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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

1. สถานการณ์น้ำเสียชุมชนประเทศไทย 
 ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมี จำนวน 9.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 1) ปริมาณน้ำเสีย จำนวน 4.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น ร้อยละ 48 ของปริมาณ            
น้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ได้รับการบำบัดขั้นต้นโดยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดกับที่ตามกฎหมายควบคุม
อาคารและแหล่งรองรับน้ำสามารถฟื้นฟูและบำบัดได้เองตามกระบวนการตามธรรมชาติ (Self – Purification)   
ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ 
 2) ปริมาณน้ำเสีย จำนวน 4.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 52 ของปริมาณน้ำเสีย
ชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำสาธารณะต่าง ๆ ส่งผลให้คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำนั้นอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมและเกณฑพ์อใช้ 
 3) จากปริมาณน้ำเสีย จำนวน 4.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะได้รับการบำบัดจากระบบบำบัด
น้ำเสียชุมชน 105 แห่ง มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั ้งอยู ่ใน
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 8 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 96 แห่ง (ไม่รวมโครงการระบบ
บำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง) โดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้บริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 แห่ง จากทั้งหมด 96 แห่ง 
 4) ดังนั้นจะมีปริมาณน้ำเสียจำนวน 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่เกิดจากองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 464 แห่ง ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำในบางช่วงของแม่น้ำหลายสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 แผนภาพรวมการบริหารจัดการน้ำเสียประเทศไทย 

ปริมาณน้ำเสยีชุมชน* 

9.50 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน (100%) 

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย 
บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ 

บำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดต้ังกับที่ตามกฎหมาย

4.90 ล้าน ลบ.ม.ตอ่วัน 
(52%) 

 

3.20 ล้าน ลบ.ม.ตอ่วัน 
(34%) 

 

1.70 ล้าน ลบ.ม.ต่อวนั 
(18%) 

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม 
105 แห่ง 

กทม. 8 แห่ง อปท. 97 แห่ง 
 

มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
ชนิดติดต้ังกับท่ี 
ตามกฎหมาย 
ควบคุมอาคาร 

แหล่งน้ำผิวดนิ 
คุณภาพน้ำ เสื่อมโทรมและ

อจน. 29 แห่ง 
พื้นที่เป้าหมาย 
464 อปท. 

ปริมาณน้ำเสีย 
ที่ต้องบำบัด 

 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการนำ้เสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

พื้นที่เป้าหมาย 464 อปท. 

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 780 แห่ง 

สามารถฟื้นฟแูละบำบัดได้ 
ตามกระบวนการตามธรรมชาต ิ

(Self-purification) 
4.60 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน 

(48%) 

1 

2 

3 

4 
อปท. 68 แห่ง 

ใชป้ริมาณน้ำเสียปี 2561 เป็นปีฐานในการคำนวณ 
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1.1 สถานการณ์คุณภาพน้ำ 
 น้ำเสียชุมชน เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เช่น การระบายน้ำ
จากครัวเรือนและอาคาร บางแห่งระบายน้ำจากส้วมหรือจากการประกอบกิจการลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
โดยตรง ส่วนใหญ่จะมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ การจัดการน้ำเสียที่มีอยู่ คือ บ้านเรือนมีการบำบัดน้ำเสีย
เบื้องต้นด้วยการติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบำบัดน้ำเสีย หรืออาคารบางประเภทที่ต้องมีการจัดสร้างระบบบำบัด
น้ำเสียและต้องบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ดังนั้นน้ำเสียชุมชนเมือง
ส่วนใหญ่จึงยังไม่มีระบบจัดการน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียรวม และยังคงระบายน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ
สาธารณะและลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำกลายเป็นแหล่งรองรับ  
น้ำเสีย ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก 59 แม่น้ำ และแหล่งน้ำนิ่ง 6 แหล่ง ทั่วประเทศ         
ปี 2562 พบว่า แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 2 อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 34 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ 46 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 18 

 
ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 โดยกรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ 2 คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินในประเทศไทย 

ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562  
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รูปที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมของประเทศไทย 
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2. แนวทางการดำเนินงาน 
 2.1 การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำและน้ำเสีย เป็น
ประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสนใจในการดำเนินมาตรการ แผนงาน เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ดังนั้น องค์การจัดการน้ำ
เสีย ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดการ
และแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนของประเทศโดยเฉพาะ และได้มีการจัดลำดับความสำคัญพื้นที่เป้าหมายสำหรับการ
จัดการน้ำเสียชุมชน ดำเนินการโดยนำข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้
ในการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับจัดลำดับความสำคัญพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน ซึ่งเกณฑ์ที่จะใช้
พิจารณา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 

(1) คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน 
(2) ระดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ระดับความสำคัญของพ้ืนที่ 
(4) จำนวนประชากร 
 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย 

ตัวแปร 
ค่าถ่วงน้ำหนัก 

ระดับความสำคัญ 
ระดับ

คะแนน (ร้อยละ) 

1. คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน 40 เสื่อมโทรม 3 
พอใช้ 2 

ดี 1 

2. ระดับความพร้อมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30 มาก 3 
 ปานกลาง 2 
 น้อย 1 

3. ระดับความสำคัญของพ้ืนที่ 20  แหล่งท่องเที่ยว 3 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 
พ้ืนที่อ่ืน ๆ  1 

4. จำนวนประชากร  10  มากกว่า 50,000 คน ขึ้นไป 3 
ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 คน 2 
น้อยกว่า 10,000 คน 1 
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2.2 พืน้ที่เป้าหมายเพื่อการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
 จากการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของพ้ืนที่เป้าหมาย องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดทำกรอบแผนการ
ดำเนินการ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 สรุปภาพรวมเป้าหมายการดำเนินงาน 

ระยะ 
ที่ 

จำนวนพ้ืนที่ 
เป้าหมาย 
(อปท.) 

จำนวนระบบ 
บำบัดน้ำเสีย 

(แห่ง)  

ความสามารถ 
ในการบำบัดน้ำเสีย 

(ลบ.ม. ต่อวัน) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จำนวนประชากร 
ได้รับผลประโยชน์ 

(คน) 

1 
(พ.ศ. 2566 - 2568) 104 164 371,900 10,728 2,182,000 

2 
(พ.ศ. 2569 - 2573) 212 319 843,300 27,632 4,946,000 

3 
(พ.ศ. 2574 - 2580) 148 297 486,800 22,080 2,872,000 

รวมทั้งหมด 464 780 1,702,000 60,440 10,000,000 
 

แผนภูมิสรุปภาพรวมเป้าหมายการดำเนินงาน 
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(พ.ศ. 2566 - 2568)

ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2569 - 2573)

ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2574 - 2580)

รวม
(พ.ศ. 2566 - 2580)

จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (อปท.) จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสีย (แห่ง) ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสีย
( '000 ลบ.ม. ต่อวัน)

หน่วยนับ 
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 2.3 การแบ่งกลุ่มการดำเนินงาน แบ่งตามลักษณะของการดำเนินงานได้เป็น 3 กลุ่ม (ตารางที่ 3) 
ตารางท่ี 3 สรุปภาพรวมเป้าหมายการดำเนินงาน แบ่งลักษณะตามกลุ่มการดำเนินงาน 

รายการ 
อปท. 

เป้าหมาย 
ระบบบำบัด 
น้ำเสีย (แห่ง) 

ความสามารถ
ในการบำบัด 
(ลบ.ม. ต่อวัน) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กลุ่มที่ 1 - ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
ขนาดเล็ก 

448 764 1,146,000 38,200 

กลุ่มที่ 2 - ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 
เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555) 

1 1 80,000 3,200 

กลุ่มที่ 3 - ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
ขนาดใหญ ่(ขนาดมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน) 

15 15 476,000 19,040 

รวม 464 780 1,702,000 60,440 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4 การแบ่งกลุ่มการดำเนินงาน 

  

กลุ่มที่ 1 

ก่อสร้าง 
ระบบบำบดัน้ำเสียชุมชนขนาดเลก็ 

ขนาด 1,500 ลบ.ม.ต่อวัน 
 จำนวน 764 แห่ง 

กลุ่มที่ 2 

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย               
เทศบาลนครอ้อมน้อย 

จังหวัดสมุทรสาคร 
จำนวน 1 แห่ง 

(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่
6 พฤศจิกายน 2555) 

กลุ่มที่ 3 

ก่อสร้างระบบบำบัด 
น้ำเสียชุมชนขนาดใหญ ่

(ขนาดมากกว่า 10,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 
จำนวน 15 แห่ง 

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 780 แห่ง 

พื้นที่เป้าหมาย  464 อปท. 
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ตารางท่ี 4 การดำเนินงาน แบ่งลักษณะตามระดับความสำคัญของพ้ืนที่ 

หน่วยนับ : อปท. 

