองเครื่องจักรกล และกองระบบอาคารบังคับน้ํา) และห้องปฏิบัติการ
เริ่มก่อสร้างในพื้นที่ส่วนบริหารงานของสํานักการระบายน้ํา 
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    มีพื้นที่ที่เหลือเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียได้ ซึ่งมีขนาดประมาณ 0.035 
ตารางกิโลเมตร หรือ 3.5 เฮกแตร์ (บนพื้นที่ 0.011 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.1 เฮกแตร์ โดยสามารถใช้
ประโยชน์เหนือพื้นดินได้) พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดแคบมากเมื่อใช้ในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียที่ 135,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดกะทัดรัดจึงได้รับการเลือกใช้ในโครงการนี้ เพื่อให้มีการใช้พื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงใชพ้ื้นที่ทั้งใต้ดินร่วมกับการใช้พื้นที่เหนือพื้นดิน จากผลการสํารวจทางธรณีวิทยา
ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าว ประกอบด้วยช้ันดินที่มีค่า N (ค่าความสามารถในการรับน้าํหนัก) มากกว่า 40 ที่
ระดับความลึก 30 เมตร และชั้นดินที่รับนํ้าหนักด้วยค่า N มากกว่า 50 ที่ระดับความลึก 40 เมตร 
 

 
 ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

Uรูปที่ 2.2U พื้นที่บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนที่เสนอ 
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3.  การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้าํเสยีเบื้องต้น 

3.1 การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย 
   3.1.1 Uปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบ 
    (1) การแบ่งพื้นที่รับนํ้าโดยพิจารณาการออกแบบปริมาณน้ําเสียที่มีอยู ่

   การก่อสร้างบ่อดักน้ําเสียจากจุดปล่อยน้ําทิ้งบริเวณปลายท่อระบายน้ําก่อนจุดปล่อย
เพื่อดักรับน้ําเสียไม่ให้น้ําเสียไหลลงคลอง (ระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย)  พื้นที่บริการบําบัดน้ําเสียสามารถแบ่ง
ได้เป็นพื้นที่รับนํ้าเสียย่อย 94 พื้นที่ โดยอาศัยสภาพการรวมกันและปล่อยทิ้งน้ําเสียที่มีจุดไหลลงคลองต่าง ๆ 
กัน ทั้งโดยท่อรับน้ําตามแนวสองข้างของถนน และสองฝั่งของคลองที่มีพื้นที่ติดกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.1    
น้ําเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับน้ําย่อย 94 แห่งจะกลายเป็นปริมาณน้ําเสียที่ออกแบบในโครงการบําบัด-
น้ําเสียหนองบอน 

(2) น้ําเสียภายในพื้นที่รับน้ําย่อย 
    จํานวนประชากรและปริมาณนํ้าเสียที่ออกแบบได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 2.3 กรอบการ
ออกแบบที่เสนอไว้ก่อนแล้ว การออกแบบปริมาณนํ้าเสียภายในพื้นที่รับน้ําย่อยประมาณการขึ้นจากกรอบ
ของการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uรูปที่ 3.1U พื้นที่รับน้ําจากจุดปล่อยน้ําที่มีอยู่ 

50700kawajiri
テキストボックス
7
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3.1.2 Uพื้นฐาน 
   (1) อัตราการดักน้ําเสีย 
    การดักน้ําเสียสําหรับการออกแบบบ่อดักน้ําเสียจะกําหนดไว้เท่ากับ 5 เท่าของอัตราไหล
เฉลี่ยในฤดูแล้ง (5DWF) และอัตราการดักน้ําเสียสําหรับการออกแบบท่อรวบรวมน้ําเสียจะกําหนดไว้ที่ 2 ถึง 
5 เท่า ของอัตราไหลเฉลี่ยในฤดูแล้ง (2-5 DWF) 
   (2) โครงสร้างของบ่อดักน้ําเสีย 
    ระดับของสันเวียร์ที่เหมาะสม และเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อลอด (orifice) ที่ได้ขนาดจะ
ได้รับการออกแบบ โดยนําค่าระดับน้ําคลอง และอัตราไหลเข้าของน้ําเสียมาประกอบการออกแบบ ประตูกัน
น้ําไหลย้อน (flap gate) ควรได้รับการติดต้ังเพื่อป้องกันน้ําคลองไหลย้อน ส่วนระดับความสูงของสันเวียร์
ควรออกแบบให้สูงกว่าระดับนํ้าคลองถ้าหากทําได้ 

(3) การลดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย 
วิธีการลดจํานวนบ่อดักน้ําเสียสามารถทําได้โดยเลือกตําแหน่งบ่อดักน้ําเสีย 2-3 จุด 

ที่อยู่ใกล้กัน นํามาออกแบบให้รวมกันเป็นบ่อดักน้ําเสียเดียว และปิดช่องทางไหลออกของบ่อดักน้ําเสียที่
ไม่ได้ใช้ อย่างไรก็ตามท่อระบายน้ําและทางน้ําไหลออกเดิมยังคงอยู่ ภายใต้การรับผิดชอบออกแบบของ
สํานักการโยธา ดังนั้นจึงต้องมีการปรึกษาหารือและรว่มมือกันอย่างใกล้ชิดก่อนจะดําเนินการใด ๆ  

(4) การวางแนวท่อดักน้ําเสีย (ใต้คลองหรือถนน) 
แนวท่อดักน้ําเสียจะวางตัวอยู่ใต้ถนนหรือคลอง ซึ่งมีข้อดีและข้อด้อยในทั้งสองกรณี 

แนวที่เหมาะสมที่สุดควรจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นแนวก่อสร้างฯ 
(5) วิธีการวางท่อรวบรวมน้ําเสีย 

ท่อรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่โครงการหนองบอนนั้นจะต้องวางไว้ในระดับที่ลึกมาก ไม่ว่าจะ 
วางตามแนวถนนหรือแนวคลอง เพราะท่อรวบรวมน้ําเสียส่วนใหญ่จะต้องวางลอดใต้คลอง ดังนั้นการ
ก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิดหน้าดินจึงไม่เหมาะสม 

    โดยท่ัวไปค่าก่อสร้างท่อด้วยวิธีดันท่อลอดใต้ดิน (Pipe jacking) จะแพงน้อยกว่าการ
ก่อสร้างด้วยวิธีผนังปล่องอุโมงค์ (shield) ถ้าหากเส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร การก่อสร้าง
ด้วยวิธีดันท่อจะสามารถกระทําได้สะดวกหากความยาวของช่วงท่อนั้นสั้นกว่า 1,000 เมตร ท่อรวบรวม    
น้ําเสียในพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสียหนองบอนนั้นอยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าว ดังนั้นจึงเลือกใช้วิธีการก่อสร้าง
น้ําเสียด้วยวิธีการดันท่อลอดใต้ดิน (pipe jacking) 

(6) สถานีสูบนํ้าเสยี 
สถานีสูบน้ําเสียระหว่างทางจําเป็นต้องก่อสร้างที่บริเวณปลายทางของแนวท่อรวบรวม

น้ําเสีย อย่างไรก็ตามตําแหน่งที่ต้ังนั้นอยู่ใกล้โรงควบคุมคุณภาพน้ํามาก ดังนั้นจึงไม่มีการวางแผนให้มีสถานี
สูบน้ําเสียระหว่างทางจึงใช้เฉพาะสถานีสูบน้ําเสียในโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 

(7) การเก็บรวบรวมน้ําเสียที่ไหลลงสู่คลองโดยตรง 
ระบบท่อรวม (Combined system) เป็นระบบท่อรวบรวมน้ําเสียที่นํามาใช้ในพื้นที่

โครงการฯ หนองบอน เช่นเดียวกันกับพ้ืนที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร บ่อดักน้ําเสียจะก่อสร้างไว้ที่จุดเหนือ
จุดปล่อยน้ําออกของระบบท่อรวบรวมน้ําเสียที่เชื่อมบ่อดักน้ําเสียออกมาจากท่อระบายน้ําเดิม การก่อสร้าง
บ่อดักน้ําเสียจะยากมากในกรณีที่เป็นการปล่อยระบายน้ําเสียจากบ้านเรือนลงสู่ลําคลองโดยตรง จึงมีการ
เสนอว่า ควรมีการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ําเสียขนานไปตามแนวคลองเพื่อรวบรวมน้ําเสียจุดปลายทาง 
เช่นเดียวกับที่มักพบได้บ่อยในพื้นที่ภูเขาของประเทศญี่ปุ่น 
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3.2 การวางเสน้ทางท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  3.2.1 Uการเลือกเส้นทาง 
   เงื่อนไขเริม่ต้นต่อไปนี้กําหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกเส้นทางวางท่อรวบรวมน้ําเสีย 

(1) จะทําการรวบรวมน้ําเสียจากทุกจุดทางออกของท่อรวบรวมน้ําเสีย 
(2) ท่อรวบรวมน้ําเสียวางอยู่ใต้คลองหรือถนน 
(3) จะมีการเชื่อมต่อท่อจากจุดปล่อยน้ําเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ํา โดยเส้นทางที่สั้นที่สดุ 

เท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะภูมิประเทศของพื้นที่บริการเป็นที่ราบมาก 
(4) น้ําเสียจะถูกรวบรวมและส่งไปยังบริเวณก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ํา ซึ่งต้ังอยู่ 

ใกล้เคียงกับสวนหลวง ร.9 
   ในที่สุด การรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ํามี 2 เส้นทางเพื่อลดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อรวบรวมน้ําเสีย ซึ่งจะส่งผลใหส้ามารถลดค่าก่อสร้างให้ได้  เสน้ทางท่อที่เหมาะสม
ที่สุดที่ได้รับการคัดเลือกและนําเสนอในรูปที่ 3.2 
   - ความยาวของท่อรวบรวมน้ําเสียทั้งหมด 64.3 กิโลเมตร 
   - ความลึกเฉลีย่ของแนวท่อรวบรวมน้ําเสีย 10.3 เมตร 
   - ความลึกของท่อรวบรวมน้ําเสีย ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ําจะอยู่ระหว่าง 20 ถึง 21 เมตร จากผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uรูปที่ 3.2U แนวเส้นทางของท่อรวบรวมน้ําเสีย 
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  3.2.2 Uผลสรุปของท่อรวบรวมน้ําเสีย 
   ขนาด ความยาว และเงื่อนไขต่าง ๆ ของทอ่รวบรวมน้ําเสียและบ่อพักที่ใช้ก่อสร้างสรุปไว้ดัง
ในตารางที่ 3.1 
Uตารางที่ 3.1 U ผลสรุปของท่อรวบรวมน้ําเสีย 

ท่อน้ําเสีย บ่อพักแนวด่ิง 
ความยาว (ม.) จํานวน ความลึกเฉลี่ย (ม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง 

(มม.) ใต้ถนน ใต้คลอง ใต้ถนน ใต้คลอง ใต้ถนน ใต้คลอง 
300 480 0 4 0 6.9 -
450 0 1,455 0 11 - 7.8
600 4,970 24,900 36 172 7.5 8.1
800 4,025 9,720 27 50 14.9 10.0

1,000 4,270 755 22 5 11.7 13.3
1,200 1,595 4,125 11 23 16.7 14.8
1,500 4,970 2,645 21 19 19.0 15.6
2,000 385 0 3 0 20.6 -
รวม 20,665 43,600 124 280 - -

 ที่มา : คณะผู้ศึกษา JICA 
  

3.3  Uปัญหาและมาตรการแก้ไขทางเทคนคิในอนาคต 
จากคําอธิบายในรายงานแผนแม่บทมีปัญหามากมายเกี่ยวกับระบบท่อรวบรวมน้ําเสียและระบบ 

บําบัด ปัญหาเหล่านี้ควรจะได้รับการแก้ไข ด้วยมาตรการระยะปานกลาง และระยะยาว หลังจากการดําเนิน
โครงการตามที่เสนอ ตลอดจนก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ํา ท่อรวบรวมน้ําเสียและบอ่ดักน้ําเสียภายใต้งาน
ศึกษาความเหมาะสมครั้งนี ้

3.3.1 Uการป้องกันน้ําคลองไหลย้อน 
การติดต้ังประตูกันน้ําไหลย้อน (Flap gate) เพื่อป้องกันน้ําไหลย้อน จากที่เห็นในพื้นที ่

บําบัดน้ําเสียอื่น ๆ กรณีมีเศษขยะเข้าไปขัดขวางประตูน้ําไม่ให้สามารถปิดได้สนิท ประตูกันน้ําจะไม่สามารถ
ป้องกันน้ําคลองไหลย้อนได้ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องใช้ทั้งมาตรการแก้ไขทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  
    - การดําเนินมาตรการระยะสั้น ทําความสะอาดบ่อดักน้ําเสียอย่างสมํ่าเสมอ  
    - ดําเนินมาตรการระยะปานกลางและมาตรการระยะยาว การปรับเปลี่ยนพื้นที่บริการ
ให้เป็นระบบสูบระบายและปิดทางออกของบ่อดักน้ําเสียทั้งหมด  
   3.3.2 Uการสนับสนุนการต่อเชื่อมท่อเพื่อรวบรวมน้ําเสียที่รั่วไหลเข้าสู่ระบบบําบัด 
    การเก็บรวบรวมน้ําเสียที่ยังรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ําเข้ามาสู่ระบบบําบัดนับเป็นสิ่งสําคัญมากที่
จะทําให้แหล่งน้ํามีคุณภาพดีขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมน้ําเสียให้ได้ทั้งหมด (100%) ในอนาคต จึง
จําเป็นต้องมีการใช้กฎหมายบังคับให้มีการต่อเชื่อมท่อจากทุกบ้านเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ําเสีย ดังนั้น จึงควร
พิจารณาให้มีการสนับสนุนร่วมทุนจากสํานักงานเขต หรือกรุงเทพมหานคร  
    การสนับสนุนการต่อเชื่อมท่อ ควรดําเนินการโดยสํานักการโยธาร่วมกับสํานักการระบาย
น้ํา โดยสํานักการโยธา เป็นผู้รับชอบการต่อเชื่อมระหว่างบ้านพักกับท่อระบายน้ํา 
   3.3.3 Uการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ําเสียที่
มีอยู่ในปัจจุบันU  
    ท่อระบายน้ําในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักการโยธา หรือสํานักงานเขต และ
สํานักการระบายน้ํา ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง การเดินระบบ และบํารุงรักษา บ่อดักน้ําเสีย และท่อ
รวบรวมน้ําเสีย ปัญหาเกี่ยวกับการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบท่อระบายน้ําที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้แสดง
เอาไว้อย่างละเอียดจากการเก็บข้อมูล โดยการออกสํารวจในพื้นที่จริงในงานศึกษาความเป็นไปได้นี้ ซึ่งแสดง
ไว้ในตารางที่ 3.2 
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Uตารางที่ 3.2 U ปัญหาและมาตรการแก้ไขที่เกี่ยวกับระบบระบายน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ขั้นตอน ปัญหา มาตรการแก้ไข 

การจัดการ
ข้อมูล
รายละเอียด
เกี่ยวกับระบบ
ท่อ 

ข้อมูลเกี่ยวกับท่อระบายน้ําจําเป็นต่อ
การศึกษาความเหมาะสมในครั้งนี้ แต่ข้อมลูที่
จําเป็นนั้นไม่สามารถจัดหาได้เพราะท่อเหล่านี้
ได้ก่อสร้างไว้หลายปีแล้ว สํานักงานเขตจึงต้อง
เตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้ รายการระบบท่อน้ําเสีย 
ซึ่งตามปกติจะมีจัดเตรียมไว้ในหลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น แต่กลบัไม่มีการรวบรวม 
ข้อมูลเหล่านี้ไว้ ข้อมูลที่ได้จึงขึ้นอยู่กับความ
ทรงจําของวิศวกรเฉพาะบุคคล 

รายการระบบท่อรวบรวมน้ําเสียควร
ทําการศึกษา เก็บข้อมูลไว้ให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะทําได้ โดยใช้ระยะเวลาและ
งบประมาณตามความจําเป็น ระบบเก็บ
ข้อมูล แผนที่อเิล็กทรอนิกส์ทีม่ีการ
เช่ือมโยงกันเป็นระบบมีใช้อยู่ทั่วไป
สําหรับเมืองใหญ่ในประเทศญีปุ่่น สิ่ง
เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับระบบระบาย
น้ํา ที่มีประสิทธิภาพของ
กรุงเทพมหานคร 

การสุ่มตัวอย่าง
ดูสภาพภายใน
ท่อระบายน้ํา 

มีการดําเนินการทําความสะอาดท่อระบายน้ํา 
แล้ว อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจสอบสภาพ
ความทรุดโทรมของระบบท่อระบายน้ําใน
ปัจจุบันด้วย 

มีความเป็นไปได้ที่การเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนแล้วเป็นสาเหตุให้เกิดการทรุด
ตัวของผิวจราจรเนื่องมาจากท่อระบาย
น้ําที่เก่าหรือแตกหัก อุบัติเหตุนี้สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ โดยมาตรการป้องกัน
ล่วงหน้า คือ มกีารตรวจสอบสภาพ
ภายในท่อด้วยกล้องโทรทัศน ์ตามแผน
ที่กําหนดไว้ 

ขีด
ความสามารถ
ในการรับอัตรา
ไหลของน้ําเสีย 

ขีดความสามารถที่แทจ้ริงของท่อระบายน้ําเสีย
ในปัจจุบัน ไมม่ีความชัดเจน ถึงแม้ว่าท่อดักน้ํา
เสียได้รับการออกแบบไว้ที่ 5 เท่าของอัตราไหล
ช่วงฤดูแล้ง (5DWF) เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 
แต่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการไหลล้น
ของน้ําฝนออกก่อนเข้าบ่อดักน้ําเสีย ถึงแม้ว่า
ท่อดักน้ําเสียจะมีการก่อสร้างอย่างถูกต้องแล้ว 

การตรวจสอบท่อระบายน้ําที่มีอยู่
ทั้งหมด ตลอดพื้นที่รับน้ํา คํานวณ
ปริมาณน้ําฝนตกที่ต้องระบายน้ําออก
และประเมินขดีความสามารถที่มีอยู่ 
หากพบว่าขีดความสามารถไมเ่พียงพอ 
ควรดําเนินการเปลี่ยนหรือก่อสร้างท่อ
ใหม ่
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4. การออกแบบเบื้องต้นของโรงควบคมุคุณภาพน้าํหนองบอน 

