


คํานํา 

 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดทําแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ัวประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเร่งดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพของระบบบําบัด    
นํ้าเสียรวมของชุมชนท่ีมีปัญหาไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กลับมาดําเนินงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพตามเดิมโดยเร็ว รวมท้ังเร่งเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถ่ิน ท้ังด้านการบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียและดูแลบํารุงรักษา เพ่ือให้
สามารถบริหารงานระบบบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองรวมท้ังต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในการเดินระบบด้วย  
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวม  
ของชุมชนท่ัวประเทศ กรมควบคุมมลพิษจึงได้กําหนดแผนดําเนินงานร่วมกับสํานักงานส่ิงแวดล้อม       
ภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ในการสํารวจติดตามผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 17 แห่ง และข้อมูลผลการสํารวจท่ีได้จาการดําเนินงานน้ีจะ
นําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของระบบบําบัด
นํ้าเสียและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีระบบบําบัดนํ้าเสียในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ    
ลดปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชนต่อไป 
 
 
       สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
           มิถุนายน 2554  

 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม สารบัญ  
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) สารบัญ - 1 

สารบัญ 

   หน้า 

บทที่ 1 บทนํา 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1-3 
 1.3 เป้าหมาย 1-4 
 1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1-4 
 1.5 ระยะเวลาดําเนินงาน 1-4 
 1.6 ขอบเขตการดําเนินงาน 1-4 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 
 2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2-1 
 2.2 เทศบาลเมืองแสนสุข 2-7 
 2.3 เทศบาลเมืองศรีราชา 2-17 
 2.4 เมืองพัทยา 2-23 
 2.5 เทศบาลนครแหลมฉบัง 2-38 
 2.6 เทศบาลตําบลบ่อทอง 2-44 
 2.7 เทศบาลตําบลบางเสร่ 2-48 
 2.8 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2-53 
 2.9 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2-57 
 2.10  เทศบาลตําบลบางคล้า 2-63 
 2.11 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 2-68 
 2.12  เทศบาลตําบลบ้านเพ 2-72 
 2.13  เทศบาลนครระยอง 2-77 
 2.14  เทศบาลเมืองขลุง 2-82 
 2.15  เทศบาลเมืองจันทบุรี 2-87 
 2.16  สรุป 2-91 

บทที่ 3 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย ปี 2553 3-1 
 3.2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลังบําบัดของระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 3-9 
  สําหรับพารามิเตอร์ท่ีสําคัญ ในปี 2553 
 3.3 สรุปข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ปี 2550-2553 3-23 

บทที่ 4 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบําบัด    
นํ้าเสียชุมชน 



สารบัญ  รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
 ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

สารบัญ - 2 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ

บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมลําดับท่ี 101 
ภาคผนวก ข  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ.2535 เร่ือง กําหนดคุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 
ภาคผนวก ค  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 
ภาคผนวก ง  รายละเอียดการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม สารบัญ  
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) สารบัญ - 3 

สารบัญตาราง 

   หน้า 
ตารางท่ี 1-1 จํานวนระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 1-3 
 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
ตารางท่ี 1-2 กําหนดการเก็บตัวอย่างนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 1-4 
ตารางท่ี 2-1 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรี 2-4 
ตารางท่ี 2-2 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2-15 
 เทศบาลเมืองแสนสุข 
ตารางท่ี 2-3 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2-22 
 เทศบาลเมืองศรีราชา 
ตารางท่ี 2-4 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา 2-36 
 บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 
ตารางท่ี 2-5 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา 2-38 
 เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 
ตารางท่ี 2-6 ราคาก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง 2-44 
ตารางท่ี 2-7 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสีย 2-49 
 เทศบาลตําบลบ่อทอง 
ตารางท่ี 2-8 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสีย 2-53 
 เทศบาลตําบลบางเสร่ 
ตารางท่ี 2-9 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสีย 2-57 
 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ตารางท่ี 2-10 ราคาก่อสร้างระบบรวบรวมและโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2-62 
 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
ตารางท่ี 2-11 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และสถานท่ีบําบัดนํ้าเสีย 2-67 
 เทศบาลตําบลบางคล้า 
ตารางท่ี 2-12 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2-72 
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ตารางท่ี 2-13 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 2-76 
ตารางท่ี 2-14 ราคาก่อสร้างระบบรวบรวมและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครระยอง 2-82 
ตารางท่ี 2-15 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองขลุง 2-87 
ตารางท่ี 2-16 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี 2-91 
ตารางท่ี 3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี ปี 2553 3-1 
ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ ปี 2553 3-2 
ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ ปี 2553 3-2 
ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองศรีราชา ปี 2553 3-3 



สารบัญ  รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
 ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

สารบัญ - 4 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

   หน้า 
ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาเหนือ (วัดหนองใหญ่) ปี 2553 3-3 
ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน ปี 2553 3-4 
ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง ปี 2553 3-4 
ตารางท่ี 3-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ่อทอง ปี 2553 3-5 
ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 3-5 
 ปี 2553 
ตารางท่ี 3-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า สถานท่ีบําบัดนําเสีย เทศบาลตําบลบางคล้า ปี 2553 3-6 
ตารางท่ี 3-11 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด ปี 2553 3-6 
ตารางท่ี 3-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ้านเพ ปี 2553 3-7 
ตารางท่ี 3-13 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองขลุง ปี 2553 3-7 
ตารางท่ี 3-14 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี ปี 2553 3-8 
ตารางท่ี 3-15 ประสิทธิภาพในการกําจัดของแข็งแขวนลอย ปี 2553 3-10  
ตารางท่ี 3-16 ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดี ปี 2553 3-12 
ตารางท่ี 3-17 ประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสฟอรัสท้ังหมด ปี 2553 3-14 
ตารางท่ี 3-18 ประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจน ปี 2553 3-16 
ตารางท่ี 3-19 ประสิทธิภาพในการกําจัดนํ้ามันและไขมัน ปี 2553 3-18 
ตารางท่ี 3-20 ประสิทธิภาพในการกําจัดฟีคอลโคลิฟอร์ม ปี 2553 3-20 
ตารางท่ี 3-21 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี 3-26 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-22 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ 3-27 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-23 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ 3-28 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-24 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองศรีราชา 3-29 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-25 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่) 3-30 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-26 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน 3-31 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-27 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง 3-32 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-28 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 3-33 
 ปี 2550-2553 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

   หน้า 
ตารางท่ี 3-29 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสถานท่ีบําบัดนําเสีย เทศบาลตําบลบางคล้า 3-34 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-30 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองมาบตาพุด 3-35 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-31 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ้านเพ 3-36 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-32 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองขลุง 3-37 
 ปี 2550-2553 
ตารางท่ี 3-33 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี 3-38 
 ปี 2550-2553 
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สารบัญ - 6 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

สารบัญรูป 

   หน้า 
รูปท่ี 1-1 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันของการดําเนินงานบําบัดนํ้าเสีย 1-2 
รูปท่ี 2-1 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2-2 
รูปท่ี 2-2 โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จังหวัดชลบุรี 2-3 
รูปท่ี 2-3 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรี 2-4 
รูปท่ี 2-4 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จังหวัดชลบุรี 2-5 
รูปท่ี 2-5 แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จังหวัดชลบุรี 2-5 
รูปท่ี 2-6 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองแสนสุข 2-8 
รูปท่ี 2-7 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขเหนือ 2-11 
รูปท่ี 2-8 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขเหนือ 2-11 
รูปท่ี 2-9 แผนผังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขเหนือ 2-12 
รูปท่ี 2-10 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขเหนือ 2-12 
รูปท่ี 2-11 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขใต้ 2-13 
รูปท่ี 2-12 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขใต้ 2-13 
รูปท่ี 2-13 แผนผังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขใต้ 2-14 
รูปท่ี 2-14 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขใต้ 2-15 
รูปท่ี 2-15 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองศรีราชา 2-18 
รูปท่ี 2-16 โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา 2-19 
รูปท่ี 2-17 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองศรีราชา 2-20 
รูปท่ี 2-18 แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองศรีราชา 2-21 
รูปท่ี 2-19 บ่อเติมอากาศ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา 2-22 
รูปท่ี 2-20 แสดงพ้ืนท่ีท่ีมีการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาท้ัง 2 แห่ง 2-25 
รูปท่ี 2-21 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเมืองพัทยา แสดงการรวบรวมนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา 2-26 
รูปท่ี 2-22 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเมืองพัทยา แสดงการรวบรวมนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาเกลือ 2-27 
รูปท่ี 2-23 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเมืองพัทยา แสดงระบบรวบรวมนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 2-28 
รูปท่ี 2-24 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 2-34 
รูปท่ี 2-25 โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 2-34 
รูปท่ี 2-26 แผนผังโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 2-35 
รูปท่ี 2-27 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา 2-35 
 บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 
รูปท่ี 2-28 โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 2-36 
รูปท่ี 2-29 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 2-37 
รูปท่ี 2-30 แผนผังโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 2-37 
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สารบัญรูป (ต่อ) 

   หน้า 
รูปท่ี 2-31 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา 2-38 
 เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 
รูปท่ี 2-32 แสดงแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียท่ีมีการศึกษาใหม่ เฉพาะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง 2-40 
รูปท่ี 2-33 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง 2-42 
รูปท่ี 2-34 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง 2-43 
รูปท่ี 2-35 แผนผังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง 2-43 
รูปท่ี 2-36 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2-43 
 เทศบาลนครแหลมฉบัง 
รูปท่ี 2-37 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง 2-46 
รูปท่ี 2-38 ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ่อทอง 2-47 
รูปท่ี 2-39 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ่อทอง 2-47 
รูปท่ี 2-40 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ่อทอง 2-48 
รูปท่ี 2-41 บ่อผ่ึง(ซ้าย) และบ่อบึงประดิษฐ์(ขวา) ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง 2-48 
รูปท่ี 2-42 บ่อปรับสภาพ ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง 2-48 
รูปท่ี 2-43 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 2-50 
รูปท่ี 2-44 พ้ืนท่ีรับนํ้าเสียของระบบรวบรวมนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบางเสร่ 2-51 
รูปท่ี 2-45 ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 2-52 
รูปท่ี 2-46 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบางเสร่ 2-52 
รูปท่ี 2-47 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 2-53 
รูปท่ี 2-48 บ่อพักนํ้าใส ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 2-53 
รูปท่ี 2-49 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม 2-55 
รูปท่ี 2-50 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2-56 
รูปท่ี 2-51 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2-57 
รูปท่ี 2-52 ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 2-57 
รูปท่ี 2-53 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2-59 
รูปท่ี 2-54 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2-60 
รูปท่ี 2-55 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2-61 
รูปท่ี 2-56 แผนผังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2-62 
รูปท่ี 2-57 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2-62 
 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
รูปท่ี 2-58 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางคล้า 2-65 
รูปท่ี 2-59 สถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบลบางคล้า 2-66 
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สารบัญรูป (ต่อ) 

   หน้า 
รูปท่ี 2-60 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียสถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล 2-67 
 เทศบาลตําบลบางคล้า 
รูปท่ี 2-61 บ่อบ่ม(ซ้าย) และบ่อสัมผัสคลอรีน(ขวา) สถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล 2-67 
 เทศบาลตําบลบางคล้า 
รูปท่ี 2-62 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด 2-69 
รูปท่ี 2-63 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด 2-71 
รูปท่ี 2-64 ผังโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด 2-71 
รูปท่ี 2-65 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อสัมผัสคลอรีน(ขวา) โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2-72 
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
รูปท่ี 2-66 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 2-74 
รูปท่ี 2-67 ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 2-75 
รูปท่ี 2-68 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 2-76 
รูปท่ี 2-69 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 2-76 
รูปท่ี 2-70 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลนครระยอง 2-78 
รูปท่ี 2-71 โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครระยอง 2-80 
รูปท่ี 2-72 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครระยอง 2-80 
รูปท่ี 2-73 บ่อปรับเสถียร(ซ้าย) และบ่อเติมอากาศ(ขวา) โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2-81 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสําหรับก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัด   
นํ้าเสียรวมของชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (เดิม) สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (เดิม) กรมโยธาธิการ (เดิม) และ
อ่ืนๆ เป็นเงินงบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้างจํานวนหลายหม่ืนล้านบาท แต่จากการติดตามตรวจสอบโดย
หน่วยตรวจสอบและฟ้ืนฟูระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ัวประเทศ ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจัดต้ังข้ึนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยใช้เกณฑ์การประเมินด้านการ
เดินระบบ ด้านความพร้อมในการดําเนินงาน ด้านความพร้อมของบุคลากร และด้านความพร้อมของ
งบประมาณ พบว่า การดําเนินงานของระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนส่วนใหญ่ ยังไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 จากผลการสํารวจ พบว่าสาเหตุหลักของการท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีอยู่ 4 ประการ คือ (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 
 1) การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญ และทักษะด้านการ  
เดินระบบ การควบคุมดูแล และรักษาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 
 2) ขาดความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียท่ีควรเป็นนโยบายท่ีชัดเจนจากภาครัฐเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติตาม
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
 3) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมท้ังการรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนและร่วมตัดสินใจดําเนินการจัดการนํ้าเสีย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วม
ดําเนินการท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 4) ขาดงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากไม่มีความ
พร้อมในด้านการบริหารจัดการ ทําให้ท้องถ่ินละเลยไม่ดําเนินงานระบบอย่างจริงจัง 

 รัฐบาลจึงมีนโยบายในการฟ้ืนฟูสภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังสร้างความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้สามารถบริหารงาน
ระบบฯ ได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมควบคุม
มลพิษ จึงได้จัดทําแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ัวประเทศ ใน
ปี 2546 โดยองค์ประกอบของแผนฟ้ืนฟูฯ ประกอบด้วย 3 แผนงานย่อย ดังน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 
 � การฟ้ืนฟู ปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน เพ่ือปรับปุรง ซ่อมแซม
เคร่ืองจักรอุปกรณ์การบําบัดนํ้าเสียและฟ้ืนฟูสภาพระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1 - 2 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 � สนับสนุนการเดินระบบและการดูแลบํารุงรักษา เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในช่วงระยะแรกของการฟ้ืนฟู ในลักษณะทดถอยเป็นเวลา 4 ปี (ลดลงร้อยละ 25 
ต่อปี) เป็นการเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในระหว่างเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณของท้องถ่ินในระยะยาว  
 � การดําเนินงานภายหลังการฟ้ืนฟู เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือท้องถ่ินในการเตรียมความพร้อม ท้ัง
ด้านการบริหารจัดการ และการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้สามารถดําเนินงานได้ด้วยตนเองในอนาคต 
 ในการดําเนินงานจะมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันของการดําเนินงาน โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมสนับสนุนการดําเนินการท่ีสอดคล้องกัน ดังน้ี 
 

 
รูปท่ี 1-1 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันของการดําเนินงานบําบัดนํ้าเสีย 

 
 ท้ังน้ี ได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ท้ังหน่วยงานดําเนินการหลัก และหน่วยงาน
สนับสนุนตามกิจกรรมท่ีเหมาะสมและเก่ียวข้องท่ีสามารถสอดประสานการดําเนินงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
ได้ดังน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 
 1) กิจกรรมด้านการปรับปรุงซ่อมแซม หน่วยงานหลักคือ ท้องถ่ิน และ/หรือ องค์การจัดการน้ํา
เสีย หน่วยงานสนับสนุน คือ กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
 2) กิจกรรมด้านการดําเนินงานระบบและการดูแลบํารุงรักษา หน่วยงานหลัก คือ ท้องถ่ิน และ/
หรือ องค์การจัดการน้ําเสีย หน่วยงานสนับสนุน คือ กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
 3) กิจกรรมท่ีดําเนินงานภายหลังการฟ้ืนฟูฯ 
  ���� การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานฟ้ืนฟู หน่วยงานหลักคือ สํานักงาน

ส่ิงแวดล้อมภาค สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       
กรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการนํ้าเสีย 

การดําเนินงานระบบบําบัดฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม 
- การเดินระบบ ดูแล 

บํารุงรักษาอยา่งต่อเนื่อง 

- สร้างความพร้อมของท้องถ่ิน 
- องค์ความรู ้ทักษะการดําเนิน 

งานและการมส่ีวนร่วม 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 1  
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 บทนํา 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 1 - 3 

 

  ���� สร้างความพร้อมให้ท้องถ่ินในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย หน่วยงานหลักคือ 
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และองค์การจัดการนํ้าเสีย 

  ���� การประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ในพ้ืนท่ีในการ
จัดการนํ้าเสีย และจ่ายค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย หน่วยงานหลักคือ สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชนท่ัวประเทศ กรมควบคุมมลพิษจึงได้กําหนดแผนดําเนินงานร่วมกับสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคในการ
สํารวจติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จํานวน 121 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานและงบประมาณการติดตามตรวจสอบและสร้างความพร้อม
การดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และข้อมูลผลการสํารวจท่ีได้จาการ
ดําเนินงานน้ีจะนําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพ
ของระบบบําบัดนํ้าเสียและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 สําหรับในปีงบประมาณ 2553 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ได้ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวนท้ังส้ิน 
17 แห่ง ใน 4 จังหวัด ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1-1 จํานวนระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
จังหวัด พ้ืนท่ีระบบ 

ชลบุรี (10 แห่ง) 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2. เทศบาลเมืองแสนสุข (เหนือ) 
3. เทศบาลเมืองแสนสุข (ใต้) 4. เทศบาลเมืองศรีราชา 
5. เมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่) 6. เมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) 
7. เทศบาลตําบลบางเสร่ 8. เทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
9. เทศบาลเมืองพนัสนิคม 10. เทศบาลตําบลบ่อทอง 

ฉะเชิงเทรา (2 แห่ง) 1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2. เทศบาลตําบลบางคล้า 
ระยอง (3 แห่ง) 1. เทศบาลเมืองมาบตาพุด 2. เทศบาลนครระยอง 

3. เทศบาลตําบลบ้านเพ 
จันทบุรี (2 แห่ง) 1. เทศบาลเมืองจันทบุรี 2. เทศบาลเมืองขลุง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือสํารวจข้อมูล และติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) จํานวน 17 แห่ง 
 2) เพ่ือให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีระบบบําบัดนํ้าเสีย 



บทท่ี 1 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
บทนํา ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

1 - 4 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

1.3 เป้าหมาย 
 1) ผลการสํารวจ และติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 
เขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จํานวน 17 แห่ง พร้อมเก็บและวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนํ้าเสีย เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้
ไปใช้สําหรับการจัดทําแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียอย่างถูกต้อง 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ข้อมูลสถานภาพ รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ผลการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 17 แห่ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2) ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 17 แห่ง สามารถเดินระบบฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 ระยะเวลาดําเนินงาน 
 1 ปี (ปีงบประมาณ 2553) 

1.6 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1) การสํารวจข้อมูลและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ดําเนินการ
ในเดือน มกราคม มีนาคม มิถุนายน และ กรกฎาคม โดยส่งแบบติดตามประเมินผลท่ีกรมควบคุมมลพิษ
จัดทําข้ึนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรอกข้อมูล และตอบกลับให้ สสภ.13 
 2) จัดหาและนําเข้าข้อมูลระบบรวบรวม และระบบบําบัดนํ้าเสียตามระบบฐานข้อมูลของ      
กรมควบคุมมลพิษ 
 3) สํารวจข้อมูลและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 
ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเก็บตัวอย่างนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสีย รวม 4 คร้ัง ในเดือน มกราคม มีนาคม 
มิถุนายน และ กรกฎาคม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 สําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง หรือไม่สามารถทําการเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพได้ จะทําการติดตาม
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างหรือรายงานสถานภาพของระบบ จํานวนรวม 17 แห่ง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี)  

ตารางท่ี 1-2 กําหนดการเก็บตัวอย่างนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 
การออกพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตัวอย่างน้ํา ช่วงเวลา 

คร้ังท่ี 1 21 – 22, 25 – 29 มกราคม 2553 
คร้ังท่ี 2 15 – 19 มีนาคม 2553 
คร้ังท่ี 3 7 – 11 มิถุนายน 2553 
คร้ังท่ี 4 12 – 16 กรกฎาคม 2553 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 1  
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 บทนํา 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 1 - 5 

 

 4) ทําการเก็บตัวอย่างโดยวิธีแบบจ้วง (Grab Sampling) จํานวนแห่งละ 2 จุด คือ นํ้าเสียก่อน
เข้าระบบบําบัด และนํ้าท้ิงหลังผ่านการบําบัด ในกรณีท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นระบบ Activated Sludge 
และ Oxidation Ditch จะทําการเก็บตัวอย่างนํ้าในบ่อเติมอากาศเพ่ือตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ MLSS 
ของระบบฯ เพ่ิมอีก 1 จุด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเดินระบบฯ 
 5) ส่งตัวอย่างนํ้าเพ่ือทําการวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 
(ชลบุรี) โดยมีพารามิเตอร์ ดังต่อไปน้ี 
  (1) อุณหภูมิบรรยากาศ 
  (2) อุณหภูมิน้ําตัวอย่าง 
  (3) ความขุ่น (Turbidity) 
  (4) ความนําไฟฟ้า  
  (5) ความเค็ม (Salinity) 
  (6) ของแข็งละลายนํ้า (Total Dissolved Solids, TDS) 
  (7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  (8) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids, SS) 
  (9) ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
  (10) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) 
  (11) ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus, TP) 
  (12) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjendal Nitrogen, TKN) 
  (13) นํ้ามันและไขมัน (Oil and Grease, O&G) 
  (14) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) 
  (15) โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria, TCB) 
 6) สํารวจปัญหาและอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตลอดจนความต้องการของท้องถ่ิน ซึ่งประกอบด้วย 
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของท้องถ่ิน ความสําคัญเร่งด่วนในการดําเนินงานระบบรวบรวมและระบบ
บําบัดนํ้าเสีย และข้อเสนอแนะของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
 7) ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานและการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเจ้าของระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีปัญหาและไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสารอา้งอิง 
กรมควบคุมมลพิษ (2546). แผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนท่ัว

ประเทศ, กรมควบคุมมลพิษ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

 2.1.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต้ังอยู่ท่ี  
ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี มีพ้ืนท่ีให้บริการใน
การบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนครอบคลุมพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 4 พ้ืนท่ี ได้แก่ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน 
เทศบาลตําบลบางทราย และเทศบาลตําบลเสม็ด โดยมีข้อมูล
พ้ืนท่ีการปกครองและจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์     
(31 ธันวาคม 2553, กรมการปกครอง) ดังน้ี 
  1) เทศบาลเมืองชลบุรี มีพ้ืนท่ีการปกครอง 4.57 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
31,887 คน จํานวนบ้าน 12,573 หลังคาเรือน 
  2) เทศบาลเมืองบ้านสวน มีพ้ืนท่ีการปกครอง 19.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
62,785 คน จํานวนบ้าน 34,897 หลังคาเรือน 
  3) เทศบาลตําบลบางทราย มีพ้ืนท่ีการปกครอง 2.16 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
12,699 คน จํานวนบ้าน 7,296 หลังคาเรือน 
  4) เทศบาลตําบลเสม็ด มีพ้ืนท่ีการปกครอง 12.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
19,422 คน จํานวนครัวเรือน 13,455 ครัวเรือน 
  ท้ังน้ีพ้ืนท่ีให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีในเขตเมือง ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรีก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ ปัจจุบัน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ ฝ่ายส่ิงแวดล้อม กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี 

 2.1.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีการออกแบบระบบไว้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีให้บริการ 36 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ได้แก่ 
เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลตําบลบางทราย เทศบาลเมืองบ้านสวน และเทศบาลตําบลเสม็ด มีประชากร
ตามแนวท่อประมาณ 300,000 คน ปัจจุบันมีอัตรานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให้บริการประมาณ 10,844 ลูกบาศก์-
เมตรต่อวัน โดยมีระบบท่อรวบรวมเป็นชนิดท่อรวม (Combined Sewer) 
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รูปท่ี 2-1 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 

  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสีย ความยาวท่อรวบรวมท้ังหมด 13,054 เมตร โดยแบ่งเป็นความยาว
ท่อระบายนํ้า 2,687 เมตร และความยาวท่อดักนํ้าเสีย 10,367 เมตร 
  2) สถานีสูบนํ้าเสีย 2 สถานี คือ 
   (1) สถานีสูบนํ้าเสียสังเขป (PS l ) ต้ังอยู่บริเวณคลองสังเขป ถนนพิพิธ   
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สูบนํ้าเสียตามแนวท่อท่ีรวบรวมจากพ้ืนท่ีของเทศบาลบางทราย ประกอบด้วย 
    - เคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 3 เคร่ือง 
    - ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักจํานวน 1 เคร่ือง 
    - ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) จํานวน 1 เคร่ือง 
   (2) สถานีสูบนํ้าเสียบางปลาสร้อย (PS 2) ต้ังอยู่บริเวณคลองบางปลาสร้อย 
ถนนพระยาสัจจา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สูบนํ้าเสียตามแนวท่อท่ีรวบรวมจากพ้ืนท่ีของเทศบาลเมือง
ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน และเทศบาลตําบลเสม็ด ประกอบด้วย 
    - เคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 4 เคร่ือง 
    - เคร่ืองดักขยะ(อัตโนมัติ) จํานวน 1 เคร่ือง 
    - ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักจํานวน 1 เคร่ือง 
    - ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) จํานวน 1 เคร่ือง 
  3) อาคารผันนํ้าเป็นลักษณะบ่อดักนํ้าเสีย ไม่มีปั๊ม มีจํานวน 41 บ่อ 