ลำดับ รายการ 
แหล่งท่องเที่ยว 

(1) 
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (2) 

พื้นที่อื่น ๆ 
(3) 

รวม 
ทั้งหมด 

1 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2568) 60 33 11 104 

2 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2569 - 2573) 118 64 30 212 

3 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2574 - 2580) 29 54 65 148 

รวมทั้งหมด 207 151 106 464 

 (1) แหล่งท่องเที ่ยว 22 เมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพมหานคร นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสระบุรี 
 (2) พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา ตราด และ
มุกดาหาร 
 (3) พื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สอง ได้แก่ 
หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 

ตารางที่ 5 สรุปภาพรวมเป้าหมายการดำเนินงาน แบ่งตามช่วงระยะเวลา 

 

1 ระยะที ่1 (พ.ศ. 2566 - 2568)
1.1 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนขนำดเล็ก 159      238,500            7,950           
1.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ทน.อ้อมน้อย จ.สมทุรสำคร 1         80,000              1,920           
1.3 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียขนำดใหญ่ 4         53,400              858              

รวม ระยะท่ี 1 164     371,900           10,728        
2 ระยะที ่2 (พ.ศ. 2569 - 2573)

2.1 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนขนำดเล็ก 310      465,000            15,500         
2.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ทน.อ้อมน้อย จ.สมทุรสำคร -      -                   1,280           
2.3 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียขนำดใหญ่ 9         378,300            10,852         

รวม ระยะท่ี 2 319     843,300           27,632        
3 ระยะที ่3 (พ.ศ. 2574 - 2580)

3.1 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนขนำดเล็ก 295      442,500            14,750         
3.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียขนำดใหญ่ 2         44,300              7,330           

รวม ระยะท่ี 3 297     486,800           22,080        
4 รวมท้ังหมด

4.1 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนขนำดเล็ก 764      1,146,000          38,200         
4.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ทน.อ้อมน้อย จ.สมทุรสำคร 1         80,000              3,200           
4.3 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียขนำดใหญ่ 15       476,000            19,040         

รวมท้ังหมด 780     1,702,000        60,440        

ล ำดับ รำยกำร
อปท. 

เป้ำหมำย
(แห่ง)

ควำมสำมำรถ
ในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย

(ลบ.ม. ต่อวัน)

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
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 2.4 รูปแบบการบริหารจัดการ แบ่งตามลักษณะการลงทุนและการบริหารจัดการ 

 กรณทีี่ 1 ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด 
 องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและสมทบค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย โดยองค์การจัดการน้ำเสียดำเนินงานบริหารจัดการดูแลรักษาระบบ
รวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาโครงการ  

 กรณทีี่ 2 การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) 
 องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย องค์ปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็น
ผู้ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเอกชนที่มีความสนใจร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
จะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบรวบรวมและระบบ
บำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาโครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับ
เอกชนที่ร่วมลงทุน โดยเอกชนที่ร่วมลงทุนจะต้องแบ่งรายได้ให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย 

 

ตารางที่ 5 ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามลักษณะการลงทุนและบริหารจัดการ 

ลำดับ รายการ 
รูปแบบท่ี 1 

ภาครัฐลงทุนทั้งหมด 
รูปแบบท่ี 2 

เอกชนร่วมลงทุน (PPP) 
1 การจัดหาที่ดินก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย อปท. อปท. 
2 การก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย อจน. อจน. 
3 การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย อจน. เอกชน 
4 การสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อปท. อปท. 
5 รายได้จากการดำเนินงาน อจน. เอกชน 

อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อจน. หมายถึง องค์การจัดการน้ำเสีย 
เอกชน หมายถึง เอกชนผู้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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ตารางที่ 6 งบประมาณลงทุนสำหรับโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดใหญ่  ในกรณีการลงทุนใน
รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) 