4.1  การวางแผนขัน้พืน้ฐาน 
  4.1.1  Uโครงร่างของโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองบอน 
    โครงร่างของโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองบอน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดลําดับให้มีความสําคัญ
สูงสุด สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1 

Uตารางที่ 4.1 U โครงร่างของโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองบอน 
หัวข้อ ขนาด/หมายเหตุ 

ขีดความสามารถบําบัด 135,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวัน ตามแผนหลกัในเป้าหมายปี 2040 (พ.ศ.
2583) 

ที่ต้ังโรงควบคุมคุณภาพน้ํา ข้างบึงหนองบอนภายใต้โครงการแก้มลิง ติดกับสวนหลวง ร.9 (พื้นที่ 
3.5 เฮกแตร ์ซึง่สามารถใช้ได้บนพื้นดินเพียง 1.1 เฮกแตร)์ 

  4.1.2 Uลักษณะสมบัติของน้ําเสียที่ใช้ในการออกแบบ 
    ลักษณะสมบัติของน้ําเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียหนองบอน และ
มาตรฐานน้ําที่ผ่านการบําบัดนั้น สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2 
 
Uตารางที่ 4.2 U คณุภาพน้ําที่ใช้ออกแบบ 

คุณสมบัติน้ําที่เข้าสู่ระบบบําบัด 
พารามิเตอร์ พ.ศ.2583 

(ตามแผนแม่บท) 
พ.ศ.2563 

(ศึกษาความเหมาะสม) 

มาตรฐานน้ําที่ผ่าน 
การบําบัด 

พีเอช (pH)   5.5 – 9 
ค่า บีโอดี (BOD) 150 mg/l 100 mg/l 20 mg/l 
ของแข็งแขวนลอย (SS) 150 mg/l 100 mg/l 30 mg/l 
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) 30 mg/l 20 mg/l 10 mg/l 
ไนโตรเจน (แอมโมเนีย) - - 5 mg/l 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) 8 mg/l 6 mg/l 2 mg/l 
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) - - 5 mg/l 
ไขมัน น้ํามัน (Oil & Grease) - - 5 mg/l 
แหล่งข้อมูล : ผู้เชี่ยวชาญ JICA 
 

  U4.1.3 การคาดการณ์อัตราไหลของน้ําเสียช่วงฤดูแล้ง และขีดความสามารถที่ใช้ออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสีย U อัตราไหลช่วงฤดูแล้งที่เข้าสูร่ะบบบําบัดน้ําเสีย ระหว่างปี 2563 ถึง 2583 ซึ่งเป็นปีเป้าหมาย
ของแผนแม่บทได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.3 

Uตารางที่ 4.3 U คาดการณ์อัตราการไหลของน้ําเสียช่วงฤดูแล้ง 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

รายการ 
พ.ศ.2563 (2020) พ.ศ.2573 (2030) พ.ศ.2583 (2040) 

อัตราไหลเฉลี่ยรายวัน 87,100  111,100  133,600  
อัตราไหลมากที่สุดรายชั่วโมง 174,200  222,200  267,200  
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
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    ระบบบําบัดน้ําเสียที่สมบูรณ์เต็มโครงการจะประกอบด้วย สายการบําบัดน้ําเสียสามสาย 
แต่ละสายสามารถบําบัดน้ําเสียได้ 45,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งพิจารณาจากอัตราการไหลของน้ําเสียที่ได้
คาดการณ์ไว้ และขีดความสามารถซึ่งออกแบบไว้ให้สามารถรับน้ําเสียดังกล่าวได้ 

    งานโยธาและสถาปัตย์ของสายการบําบัดน้ําเสียทั้ง 3 สาย จะดําเนินการก่อสร้างพร้อมกัน
ต้ังแต่เริ่มแรก  เพราะการทยอยก่อสร้างแต่ละช่วงนั้นไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ สําหรับงานด้านเครื่องกล
และไฟฟ้าสามารถก่อสร้างเพียงเฉพาะ 2 สาย ในระยะแรกเริ่มก่อน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน
ระยะแรก เนื่องจากมีความเป็นไปได้ในการทยอยติดต้ังเครื่องจักร 

    ช่วงเวลาในแผนพัฒนา และการออกแบบขีดความสามารถของโครงการบําบัดน้ําเสีย
หนองบอน พร้อมทั้งอัตราไหลที่คาดการณ์ไว้ แสดงในตารางที่ 4.4 
 
Uตารางที่ 4.4 U ขดีความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสีย 

ปี พ.ศ. งานโยธาและสถาปัตย์ งานเครื่องกลและไฟฟา้ 
ขีดความสามารถในการบําบัด 

น้ําเสียที่ออกแบบไว้  
เริ่ม-2564 3 สายการบําบัด 2 สายการบําบัด 90,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
2565-2574 3 สายการบําบัด 2 + (1/2) สายการบําบัด 112,500 ลกูบาศก์เมตร/วัน 
2575-2583 3 สายการบําบัด 3 สายการบําบัด 135,000 ลกูบาศก์เมตร/วัน 

4.1.4 Uแนวคิดในการออกแบบและเกณฑ์การออกแบบ 
แนวคิดในการออกแบบและเกณฑ์การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียหนองบอนสามารถ 

สรุปได้ดังนี้ 
1) ขีดความสามารถของเครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้างต่าง ๆ ของระบบบําบัดน้ําเสียนั้น

ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับอัตราไหลเฉลี่ยรายวัน และในขณะเดียวกันขีดความสามารถของระบบสูบ
น้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียได้รับการออกแบบให้สามารถรับอัตราไหลสูงสุดรายชั่วโมงได้ 

2) ระบบบําบัดน้ําเสียหนองบอนจะออกแบบให้รับนํ้าในฤดูฝนได้ถึง 5 เท่า ของอัตราไหล
เฉลี่ยในฤดูแล้ง (5DWF) น้ําเสียตามปริมาณที่ออกแบบจะผ่านกระบวนการบําบัดขั้นที่สอง ซึ่งประกอบด้วย 
กระบวนการทางชีววิทยา ขณะเดียวกันปริมาณน้ําเสีย 2 เท่าของอัตราไหลในฤดูแล้งที่ออกแบบจะผ่าน
กระบวนการบําบัดขั้นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยการแยกขยะ กรวด ทราย ซึ่งปะปนมาออกไป ส่วนน้ําที่มากกว่า
สามเท่าของอัตราการไหลที่ออกแบบจะไหลล้นออกไปโดยไม่ได้รับการบําบัด 

3) กระบวนการบําบัดต้องสามารถกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้เพื่อให้ได้คุณภาพน้ําทิ้ง
ที่ได้มาตรฐาน 

4) กระบวนการบําบัดที่กําหนด จะต้องสามารถปรับตัวได้กับภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของปริมาณมลสารในน้ํา เพราะปริมาณมลสารในช่วงปีแรก ๆ ที่เริ่มต้นเดินระบบนั้น คาดการณ์ว่าจะ
ตํ่ากว่าปริมาณมลสารที่ออกแบบ 

5) ตะกอนน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียจะผ่านระบบรีดเอาน้ําออกในระบบบําบัด 
และถูกขนส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียหนองแขม ซึ่งจะเป็นที่ต้ังของระบบบําบัดตะกอนแบบรวม ซึ่งเป็นศูนย์
บําบัดตะกอนจากทุกโรงบําบัดในกรุงเทพมหานคร 

6) การพิจารณาสภาพภูมิประเทศและการควบคุมมลพิษโดยคํานึงถึงผลกระทบทางลบ เช่น 
กลิ่น เสียง และความสั่นสะเทือน ไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม และสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบ 
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4.2 การเลือกกระบวนการบําบดัน้ําเสีย 
4.2.1 Uการเปรียบเทียบทางเลือก 

    กระบวนการบําบัดน้ําเสีย 4 แบบ ที่เหมาะสมกับสถานที่ต้ัง และเกณฑ์กําหนดจะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นทางเลือกของโครงการบําบัดน้ําเสียหนองบอนนี้ได้แก่ กระบวนการเวียนกลับ ไนตริฟิเคชั่น 
(Nitrification) และดิไนตริฟิเคชั่น (Denitrification), Recycled Nitrification and Denitirification 
Process (RNDP), Sequencing batch sector (SRB), ถังปฏิกรณ์เมมเบรน (MBR) และแอกติเวทเต็ด-
สลัดจ ์ชนิดมีการเติมก้อนพาหนะ (CAASP) 

    ผลจากการเปรียบเทียบทําให้ทราบว่า กระบวนการแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ชนิดมีการเติมก้อน
พาหะ (Carrier Added Activated Sludge Process (CAASP)) เป็นกระบวนการที่เสนอแนะให้ใช้เพราะขอ้ 
ได้เปรียบดังต่อไปนี้ 

1) ระบบมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการกําจัดสารอินทรีย์ และการทําปฏิกิริยา        
ไนตริฟิเคชั่น เป็นไปตามที่คาด เพราะการทํางานของแบคทีเรีย nitrifying และสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่อาศัยในก้อน
พาหะ 

2) โดยพ้ืนฐาน เทคโนโลยีในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบจะเป็นแบบเดียวกับ RNDP  
และกรุงเทพมหานครมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีของระบบนี้อยู่แล้ว 

3) CAASP มีความยืดหยุ่นสูง  ในช่วงฝนตกหนักเพราะก้อนพาหะจะยังคงอยู่ในถังเติม
อากาศ และช่วยรักษาตะกอนจุลินทรีย์ที่อาศัยในก้อนพาหะเอาไว้ 

4) ปริมาณก้อนพาหะสามารถเพิ่มหรือลดได้ ขึ้นกบัปริมาณมลสารในน้ําเสยีที่เข้าระบบ เมื่อ 
เริ่มเดินระบบและสามารถเตมิก้อนพาหะลงไปอีกได้ในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ 

5) CAASP เป็นระบบที่ให้ผลคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วัดในรูปมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากท่ีสุด 
เพราะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการเดินระบบและการบํารุงรักษาต่ําที่สุด 

4.3 การวางแผนสว่นประกอบของระบบบําบดัน้ําเสีย 
4.3.1 Uแนวคิดในการวางแผนส่วนประกอบของระบบบําบัดน้ําเสีย 

1) พิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน รวมถึง ค่าลงทุนเริ่มต้น, ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบและบํารุงรักษา ตลอดจนค่าเปลี่ยนอะไหล่ 

2) การเดินระบบสามารถทําได้อย่างมีเสถียรภาพและง่ายต่อการบันทึกข้อมูลย้อนหลังที่
จําเป็นและการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบ SCADA และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

3) ประหยัดพลังงานได้มากในภาพรวม โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มีการเดิน
ระบบที่พอเหมาะ และลดการสูญเสียพลังงานในน้ําให้เหลือน้อยที่สุด 

4) ประหยัดงบลงทุน โดยการทยอยทําการติดต้ังเครื่องจักรไฟฟ้าเป็นระยะ ๆ แล้ว 
พิจารณาให้สอดคล้องกับอัตราการไหลของน้ําเสียและปริมาณมลสาร 

5) พิจารณาผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อม 

4.3.2 Uการออกแบบอัตราไหลของน้ําเสีย 
อัตราไหลน้ําเสียที่ใช้เพื่อการออกแบบ ของแต่ละกระบวนการสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.5 
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Uตารางที่ 4.5 U อตัราไหลน้ําเสียที่ออกแบบ 
อัตราการไหลออกแบบ คําอธบิาย 
อัตราไหลน้ําเสียเข้าสู่
ระบบบําบัด 

อัตราไหลน้ําเสียเข้าระบบมากที่สุด ซึ่งเป็นในช่วงเวลาที่น้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัด
สูงสุดเท่ากับ 5 เท่า ของอัตราไหลออกแบบ 

กระบวนการบําบัด
ขั้นต้น 

ปริมาณน้ําเสีย 3 เท่าของอัตราไหลออกแบบ คือ อัตราไหลที่สามารถจะรับน้ํา
เสียเข้ามาสู่กระบวนการบําบัดขั้นต้น ได้แก่ ถังดักกรวดทราย และตะแกรง
ละเอียด 

กระบวนการบําบัดขั้น
สอง 

อัตราไหลออกแบบจะไหลเขา้สู่ระบบบําบัดในขั้นที่สอง ซึง่ประกอบด้วยการ
บําบัดทางชีวภาพ เช่น ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน 

กระบวนการแอกติเวท
เต็ดสลัดจ์ในภาวะฝนตก 

ปริมาณสองเท่าของอัตราไหลออกแบบ นั่นคือ น้ําส่วนเหลือจากระบบบําบัดขั้นที่ 
1 มทีางเลือกสองทาง คือ ไหลลงสู่แหล่งน้ําหลังผ่านกระบวนการบําบัดขั้นแรก
หรือไหลไปสู่กระบวนการแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ในภาวะฝนตก ในกรณีกระบวนการ
แอกติเวทเต็ดสลัดจ์ในภาวะฝนตก อัตราไหลสองเท่าของอัตราไหลออกแบบจะ
ไหลเข้าสู่ส่วนปลายของถังเติมอากาศ 

การปล่อยทิ้งโดยตรง ปริมาณสองเท่าของอัตราไหลออกแบบ ซึ่งส่วนที่มากกว่า คือ 3 เท่า ของอัตรา
ออกแบบจะสามารถผ่านเข้ากระบวนการบําบัดขั้นต้นได้จะถูกปล่อยทิ้งออกไปสู่
แหล่งน้ําโดยตรง โดยถูกสูบผา่นเครื่องสูบน้ํา 

ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
 

4.3.3 Uแหล่งน้ํารองรับนํ้าทิ้ง 
ในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียหนองบอน มีแหล่งรับน้ําทิ้งมากกว่าหนึ่งแห่ง เพื่อเป็นแหล่ง

สํารองไว้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ได้แก่ คลองหนองบอน บึงรับน้ําหนองบอน และอุโมงค์ระบายน้ําหนอง
บอน เพื่อเป็นทางเลือกของแหล่งรับน้ําได้ ส่วนหนึ่งของน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วจะกําหนดแผนเพื่อให้เป็นน้ํา
ใช้สําหรับรักษาทัศนียภาพให้สวยงามของสวนหลวง ร.9 ที่อยู่ติดกัน 

แผนภาพแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ และการไหลของระบบบําบัดน้ําเสียและ 
แหล่งน้ํารองรับนํ้าทิ้ง ขึ้นกับคุณสมบัติของน้ําทิ้งแสดงไว้ในรูปที่ 4.1 
 

 
 

 
Uรูปที่ 4.1U อัตราการไหลออกแบบและแหล่งน้ํารองรับน้ําทิ้ง 

 
 
 

ถังตกตะกอน 

เครือ่งสูบนํ้าทิ้ง 

การบําบัด
ขั้นต้น 

ถังเติมอากาศ 

บึงรับน้ํา 

คลองหนองบอน แอกติเวทเต็ด
สลัดจ์ในภาวะ   

ฝนตก

2 เท่าอัตราไหลในฤดูแล้ง

2เท่าอัตราไหลหน้าแล้ง

1 เท่าอัตราไหลในฤดูแล้ง

เครือ่งสูบนํ้า 

น้ําเข้า 

5 เท่าอัตรา 
ไหลในฤดูแล้ง 

3 เท่าอัตรา 
ไหลในฤดูแล้ง 
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4.3.4 Uการวางแผนภาคตัดชลศาสตร์ 

ภาคตัดชลศาสตร์ในสภาพอากาศไม่มีฝน และมีฝน แสดงดังในรูปที่ 4.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2U การวางแผนภาคตัดชลศาสตร์ 
 

4.3.5 Uการเลือกกระบวนการบําบัดตะกอน 
ตะกอนน้ําเสีย (Sludge) ซึ่งเกิดขึ้นจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองบอน นั้น มแีผนจะ 

ส่งไปบําบัดยังโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม ชนิดของเครื่องรีดน้ําออกจากตะกอนนั้นจะคัดเลือกโดย
คํานึงถึง ประสิทธิภาพในการแยกน้ําออกจากตะกอน ราคาและความคุม้ทุน และความยากง่ายในการเดิน
ระบบ และบํารุงรักษา เครื่องรีดตะกอนมีสามประเภท ได้แก่ เครื่องรีดสายพาน (belt press) เครือ่งหมุน
เหวี่ยงตะกอน (centrifugal) และเครื่องแบบเกลียว (Screw Press) พบว่า เครื่องรีดตะกอนชนิดสายพาน 
(belt press) เป็นเครื่องที่เสนอแนะใหใ้ช้กบัโครงการนี้ เนื่องจาก 

1) คุณสมบัติของตะกอนที่รีดน้ําแล้วของกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่อนข้างเสถียรและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความคุ้นเคยกับการเดินระบบและบํารุงรักษา เครื่องรีดตะกอนชนิดนี้ซึ่งมีใช้
กันอย่างกว้างขวางในโรงควบคุมคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานคร 

2) เป็นเครื่องรีดตะกอนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด ในรูปมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(net present valve) 

4.3.6 Uมาตรการลดภาวะโลกร้อน 
กรุ ง เทพมหานครมีการส่ ง เสริมภาวะโลกร้อนด้ วยการลดการปลดปล่อยก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ในการออกแบบขั้นต้นจึงได้มีการเสนอให้ติดต้ังเครื่องกังหันน้ําผลิตไฟฟ้า โดยใช้
พลังงานน้ําที่ไหลจากถังเติมอากาศลงสู่ถังตกตะกอน ซึ่งอยู่ต่างระดับกัน 

แผนภาพแสดงการเกิดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยกังหันน้ํา แสดงไว้ใน
รูปที่ 4.3 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะแปลงพลังงานน้ําไหล ซึ่งขับกังหันหมุนให้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้กับเครื่องจักรกลที่ติดต้ังอยู่ในโรงควบคุมคุณภาพน้ําได้ พลังงานที่ได้
คืนกลับมานั้นจะช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกได้ โดยการลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งจ่ายมาจากการไฟฟ้าลงได้ 
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Uรูปที่ 4.3U แผนภาพแสดงกลไกการเกิดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

4.3.7 Uกระบวนการบําบัดน้ําเสียภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองบอน 
แผนภาพแสดงกระบวนการบําบัดน้ําเสียต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดใน 

การวางแผนกระบวนการบําบัดในโรงควบคุมคุณภาพน้ําบึงหนองบอนที่เสนอแนะไว้ ดังแสดงในรูปที่ 4.4 