 2.1.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 112/500 หมู่ท่ี 1 ถ.พระยาสัจจา      
อ.เมือง จ.ชลบุรี หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ คือ ฝ่ายส่ิงแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ชลบุรี ระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) แบบมีระบบกําจัดไนโตรเจน พ้ืนท่ีใน
การก่อสร้างรวม 10 ไร่ 2 งาน มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 22,500 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน อัตราการไหลของนํ้าเข้าระบบเฉล่ีย 1 ปี (คิดจากการวัดอัตราการไหลของนํ้าเข้าสู่ระบบโดยการ
คํานวณจากการทํางานของปั๊ม) เท่ากับ 10,844 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 48% ของความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสียของระบบ การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียแบ่งเป็น 2 ระยะ ปัจจุบันสถานภาพอยู่ระยะท่ี 
1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2544 เร่ิมทําการเดินระบบเม่ือวันท่ี 31 เมษายน 2544 ปัจจุบัน
จ้างเอกชน คือบริษัท คลีนวอเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ในการดูแลเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย มีการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าในระบบบําบัดนํ้าเสีย และวัดปริมาณตะกอนส่วนเกินโดยวิธีชั่งนํ้าหนักเฉล่ียต่อเดือน และการ
กําจัดตะกอนโดยการนําไปฝังกลบท่ีศูนย์กําจัดมูลฝอยของจังหวัดชลบุรี แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัด
นํ้าเสีย คือ คลองละมุ ซึ่งไหลลงอ่าวไทยท่ีตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

  

รูปท่ี 2-2 โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จังหวัดชลบุรี 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรี มีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสีย และองค์ประกอบ
ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 อันประกอบไปด้วย 
   -  บ่อสูบนํ้าเสีย (Fine Screen pumping Station) 1 บ่อ 
   -  บ่อเติมอากาศเบื้องต้น (Pre-aeration Tank) 1 บ่อ 
   -  บ่อตกตะกอนทราย (Aerated Grit chamber) 2 บ่อ 
   -  บ่อเติมอากาศข้ันท่ี 1 (First Stage Aeration Tank) 1 บ่อ 
   -  บ่อตกตะกอนระหว่างกลาง (Intermediate clarifier) 2 บ่อ 
   -  บ่อไร้อากาศ (Anaerobic Tank) 1 บ่อ 
   -  บ่อแอนน็อคซิค (Anoxic Tank) 2 บ่อ 
   -  บ่อเติมอากาศข้ันท่ี 2 (Second Stage Aeration Tank) 2 บ่อ 
   -  บ่อตกตะกอนข้ันสุดท้าย (Final Clarifier) 4 บ่อ 
   -  บ่อสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank) 1 บ่อ 
   -  บ่อเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) 1 บ่อ 
   -  ถังเก็บสลัดจ์ (Sludge Storage Tank) 1 ถัง 
   -  เคร่ืองรีดสลัดจ์แบบสายพาน (Belt Press) 2 เคร่ือง 

อบจ.ชลบุรี 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 
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  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
จังหวัดชลบุรี 
   การก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรี ใช้
งบประมาณรวม 565 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการ มีรายละเอียดการใช้
งบประมาณ ดังแสดงในตารางท่ี 2-1 

ตารางท่ี 2-1 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสีย
ตามทีอ่อกแบบไว้ 

(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 

ยาว 12,279.5 ม. (บาท) 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ AS 

(บาท) 
1 2542 2544 กรมโยธาฯ 22,500 235,000,000 330,000,000 

 

    
รูปท่ี 2-3 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรี 

 

รูปท่ี 2-4 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จังหวัดชลบุรี 
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รูปท่ี 2-5 แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จังหวัดชลบุรี 

 2.1.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีสถานภาพของปัญหา ดังน้ี 
   (1) ประตูระบายนํ้าเป็นแบบ Flap Gate สถานภาพชํารุดทุกจุด และมีปัญหา
เร่ืองนํ้าทะเลเข้าระบบทางประตูระบายนํ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณถนนพระยาสัจจา เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี
ตํ่า นํ้าทะเลท่ีไหลเข้าสู่ระบบเป็นเหตุทําให้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จึงสนิม ชํารุดเสียหาย  
   (2) อบจ.ชลบุรี มีแนวคิดจะนํานํ้าท้ิงหลังบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์ แต่ยังไม่
สามารถทําได้เน่ืองจากนํ้าเสียมีค่าความเค็มค่อนข้างสูง แม้ว่าจะผ่านการบําบัดแล้ว และตะกอนจากระบบก็
ไม่สามารถนําไปทําปุ๋ยได้ อย่างไรก็ตาม ทาง อบจ.ชลบุรี อยู่ระหว่างดําเนินการเปล่ียนประตูกันนํ้าทะเลใหม่ 
   (3) มีการท้ิงส่ิงปฏิกูลโดยตรงลงสู่ท่อระบายนํ้า ซึ่งอาจมีผลต่อค่าความสกปรกใน
รูปบีโอดีของนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียได้ (บางช่วงเวลา) 
   (4) สถานีสูบนํ้าเสียคลองบางปลาสร้อย เดิมท่ีเคยมีอุปกรณ์ชํารุดเสียหายไม่
สามารถใช้การได้ ในปัจจุบันน้ีมีการติดต้ังระบบ SCADA แล้ว สามารถใช้งานได้ เป็นท่ีเรียบร้อย 
   (5) เทศบาลตําบลบางทรายยังไม่ได้ต่อท่อนํ้าเสียเข้าระบบและปล่อยลงสู่ทะเล
โดยตรง 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าจังหวัดชลบุรี มีนํ้าเสียเข้าระบบเฉล่ียวันละ 10,954 ลูกบาศก์-
เมตรต่อวัน บําบัดนํ้าเสียด้วยระบบแบบ Two stage Activated sludge มีการเดินระบบแบบสลับเปล่ียน
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ เพ่ือแบ่งภาระการใช้งานของอุปกรณ์ โดยสถานภาพปัญหาของระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ 
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   (1) สถานีสูบนํ้าเสีย มีอุปกรณ์ชํารุด ทําให้ไม่สามารถสูบนํ้าเสียจากบ่อรวบรวม
นํ้าเสียส่งไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียได้ 
   (2) เคร่ืองรีดตะกอน (Belt Filter Press) ถังสแตนเลสผุกร่อน ทําให้ไม่
สามารถรีดตะกอนได้ และมีการสะสมของตะกอนส่วนเกินในระบบเป็นจํานวนมาก 
   (3) บ่อตกตะกอน ชํารุดในส่วนของใบกวาดตะกอนหัก โซ่ยึดขาดเน่ืองจากการ
สะสมของตะกอนจํานวนมาก 
   (4) ตะแกรงดักขยะชํารุด อยู่ระหว่างซ่อมแซมตะแกรงดักขยะ 1 ตัว อีก 1 ตัวรอ
งบประมาณอยู่ 
   (5) เคร่ืองควบคุมการจ่ายอากาศ (Butterfly Valve) ในบ่อเติมอากาศข้ันท่ี 1 
แผงวงจร และ Motor เส่ือมสภาพ ไม่สามารถเปิด-ปิดเส้นท่อเติมอากาศเพ่ือควบคุมการเติมอากาศในบ่อ
เติมอากาศได้ ซึ่งจะต้องเปล่ียนเคร่ืองควบคุมการจ่ายอากาศใหม่ 
   (6) ค่าบีโอดีของนํ้าเสียเข้าระบบมีค่าตํ่า ทําให้ความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรีย์
ในบ่อเติมอากาศน้อย 
   (7) บ่อบําบัดนํ้าเสียเร่ิมชํารุด และมีรอยแตกร้าว 
   (8) มีการยกเลิก Anoxic zone ในถังเติมอากาศข้ันท่ี 2 โดยปล่อยให้นํ้าไหลผ่าน
ไปยังข้ันตอนต่อไป เน่ืองจากนํ้าเสียท่ีเข้าสู่ระบบมีปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสน้อยมาก 
   (9) ปริมาณนํ้าเสียท่ีเข้าสู่ระบบยังไม่ถึง 50% ของความสามารถในการรองรับ
ของระบบ 
   (10) ไม่มีการเติมคลอรีนในนํ้าท้ิงหลังบําบัดเพ่ือฆ่าเชื้อโรค 
   (11) ยังไม่มีการเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) ในการแก้ไขปัญหานํ้าเค็มเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีได้จัดทําโครงการในการเปล่ียนประตูระบายนํ้าใหม่ จํานวน 15 จุด เป็นเงิน 18,000,000 บาท ซึ่ง
ในขณะน้ีได้ทําการทดลองติดต้ังประตูระบายนํ้าใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จํานวน 1 จุด คือประตูระบายนํ้า
บริเวณหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
   (2) จัดทําโครงการซ่อมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณ์ระบบรวบรวมและระบบบําบัด  
นํ้าเสียเป็นเงิน 7,000,000 บาท โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 50% และท้องถ่ิน
ต่างๆ สมทบ 50% ซึ่งเป็นความจําเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ 
   (3) จัดทําแผนการซ่อมบํารุงและเปล่ียนเคร่ืองจักรในภาพรวมของระบบเพ่ือรักษา
สถานภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   (4) ในการจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสียจากบ้านเรือน ควรออกกฎหมายจากส่วนกลาง
มาสนับสนุนให้กับท้องถ่ิน 
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2.2 เทศบาลเมืองแสนสุข 

 2.2.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลเมืองแสนสุข ต้ังอยู่เลขท่ี 1 ถ.บาง-
แสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 มีพ้ืนท่ีการ
ปกครอง 20.268 ตารางกิโลเมตร และมีจํานวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ (6 กันยายน 2552) จํานวน 44,644 คน จํานวน
บ้าน 23,785 หลังคาเรือน เทศบาลเมืองแสนสุขมีโรงงานปรับปรุง
คุณภาพนํ้าอยู่ 2 แห่ง คือ โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุข
เหนือ และโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่าง
สุขาภิบาล เทศบาลทําการเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียแล้ว 

 2.2.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองแสนสุขท่ีได้ออกแบบไว้มีพ้ืนท่ีท่ีให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาล 20.268 ตารางกิโลเมตร โดยมีอัตรานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนไนพ้ืนท่ีแนวท่อ
รวบรวมนํ้าเสียเข้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า ดังน้ี 
  � โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ ปริมาณ 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  � โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ ปริมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  ซึ่งระบบรวบรวมนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2538 เป็นชนิดท่อรวม (Combined 
Sewer) มีความยาวรวมท้ังหมด 139 กิโลเมตร ประกอบด้วยท่อระบายนํ้าเดิมท่ีก่อสร้างโดยเทศบาลเมือง
แสนสุขและกรมทางหลวง รวมระยะทาง 109 กิโลเมตร และท่อรวบรวมนํ้าเสียก่อสร้างเพ่ิมเติมโดยกรม
โยธาธิการ ระยะทาง 30 กิโลเมตร แบ่งพ้ืนท่ีรวบรวมนํ้าเสียเป็น 2 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีแสนสุขด้านเหนือ และ
พ้ืนท่ีแสนสุขด้านใต้ 

  1) พ้ืนท่ีแสนสุขด้านเหนือ มีองค์ประกอบของระบบรวบรวมนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ท่อรวบรวมนํ้าเสียมีความยาวท่อระบายนํ้ารวมท้ังหมด 9,512 เมตร ทํา
หน้าท่ีรวบรวมนํ้าเสียจากพ้ืนท่ีต่างๆ ดังน้ี 
    - ถนนบางแสนสาย 1, 2, 3 และ 4 
    - ทางหลวงหมายเลข 3137 
    - พ้ืนท่ีบางส่วนของถนนบางแสนสายล่าง 
    ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
    - แนวท่อระบายนํ้าถนนสุขุมวิท (คลองบางโปรง-ถนนลงหาดบางแสน) ยาว 

144 เมตร มีจํานวนบ่อพักท้ังหมด 9 บ่อ 
    - แนวท่อระบายนํ้าลงหาดบางแสน (ทางหลวงหมายเลข 3137) ยาว  

2,379 เมตร มีจํานวนบ่อพักท้ังหมด 72 บ่อ 
    - แนวท่อระบายนํ้า ซอย ร.5 ยาว 2,360 เมตร มีจํานวนบ่อพักท้ังหมด 

157 บ่อ 
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    - แนวท่อระบายนํ้าถนนบางแสนสาย 3 (ซอยกล้วยไม้) ยาว 1,452 เมตร มี
จํานวนบ่อพักนํ้าท้ังหมด 99 บ่อ 

    - แนวท่อระบายนํ้าถนนบางแสนสาย 2 ยาว 1,200 เมตร มีจํานวนบ่อพัก
ทางซ้ายของถนนท้ังหมด 43 บ่อ และทางขวาของถนนท้ังหมด 41 บ่อ 

    - แนวท่อระบายนํ้าถนนบางแสนสาย 1 (ทางหลวงหมายเลข 3137) ยาว 
1,977 เมตร มีจํานวนบ่อพักนํ้าท้ังหมด 66 บ่อ 

 

 

รูปท่ี 2-6 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองแสนสุข 
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   (2) สถานีสูบนํ้าเสีย (Pumping Station) ประกอบด้วย 
    - สถานีสูบนํ้าเสียบางแสน 12 และสถานีสูบนํ้าเสียสุขุมวิท ทําการสูบ

ยกระดับนํ้าเสียตามแนวท่อรวบรวมต่างๆ เข้าบ่อสูบนํ้าเสียภายในโรงบําบัด
นํ้าเสียแสนสุขเหนือ ซึ่งต้ังอยู่ริมคลองบางโปรง โครงการบางแสนฟิชชิ่ง
ปาร์ค 

    - สถานีสูบนํ้าเสียบางแสนสาย 2 ซอยบางแสน 12 มีเคร่ืองสูบนํ้า จํานวน 
3 เคร่ือง ทําหน้าท่ีสูบยกระดับนํ้าเสียจากแนวท่อรวบรวมนํ้าเสีย ตามถนน
บางแสนสาย 2 เข้าสู่แนวท่อในซอยบางแสนสาย 2 ซอยบางแสน 12 
(หรือซอยล้ินจ่ี) 

    - สถานีสูบนํ้าเสียสุขุมวิท มีเคร่ืองสูบนํ้า จํานวน 3 เคร่ือง ทําหน้าท่ีสูบ
ยกระดับนํ้าจากแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียบริเวณฝ่ังตะวันออกของถนนสุขุมวิท 
เพ่ือเข้าสู่บ่อสูบนํ้าเสียภายในโรงบําบัดนํ้าเสียแสนสุขเหนือ 

   (3) สถานีสูบนํ้าฝนพร้อมเคร่ืองสูบนํ้า จํานวน 3 เคร่ือง ต้ังอยู่บริเวณแหลมแท่น 
ทําหน้าท่ีสูบระบายนํ้าฝนในเส้นท่อถนนบางแสนสาย 1 เพ่ือสูบนํ้าฝนออกสู่ทะเลป้องกันปัญหานํ้าท่วมกรณี
ฝนตกหนัก 
  2) พ้ืนท่ีแสนสุขด้านใต้ มีองค์ประกอบของระบบรวบรวมนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ท่อรวบรวมนํ้าเสีย มีความยาวท่อระบายนํ้าท้ังหมด 5,167.49 เมตร ทํา
หน้าท่ีรวบรวมนํ้าเสียจากพ้ืนท่ีต่างๆ ดังน้ี 
    - ถนนบางแสนสายล่าง 
    - ถนนข้างเทศบาลซอยเนตรดี 1 
    - ซอยหลังโรงนํ้าปลา 
    - ซอยแจ่มจันทร์ 
    ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
    - แนวท่อระบายนํ้าถนนสายข้างเทศบาล-สุขุมวิท ยาว 356.742 เมตร มี 

จํานวนบ่อพักท้ังหมด 21 บ่อ 
    - แนวท่อระบายนํ้าซอยเนตรดี 1 ถึงถนนบางแสนล่าง (3) ยาว 1,730 เมตร 

มีจํานวนบ่อพักท้ังหมด 78 บ่อ 
    - แนวท่อระบายนํ้าถนนบางแสนสายล่าง (ตอน 2) ยาว 848.1 มีจํานวนบ่อ

พักท้ังหมด 58 บ่อ 
    - แนวท่อระบายนํ้า ซอยหลังโรงนํ้าปลา ยาว 739 เมตร มีจํานวนบ่อพัก

ทางซ้ายของถนนท้ังหมด 15 บ่อ และทางขวาของถนนท้ังหมด 48 บ่อ 
    - แนวท่อส่งนํ้าเสีย ซอยหลังโรงนํ้าปลา ยาว 363.649 เมตร 
    - แนวท่อระบายนํ้าถนนบางแสนสายล่าง ยาว 1,130 เมตร มีจํานวนบ่อพัก

ท้ังหมด 32 บ่อ 
   (2) สถานีสูบนํ้าเสียพร้อมเคร่ืองสูบนํ้า จํานวน 3 เคร่ือง ต้ังอยู่ทางแยกซอยหลัง
โรงนํ้าปลากับถนนบางแสนสายล่าง ทําหน้าท่ีสูบส่งนํ้าเสียเข้าสู่โรงบําบัดนํ้าเสียแสนสุขใต้ ซึ่งต้ังอยู่ใน  
ซอยเนตรดี 5 หลังมหาวิทยาลัยบูรพา 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 10 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

   (3) สถานีสูบนํ้าฝนและนํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้ว (Effluent) พร้อมเคร่ืองสูบนํ้า
จํานวน 2 เคร่ือง ต้ังอยู่ท่ีริมหาดวอนนภา ทําหน้าท่ีสูบนํ้าท่ีผ่านการบําบัดแล้ว รวมท้ังนํ้าฝนระบายออกสู่
ทะเลบริเวณหาดวอนนภา 

 2.2.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข มี 2 แห่ง คือ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า
แสนสุขเหนือ และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ รับผิดชอบโดยกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข 
ปัจจุบันจ้างบริษัท เอ็มแอนด์โอ อีควิปเมนท์ ในการดูแลเดินระบบบําบัดนํ้าเสียท้ัง 2 แห่ง โดยทําสัญญาจ้าง
ปีต่อปี  

  1) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําแสนสุขเหนือ 
   ต้ังอยู่บริเวณคลองบางโปรง เลขท่ี 24 ถ.บางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข      
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 ระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถรับนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนท่ีด้านเหนือเทศบาลเมืองแสนสุข 
โดยเร่ิมจากเส้นแบ่งเขตลุ่มนํ้าตามถนนหมายเลข 3144 จากด้านตะวันออกมาทางตะวันตก ผ่าน
มหาวิทยาลัยบูรพา และชายหาดบางแสน โดยมีแนวเขตด้านเหนือจรดคลองบางโปรง มีความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบบําบัดนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ 
ปี 2538 เป็นชนิดคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) มีพ้ืนท่ีใช้ในการก่อสร้างรวม 12 ไร่ แหล่งรองรับนํ้าท้ิง
จากระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ คลองบางโปรง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
   ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดเฉล่ีย 5,780 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากการวัด
อัตราการไหลของนํ้าเข้าสู่ระบบโดยวิธีการคํานวณจากชั่วโมงการทํางานของปั๊มสูบนํ้าเสีย คิดเป็น 41% ของ
ความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสียและ
วัดปริมาณตะกอนส่วนเกินโดยการคํานวณ MLSS (Mixed-Liquor-Suspended-Solids) ในบ่อเติมอากาศ 
โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือมีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดังแสดงในรูปท่ี 2-8 
 

  
รูปท่ี 2-7 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขเหนือ 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2 - 11 

 
รูปท่ี 2-8 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขเหนือ 

 
    ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
    โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ มีองค์ประกอบของระบบ ดังแสดงใน 
รูปท่ี 2-9 ซึ่งประกอบไปด้วย 
    - บ่อตกตะกอนดินทราย 1 บ่อ 
    - เคร่ืองแยกตะกอนดินทราย 1 ชุด 
    - บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน 2 บ่อ 
    - บ่อตกตะกอน 4 บ่อ 
    - บ่อสูบตะกอน 2 บ่อ 
    - บ่อเติมคลอรีน 1 บ่อ 
    - บ่อสูบนํ้าเสียภายในระบบ 1 บ่อ 
    - บ่อกระจายนํ้าเสีย 1 บ่อ 
    - บ่อเกรอะ 1 บ่อ 
 

บ่อตกตะกอน 1 

บ่อสูลตะกอน
หมุนเวียน 

บ่อตกตะกอน 2 

บ่อตกตะกอน 3 

บ่อสูลตะกอน
หมุนเวียน 

บ่อตกตะกอน 4 

บ่อสัมผัสคลอรีน 

คลองวนเวียน 

คลองวนเวียน 

บ่อดัก 
กรวดทราย 

บ่อดัก 
กรวดทราย 

บ่อสูบ 

ตะแกรง 
ดักขยะ 

บ่อสูบ 

น้ําเสีย 

ปล่อยลงแหล่งน้ํา 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 12 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 
รูปท่ี 2-9 แผนผังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขเหนือ 

 

    
รูปท่ี 2-10 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขเหนือ 

  2) โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ 
   ต้ังอยู่เลขท่ี 59 ซอยเนตรดี 5 หรือซอยโรงนํ้าปลา ถ.เนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20130 สามารถรองรับนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนท่ีทางด้านใต้ของเทศบาลเมืองแสนสุข เร่ิมต้ังแต่   
เส้นแบ่งเขตลุ่มนํ้าตามถนนหมายเลข 3144 พ้ืนท่ีส่วนใต้ของตลาดหนองมน ส่วนใต้ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ย่านอุตสาหกรรมประมงและชุมชนในหาดวอนนภาท้ังหมด มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ี
ออกแบบไว้ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบบําบัดนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ ปี 2537 เป็นชนิด   
คลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ใช้พ้ืนท่ีในการก่อสร้างรวม 12 ไร่ แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัด  
นํ้าเสีย คือ หาดวอนนภา ทะเลบางแสน 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2 - 13 

   ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดเฉล่ีย 6,769 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากการวัด
อัตราการไหลของนํ้าเข้าสู่ระบบโดยวิธีการคํานวณจากชั่วโมงการทํางานของปั๊มสูบนํ้าเสีย คิดเป็น 75% 
ของความสามารถการรองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าและวัดปริมาณตะกอน
ส่วนเกินโดยการคํานวณ MLSS (Mixed-Liquor-Suspended-Solids) ในบ่อเติมอากาศ โรงปรับปรุง
คุณภาพนํ้าแสนสุขใต้มีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดังแสดงในรูปท่ี 2-12 
 

   
รูปท่ี 2-11 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขใต้ 

 

 
รูปท่ี 2-12 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขใต้ 

    ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
    โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ มีองค์ประกอบของระบบ ดังแสดงใน   
รูปท่ี 2-13 ซึ่งประกอบไปด้วย 
    - บ่อตกตะกอนดินทราย 1 บ่อ 
    - เคร่ืองแยกตะกอนดินทราย 1 ชุด 
    - บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน 2 บ่อ 
    - บ่อตกตะกอน 2 บ่อ 

บ่อตกตะกอน 1 

บ่อสูลตะกอน
หมุนเวียน 

บ่อตกตะกอน 2 

บ่อตกตะกอน 3 

บ่อสูลตะกอน
หมุนเวียน 

บ่อตกตะกอน 4 

บ่อสัมผัสคลอรีน 

คลองวนเวียน 

คลองวนเวียน 

บ่อดัก 
กรวดทราย 

บ่อดัก 
กรวดทราย 

บ่อสูบ 

ตะแกรง 
ดักขยะ 

บ่อสูบ 

น้ําเสีย 

ปล่อยลงแหล่งน้ํา 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 14 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

    - บ่อสูบตะกอน 1 บ่อ 
    - บ่อเติมคลอรีน 1 บ่อ 
    - บ่อสูบนํ้าเสียภายในระบบ 1 บ่อ 
    - บ่อกระจายนํ้าเสีย 1 บ่อ 
    - บ่อเกรอะ 1 บ่อ 
 

 

รูปท่ี 2-13 แผนผังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขใต้ 
 

     
รูปท่ี 2-14 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า แสนสุขใต้ 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2 - 15 

    ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า
เทศบาลเมืองแสนสุข 

    ระบบรวบรวมและโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าของเทศบาลเมืองแสนสุข 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการ มีรายละเอียดการใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงใน
ตารางท่ี 2-2 
 

ตารางท่ี 2-2 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองแสนสุข 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียตามที่

ออกแบบไว้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 
ยาว 725,269 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ OD 

1 2536 2538 กรมโยธาฯ 
14,000 

+ 
9,000 

880,000,000 บาท 
(รวม 2 Sites) 