รายการ 
ระบบ 

บำบัดน้ำเสีย 
(แห่ง) 

ความสามารถ 
ในการบำบัด 
(ลบ.ม. ต่อวัน) 

งบประมาณ (ล้านบาท) รวม
งบประมาณ 
(ล้านบาท) ภาครัฐ ภาคเอกชน 

กลุ่มที่ 1 - ก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสีย
ชุมชนขนาดเล็ก 

764 1,144,000 38,200 - 38,200 

กลุ่มที่ 2 - ก่อสร้างระบบบำบดันำ้เสีย 
เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมทุรสาคร 
(มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555) 

1 80,000 1,973 1,227 3,200 

กลุ่มที่ 3 - ก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสีย
ชุมชนขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 10,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

15 476,000 11,740 7,300 19,040 

รวม 780 1,700,000 51,913 8,527* 60,440 

 *การดำเนินโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ 
PPP) จะทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณลงทุนได้ จำนวน 8,527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของงบประมาณ
ลงทุน กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มที่ 3 จำนวน 22,240 ล้านบาท 
 

2.5 อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย 
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ           
เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางให้กับผู้ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียในชุมชน นำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณต้นทุนการบำบัดน้ำเสียและการกำหนดอัตราค่าบริการ
บำบัดนำ้เสียในพ้ืนที่ของตน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
 ช่วงค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่แนะนำ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตรา
ค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน ดังนี้ 

ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งกำหนด ช่วงค่าบริการฯ ที่แนะนำ (บาท/ลบ.ม.) 

ระบบบ่อปรับเสถียร 

(Stabilization Pond : SP) 

ธุรกิจ 2.50 – 7.00 

ที่อยู่อาศัย 2.00 – 5.00 

ระบบสระเติมอากาศ 

(Aerated Lagoon : AL) 

ธุรกิจ 3.00 – 9.00 

ที่อยู่อาศัย 2.50 – 6.00 

ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ 

(Activated Sludge : AS) 

ธุรกิจ 4.00 – 11.50 

ที่อยู่อาศัย 3.00 – 8.00 

หมายเหตุ :  1. ที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการอาศัย โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ 
 2. ธุรกิจ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม 
และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น ๆ จะได้ใช้อาคารอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงสถานที่ราชการและ
อาคารที่ทำการ 
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 2.6 อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่มีความคุ้มค่าทางด้านการเงิน แนวทางการพิจารณาอัตรา
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 พิจารณาจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย งานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสีย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์) 

กรณีที่ 2 พิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ไม่คิดค่าลงทุน
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย) 
 กรณีที ่ 3 พิจารณาเฉพาะค่าลงทุนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ์

อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่มีความคุ้มค่าทางด้านการเงิน 

รายการ 

อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่มีความคุ้มค่าทางด้านการเงิน(ก) 
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

ค่าบริการฯ 
(บาท/ลบ.ม.) 

ระยะเวลา 
คืนทุน (ปี) 

ค่าบริการฯ 
(บาท/ลบ.ม.) 

ค่าบริการฯ 
(บาท/ลบ.ม.) 

ค่าบริการฯ 
(บาท/ลบ.ม.) 

ระยะเวลา 
คืนทุน (ปี) 

กลุ่มที่ 1 14.25 
8 ปี 

11 เดือน 5.00 - 13.75 9 ปี 

กลุ่มที่ 2 15.00 12 ปี 5.00 - 8.25/10.25/11.50** 
10 ปี 

4 เดือน 

กลุ่มที่ 3 15.00 12 ปี 5.00 - 8.25/10.25/11.50** 
10 ปี 

4 เดือน 

ที่มา : จากการคำนวณ 
** จัดเก็บค่าบริการฯ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ (ระยะที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ) 

คำอธิบายประกอบตาราง 
 1. กลุ่มที่ 1 หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก 
 2. กลุ่มที่ 2 หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
 3. กลุ่มที่ 3 หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 10,000 ลบ.ม. ต่อวัน) 