Uรูปที่ 4.4U แผนภาพกระบวนการบําบัดน้ําเสีย 
Uหมายเหตุ 
1. ท่อรวบรวมน้ําเสีย  2. ระบบบําบัดขั้นต้น 
 1.1 ตะแกรงหยาบ      2.1 ทําให้แห้ง         2.5 แยกกรวดทราย   2.9 เครื่องวัดอัตราไหล   2.12 น้ําทิ้งจากการบําบัดขั้นต้น 
 1.2 สถานีสูบ      2.2 ตะแกรงละเอียด       2.6 ถังดักกรวดทราย  2.10 ถังผันน้ํา   
 1.3 เครื่องวัดอัตราไหล      2.3, 2.4 ถังเก็บ          2.7,2.8 ทิ้งภายนอก      2.11 เครื่องวัดอัตราไหล 
3. ระบบบําบัดขั้นสอง         
 3.1 เครื่องเติมอากาศ   3.2 สารช่วยตกตะกอน  3.3 ถังเติมอากาศ (เติมตัวพาหนะ) 3.4 หมุนเวียน 
 3.5 กังหันพลังน้ํา  3.6 ถังตกตะกอน 3.7 ตะกอนเวียนกลับ 3.8 เติมอากาศก่อนทิ้ง 
 3.9 คลอรีน  3.10 บึงรับน้ํา 3.11 เครื่องสูบน้ําทิ้ง 3.12 คลองหนองบอน 
 3.13 การกรอง  3.14 การใช้น้ําภายใน 3.15 นําไปใช้ใหม่ 
4. 4.1 ถังเก็บตะกอน 4.2  โพลิเมอร์        4.3  รีดตะกอน   4.4 ปูนขาว   4.5 ถังเก็บกากตะกอน    4.6 โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองบอน 
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4.3.8 โครงร่างองค์ประกอบของระบบบําบัดน้ําเสียที่กําหนดในแผน 
ขนาดของส่วนประกอบหลักต่าง ๆ และคณุสมบัติเฉพาะของเครื่องจักรได้รับการคํานวณ 

ขึ้นตามเกณฑ์การออกแบบและสรุปไว้ดังตารางที่ 4.6 โครงรา่งทั่วไปของส่วนประกอบที่เสนอ ภาคตัดชลศาสตร์ 
และแผนภูมิการไหล แสดงดังในรูป 4.5 และ 4.6 

Uตารางที่ 4.6 U โครงร่างองค์ประกอบของระบบบําบัดน้ําเสียที่กําหนดในแผน 

ลําดับ 
ที่ 

ส่วนประกอบ/ขนาด/คุณสมบัติเฉพาะ 
จํานวนในแผนหลัก 

(M/P) 

จํานวนในงานศึกษา 
ความเหมาะสม 

(F/S) 
1. เครื่องสูบน้ํา   
1-1 ตะแกรงหยาบ (ช่องกว้าง 2.5 เมตร) 3 เครื่อง 2 เครื่อง 
1-2 เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ (94 ลบ.ม./นาทีx38 ม.x 800 กิโลวัตต์) 3   (1 สํารอง) 2  (1 สํารอง) 
1-3 เครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก (32 ลบ.ม./นาทีx38 ม.x280 กิโลวัตต์) 3   3  . 
1-4 เครื่องสูบน้ําระบายทิ้ง (94 ลบ.ม./นาทีx25 ม.x540 กิโลวัตต์) 3 (1 สํารอง) 3  (1 สํารอง) 

2. ถังดักกรวดทราย   
2-1 ถังดักกรวดทราย (2.0 ม. กว้าง x 9.5 ม. ยาว) 6 ช่อง 4 ช่อง 
2-2 ตะแกรงละเอียด (ช่องกว้าง 1.4 เมตร) 9 เครื่อง 6 เครื่อง 
2-3 เครื่องแยกน้ําออกจากทราย (7.5 ลบ.ม./ชั่วโมง) 2 เครื่อง 2 เครื่อง 
2-4 ตระแกรงรีดน้ํา 3 ลบ.ม./ชั่วโมง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

3. ถังเติมอากาศ   
3-1 ถังแอนนอกซิก (กxยxส = 15 ม.x 13 ม. X 5.5 ม.) 12 ถัง 8 ถัง 
3-2 ถังเติมอากาศ (กxยxส = 15 ม.x 17 ม. X 5.5 ม.) 12 ถัง 8 ถัง 
3-3 เครื่องเป่าอากาศ (160 ลบ.ม./นาที x 6500 มม.น้ําx260 กิโลวัตต์) 9   (3 สํารอง) 6   (2 สํารอง) 
3-4 เครื่องสูบหมุนเวียนน้ํา (air Lift Pump) 12 เครื่อง 8 เครื่อง 
3-5 เครื่องสูบเวียนตะกอน (8 ลบ.ม./นาทีx17 ม.x45 กิโลวัตต์) 12 เครื่อง  8 เครื่อง 

4. ถังตกตะกอน   
4-1 ถังตกตะกอน (กxยxส = 5 ม.x 30 ม. X 4 ม.) 24 ถัง 16 ถัง 
4-2 เครื่องกวาดตะกอน (ชนิดขับเคลื่อน 2 ถังพร้อมกัน) 12 เครื่อง  8  เครื่อง 

5. ส่วนของน้ําทิ้งและนําน้ํากลับมาใช้   
5-1 เครื่องสูบน้ําระบายทิ้ง (47 ลบ.ม./นาทีx8 ม.x110 กิโลวัตต์) 7 (1 สํารอง) 5 (1 สํารอง) 
5-2 เครื่องกรองแบบแผ่นงาน (พื้นผิวกรอง 12 ตร.ม.) 3  2  

6. ส่วนแยกน้ําออกจากตะกอน   
6-1 เครื่องรีดน้ําออกจากตะกอนแบบสายพาน (กว้าง 3 ม.) 6 (1 สํารอง) 3 (1 สํารอง) 
6-2 ถังเก็บตะกอนที่รีดน้ําแล้ว (40 ลบ.ม.) 2 เครื่อง 1 เครื่อง  

7. ระบบไฟฟ้ากําลัง   
7-1 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง (2,500 กิโลโวลท์-แอมป์) 3 เครื่อง 2 เครื่อง 
7-2 เครื่องกังหันน้ําผลิตกระแสไฟฟ้า (20 กิโลวัตต์) 6 เครื่อง 4 เครื่อง 

8. เครื่องกําจัดกลิ่น   
8-1 อุปกรณ์กําจัดกลิ่นโดยวิธีชีวภาพ (240 ลบ.ม./นาที) 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
8-2 อุปกรณ์กําจัดกลิ่นโดยวิธีชีวภาพ (760 ลบ.ม./นาที) 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
8-3 อุปกรณ์กําจัดกลิ่นโดยวิธีชีวภาพ (380 ลบ.ม./นาที) 1 เครื่อง 0  

ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
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U  
5.  การประมาณราคาและแผนการดําเนินงาน 

5.1 ราคาโครงการ 
  5.1.1 U เง่ือนไขการประมาณราคา 
   การประมาณราคาโครงการประเมินตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) ราคาโครงการประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
ค่าเผื่อเหลือเผือ่ขาด (ทางกายภาพ และทางราคา) อัตราดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมผูกพัน
เงินกู้ และภาษี 

2) ราคาโครงการ ประกอบด้วยส่วนที่เปน็กระแสเงินภายในประเทศและส่วนที่เป็นกระแสเงิน
ต่างประเทศ 

3) ค่าบริหารจัดการประเมินที่ร้อยละ 2 ของค่าก่อสร้าง 
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานประเมินที่ร้อยละ 10 ของค่าก่อสร้าง 
5) ค่าเผื่อเหลือเผือ่ขาดเนื่องจากตัวแปรทางกายภาพ คิดเป็นร้อยละ 10 ของผลรวมของค่า

ก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการ และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
6) การปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้นําหลักการต่อไปนี้มาประยุกต์ใช้ คือ คิดจากอัตราเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 3.3 ต่อปี ของกระแสเงินภายในประเทศ และคิดจากอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ต่อปี ของกระแสเงิน
ต่างประเทศและการประยุกต์ใช้ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ประเมินจากแผนการปฏิบัติงานตามตารางที่ 5.3 

7) ช่วงเวลาที่ประมาณราคา คือเดือนตุลาคมปี 2553 และใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 บาท 
เท่ากับ 2.76 เยนหรือ 1 เหรยีญดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับ 83.63 เยน 

8) ค่าจัดซื้อที่ดินไม่ได้นํามาพิจารณาเพราะใช้ ที่ดินของสํานักการระบายน้ํา 
9) อัตราดอกเบี้ยตลอดช่วงเวลาก่อสร้างจะประเมินโดยการนําราคาโครงการ ซึ่งเป็นราคา

โครงการที่ได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้ JICA ODA (เงื่อนไขการกู้เงิน : รูปแบบสิทธิพิเศษ/มาตรฐาน, อัตรา
ดอกเบี้ย = 0.65%, ระยะเวลาคืนเงิน = 40 ปี, ระยะเวลาปลอดหนี้ = 10 ปี) 

10) ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของเงินกู้ที่ได้รับจากการลงนามใน
สญัญาเงินกู้นั้น ซึ่งประเมินจากการส่งเสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จ 

11) อัตราทางศุลกากร คิดเป็นร้อยละ 5  สําหรับสินค้านําเข้าซึ่งใช้ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งคิดจาก อัตราภาษีนําเข้าในประเทศไทย  อัตราภาษีคิดเป็นร้อยละ 7 ประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
ในด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

5.1.2 Uการประมาณราคาโครงการ 
   การประมาณราคาสําหรับโครงการที่ได้จัดลําดับความสําคัญนี้ได้พิจารณาองค์ประกอบ
ดังกล่าวข้างต้น โดยแสดงในตารางที่ 5.1 การประมาณราคาสําหรับโครงการนี้ คิดเป็น 7,835 ล้านบาท (21.6 
พันล้านเยน) เมื่อคิดรวมภาษี และคิดเป็น 7,198 ล้านบาท (19.9 พันล้านเยน) เมื่อไม่รวมภาษี 
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Uตารางที่ 5.1 U การประมาณราคา 
ลําดับ 
ที่ 

รายการ 
เงินภายในประเทศ
(หน่วย : พันบาท)

เงินภายนอกประเทศ 
(หน่วย : พันบาท) 

รวม 
(หน่วย : พันบาท)

1 ราคาค่าก่อสร้าง    
A โรงบําบัดน้ําเสีย    

A-1 สถานีสูบน้ําเสีย 155,811 294,995  450,806 

A-2 ถังดักกรวดทราย 52,109 123,513  175,622 

A-3 ถังเติมอากาศ 215,634 480,650  696,284 

A-4 ถังตกตะกอน 287,992 167,506  455,498 

A-5 น้ําท้ิง และการนํากลับมาใช้ใหม่ 113,862 73,907  187,769 

A-6 การรีดน้ําออกจากตะกอน 96,858 111,363  208,221 

A-7 อาคารสํานักงาน 177,909 11,697  189,606 

A-8 ระบบจ่ายไฟ 20,257 173,179  193,436 

 รวมทั้งหมดของส่วน A 1,120,432 1,436,810  2,557,242 

B ระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย  

B-1 การดันท่อ (Pipe Jacking) 1,609,424 0  1,609,424 

B-2 บ่อพักสําหรับการดันท่อ (Pipe Jacking Shaft) 721,165 0  721,165 

B-3 บ่อดักน้ําเสีย 137,000 0  137,000 

 รวมทั้งหมดของส่วน B 2,467,589 0  2,467,589 

 รวมทั้งหมดของส่วนท่ี 1 3,588,021 1,436,810  5,024,831 

2 ค่าบริหารจัดการ 100,497 0  100,497 

3 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 358,802 143,681  502,483 

4 ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดทางกายภาพ 404,732 158,049  562,781 

5 ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดทางราคา 696,347 195,584  891,931 

6 อัตราดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง 63,587 23,393  86,980 

7 ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ 20,320 7,683  28,003 

8 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 366,261 270,787  637,048 

 รวมของส่วน 2-8 2,010,546 799,177  2,809,723 

 รวมทั้งหมด (รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) 5,598,567 2,235,987  7,834,554 

 รวมทั้งหมด (ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม) 5,232,306 1,965,200  7,197,506 

 
  5.1.3 Uการประมาณราคาค่าเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
   ค่าเดินระบบและบํารุงรักษา ที่ใช้จ่ายสําหรับโครงการนี้ได้ประมาณการ และสรุปได้ในตาราง 
5.2 ค่าเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษา ค่าขนส่งตะกอน      
ค่าสินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

   ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบได้ประมาณราคาที่ 112.1 ล้านบาทต่อปี 
(หรือ 309 ล้านเยนต่อปี) 
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  Uตารางที่ 5.2 U การประมาณราคาค่าเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

ลําดับที ่ รายการ 
รวม 

(ล้านบาทต่อปี) 
1 เงินเดือน 14.8 
2 ค่าไฟฟ้า 51.5 
3 ค่าบํารุงรักษา 20.0 
4 ค่าขนส่งตะกอน 4.8 
5 ค่าสินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์ 13.8 
6 ค่าระบบน้ําเสีย 4.0 
7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3.1 
 รวม 112.1 

  ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
 
5.2 แผนการดาํเนนิงานและแผนการจ่ายเงนิ 
  5.2.1  Uแผนการดําเนินงาน 
   แผนการดําเนินงานจัดเตรียมขึ้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดในคู่มือการจัดการของ JICA 

   แผนการดําเนินงานเริ่มจากขั้นตอนการลงนามในข้อตกลงกู้เงินที่ได้จัดทําขึ้นดังตารางที่ 5.3 
ซึ่งแสดงขั้นตอนที่จําเป็นในแต่ละขั้นตอน แผนการดําเนินงานประเมินค่าว่าจะขยายเวลาไปกว่า 72 เดือน    
(6 ปี) ของทั้งหมด 

Uตารางที่ 5.UU3 U แผนการดําเนินงาน 
ปีที ่

รายการ ระยะเวลา
1 2 3 4 5 6 7 8 

การลงนามในข้อตกลงการกู้เงิน -         

การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา 12 เดือน         

การออกแบบรายละเอียด 12 เดือน         

การประมูลหาผู้รับจ้าง 12 เดือน         

บริษัทที่ปรึกษาบริหารควบคุมการก่อสร้าง 36 เดือน         

การคัดเลือกบริษัทก่อสร้าง 12 เดือน         

การดําเนินการก่อสร้าง 36 เดือน         

การเริ่มดําเนินงาน 24 เดือน         

ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
 
   เวลาที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการคัดเลือกที่ปรึกษาและบริษทัผู้รับจ้างก่อสร้างคัดเลือกโดย
พิจารณาตามกระบวนการสรรหาตามมาตรฐาน JICA ดังแสดงในตาราง 5.4 และ 5.5 ตามลําดับ 
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Uตารางที่ 5.UU4 U รายละเอียดแผนการดําเนินงานการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา 

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
เตรียมการคัดเลือกบริษัทให้เหลือน้อยราย 
และเตรียมร่างข้อเสนอ 

            

อนุมัติร่างข้อเสนอโดยรัฐบาลไทย             
พิจารณาร่างข้อเสนอโดย JICA             
แจกจ่ายข้อเสนอถึงบริษัทท่ีปรึกษาที่สนใจ             
ประเมินข้อเสนอที่ได้ย่ืนเรื่องเข้ามา             
การอนุมัติผลการประเมินโดยรัฐบาลไทย             
JICA ร่วมประเมินผล             
เจรจาต่อรองราคากับบริษัทท่ีผ่านการประเมิน             
อนุมัติการลงนามในสัญญาโดยรัฐบาลไทย             
ร่วมอนุมัติการลงนามในสัญญาโดย JICA             
การลงนามในสัญญา             
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

Uตารางที่ 5.UU5 U รายละเอียดแผนการดําเนินงานการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เตรียมรายละเอียดข้อเสนอการประกวดราคา             
พิจารณารายละเอียดข้อเสนอการประกวดราคาโดย JICA             
การคัดเลือกคุณสมบัติบริษัทเบ้ืองต้น             
ร่วมพิจารณาการคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต้นโดย JICA             
ระยะเวลาดําเนินการประมูล             
การประเมินผลการประมูล             
พิจารณาผลการประมูลโดย JICA             
เจรจาต่อรองราคากับผู้ชนะการประมูล             
พิจารณาร่างสัญญาโดย JICA             
ลงนามในสัญญา             
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

  การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียได้ประเมินไว้ประมาณ 36 เดือน 
ตามรูปที่แสดงในตาราง 5.6 และ 5.7 

Uตารางที่ 5.UU6 U รายละเอียดแผนการดําเนินงานการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย (4 แนวท่อหลัก) 
 
ปี 
 

1 2 3 

แนวท่อหลักหนองบอนเหนือ 

แนวท่อหลักหนองบอนใต้ 

แนวท่อหลักประเวศ 

แนวท่อหลักดอกไม้ 
บ่อดักน้ําเสีย 

 ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
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Uตารางที่ 5.UU7 U รายละเอียดแผนการดําเนินการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสีย 
ปี 1 2 3 

การเตรียมพื้นที่และความพร้อม
สําหรับการก่อสร้าง 

      

ระบบเครื่องสูบน้ํา       
ระบบถังดักกรวดทราย       
ระบบถังเติมอากาศ       
ระบบถังตกตะกอน       
ระบบน้าํท้ิงและการนํากลับมาใช้ใหม่       
อาคารรีดน้ําจากตะกอน       
อาคารสํานักงาน       
งานเครื่องกลและระบบไฟฟ้า       
ท่ีมา : คณะผู้ศึกษา JICA 
 
  5.2.2 Uแผนการชําระเงิน 
  กําหนดการชําระเงินเป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่ได้จัดทําไว้ตามตาราง 5.8 

Uตารางที่ 5.UU8 U แผนการชําระเงิน 
ปี 

รายการ แหล่งที่มา 
1 2 3 4 5 6 7 8 

รวม 

งบกระแสเงิน
ภายในประเทศ 0 0 0 1,196.0 1,196.0 1,196.0 0 0 3,588.0
งบกระแสเงิน

จากต่างประเทศ 0 0 0 478.9 478.9 478.9 0 0 1,436.8
ค่าใช้จ่ายตรง
การก่อสร้าง 

รวม 0 0 0 1,674.9 1,674.9 1,674.9 0 0 5,024.8
งบกระแสเงิน
ภายในประเทศ 26.7 117.1 120.2 542.0 581.8 622.7 0 0 2,010.5
งบกระแสเงิน