 2.2.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 

  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   (1) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ มีการรวบรวมนํ้าเสียจากด้านเหนือ
ของเทศบาล ต้ังแต่มหาวิทยาลัยบูรพา และหาดบางแสน โดยการรวบรวมนํ้าเสียด้วยท่อชนิดท่อระบายรวม 
มีปัญหาในการรวบรวมนํ้าเสีย คือ 
    � ประตูระบายนํ้าแบบปากเป็ดมีปัญหาไม่ทํางาน ทําให้นํ้าทะเลไหลย้อน
เข้าสู่ระบบโดยเฉพาะท่อนํ้าท้ิงบริเวณคลองบางโปรง ได้มีการแก้ไขเบื้องต้น โดยการใช้ไม้ก้ันในระบบท่อ
ระบายนํ้าเพ่ือเพ่ิมระดับนํ้าท่ีจะ Flow ไม่ให้น้ําเค็มเข้า ซึ่งการแก้ไขให้ได้ผลต้องติดต้ังสถานีสูบนํ้าออก 
    � สถานีสูบนํ้าบริเวณแหลมแท่น ซึ่งเดิมเป็นประตูระบายนํ้าฝนออกบริเวณ
ชายหาดบางแสน นํ้าทะเลไหลย้อนเข้าได้ จึงแก้ไขโดยการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า 
   (2) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ มีการรวบรวมนํ้าเสียจากถนนสุขุมวิท
ด้านท้ายตลาดหนองมน หลังมหาวิทยาลัยบูรพา รวบรวมนํ้าเสียด้วยท่อชนิดท่อระบายรวม ส่งนํ้าเข้าสู่
ระบบโดยสถานีสูบนํ้าเสียหาดวอนนภา มีปัญหาในการรวบรวมนํ้าเสีย คือ 
    � สถานีสูบนํ้าเสียหาดวอนนภา อุปกรณ์ชํารุด ทําให้การสูบนํ้าเสียเข้า
ระบบไม่ต่อเน่ือง 
    � Flow meter ชํารุด ไม่สามารถวัดอัตราการไหลของนํ้าเข้าสู่ระบบได้ 
ต้องคํานวณชั่วโมงและอัตราการสูบของเคร่ืองสูบนํ้า 
    � ตะแกรงดักขยะชํารุด ต้องใช้คนงานในการตักขยะ ซึ่งผู้ดูแลระบบได้ทํา
แผนซ่อมแซมเสนอเทศบาลเมืองแสนสุขแล้ว 
    � ปัจจุบันมีปัญหานํ้าเค็มเข้าสู่ระบบบําบัดในบางช่วง 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (1) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ เป็นระบบแบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) มีสถานภาพของระบบ ดังน้ี 
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    � บ่อสูบนํ้าเสียท่ีระบบ มีปัญหาเน่ืองจากอุปกรณ์ต่างๆ ชํารุด มอเตอร์ขับ
ชุดตักขยะชํารุด ทําให้ขยะสะสม ต้องใช้คนงานเก็บขยะแทน 
    � ปั๊มดูดทรายข้ึนระบบท่อส่งของบ่อตกตะกอนดินทรายชํารุด และบ่อ
ตกตะกอนดินทรายโครงสร้างขาด ผุกร่อน 
    � ระบบมีการ Bypass นํ้าเสียในกรณีท่ีมีปริมาณนํ้าฝนมาก 
    � บ่อตกตะกอน มีจํานวน 4 บ่อ ขายึดใบกวาดตะกอนในบ่อ 1 และบ่อ 2 
ชํารุด จึงปิดบ่อตกตะกอนท้ังสองบ่อและทําการซ่อมแซม ปัจจุบันบ่อตกตะกอนซ่อมเสร็จแล้วท้ัง 2 บ่อ 
    � บ่อรวบรวมตะกอน 2 บ่อ เคร่ืองสูบตะกอนชํารุดท้ัง 2 บ่อ โดยบ่อ 1 
เสีย 3 เคร่ือง บ่อ 2 เสีย 1 เคร่ือง ได้ดําเนินการทําแผนซ่อมแซมแล้ว 
    � ค่าบีโอดีของนํ้าเสียเข้าระบบมีค่าตํ่า ทําให้ความเข้มข้นของตะกอน
จุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศน้อยกว่าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ 
    � ไม่มีการสูบตะกอนท้ิง 
    � มีปัญหาเร่ืองการกําจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบ ผู้ดูแลระบบจึงไม่
ต้องการเล้ียงเชื้อในบ่อเติมอากาศให้เข้มข้นมาก 
    	 ไม่มีการเติมคลอรีนในบ่อสัมผัสคลอรีน 
    
 การเดินระบบบําบัดนํ้าเสียมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งการจัดเก็บค่าบําบัดนํ้า
เสียไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เทศบาลยังต้องรับภาระท่ีสูงมาก 
   (2) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ เป็นระบบแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) เช่นเดียวกัน     มีสถานภาพของระบบ ดังน้ี 
    � ชุดกวาดตะกอนทรายในบ่อตกตะกอนดินทรายชํารุด ทําให้บ่อต้ืนเขิน 
    � บ่อตกตะกอนบ่อ 1 ชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งได้ดําเนินการจัดทํา
แผนซ่อมแซม ปัจจุบันใช้บ่อตกตะกอนบ่อ 2 
    � มีปัญหานํ้าเค็มเข้าปนเปื้อนในระบบ 
    � บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน มีปัญหา ระบบสายไฟฟ้าชํารุด ผนัง
ปูนของบ่อมีสภาพเส่ือมจนเห็นโครงสร้างเหล็กภายใน 
    � เคร่ืองเติมอากาศบ่อ 1 จํานวน 8 ตัว ชํารุด 2 ตัว และบ่อ 2 จํานวน  
8 ตัว ชํารุด 3 ตัว 
    � บ่อสูบตะกอน ไม่มีเคร่ืองกวนตะกอน ทําให้ตะกอนหนืดและตัน ซึ่งมีการ
สูบตะกอนออกมาเทข้างบ่อในกรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากถ้าไม่รีบนําตะกอนออกจะมีตะกอนลอยปนไปในบ่อ
สุดท้าย การสูบตะกอนออกจากบ่อจะต้องมีลานในการตากตะกอน 
    � มีปัญหาเร่ืองการกําจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบ ผู้ดูแลระบบจึงไม่
ต้องการเล้ียงเชื้อในบ่อเติมอากาศให้เข้มข้นมาก และมีการสูบตะกอนไปท้ิงข้างบ่อบําบัด 
    � ไม่มีการเติมคลอรีนในบ่อสัมผัสคลอรีน 
    	 การเดินระบบบําบัดนํ้าเสียมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งการจัดเก็บค่าบําบัดนํ้า
เสียไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เทศบาลยังต้องรับภาระท่ีสูงมาก 
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  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) ดําเนินการศึกษาสํารวจเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท้ังระบบ เพ่ือวางแผนการ
ซ่อมแซม 
   (2) ดําเนินการสํารวจแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียและปรับเปล่ียนระบบสถานีสูบใหม่ 
   (3) กรณีโครงสร้างบ่อบําบัดชํารุด ให้มีการสลับบ่อในการก่อสร้าง เน่ืองจากไม่
สามารถช่อมแซมไต้ตลอด 
   (4) การแก้ไขปัญหานํ้าเค็มเข้าระบบ ควรเร่งดําเนินการติดต้ังสถานีสูบนํ้าแทน
ประตูระบายนํ้าเค็ม 
   (5) หาแนวทางในการกําจัดตะกอนส่วนเกินท่ีเกิดจากโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

2.3 เทศบาลเมืองศรีราชา 

 2.3.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลเมืองศรีราชา ต้ังอยู่เลขท่ี 161     
ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 มีพ้ืนท่ีการ
ปกครอง 4.058 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ (6 กันยายน 2552) จํานวน 20,337 คน จํานวนบ้าน 
6,609 หลังคาเรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ 
สํานักงานประปาศรีราชา การประปาส่วนภูมิภาค โรงปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา ก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 
คือ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลมีการเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียแล้ว 

 2.3.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองศรีราชา มีการออกแบบระบบไว้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ให้บริการ 1.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 36.96% ของพ้ืนท่ีการปกครองท้ังหมด 4.058 ตารางกิโลเมตร 
และรวมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักด์ิบางส่วน ครอบคลุมประชากร 60,000 คน อัตรานํ้าเสียท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแนวท่อรวบรวมนํ้าเสีย 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยระบบท่อรวบรวมก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2537 เป็นระบบชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) 
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รูปท่ี 2-15 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองศรีราชา 

 
  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสีย มีความยาวท่อรวบรวมนํ้าเสียท้ังหมด 2,189 เมตร ระบบรวบรวม
นํ้าเสียของเทศบาลเมืองศรีราชาประกอบด้วย แนวท่อดักนํ้าเสีย (Interceptor) รับนํ้าเสียตลอดแนวถนนเจิม
จอมพล รวมท้ังแนวระบายนํ้าและรวบรวมนํ้าเสียหลัก มี 6 แนว ระบบระบายนํ้าและรวบรวมนํ้าเสียหลักท้ัง 
6 แนว ประกอบด้วย 
   (1) นํ้าเสียตอนบนบริเวณถนนสุขุมวิท โรงเรียนดาราสมุทร โรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีราชา โรงแรมศรีราชาลอดจ์ โดยนํ้าเสียจะระบายลงสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียบริเวณอาคารดักนํ้าเสีย 1 
   (2) ท่อระบายนํ้าชนิด Box Culvert บริเวณหลังโรงเรียนศรีราชา ซึ่งรับนํ้าเสีย
จากพ้ืนท่ีตําบลสุรศักด์ิบริเวณถนนสุขุมวิท สํานักงานท่ีดินอําเภอ ท่ีว่าการอําเภอ และสํานักงานประถมศึกษา 
ซึ่งปลายท่อท่ีระบายลงสู่ทะเลก่อสร้างในลักษณะ Invert Siphon ลอดผ่านท่อรวบรวมนํ้าเสียทําให้นํ้าเสีย
ไหลลงสู่ทะเลโดยตรง 
   (3) ท่อระบายนํ้าเสียแบบ Box culvert บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลศรีราชา 
ซึ่งรับนํ้าเสียในบริเวณถนนสุขุมวิทฝ่ังตะวันออก (นํ้าเสียส่วนหน่ึงเป็นนํ้าเสียจากพ้ืนท่ี เทศบาลตําบล
เจ้าพระยาสุรศักด์ิ) ระบายลงสู่ทะเลในบริเวณทางไปวัดเกาะลอย โดยมีวาล์วกันการย้อนกลับ (Tide Check 
Valve) แบบวาล์วปากเป็ด ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้และจะมีปัญหาช่วงท่ีนํ้าทะเลหนุน โดยนํ้าทะเลสามารถ
ไหลย้อนเข้าไปในระบบรวบรวมนํ้าเสียได้ 
   (4) ท่อระบายนํ้าชนิด Box Culvert บริเวณโครงการศรีราชานคร ซึ่งรับนํ้าเสียจาก
อาคารในโครงการศรีราชานคร และพ้ืนท่ีสุขุมวิทฝ่ังตะวันออก โดยจะระบายลงสู่ทะเลบริเวณสถานีสูบนํ้าเสีย 
นอกจากน้ียังติดต้ังวาล์วกันนํ้าย้อนกลับ (Tide Check Valve) แต่ในสภาพปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ 
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   (5) ท่อระบายนํ้าชนิด Box Culvert บริเวณถนนเทศบาล ซึ่งรับนํ้าเสียบริเวณ
สุขุมวิทฝ่ังตะวันออก นอกจากน้ีจะทําหน้าท่ีระบายท้ังนํ้าฝนและนํ้าเสียลงสู่ทะเล (นํ้าเสียส่วนหน่ึงเป็นนํ้าเสีย
จากตําบลสุรศักด์ิ) 
   (6) แนวท่อระบายนํ้าบริเวณถนนเจิมจอมพลช่วงปลาย รับนํ้าเสียบริเวณถนน
สุขุมวิทช่วงปลาย และระบายลงสู่ท่อดักนํ้าเสีย 
  2) สถานีสูบนํ้าเสียในระบบบําบัดนํ้าเสียมี 1 สถานี ต้ังอยู่ถนนเจิมจอมพล มีการ
รวบรวมนํ้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองศรีราชา จากถนนสายหลัก 4 สาย คือ ถนนสุขุมวิท ถนนสุรศักด์ิ 4 
ถนนเทศบาล และถนนเจิมจอมพล เพ่ือยกระดับ และส่งนํ้าจากจุดท่ีตํ่าไปยังจุดท่ีสูงกว่าโดยมีอาคารดัก   
นํ้าเสีย 12 แห่ง และทําการสูบนํ้าเสียจากบ่อสูบนํ้าข้ึนไปยังถังตกตะกอนดินทรายท่ีอยู่ในระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ต่อไป 

 2.3.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา ต้ังอยู่เลขท่ี 92/1 ถ.ศรีราชานคร 3   
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่างสุขาภิบาล        
โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าฯ เป็นระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) มีพ้ืนท่ีใช้ในการก่อสร้างประมาณ    
4-3-35 ไร่ มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณนํ้า
เสียเข้าสู่ระบบบําบัดฯ 10,399 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (จากการวัดอัตราการไหลของนํ้าเข้าสู่ระบบโดยวิธีอ่าน
ค่ามิเตอร์ของปั๊มนํ้า) คิดเป็น 58% ของความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบฯ โรงปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2540 แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ ทะเล
บริเวณสวนสาธารณะศรีราชา 
 

  
รูปท่ี 2-16 โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา 

 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีราชาได้ยกเลิกสัญญากับองค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) 
ในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียและทําการเดินระบบเอง โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชามี
ข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดังแสดงในรูปท่ี 2-23 ถึง 2-25 ซึ่งประกอบไปด้วย 
   - บ่อตกตะกอนดินทราย 1 บ่อ 
   - บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน 4 บ่อ 
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2 - 20 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

    (ขนาดบ่อละ 4,500 ลูกบาศก์เมตร) 
   - บ่อตกตะกอน 4 บ่อ 
   - บ่อสัมผัสคลอรีนแบบคลองวนเวียน 1 บ่อ 
   - เคร่ืองรีดสลัดจ์แบบสายพาน 2 เคร่ือง 
 

 
รูปท่ี 2-17 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองศรีราชา 

 
รูปท่ี 2-18 แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองศรีราชา 

เครื่องเติม
อากาศ 

สถาน ี
สูบน้ําเสีย 

ถังดักกรวด
ทราย 

ปั๊มสูบ 
กรวดทราย 

ถังล้าง 
กรวดทราย 

เครื่องแยก 
กรวดทราย 

ถังสัมผัส 
คลอรนี 

น้ําผ่านการ
บําบดัปล่อยสู่

ภายนอก 

ถังเก็บ 
ตะกอน 

เครื่องรีด 
ตะกอน 

ปั๊ม
สูบ

ตะ
กอ

นส่
วน

เกิ
น 

ถังเติม 
อากาศ 1 

ถังตก 
ตะกอน 1 

ปั๊มสูบตะกอนหมุนเวียน 

ถังเติม 
อากาศ 2 

ถังตก 
ตะกอน 2 

ปั๊มสูบตะกอนหมุนเวียน 

ถังเติม 
อากาศ 3 

ถังตก 
ตะกอน 3 

ปั๊มสูบตะกอนหมุนเวียน 

ถังเติม 
อากาศ 4 

ถังตก 
ตะกอน 4 

ปั๊มสูบตะกอนหมุนเวียน 

ปั๊ม
สูบ

ตะ
กอ

นส่
วน

เกิ
น 

ปั๊มสูบ 
ตะกอน 

เครื่องเติม
อากาศ 

อนาคต 

นํ้าเสีย 
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รูปท่ี 2-19 บ่อเติมอากาศ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา 

  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาล
เมืองศรีราชา 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา มี
รายละเอียดการใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-3 

ตารางท่ี 2-3 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา 
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พ.ศ.2537 

โรงปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 
พ.ศ.2540 

กรมโยธาฯ 18,000 325,321,000 บาท 

 

 2.3.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเมืองศรีราชา มีการรวบรวมนํ้าเสียจากพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักด์ิบางส่วนเข้าสู่ระบบโดยเป็นแบบระบบท่อรวม 
(Combined Sewer System) สถานภาพปัญหาของระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีดังน้ี 
   (1) การรวบรวมนํ้าเสียพบปัญหานํ้าทะเลไหลเข้าเส้นท่อบริเวณ CSO ถนนเจิม
จอมพล จากตลาดเทศบาลถึงบริเวณเกาะลอย เน่ืองจากประตูป้องกันนํ้าทะเลปิดไม่สนิท และ CSO ท่ี
ติดต้ังบริเวณประตู ระบายนํ้าบริเวณเกาะลอยเป็นแบบปากเป็ดชํารุด ใช้งานไม่ได้ ทําให้นํ้าทะเลไหลย้อนเข้า
โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลฯ แก้ไขโดยการนํากระสอบทรายมาก้ัน 
   (2) สถานีสูบนํ้าเสียไม่สามารถสูบนํ้าเสียได้ตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจากปัญหานํ้า
ทะเลเข้าตามประตูระบายนํ้า จึงมีการสูบนํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียตามตารางเวลาการข้ึนลงของนํ้าทะเล 
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   (3) ปัญหาอุปกรณ์ชํารุดได้แก่ 
    -  ปั๊มสูบนํ้าท่ีมีอยู่ 5 ตัว ชํารุด 3 ตัว ใช้งานได้เพียง 2 ตัว 
    -  Bar Screen ชํารุด ทําให้การเดินเคร่ืองปั๊มนํ้าไม่สมํ่าเสมอ 
   (4) ระบบมีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียได้ 18,000 ลบ.ม./วัน แต่ปริมาณ
นํ้าเสียเข้าสู่ระบบเฉล่ียน้อยกว่า 10,000 ลบ.ม./วัน เน่ืองจากระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียยังไม่ครอบคลุมบริเวณ
ชุมชน 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าของเทศบาลเมืองศรีราชา บําบัดนํ้าเสียด้วยระบบเติม
อากาศแบบคลองวนเวียน โดยมีสถานภาพปัญหาในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
 

   (1) เดินระบบไม่ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ใช้การเดินระบบเป็นช่วงๆ (Batch) 
เน่ืองจากมีปัญหานํ้าเค็มเข้าระบบ ทําให้บางคร้ัง ณ เวลาเก็บตัวอย่างนํ้าจึงไม่มีนํ้าเข้าและออกจากระบบ 
และ/หรือ ไม่มีการเติมอากาศ 
   (2) บ่อเติมอากาศมีปริมาณจุลินทรีย์ค่อนข้างน้อยเน่ืองจากมีนํ้าทะเลไหลย้อนเข้า
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และค่าบีโอดีของนํ้าเสียท่ีเข้าระบบมีค่าตํ่า 
   (3) ระบบบําบัดนํ้าเสียมีจํานวน 4 ชุด ปัจจุบันเปิดเดินระบบเพียง 2 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
    - บ่อ 1 เก็บไว้เป็นบ่อสําหรับรองรับนํ้าท่ีมีปริมาณมาก 
    - บ่อ 2 และบ่อ 3 เดินระบบสลับกันในการบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากปริมาณ

นํ้าเสียเข้าระบบมีปริมาณน้อย การเดินระบบ 1 บ่อ ก็เพียงพอต่อการ
บําบัดแล้ว 

    - บ่อท่ี 4 มีอุปกรณ์เคร่ืองจักรพร้อม แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน 
   (4) อุปกรณ์ในบ่อบําบัดนํ้าเสียชํารุด ได้แก่ 
    - เคร่ืองเติมอากาศในบ่อบําบัดนํ้าเสียชํารุด จะเปิดเคร่ืองขับนํ้า (Flow 

Booster) ตลอด 24 ชั่วโมง และ Air Blower เปิดตลอดช่วงท่ีน้ําเข้าระบบ 
    - เคร่ืองรีตตะกอน (Access Sludge) มี 2 ตัว ใช้งานได้เพียงตัวเดียว 
    - สะพาน Grit ในบ่อตกตะกอนทราย ใช้ในการกวาดตะกอนทราย ไม่

สามารถใช้งานได้ เน่ืองจากการทับถมของตะกอนทราย ทําให้ไม่สามารถ
สูบตะกอนทรายออกมาได้ 

   (5) Flow Meter ชํารุดไม่สามารถวัดอัตราการไหลของนํ้าเข้าสู่ระบบได้ จึงวัด
ตาม Capacity ของปั๊มนํ้า 
   (6) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีอยู่ในนํ้าเสียเข้าระบบและนํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัด
แล้วค่อนข้างสูง แต่ไม่มีการเติมคลอรีนในบ่อสัมผัสคลอรีน 
   (7) ปัญหาการชํารุดของอาคารระบบบําบัดนํ้าเสียคือ บ่อตกตะกอนบ่อท่ี 2 และ 
3 เป็นสนิมตรงบริเวณคานเหล็กของตัวอาคาร ซึ่งเป็นโครงสร้างของตึกท่ีเชื่อมต่อกัน 
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  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) การแก้ไขปัญหานํ้าทะเลเข้าระบบ องค์การจัดการนํ้าเสียได้ว่าจ้างบริษัท
ทําการศึกษาสํารวจแนวท่อเพ่ือวางแผนในการปรับปรุงและขยายแนวท่อในการรองรับนํ้าเสียจากเทศบาล
ตําบลเจ้าพระยาสุรศักด์ิเพ่ิม 
   (2) มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงสถานีสูบนํ้าเสียในปีงบประมาณ 2553 
   (3) มีการจัดทําแผนในการซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   (4) เทศบาลฯ ได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจัดทําโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยจัดซื้อเคร่ืองขับนํ้า ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 2.5 kw 1 เคร่ือง 
พร้อมติดต้ัง สัญญาเลขท่ี 19/2553 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 เร่ิมสัญญา 8 เมษายน 2553 ส้ินสุด
สัญญา 5 สิงหาคม 2553 มูลค่า 1,690,000 บาท 
   (6) ควรมีการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนระบายนํ้าออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

2.4 เมืองพัทยา 

 2.4.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  ศาลาว่าการเมืองพัทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 171  
หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
เมืองพัทยามีพ้ืนท่ีการปกครอง 53.44 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลวันท่ี 6 กันยายน 2552) 
จํานวน 105,642 คน จํานวนบ้าน 101,910 หลังคาเรือน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงานประปาพัทยา-
นาเกลือ การประปาส่วนภูมิภาค เมืองพัทยามีโรงบําบัดนํ้าเสียอยู่ 
2 แห่ง คือ โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ และโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณ
นาจอมเทียน (ซอยวัดบุญย์กัญจนาราม) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่างสุขาภิบาล 
เมืองพัทยาทําการเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียแล้ว 