หมายเหตุ (ก) ตัวชี้วัดสำหรับการคำนวณความคุ้มค่าทางด้านการเงิน 
     - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ 
     - อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C) มีค่ามากกว่า 1.0 
     - อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) มีค่ามากกว่า 6.325% 
     - ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) น้อยกว่า 15 ปี 
 ตัวเลขในตารางเป็นอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียขั้นต่ำ ที่จะทำให้มูลค่าโครงการมีความคุ ้มค่า
ทางด้านการเงินและเป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการเงิน 
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 2.7 รายได้จากการดำเนินงาน 
 กรณีสามารถจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียได้เป็นไปตามเป้าหมาย จะทำให้เกิดรายได้จากการ
จัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียคิดเป็นรายได้สุทธิตลอดระยะเวลารวมทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2580 
จำนวน 14,105.06 ล้านบาท และจะมีรายได้สุทธิในปี พ.ศ. 2581 และปีถัดไป จำนวน 1 ,940.34 ล้านบาท
ต่อปี 

ตารางแสดงรายได้จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (พ.ศ. 2566 – 2580) 
หน่วย : ล้านบาท

 
 3. เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย 

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององคก์ร
ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศให้สามารถเข้าดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป ็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม แผนปฏิรูปประเทศ                        
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานกละการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ 
รวมทั้งคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำทั่วประเทศ 

 4. สรุปภาพรวมและเป้าหมายการดำเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที ่464 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 780 แห่ง  
 2. บำบัดน้ำเสียได้ 1,700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 3. คุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก 59 แม่น้ำ และแหล่งน้ำ 6 แห่ง ที่มีคุณภาพน้ำอยู่เสื่อมโทรมและพอใช้            
จะมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ด ี
 4. จำนวนประชากรได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านสุขอนามัยจากคุณภาพน้ำ         
ที่ดีข้ึน จำนวน  10,000,000 คน 
 5. งบประมาณลงทุน 60,440 ล้านบาท 
 6. ลดภาระงบประมาณของภาครัฐจากการร่วมลงทุนของภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน            
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  

ล ำดับ รำยกำร ระยะท่ี 1
(พ.ศ. 2566 - 2568)

ระยะท่ี 2
(พ.ศ. 2569 - 2573)

ระยะท่ี 3
(พ.ศ. 2574 - 2580)

รวม
(พ.ศ. 2566 - 2580)

พ.ศ. 2581

1 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนขนำดเล็ก 87.60          879.29        2,276.51      3,243.39      418.29     

2
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย
ทน.อ้อมน้อย จ.สมทุรสำคร

-             730.00        1,533.00      2,263.00      219.00     

3
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนขนำดใหญ่
(ขนำดมำกกว่ำ 10,000 ลบ.ม./วัน)

-             913.41        7,685.26      8,598.67      1,303.05  

87.60         2,522.70    11,494.76  14,105.06  1,940.34 รวมท้ังหมด



ฐ 

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน 
เมื่อดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จในแต่ละช่วงระยะเวลา 

 

 
 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2568) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2569 – 2573) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2574 – 2580) 



Roadmap แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2568)  
ลงทุนก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 164 แห่ง 
บ้าบัดน ้าเสียได้ 371,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
งบประมาณ 10,728 ล้านบาท 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2569 – 2573)  

ลงทุนก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 319 แห่ง 
บ้าบัดน ้าเสียได้ 843,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
งบประมาณ 27,632 ล้านบาท 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2574 – 2580) 
ลงทุนก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 297 แห่ง 
บ้าบัดน ้าเสียได้ 486,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
งบประมาณ 22,080 ล้านบาท 

     ผลประโยชน์ที่ได้รบั 
  1. ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสยี 780 แห่ง 
  2. บ้าบัดน ้าเสียได้ 1,700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  3. ประชากรได้รบัประโยชน์ 10,000,000 คน 
  4. รวมงบประมาณ 60,440 ลา้นบาท 

 

กลยุทธ์และมาตรการสนับสนุน 
1. เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคุมคุณภาพน ้าทิ ง 
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุม

มลพิษ 
5. สนับสนุนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงและความรู้               

แก่ประชาชนอย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย การจัดเก็บ

ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียหรือค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย 
8. สนับสนุนก้าหนดภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและ

งบประมาณด้าเนินงานที่ชัดเจน 
  
 

 1 

 2 

 3 



 

 

 

องค์การจัดการน ้าเสีย 
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 02 273 8530-9 