จากต่างประเทศ 2.1 37.5 38.3 230.6 240.4 250.3 0 0 799.2
ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมใน
การก่อสร้าง 

รวม 28.8 154.7 158.5 772.6 822.2 873.0 0 0 2,809.7
งบกระแสเงิน
ภายในประเทศ 26.7 117.1 120.2 1,738.0 1,777.8 1,818.7 0 0 5,598.6
งบกระแสเงิน

จากต่างประเทศ 2.1 37.5 38.3 709.5 719.3 729.2 0 0 2,236.0รวม 

รวม 28.8 154.7 158.5 2,447.6 2,497.1 2,548.0 0 0 7,834.6
 
5.3 การบริหารจัดการและหน่วยงานรบัผิดชอบ 

5.3.1 Uการบริหารจัดการโครงการ 
  (1) กระบวนการอนุมัติโครงการ 
   หลังจากการอนุมัติการศึกษาความเหมาะสมโครงการโดย JICA ขั้นแรกนําข้อเสนอโครงการ
บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน ต่อสํานักการระบายน้ํา และกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจะเป็นการพิจารณาโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี การให้เงินทุน
นั้นมีความจําเป็นในขั้นเตรียมการดําเนินโครงการ กระบวนการอนุมัติโครงการมีความแตกต่างกันเพียง
เล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับแหล่งทุนของโครงการมีแหล่งเงินทุน 3 แหล่งได้แก่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทุนเอง
ทั้งหมด กรุงเทพมหานครร่วมลงทุนโดยได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากรัฐบาลกลาง และกรุงเทพมหานครกู้เงิน
จากเงินกู้ ODA กระบวนการอนุมัติสําหรับแต่ละแหล่งทุนของทั้ง 3 ทางเลือกได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 
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  ท่ีมา  :  คณะผู้ศกึษา JICA จากข้อมูลของสํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร 

Uรูปที่ 5.1U  แผนภาพแสดงขั้นตอนการอนุมัติโครงการ 

  ระเบียบการเงินในปัจจุบันระบุว่า การดําเนินโครงการที่มีมูลค่าโครงการเกินกว่า 1,000 ล้าน
บาท จะต้องเสนออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตร ีแม้กรงุเทพมหานครจะลงทุนโครงการเองทั้งหมดก็ตามต้อง
ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตร ีสําหรับการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ ODA จะมขีั้นตอนเพิ่มขึ้น คือ ต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานครก่อน 
  (2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบและขั้นตอนการดําเนินงาน 
   สํานักการระบายน้ําได้ดําเนินงานโครงการบําบัดน้ําเสียมาแล้ว 7 แห่ง และระบบบําบัดน้ํา
เสียที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้มีโครงการอีก 4 โครงการที่อยู่ในระหว่างเตรียมโครงการ (1 โครงการอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง และ 3 โครงการอยู่ในระหว่างจัดทําแผนงาน) สํานักการระบายน้ําได้ประเมินว่ามีความสามารถ
ดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียหนองบอน ได้ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

   วิธีการดําเนินงานและการบริหารจัดการ สาํหรับการดําเนินโครงการได้แสดงในรูปที ่ 5.2 
โดยคาดว่า สํานกังานโครงการบาํบัดน้ําเสียหนองบอนจะจัดต้ังขึน้ก่อนการเริม่ต้นโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA   จากการหารือร่วมกับสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 

Uรูปที่5.2U กระบวนการดําเนินงานโครงการ 

สํานักการระบายน้ํา 
ผู้ว่าราชการ กทม. 
รมต.มหาดไทย 
คณะรัฐมนตร ี
 
กทม.ลงทุนทั้งหมด 

สํานักการระบายน้ํา 
ผู้ว่าราชการ กทม. 
รมต.มหาดไทย 
คณะรัฐมตร ี

เงินทุนกทม.และเงินทุน
สนับสนุนจากรัฐบาล 

สํานักการระบายน้ํา 
ผู้ว่าราชการ กทม. 
รมต.มหาดไทย 
คณะรัฐมนตรี 
สภากรุงเทพมหานคร 
ได้รับเงินกู้จาก ODA 

คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกบริษัทท่ีปรึกษา
เพื่อออกแบบ 

คณะกรรมการกํากับโครงการสําหรับออกแบบรายละเอียด 

การลงนามสัญญาบริษัท  
ท่ีปรึกษาออกแบบ 

  ดําเนินการออกแบบ   
รายละเอียด 

ระยะเวลาการออกแบบ 

คณะกรรมการสําหรับประมูลคัดเลือกบริษัทเพื่อก่อสร้าง
คณะกรรมการกํากับโครงการเพื่อให้คําปรึกษาแนะนํา

ระหว่างการก่อสร้าง 

ระยะเวลาการก่อสร้าง 

สํานักงานโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 

ลงนามในสัญญา 
ก่อสร้าง 

ให้คําปรึกษา 
ระหว่างการก่อสร้าง 
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(3) ความสามารถในการดําเนินโครงการ และการปรับปรุงโครงการ 
   สํานักการระบายน้ํามีศักยภาพเในการดําเนินโครงการ แต่ยังขาดประสบการณ์ในการ
ดําเนินโครงการกู้เงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือการกู้เงินจากสองแหล่ง หรือจากหลายแหล่ง 
ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้สร้างความเข้มแข็งและความสามารถให้แก่บุคลากรในการดําเนินโครงการเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 

   ขั้นตอนต่อไปน้ีได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดําเนินงานก่อสร้าง 

Uตารางที่ 5.9 U ความต้องการสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
ความต้องการ ข้อปฏิบัต ิ

การจัดการเงินกู้ ODA - ศึกษาจากแนวทางปฏิบัติสําหรับการกู้เงิน ODA 
- ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสํานักงาน JICA และ 
- การร้องขอผู้เชี่ยวชาญ JICA ในระยะสั้นเพื่ออธิบาย และฝกึอบรม

การจัดการในการกู้เงิน ODA 
การบริหารจัดการ - เพิ่มกําลังคนสําหรับสํานักงานโครงการเพื่อการดําเนินงาน 

- ระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาการเงิน/เศรษฐศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, 
นักพัฒนาองค์กร และนักสังคมสงเคราะห์ 

ที่มา  :  คณะผู้ศึกษา JICA 

5.3.2 Uการจัดการเดินระบบ 
(1) องค์กรที่รับผิดชอบการเดินระบบ 

    การเดินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสีย เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มปฏิบัติการ
ของสํานักงานจัดการคุณภาพน้ําภายใต้สํานักการระบายน้ํา ในปัจจุบันมีโรงบําบัดน้ําเสีย 7 แห่ง อยู่ในความ
รับผิดชอบ โดยได้ว่าจ้างเอกชนเดินระบบ 5 แห่ง ในจํานวนนี้มี 2 แหง่ ที่เดินระบบด้วยกรุงเทพมหานครเอง 
นโยบายของสํานักการระบายน้ําในปัจจุบันมีแนวโน้มจะว่าจ้างเอกชนเดินระบบทั้งหมด ดังนั้นโครงการบําบัด
น้ําเสียบึงหนองบอน คาดว่าจะเดินระบบโดยเอกชนเช่นเดียวกัน 

(2) การปรับปรุงสัญญาการเดินระบบ 
เอกสารสัญญาจ้างเดินระบบในปัจจุบันได้จัดทําไว้เป็นอย่างดี และคุ้มครองผลประโยชน์ 

ของกรุงเทพมหานครอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงสัญญาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเดิน
ระบบให้สูงขึ้น 

(3) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
การบริการบําบัดน้ําเสียโดยกรุงเทพมหานคร นั้น ได้มีการปรับปรุง เสนอแนะให้มีตัวช้ีวัด 

วัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงในขั้นต่อไป การใช้ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพควรนํามาใช้ทั้งกรุงเทพมหานคร และ
ผู้รับจ้างเดินระบบด้วย 

(4) การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม 
งานเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบเป็นงานที่มีความสําคัญ เพื่อให้อุปกรณ์ และ

เครื่องจักรเพื่อการบําบัดน้ําเสียทํางานด้วยดี แม้ว่าจะเป็นการเดินระบบโดยการว่าจ้างเอกชนก็ตาม สํานักงาน
จัดการคุณภาพน้ํายังต้องการทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความเข้าใจระบบงานในรายละเอียด เพื่อที่บุคลากร
เหล่านี้จะสามารถเข้าใจบางปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ซึ่งมีความสําคัญในการดําเนินโครงการ
อย่างย่ังยืน แม้ว่าสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ําจะมีเอกชนผู้ที่มีคุณสมบัติสูงในการจัดการ
เดินระบบตลอดสัญญาก็ตาม การจัดอบรมหลักสูตรที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีความสําคัญในแง่ที่จะเป็นหลักประกัน
ในการดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุงทักษะ บุคลากรที่ควรได้รับการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมมี 2 กลุ่ม ได้แก่  
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    กลุ่มที ่1 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดการเชิงนโยบาย ระบบข้อมูล การจัดการสัญญา และการ
จัดการทรัพย์สนิ  

       กลุ่มที ่2 เจา้หน้าที่ที่อยู่ในระดับปฏิบัติการเดินระบบ 

5.4 ความช่วยเหลอืด้านเทคนิค 
5.4.1 Uการฝึกอบรม 

   ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือมีบุคลากร 2 กลุม่ ทีค่วรได้รับการพัฒนา คือ เจ้าหน้าที่ใน
ระดับการจัดการ และเจ้าหนา้ที่ในระดับปฏิบัติการเดินระบบ 
   (1)  การฝึกอบรมทีจ่ําเป็น 
     การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรมีความจําเป็นต่อการ
ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาทั้ง 2 ระยะ ทั้งช่วงการดําเนิน
โครงการ และช่วงการเดินระบบ บุคลากร 2 กลุ่ม ที่ควรจะได้รับการพัฒนา คือ เจ้าหน้าที่ระดับการจัดการ 
และเจ้าหน้าที่หลักของกลุ่มผู้เดินระบบ  

     สําหรับแผนการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะหัวข้อที่ควรใหค้วามสนใจและติดตามคือ
เทคโนโลยีใหม ่ที่เสนอในการศึกษาความเหมาะสมครั้งนี ้

- การปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย (พื้นทีสู่บระบายน้ํา) 
- เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่จํากัด (carrier added 

activated sludge, membrane bioreactor เป็นต้น) 
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความสกปรกในช่วงฤดูฝน(AS ใช้กับน้ําเสีย) 
- เทคโนโลยีการนําพลังงานกลับมาใช้ใหม ่

(การผลิตพลังงานจากน้ํา, การผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ) 
การฝึกอบรมนีค้วรมีการดําเนินการโดย  
1) บริษทัที่ปรกึษาควรเตรียมการฝึกอบรมในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด  
2) บริษทัผู้รับจ้างควรจัดการฝึกอบรมระหว่างและหลังการก่อสร้าง และ  
3) องค์กรภายนอก (เช่น JICA) ควรจัดการฝึกอบรมตลอดช่วงระยะที่ดําเนินโครงการทั้งหมด 

  5.4.2 Uแผนการปรับปรุงและงานจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบท่อรวบรวมน้ําเสียในกรุงเทพมหานครเป็นเพียงระบบชั่วคราวที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย
ทั่วไป เพื่อการปรับปรุงการให้บริการระบบบําบัดน้ําเสีย ได้เสนอแนะมาตรการในหลายรูปแบบในแผนแม่บท
จึงควรนํามาใช้ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้จึงควรปรับปรุง โครงการตามที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ และสรุป
รายงานแผนแม่บทได้ดังนี้ 

1) การปรับปรุงของระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย (ส่วนที่ 3.7.1 และ 3.7.2) 
2) รายการสํารวจรายการท่อระบายน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ส่วนที่ 3.7.3) 
3) ระเบียบเกี่ยวกับอาคารในพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสียที่ได้รับการยกเว้นการติดต้ังบ่อเกรอะ 

(ภาคผนวก 1.1) 
4) การใช้ระบบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (ส่วนที่ 5.4.2) 
5) การกําหนดให้มีข้อบัญญัติการบําบัดน้ําเสีย (ในแผนแม่บท) 
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6.  ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 6.1 การศึกษาข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  (1)  Uวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
   จุดมุ่งหมายของการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า ส่วนประกอบ
ตามข้อเสนอของโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความย่ังยืน รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินโครงการจะได้รับการยอมรับต้ังแต่ระยะแรก และนําไปใช้ประกอบ 
การออกแบบโครงการต่อไป 

(2) Uความจําเป็นของข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงานการประเมินผล 
Uกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้ 

   นโยบายพื้นฐานสําหรับข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมสําหรับโครงการนี้ มีดังนี้ 
1) โครงการซึ่งจะต้องดําเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ระบุว่าโครงการบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนไม่ต้องทําการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

2) ผลกระทบทีค่าดว่าจะไม่เกิดขึ้นในช่วงการวางแผนช่วงกอ่สร้างและช่วงเดินระบบมีดังนี้ 
- ผลกระทบที่ชัดเจน เช่น การอพยพย้ายที่อยู่ของประชาชน ผลกระทบต่อการจ้างงาน 

เศรษฐกิจภาคครัวเรือน หรอืเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผลกระทบเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น
จากสาเหตุการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสีย และการก่อสร้างระบบรวบรวม
น้ําเสียใต้แนวถนนหรือแนวคลอง 

- โรงบําบัดน้ําเสียและงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่เป็นสาเหตุของผลกระทบต่อสขุภาพและ
ความปลอดภัย 

- โครงการนี้ไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ยากต่อการฟื้นฟู 
- โครงการนี้ไม่มีผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมและผลเสียต่อธรรมชาติ 

3) คณะผู้ศึกษาจาก JICA จะช่วยสํานักการระบายน้ําดําเนินการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม 
เบ้ืองต้นให้เป็นไปตามคู่มือประเมินผลของ JICA (คู่มือของ JICA ใช้สําหรับการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคม) เพื่อลดผลกระทบ 

4) การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของการศึกษานี้ รวมถึง การตรวจสอบทางเลือก 
ของโครงการการคาดการณ์และการประเมินผลกระทบ ข้อเสนอแนะสําหรับมาตรการลดผลกระทบและการ
เตรียมการสําหรับแผนการเฝ้าระวัง โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมได้ การสํารวจในพื้นที่ และการประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (จัด 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2554) 

6.2 การจําแนกผลกระทบด้านลบเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ และขอ้ควรพิจารณาสําหรับมาตรการ
ลดผลกระทบและแผนการเฝ้าระวัง 

  (1) การจําแนกผลกระทบด้านลบเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ 
   ผลกระทบที่เกดิจากการดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนได้มีการอธิบายพร้อมทั้ง
แสดงโครงร่างการประเมินผลและช่วงเวลาดําเนินโครงการ ได้อธิบายตามตารางที่ 6.1 
 
 
 
 



 

 30

Uตารางที่ 6.1 U ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิด 
ส่วนประกอบพื้นฐานด้าน 

สิ่งแวดล้อม 
ระดับ เหตุผล 

5 

สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐานทาง

สังคม 

B 

Uช่วงการก่อสร้าง 
1) ช่วงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ําเสีย : การปิดถนน (1 ช่องทาง) หรือ

จําเป็นต้องใช้ทางเบี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการติดขัดของการจราจร และความ
ไม่สะดวกในการเข้าถึงสาธารณูปโภค 

2) ปัญหาการจราจรติดขัด อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างและ
ขยะ เข้าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 

11 สุขภาพและ
การสุขาภิบาล 

B 

Uช่วงการก่อสร้าง 
คาดว่าจะต้องเกิดผลกระทบด้านลบเนื่องจากฝุ่นละอองและเสียงจากยานพาหนะ
ในช่วงการก่อสร้าง ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและการสุขาภิบาลต่อประชาชนที่
อาศัยอยู่ใกล้ถนนทางเข้าโครงการ 
Uช่วงเดินระบบ 
คุณภาพน้ําในคลองดีขึ้นเนื่องจากมีการรวบรวมน้ําเสียก่อนปล่อยลงคลอง ซ่ึงไม่
เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสุขาภิบาล 
 

12 
โรคติดเชื้อ    

เช่น 
HIV/AIDS 

C 

Uช่วงการก่อสร้าง 
มีโอกาสท่ีจะเกิดโรคติดเชื้อ เช่น HIV/เอดส์ สาเหตุอาจมีท่ีมาจากบ้านพักชั่วคราว
ของคนงานก่อสรา้งและติดต่อไปยังผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ยังเป็นเรื่องยากที่จะ
ประเมินผลกระทบในปัจจุบัน 
(ปัจจุบันยังไม่พิจารณาถึงแรงงานต่างด้าว) 

13 อันตรายและ
ความเสี่ยง 

C 
Uช่วงการก่อสร้าง 
คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ท่ีความปลอดภัยจะลดลงเนื่องจากอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นจากบ้านพักคนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตามผลกระทบยังไม่มีความชัดเจน 

สัง
คม

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 
 

 
 

14 
อุบัติเหตุ 

(อุบัติเหตุจาก
การจราจร) 

B 

Uช่วงการก่อสร้าง 
โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางจราจรจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการ
ก่อสร้าง ซ่ึงต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษถ้าโรงเรียนและโรงพยาบาลตั้งอยู่ตามแนว
ท่อรวบรวมน้ําเสีย แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหายังไม่มีความชัดเจนในปัจจุบัน 

สิ่ง
แว

ดล
้อม

ทา
ง

ธร
รม

ชา
ติ 

18 
อัตราการไหล
และลักษณะ
ทางชลศาสตร ์

D 
C 

ไม่มีแผนในการสูบน้ําจากแม่น้ําหรือคลอง 
Uช่วงเดินระบบ 
ขีดความสามารถของการไหลของน้ําคลองควรต้องนํามาคิดคํานวณด้วย เนื่องจาก
น้ําท่ีผ่านการบําบัดจะปล่อยลงในคลอง 

มล
พิษ

 

24 มลพิษทาง
อากาศ 

B 

 

D 

Uช่วงการก่อสร้าง 
คาดว่าจะมีฝุ่นละอองจากเครื่องจักรและพาหนะในช่วงการก่อสร้าง ถึงแม้ว่าช่วง
การก่อสร้างจะเป็นเวลาสั้นฯ 
Uช่วงเดินระบบ 
คาดว่าจะมีการปล่อยก๊าซช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จํากัด 
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ส่วนประกอบพื้นฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