 2.4.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียเมืองพัทยาได้ออกแบบให้มีพ้ืนท่ีบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีนาเกลือ 
พัทยาเหนือ-ใต้ และนาจอมเทียน รวมพ้ืนท่ีประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร มีการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 2 แห่ง ดังน้ี 
  � โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญู่ ปริมาณ 65,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน 
  � โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน ปริมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน  
  ซึ่งระบบรวบรวมนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2537 เป็นชนิดท่อระบายรวม 
(Combined Sewer) มีการรวบรวมนํ้าฝนและนํ้าเสียเข้าท่อดักนํ้าเสียคิดเป็น 2.5 เท่าของนํ้าเสียเฉล่ีย
รายวัน โดยมีพ้ืนท่ีน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัด ดังรูปท่ี 2-20 ถึง 2-23 
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รูปท่ี 2-20 แสดงพ้ืนท่ีท่ีมีการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาท้ัง 2 แห่ง 
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รูปท่ี 2-21 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเมืองพัทยา แสดงการรวบรวมนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา 
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รูปท่ี 2-22 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเมืองพัทยา แสดงการรวบรวมนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาเกลือ 
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รูปท่ี 2-23 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเมืองพัทยา แสดงระบบรวบรวมนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 
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  ระบบรวบรวมนํ้าเสียของพ้ืนท่ีเมืองพัทยา มีการแบ่งเขตพ้ืนท่ีในการรวบรวมนํ้าเสียเป็น 
3 เขต คือ เขตเมืองพัทยา และเขตนาเกลือ จะมีการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียซอยวัดหนองใหญ่ 
ส่วนเขตนาจอมเทียน จะมีการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบท่ีซอยวัดบุญย์กัญจนาราม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1) พ้ืนท่ีเขตเมืองพัทยา มีองค์ประกอบของระบบรวบรวมนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ระบบท่อรวบรวมนํ้าท้ิงรวม (Combined Sewer) 
    แนวท่ี 1 ถนนพัทยาสาย 1 ประกอบด้วยท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 
ปากระฆัง พร้อมบ่อพักวางตามแนวถนนพัทยาสาย 1 โดยเร่ิมจากวงเวียนปลาโลมาเลียบชายหาดพัทยามา
ส้ินสุดท่ีสถานีสูบนํ้าเสียหาดพัทยาใต้ (PS 7) รวมความยาวท่อ 2,738 เมตร 
    แนวท่ี 2 ถนนพัทยาสาย 2 ประกอบด้วยท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ปากระฆังพร้อมบ่อพัก โดยแนวท่อเร่ิมจากบริเวณวงเวียนปลาโลมาวางแนวตามถนนพัทยาสาย 2 แยกซ้าย
ตามแนวซอยแฟลตตํารวจ ด้วย Box Culvert พร้อมด้วยบ่อพักแล้วแยกซ้ายตามแนวถนนพัทยากลางมา
บรรจบกับท่อเหล่ียมระบายนํ้าเดิมท่ีถนนเกษมสุวรรณ รวมความยาวท่อ 1,890 เมตร 
    แนวท่ี 3 ถนนพัทยาสาย 16 ประกอบด้วย Box Culvert ตามถนนพัทยา
ซอย 16 โดยเร่ิมจากถนนพระตําหนักตามถนนพัทยาซอย 16 ความยาวท่อ 172 เมตร แล้วเชื่อมกับ   
คลองพัทยาใต้ 
    แนวท่ี 4 คลองพัทยาใต้ ประกอบด้วยงานปรับปรุงคลองพัทยาใต้ ด้วยการ
ขุดลอกก้นคลองพร้อมลาดก้นคลองด้วย คสล. พร้อมด้วยผ่าคร่ึง วางไว้ท่ีแนวก่ึงกลางคลองเป็นระยะทาง 
678.65 เมตร 
   (2) ท่อดักนํ้าเสีย (lnterceptor) 
    Box เกษมสุวรรณ ถึง PS l ประกอบด้วยท่อดักนํ้าเสียด้วยท่อ คสล. ชนิด
ปากระฆัง โดยเชื่อมกับ Box Culvert ในถนนเกษมสุวรรณไปยังสถานีสูบนํ้า PS 1 เป็นระยะทาง 180 เมตร 
   (3) ท่อส่งนํ้าเสียแรงดัน 
    แนวท่ี 1 สถานีสูบนํ้า PS 7 ถึง PS l ประกอบด้วยท่อส่งนํ้าเสียด้วยแรงดัน
ชนิด HDPE (ID 642.2 มม.) โดยเร่ิมต้นส่งนํ้าเสียด้วยแรงดันจากสถานีสูบนํ้าเสีย PS 7 มาตามแนวถนน
พัทยาสาย 1 แยกขวาตามแนวซอยพัทยาสาย 1 แยกขวาเข้าซอยพัทยาแลนด์ 2 ตัด ถนนพัทยาสาย 2 
แล้วแยกขวาตามแนวซอยหลังวัดชัยมงคล มาตัดซอยเกษมสุวรรณ แล้วแยกขวาเข้าถนนโรงบําบัดเดิมมา
บรรจบกับสถานีสูบนํ้าเสีย PS l (เกษมสุวรรณ 7 รวมความยาว 1,473 เมตร) 
    แนวท่ี 2 สถานีสูบนํ้า PS l2 ถึง PS l ประกอบด้วยท่อส่งนํ้าเสียด้วย
แรงดันชนิด HDPE (ID 506.6 มม.) โดยเร่ิมต้นส่งนํ้าเสียด้วยแรงดันจากสถานีสูบนํ้าเสีย PS 12 ใน
บริเวณคลองพัทยาใต้ มาตามแนวถนนเลียบชายหาดแยกขวาเข้าซอยพัทยา 16 แยกซ้ายไปตามถนนพระ
ตําหนัก แยกขวาเข้าซอยพัทยา 17 แยกขวาตามแนวถนนพัทยาใต้ แล้วแยกซ้ายเข้าถนนพัทยาสายสาม   
มาส้ินสุดท่ีสถานีสูบนํ้าเสียเกษมสุวรรณ PS l รวมความยาว 2,402 เมตร 
    แนวท่ี 3 สถานีสูบนํ้า PS 7 ถึง คลองพัทยาใต้ ประกอยด้วยท่อส่งนํ้า
แรงดันชนิด HDPE (ID 1,477 มม.) โดยเร่ิมต้นจากสถานีสูบนํ้าเสีย PS 7 บนถนนพัทยาสาย 1 แล้วมา
ตามถนนเลียบชายหาดถึงปากคลองพัทยาใต้เป็นระยะทาง 900 เมตร 
    แนวท่ี 4 สถานีสูบนํ้า PS 7 ถึง โรงบําบัดนํ้าเสีย ประกอบด้วยท่อส่งนํ้า
แรงดันชนิด HDPE (ID 1,085.6 มม.) โดยเร่ิมส่งนํ้าจากสถานีสูบนํ้าเสียเกษมสุวรรณ PS l ตามแนว
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พัทยาสาย 3 แยกขวาตามแนวถนนพัทยากลาง เม่ือมาถึงท่ีบริเวณทางแยกตัดถนนสุขุมวิทจึงดันท่อลอด
ถนนสุขุมวิท (Pipe Jacking) แล้วแยกซ้ายตามแนวถนนสุขุมวิท แล้วแยกขวาตามแนวถนนประภานิมิตร 
แยกซ้ายเข้าถนนบ้านมาบสองบรรจบกับโรงบําบัดนํ้าเสียท่ีก่อสร้างใหม่ (นาเกลือ) รวมความยาว   
5,792.50 เมตร 
   (4) สถานีสูบนํ้า (Pump Station) ประกอบด้วย 
    � สถานีสูบนํ้าเสียคลองพัทยาใต้ (PS 12) มีรายละเอียดองค์ประกอบ ดังน้ี 
     - ประตูรับนํ้าเข้า จํานวน 8 บาน 
     - ประตูระบายนํ้าฝน จํานวน 2 บาน 
     - เคร่ืองดักขยะแบบหยาบ จํานวน 4 ตัว 
     - เคร่ืองลําเลียงขยะแบบเกลียว จํานวน 2 ตัว 
     - ปั๊มสูบนํ้าเสียชนิด Submersible ขนาด 75 kw จํานวน 3 ตัว 
     - ปั๊มระบายนํ้าฝนชนิด Vertical Axial Flow ขนาด 200 Hp จํานวน 6 ตัว 
     - อาคารสูบนํ้าเสีย จํานวน 1 อาคาร 
    � สถานีสูบนํ้าเสียหาดพัทยาใต้ (PS 7) มีรายละเอียดองค์ประกอบ ดังน้ี 
     - ประตูรับนํ้าเข้า จํานวน 8 บาน 
     - เคร่ืองดักขยะแบบหยาบ จํานวน 4 ตัว 
     - เคร่ืองลําเลียงขยะแบบเกลียว จํานวน 2 ตัว 
     - ปั๊มสูบนํ้าเสียชนิด Submersible ขนาด 44 kw จํานวน 4 ตัว 
     - ปั๊มระบายนํ้าฝนชนิด Vertical Axial Flow ขนาด 200 Hp จํานวน 2 ตัว 
     - ปั๊มระบายนํ้าฝนชนิด Vertical Axial Flow ขนาด 300 Hp จํานวน 2 ตัว 
     - อาคารสูบนํ้าเสีย จํานวน 1 อาคาร 
    � สถานีสูบนํ้าเสียพัทยาสายสาม (PS 1) มีรายละเอียดองค์ประกอบดังน้ี 
     - ปะตูรับนํ้าเข้า จํานวน 4 บาน 
     - เคร่ืองดักขยะแบบหยาบ จํานวน 2 ตัว 
     - เคร่ืองลําเลียงขยะแบบเกลียว จํานวน 1 ตัว 
     - ปั๊มสูบนํ้าเสียชนิด Centrifugal ขนาด 300 Hp จํานวน 7 ตัว 
     - อาคารสูบนํ้าเสีย จํานวน 1 อาคาร 

  2) พ้ืนท่ีเขตนาเกลือ มีองค์ประกอบของระบบรวบรวมนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ระบบท่อรวบรวมนํ้าท้ิงรวม (Combined Sewer) 
    แนวท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ประกอบด้วยท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง 
พร้อมบ่อพักตามแนวถนนสุขุมวิท ต้ังแต่บริเวณทางเข้าเมืองจําลองถึงคลองนาเกลือท้ังสองฝ่ัง และจาก
คลองนกยางมายังคลองนาเกลือท้ังสองฝ่ัง รวมความยาวท่อ 6,645 เมตร 
    แนวท่ี 2 ถนนนาเกลือ ซอย 13 ประกอบด้วยท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ปากระฆัง และ Box Culvert พร้อมบ่อพักตามแนวถนนนาเกลือซอย 13 โดยเชื่อมต่อกับท่อรับนํ้า แล้ว 
แยกขวาเข้าถนนพัทยา-นาเกลือ มาบรรจบกับ Box culvert 2 จนถึงสถานีสูบนํ้าเสีย PSK ท่ีคลองปึกพลับ 
รวมความยาวท่อ 1,233 เมตร 
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    แนวท่ี 3 ชอยวัดหนองใหญ่ ประกอบด้วยท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ปากระฆัง พร้อมบ่อพักตามแนวซอยวัดหนองใหญ่ มาบรรจบสถานีสูบนํ้าเสีย PSY ท่ีบริเวณคลองนาเกลือ 
รวมความยาวท่อ 1,220 เมตร 
   (2) ระบบท่อดักนํ้าเสียหลัก (Gravity Interception Main) 
    แนวท่ี 1 สถานีสูบนํ้าเสีย PSK ถึง PSL ประกอบด้วยท่อดักนํ้าเสีย
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง พร้อมบ่อดัก โดยเร่ิมจากสถานีสูบนํ้าเสีย PSK ท่ีคลองปึกพลับ ส่งนํ้าเสีย
ไปตามแนวถนนพัทยานาเกลือ เชื่อมเข้าบ่อพักท่อ คสล. สายสุขุมวิท ถึง PSL ระยะทาง 551.70 เมตร 
    แนวท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ถึง PSL ประกอบด้วยท่อดักนํ้าเสียคอนกรีตเสริม
เหล็กชนิดปากระฆัง พร้อมบ่อพักตามแนวถนนสุขุมวิท โดยก่อสร้างอาคารดักนํ้าเสีย จํานวน 2 แห่ง      
ท่ีบริเวณคลองนาเกลือ เพ่ือรวบรวมนํ้าเสียลอดใต้ถนนสุขุมวิทเข้ามาตามแนวถนนทางเข้าตลาดอมรนคร 
เพ่ือบรรจบกับแนวท่อดักนํ้าเสียท่ีบริเวณสะพานพัทยา 1 แล้วไปตามถนนจนถึงสามแยกลานโพธ์ิแล้วไปเชื่อม
กับสถานีสูบนํ้า PSL ท่ีอยู่ติดกับตลาดรุ่งลานโพธ์ิ ระยะทาง 839 เมตร 
   (3) ระบบท่อส่งนํ้าเสียด้วยแรงดัน (Sewage Conveyance Force Main) 
    แนวท่ี 1 สถานีสูบนํ้า PSL ถึง โรงบําบัดนํ้าเสีย ประกอบด้วยท่อส่งนํ้าด้วย
แรงดัน โดยเร่ิมส่งนํ้าเสียจากสถานีสูบนํ้าเสีย PSL ท่ีตลาดลานโพธ์ิแยกขวาไปเข้าถนนทางเข้าตลาด   
อมรนคร เม่ือถึงถนนสุขุมวิทจึงดันท่อลอด (Pipe-Jacking) แล้วแยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายเข้า
ซอยบุญนาค ไปตามถนนถึงทางรถไฟจึงดันท่อลอด แล้วไปตามถนนมาบสอง แยกขวาไปส้ินสุดท่ีระบบบําบัด
นํ้าเสีย รวมความยาวท่อ 3,763.50 เมตร 
    แนวท่ี 2 สถานีสูบนํ้า PSY ถึง แยกซอยบุญนาค ประกอบด้วยท่อส่งนํ้าด้วย
แรงดัน โดยเร่ิมส่งนํ้าเสียจากสถานีสูบนํ้าเสีย PSY ไปบรรจบกับท่อส่งนํ้าเสียในแนวท่ี 1 ท่ีซอยบุญนาค 
รวมความยาวท่อ 192 เมตร 
   (4) สถานีสูบนํ้าเสีย (Pump Station) ประกอบด้วย 
    � สถานีสูบนํ้าเสียคลองปึกพลับ (PSK) มีรายละเอียดองค์ประกอบ ดังน้ี 
     - ประตูรับนํ้าเข้า จํานวน 6 บาน 
     - ประตูระบายนํ้าฝน จํานวน 3 บาน 
     - เคร่ืองดักขยะแบบหยาบ จํานวน 3 ตัว 
     - เคร่ืองลําเลียงขยะแบบเกลียว จํานวน 1 ตัว 
     - ปั๊มสูบนํ้าเสียชนิด Submersible จํานวน 3 ตัว 
     - ปั๊มระบายนํ้าฝน จํานวน 3 ตัว 
     - อาคารสูบนํ้าเสีย จํานวน 1 อาคาร 
    � สถานีสูบนํ้าเสียลานโพธ์ิ (PSL) มีรายละเอียดองค์ประกอบดังน้ี 
     - ประตูรับนํ้าเข้า จํานวน 4 บาน 
     - เคร่ืองดักขยะแบบหยาบ จํานวน 2 ตัว 
     - เคร่ืองลําเลียงขยะแบบเกลียว จํานวน 1 ตัว 
     - ปั๊มสูบนํ้าเสียชนิด Centrifugal จํานวน 4 ตัว 
     - อาคารสูบนํ้าเสีย จํานวน 1 อาคาร 
    � สถานีสูบนํ้าเสียวัดหนองใหญ่ (PSY) มีรายละเอียดองค์ประกอบดังน้ี 
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     - ประตูรับนํ้าเข้า จํานวน 4 บาน 
     - เคร่ืองดักขยะแบบหยาบ จํานวน 2 ตัว 
     - เคร่ืองลําเลียงขยะแบบเกลียว จํานวน 1 ตัว 
    � บ่อสูบนํ้าเสียหาดวงศ์อมาตย์ (PS 4) มีรายละเอียดองค์ประกอบ ดังน้ี 
     - ตะแกรงดักขยะ จํานวน 1 ชุด 
     - ปั๊มสูบนํ้าเสียชนิด Submersible จํานวน 2 ตัว 
     - บ่อสูบนํ้าเสีย จํานวน 1 บ่อ 
    � บ่อสูบนํ้าเสีย ซอยพัทยานาเกลือ 16 มีรายละเอียดองค์ประกอบดังน้ี 
     - ตะแกรงดักขยะ จํานวน 1 ชุด 
     - ปั๊มสูบนํ้าเสียชนิด Submersible จํานวน 2 ตัว 
     - บ่อสูบนํ้าเสีย จํานวน 1 บ่อ 
    � บ่อสูบนํ้าเสีย ซอยพัทยานาเกลือ 22 มีรายละเอียดองค์ประกอบดังน้ี 
     - ตะแกรงดักขยะ จํานวน 1 ชุด 
     - ปั๊มสูบนํ้าเสียชนิด Submersible ขนาด 9 kw จํานวน 2 ตัว 
     - บ่อสูบนํ้าเสีย จํานวน 1 บ่อ 

  3) พ้ืนท่ีเขตนาจอมเทียน มีองค์ประกอบของระบบรวบรวมนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
    แนวท่ี 1 ท่อระบายนํ้ารวมในแนวถนนสุขุมวิท มีอยู่ 2 ฝ่ังถนน เร่ิมจากถนน
เทพประสิทธ์ิไปจนถึงสุดเขตเมืองพัทยา มีความยาวฝ่ังละประมาณ 5,188 เมตร รับนํ้าเสียและนํ้าฝนจาก
พ้ืนท่ีด้านฝ่ังตะวันออกของถนนสุขุมวิท และพ้ืนท่ีริมถนนสุขุมวิทฝ่ังตะวันตกเพ่ือระบายนํ้าในพ้ืนท่ีไหลไปสู่
ทะเล 
    แนวท่ี 2 ท่อระบายนํ้าในถนนเทพประสิทธ์ิรวบรวมนํ้าจากพ้ืนท่ีด้านตะวันออก
ไปลงถนนสุขุมวิทและพ้ึนท่ีด้านตะวันตกลงถนนเลียบหาดจอมเทียน 
    แนวท่ี 3 ท่อระบายนํ้าในถนนวัดบุณย์กัญจนารามระบายนํ้าจากถนนสุขุมวิท
ไปลงคูระบายนํ้าบริเวณสถานีสูบนํ้าเสีย P2 และรับนํ้าจากถนนเลียบหาดพัทยาไปลงสถานีสูบนํ้าเสีย P2 
    แนวท่ี 4 ท่อแรงดันระบายนํ้าเสียจากสถานีสูบนํ้าเสีย P 2 ส่งนํ้าเสียเข้าโรง
บําบัดนํ้าเสียซอยวัดบุณย์กัญจนาราม 
    แนวท่ี 5 ท่อระบายนํ้าเตยนาถนนชัยพฤกษ์ ระบายนํ้าจากถนนสุขุมวิทไปลง
ทะเลบริเวณสถานีสูบนํ้าเสีย 
    แนวท่ี 6 ท่อระบายนํ้าเสียถนนสุดผังเมือง ระบายนํ้าจากถนนสุขุมวิทไปลงคู
ระบายนํ้า บางส่วนไหลลงถนนเลียบหาด 
    แนวท่ี 7 ท่อแรงดันระบายนํ้าเสียจากสถานีสูบนํ้าต่างๆ บนถนนพระตําหนัก 
สูบนํ้าเสียมาลงท่อถนนเทพประสิทธ์ิและถนนทัพพระยา 

 

   (2) ระบบสถานีสูบนํ้าเสีย พ้ืนท่ีนาจอมเทียนมีสถานีสูบท้ังหมด จํานวน 11 แห่ง คือ 
    - สถานีสูบนํ้าเสีย P l บริเวณถนนทัพพระยา ตรงบริเวณต้นหาด 
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    - สถานีสูบนํ้าเสีย P2 บริเวณถนนวัดบุณย์กัญจนาราม 
    - สถานีสูบนํ้าเสีย P4 บริเวณถนนเลียบหาดจอมเทียน 
    - สถานีสูบนํ้าเสีย P5 บริเวณถนนเทพประสิทธ์ิ 
    - สถานีสูบนํ้าเสีย P6 บริเวณถนนชัยพฤกษ์ 
    - สถานีสูบนํ้าเสีย P7 บริเวณถนนผังเมือง 
    - สถานีสูบนํ้าเสียเมาท์เท่นบีช 
    - สถานีสูบนํ้าเสียสโมสรเรือใบราชวรุณ 
    - สถานีสูบนํ้าเสียโรงแรมเอเชีย 
    - สถานีสูบนํ้าเสียอเดรียติกพาเลช เป็นระบบท่อแรงดัน 
    - สถานีสูบนํ้าสาย 3 (PS l) 
   (3) ระบบท่อปล่อยนํ้าฝนลงสู่ทะเล มีการปล่อยนํ้าลงสู่ทะเล 3 แห่ง ได้แก่ 
บริเวณสถานีสูบนํ้าเสีย P1 , P2 และ P4 

 2.4.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  ระบบบําบัดนํ้าเสียของเมืองพัทยา มี 2 แห่ง คือ โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณ
ซอยวัดหนองใหญ่ และโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน (ซอยวัดบุญย์กัญจนาราม) 
รับผิดชอบโดยกองช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา 

  1) โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 
   ต้ังอยู่เลขท่ี 171 หมู่ 6 ถ.พระประภานิมิต ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20260 ปัจจุบันว่าจ้างบริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ดูแลการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบมี
ความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 65,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จํานวนปีท่ีถูกออกแบบไว้
สําหรับรองรับนํ้าเสีย 10 ปี เร่ิมปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2553 ระบบบําบัดนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2543 เป็นชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เร่ิมทําการเดินระบบ พ.ศ.2543 มีพ้ืนท่ีท่ี
ใช้ในการก่อสร้างรวม 80 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเป็นเงิน 1,786 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้เมืองพัทยาสมทบ
เงินค่าก่อสร้างจํานวน 10 % ในระยะเวลาการส่งคืนกองทุนส่ิงแวดล้อม 15 ปี และให้เร่ิมส่งเงินเข้ากองทุน
ภายหลังจากท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ปี ในปี 2553 จะต้องทําการขยายระบบเพ่ือให้ทําการบําบัดนํ้าเสียได้ 
137,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ คลองนาเกลือ ต.หนองปรือ     
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
   จากข้อมูลท่ีได้รับรายงาน ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดเฉล่ีย 71,547 ลูกบาศก์-
เมตรต่อวัน โดยวัดจาก Flow Meter ซึ่งคิดเป็น 110% ของความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ซึ่งหมายถึงระบบรองรับปริมาณนํ้าเสียมากเกินความสามารถแล้ว เมืองพัทยาได้ดําเนินการขอ
งบประมาณในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียแล้ว แต่ขณะน้ียังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าเสียซอยวัดบุณย์กัญจนารามมีความจําเป็นในการดําเนินการแก้ไขปัญหาระบบบําบัด
นํ้าเสียก่อน จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน ส่วนระบบบําบัดนํ้าเสียซอยวัดหนองใหญ่จะมีการจัดสรร
งบประมาณให้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจพ้ืนท่ี พบว่าโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยายังมีบ่อเติม
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อากาศท่ีก่อสร้างเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่ด้วย โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยามีข้ันตอนการบําบัดนํ้า
เสียดังแสดงในรูปท่ี 2-24 
 

 
รูปท่ี 2-24 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 

 

 
รูปท่ี 2-25 โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 

 
   (1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
    โรงบําบัดนํ้าเสีย บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ มีการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ 
(MLSS) ในบ่อเติมอากาศไว้ท่ี 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โรงบําบัดนํ้าเสียวัดหนองใหญ่มีองค์ประกอบของ
ระบบ ดังแสดงในรูปท่ี 2-26 ถึง 2-27 ซึ่งประกอบด้วย 
    - บ่อนํานํ้าเข้า (Influent gate Chamber) 1 บ่อ 
    - บ่อตกตะกอนกรวดทราย 1 บ่อ 
      (grit Tank and Parshall Flum) 
    - บ่อตกตะกอนข้ันต้น และบ่อแบ่งนํ้า 4 บ่อ 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 34 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

      (Primary Tank and Distribution Box) 
    - บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) 5 บ่อ 
    - บ่อตกตะกอนข้ันสุดท้าย 2 บ่อ 
    - บ่อสัมผัสคลอรีน 1 บ่อ 
 

 
รูปท่ี 2-26 แผนผังโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 

 

    

รูปท่ี 2-27 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาบริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 
 
   (2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียเมือง
พัทยาบริเวณซอยวัดหนองใหญ่ 
    ระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาบริเวณซอยวัดหนอง
ใหญ่ มีรายละเอียดการใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-4 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2 - 35 

ตารางท่ี 2-4 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาบริเวณ          
ซอยวัดหนองใหญ่ 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียตามที่

ออกแบบไว้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 
ยาว 16,147 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ 

AS 
1 2540 2543 กองทุนส่ิงแวดล้อม 65,000 1,786,000,000 บาท 

 

  2) โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน (วัดบุญย์กัญจนาราม) 
   ระบบบําบัดนํ้าเสีย ต้ังอยู่เลขท่ี 391 หมู่ท่ี 12 ถ.วัดบุญย์กัญจนาราม ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 ปัจจุบันโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน เมืองพัทยาดูแลใน
การเดินระบบเอง ระบบมีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2537 เป็นชนิด CFFAS (Combination of Fixed Film and 
Activated Sludge) เร่ิมทําการเดินระบบเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการก่อสร้างรวม 
13 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกรมโยธาธิการ เป็นเงินจํานวน 360 ล้านบาท 
แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ ทะเลจอมเทียน บริเวณซอยวัดบุญย์กัญจนาราม ตรงหน้า
โรงแรมแกรนด์จอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
   ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดเฉล่ีย 21,134 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากการแจ้ง
ข้อมูลของผู้ดูแลระบบซึ่งไม่มีการวัดอัตราการไหลของนํ้าเข้าสู่ระบบ คิดเป็น 106% ของความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งหมายถึงระบบรองรับปริมาณนํ้าเสียมากเกินความสามารถแล้ว โรง
บําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยามีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดังแสดงในรูปท่ี 2-29 
 

 
รูปท่ี 2-28 โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 36 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 
รูปท่ี 2-29 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 

 
   (1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
    โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน มีองค์ประกอบของระบบ 
ดังแสดงในรูปท่ี 2-30 ถึง 2-31 ซึ่งประกอบด้วย 
    - บ่อวัดปริมาณนํ้าเสีย (Parshall Plume) 1 บ่อ 
    - บ่อตกตะกอนดินทราย 1 บ่อ 
      (Aerated Grit Chamber) 
    - บ่อปฏิกรณ์ชีวภาพ (CFFAS Bioreactors) 2 บ่อ 
    - บ่อตกตะกอนข้ันสุดท้าย (Final Clarifier) 3 บ่อ 
    - บ่อย่อยสลายตะกอน (Sludge Digester) 1 บ่อ 
    - บ่อสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact tank) 1 บ่อ 
 

 

รูปท่ี 2-30 แผนผังโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2 - 37 

    
รูปท่ี 2-31 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 
 
   (2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียเมือง
พัทยาเขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 
    ระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาเขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน มี
รายละเอียดการใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-5 

ตารางท่ี 2-5 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาเขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียตามที่

ออกแบบไว้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 
ยาว 70,000 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ 
CFFAS 

1 2536 2537 กรมโยธาฯ 20,000 150,000,000 บาท 

 

 2.4.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   (1) ระบบรวบรวมนํ้าเสียของโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนอง
ใหญ่ มีการรวบรวมนํ้าเสียจากพ้ืนท่ีเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีนาเกลือเข้าสู่ระบบโดยรวบรวมนํ้าเสียด้วยระบบท่อ
ชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) การรวบรวมนํ้าเสียจะมีปัญหาในช่วงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณนํ้ามากและ
พัดพาขยะและทรายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสีย ทําให้ขยะอุดตันสถานีสูบนํ้าต่างๆ และจะทําให้เกิดปัญหา
นํ้าท่วมขังในเขตเมืองพัทยา 
   (2) ระบบรวบรวมนํ้าเสียของโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน 
มีการรวบรวมนํ้าเสียจากเขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียนเข้าสู่ระบบโดยการรวบรวมนํ้าเสียด้วยระบบท่อชนิดท่อ
ระบายรวม (Combined Sewer) สถานภาพในการรวบรวมนํ้าเสียจะมีปัญหาต่างๆ ได้แก่ 
    � ปัญหาการระบายนํ้าฝนไม่ทัน ทําให้เกิดนํ้าท่วมในบริเวณใจกลางพ้ืนท่ีนา
จอมเทียนและบริเวณสถานีสูบนํ้า P2 มีน้ําท่วมขัง เน่าเหม็น ทําให้ทัศนียภาพไม่เหมาะสม 
    � อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีสูบนํ้าเร่ิมชํารุดเสียหาย ได้แก่ ประตูนํ้าตะแกรง
ดักขยะอัตโนมัติ เคร่ืองสูบนํ้าแบบจุ่ม และข้อต่อแรงดัน 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 38 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

    � ปัญหาเร่ืองกล่ินจากบ่อพักบริเวณสถานีสูบนํ้าเสีย บริเวณริมชายหาด
และมีการกองขยะท่ีตักออกจากเคร่ืองดักขยะอัตโนมัติ ทําให้ทัศนียภาพไม่น่าดู 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (1) โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดหนองใหญ่ เป็นระบบบําบัดแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) มีนํ้าเข้าระบบประมาณ 65,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งนํ้าเสียท่ีเข้าสู่
ระบบในปัจจุบันเกินขีดความสามารถในการรองรับของระบบ เน่ืองจากมีการรับนํ้าเสียจากเขตเทศบาลตําบล
หนองปรือเข้าสู่ระบบด้วย ดังน้ันจึงต้องมีการขยายระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือรองรับปริมาณนํ้าเสียท่ีจะเข้าสู่
ระบบเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจพ้ืนท่ี พบว่าโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยายังมีบ่อเติมอากาศท่ี
ก่อสร้างเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่ด้วย สําหรับบ่อสัมผัสคลอรีนไม่มีการเติมคลอรีน อุปกรณ์ชํารุด
หลายรายการ เช่น เคร่ืองแยกกรวดทราย เคร่ืองรีดตะกอน ทําให้การกําจัดตะกอนออกจากระบบมีปัญหา 
   (2) โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา เขตพ้ืนท่ีนาจอมเทียน เป็นระบบบําบัดแบบ 
Combination of Fixed Film and Activated Sludge มีนํ้าเข้าระบบประมาณ 21,134 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเดิมมีความยุ่งยากในการเดินระบบและอุปกรณ์ชํารุดเสียหายมาก จึง
ปรับเปล่ียนการเดินระบบจากเดิมท่ีเป็นแบบ Combine มาเป็นระบบเติมอากาศเพียงอย่างเดียว และเดิน
ระบบดังกล่าวเพ่ือรักษาระบบไว้เท่าน้ัน แต่จะไม่ทําการปรับปรุงซ่อมแซม ทําให้ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้า
เสียตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น นอกจากน้ีถังตกตะกอนยังชํารุดเสียหาย ทําให้การ Return Sludge ทําได้เพียง
ประมาณ 50% รวมถึงไม่มีการเติมคลอรีนในนํ้าท้ิงหลังบําบัด ดังน้ันคุณภาพนํ้าท่ีผ่านระบบจึงยังมีคุณภาพท่ี
ไม่ค่อยดีนัก โดยนํ้าเสียมักจะมีกล่ินเล็กน้อยและบางคร้ังค่อนข้างดํา ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2553 ปั๊มนํ้า
ของระบบรวบรวมนํ้าเสียชํารุดเสียหายมาก คาดว่าต้องใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ 45 วัน จึงไม่มีการปั๊มนํ้า
เสียเข้าระบบ ต้องระบายลงสู่ทะเลโดยตรง ทําให้ไม่มีการเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ    
คร้ังท่ี 3/2553 และ 4/2553 ปัจจุบันเมืองพัทยาได้รับงบฯ จากสํานักงบประมาณจํานวน 558 ล้านบาท 
เพ่ือก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียใหม่ เป็นระบบ Activated Sludge แบบ SBR เร่ิมก่อสร้างเม่ือเดือน
ตุลาคม 2553 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 27 เดือน แล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2556 หลังจากก่อสร้าง
เสร็จจะทําการว่าจ้างบริษัทเอกชนเดินระบบ 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   เมืองพัทยาได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวม โดยทําการศึกษาออกแบบ
ปรับปรุงและขยาย ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของท้ังสองระบบ เพ่ือรองรับนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใน
ปริมาณท่ีมาก เน่ืองจากมีชุมชนหนาแน่นรวมท้ังนํ้าท้ิงจากกิจกรรมการท่องเท่ียว ท้ังน้ีทางเมืองพัทยาได้มี
การเสนอของบประมาณเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 

2.5 เทศบาลนครแหลมฉบัง 

 2.5.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลตําบลแหลมฉบังได้เปล่ียนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลนครแหลมฉบัง เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2553 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง เปล่ียนแปลงฐานะเทศบาล
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ตําบลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา และ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นเทศบาลนครแหลมฉบัง สํานักงานเทศบาลฯ 
ต้ังอยู่ท่ีศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง เลขท่ี 99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 มีพ้ืนท่ี
การปกครอง  109.65 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (6 กันยายน 2552) จํานวน 
69,091 คน จํานวนบ้าน 51,097 หลังคาเรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงานประปา
แหลมฉบัง  การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
สํานักการช่าง 

 2.5.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีการออกแบบไว้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ี
ให้บริการเฉพาะเขตชุมชนเมืองใหม่ 9.3 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามแนวท่อครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 
12,000 คน มีอัตรานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,400 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน การก่อสร้างท่อรวบรวมนํ้าเสียแล้วเสร็จเม่ือปี 2536 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสียของกรมโยธาธิการจํานวน 179,000,000 บาท ระบบรวบรวมนํ้าเสียเป็นระบบระบายรวม 
(Combined Sewer) 
 

 

รูปท่ี 2-32 แสดงแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียท่ีมีการศึกษาใหม่ เฉพาะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง 

  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสียมีความยาวท่อระบายนํ้าท้ังหมด 9,300 เมตร ประกอบด้วย 
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   (1) ท่อรวบรวมนํ้าเสีย ถนนสุขุมวิทช่วงท่ี 1 รวบรวมนํ้าเสียด้านเหนือชุมชน  
เมืองใหม่แหลมฉบัง บริเวณถนนสาย จ.4 จากสถานีสูบนํ้าเสีย PS l ไปยัง PS 2 และไปยังระบบบําบัด 
   (2) ท่อรวบรวมนํ้าเสียถนนสุขุมวิท ช่วงท่ี 2 รวบรวมนํ้าเสียจากบริเวณตอนกลาง
ของชุมชนและด้านเหนือของเทศบาลบริเวณสถานีสูบนํ้าเสีย PS l เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   (3) ท่อรวบรวมนํ้าเสียถนนต้นคลองห้วยบ้านนา รวบรวมนํ้าเสียจากชุมชนในพ้ืนท่ี
ด้านตะวันออกเข้าสู่ระบบ 
  2) สถานีสูบนํ้าเสีย จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
   (1) สถานีสูบนํ้าเสีย PS l บริเวณสามแยกถนนสุขุมวิท 10-1 กับ ถนนสุขุมวิท 
สูบนํ้าเสียจากการรวบรวมด้านเหนือของเทศบาลข้ามเนินไปยังท่อระบายนํ้าบนถนน สาย ง.3 แล้วไหลโดย
แรงโน้มถ่วงไปยังสถานีสูบนํ้า PS 2 ริมคลองมาบหนองเป็ดหาย ประกอบด้วยเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 4 ชุด 
และลงท่อนํ้าแรงดันและวาล์ว 1 ชุด 
   (2) สถานีสูบนํ้าเสีย PS 2 บริเวณริมคลองมาบหนองเป็ดหาย ถนนสุขุมวิท   
สูบนํ้าเสียจากพ้ืนท่ีตอนเหนือ (จาก PS l ) และพ้ืนท่ีตอนกลางของเทศบาลข้ามเนินไปยังท่อระบายนํ้าบน
ถนนสาย ง.3 แล้วไหลโดยแรงโน้มถ่วงไปยังสถานีสูบนํ้าเสียระบบบําบัด 
  3) บ่อดักนํ้าเสียเป็นแบบฝายนํ้าล้น มีจํานวนท้ังหมด 4 แห่ง คือ 
   (1) CS l บริเวณถนน ง.2 ห้วยบ้านนา (ซ้าย) 
   (2) CS 2 บริเวณถนน ง.2 ห้วยบ้านนา (ขวา) 
   (3) CS 3 บริเวณถนนสุขุมวิท ใกล้สถานีสูบ PS 2 
   (4) CS 4 บริเวณถนนสุขุมวิท ใกล้สถานีสูบ PS 2 

 2.5.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  โรงบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง ต้ังอยู่เลขท่ี 62/1 หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา     
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เป็นระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการก่อสร้างรวม   
37 ไร่ มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณนํ้าเสีย
เข้าสู่ระบบบําบัดฯ ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 4% ของความสามารถในการรองรับนํ้า
เสียของระบบฯ การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียแบ่งเป็น 2 ระยะ ปัจจุบันสถานภาพอยู่ในระยะท่ี 2 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เม่ือ 24 สิงหาคม 2536 แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ คลองบ้านนา 
รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียโดยงานควบคุมและการตรวจสอบการบําบัดนํ้าเสียฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
สํานักการช่าง เทศบาลนครแหลมฉบัง 

  
รูปท่ี 2-33 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ปัจจุบันเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้ดูแลในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียเอง มีการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ไม่มีการวัดปริมาณตะกอนส่วนเกินเน่ืองจากมีนํ้าเสียเข้าสู่ระบบ
น้อย และมีปริมาณตะกอนน้อย โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครแหลมฉบังมีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดัง
แสดงในรูปท่ี 2-34 ซึ่งประกอบไปด้วย 
   - บ่อปรับเสมอ (Equalization Tank) 1 บ่อ 
   - ตะแกรงดักขยะชนิด Screen Grit Chamber 1 ชุด 
   - บ่อดักกรวดทราย (Grit Chamber) 1 บ่อ 
   - บ่อตกตะกอนเบื้องต้น 6 บ่อ 
     (Primary Sedimentation Tank) 
   - บ่อเติมอากาศ (Aerated Tank) 6 บ่อ 
   - บ่อฆ่าเชื้อ (Chlorine Contact) 1 บ่อ 
   - บ่อ Thickener 1 บ่อ 
   - บ่อย่อยสลัดจ์ (Digestion Tank) 1 บ่อ 
   - เคร่ืองรีดสลัดจ์แบบสายพาน 2 เคร่ือง 
 

 
รูปท่ี 2-34 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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รูปท่ี 2-35 แผนผังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง 

 

    
รูปท่ี 2-36 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง 
  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนคร
แหลมฉบัง 
   ระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีรายละเอียด
การใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-6 

ตารางท่ี 2-6 ราคาก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียตามที่

ออกแบบไว้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 

ยาว 9,300 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสีย 

แบบ OD 
1 2535 2536 กรมโยธาฯ 12,500 115,136,000 บาท 
2 2537 2538 กรมโยธาฯ 12,500 64,460,000 บาท 

รวม 25,000 179,596,000 บาท 
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 2.5.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   มีการรวบรวมนํ้าเสียเฉพาะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง โดยการรวบรวมนํ้าเสียด้วย
ระบบท่อรวม ซึ่งปัจจุบันเส้นท่อท่ีรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบบัดมีสภาพปัญหาดังน้ี 
   (1) ท่อรับนํ้าเสียบริเวณริมถนนสขุมวิทได้ถูกขุดร้ือถอนจากการขยายไหล่ทาง 
ของกรมทางหลวง ระยะทาง 9.3 กิโลเมตร ทําให้ชํารุดแตกร้าว ไม่สามารถส่งผ่านนํ้าเสียไปยังระบบบําบัด
นํ้าเสียได้ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องวางท่อรับนํ้าเสียใหม่มาเป็นแนวถนนท่ีผ่านหน้าเทศบาล 
   (2) แนวท่อรวบรวมนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีให้บริการยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน ทําให้
มีน้ําเสียเข้าระบบน้อยมาก 
   (3) สถานีสูบนํ้าเสียท่ีมี 2 สถานี ชํารุดเสียหายท้ังสองสถานี เน่ืองจาก
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีติดต้ังไว้ในสถานีมีสภาพเก่าและบางส่วนชํารุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    � สถานีท่ี 1 บริเวณถนน จ.1 ท่อแตก ไม่สามารถใช้งานได้ 
    � สถานีท่ี 2 บริเวณริมคลองมาบหนองเป็ดหาย ถนนสุขุมวิท มีปั๊มนํ้า 4 
ตัว ใช้งานได้เพียง 1 ตัว 
    � แนวท่อนํ้าเสียบริเวณท่ีเนินมีการอุดตันทําให้ไม่สามารถปั๊มนํ้าได้ จึงไม่มี
การเปิดปั๊มนํ้าใช้งาน 
   (4) ช่วงประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2553 ระบบรวบรวมนํ้าเสียชํารุดเสียหาย
มาก ไม่มีการสูบนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัด ปัจจุบันทําการซ่อมแซมเสร็จแล้ว 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครแหลมฉบังเดิมเป็นระบบตะกอนเร่งแบบคลอง
วนเวียน (Oxidatlon Ditch) เน่ืองจากมีนํ้าเข้าระบบน้อยจึงจะปรับเปล่ียนระบบบําบัดเป็นระบบสระเติม
อากาศ (Aerated Lagoon) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมด้านการใช้พลังงานและการเดินระบบท่ีไม่ซับซ้อน ใช้
งบประมาณ ประมาณ 17 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 3 ล้านบาท เหลืออีกประมาณ 14 ล้านบาทใน
ปี 2553 น้ี ปัจจุบันมีสถานภาพการเดินระบบดังน้ี 
   (1) เทศบาลฯ ทําการปรับปรุงระบบบําบัดและระบบรวบรวมนํ้าเสียแล้วเสร็จเม่ือ 
19 กันยายน 2553 มีการเดินระบบอย่างสมํ่าเสมอ โดยส่วนท่ียังไม่มีนํ้าเสียเข้าจะเดินระบบสับเปล่ียนเพ่ือ
รักษาเคร่ืองจักร แต่เน่ืองจากระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียยังครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียงบางส่วนของเทศบาลฯ ทําให้
ปริมาณนํ้าเสียและค่าความสกปรกท่ีเข้าสู่ระบบมีค่าน้อยมาก 
   (2) ยังเดินระบบไม่เต็มประสิทธิภาพเน่ืองจากปัญหาค่าไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายประมาณ 
2 แสนบาทต่อเดือน 
   (3) อุปกรณ์ท่ีชํารุดเสียหาย ทําการซ่อมแซมเสร็จแล้ว ยกเว้นระบบ flow meter 
ยังชํารุด ซึ่งอยู่ระหว่างส่งซ่อม (ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน) จึงยังไม่สามารถวัดปริมาณนํ้าเสียท่ีเข้าระบบได้  
   (4) ไม่มีการเติมคลอรีนในบ่อสัมผัสคลอรีน 
   (5) เทศบาลยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียจากประชาชน 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) กรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการศึกษา สํารวจรายละเอียด การวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลนครแหลมฉบังไว้แล้ว 
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   (2) ควรนํานํ้าเสียจากชุมชนเครือสหพัฒน์และชุมชนอ่าวอุดมมาเข้าระบบ 
   (3) ให้เทศบาลฯ ทําการปรับปรุงระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียและโรงบําบัดนํ้าเสีย
เม่ือได้รับงบประมาณแล้ว 

2.6 เทศบาลตําบลบ่อทอง 

 2.6.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  สํานักงานเทศบาลตําบลบ่อทองต้ังอยู่เลขท่ี 
1111 ถ.หนองใหญ่-ปรกฟ้า ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เทศบาล
ตําบลบ่อทอง ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังส้ิน  8.176 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,110 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี
บางส่วนของบ้านอมพนม หมู่ท่ี 1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง และพ้ืนท่ี
บางส่วนของบ้านคลองหลวง หมู่ท่ี 6    ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง ประชากรในเขตเทศบาลตําบลบ่อทอง มี
จํานวน 3,894 คน แยกเป็นชาย     1,928 คน หญิง 1,966 คน จํานวน 1,413 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันท่ี  
15 มกราคม 2551) การประปาในเทศบาลตําบลบ่อทองอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาพนัสนิคม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลเมืองตําบลบ่อ
ทอง 

 2.6.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลบ่อทอง เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก 
และเป็นโครงการท่ีจัดสร้างข้ึนเพ่ือรองรับนํ้าเสียจากหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (บ้านเอ้ืออาทร) จํานวน
ประมาณ 80 หลังคาเรือน และเน่ืองจากในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ประชาชนปล่อยนํ้าเสียลงพ้ืนดินให้ซึมหายไปเอง ระบบรวบรวมนํ้าเสียจึงไม่ได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนของ
เทศบาล อย่างไรก็ตาม  ทางเทศบาลอาจพิจารณานํานํ้าเสียจากบริเวณถนนใหญ่และตลาดมาเข้าระบบ
บําบัดด้วยเพ่ือป้องกันปัญหาการเส่ือมโทรมของนํ้าในคลองหลวง ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลตําบล
บ่อทองเป็นระบบชนิดท่อรวม (Combined Sewer) 
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รูปท่ี 2-37 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง 

 2.6.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนขนาดเล็กของเทศบาลตําบลบ่อทอง ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 ต.บ่อทอง  
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ 
เพ่ือฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เม่ือ    
ปี 2549 วงเงิน 3,207,048.66 บาท เป็นโครงการท่ีจัดสร้างข้ึนเพ่ือรองรับนํ้าเสียจากหมู่บ้านเฉลิม     
พระเกียรติ (บ้านเอ้ืออาทร) จํานวนประมาณ 80 หลังคาเรือน ใช้พ้ืนท่ีก่อสร้างระบบประมาณ 4.6 ไร่ 
(7,378 ตร.ม.) มีความสามารถในการรองรับปริมาณนํ้าเข้าระบบได้ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้ระบบ
ผสมผสานกันระหว่างระบบบ่อบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อผ่ึง (Lagoon Treatment/Pond Treatment) กับระบบ
บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ซึ่งได้นําแนวพระราชดําริการบําบัดนํ้าเสียแบบธรรมชาติ โครงการ
แหลมผักเบี้ย มาประยุกต์ ใช้ในการดําเนินโครงการ โดยระบบบําบัดนํ้าเสียดังกล่าวน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงใน
การกําจัดสารอาหารพืช (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) เพ่ือไม่ให้สาหร่ายและพืชนํ้าขนาดเล็กเจริญเติบโต  
งอกงาม ก่อนท่ีจะปล่อยนํ้าท้ิงผ่านการบําบัดออกสู่แหล่งธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการบําบัดฯ จะไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความเหมาะสมกับท้องถ่ิน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบตํ่า ค่าก่อสร้างอยู่ในวิสัยท่ีท้องถ่ินสามารถ
จัดหางบฯ ดําเนินการเองได้ และสามารถขยายผลสู่ท้องถ่ินอ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม โดยเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการเดินระบบเอง นํ้าท้ิงหลังบําบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่คลองหลวง 

  
รูปท่ี 2-38 ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ่อทอง 

 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทองมีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดังแสดงใน  
รูปท่ี 2-39 ถึงรูปท่ี 2-42 ซึ่งประกอบไปด้วย 
   - บ่อรวบรวมนํ้าเสีย 1 บ่อ 
   - บ่อดักกรวดทราย 1 บ่อ 
   - บ่อเกรอะ 1 บ่อ 
   - ลานตากตะกอน 1 บ่อ 
   - บ่อผ่ึง 1 บ่อ 
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   - บ่อบึงประดิษฐ์ 1 บ่อ 
   - บ่อปรับสภาพ 1 บ่อ 

 
รูปท่ี 2-39 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ่อทอง 

 

 
รูปท่ี 2-40 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ่อทอง 
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รูปท่ี 2-41 บ่อผ่ึง(ซ้าย) และบ่อบึงประดิษฐ์(ขวา) ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง 

 

 
รูปท่ี 2-42 บ่อปรับสภาพ ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง 

 
  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
ตําบลบ่อทอง 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง มีรายละเอียด
การใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-7 

ตารางท่ี 2-7 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถใน 
การรองรับนํ้าเสีย 
ตามทีอ่อกแบบไว้ 

(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 

ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบบ่อผ่ึง + 
บึงประดิษฐ์ 

1 2550 2551 สผ. 50 3,207,048.66 บาท 

 

 2.6.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   สถานภาพปัญหาของระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ่อทอง มีดังน้ี 
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   (1) เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นระบบขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับนํ้าเสีย
ปริมาณมากได้ ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียจึงสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีได้เพียงบางส่วน 
   (2) ยังไม่มีการติดต้ังมิเตอร์วัดปริมาณนํ้าเข้า-ออก 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลบ่อทอง บําบัดนํ้าเสียด้วยระบบบ่อผ่ึง และ
บึงประดิษฐ์ โดยมีสถานภาพการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ระบบยังไม่มีการใช้งาน เน่ืองจากยังไม่มีผู้เข้าอยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ จึงทําให้ยังไม่มีน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัด 
   (2) แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างระบบเสร็จแล้ว ยังไม่มีการปลูกพืชในบ่อบึงประดิษฐ์ 
   (3) เน่ืองจากเทศบาลฯ ไม่มีห้องปฏิบัติการของตัวเอง จึงไม่ได้ทําการวิเคราะห์
คุณภาพนํ้า 
   (4) เทศบาลขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
   (5) ยังไม่มีการเติมคลอรีนในนํ้าท้ิงหลังบําบัด 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) เทศบาลควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบ
บําบัดนํ้าเสียเพ่ิมเติม 
   (2) ขณะน้ีไม่มีการเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย แต่ถ้าหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ 
ก่อสร้างเสร็จ เทศบาลฯ มีแผนท่ีจะดําเนินการจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสีย 

2.7 เทศบาลตําบลบางเสร่ 

 2.7.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลตําบลบางเสร่ ต้ังอยู่เลขท่ี 99 หมู่ 2 
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 21150 มีพ้ืนท่ีการปกครอง 7.87 
ตาราง-กิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (6 
กันยายน 2552) จํานวน 9,298 คน จํานวนบ้าน 4,143 หลังคา-
เรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงานประปา
สัตหีบ การประปาส่วนภูมิภาค ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล
ตําบลบางเสร่ก่อสร้างโดยเทศบาลฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดล้อม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัด  นํ้าเสีย คือ กองช่าง เทศบาลตําบลบางเสร่ 

 2.7.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่มีการออกแบบระบบไว้ครอบคลุม พ้ืนท่ี 
3.3 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีเทศบาล) การออกแบบประมาณการไว้ถึงปี 2569 มีประชากร
ตามแนวท่อประมาณ 8,668 คน รองรับอัตรานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 4,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยท่อรวบรวม
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นํ้าเสียเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined Sewer) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง โดยว่าจ้าง
บริษัท บางแสนมหานคร จํากัด ดําเนินการก่อสร้าง เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2551 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี     
10 มกราคม 2554 
 

 
รูปท่ี 2-43 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 

 
  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกลมขนาดต้ังแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 -   
150 เซนติเมตร ความยาวรวมประมาณ 14.6 กิโลเมตร 
  2) ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบส่ีเหล่ียมขนาดต้ังแต่ 100x120 เซนติเมตร 
ถึง 180x180 เซนติเมตร ความยาวรวม 4.4 กิโลเมตร 
  3) ท่อระบายนํ้า HDPE แบบกลมขนาดต้ังแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 75-450 มิลลิเมตร 
ความยาวรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร 
  4) ก่อสร้างอาคารดักนํ้าเสียจํานวน 6 แห่ง 
  5) ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าเสีย จํานวน 6 แห่ง 
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รูปท่ี 2-44 พ้ืนท่ีรับนํ้าเสียของระบบรวบรวมนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบางเสร่ 

 2.7.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลบางเสร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
โดยว่าจ้างบริษัท บางแสนมหานคร จํากัด ดําเนินการก่อสร้าง เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2551 ส้ินสุดสัญญา
วันท่ี 10 มกราคม 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเดินระบบได้ในช่วงต้นปี 2554 เป็นระบบแบบสระ
เติมอากาศ (Aerated Lagoon) ใช้พ้ืนท่ีในการก่อสร้างระบบขนาด 13-1-28 ไร่ สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 
4,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่าง 
 

  
รูปท่ี 2-45 ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 
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  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ มีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดังแสดงใน 
รูปท่ี 2-46 ถึง 2-48 ซึ่งประกอบไปด้วย 
   - บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 1 บ่อ  
     ลึก 2.1 เมตร ความจุ 6,200 ลบ.ม. ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศ 8 เคร่ือง 
   - บ่อบ่ม (Maturation Pond) 1 บ่อ 
     ลึก 1.9 เมตร ความจุ 7,100 ลบ.ม. 
   - บ่อพักนํ้าใส (Clearing Well) 1 บ่อ 
     ลึก 1.7 เมตร ความจุ 3,600 ลบ.ม. 
 