ระดับ เหตุผล 

25 มลพิษทางน้ํา C 

Uช่วงเดินระบบ 
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญด้านบวก ได้แก่ คุณภาพน้ําในคลองจะได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเนื่องจากการลดลงของมลสารด้วยการบําบัดน้ําเสีย ไม่มี
ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ํา อย่างไรก็ตาม การไหลของน้ําในคลอง
ขนาดเล็ก จะลดลงเกือบเป็นศูนย์ เพราะว่าน้ําเสียได้รับการรวบรวมในฤดูแล้ง
อัตราการไหลของน้ําในคลองจะลดลง อาจเกิดปัญหามลพิษทางน้ําและกลิ่นเหม็น 
เนื่องจากน้ําเสียบางส่วนที่เก็บรวบรวมไม่หมด ปัญหามลพิษทางน้ําเนื่องมาจาก
การปล่อยน้ําล้นจากบ่อดักน้ําเสียในฤดูฝน จะไม่เป็นปัญหารุนแรงเพราะน้ําเสีย
ได้รับการเจือจางโดยน้ําฝน  

26 มลพิษทางดิน C 

Uช่วงเดินระบบ 
ตะกอนที่เกิดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียหลังจากผ่านการหมักทําปุ๋ยแล้ว จะ
นําไปใช้สําหรับปรับปรุงดิน ซ่ึงต้องมีการเฝ้าระวังเนื่องจากในตะกอนมีโลหะหนัก
ปนเปื้อน การนําตะกอนมาใช้ประโยชน์ขึ้นกับจุดประสงค์การใช้ เช่น ใช้เพื่อ
การเกษตร ใช้ตะกอนที่ผ่านการหมักทําปุ๋ย ถ้าจะใช้เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวควรมีการ
เฝ้าระวังและติดตามผล 

29 
เสียงและ
ความ

สั่นสะเทือน 

B 

 

D 

Uช่วงการก่อสร้าง 
คาดการณ์ว่าจะมีเสียงดังรบกวนและความสั่นสะเทือน จากเครื่องจักรและพาหนะ
ท่ีใช้สําหรับก่อสร้าง 
Uช่วงเดินระบบ 
แหล่งกําเนิดเสียงและความสั่นสะเทือน ช่วงที่เดินระบบ จะออกแบบให้ติดต้ังใน
อาคาร ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่นอกโรงบําบัดน้ําเสีย 

 31 กลิ่น D 
Uช่วงเดินระบบ 
แหล่งกําเนิดกลิ่นมาจากระบบบําบัดตะกอนและถังเติมอากาศ ถึงแม้ว่าปัญหา
กลิ่นจะมีระดับตํ่า แต่จําเป็นต้องมีระบบควบคุมกลิ่น 

ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
UหมายเหตุU :  แบ่งระดับ ดังนี้ 
   A : คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 
   B : คาดการณว่์าจะมีผลกระทบบ้าง 
   C : ยังไม่แน่ว่าจะเกิดผลกระทบ (จําเป็นต้องทําการทดสอบ) 
   D : คาดการณว่์าจะไม่เกิดผลกระทบ 

(2) ข้อควรพิจารณาสําหรับมาตรการลดผลกระทบ 
มาตรการลดผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการดําเนินโครงการ ช่วงก่อสร้าง และช่วงเดินระบบ 

ได้แสดงในตารางที่ 6.2 และตารางที่ 6.3 ตามลําดับ 

Uตารางที่ 6.2 U มาตรการลดผลกระทบระหว่างช่วงการก่อสร้างของโครงการ 
หัวข้อ ผลกระทบ มาตรการ 

สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐานทาง
สังคม 

- กีดขวางการจราจรช่วงก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ําเสียและกีดขวางการเข้าถึง
สาธารณูปโภค 

- มีโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ เชน่ ปัญหา
มลพิษทางอากาศ (ฝุ่น) เสียงดังรบกวน 
และความสัน่สะเทือน เนื่องจากการ
ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างและของเสีย 

- ประชาสัมพันธ์งานและแผนการก่อสร้าง 
- ทําความตกลงและสังเกตการณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบการก่อสร้าง 

การดําเนินการ ชั่วโมงการทํางานของพาหนะที่ใช้ขนส่งอุปกรณ์ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการจราจร 
- กําหนดความเร็วของพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
- แนะนําคู่มือในการขับรถและมารยาทให้แก่คนขับรถโดยผู้รับจ้าง 
- ฉีดน้ําพรมถนนเพื่อป้องกันฝุ่น 
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 - เตรียมอุปกรณ์ปิดรถบรรทุกเพื่อป้องกันของหล่นกระจาย 
- จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์ และจ้างเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับผิดชอบเรื่อง

ร้องเรียนจากประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ท่ีก่อสร้าง (ตอบ
ข้อร้องเรียนอย่างเร็ว) 

สุขภาพและ
อนามัย 

- กีดขวางการจราจรช่วงก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ําเสียและกีดขวางการเข้าถึง
สาธารณูปโภค 

- มีโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ เช่น  
- ปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่น) เสียง 

- ประชาสัมพันธ์งานและแผนการก่อสร้าง 
- ทําความตกลงและสังเกตการณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบการก่อสร้าง 

การดําเนินการ ชัว่โมงการทํางานของพาหนะที่ใช้ขนส่งอุปกรณ์ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการจราจร 
- กําหนดความเร็วของพาหนะที่ใช้ในงานกอ่สร้าง 

หัวข้อ ผลกระทบ มาตรการ 
    รบกวน และความสั่นสะเทือน  

   เนื่องจากการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง 
   และขยะ 
-  มลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนต่อ 
   ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง 

-   แนะนําคู่มือในการขับรถและมารยาทให้แก่คนขับรถโดยผู้รับจ้าง 
- ฉีดน้ําพรมถนนเพื่อป้องกันฝุ่น 
- เตรียมอุปกรณ์ปิดรถบรรทุกเพื่อป้องกันของหล่นกระจาย 
- จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์ และจ้างเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับผิดชอบเรื่อง

ร้องเรียนจากประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ท่ีก่อสร้าง  
    (ตอบข้อร้องเรียนอย่างเร็ว) 

อุบัติเหตุ       
(อุบัติเหตุจาก
การจราจร) 

- ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรสูงขึ้น เนื่องจากยานพาหนะ
ท่ีใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

- ถนนแคบลงเนื่องจากการก่อสร้างท่อ
รวบรวมน้ําเสีย โดยเฉพาะพื้นที่ต้องให้
ความดูแลเป็นพิเศษเช่น โรงเรียน และ
โรงพยาบาล 

- ประชาสัมพันธ์งานและแผนการก่อสร้าง 
- ทําความตกลงและสังเกตการณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบการก่อสร้าง 

การดําเนินการ ชัว่โมงการทํางานของพาหนะที่ใช้ขนส่งอปุกรณ์ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการจราจร 
- กําหนดความเร็วของพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
- แนะนําคู่มือในการขับรถและมารยาทให้แก่คนขับรถโดยผู้รับจ้าง 
- ฉีดน้ําพรมถนนเพื่อป้องกันฝุ่น 
- เตรียมอุปกรณ์ปิดรถบรรทุกเพื่อป้องกันของหล่นกระจาย 
- จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์ และจ้างเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับผิดชอบเรื่อง

ร้องเรียนจากประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ท่ีก่อสร้าง (ตอบ
ข้อร้องเรยีนอย่างเร็ว) 

มลพิษทาง
อากาศ 

- ผงฝุ่นที่เกิดจากการขนส่งอุปกรณ์ และ
กิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ 

- ก๊าซท่ีเกิดจากยานพาหนะและ
เครื่องจักรท่ีใช้ในงานก่อสร้าง 

- เดินเครื่องจักรเครื่องยนต์ของพาหนะในการก่อสร้างและ
เครื่องจักรอย่างระมัดระวังและมีการจํากัดความเร็ว 

- มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง 

- ใช้เครื่องจักรและพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยมาตรการ
เพื่อลดการเกิดก๊าซ 

- จดัให้มีโต๊ะประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการร้องเรียน
จากประชาชน และมีการติดตามจํานวนและเรื่องร้องเรียน 

เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

เสียงและความสั่นสะเทือนเนื่องจาก
พาหนะและเครื่องจักรท่ีใช้ในงาน
ก่อสร้าง 

- เดินเครื่องจักรเครื่องยนต์ของพาหนะในการก่อสร้างและ
เครื่องจักรอย่างระมัดระวังและมีการจํากัดความเร็ว 

- มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ใน 
งานก่อสร้าง 

-  ใช้เครื่องจักรและพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยมาตรการเพื่อ 
    ลดการเกิดก๊าซ 
- จัดให้มีโต๊ะประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าท่ีรบัผิดชอบการร้องเรียน

จากประชาชน และมีการติดตามจํานวนและเรื่องร้องเรียน 
เฝ้าระวังเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนตามข้อมูลท่ีได้รับ
จากประชาชน 

การแพร่เชื้อ มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการแพร่กระจาย - ให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักแก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน
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โรค เช่น HIV/
เอดส์ 

ของเชื้อโรคโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้าง 

เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (ลูกจ้าง) โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

อันตราย      
(ความเสี่ยง) 

- อุบัติเหตุซ่ึงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจาก
งานก่อสร้าง 

- มีความเป็นไปได้ท่ีความปลอดภัยจะ
ลดลง เช่น เกิดโจรกรรมจากผู้ท่ี 

  เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 

- ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
และเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัย 

- ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้แรงงาน 
- ให้ความรู้และความตระหนักแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 

(ลูกจ้าง) โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

Uตารางที่ 6.3 U มาตรการลดผลกระทบช่วงเดินระบบ 
หัวข้อ ผลกระทบ มาตรการ 

สถานะของไหลลักษณะการไหล
ของน้ํา 

กระทบต่อความสามารถในการไหลของ
คลองรับน้ํา 

- วางแผนในการใชเ้ครื่องจักรอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ของโรงบําบัดน้ําเสียเพื่อให้แน่ใจ
ว่าคลองรับน้ํามีขีดความสามารถในการ
ไหลเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามจําเป็น 
ต้องมีการเฝ้าระวังระดับน้ําในคลอง 

มลพิษทางน้ํา อัตราการไหลของน้ําในคลองจะลดลง
เนื่องจากการเก็บรวบรวมน้ําเสียและมี
ความเป็นไปได้ท่ียังไม่แน่นอนว่าน้ําอาจมี
คุณภาพดีขึ้น 

- เฝ้าระวังคุณภาพน้ําในคลองที่อยู่
ใกล้เคียง 

- ปล่อยน้ําสะอาดหรือน้ําท่ีผ่านการ
บําบัดจากโรงบําบัดน้ําเสีย (นาํมาใช้
เหมือนน้ําสะอาด) ลงไปในคลอง ซ่ึง 

- คุณภาพน้ําอาจแย่ลงเนื่องจากอัตราการ
ไหลของน้าํลดลงในหน้าแลง้ 

การปนเปื้อนของดิน ดินมีโอกาสท่ีจะปนเปื้อนจากการใช้
ตะกอนจากโรงบําบัดน้ําเสีย 

- เฝ้าระวังการใช้ตะกอนปุ๋ยหมักสําหรับ
ปรับสภาพดินเพือ่ยืนยันความปลอดภัย 

เสียงและความสั่นสะเทือน กระทบต่อผู้ท่ีอาศัยอยู่ใกล้โรงบําบัด     
น้ําเสีย 

- เครื่องเติมอากาศและเครื่องสูบน้ําท่ีเป็น
แหล่งกําเนิดของเสียงรบกวน ควรติดต้ัง
ในอาคารเพื่อลดผลกระทบต่อด้านนอก
อาคารและพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ 

- เฝ้าระวังเป็นระยะ ตามพ้ืนที่โดยรอบ
อาคารของโรงบําบัดน้ําเสีย 

กลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นจะถูกปล่อยออกจาก
กระบวนการบําบัดตะกอน และบ่อกักเก็บ 
ตะกอน และกลิ่นเหม็น ท่ีเกิดจาก 
กระบวนการบําบัดน้ําเสีย 

- การบาํบัดและขนถ่ายตะกอน ควรทํา
ภายในอาคารและควรติดต้ังระบบบําบัด
กลิ่นเพื่อจะได้ไม่มีการปล่อยกลิ่นออก
นอกโรงบําบัดน้ําเสียโดยตรง 

- เฝ้าระวังกลิ่น 
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

(3) การเฝ้าระวัง 
การเฝ้าระวังในช่วงการก่อสร้างและช่วงเดินระบบ อธิบายได้ดังนี้ 

Uตารางที่ 6.4 U การเฝ้าระวังช่วงการก่อสร้าง 
หัวข้อ สถานทีเ่ฝ้าระวัง รายการเฝา้ระวัง 

ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง
จากประชาชน 

- ถนนทางเข้า และชุมชนใกล้
สถานที่ก่อสร้าง 

รายการร้องเรียนและจํานวนข้อ
เรียกร้อง 
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เสียง - ถนนทางเข้า 
- โรงบําบัดน้ําเสีย 
- ระบบรวบรวมน้ําเสีย 

เสียง (เฝ้าระวัง โดยใช้อุปกรณ์
ตรวจวัดง่าย ๆ) 

ฝุ่นละออง - ถนนทางเข้าและชุมชนใกล้
สถานที่ก่อสร้าง 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSP) 
 

คุณภาพอากาศ - ถนนทางเข้าโรงบําบัดน้ําเสีย คาร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO) โอโซน 
SO2, NO2 TSP,PM10,PM2.5 

ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

Uตารางที่ 6.5 U การเฝ้าระวังช่วงเดินระบบ 
หัวข้อ สถานทีเ่ฝ้าระวัง รายการเฝา้ระวัง 

มลพิษทางน้ํา คลองโดยรอบ อุณหภูมิ pH, สี, BOD (COD)  
DO,SS, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส,  
E-Coli ระดับน้ําคลอง 

มลพิษทางน้ํา - ปริมาณน้ําเสียเข้าระบบ 
- ปริมาณน้ําเสียเข้าระบบ (โดยแนว

ท่อรวบรวมน้ําเสีย) 

pH, BOD, สารแขวนลอย, น้าํมัน 
และไขมัน, ฟอสฟอรัส (T-P)  
ไนโตรเจน (T-N) แอมโมเนีย  
(NH4-N) As, Cd, Hg, Ni, Cr, Pb 

มลพิษทางน้ํา - น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด pH, BOD, สารแขวนลอย, น้าํมัน 
และไขมัน ฟอสฟอรัส (T-P)  
ไนโตรเจน (T-N) แอมโมเนีย  
(NH4-N) 

เสียง บริเวณรอบโรงบําบัดน้ําเสีย ระดับเสียง 
กลิ่น บริเวณรอบโรงบําบัดน้ําเสีย ความเข้มข้นของกลิ่น 
ตะกอนน้ําเสีย ระบบบําบัดตะกอน As, Cd, Hg, Ni, Cr, Pb และ

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

(4) สรุป 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นที่อาจ 

ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ที่ไม่สามารถฟื้นฟูสภาพได้โดยง่าย มี 5 ประเด็น ซึ่งเมื่อดําเนินโครงการ
นี้แล้วจะต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบทั้ง 5 ประเด็นนี ้

Uตารางที่ 6.6 U ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 
ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม ผลกระทบ 

การอพยพ/ไล่รื้อบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียเป็นที่ดินของสํานักการระบายน้ํา จึง
ไม่จําเป็นต้องใช้ที่ดินแห่งใหม ่ และไม่มีการอพยพหรือไล่รื้อ
บ้านเรือนของประชาชน 

เศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น การจ้างงานและ
อาชีพ 

จะไม่มีการสญูเสียอาชีพหรือทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง
และการเดินระบบของโครงการนี้ 

เกิดการปนเปื้อนขั้นทุติยภูมิ (ขั้นที่สอง) การปนเปื้อนโดยโลหะหนักและสารพิษไม่ปรากฏในคลองในพื้นที่
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(การปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
โลหะหนักและสารพิษที่มากับนํ้าเสีย) 

โครงการ แต่จะต้องดําเนินการเฝ้าระวังในน้ําเสียและตะกอน 
เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีการปล่อยโลหะหนักและสารพิษ 

ทรัพย์สินและมรดกทางวัฒนธรรม    
สูญหายหรือถกูทําลาย 

ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดที่เกี่ยวพันกับทรัพย์สินและมรดกทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสีย 

ผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่มีพื้นที่อนุรกัษ์ธรรมชาติในพื้นที่โครงการ พื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ใกล้
ที่สุด อยู่ห่างออกไป 30 กิโลเมตร 

ที่มา :  คณะผูศ้ึกษา JICA 
 
   โดยสรุป มั่นใจได้ว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการนี้แต่
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมบางประเด็น (ผลกระทบน้อย) ที่จําเป็นต้องให้ความสนใจทั้งในช่วงการ
ก่อสร้างและช่วงการเดินระบบ ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการลดผลกระทบและการเฝ้าระวังในประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ในทางกลับกันมีการคาดการณ์ว่าการดําเนนิโครงการนี้จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางน้ําได้รับ
การปรับปรุงและป้องกันมลพิษทางน้ําในคลอง ด้วยการรวบรวมน้ําเสียมาบําบัดในพื้นที่บําบัดน้ําเสียหนองบอน 

6.3 การสํารวจความตระหนักของประชาชน 
6.3.1 Uโครงร่างของการสํารวจ 

การสํารวจความตระหนักของประชาชนได้ดําเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลความตระหนักของ 
ประชาชนในพื้นที่โครงการเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย สภาพแวดล้อมทางน้ําในคลอง และการให้บริการด้าน
สุขภาพ การสํารวจดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ประชาชนเป็นรายบุคคลด้วยแบบสอบถามที่
เตรียมไว้) ดําเนินการโดยที่ปรึกษาไทย ซึ่งทําการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2553 
หัวข้อหลักของแบบสอบถาม มีดังนี้ 

1) สถานะของการให้บริการน้ําประปาและไฟฟ้าในครัวเรือน 
2) สถานะของอุปกรณ์การบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน 
3) ความตระหนักของประชาชนต่อระบบการบําบัดน้ําเสียและสิ่งแวดล้อมทางน้ําในคลอง 
4) ความเต็มใจทีจ่ะจ่ายค่าบําบัดน้ําเสีย 