 

รูปท่ี 2-46 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบางเสร่ 
 

    
รูปท่ี 2-47 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 
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รูปท่ี 2-48 บ่อพักนํ้าใส ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 

 
  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
ตําบลบางเสร่ 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ มีรายละเอียด
การใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-8 

ตารางท่ี 2-8 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียตามที่

ออกแบบไว้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 

19,000 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ AL 

1 2551 2554 สผ. 4,400 168,918,100 บาท 

 

 2.7.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  จากการสํารวจพ้ืนท่ี พบว่าการดําเนินงานมีปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
  1) การดําเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนท่ีวางไว้ประมาณ เน่ืองจากผู้รับเหมาเปิด
งานล่าช้ากว่าแผนเพราะถูกร้องเรียนเร่ืองการขุดถนนซึ่งมีลักษณะเป็นโครงข่ายเหมือนใยแมลงมุม ทําให้เกิด
ปัญหาจราจร นอกจากน้ียังมีน้ําใต้ดินสูง และพ้ืนดินเป็นทราย ทําให้เกิดการถล่มเวลาขุด 
  2) มีปัญหาเร่ืองการบดอัดผิวถนน และการปรับเปล่ียนผิวถนน  
  3) การก่อสร้างระบบเส้นท่อคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน กรกฎาคม 2553 ส่วนตัว
ระบบบําบัดนํ้าเสียคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน ตุลาคม และทําการทดลองเดินระบบได้ประมาณเดือน 
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2553 
  4) ปัญหาท่ีคาดว่าอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือมีการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียแล้ว 
   � เน่ืองจากในเขตเทศบาลฯ มีผู้ประกอบกิจการต้มปลาอยู่หลายราย คาดว่าใน
อนาคตเม่ือเดินระบบแล้วอาจจะมีปัญหาเร่ืองนํ้าต้มปลาซึ่งมีความเค็มสูงมาก จะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียและ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบําบัดและเคร่ืองจักร 
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   � อาจจะมีปัญหาเร่ืองบุคลากรท่ีจะมาดูแลระบบฯ ขาดความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกับการบําบัดนํ้าเสีย และปัจจุบัน ทางเทศบาลฯ ยังไม่ได้แยกกองช่างสุขาภิบาลออกจากกองช่าง 
   � คาดว่าจะมีปัญหาเร่ืองงบประมาณในการบํารุงรักษา ซึ่งเทศบาลไม่สามารถ
รองรับได้ 
   � เทศบาลฯ ได้วางแผนการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียไว้แล้ว แต่
อาจจะมีปัญหาเร่ืองการเก็บ  

2.8 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 2.8.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลเมืองพนัสนิคม ต้ังอยู่ท่ี ต.พนัสนิคม 
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 มีพ้ืนท่ี  การปกครอง 2.76 ตาราง-
กิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (6 กันยายน 
2552) จํานวน 11,483 คน จํานวนบ้าน 4,312 หลังคาเรือน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงานประปาพนัส
นิคม การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่าง ระบบบําบัดนํ้าเสีย
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ  

 2.8.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีการออกแบบระบบไว้ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 2 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามแนวท่อประมาณ 7,433 คน และรองรับอัตรานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบรวบรวมนํ้าเสียมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2535 เป็นชนิด     
ท่อระบายรวม (Combined Sewer) 

  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสีย มีความยาวท่อระบายนํ้าท้ังหมด 7,360 เมตร 
  2) อาคารผันนํ้าท่ีมีเคร่ืองสูบนํ้าท้ังหมด 1 แห่ง 
  3) สถานีสูบนํ้าเสียท่ีสูบไประบบท้ังหมด 15 แห่ง 
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รูปท่ี 2-49 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 2.8.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองพนัสนิคม ต้ังอยู่เลขท่ี 2 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี 20140 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่าง เทศบาลเมืองพนัสนิคม ระบบ
บําบัดนํ้าเสียเป็นแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการก่อสร้างรวม 52-0-56 ไร่ การ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะท่ี 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2522 
สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 380 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน วงเงินค่าก่อสร้าง 10,000,000 บาท ระยะท่ี 2 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
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ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ ปี 2536 วงเงินก่อสร้าง 5,000,000 บาท ระยะท่ี 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ     
เดือนมิถุนายน 2540 รองรับนํ้าเสียได้ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน วงเงินค่าก่อสร้าง 15,000,000 บาท 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ปัจจุบันไม่มีนํ้าเสียเข้าระบบ และ
ไม่มีการเดินระบบเน่ืองจากระบบรวบรวมนํ้าเสียเกิดความเสียหายมากจนไม่สามารถลําเลียงนํ้าเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสียได้ ระบบบําบัดนํ้าเสียประกอบด้วยบ่อปรับเสถียรจํานวน 12 บ่อ โดยมีข้ันตอนการบําบัด
นํ้าเสียดังแสดงในรูปท่ี 2-50 ถึง 2-52 ซึ่งประกอบไปด้วย 
 

 
รูปท่ี 2-50 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
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รูปท่ี 2-51 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 

    
รูปท่ี 2-52 ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
เมืองพนัสนิคม 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีรายละเอียด
การใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-9 

ตารางท่ี 2-9 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียตามที่

ออกแบบไว้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 

ยาว 7,360 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ SP 

1 - 2522  380 10,000,000 บาท 
2 - 2536 กรมโยธาฯ - 5,000,000 บาท 
3 - 2540  5,000 15,000,000 บาท 
  รวม  5,380 30,000,000 บาท 
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 2.8.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นระบบแบบท่อรวม 
(Combined Sewer System) สถานภาพปัญหาของระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีดังน้ี 
   (1) ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคมริมฝ่ังคลองห้วยอีแขกและ
คลองห้วยน้อยมีสภาพชํารุดเสียหายท้ังหมด และไม่มีการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเลย 
   (2) เทศบาลได้ว่าจ้างบริษัท อี-สแควร์ ส่ิงแวดล้อมและวิศวกรรม จํากัด 
ดําเนินการออกแบบเพ่ือพัฒนาคลองห้วยอีแขกและคลองห้วยน้อย 
   (3) เน่ืองจากเทศบาลมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงยังไม่ได้มีการปรับปรุงระบบท่อ
รวบรวมนํ้าเสีย 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียด้วยระบบบ่อ
ปรับเสถียร โดยมีสถานภาพการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) อุปกรณ์เคร่ืองจักรระบบบําบัดนํ้าเสียชํารุด 
   (2) เน่ืองจากระบบรวบรวมนํ้าเสียชํารุดเสียหายมาก ทําให้ไม่มีนํ้าเสียเข้าสู่ระบบ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงไม่ได้ทําการเดินระบบมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เทศบาลฯ ใช้งบสะสมของเทศบาลฯ 
จํานวน 1.5 ล้านบาท ในการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบท่อ
รวบรวมนํ้าเสียเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทําแผนของบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด ประจําปี 2555 วงเงินประมาณ 66.99 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงระบบท่อ
รวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยเทศบาลจะสมทบค่าก่อสร้าง 10% 
   (3) เน่ืองจากในระบบบําบัดนํ้าเสียไม่มีห้องปฏิบัติการของตัวเอง จึงไม่ได้ทําการ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้า 
   (4) ท่ีผ่านมาเทศบาลฯ ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียจากประชาชน 
   (5) ระบบประปาเป็นของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่ใช่ของเทศบาล จึงทําให้การ
เก็บค่าบําบัดนํ้าเสียพ่วงไปกับค่านํ้าประปาทําได้ยาก 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) ทําการศึกษาออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงระบบท่อรวบรวมนํ้าเสีย และ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   (2) จัดทําแผนของบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด 

2.9 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 2.9.1 ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต้ังอยู่เลขท่ี 1      
ถ.จุลนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 มีพ้ืนท่ี  



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
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การปกครอง 12.76 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (6 กันยายน 2552) จํานวน 
39,135 คน จํานวนบ้าน 17,674 หลังคาเรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงานประปา
ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่างสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 2.9.2 ระบบรวบรวมน้าํเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีการออกแบบระบบไว้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ให้บริการ 11.56 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามแนวท่อครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 68,847 คน อัตรา    
นํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี แนวท่อรวบรวมนํ้าเสีย ประมาณ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การก่อสร้างระบบ
รวบรวมนํ้าเสียแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2541 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
2.5 ตารางกิโลเมตร และระยะท่ี 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2548 ครอบคลุมพ้ืนท่ี   
9.06 ตารางกิโลเมตร เป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer System) 
 

 
รูปท่ี 2-53 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสียมีความยาวท่อระบายนํ้า 42,961 เมตร ความยาวท่อดักนํ้าเสีย 
8,484 เมตร รวมความยาวท่อท้ังหมด 51,445 เมตร 
  2) สถานีสูบนํ้าเสีย 3 แห่ง ได้แก่ 
   (1) สถานีสูบนํ้าเสียท่าไข่ P2 รวบรวมนํ้าเสียจากตลาดบ้านใหม่ถึงบริเวณถนนสุภกิจ 
   (2) สถานีสูบนํ้าเสียอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทร P3 เป็นจุดรวบรวมนํ้าจากพ้ืนท่ีต่างๆ 
   (3) สถานีสูบนํ้าเสียท่ีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  3) บ่อดักนํ้าเสีย เป็นลักษณะอาคารผันนํ้ามี Flow ส้ัน และมีประตูเป็น Flap Gate 
มีบ่อดักนํ้าเสียท่ีมีเคร่ืองสูบนํ้า 2 แห่ง และไม่มีเคร่ืองสูบนํ้า 7 แห่ง ได้แก่ อาคารผันนํ้า B1 ถึง B10 

 2.9.3 ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต้ังอยู่บน ถ.ประชาสรรค์ซอย 3 
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองช่างสุขาภิบาล โรงงานปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการก่อสร้าง
รวม 21 ไร่ มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จํานวนปีท่ี
ถูกออกแบบไว้สําหรับรองรับนํ้าเสีย 20 ปี เร่ิมปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2566 และภาระบรรทุกท่ีสามารถ
รองรับได้ตามท่ีออกแบบไว้เท่ากับ 3,700,000 กรัมต่อวัน มีนํ้าเสียเข้าระบบเฉล่ีย 12,847 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน (จากการวัดอัตราการไหลของนํ้าเสียเข้าระบบโดยวิธีการอ่านค่ามิเตอร์ของปั๊มสูบนํ้าเสีย) คิดเป็น 54% 
ของความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า การก่อสร้างระบบบําบัดแบ่งเป็น 2 
ระยะ ระยะท่ี 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2541 และระยะท่ี 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 
26 กันยายน 2548 ไม่มีการตรวจวัดปริมาณตะกอนส่วนเกิน แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ
คลองโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

  
รูปท่ี 2-54 โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ปัจจุบันเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ยกเลิกสัญญากับองค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) 
ในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียและทําการเดินระบบเองโดยรับบุคลากรของ อจน. มาเป็นลูกจ้างของเทศบาลฯ 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าของเทศบาลเมืองศรีราชามีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดังแสดงในรูปท่ี 2-55 ถึง    
2-57 ซึ่งประกอบไปด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 60 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

   - บ่อดักกรวดทราย 2 บ่อ 
   - บ่อเติมอากาศคลองวนเวียน 4 บ่อ 
   - บ่อตกตะกอน 4 บ่อ 
   - บ่อสูบตะกอนหมุนเวียน 1 บ่อ 
   - บ่อสัมผัสคลอรีน 1 บ่อ 
 

 

รูปท่ี 2-55 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่อเติมอากาศ 
บ่อที่ 1 

บ่อตกตะกอน 
บ่อที่ 1 

บ่อสูบตะกอน 
บ่อที่ 1 

ตะกอนหมุนเวียน 

บ่อเติมอากาศ 
บ่อที่ 2 

บ่อตกตะกอน 
บ่อที่ 2 

บ่อสูบตะกอน 
บ่อที่ 2 

ตะกอนหมุนเวียน 

บ่อเติมอากาศ 
บ่อที่ 3 

บ่อตกตะกอน 
บ่อที่ 3 

บ่อสูบตะกอน 
บ่อที่ 3 

ตะกอนหมุนเวียน 

บ่อเติมอากาศ 
บ่อที่ 3 

บ่อตกตะกอน 
บ่อที่ 3 

บ่อสูบตะกอน 
บ่อที่ 3 

ตะกอนหมุนเวียน 

บ่อตกตะกอน 
ดินทราย ที่ 1,2 

บ่อตกตะกอน 
ดินทราย ที่ 3,4 

บ่อสูบน้ําเสีย 

เครื่องดักขยะ 
หมายเลข 1 

เครื่องดักขยะ 
หมายเลข 2 

เครื่องวัด 
อัตราการไหล 

บ่อฆ่าเช้ือโรค 
ด้วยคลอรีน 

บ่อพักน้ํา 

น้ําเสีย 
เข้าสู่ระบบ 

น้ําทิ้งหลังบําบัดปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

บ่อเก็บตะกอน หน่วยปรับความ
เข้มข้นตะกอน 

เครื่องรีดตะกอน 

บ่อเก็บตะกอน 
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รูปท่ี 2-56 แผนผังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 

    
รูปท่ี 2-57 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
   ระบบรวบรวมและโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มี
รายละเอียดการใช้งบประมาณ การก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-10 

ตารางท่ี 2-10 ราคาก่อสร้างระบบรวบรวมและโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียตามที่

ออกแบบไว้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 
ยาว 51,445 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ OD 

1 2538 2541 กรมโยธาฯ 12,000 240,000,000 บาท 
2 2545 2548 กระทรวงวิทย์ฯ 12,000 804,000,000 บาท 
  รวม  24,000 1,044,000,000 บาท 
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 2.9.4 สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นการรวบรวมนํ้าเสียด้วยท่อ
ชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) สถานภาพปัญหาของระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีดังน้ี 
   (1) มีน้ําเค็มไหลเข้าเส้นท่อหลายจุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณท่ีประตูระบายนํ้า
ปิดไม่สนิท ในช่วงนํ้าข้ึนทําให้น้ําเค็มจากแม่น้ําบางปะกงไหลเข้าสู่ระบบได้ 
   (2) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้ามีความสามารถในการรองรับ นํ้าเสียไ ด้    
24,000 ลบ.ม./วัน แต่ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบเพียงประมาณ 54% เน่ืองจากระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียยัง
ไม่ครอบคลุมบริเวณชุมชน 
   (3) การรวบรวมนํ้าเสียเข้าในโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า ปัจจุบันสามารถ
รวบรวมนํ้าเสียได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 90% ของพ้ืนท่ีให้บริการท้ังหมด ระบบรวบรวมนํ้าเสียปัจจุบันมีเฉพาะฝ่ัง
เมืองโดยเหลืออีก 10% ซึ่งอยู่อีกฝ่ังของแม่นํ้าบางปะกงทางทิศตะวันออกท่ียังไม่มีการรวบรวมนํ้าเสียไป
บําบัด ซึ่งในขณะน้ีได้มีการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือท่ีจะรวบรวมนํ้าเสียในบริเวณท่ีเหลือดังกล่าวน้ีเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว โดยจากผลการศึกษาสรุปว่า จะทําการสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียใหม่อีกแห่งในฝ่ังพ้ืนท่ีทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทําการรวบรวมนํ้าเสียในบริเวณพ้ืนท่ีเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียแห่งใหม่ 
และเม่ือบําบัดนํ้าเสียแล้วจะทําการสูบส่งนํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัดข้ามแม่นํ้าบางปะกงไปเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย
เดิมในทิศตะวันตกของจังหวัดเพ่ือมิให้เกิดปัญหาร้องเรียนและผลกระทบต่อชาวบ้านในพ้ืนท่ีบริเวณน้ัน 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา บําบัดนํ้าเสียด้วยระบบเติม
อากาศแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) โดยมีสถานภาพปัญหาในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามี 2 เฟส แต่ละเฟสมีบ่อ
เติมอากาศจํานวน 2 บ่อ เฟสท่ี 1 มีปัญหาเคร่ืองจักรชํารุดหลายรายการปัจจุบันจึงไม่ได้ใช้งาน ใช้เฉพาะ
ระบบในเฟสท่ี 2 ซึ่งมีปัญหานํ้าท้ิงหลังบําบัดมักมีค่าของแข็งแขวนลอยสูงเกินค่ามาตรฐาน สาเหตุอาจเกิด
จากการทํางานของถังตกตะกอนไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีการกําจัดตะกอนส่วนเกิน 
   (2) มีปัญหานํ้าเค็มเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย ทําให้มีผลต่อการเล้ียงเชื้อสําหรับ
การบําบัดทางชีวภาพ 
   (3) นํ้าเสียท่ีเข้าระบบมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีน้อย จึงทําให้มีปริมาณตะกอน
ไม่มาก อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจพ้ืนท่ีในช่วงท่ีเทศบาลทําการลอกตะกอนในบ่อเติมอากาศ พบว่ามี
ตะกอนลักษณะค่อนข้างเหนียว และมีสีดําตกตะกอนอยู่เป็นจํานวนมากท่ีก้นบ่อ ซึ่งอาจเกิดจากการเติม
อากาศไม่เพียงพอ 
   (4) ไม่มีการเติมคลอรีนในบ่อสัมผัสคลอรีน 
   (5) ยังไม่มีการเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียแต่มีการวางแผนท่ีจะดําเนินการ
จัดเก็บ 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) ทําการสํารวจระบบรวบรวมนํ้าเสียท่ีชํารุดเสียหายและวางแผนซ่อมแซม
อุปกรณ์ท่ีชํารุด 
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   (2) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ทําการศึกษา FS/DD ของระบบรวบรวมและ
ระบบบัดนํ้าเสียสําหรับพ้ืนท่ีอีกฝ่ังของแม่นํ้าบางปะกง ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 
10% ของพ้ืนท่ีการปกปรองท่ียังไม่ได้ทําการรวบรวมนํ้าเสีย จากผลการศึกษาสรุปว่า จะทําการสร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสียใหม่อีกแห่งเป็นแบบบ่อผ่ึง ในฝ่ังพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทราน้ีและทําการ
รวบรวมนํ้าเสียในบริเวณพ้ืนท่ีเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียใหม่ดังกล่าว และเม่ือบําบัดนํ้าเสียแล้วจะทําการสูบส่ง
นํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัดข้ามแม่น้ําบางปะกงไปเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียเดิมในทิศตะวันตกของจังหวัดเพ่ือมิให้เกิด
ปัญหาร้องเรียนและผลกระทบต่อชาวบ้านในพ้ืนท่ีบริเวณน้ัน 
   (3) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ลงนามเข้าร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบการ
จัดการนํ้าเสียชุมชน (MSMS 2008) เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการโรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้เป็นมาตรฐาน 

2.10  เทศบาลตําบลบางคล้า 

 2.10.1  ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลตําบลบางคล้า ต้ังอยู่เลขท่ี 9 ถ.ฤทธ์ิ-
ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 มีพ้ืนท่ี
การปกครอง 6.53 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ (6 กันยายน 2552) จํานวน 8,851 คน จํานวน
บ้าน 3,750 หลังคาเรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ 
สํานักงานประปาบางคล้า การประปาส่วนภูมิภาค สถานท่ีบําบัด
นํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลตําบลบางคล้า ก่อสร้างโดยเทศบาล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบ
บําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่าง เทศบาลตําบลบางคล้า 

 2.10.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางคล้า มีการออกแบบระบบไว้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ให้บริการ 6.53 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามแนวท่อครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ จํานวน 18,035 คน 
อัตรานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแนวท่อรวบรวมนํ้าเสีย 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบรวบรวมนํ้าเสีย
ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2551 เป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) 
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รูปท่ี 2-58 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบางคล้า 
 
  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสีย มี ความยาวท่อดักนํ้าเสียท้ังหมด 5,083 เมตร ความยาวท่อระบาย
นํ้าท้ังหมด 3,325 เมตร คิดเป็นความยาวท่อรวมท้ังหมด 8,408 เมตร มีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) ท่อดักนํ้าเสีย ตามแนวถนนสายต่างๆ ได้แก่ 
    - ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ความยาว 1,934 เมตร และบ่อพัก 48 บ่อ 
    - ถนนราษฎรอุทิศ ความยาว 148 เมตร และบ่อพัก 4 บ่อ 
    - ถนนชํานาญอุทิศ ความยาว 253 เมตร และบ่อพัก 8 บ่อ 
    - ถนนกิติยารักษ์ ความยาว 113 เมตร และบ่อพัก 4 บ่อ 
    - ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ความยาว 161 เมตร และบ่อพัก 6 บ่อ 
    - ถนนสวนประดู่ ความยาว 351 เมตร และบ่อพัก 10 บ่อ 
    - ถนนฤทธ์ิประศาสน์ ความยาว 643 เมตร และบ่อพัก 20 บ่อ 
    - ถนนวัฒนปรีดา ความยาว 591 เมตร และบ่อพัก 15 บ่อ 
    - ถนนมิสซังอุทิศ ความยาว 889 เมตร และบ่อพัก 24 บ่อ 
   (2) ท่อระบายนํ้า ตามแนวถนนสายต่างๆ ได้แก่ 
    - ถนนมิสซังอุทิศ ความยาว 1,800 เมตร และบ่อพัก 115 บ่อ 
    - ถนนมิสซังอุทิศ ความยาว 943 เมตร และบ่อพัก 25 บ่อ 
    - ถนนวัฒนปรีดา ความยาว 582 เมตร และบ่อพัก 16 บ่อ 
   (3) บ่อรวบรวมนํ้าเสีย เป็นบ่อท่ีอยู่บริเวณจุดนํ้าท้ิงต่างๆ ตามระบบการระบายนํ้าฝน 
    - ท่ีจุดนํ้าท้ิงคลองท่าทองหลาง จํานวน 2 บ่อ 
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    - ท่ีจุดนํ้าท้ิงคลองวัดแจ้ง จํานวน 3 บ่อ 
    - ท่ีจุดนํ้าท้ิงคลองมะกอก (ถนนเทศบาลพัฒนา 1) จํานวน 1 บ่อ 
    - ท่ีจุดนํ้าท้ิงคลองมะกอก (ถนนวัฒนปรีดา) จํานวน 4 บ่อ 
    - ท่ีจุดนํ้าท้ิงคลองมะกอก (ถนนสวนประดู่) จํานวน 1 บ่อ 
    - ท่ีจุดนํ้าท้ิงหน้าศาลหลักเมือง จํานวน 1 บ่อ 
    - ท่ีจุดนํ้าท้ิงคลองท่าลาด จํานวน 1 บ่อ 
   (4) สถานีสูบนํ้าเสีย มีหน้าท่ียกระดับนํ้าเสียท่ีไหลเข้ามาจากท่อรวบรวมนํ้าเสีย
แบบปากระฆัง ภายในสถานีสูบนํ้าประกอบด้วย ตู้ควบคุมการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าเสีย เคร่ืองสูบนํ้าเสีย 
4 ชุด รอกสําหรับยกเคร่ือง และเคร่ืองตักขยะอัตโนมัติ 

 2.10.3  ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  สถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลตําบลบางคล้า ต้ังอยู่ ถ.มิซซังอุทิศ 
ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองช่าง เทศบาลตําบลบางคล้า เป็น
ระบบชนิดบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) มีพ้ืนท่ีใช้ในการก่อสร้างรวม 70 ไร่ 44 ตารางวา มี
ความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัดฯ ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 24% ของความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของ
ระบบ ระยะเวลาท่ีถูกออกแบบไว้สําหรับรองรับนํ้าเสีย 10 ปี เร่ิมปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557 เร่ิม
ก่อสร้างเม่ือวันท่ี  14 ตุลาคม 2548 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียคือ คลองท่าลาด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
 

  
รูปท่ี 2-59 สถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบลบางคล้า 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   สถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลตําบลบางคล้า มีผังระบบ
บําบัดนํ้าเสียและองค์ประกอบของระบบบัดนํ้าเสีย ดังแสดงในรูปท่ี 2-60 ถึง 2-61 ซึ่งประกอบไปด้วย 
   - บ่อสูบนํ้าเสีย (Pump Station) 1 บ่อ 
   - บ่อปรับเสถียร (Facultative Pond) 4 บ่อ 
   - บ่อแบบบึงประดิษฐ์ (Maturation Pond) 2 บ่อ 
   - บ่อเติมคลอรีน (Chlorine Contact) 1 บ่อ 
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ปท่ี 2-60 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียสถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลตําบลบางคล้า 
 

    
รูปท่ี 2-61 บ่อบ่ม(ซ้าย) และบ่อสัมผัสคลอรีน(ขวา) 

สถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบลบางคล้า 

  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและสถานท่ีบําบัดนํ้าเสีย เทศบาล
ตําบลบางคล้า 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียและสถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาล
ตําบลบางคล้า มีรายละเอียด การใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-11 

ตารางท่ี 2-11 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และสถานท่ีบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบางคล้า 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสีย
ตามทีอ่อกแบบไว้ 

(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 
ยาว 51,445 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ 

SP 

1 2548 2551 
กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5,000 239,000,000 บาท 

ขยะ 

บ่อผ่ึง 1 
บึง 

ประดิษฐ์ 1 
บ่อผ่ึง 2 

บ่อผ่ึง 3 
บึง 

ประดิษฐ์ 2 
บ่อผ่ึง 4 

ตะแกรง
ดังขยะ 

ตะแกรง
ดังขยะ 

บ่อสัมผัส
คลอรีน 

นํ้าเสีย 

ปล่อยออกสู่
แหล่งนํ้า 
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 2.10.4  สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   พ้ืนท่ีตําบลบางคล้ามีการรวบรวมนํ้าเสียด้วยท่อชนิดท่อระบายรวม (Combined 
Sewer) สถานภาพปัญหาของระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีดังน้ี 
   (1) มีปัญหานํ้าเค็มไหลเข้าเส้นท่อรวบรวมนํ้าเสียในบางจุด 
   (2) นํ้าเสียถูกรวบรวมเข้าสู่สถานท่ีบําบัดนํ้าเสียในปริมาณท่ีน้อย เน่ืองจากระบบ
ท่อรวบรวมนํ้าเสียยังไม่ครอบคลุมบริเวณชุมชน 
   (3) ปัจจุบันเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของระบบรวมรวมนํ้าเสียยังคงมีสภาพท่ี
สามารถใช้การได้ ยกเว้นมีปัญหา Flow Meter เสีย ทําให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลปริมาณนํ้าเสียท่ีเข้าสู่
ระบบได้ 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   สถานท่ีบําบัดนํ้าเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบลบางคล้า เป็นระบบชนิด
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) โดยมีสถานภาพปัญหาในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) นํ้าเค็มเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย ทําให้ผักตบชวาบางส่วนท่ีอยู่ในบ่อแบบบึง
ประดิษฐ์ตาย 
   (2) ปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบบําบัดมีน้อยกว่าปริมาณท่ีออกแบบไว้ ในบาง
ช่วงเวลาจึงเกิดปัญหามีปริมาณสาหร่ายในระบบบําบัดค่อนข้างมาก เป็นผลให้ค่า pH สูง เน่ืองจากการ
ไหลเวียนของนํ้าในระบบค่อนข้างน้อย แต่เน่ืองจากคุณภาพนํ้าเสียเข้าระบบน้ันยังมีความสกปรกน้อยอยู่
ระบบบําบัดนํ้าเสียจึงยังคงมีประสิทธิภาพในการบําบัดให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   (3) ไม่มีการเติมคลอรีนในบ่อสัมผัสคลอรีน เน่ืองจากเทศบาลฯ พบว่าค่าโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียตํ่า 
   (4) ยังไม่มีการเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียแต่มีการวางแผนท่ีจะดําเนินการ
จัดเก็บ 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) สํารวจจุดท่ีมีนํ้าทะเลไหลย้อนเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียและทําการศึกษาหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
   (2) จัดทําแผนงานบํารุงดูแลรักษาเคร่ืองจักรของระบบรวบรวมและระบบบําบัด
นํ้าเสียอย่างเป็นประจํา 
   (3) เทศบาลควรทําการศึกษาหาแนวทางในการรวบรวมนํ้าเสียเข้าระบบบําบัดนํ้า
เสียให้ครอบคุมพ้ืนท่ีให้บริการ รวมท้ังการเชื่อมต่อท่อนํ้าเสียกับแหล่งกําเนิดนํ้าเสีย เช่น อาคาร บ้านเรือน
ในเขตพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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2.11 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 2.11.1  ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลเมืองมาบตาพุด ต้ังอยู่เลขท่ี 9     
ถ.เมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 
มีพ้ืนท่ีการปกครอง 165.575 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (6 กันยายน 2552) 
จํานวน 48,221 คน จํานวนบ้าน 35,485 หลังคาเรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงาน
ประปาบ้านฉาง สํานักงานประปาระยอง การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย 
คือ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมือง มาบตาพุด 

 2.11.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีการออกแบบระบบไว้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ให้บริการ 25 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 15% ของพ้ืนท่ีการปกครอง มีประชากรตามแนวท่อครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตามท่ีออกแบบไว้ประมาณ 20,200 คน อัตรานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแนวท่อรวบรวมนํ้าเสีย 15,000 ลูกบาศก์-
เมตรต่อวัน ซึ่งระบบรวบรวมนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2544 เป็นชนิดท่อระบายรวม 
(Combined Sewer) 
 

 

รูปท่ี 2-62 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสีย มีความยาวท่อระบายนํ้าท้ังหมด 8,450 เมตร ความยาวท่อดักนํ้า
เสียท้ังหมด 7,500 เมตร และความยาวท่อรวมท้ังหมด 15,950 เมตร 
  2) สถานีสูบนํ้าเสีย 9 สถานี ต้ังอยู่ตามแนวถนนสุขุมวิท รับนํ้าจากตลาดมาบตาพุด 
ได้แก่ 
   (1) สถานีสูบนํ้าเสีย P 1 ต้ังอยู่บริเวณวัดชากลูกหญ้า 
   (2) สถานีสูบนํ้าเสีย P 2 ต้ังอยู่บริเวณปั๊มนํ้ามันคาลเท็กซ์ 
   (3) สถานีสูบนํ้าเสีย P 3 ต้ังอยู่บริเวณหน้า ปตท. 
   (4) สถานีสูบนํ้าเสีย P 4 ต้ังอยู่บริเวณหน้าเมืองใหม่ 
   (5) สถานีสูบนํ้าเสีย P 5 ต้ังอยู่บริเวณริมคลองห้วยใหญ่ 
   (6) สถานีสูบนํ้าเสีย P 6 ต้ังอยู่บริเวณอ่าวไทยแกรนิต 
   (7) สถานีสูบนํ้าเสีย PS 6 ต้ังอยู่บริเวณบริษัทเจนโก้ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน 
   (8) สถานีสูบนํ้าเสีย PS 7 ต้ังอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลมาบตาพุด ปัจจุบัน
ไม่ได้ใช้งาน 
   (9) สถานีสูบนํ้าเสีย P 9 ต้ังอยู่บริเวณศาลเจ้าแม่จันเท 
   (10) สถานีสูบนํ้าเสีย P 10 ต้ังอยู่บริเวณวัดโสภณ 
   (11) สถานีสูบนํ้าเสีย P 11 ต้ังอยู่บริเวณหนองเสือเกือก โดยมีแนวท่อในการส่ง 
นํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัด 4 เส้นทาง คือ 
    � เส้นท่ี 1 จากสถานีสูบนํ้าเสีย P l ไปยัง P 2 แล้วเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย 
    � เส้นท่ี 2 จากสถานีสูบนํ้าเสีย P 6 ไปยัง P 5 ส่งไปยัง P 4 แล้วส่งไป
ยัง P 3 เพ่ือเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย 
    � เส้นท่ี 3 จากสถานีสูบนํ้าเสีย P 9 ไปยัง P 5 ส่งไปยัง P 4 แล้วส่งไป
ยัง P 3 เพ่ือเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย 
    � เส้นท่ี 4 จากสถานีสูบนํ้าเสีย P 11 ไปยัง P 10 ส่งไปยัง P 4 แล้ว
ส่งไปยัง P 3 เพ่ือเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   สําหรับแนวเส้นท่อท่ีมีการรวบรวมนํ้าเสียจากชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด      
(มาบชลูด) ได้ยกเลิกการใช้งานแล้ว เน่ืองจากอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จะมีปัญหาเร่ืองนํ้าท้ิง
จากโรงงาน 
  3) อาคารผันนํ้า/ดักนํ้าเสีย (CSO) มีตามจุดต่างๆ ระหว่างสถานีสูบ จํานวน 31 แห่ง 

 2.11.3  ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองมาบ- 
ตาพุด ต้ังอยู่เลขท่ี 2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์-ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง    
อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ดูแลรับผิดชอบโดย กองช่างสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นระบบแบบสระเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon) มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการก่อสร้างรวม 30 ไร่ มีความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มี
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ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดฯ ประมาณ 1,270 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 8.5% ของความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสียของระบบฯ จํานวนปีท่ีถูกออกแบบไว้สําหรับรองรับนํ้าเสีย 20 ปี เร่ิมปี พ.ศ.2545 ถึง 
พ.ศ.2565 ระบบบําบัดนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2544 เร่ิมทําการเดินระบบเม่ือวันท่ี 
19 กันยายน 2545 แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ คลองนํ้าดํา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดัง
แสดงในรูปท่ี 2-63 ถึง 2-65 ซึ่งประกอบไปด้วย 
   -  บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 2 บ่อ 
   -  บ่อตกตะกอน (Setting Pond) 1 บ่อ 
   -  บ่อสัมผัสคลอรีน(Chlorine Contact) 1 บ่อ 
 

 

รูปท่ี 2-63 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

 

รูปท่ี 2-64 ผังโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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รูปท่ี 2-65 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อสัมผัสคลอรีน(ขวา) โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองมาบตาพุด มี
รายละเอียดการใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-12 

ตารางท่ี 2-12 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสียตามที่

ออกแบบไว้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 
ยาว 15,950 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ AL 

1 2541 2544 กรมโยธาฯ 15,000 286,700,000 บาท 

 

 2.11.4  สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   (1) ระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นแบบระบบท่อรวม 
(Combined Sewer System) สถานภาพปัญหาของระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีดังน้ี 
   (2) ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลท้ังหมด มีการ
รวบรวมนํ้าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีพ้ืนท่ีให้บริการประมาณ 15% ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด ทําให้น้ําเสียบางจุดไหลลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะโดยตรง 
   (3) สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคล่ืนทําให้ต้องใช้สถานีสูบนํ้าเสียหลายจุด 
   (4) สถานีสูบนํ้าท้ังหมด 9 สถานี ไม่สามารถใช้งานได้จํานวน 5 สถานี ได้แก่ 
สถานีสูบนํ้า P4 , P5 , P9 และ P10 เน่ืองจากตู้ควบคุมและปั๊มสูบนํ้าชํารุด และ P6 แผงวงจรไฟฟ้า
ชํารุด ปัจจุบันมีการติดต้ังระบบ SCADA เป็นท่ีเรียบแล้ว แต่พบว่ายังมีปัญหาการส่งนํ้าเสียเข้าสู่ระบบไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเป็นแบบลูกคล่ืน ทําให้การส่งนํ้าเสีย
มายังระบบบําบัดไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และทําให้มีนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้อย โดยมีปริมาณนํ้าเสีย
ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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   (5) การควบคุมความสัมพันธ์ของการสูบนํ้าเสียแต่ละสถานีมีความยุ่งยาก
เน่ืองจากระยะทางไกล มีผลทําให้น้ําเสียไหลออกสู่แหล่งรองรับนํ้าอ่ืนๆ 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นระบบแบบสระเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon) โดยมีสถานภาพปัญหาในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียมีน้อย จึงไม่ค่อยมีการหมุนเวียนของนํ้า
ในระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
   (2) นํ้าในระบบบําบัดนํ้าเสียมีปัญหาการเติบโตของสาหร่าย ทําให้นํ้าท่ีปล่อยออก
บางคร้ังมีสีเขียว ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีน้ําเสียอยู่ในระบบนานเกินไป 
   (3) โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าไม่มี Flow Meter วัดปริมาณนํ้าเข้าในแต่ละวัน 
   (4) เทศบาลขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการเดินระบบและ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ต้องใช้วิธีจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการ ดังน้ันในช่วงท่ีหมดสัญญาจ้างและอยู่
ระหว่างจัดหาเอกชนรายใหม่เข้ามาดําเนินการ จะไมมีเจ้าหน้าท่ีตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและดูแลการเดิน
ระบบ 
   (5) ไม่มีการเติมคลอรีนในนํ้าท้ิงหลังบําบัดเพ่ือฆ่าเชื้อโรค อย่างไรก็ตาม       
ค่า TCB และ FCB ในนํ้าท้ิงมีค่าตํ่าอยู่แล้ว 
   (6) ยังไม่มีการเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย 
   (7) เทศบาลฯ ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นท่ีปรึกษาในการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงระบบรวบรวมนํ้าเสียและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลฯ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงระยะเร่งด่วน คือ การสร้างระบบบําบัดนํ้า
เสียขนาดเล็กแบบคลัสเตอร์จํานวน ๑๐ แห่ง บริเวณท่ีสาธารณะของเทศบาล โดยคัดเลือกเฉพาะลําคลองท่ี
มีปัญหารุนแรงก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ให้เทศบาลฯ จัดซื้อท่ีดินบริเวณท่ีว่างริมคลองห้วยใหญ่
เพ่ือก่อสร้างระบบบ่อผ่ึงเพ่ิมเติมอีก ๑๐๐ ไร่ เพ่ือรองรับนํ้าเสียบางส่วนไปบําบัด 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ดําเนินการติดต้ังระบบ SCADA เพ่ือช่วยในการ
ควบคุมระบบรวบรวมนํ้าเสีย แต่ท้ังน้ี การเร่งปรับปรุงระบบรวบรวมนํ้าเสียให้เข้าสู่ระบบบําบัดจึงยังมี
ความสําคัญเร่งด่วน ท้ังน้ีเน่ืองจากยังมีน้ําเสียเข้าสู่ระบบน้อย 
   (2) เทศบาลอยู่ระหว่างจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบก่อสร้างระบบโดยมีแนวทางว่าจะใช้วิธีขยายเส้นท่อรวบรวมนํ้าเสีย หรือก่อสร้างระบบบําบัด
ใหม่เป็นแบบ Cluster รวมถึงให้ศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดเก็บค่าบริการด้วย 

2.12  เทศบาลตําบลบ้านเพ 

 2.12.1  ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลตําบลบ้านเพ ต้ังอยู่ท่ี ถ.เพ-แกลง-
กรํ่า ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 มีพ้ืนท่ีการปกครอง 34.5 
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ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (6 กันยายน 2552) จํานวน 16,730 คน จํานวน
บ้าน 9,273 หลังคาเรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงานประปาระยอง การประปาส่วน
ภูมิภาค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่างโยธา เทศบาลตําบลบ้านเพ 

  2.12.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ ตามท่ีมีการออกแบบไว้โดยกรมโยธาธิการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเฉพาะในส่วนชุมชนตลาดบ้านเพและชายทะเล ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 3.45 ตาราง-
กิโลเมตร จากพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบ้านเพท้ังหมด 34.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 10% ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด มีประชากรในพ้ืนท่ีให้บริการประมาณ 16,289 คน อัตรานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 1,117 ลูกบาศก์-
เมตรต่อวัน ซึ่งระบบรวบรวมนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ ปี 2542 เป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined 
Sewer) โดยมีการออกแบบระบบไว้ 3 ระยะ ปัจจุบันอยู่ในระยะท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 2-66 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 

 
  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสีย มีความยาวท่อระบายนํ้าท้ังหมด 7,000 เมตร และยังมีแนวท่อจาก
การศึกษาออกแบบไว้ในระยะท่ี 2 และ 3 
  2) สถานีสูบนํ้าเสีย มี 2 แห่ง คือ 
   (1) สถานีสูบนํ้าเสีย PS1 ต้ังอยู่ภายในโรงบําบัดนํ้าเสีย รับนํ้าเสียจาก PS2 
เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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   (2) สถานีสูบนํ้าเสีย PS2 ต้ังอยู่บริเวณชายหาดตลาดบ้านเพ รับนํ้าเสียจาก
ชุมชนเทศบาลตําบลบ้านเพไปยัง PS1 

 2.12.3  ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ถ.หนองยายอิน ต.บ้านเพ    
อ.เมือง จ.ระยอง 21160 ดูแลรับผิดชอบโดยกองช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลตําบลบ้านเพ เป็นระบบ
คลองวนเวียน (Oxidation Ditch) จํานวน 2 ชุด มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการก่อสร้างรวม 10 ไร่ มีความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ชุดละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) มี
ปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบฯ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 10% ของความ สามารถในการรองรับนํ้าเสีย
ของระบบฯ ตัวระบบบําบัดนํ้าเสียก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2541 เร่ิมทําการเดินระบบ
เม่ือ พ.ศ.2543 แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบฯ คือ คลองสาป ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง เทศบาลเก็บ
ค่าบริการบําบัดนํ้าเสียจํานวน 30 บาท/ครัวเรือน 
 

  
รูปท่ี 2-67 ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 

 
  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ ปัจจุบันจัดจ้างองค์การจัดการนํ้าเสียเข้า
ดําเนินการดูแลระบบ มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสีย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ และ
ศุกร์ ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ มีข้ันตอนการบําบัดดังแสดงในรูปท่ี 2-68 ถึง 2-69 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
   -  บ่อดักกรวดทราย 2 บ่อ 
   -  บ่อเติมอากาศชนิดคลองวนเวียน 4 บ่อ 
   -  บ่อตกตะกอน 4 บ่อ 
   -  บ่อสูบตะกอนวนเวียน 1 บ่อ 
   -  บ่อสัมผัสคลอรีน 1 บ่อ 
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รูปท่ี 2-68 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 

   
รูปท่ี 2-69 บ่อเติมอากาศ(ซ้าย) และบ่อตกตะกอน(ขวา) ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 

  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
ตําบลบ้านเพ 
   ระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ มีรายละเอียดการใช้
งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-13 

ตารางท่ี 2-13 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสีย
ตามทีอ่อกแบบไว้ 

(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 

ยาว 7,000 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ 

OD 
1 - 2541 กรมโยธาฯ 8,000 230,000,000 บาท 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 76 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 2.12.4  สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ปัจจุบันมีการรวบรวมนํ้าเสียเฉพาะชุมชนตลาดเพเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย โดย
ระบบรวบรวมนํ้าเสียเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined Sewer) ซึ่งมีสถานภาพปัญหาของระบบรวบรวม
นํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ระบบรวบรวมนํ้าเสียมีนํ้าทะเลไหลเข้า เส้นท่อบริเวณสถานีสูบนํ้า PS2 เสีย 
เน่ืองจากประตูป้องกันนํ้าทะเลปิดไม่สนิท ทําให้นํ้าทะเลสามารถเข้าในระบบได้ในช่วงนํ้าทะเลหนุน ดังน้ันจึง
มีแก้ไขโดยการสูบนํ้าเข้าสู่ระบบในช่วงนํ้าลงเท่าน้ัน 
   (2) มีการรวบรวมนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียง 10% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ทําให้   
นํ้าเสียเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียน้อยมาก พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้มีการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบ ทําให้นํ้าเสียลงสู่
ทะเลโดยตรง 
   (3) ท่อรวบรวมนํ้าเสียมีทรายเข้าท่อ ทําให้ท่ออุดตัน ไม่สามารถระบายนํ้าได้ 
และเกิดปัญหานํ้าท่วมในเขตตลาดบ้านเพ 
   (4) เทศบาลได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จํานวน 54 ล้านบาท ทําการก่อสร้างขยายระบบท่อรวบรวมนํ้าเสีย สัญญาส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
แต่ปัจจุบัน (มีนาคม 2554) การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เน่ืองจากติดปัญหาการย้ายระบบสาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า ประปา) 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลบ้านเพ บําบัดนํ้าเสียด้วยระบบเติมอากาศ
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) โดยมีสถานภาพปัญหาในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลบ้านเพมีระบบบําบัด จํานวน 2 ชุด แต่
มีการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียเพียงชุดเดียว คือชุดท่ี 2 เปิดเคร่ืองเติมอากาศตอนเช้าเวลา 8.30 – 12.00 น. 
และตอนคํ่าเวลา 21.00 – 24.00 น. ส่วนชุดท่ี 1 ไม่ได้ใช้งาน สาเหตุไม่ใช่จากเคร่ืองจักรชํารุด แต่เป็นเพราะ
มีน้ําเสียเข้าระบบน้อย เพียงประมาณ 5–10% ของความสามารถในการรองรับ 
   (2) มีปัญหานํ้าทะเลเข้าระบบ ทําให้มีผลต่อสภาพอุปกรณ์ เคร่ืองจักร และการ
เล้ียงเชื้อแบคทีเรียในบ่อเติมอากาศ ทําให้ปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศมีน้อย 
   (3) บ่อสัมผัสคลอรีน ไม่มีการเติมสารคลอรีน เน่ืองจากมีการตรวจวัดโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียแล้วพบว่ามีปริมาณไม่สูง 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) ขยายแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ิมเติมตามท่ีออกแบบไว้ โดยดําเนินโครงการ
ก่อสร้างท่อรวบรวมนํ้าเสียระยะ 2-3 (การขยายท่อรวบรวมนํ้าเสียเส้นถนนปากทางเพถึงสถานีสูบนํ้าเสีย 
PS2 และเส้นริมทะเลบ้านก้นอ่าว-ลานหินขาว) โดยได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2552 งบประมาณ 54,000,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
   (2) ปรับปรุงระบบป้องกันนํ้าทะเลไหลเข้าสู่เส้นท่อรวบรวมนํ้าเสีย 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2 - 77 

2.13  เทศบาลนครระยอง 

 2.13.1  ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลนครระยอง ต้ังอยู่เลขท่ี 121 ถ.ตากสิน-
มหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 มีพ้ืนท่ีการ
ปกครอง 16.95 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ (6 กันยายน 2552) จํานวน 59,140 คน จํานวนบ้าน 
28,853 หลังคาเรือน หน่วยงานท่ี รับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงานประปาระยอง การประปาส่วน
ภูมิภาค กรมโยธาธิการเป็นผู้ก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้แก่เทศบาลนครระยอง  

 2.13.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยอง มีการออกแบบระบบโดย     
กรมโยธาธิการ แบ่งการออกแบบเป็น 3 ระยะ ปัจจุบันสถานภาพอยู่ในระยะท่ี 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 
11 มกราคม 2542 เป็นระบบท่อระบายรวม (Combined Sewer System) มีการออกแบบระบบไว้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ 12.31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 72.63% ของพ้ืนท่ีการปกครองท้ังหมด     
16.95 ตารางกิโลเมตร 

 

 
รูปท่ี 2-70 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลนครระยอง 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 
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  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อระบายนํ้ารวม รวบรวมนํ้าเสียจากแนวถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง ได้แก่ ถนนราษฎร์บํารุง ถนนสมุทรคงคา ถนนสัมฤทธ์ิ ถนนตากสินมหาราช ถนนริมนํ้า ถนนสุขุมวิท 
ถนนจันทอุดม และถนนสองพ่ีน้อง 
  2) บ่อนํ้าเสีย (CSO) เป็นแบบช่องแบ่งนํ้าปากเป็ด และท่อนํ้าท้ิง ประกอบด้วยบ่อดัก
นํ้าเสีย 7 แห่ง คือ 
   -  CSO 1/1 บริเวณสะพานเทศบาล 7 (ตะวันตก) 
   -  CSO 1/2 บริเวณสะพานเทศบาล 7 (ตะวันออก) 
   -  CSO 2/1 บริเวณสะพานเทศบาล 10 (ตะวันตก) 
   -  CSO 2/2 บริเวณสะพานเทศบาล 10 (ตะวันออก) 
   -  CSO 03 บริเวณถนนซอยข้างโรงแรมพาเลช 
   -  CSO 04 บริเวณสะพานเปี่ยมพงศ์สาน 
   -  CSO 05 บริเวณถนนสุขุมวิทราษฎร์บํารุงซอย 2 
  3) ท่อดักนํ้าเสีย เป็นท่อแบบไหลด้วยแรงโน้มถ่วงและแบบท่อความดัน 5 ช่วง ได้แก่ 
   (1) ท่อดักนํ้าเสียริมนํ้า รวบรวมนํ้าเสียจากบ่อดักนํ้าเสียถนนตากสินมหาราชไป
ยังสถานีสูบสะพานเทศบาล โดยแรงโน้มถ่วง 
   (2) ท่อแรงดันบริเวณสถานีสูบนํ้าเสียสะพานเทศบาล 1 ส่งนํ้าเสียจากสถานีสูบ
ไปยังท่อดักนํ้าเสียถนนราษฎร์บํารุง เพ่ือไหลไปยังระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   (3) ท่อดักนํ้าเสียถนนพจนกร-ยมจินดา รวบรวมนํ้าเสียจากบริเวณถนนพจนกรไป
ยังระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยไหลด้วยแรงโน้มถ่วง 
   (4) ท่อดักนํ้าเสียถนนราษฎร์บํารุง รวบรวมนํ้าเสียจากท่อดักนํ้าเสีย ถนนพจนกร
และถนนยมจินดา และท่อดักนํ้าเสียถนนสุขุมวิท (ราษฎร์บํารุงซอย 2) ไปยังระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยการ
ไหลด้วยแรงโน้มถ่วง 
   (5) ท่อดักนํ้าเสีย (ถนนราษฎร์บํารุงซอย 11) เป็นท่อดักนํ้าเสียช่วงสุดท้ายก่อนท่ี
จะเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยไหลด้วยแรงโน้มถ่วง 
   (6) สถานีสูบนํ้าเสีย มี 1 แห่ง บริเวณเทศบาล 1 สูบนํ้าเสียจากท่อรวบรวมนํ้า
เสียถนนริมนํ้าข้ามแม่น้ําระยองไปยังท่อรวบรวมนํ้าเสียถนนยมจินดา ประกอบด้วย 
    -  ตะแกรงดัก/ตักขยะอัตโนมัติ 1 ชุด 
    -  ประตูน้ําบานเล่ือน 1 ชุด 

 2.13.3  ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครระยอง ต้ังอยู่ท่ี ถ.ราษฎร์บํารุง ซอย 11 ต.เนินพระ 
อ.เมือง จ.ระยอง 21000 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) มีพ้ืนท่ีใช้ในการก่อสร้างประมาณ 115 ไร่ มี
ความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท่ี บีโอดี นํ้าเข้า      
200 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับโครงการระยะท่ี 1 (พ.ศ.2536-2545) และสามารถเพ่ิมเป็น 41,000 ลูกบาศก์-
เมตรต่อวัน ในระยะท่ี 2 (พ.ศ.2546 - 2555) ซึ่งจะสามารถรองรับนํ้าเสียของชุมชนในเขตเทศบาลนคร



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 
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ระยองได้ท้ังหมด 100% แต่ปัจจุบันไม่มีการเดินระบบต้ังแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ เน่ืองเทศบาลฯ เพ่ิงรับ
มอบระบบจากโยธาธิการฯ เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย 
คือ แม่น้ําระยอง 
 

  
รูปท่ี 2-71 โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครระยอง 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครระยอง มีข้ันตอนการบําบัดและองค์ประกอบ
ของระบบบําบัด ดังแสดงในรูปท่ี 2-72 ถึง 2-75 ซึ่งประกอบด้วย 
   -  ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ 1 ชุด 
   -  บ่อปรับเสถียร 2 บ่อ 
   -  บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ 
   -  บ่อปรับสภาพนํ้า 2 บ่อ 
   -  บ่อเติมคลอรีน 1 บ่อ 
 

 