ผู้ที่ถูกสมัภาษณ์หลัก คือ ประชาชน (350 ตัวอย่าง) ส่วนที่สัมภาษณ์ เพิ่มเติม คือ 
อาคารสถานประกอบการ (โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดผักและผลไม้ โรงเรียน และโรงงาน รวม 50 ตัวอย่าง) 
โดยสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามคล้าย ๆ กนั 

6.3.2 Uบทสรุป 
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสํารวจความตระหนักของประชาชนสรุปได้ดังนี้ 
- ประชาชนในพื้นที่โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนยังไม่เข้าใจเพียงพอในการทํางาน 

และหน้าที่ของระบบการบําบัดน้ําเสีย ควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบการ
บําบัดน้ําเสีย (หน้าที่และผลกระทบของการบําบัดน้ําเสีย) ผ่านทางสื่อและโรงเรียน 

   -  ประชาชนตระหนักในสภาพแวดล้อมทางน้ําในคลองอย่างพอเพียง (กลิ่น สีของน้ําและ
ขยะ) และมีความต้องการให้สภาพแวดล้อมทางน้ําได้รับการปรับปรุงอย่างมาก 

-  สามารถประเมนิได้ว่า ประชาชนตระหนักว่าแหล่งกําเนิดมลพิษส่วนใหญ่มาจากการใช้
น้ําในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ภาระบรรทุกมลพิษที่มาจากนํ้าโสโครก 
(น้ําเสียจากครวัเรือนส่วนที่ไม่ได้มาจากส้วม) เกิดขึ้นมากกว่าสิ่งปฏิกูลของคน  ด้วยเหตุ
นี้ต้องทําให้ประชาชนเข้าใจว่า ต้องใช้ระบบการบําบัดน้ําเสียเพื่อลดภาระบรรทุกมลพษิ
จากน้ําโสโครกดังกล่าว 
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- ประชาชนไม่ค่อยยอมรับการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้ จะต้องมีการให้ข้อมลู
เกี่ยวกับวิธีการใช้และผลกระทบจากการใช้น้ําแก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
จากประชาชน 

- จากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย แม้ว่าอัตรา
จะไม่สูง (73 บาท/บ้าน/เดือน) หรอืคิดเป็นประมาณ 1 ใน 7 ของค่าธรรมเนียม จึง
จําเป็นต้องเพิ่มความตระหนักให้ประชาชนและเพิ่มความเต็มใจที่จะจ่ายด้วยการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบําบัดน้ําเสีย (หน้าที่และผลกระทบ) 

6.4 การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
   มีการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน ในวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ และวันที่ 29 มีนาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนจาก
ชุมชนเกี่ยวกับโครงร่างของโครงการ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และมาตรการ
ลดผลกระทบ และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้ปรับปรุงการดําเนินโครงการ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการดําเนินโครงการและแสวงหาความร่วมมือ
กับประชาชน 

   ไม่มีการแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านต่อการดําเนินโครงการในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ประชาชน
มีความเข้าใจในหน้าที่และผลกระทบของระบบการบําบัดน้ําเสีย จากการได้เข้าเยี่ยมชมโรงควบคุมคุณภาพ
น้ําดินแดง และเป็นที่ชัดเจนว่า ผู้เข้าร่วมประชุมคาดหวังว่าโครงการนี้จะเริ่มดําเนินการในเร็ววัน 

   อย่างไรก็ตาม สํานักการระบายน้ํา ได้ให้สญัญาในที่ประชุมว่า จะให้ความสําคัญกบัการ
จัดการจราจรและการขนส่ง รวมถึงการประมงในคลองในช่วงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย ซึ่งจะมี
รายละเอียดในช่วงการออกแบบ ในช่วงการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสยีนั้น จุดที่จะก่อสร้างจะต้องพิจารณา
ร่วมกันระหว่างบริษัทที่ปรึกษา กับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   มีคําถามเกีย่วกับค่าธรรมเนยีมบําบัดน้ําเสีย สาํนักการระบายน้ําควรให้ข้อมลูเกี่ยวกับบทบาท
และผลกระทบต่อการบําบัดน้ําเสีย และพยายามทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ “ราคาที่เหมาะสม
สําหรับการบริการบําบัดน้ําเสีย” 
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7. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน 

7.1 การประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบดัน้ําเสีย 
  7.1.1 Uแผนการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร 
   กรุงเทพมหานครได้ดําเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสียให้ได้เป็นเวลานานแล้ว โดยได้ดําเนินการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2547 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและกระทรวง มหาดไทย 

   ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจะจัดเก็บเฉพาะพื้นที่ที่รับบริการบําบัดน้ําเสีย และรายได้ที่
จัดเก็บจะใช้ในการเดินระบบและบํารุงรักษาโรงบําบัดน้ําเสีย อัตราค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียกําหนดไว้ที่ 2 
บาท/ลบ.ม. สําหรับบ้านเรือนและอาคารของทางราชการ, 4 บาท/ลบ.ม. สําหรับอาคารสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ 4-8 บาท/ลบ.ม. สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับผู้ใช้น้ําจากบ้านเรือนมีมาตรการในการผ่อน
ผันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัด น้ําเสีย โดยการเริ่มต้นเก็บที่อัตรา 1 บาท/ลบ.ม. และค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
จนถึง 2 บาท/ลบ.ม. ในภายหลัง 

   การศึกษาเพื่อประเมินค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียดําเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาไทยในปี 
2553 ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร และรายงานการศึกษาได้เสนอการประมาณการรายได้จากพื้นที่
บําบัดน้ําเสียทั้ง 7 แห่ง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า น้ําใช้ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมฯ มีปริมาณ 216 ล้านลูกบาศก์-
เมตร ซึ่งจัดเก็บรายได้เท่ากับ 495 ล้านบาท จากรายได้ทั้งหมด โดย 19.5% ของรายได้มาจากบ้านเรือน 
และ 51% มาจากอาคารสถานประกอบการ (อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม 2 บาท/ลบ.ม.สําหรับบ้านเรือน 
โดยไม่รวมบ้านเรือนที่มีการใช้น้ําน้อยกว่า 10 ลบ.ม./เดือน) 

   ค่าเดินระบบและบํารุงรักษาของโรงบําบัดน้ําเสียทั้ง 7 แห่ง ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายประมาณ 
445.4 ล้านบาท (รวมค่าเดินระบบและบํารุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย) และรายได้จากการจัดเก็บมีค่า
มากกว่าค่าใช้จ่ายเดินระบบและบํารุงรักษาในปัจจุบัน ดังนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียเพื่อใช้
จ่ายเฉพาะค่าเดินระบบและบํารุงรักษาจึงมีความเหมาะสม ในทางตรงข้ามหากเปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยของ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 13.18 บาท/ลบ.ม. โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยของสํานักการระบายน้ํา (3,084 ล้านบาท) ในปี 2550 – 2554 หารด้วยคาดการณ์ปริมาณน้ําใช้ที่
จะจัดเก็บค่าธรรมเนียม (234 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม 13.18 บาท/ลบ.ม. สําหรับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับอัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยที่วางแผนไว้ที่ 2.29 บาท/ลบ.ม. อัตราค่าธรรมเนียมที่วางแผน
ไว้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพียง 17% ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 

  7.1.2 Uความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay : WTP) และความสามารถที่จะจ่าย 
(Affordability to Pay : ATP) ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
   เพื่อประเมินวงเงินค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่ออกแบบไว้กับความคิดเห็นและ
ความสามารถในการจ่ายของผู้ใช้น้ํา ต้องคํานวณจากความเต็มใจที่จะจ่ายและความสามารถที่จะจ่าย 

(1) ความเต็มใจทีจ่ะจ่าย (WTP) 
ผลการสํารวจความเต็มใจทีจ่ะจ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปไว้ใน 

ตารางที่ 7.1 และรายละเอียดผลการสํารวจจะอธิบายในภายหลัง 

    จํานวนตัวอย่างและวิธีการจะแปรผันไปในแต่ละครั้งที่ทําการสํารวจ และผลของความ
เต็มใจที่จะจ่ายแปรผัน จาก 39.2 ถึง 100.8 บาท/เดือน-ครัวเรือน ผลของการสาํรวจทางสังคมดําเนินการ
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ภายใต้การศึกษาของ JICA ในครั้งนี้ ความเต็มใจที่จะจ่ายมีค่าเท่ากับ 73.3 บาท/เดือน-ครัวเรือน ขอ้มูลที่ได้
สัมพันธ์กับผลการสํารวจในอดีตและพิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือได้ 

Uตารางที่ 7.1 U ผลการสํารวจความเต็มใจที่จะจ่าย (WTP) ที่ผ่านมา 
คณะสํารวจ (ปี) วิธีการ วิธีสอบถาม ค่า WTP ต่อเดือน 

คณะศึกษา JICA (2010) พื้นที่หนองบอน 350 ตัวอย่าง CVM 73.3 บาท/เดือน-ครัวเรือน 
คณะศึกษา กทม.(2010) 7 พื้นที่บําบัดน้ําเสีย, 2,300 ตัวอย่าง 3 ตัวเลือก 41.4 บาท/เดือน-ครัวเรือน 
คณะศึกษา กทม.(2006) พื้นที่บางซ่ือ, 326 ตัวอย่าง คําตอบอิสระ 39.2 บาท/เดือน-ครัวเรือน 
IDRC และการศึกษาอื่น ๆ (1999) 6 พื้นที่บําบัดน้ําเสีย, 1,100 ตัวอย่าง CVM 100.8 บาท/เดือน-ครัวเรือน 
ที่มา :  คณะผูศ้ึกษา JICA 

Uผลการสํารวจทางสังคมของคณะผู้ศึกษาของ JICA 
   ในการศึกษานีไ้ด้สํารวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชนจํานวน 350 ตัวอย่าง ค่าเฉลีย่ของ
ความเต็มใจทีจ่ะจ่ายเท่ากับ 73.3 บาท/เดือน-ครัวเรือน และค่ากลางอยู่ที่ 49.6 บาท/เดือน-ครัวเรือน 

   แบบสอบถามที่มีรูปแบบแตกต่างกันจํานวน 5 รูปแบบ และนํามาใช้ในการสํารวจ โดยจะ
เลือกสุ่มมา 1 รูปแบบ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แต่ละคน และเพื่อหลีกเลี่ยงความลําเอียงกับค่าธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสียที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ สําหรับการคํานวณความเต็มใจที่จะจ่าย จากผลการสํารวจแผนภูมิค่าเฉลี่ย
ที่ได้คํานวณจากการใช้วิธี logit linear 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uรูปที่ 7.1U ค่าเฉลี่ยและค่ากลางของการสํารวจความเต็มใจจะจ่าย (บาท/เดือน-ครัวเรือน) 

(2) ความสามารถในการจ่าย (ATP) 
    องค์กรความช่วยเหลือจากนานาชาติหลายองค์กรใช้ค่าความสามารถในการจ่าย (ATP) 
เพื่อกําหนดค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย อ้างอิงจากคู่มือของ JICA (วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ 
JICA สําหรับการสํารวจแผนแม่บท ประเภทน้ําเสีย), IBRD กําหนดรายได้เหลือจ่ายที่ 1% และ PAHO (Pan 
American Health Organization) กําหนดที่ 1.5% ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน 
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    ในการศึกษานีไ้ด้ใช้แนวแบบอนุรักษ์นิยม ค่าความสามารถในการจา่ยจึงกําหนดไว้ที่ 
1.0% ของรายได้ทั้งหมดของผู้ใช้ จากการสํารวจทางสังคม รายได้เฉลี่ยในแต่ละครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 
33,428 บาท/เดือน ดังนั้น ความสามรถที่จะจ่ายจึงอยู่ที่ 334 บาท/เดือน-ครัวเรือน 
 

(3) การประเมินความสามารถทีจ่ะจ่ายของผู้ใช้ 
จากที่กล่าวมาแล้ว ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ําใช้ตามบ้านเรือนอยู่ที่ 47.1 ลบ.ม./เดือน- 

ครัวเรือน ซึ่งเป็นค่าที่อ้างอิงจากรายงานการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในปี 2010 ดังนั้น 
ค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ 94.2 บาท/เดือน-ครัวเรือน โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมที่ 
2 บาท/ลบ.ม. สําหรับผู้ใช้น้ําจากบ้านเรือน เมื่อเปรียบเทียบกับความเต็มใจที่จะจ่ายจํานวน 73.36 บาท/
เดือน-ครัวเรือน ซึ่งเป็นผลจากการสํารวจทางสังคม ค่าที่ได้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเป็นค่าที่ผู้ใช้
น้ําเต็มใจที่จะจ่าย ในขณะที่เปรียบเทียบกับค่าความสามารถท่ีจะจ่ายที่ 334 บาท/เดือน-ครัวเรือน กับ
ค่าเฉลี่ยของค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (94.2 บาท/เดือน-ครัวเรือน) ค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจะมี
ค่าเพียง 28% ของค่าความสามารถที่จะจ่าย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู้ใช้น้ํามีขีดความสามารถเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่กําหนดไว้ 
 
Uตารางที่ 7.2 U สรุป WTP และ ATP ของผู้ใช้น้ําจากบ้านเรือน 

รายการ แหล่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียรายเดือน 
ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยท่ีคาดการณ์ คํานวณจากปริมาณการใช้น้ําเฉลีย่ 94.2 บาท/เดือน-ครัวเรือน 
ค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย (WTP) ผลการสํารวจทางสังคม (WTP) 73.3 บาท/เดือน-ครัวเรือน 
ค่าความสามารถที่จะจ่าย (ATP) ผลการสาํรวจทางสังคม(รายได้เฉลีย่ x 1.0%) 334 บาท/เดือน-ครัวเรือน 
ที่มา  :  คณะผู้ศึกษา JICA 
 
7.2 การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์

7.2.1 Uสมมติฐานเบื้องต้น 
ในส่วนนี้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นํามาใช้เพื่อประเมินความแปรผนัของโครงการ วิธี 

วิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุนแบบทั่วไปจะนํามาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ โดยต้ังเงื่อนไขของสมมติฐานแบบที่ 
”มีโครงการ” และ “ไม่มีโครงการ” ผลการวิเคราะห์จะประเมินโดยใช้ตัวช้ีวัดอัตราผลตอบแทนภายใน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะวิเคราะห์โดยขึ้นกับเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ระยะเวลาการประเมินกําหนดไว้ 36 ปี โดยรวมระยะเวลา 6 ปี สําหรับการจัดเตรียม/ 

การก่อสร้างระหว่างปี 2555 - 2560 และ 30 ปี หลังการเริ่มเดินระบบโรงบําบัดน้ําเสียหนองบอนระหว่างปี 
2561 – 2590  

(2) ราคาค่าก่อสร้างและค่าเดินระบบและบํารุงรักษาประเมินจากราคาที่เดือนตุลาคม 2553 
ไม่รวมภาษีใด ๆ ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดทางกายภาพจะรวมอยู่ในราคาที่ประเมิน และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดทาง
ราคาจะไม่รวมอยู่ในการประเมิน ปัจจัยการเปลี่ยนหน่วยจะประยุกต์ใช้สําหรับต้นทุนในประเทศที่ได้จาก
ต้นทุนด้านการเงินแปลงเป็นต้นทุนด้านเศรษฐศาสตร์ 

7.2.2 Uต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์
งบลงทุนเบื้องต้นและค่าเดินระบบและบํารุงรักษาใน ”กรณีที่มีโครงการ” ตามที่ระบุ

ต่อไปนี้ส่วนงบลงทุนเบื้องต้นและค่าเดินระบบและบํารุงรักษาจะไม่รวมอยู่ใน “กรณีไม่มีโครงการ” 

(1) งบลงทุนเบื้องต้น 



 

 40

กําหนดการจัดสรรงบลงทุนเบื้องต้นแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ทางเลือกในการก่อสรา้ง
ระบบรวบรวมน้ําเสียตามระยะ มีทางเลือกในการก่อสรา้ง 2 แนวทาง แต่จะเลือกแนวทางการก่อสร้างแบบ
ระยะเดียว (กรณีพื้นฐาน) มาใช้วิเคราะห์นี้ ขณะที่ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ไม่มีความแตกต่างแบบ
มีนัยสําคัญระหว่าง 2 กรณ ี

Uตารางที่ 7.3 U กาํหนดการจัดสรรงบลงทุนเบื้องต้น (งบด้านการเงิน)                              (ล้านบาท) 
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 
งบในประเทศ 24.4 103.5 103.3 1,446.2 1,435.1 1,423.5 4,536.0 
งบนอกประเทศ 2.0 33.7 33.6 571.1 566.8 562.4 1,769.6 
รวม 26.4 137.2 136.9 2,017.3 2,001.9 1,985.9 6,305.6 
ที่มา :  คณะผูศ้ึกษา JICA 

Uตารางที่ 7.4 U กาํหนดการจัดสรรงบลงทุนเบื้องต้น (งบด้านเศรษฐศาสตร)์       (ล้านบาท) 
 CF 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 
งบในประเทศ 0.92 22.4 95.2 95.0 1,330.5 1,320.3 1,309.6 4,536.0 
งบนอกประเทศ 1.00 2.0 33.7 33.6 571.1 566.8 562.4 1,769.6 
รวม  24.4 128.9 128.6 1,901.6 1,887.1 1,872.0 5,942.6 
หมายเหตุ : Conversion Factor (CF) คือ ปัจจัยการเปลี่ยนหน่วย 
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

   ค่าปัจจัยการเปลี่ยนหน่วยมาตรฐานอยู่ที่ 0.92 ซึ่งนําเสนอในรายงานของธนาคารโลกที่
นํามาใช้เพื่อให้ได้งบทางด้านเศรษฐศาสตร์ รายงานฉบับนี้ คือ “Sadiq Ahmed; Shadow prices for 
Economics Appraisal of Project : An Application to Thailand, World Bank Staff Working 
Paper, Number 609” 
   งบลงทุนเพิ่มเติม งบลงทนุในการเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ และมูลค่าซากคํานวณจาก
สมมติฐาน ดังนี้ 

- การเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ (1,249.9 ล้านบาท) ไม่คิดรวมในงบลงทุนเบื้องต้น ซึ่ง 
ดําเนินการภายใน 15 ปี 

- การขยายขีดความสามารถโดยการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียเพิ่มขึ้นอีก 22,500 ลูกบาศก์- 
เมตร/วัน มีมูลค่า 539.8 ล้านบาท ในปี 2564 และ 2574 ตามลําดับ เพื่อให้เต็มขีดความสามารถในการ
บําบัดน้ําเสีย งบลงทุนทั้งหมดจะเป็นค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ และการเปลี่ยนเครื่องจักร (งบ 100%) จะ
ดําเนินการภายใน 15 ปี 

- มูลค่าซากของอุปกรณ์คงเหลือ จะคิดไว้ในปีสุดท้ายเหมือนเป็นผลประโยชน์ ช่วงอายุ
ของสิ่งที่เป็นคอนกรีตและอาคาร (ซึ่งคิดรวมทั้งหมดยกเว้นเครื่องจักร) กําหนดไว้ที่อายุ 50 ปี และสําหรับ
เครื่องจักรกําหนดไว้ที่อายุ 15 ปี 
   (2) ค่าเดินระบบและบํารุงรักษา (O&M) 
    ค่าเดินระบบและบํารุงรักษาคํานวณได้ประมาณ 112.1 ล้านบาท สําหรับขีด
ความสามารถ 90,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (32,850,000 ลบ.ม./ปี) จากการใช้ค่าเหล่านี้ทําให้ค่าเฉลี่ยของค่า
เดินระบบและบํารุงรักษามีค่าเท่ากับ 3.41 บาท/ลบ.ม. และเมื่อคูณค่าเฉลี่ยนี้กับปริมาณน้ําเสียที่บําบัดได้ใน
แต่ละปีก็จะได้ค่าเดินระบบและบํารุงรักษาของโรงบําบัดน้ําเสียหนองบอน ปริมาณนํ้าเสียตามแผนที่ต้อง
บําบัดในแต่ละปีจะต้องคํานวณไว้ ค่าเดินระบบและบํารุงรักษาหลังปี 2584 มีค่าคงที่เนื่องจากปริมาณน้ําเสีย
เต็มขีดความสามารถที่ 135,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
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7.2.3 Uผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
แนวโน้มผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากโครงการนี้ สรุปได้ดังนี้ 
ก) การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
ข) การเพิ่มขึ้นของค่าที่ดินตามแนวคลอง 
ค) การลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้ว 

(1) การปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
จํานวนมูลค่าผลประโยชน์ที่ได้จากการคูณจํานวนบ้านเรือนกับค่าความเต็มใจที่จะจ่าย  

(WTP, บาท/เดือน-ครัวเรือน) นอกจากนั้น ค่าความสามารถทึ่จะจ่ายยังนํามาใช้ในการคํานวณ เพราะค่า
ความเต็มใจที่จะจ่ายสําหรับโครงการบําบัดน้ําเสียมีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากผู้ใช้ยังคิดถึงผลประโยชน์ที่
ได้รับไม่ชัดเจนเพียงพอ 

(2) การเพิ่มขึ้นของค่าที่ดินตามแนวคลอง 
    ผู้เชี่ยวชาญของคณะผู้ศึกษาได้ประเมินมูลค่าที่ดิน โดยการสํารวจในท้องที่และสัมภาษณ์
หน่วยงานที่ดูแลที่ดินในท้องถิ่น จากการสํารวจพื้นที่คลองที่มีกลิ่นเหม็นจากน้ําคลองจะกระจายออกไปห่าง
จากคลองถึง  30 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางลมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นพื้นที่ภายใน 30 เมตรห่างจากริม
คลองจะนํามาประเมินผลประโยชน์จากการเพิ่มของราคาที่ดิน 

Uตารางที่ 7.5 U ระยะห่างคลองและพื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์ 
ชนิด ความยาวคลอง

(กม.) 
ความกว้างของพื้นทีท่ี ่

ได้รับประโยชน ์
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน ์

(ตร.ม.) 
ริมคลอง 2 ข้าง 72.4 กม. 60 เมตร 4,344,000
ริมคลองด้านที่ติดโรงบําบัด 27.2 กม. 30 เมตร 816,000

รวม 5,160,000
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

   เมื่อใช้ข้อมูลราคาที่ดินที่ได้จากกรมธนารักษ์ ซึ่งเผยแพร่เพื่อใช้ประกอบการประเมินค่าภาษี
ที่ดิน ราคาที่ดินของโครงการนี้แปรผันจะตั้งแต่ 2,500 บาท/ตร.ม. ถึง 10,500 บาท/ตร.กม. โดยทั่วไปอาจ
กล่าวได้ว่าราคาที่ดินมีค่าตํ่ากว่า 20% หรือ 30% ของราคาที่ซื้อขายจริง พิจารณาจากข้อมูลเหล่านี้และ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่ดินท้องถิ่น ราคาเฉลี่ยของที่ดินริมคลองอยู่ที่ 5,000 บาท/ตร.ม. 

   ในการคํานวณราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2563 (3 ปีหลังการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย) ถึง
ปี 2565 โดยราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ปี นอกจากนี้หลังปี 2566 อัตรารายได้แต่ละปีจากมูลค่า
ทรัพย์สิน (ราคาที่ดิน) กําหนดไว้ที่ 10% และเพิ่มขึ้นอีกถึง 15% จากรายได้ดังกล่าว ซึ่งเป็นอิทธิพลจากการ
ดําเนินโครงการนี้ ดังนั้น จากพื้นฐานราคาที่ดินเริ่มต้น จึงพิจารณาอัตรารายได้เฉลี่ยแต่ละปีอยู่ที่ 1.5% ซึ่ง
เป็นผลประโยชนท์ี่เพิ่มขึ้นจากโครงการนี้ในแต่ละปี 

ผลประโยชน์  = พื้นทีท่ี่ได้รับประโยชน์ (ตร.ม.) x ราคาที่ดินเฉลี่ย (บาท/ตร.ม.)x อัตราเพิ่มขึ้นหรอือัตรารายได้แต่ละปี (%) 
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(3) การลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้น้ําที่ผ่านการบําบัด 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะใช้น้ําที่ผ่านการบําบัดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนมาก 

ใช้เพื่อการรดน้ําต้นไม้และปรับทัศนียภาพในสวนและพื้นที่สาธารณะ อตัราการใช้น้ําที่ผ่านการบําบัดเฉลี่ยใน
ปี 2551 - 2553 อยู่ที่ร้อยละ 3.69 จากปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดของโรงบําบัดน้ําเสียทั้ง 7 แห่ง มูลค่าการ
ใช้น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วจะนํามาคิดเป็นผลประโยชน์ในการลดการใช้น้ําประปา 

    การคาดการณ์ในอนาคต กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะนําน้ําที่ผ่านการบําบัดมาใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 ในปี 2555 และร้อยละ 10 ในแผนระยะยาวตามการวางแผนของกรุงเทพมหานครทุก ๆ 
5 ปี อัตราการใช้น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วคาดไว้ที่ร้อยละ 7 ระหว่างปี 2556 - 2560 และร้อยละ 10 หลังปี 
2561 ราคาค่าน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วกําหนดไว้ที่ 6.2 บาท/ลบ.ม. ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของราคาค่าน้ําประปาใน
ปี 2552 (รายงานประจําปีของการประปานครหลวง, 2009) 

7.2.4 Uผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์แสดงไว้ในตารางข้างล่าง 

Uตารางที่ 7.6 U ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 EIRR NPV (D.R.= 10.0%) B/C 

กรณีที่ 1 : การใช้ความเต็มใจที่จะจ่าย 4.0% -1,900 ล้านบาท 0.64 
กรณีที่ 2 : การใช้ความสามารถที่จะจ่าย 7.2% -972 ล้านบาท 0.82 
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

   EIRR มีค่าตํ่ากว่า 10% ทั้งกรณีการใช้ความเต็มใจที่จะจ่ายและการใช้กรณีความสามารถที่
จะจ่ายสําหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โครงการจึงไม่มีความแปรผันในมุมมอง
ด้านเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้มีความสําคัญในการดําเนินโครงการต่อสังคม 

   Uผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
   การวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้นํามาใช้โดยต้ังสมมุติฐานกรณีที่ผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 10 
ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และเกิดขึ้นทั้ง 2 กรณีในเวลาเดียวกัน ผลของแต่ละกรณีสรุปอยู่ในตารางต่อไปนี้ 

Uตารางที่ 7.7 U สรุปผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 เงื่อนไข EIRR 
NPV(D.R.=10.0%) 

(ล้านบาท) 
B/C 

A: กรณีพื้นฐาน 4.0% -1,900   0.64 
B: ผลประโยชน์ -10% 2.8% -2,240   0.58 
C: ต้นทุน+10% 2.9% -2,430   0.58 

กรณีท่ี 1 
 (การใช้ WTP) 

D: ผลประโยชน์ -10%,  
    ต้นทุน + 10% 

1.7% -2,769   0.52 

A: กรณีพื้นฐาน 7.2% - 972   0.82 
B: ผลประโยชน์ -10% 5.8% - 1,404  0.73 
C: ต้นทุน+10% 5.9% - 1,502   0.74 

กรณีท่ี 2 
 (การใช้ ATP) 

D: ผลประโยชน์ -10%,  
    ต้นทุน + 10% 

4.7% - 1,934   0.67 

ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 

ผลประโยชน์ = ปริมาณน้ําที่บําบัดของโรงบําบัดน้ําเสียหนองบอน (ลบ.ม./ปี)xอัตราการนําน้ําไปใช้ (%) x 
                   ราคาค่าน้ําประปา (บาท/ลบ.ม.) 
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   การลดผลประโยชน์ลงร้อยละ 10 และการเพิ่มต้นทุนร้อยละ 10 มีผลกระทบคล้ายกันใน
ค่า EIRR และ NPV โดยสรุปเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ที่สูงขึ้น ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้
เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มของต้นทุนควรต้องมีการพิจารณางบประมาณ/กําหนดการควบคุมที่รอบคอบ
และค่าเดินระบบที่ประหยัด 

7.3 การวิเคราะหด์้านการเงนิ 
ในส่วนนี้ การวิเคราะห์ด้านการเงินนํามาใช้เพื่อประเมินความแปรผันทางการเงินของโครงการ

รายได้ และรายจ่ายในอนาคต จะคาดการณ์ไว้ทั้ง “Uกรณีมีโครงการ U“ และ “ Uกรณีไม่มีโครงการ U” และความ
แตกต่างระหว่างทั้ง 2 สถานการณ์ จะวิเคราะห์โดยการใช้อัตราผลตอบแทนภายในทางด้านการเงิน (FIRR) 
และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  

7.3.1 Uสมมติฐานเบื้องต้น 
การวิเคราะห์ด้านการเงินดําเนินการภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์  

อย่างไรก็ตามร้อยละ 3.13 ของ FIRR จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินความแปรผันของโครงการ ผลที่ได้จะไม่รวม
อัตรา (CPI ที่รอ้ยละ 2.72 ในปี 2553 จากอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบ้ียตํ่าที่สุดที่ร้อยละ 5.94 ของธนาคาร
พาณิชย์ในปี 2553 (แหล่งที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

7.3.2 Uต้นทุนด้านการเงิน 
งบลงทุนเบื้องต้นและค่าเดินระบบและบํารุงรักษาใน”Uกรณีที่มีโครงการ” U  แสดงไว้ในตาราง 

ต่อไปนี้ แต่งบลงทุนเบื้องต้นและค่าเดินระบบและบํารุงรักษา “Uกรณีไม่มีโครงการ U” จะไม่นํามาคิด 
(1)  งบลงทุนเบื้องต้น 

    การจัดสรรเงินของงบลงทุนเบือ้งต้นสําหรับกรณีพื้นฐานแสดงไว้ในตารางที่ 7.8 ได้เสนอ
ทางเลือก 5 ทางเลือก ไว้ในตารางที่ 7.9 ขึ้นกับจํานวนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการกูเ้งินจาก ODA loan 

Uตารางที่ 7.8 U การจัดสรรเงินของงบลงทุนเบื้องต้น (ต้นทุนด้านการเงิน) 
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 

งบในประเทศ 24.4 103.5 103.3 1,446.2 1,435.1 1,423.5 4,536.0
งบนอกประเทศ 2.0 33.7 33.6 571.1 566.8 562.4 1,769.6

รวม 26.4 137.2 136.9 2,017.3 2,001.9 1,985.9 6,305.6
ที่มา :  คณะผูศ้ึกษา JICA 
Uตารางที่ 7.9 U กรณีทางเลือกของงบลงทุนเบื้องต้น 

งบลงทุนเบื้องต้น (พ.ศ. 2558-2560) 
ทางเลือกลงทุน 

งบ กทม. งบอุดหนุน 
การจ่ายคืนเงินกู้  
JICA ODA loan 

ทางเลือกที่ 1 : ลงทุนเต็มจํานวน 100% 0% - 
ทางเลือกที่ 2 : 40% งบอุดหนุน 60% 40% - 
ทางเลือกที่ 3 : 60% งบอุดหนุน 40% 60% - 
ทางเลือกที่ 4 : ค่า O&M 0% 100% - 
ทางเลือกที่ 5 : ลงทุนเต็มจํานวนโดยใช้เงินกู้ ODA 15% - 85% 

*  เงื่อนไขของ JICA ODA loan ; ช่วงระยะเวลาจ่ายคืน 40 ปี, ระยะปลอดหนี้ 10 ปี, อัตราดอกเบี้ย 0.65% การจ่ายเงิน
คืนปีสุดท้ายกําหนดไว้เท่ากับจํานวน 5 ปี ขณะที่ช่วงเวลาประเมินกําหนดไว้ท่ี 36 ปี 

*  เงื่อนไขข้างต้น ใช้สําหรับงบลงทนุเบื้องต้น, เงินลงทุนในการเพิ่มขีดความสามารถ การเปลี่ยนเครื่องจักร และมูลค่าซาก 
 ท่ีมีค่าเท่ากันทุกทางเลือก 
ท่ีมา : คณะผู้ศึกษา JICA 
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   เงินลงทุนเพิ่มเติม เงินลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ และมลูคา่ซาก คํานวณจาก
สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

-  การเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ์ (1,249.9 ล้านบาท) ไมค่ิดรวมในงบลงทุนเบื้องต้น ซึ่ง
จะดําเนินการภายใน 15 ปี 

-  การขยายขีดความสามารถโดยการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียเพิ่มขึ้นอีก 22,500 
ลูกบาศก์เมตร/วัน มีมูลค่า 539.8 ล้านบาท ในปี 2564 และ 2574 ตามลําดับ เพื่อให้
เต็มขีดความสามารถของระบบ งบลงทุนที่ใช้ทั้งหมดจะเป็นค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ และ
การเปลี่ยนเครื่องจักร (งบ 100%) จะดําเนินการภายใน 15 ปี 

-  มูลค่าซากของอุปกรณ์คงเหลือ จะคิดไว้ในปีสุดท้ายเหมือนเป็นผลประโยชน์ ช่วงอายุ
ของสิ่งที่เป็นคอนกรีตและอาคาร (ซึ่งคิดรวมทั้งหมดยกเว้นเครื่องจักร) กําหนดไว้ที่อายุ 
50 ปี และสําหรับเครื่องจักรกําหนดไว้ที่อายุ 15 ปี 

   (2) ค่าเดินระบบและบํารุงรักษา 
    การคาดการณ์ค่าเดินระบบและบํารุงรักษามีค่าเหมือนกับแนววิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว โดยนําค่าเฉลี่ยในการบําบัดน้ําเสียที่ 3.41 บาท/ลบ.ม. มาใช้ในการคํานวณ 

7.3.3 Uการคาดการณ์รายได้ 
การคาดการณ์รายได้จะอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการประปานครหลวง ค่าเฉลี่ยของ 

ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยของประเภทบ้านเรือน (2.00 บาท/ลบ.ม.) และประเภทพาณิชยกรรม 
(2.37 บาท/ลบ.ม.) อ้างอิงจากรายงานของที่ปรึกษาในปี 2555 ค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียมบําบัด น้ําเสียของพื้นที่บริการ
หนองบอนทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 2.22 บาท/ลบ.ม. ซึ่งพิจารณาจากส่วนประกอบของประเภทแหล่งกําเนิด 

   การคาดการณ์รายได้เสนอไว้ 3 ทางเลือก ปีแรกของการเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
กําหนดไว้ที่ปี 2555 สําหรับพ้ืนที่บําบัดน้ําเสียปัจจุบันในทุกทางเลือก ขณะที่กรุงเทพมหานครตัดสินใจ       
ปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมทุก ๆ 5 ปี ตามแผนแม่บท การวิเคราะห์แนวโน้มจึงเสนอตามเงื่อนไขนี้ อัตรา
ค่าธรรมเนียมกําหนดไว้ที่ 10, 20 และ 30% ทุก ๆ 5 ปี ในทางเลือกที่ 1 ถึง 3 ในสถานการณ์การเงิน
ปัจจุบันค่าธรรมเนียมควรปรับตามอัตราเงินเฟ้อเพิ่มจากการคาดการณ์ที่กล่าวถึง 

   แม้ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย กรุงเทพมหานครต้องจ่ายให้การประปานครหลวง
ด้วย ดังนั้น อัตราที่ 3.5 บาท/เดือน (42 บาท/ปี, 10 บาทสําหรับเดือนแรก) สําหรับผู้ใช้น้ํา 70,000 ราย ใน
ปี 2555 จะไม่รวมในจํานวนรายได้ข้างต้น จํานวนผู้ใชน้้ําจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ต่อปี ตามการเพิ่มของ
ปริมาณการใช้น้ํา 

Uตารางที่ 7.10U ทางเลือกการคาดการณ์รายได้ 

 
ปีเริ่มต้นเก็บ 
ค่าธรรมเนียม 

อัตราการเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมทุก ๆ 5 ปี 

ทางเลือกที่ 1 : 10%/5 ปี 10% 
ทางเลือกที่ 2 : 20%/5 ปี 20% 
ทางเลือกที่ 3 : 30%/ปี 

 ปี 2012 
30% 

* อิทธิพลของราคาเงินไม่รวมในการวิเคราะห์ 
ที่มา : คณะผู้ศกึษา JICA 
ค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียและรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของทุนทางเลือกได้แสดงไว้ในแผนภาพต่อไปนี้ 
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รูปที่ 7.2 อัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ของทุกทางเลือก (บาท/ลบ.ม.) 
 

7.3.4 Uผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน 
จากการวิเคราะห์ “ต้นทุน 5 ทางเลือก” คณูกับ ”รายได้ 3 ทางเลือก” ได้แสดงผลไว้ใน 

แต่ละทางเลือกในตารางด้านล่างโดยการใช้ FIRR และ NPV ของอัตราลดที่ร้อยละ 0 และร้อยละ 3.13 

Uตารางที่ 7.11U ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน 
รายได้ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 อัตราผลตอบแทนภายในทางด้านการเงิน (FIRR) 
10%/5 ป ี 20%/5 ป ี 30%/5 ป ี

ทางเลือกที่ 1 กทม. 100%, เงินอุดหนุน 0% -5.7% -3.8% -1.7%
ทางเลือกที่ 2 กทม. 60%,   เงินอุดหนุน 40% -4.8% -2.6% -0.3%
ทางเลือกที่ 3 กทม. 40%,   เงินอุดหนุน 60% -4.2% -1.8% 0.8%
ทางเลือกที่ 4 กทม. 0%,    เงินอุดหนุน 100% -2.1% 1.6% 5.9%

งบ
ลงทุน 

ทางเลือกที่ 5 กทม. 15%, ODA Loan 85% -17.7% -11.7% -5.5%
      

รายได้ 
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (D.R.=0%) 
10%/5 ป ี 20%/5 ป ี 30%/5 ป ี

ทางเลือกที่ 1 กทม. 100%, เงินอุดหนุน 0% -7,675.7 -5,743.5 -3,002.2
ทางเลือกที่ 2 กทม. 60%,   เงินอุดหนุน 40% -5,027.7 -3,095.5 -354.2
ทางเลือกที่ 3 กทม. 40%,   เงินอุดหนุน 60% -3,703.8 -771.6 969.7
ทางเลือกที่ 4 กทม. 0%,    เงินอุดหนุน 100% -1,055.8 876.4 3,617.7

งบ 
ลงทุน 

ทางเลือกที่ 5 กทม. 15%, ODA Loan 85% -8,494.5 -6,56.3 -3,821.0
 

รายได้ 
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (D.R.=3.13%) 
10%/5 ป ี 20%/5 ป ี 30%/5 ป ี

ทางเลือกที่ 1 กทม. 100%, เงินอุดหนุน 0% -7,125.3 -6,247.5 -5,033.4
ทางเลือกที่ 2 กทม. 60%,   เงินอุดหนุน 40% -4,783.4 -3,905.6 -2,691.5
ทางเลือกที่ 3 กทม. 40%,   เงินอุดหนุน 60% -3,612.6 -2,734.8 -1,520.7
ทางเลือกที่ 4 กทม. 0%,    เงินอุดหนุน 100% -1,270.7 -392.9 821.2

งบ 
ลงทุน 

ทางเลือกที่ 5 กทม. 15%, ODA Loan 85% -5,182.2 -4,304.4 -3,090.3

การเพ่ิมค่าธรรมเนยีมบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย 

ทางเลือกท่ี 1 
10%/5 ปี 

ทางเลือกท่ี 2 
20%/5 ปี 

ทางเลือกท่ี 3 
30%/5 ปี 

ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย  
(บาท/ลบ.ม.) 
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   อัตราผลตอบแทนภายในทางด้านการเงิน FIRR) มีค่าเป็นบวกภายใต้เง่ือนไขรับเงินอุดหนุน 
60% (ทางเลอืกที่ 3) ของงบลงทุน ถ้าอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 30% ทุก ๆ 5 ปี (ทางเลือกที ่ 3 ของ
รายได้) เช่นเดียวกับภายใต้เง่ือนไข งบลงทนุ 100% โดยเงินอุดหนุนรัฐบาล (ทางเลือกที่ 4 ของงบลงทุน) ค่า 
FIRR มีค่าเปน็บวก โดยทางเลือกที่ 2 ของรายได้ (เพิ่มขึ้น 20%/5 ปี) และมีค่าเกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่ 
3.13% โดยทางเลือกที่ 3 ของรายได้ (เพิ่มขึ้น 30%/5 ปี) ซึ่งเป็นกรณีที่ดีที่สุดที่ประกันความแปรผันด้าน
การเงินเมื่อ FIRR มีค่าเกินเกณฑ์ 3.13% ทีก่ําหนด 

   ในทางตรงกันข้าม สําหรับกรณีงบลงทุนเต็มจํานวน (ทั้งทางเลือกที่ 1 และ 5) มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิไม่มีค่าเป็นบวกแม้ค่าธรรมเนียมจะมอีัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 30%/5 ปี นั่นหมายความว่า การได้มา
ของงบลงทุนเต็มจํานวนค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ถ้าอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่กําหนดไว้ใน
ปัจจุบันถูกใช้ในการเริ่มต้นการจัดเก็บ โดยข้อเท็จจริงการจัดเก็บควรเริ่มโดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ
อัตราค่าธรรมเนียมควรเพิ่มขึ้น 10-20% ทุก ๆ 5 ปี เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในการให้บริการบําบัดน้ําเสียที่มี
เสถียรภาพ จากเง่ือนไขนี้ รายได้สามารถรองรับได้เพียงครึ่งหนึ่งของค่าดําเนินการทั้งหมด (รวมทั้งค่าเดิน
ระบบและบาํรุงรักษาและค่าลงทุน) 

   การพิจารณาสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นถึงเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในประเทศไทย 
การเริ่มจัดเก็บด้วยตนเองค่อนข้างยาก มีความเป็นไปได้ที่จะถูกต่อต้านจากสังคม โดยผู้ใช้น้ําถ้ากรุงเทพ-    
มหานครมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมทันทีทุกครั้งที่ถึงเวลาในการปรับ ดังนั้น กรุงเทพมหานครต้อง
เตรียมการผ่อนปรนอย่างดีเพื่อลดการต่อต้าน ตัวอย่างเช่น การให้ความรู้/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบําบัด-    
น้ําเสีย และเพิ่มความเต็มใจของผู้ใช้โดยการปรับปรุงการให้บริการ 
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8. การประเมินในภาพรวมและข้อเสนอแนะ 

  พื้นที่บําบัดน้ําเสียบึงหนองบอนได้รับเลือกให้เป็นโครงการที่มีความสําคัญลําดับต้น ภายใต้
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสํารวจระบบบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร และการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการที่ได้ดําเนินการแล้ว เนื้อหาในบทนี้จะประเมินโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากการจัดลําดับความสําคัญ
ลําดับต้นดังกล่าวจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และการเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สถาบัน เป็นต้น 

8.1 การประเมินดา้นต่าง ๆ 
1) Uการประเมินด้านเทคนิค 

   โครงการบําบัดน้ําเสียที่เสนอในการศึกษาครั้งนี้จะดักรับน้ําเสียจากท่อระบายน้ําเดิม ซึ่ง
ปัจจุบันถูกระบายลงลําคลอง เรียกระบบนี้ว่า “ระบบรวบรวมน้ําเสียแบบรวมของไทย” ประมาณร้อยละ 80 
ของน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดโดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์อัตราการไหลของ
น้ําเสียเข้าระบบ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ําที่เปิดดําเนินการแล้วในปัจจุบัน 

   เมื่อมีการนําวิธีการก่อสร้างและโครงสร้างแบบเดิมของระบบรวบรวมน้ําเสียที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน (การก่อสร้างบ่อดักน้ําเสียใต้ถนนและลําคลองโดยวิธีดันท่อ (Pipe Jacking) มาใช้ไม่มีปัญหาในการ
ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมและบ่อดักน้ําเสียแต่อย่างใด 

   การเลือกใช้ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกะทัดรัด เนื่องจากมีข้อจํากัดของพื้นที่สําหรับการ
ก่อสร้างที่ต้องรองรับน้ําเสียปริมาณมาก ระบบ Carrier Added Activated Sludge process (CAAS) เป็น
ระบบที่เหมาะสมที่สุดที่เสนอแนะให้ใช้ เพื่อสนองความต้องการและข้อกําหนดต่าง ๆ ระบบนี้ค่อนข้างเป็นที่
นิยมในประเทศญี่ปุ่นแต่ยังค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทย ดังนั้นการจัดสัมมนาทางวิชาการจะช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ กรุงเทพมหานครได้นําเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียหลายแบบมาใช้ 
รวมท้ังระบบการกําจัดสารอาหาร (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) CAAS เป็นระบบบําบัดน้ําเสียที่มีพื้นฐาน
ประยุกต์มาจากระบบ Activated Sludge (AS) แบบเดิม การให้ข้อมูลและการฝึกอบรมที่เพียงพอ จึงมี
ความเป็นไปได้ที่สํานักการระบายน้ําจะดําเนินการในการก่อสร้าง และเดินระบบบําบัดน้ําเสียดังกล่าว
บรรลุผลสําเร็จ 

   นอกจากนี้ มีปัญหาต่าง ๆ อีกมากมายในระบบรวบรวมน้ําเสียแบบรวมของไทย (ความ
เข้มข้นของน้ําเสียเข้าระบบน้อย การรวบรวมน้ําเสียที่ปล่อยลงสู่คลอง) เพื่อการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียใน
กรุงเทพมหานคร ควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการลดจํานวนจุดปล่อยน้ําทิ้ง และเสนอให้ใช้ระบบสูบ
น้ําแทนการระบายน้ําเสียวิธีเดิม 

2) Uการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) มีค่า 

เป็นบวกที่ร้อยละ 4 และ 7.2 สําหรับผลประโยชน์ใน 2 กรณี ได้แก่ ผลประโยชน์จากความเต็มใจที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (Willingness to pay) และผลประโยชน์จากความสามารถในการจ่าย 
(Affordability to pay) ทั้ง 2 กรณีมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นในการประเมินโครงการสําหรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกจิและสังคม อย่างไรก็ตามการดําเนินงานโครงการบําบัดน้ําเสียมีความยากลําบากใน
การประเมินปริมาณผลประโยชน์ที่ได้รับ มีความเป็นไปได้ในการประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับซึ่งนับจํานวน
ไม่ได้จากการดําเนินโครงการดังกล่าว และมีความจําเป็นเช่นเดียวกับโครงสร้างทางสังคม 
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ผลการวิเคราะห์ทางการเงินพบว่า อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) มีค่าเป็นบวกในกรณีที่
รัฐบาลให้งบประมาณอุดหนุนที่ร้อยละ 60 ถึง 100 และค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 
เป็นร้อยละ 30 ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งทั้ง 2 กรณียืนยันความเป็นไปได้ทางการเงินในการดําเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม
ไม่ว่ากรณีใด ๆ การคืนทุนทั้งหมด จะไม่ให้ค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีการ
เก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียซึ่งเริ่มดําเนินการตามแผนที่วางไว้ ก็ยังคงยากมากที่จะได้คืนทุนเต็มจํานวน 

โดยสรุปจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของการบริการบําบัดน้ําเสีย 
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งควรเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรเพิ่มอัตรา
ค่าบริการจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ในทุก ๆ 5 ปี เพื่อครอบคลุมครึ่งหนึ่งของค่าใช้จา่ยในการเดินระบบ
และดูแลรกัษาระบบรวมถึงเป็นการลดต้นทุนค่าก่อสร้างด้วย 

   อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในไม่กี่พื้นที่
เท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเริ่มดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในกรุงเทพมหานคร และ
ในกรณีทีม่ีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ได้อย่างราบรื่นต้ังแต่เริ่มโครงการ การปรับเพิ่มค่าบําบัดอย่างต่อเนื่องก็
อาจทําได้ยากเช่นกัน 

3) Uการประเมินด้านสังคมสิ่งแวดล้อม 
   ควรพิจารณาผลกระทบทางลบจากทุกกรณีของการดําเนินโครงการ เช่น การชดเชย
ค่าเสียหายจากการโยกย้ายที่อยู่อาศัย เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น อาทิการจ้างงาน และชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ 
การเกิดการปนเปื้อนขั้นทุติยภูมิ  ทรัพย์สินและมรดกทางวัฒนธรรมถูกทําลายและเสียหาย และผลกระทบ
ต่อพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ 

   โดยสรุปถึงแม้การดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงอย่างเห็นได้
ชัดเจน แต่สําหรับผลกระทบทางลบที่มีความรุนแรงไม่มากนัก ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างและเดิน
ระบบซึ่งมีความจําเป็นต้องวางมาตรการเพื่อลดผลกระทบและเฝ้าระวังเช่นกัน 

   ในทางตรงข้าม โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางน้ําและปรับปรุงคุณภาพ
น้ําคลองโดยการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของสภาพที่อยู่อาศัยและเกิดการพัฒนา
โครงสร้างทางสังคม 

4) Uการประเมินด้านสถาบัน 
ในอดีตสํานักการระบายน้ํามีประสบการณ์ในการดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่และ 

ควบคุมงานจ้างบริษัทเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 5 แห่ง ดังนั้น สํานักการระบายน้ําจึง
มีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการและจัดการโครงการบําบัดน้ําเสีย 

   อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาศักยภาพของสํานักการระบายน้ําในการจัดการเงินลงทุนจาก
ภายนอกให้เข้มแข็งขึ้น ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินมาดําเนินโครงการ นอกจากนี้ควรเตรียมการฝึกอบรมที่
เหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสํานักการระบายน้ําในการดูแลรักษาระบบ ละเพิ่มพูนทักษะทางเทคนิคสําหรับการ
เดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียโดยวิธีการจ้างเดินระบบ 

   ในปัจจุบัน หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริการบําบัดน้ําเสียถูกแบ่งบทบาทเป็นของหน่วยงาน
ย่อยหลายหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น การก่อสร้าง เดินระบบ และบํารุงรักษาบ่อดักน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย รับผิดชอบโดยสํานักการระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา และการต่อเชื่อมท่อจากบ้านเรือน
รับผิดชอบโดยสํานักการโยธา  หรือสํานักงานเขต เป็นต้น หน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวควรบริหารโดยหน่วยงาน
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เดียวกัน อาทิเช่น สํานักการระบายน้ําควรขยายบทบาทและการบริหารจัดการระบบอย่างเหมาะสม เพื่อ
บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการตราข้อบัญญัติเพื่อเป็นแรงผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ข้างต้น 
   จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น สํานักการระบายน้ําจะเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง มีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

8.2 การประเมินผลในภาพรวมและข้อเสนอแนะ 
(1) Uการประเมินผลในภาพรวม 

   จากการพิจารณาความเหมาะสมเห็นว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามท่ี
อธิบายข้างต้น พบว่าสภาพแวดล้อมทางน้ําและสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน
จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่บริการจะได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการดังกล่าว
ข้างต้น 

(2) Uตัวช้ีวัดที่แสดงผลกระทบจากโครงการ  

ขอแนะนําให้ใช้ตัวช้ีวัดต่อไปน้ีเพื่อการประเมินผลในการให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
Uการเดินระบบ 
- อัตราส่วนของน้ําเสียที่ออกแบบกับปริมาณน้ําเสียที่บําบัดจริง 
- อัตราส่วนระหว่างคุณสมบัติของน้ําเสียที่เข้าระบบจริงและคุณสมบัติน้ําเสียที่

ออกแบบไว้ (BOD) 
- น้ําผ่านการบําบัดได้มาตรฐานน้ําทิ้ง (BOD) 
- แหล่งน้ําที่รองรับนํ้าที่ปล่อยทิ้งได้มาตรฐานคุณภาพน้ํา (BOD) 
- อัตราการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 

   Uการบริหารจัดการ 
-  สัดส่วนของผลตอบแทนค่าน้ําที่ได้รับ =  U      เงินรายได้ค่าน้ําทั้งหมด        , 
            ปรมิาณน้าํเสียที่บําบัดได้ทั้งหมด 
 
- หน่วยของน้ําเสีย, หน่วยค่าเดินระบบบําบัดน้ําเสีย = U       ค่าบําบัดน้ําเสีย          . 
                ปริมาณน้ําที่บําบัดได้ทั้งหมด 
- อัตราความคุ้มทุนในการเดินระบบ (O&M) =   
    Uรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียU x 100 
                          ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ  

(3) Uข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อไปนี้จัดทําขึ้นตามการประเมินผลทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้ 
1)  ควรดําเนินโครงการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บริการบําบัดน้ําเสีย

ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พักอาศัยที่ดี และปรับปรุงสภาวะแวดล้อมทางน้ําและสภาพความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับ
การเป็นที่พักอาศัยตามที่ต้องการ 

2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบรวบรวมน้ําเสียแบบรวมของไทยควรได้รบัการแก้ไขเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
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3) ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและการจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ดี ทั้งนี้ควรดําเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนักในมลพิษทางน้ําและมาตรการในการปรับปรุง
ต่าง ๆ เพื่อทําให้ประชากรในพื้นที่บริการมีความเข้าใจต่อโครงการเพิ่มขึ้น 

4) การสืบสวนระบบท่อระบายน้ําเดิมควรดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมงานด้านการบําบัดน้ําเสียที่มีความรับผิดชอบของงานกระจัดกระจายตาม
หน่วยงานต่าง ๆ มาไว้ในหน่วยงานเดียว นอกจากนี้ควรมีการตราข้อบัญญัติการจัดการน้ําเสียขึ้นประกาศใช้ 

5) เพิ่มความเข้มแข็งของหน่วยงานที่ดําเนินโครงการและมีหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น 

   ข้อเสนอแนะในการดําเนนิการต่อไปนี้ซึ่งเป็นส่วนนอกเหนือการก่อสร้างแต่มีความจําเป็นใน
การดําเนินโครงการ ได้แก่ 

   Uการฝึกอบรม 
1) ฝึกอบรมในเรื่องมาตรการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสียแบบรวม (Combined System) 

และเทคโนโลยีการลดภาระมลพิษในช่วงฝนตก 
2) เทคโนโลยีใหมท่ี่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบําบัดน้ําเสียแบบกะทัดรัดและ

เทคโนโลยีการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย 
3) อบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําหรับการบริหารจัดการก่อสร้าง การบริหารการ

กู้ยืมเงินจาก ภายนอกและการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

Uหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ 
1) ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย 
2) การตรวจสอบรายการท่อระบายน้ําเดิม 
3) จัดต้ังหน่วยงานเพื่อดูแลอาคารที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมีบ่อเกรอะ 
4) การนําตัวช้ีวัดประสิทธิภาพมาเริ่มใช้ (PIs) 
5) ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดการน้ําเสีย 
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