รูปท่ี 2-72 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครระยอง 
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รูปท่ี 2-73 บ่อปรับเสถียร(ซ้าย) และบ่อเติมอากาศ(ขวา) โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครระยอง 

 

    
รูปท่ี 2-74 บ่อเติมอากาศ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครระยอง 

 

 

รูปท่ี 2-75 บ่อสัมผัสคลอรีน โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลนครระยอง 

  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เทศบาลนครระยอง 
   ระบบรวบรวมและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครระยอง มีรายละเอียดการ
ใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-14 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
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ตารางท่ี 2-14 ราคาก่อสร้างระบบรวบรวมและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครระยอง 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสีย
ตามทีอ่อกแบบไว้ 

(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 

ยาว 9,000 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ 

AL 
1 2538 2542 กรมโยธาฯ 25,000 316,000,000 บาท 

 2.13.4  สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ระบบรวมรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาลนครระยองพบว่ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีและไม่มี
การเดินระบบหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เน่ืองจากเกิดการชํารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ก่อนท่ี
เทศบาลนครระยองจะรับมอบระบบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครระยอง เป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon) ระบบมีความชํารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีสถานภาพปัญหา ดังน้ี 
   (1) ในปี พ.ศ. 2545 กรมโยธาธิการฯ ได้ดําเนินการส่งมอบระบบให้เทศบาลนคร
ระยอง แต่คณะผู้บริหารของเทศบาลฯ ได้หมดวาระลงก่อน ทําให้การส่งมอบมีการหยุดชะงัก รวมถึงมี
ปัญหาการตรวจสอบระบบยังไม่แล้วเสร็จในบางจุด และปัญหาความไม่ชัดเจนในเร่ืองการถ่ายโอน
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ทําให้มีปัญหาติดขัดมาจนปัจจุบัน และยังมีปัญหา
เก่ียวกับการชํารุดเสียหายของระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียซึ่งทุกวันน้ี ทุกจุดไม่สามารถใช้งานได้เลย 
   (2) เม่ือปี พ.ศ.2548 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ดําเนินโครงการสํารวจ
รายละเอียดวางแผนพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลนครระยอง แล้วเสร็จเม่ือเดือน
สิงหาคม 2550 โดยเสนอให้มีการปรับปรุงเส้นท่อ โดยใช้งบประมาณ 132 ล้านบาท ซึ่ง คพ. ได้จัดทําแบบ 
และเอกสารต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ท่ีจะให้ทางเทศบาลฯ ของงบประมาณ แต่โดยหลักการแล้วการขอ
งบประมาณผ่านแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเป็นเจ้าของระบบ จึงจะของบประมาณได้ และ
เน่ืองจากเทศบาลฯ ไม่ได้จัดทําแผนส่งเข้าไป การดําเนินงานจึงหยุดชะงัก รวมถึงกรมโยธาฯ ไม่สามารถขอ
งบประมาณเพ่ือทําการปรับปรุงซ่อมแซมตรงจุดน้ีให้กับทางเทศบาลฯ ได้ 
   (3) ปัจจุบันเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีติดต้ังไว้ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจน
อาคารต่างๆ ขาดการดูแลบํารุงรักษา ทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย และทรัพย์สินบางส่วนถูกโจรกรรม 
   (4) มีประชาชนเข้าไปก่อสร้างท่ีพักอาศัย เล้ียงสัตว์ และใช้เป็นสถานท่ีคัดแยกขยะ 
   (5) จากการสังเกตด้วยตาเปล่า คาดว่าแผ่น HDPE ท่ีปูก้นบ่อน่าจะชํารุด 
เน่ืองจากสังเกตเห็นบางบ่อมีน้ําท่วมขัง แต่บางบ่อนํ้าแห้งและมีต้นหญ้าข้ึนเป็นจํานวนมาก  
   (6) เทศบาลนครระยองรับมอบระบบบําบัดนํ้าเสียจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
แล้ว เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2554 ให้ใช้งบกลาง  
ปี 2554 จํานวน 150.43 ล้านบาท ทําการปรับปรุงระบบบําบัดเป็นแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Pond) และปรับปรุงระบบท่อรวบรวมนํ้าเสีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
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  3) แนวทางการแก้ไข 
   จังหวัดระยองอยู่ระหว่างการประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดหางบประมาณ
ในการซ่อมบํารุงระบบเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ต่อไป โดยผลการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2552 ท่ี
ประชุมมีมติให้ 
   (1) กรมโยธาฯ ดําเนินการสํารวจระบบท่ีจะต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับปรุงระบบ 
   (2) ให้กรมควบคุมมลพิษ หาข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการดําเนินงานของ
เทศบาลอ่ืนท่ีรับมอบระบบบําบัดนํ้าเสียจากกรมโยธาฯ ไปแล้วมาเสนอต่อท่ีประชุม 

2.14  เทศบาลเมืองขลุง 

 2.14.1  ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลเมืองขลุง ต้ังอยู่เลขท่ี 2 ถ.เทศบาล
สาย 4 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 มีพ้ืนท่ีการปกครอง  
3.18 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์    
(6 กันยายน 2552) จํานวน 11,490 คน จํานวนบ้าน 3,818 
หลังคาเรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงาน
ประปาขลุง การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบ
บําบัดนํ้าเสีย คือ กองสาธารณสุข (รับผิดชอบงานบําบัดนํ้าเสีย) และกองช่าง (รับผิดชอบงานเคร่ืองจักร
และงานซ่อมบํารุง) เทศบาลเมืองขลุง 

 2.14.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองขลุง มีการออกแบบระบบไว้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ให้บริการ 2.4 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามแนวท่อครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 8,000 คน อัตรานํ้าเสียท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อสร้างระบบ
รวบรวมนํ้าเสียแล้วเสร็จเม่ือปี 2544 เป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) 
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รูปท่ี 2-76 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองขลุง 
 
  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ท่อดักนํ้าเสียมีความยาวท้ังหมด 45,174 เมตร 
  2) สถานีสูบนํ้าเสียมี 2 สถานี บ่อสูบนํ้าเสียมี 5 สถานี ได้แก่ 
   (1) สถานีสูบนํ้าเสีย PS 1 บริเวณสถานีดับเพลิงย่อย รับนํ้าเสียจากพ้ืนท่ีบริเวณ
ด้านเหนือเทศบาลเมืองขลุง ส่งด้วยท่อแรงดันไปยังจุดรับนํ้าสะพานเทศบาลสาย 2 เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   (2) สถานีสูบนํ้าเสีย PS 2 บริเวณผังเมืองใหม่ รับนํ้าจากบริเวณเทศบาลสาย 3 
   (3) บ่อสูบนํ้าเสีย ODS + LS 1 บริเวณร้านพิทยา ชุมชนเทศบาลสาย 2 รับนํ้า
จากของเทศบาล ส่วนท่ีเหลือจาก PS 1 และชุมชนต่างๆ ส่งไปยัง ODS+LS 2 
   (4) บ่อสูบนํ้าเสีย ODS+LS 2 บริเวณร้านน้องม้ินท์ ชุมชนเทศบาลสาย 2 รับ
นํ้าจากชุมชนเทศบาลสาย 2 และสาย 3 ส่งด้วยท่อแรงดันไปยังจุดรับนํ้าสะพานเทศบาลสาย 2 เข้าสู่ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
   (5) บ่อสูบนํ้าเสีย ODS+LS3 บริเวณชุมชนรุ่งเรือง รับนํ้าจากชุมชนรุ่งเรือง ส่ง
ด้วยท่อแรงดันไปยังจุดรับนํ้าสะพานเทศบาลสาย 2 เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   (6) บ่อสูบนํ้าเสีย ODS+LS4 บริเวณหลังตลาดสด สูบนํ้าจากตลาดสดไปยัง 
PS1 เพ่ือเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย และบางส่วนลงสู่ท่อรวบรวมของเทศบาลไปยัง ODS+LS1 กรณีปริมาณ
นํ้าฝนมากจะปล่อยล้นลงคลองตาแกบริเวณใกล้ตลาดสด 
   (7) บ่อสูบนํ้าเสียท่ีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  3) ประตูระบายนํ้า เป็นลักษณะประตูไม้แบบเล่ือนด้านบน จะเปิดสําหรับระบายนํ้าใน
กรณีท่ีมีปริมาณนํ้าฝนมาก มีจํานวน 3 จุด คือ บริเวณสถานีสูบนํ้าเสีย PS1, ODS+LS1, ODS+LS2 
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 2.14.3  ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองขลุง ต้ังอยู่เลขท่ี 2 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ขลุง   
จ.จันทบุรี 22110 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองสาธารณสุข และกองช่าง เทศบาล
เมืองขลุง ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างรวม 37 ไร่ มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียตามท่ีออกแบบไว้ 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ระยะเวลาท่ีถูกออกแบบไว้สําหรับรองรับนํ้าเสีย 20 ปี เร่ิมปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2564 ภาระบรรทุกท่ี
สามารถรองรับได้ตามท่ีออกแบบไว้ 432,000 กรัมต่อวัน มีปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดฯ ประมาณ 
3,857 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 86% ของความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมทําการเดินระบบเม่ือเดือนธันวาคม 2544 แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัด   
นํ้าเสีย คือ แม่นํ้าเวฬุ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
 

 
รูปท่ี 2-77 ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองขลุง 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ปัจจุบันเทศบาลเมืองขลุงดําเนินการดูแลเดินระบบบําบัดนํ้าเสียเอง แต่ยังไม่มีการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองขลุงมีข้ันตอนการบําบัดนํ้า
เสียดังแสดงในรูปท่ี 2-78 ถึง 2-81 ซึ่งประกอบไปด้วย 
   -  บ่อปรับเสถียร 3 บ่อ 
   -  บ่อปรับสภาพ 1 บ่อ 
   -  บ่อสัมผัสคลอรีน 1 บ่อ 

 

 

รูปท่ี 2-78 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าเสียศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองขลุง 
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รูปท่ี 2-79 ผังศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองขลุง 
 

    
รูปท่ี 2-80 บ่อปรับเสถียร ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองขลุง 

 

รูปท่ี 2-81 บ่อสัมผัสคลอรีน ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองขลุง 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
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  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาล
เมืองขลุง 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียและศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองขลุง มีรายละเอียด
การใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-15 

ตารางท่ี 2-15 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองขลุง 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสีย
ตามทีอ่อกแบบไว้ 

(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 
ยาว 50,805 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ 

SP 

1 2542 2544 
งบฯ แผนจังหวัด 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
4,500 128,000,000 บาท 

 

 2.14.4  สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเมืองขลุงโดยระบบท่อรวม (Combined Sewer 
System) สถานภาพปัญหาของระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีดังน้ี 
   (1) ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนท้ังหมด มีการรวบรวมนํ้า
เสียเฉพาะจากชุมชนบางส่วนและตลาดสดโดยท่อระบายรวม (Combined Sewer) 
   (2) มีปัญหานํ้าเค็มเข้าตามแนวเส้นท่อและประตูระบายนํ้า เน่ืองจากประตูก้ัน
นํ้าเค็มเป็นแบบเก่า ก่อสร้างด้วยไม้ ทําให้เปิด-ปิดยาก ไม่สามารถเปิด-ปิดด้วยพนักงานคนเดียวได้และไม่
สามารถก้ันนํ้าเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้นํ้าเค็มเข้าสู่ระบบมีผลทําให้เคร่ืองจักรอุปกรณ์และสถานีสูบ
นํ้าต่างๆ ชํารุดเสียหาย 
   (3) ประตูระบายนํ้าไม่สามารถระบายนํ้าได้ทันขณะท่ีฝนตกหนัก จึงทําให้เกิด
ปัญหานํ้าท่วมขัง 
   (4) อุปกรณ์ เคร่ืองจักรต่างๆ ในการรวบรวมนํ้าเสีย และท่ีระบบบําบัดนํ้าเสีย
ชํารุดเส่ือมสภาพจํานวนมาก เช่น ลูกลอยควบคุมการทํางานของปั๊มชํารุดเสียหาย ทําให้ไม่สามารถ
เดินเคร่ืองสูบนํ้าแบบอัตโนมัติได้ ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีในการควบคุมและตู้ควบคุมผุกร่อน อาจทําให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรขณะท่ีฝนตกได้ 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (1) Flow Meter ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้วัดปริมาณนํ้าเสียท่ีเข้าสู่ระบบฯ ได้ 
   (2) ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้ามีห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจวัดคุณภาพนํ้า แต่อุปกรณ์
และเคร่ืองมือไม่ครบ  และยังไม่ได้งบประมาณในการจัดซื้อใหม่ จึงตรวจวัดได้เฉพาะค่า DO และ pH 
   (3) ไม่มีการเติมคลอรีนในบ่อสัมผัสคลอรีน ส่วนหน่ึงเน่ืองจากกลัวปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนจากประชาชนท่ีทําการประมงชายฝ่ัง (เล้ียงหอยและเล้ียงปลา) ว่าคลอรีนเป็นสาเหตุท่ีทําให้หอยและ
ปลาตาย อย่างไรก็ตาม  ค่า TCB และ FCB ในนํ้าท้ิงมีค่าตํ่าอยู่แล้ว 
   (4) เทศบาลยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียจากประชาชน 
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  3) แนวทางการแก้ไข 
   (1) เทศบาลกําลังดําเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําการศึกษา
ระบบรวบรวมนํ้าเสีย โดยใช้งบประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งโครงการผ่านสภาเทศบาลแล้ว และจะส่ง
โครงการเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัดปี 2555 
   (2) จัดทําระบบป้องกันนํ้าทะเลไหลย้อนกลับเข้าเส้นท่อเพ่ิมเติม 
   (3) เทศบาลออกเทศบัญญัติกําหนดให้บ้านท่ีก่อสร้างใหม่ต้องเชื่อมท่อนํ้าเสียเข้า
สู่ท่อรวบรวมของเทศบาลแล้ว แต่สําหรับบ้านท่ีก่อสร้างมานานแล้วยังไม่มีการบังคับใช้ 

2.15  เทศบาลเมืองจันทบุรี 

 2.15.1  ข้อมลูท่ัวไป 
  เทศบาลเมืองจันทบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 39      
ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 มีพ้ืนท่ีการ
ปกครอง 10.25 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ (6 กันยายน 2552) จํานวน 26,585 คน จํานวนบ้าน 
12,736 หลังคาเรือน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนํ้าประปาคือ สํานักงานประปาจันทบุรี การประปาส่วน
ภูมิภาค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี 

 2.15.2  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  ระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี มีการออกแบบไว้ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ 
5.46 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามแนวท่อครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 40,000 คน ดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จเม่ือปี 2539 เป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) 
 

 

รูปท่ี 2-82 ผังแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 88 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

  ข้อมูลรายละเอียดท่อรวบรวมน้ําเสีย 
  1) ความยาวท่อระบายนํ้าท้ังหมด 41,105 เมตร ความยาวท่อดักนํ้าเสียท้ังหมด 
9,700 เมตร รวมความยาวท่อท้ังหมด 50,805 เมตร 
  2) สถานีสูบนํ้าเสีย มีจํานวน 5 สถานี ได้แก่ 
   (1) สถานีสูบนํ้าเสียโรงฆ่าสัตว์ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
   (2) สถานีสูบนํ้าท่าสิงห์ บริเวณหลังเรือนจําเก่า เป็นบ่อพักมีปั๊ม 3 ตัว และ
ปากเป็ด 2 ตัว รวบรวมนํ้าเสียจากชุมชนท่าสิงห์และชุมชนย่อยบ้านลุ่ม ส่งนํ้าไปยังสถานีสูบนํ้าเสีย 5 ธันวาคม 
   (3) สถานีสูบนํ้าเสีย 5 ธันวาคม บริเวณสวนสาธารณะ 5 ธันวาคม เป็นบ่อพักมี
ปั๊มนํ้า 4 ตัว และมีประตูนํ้าแบบปากเป็ดในการระบายนํ้าออก รวบรวมนํ้าเสียจากชุมชนบริเวณตลาดนํ้าพุ
ชุมชนในเมืองจันทบุรี ไปยังจุดรวบรวมนํ้าบริเวณส่ีแยกตังเอ็งและผ่านโรงแรมอิสเทอร์น 
   (4) สถานีสูบนํ้าคลองขุด บริเวณถนนคลองขุดเป็นบ่อพัก มีปั๊มนํ้า 3 ตัว และมี
ประตูนํ้าแบบปากเป็ดในการระบายนํ้าออก รวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยผ่านประตูนํ้าแบบ
ปากเป็ดบริเวณโรงแรมอิสเทอร์น 
   (5) สถานีสูบนํ้าท่ีระบบบําบัดนํ้าเสีย ทําหน้าท่ีปั๊มนํ้าจากท่อรวบรวมนํ้าเสียก่อน
ดึงเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  3) บ่อผันนํ้าลักษณะเช็ควาล์วหางปลา (ปากเป็ด) จะเปิดระบายนํ้าออกกรณีท่ีมี
ปริมาณนํ้าฝนมาก มีจํานวน 18 แห่ง 

 2.15.3  ระบบบําบัดน้าํเสยี 
  ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี ต้ังอยู่บน ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง     
จ.จันทบุรี 22000 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล คือ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี ระบบบําบัดนํ้า
เสียเทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นระบบแบบบ่อผ่ึง (Oxidation Pond) มีพ้ืนท่ีใช้ในการก่อสร้างประมาณ     
116-5-0 ไร่ มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การก่อสร้างแบ่งเป็น       
2 ระยะ ระยะท่ี 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือนกรกฎาคม 2538 ระยะท่ี 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือน
มิถุนายน 2539 แหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย คือ คลองนํ้าใส 
 

  
รูปท่ี 2-83 ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2 - 89 

  1) ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ปัจจุบันเทศบาลเมืองจันทบุรี ดําเนินการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียเอง โรงปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองจันทบุรี มีข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียดังแสดงในรูปท่ี 2-84 ถึง 2-86 ซึ่งประกอบไปด้วย 
   -  บ่อสูบ 1 บ่อ 
   -  ตะแกรงดักขยะ 1 ชุด 
   -  Facultative Pond 1 บ่อ 
   -  Maturation Pond 2 บ่อ 

 
รูปท่ี 2-84 แผนผังกระบวนการบําบัดนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี 

 

 

รูปท่ี 2-85 ผังระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี 
 

    
รูปท่ี 2-86 บ่อผ่ึง(ซ้าย) และบ่อปรับสภาพ(ขวา) ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี 



บทท่ี 2 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

2 - 90 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

  2) ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
เมืองจันทบุรี 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี มีรายละเอียด
การใช้งบประมาณการก่อสร้างดังแสดงในตารางท่ี 2-16 

ตารางท่ี 2-16 ราคาค่าก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ก่อสร้าง 
ระยะที่ 

เร่ิม 
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสีย
ตามทีอ่อกแบบไว้ 

(ลบ.ม./วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย 
Combined Sewer 
ยาว 50,805 ม. 

ระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบ 

SP 
1 - 2538 

กรมโยธาฯ 17,000 300,000,000 บาท 
2 - 2539 

 

 2.15.4  สถานภาพปัญหาปัจจุบัน 
  1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นระบบท่อรวม (Comblned 
Sewer System) สถานภาพปัญหาของระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีดังน้ี 
   (1) ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรียังไม่ครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังหมด 
   (2) ประตูระบายนํ้าตามจุดต่างๆ เป็นลักษณะปากเป็ด ซึ่งมีปัญหานํ้าเค็มจาก
แม่น้ําจันทบุรีไหลเข้าระบบ ทําให้อุปกรณ์และเคร่ืองจักรตามสถานีสูบต่าง ๆ ชํารุดและนํ้าเค็มสามารถไหลเข้า
สู่ระบบบําบัดนํ้าเสียได้ ท้ังน้ีสถานภาพปัญหาของแต่ละจุด คือ 
    � สถานีสูบนํ้าเสียท่าสิงห์ บริเวณเรือนจําเก่ามีปั๊ม 3 ตัว ชํารุดไม่สามารถ
ใช้งานได้ท้ัง 3 ตัว มีประตูระบายนํ้าปากเป็ด 2 ตัว มีปัญหานํ้าจากแม่น้ําจันทบุรีไหลย้อนเข้าระบบ 
    � สถานีคลองขุด มีปั๊ม 3 ตัว ชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ท้ัง 3 ตัว และมี
การถอดประตูระบายนํ้าท่ีเป็นปากเป็ดออก เน่ืองจากนํ้าไหลย้อนเข้าระบบและหน้าดินเกิดการกัดเซาะของนํ้า 
ทําให้ตู้ควบคุมบริเวณสถานีคลองขุดชํารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ 
    � ประตูระบายนํ้าบริเวณถนนท่าแฉลบตรงข้ามโรงแรม Eastern เป็น
ลักษณะแบบปากเป็ด 2 ตัว ปิดไม่สนิท เวลานํ้าลงนํ้าเสียตามเเนวท่อจะไหลลงสู่คลองนํ้าใสทําให้นํ้าเสียเข้า
สู่ระบบบําบัดนํ้าเสียน้อย และช่วงเวลานํ้าข้ึน พบว่านํ้าจากคลองนํ้าใสจะไหลเข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสีย ทําให้
นํ้าจากคลองไหลเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียด้วย 
   (3) สถานีสูบนํ้ามีความยุ่งยากในการดูแลรักษา ทําให้ไม่สะดวกต่อการดูแลและ
แก้ไขปัญหาแต่ละสถานี 
   (4) แนวเส้นท่อรวบรวมนํ้าเสียจากบริเวณสถานีโรงฆ่าสัตว์จนถึงบริเวณสระนํ้า
สาธารณะ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 2 - 91 

  2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองจันทบุรี บําบัดนํ้าเสียด้วยระบบชนิดบ่อผ่ึง 
(Oxidation Pond) โดยมีสถานภาพปัญหาในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
   (1) ปัจจุบันมีนํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียน้อย เน่ืองจากไม่สามารถปั๊มนํ้าเสียแบบ
อัตโนมัติเข้าสู่ระบบได้ ทําให้มีนํ้าเสียจากท่อดักนํ้าเสียในบางช่วงไหลลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ ประกอบกับมี
นํ้าเค็มเข้าสู่ระบบ จึงไม่สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเน่ือง 
   (2) สถานีสูบนํ้าเสียเข้าระบบบําบัด อุปกรณ์และเคร่ืองจักรบางส่วนชํารุด 
   (3) ห้องควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียมีสภาพชํารุดเสียหาย 
   (4) จุดสูบนํ้าท่ีบําบัดแล้วไปยังสระนํ้าสวนสาธารณะ มีการติดต้ังในบ่อท่ีไม่
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นจุดท่ีน้ําเสียยังไม่ได้บําบัดตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง 
   (5) ไม่มีการวัดอัตราไหลของนํ้าเสียเข้าระบบ 
   (6) ระบบไม่มีห้องปฏิบัติการ และไม่มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   (7) ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบโดยตรง 
   (8) ไม่มีการเติมคลอรีนในบ่อสัมผัสคลอรีน อย่างไรก็ตาม ค่า TCB และ FCB 
ในนํ้าท้ิงมีค่าตํ่าอยู่แล้ว 
   (9) เทศบาลยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียจากประชาชน 

  3) แนวทางการแก้ไข 
   เทศบาลเมืองจันทบุรีควรมีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น 
(Feasibility study : FS) และทําการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detailed Engineening Design : 
DD) ในการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.16  สรุป 
 จากการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
มักจะมีปัญหาท่ีคล้ายกันอยู่หลายประการ ได้แก่ 
 1) ระบบบําบัดเกือบทุกแห่งมีปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าท่ีออกแบบไว้ เน่ืองจากระบบท่อ
รวบรวมนํ้าเสียยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน หรือมีการชํารุดเสียหายของระบบท่อ หรือมีปัญหาเร่ืองการ
เชื่อมต่อของแหล่งกําเนิดนํ้าเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียยังมีปริมาณน้อย ซึ่งเทศบาลหลายแห่งไม่สามารถ
บอกได้ว่าระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียในความรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนท่ีเท่าไร 
 2) ความเข้มข้นของความสกปรกในรูปบีโอดีในนํ้าเสียมีค่าน้อยกว่าท่ีออกแบบไว้เน่ืองจากระบบท่อ
รวบรวมนํ้าเสียเป็นระบบท่อรวม 
 3) เน่ืองจากภาคตะวันออกเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ติดชายฝ่ังทะเล ระบบรวบรวมนํ้าเสียส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาเร่ืองนํ้าเค็มเข้าสู่ระบบ ทําให้อุปกรณ์เคร่ืองจักรเกิดการชํารุดเสียหายและเส่ือมสภาพเร็ว รวมถึง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดแบบชีวภาพ ซึ่งปัจจัยสําคัญของปัญหาอยู่ท่ี
ประตูนํ้าของระบบรวบรวมนํ้าเสีย และลักษณะท่อรวบรวมนํ้าเสียท่ีเป็นแบบท่อระบายรวม ซึ่งอาจมีท่อ
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ระบายนํ้าท่ีมีสภาพเก่า ทําให้เกิดการร่ัวไหลของนํ้าภายนอกเข้าสู่ระบบได้ ควรเร่งแก้ไขปัญหานํ้าทะเลเข้าสู่
ระบบโดยการตรวจสอบระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียและประตูระบายนํ้า 
 4) มีการชํารุดของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และโครงสร้างของตัวระบบเร็วกว่าท่ีควร สืบเน่ืองมาจาก
การท่ีมีน้ําทะเลปนเปื้อนเข้าไปในระบบบําบัด 
 5) ท่อรวบรวมและอาคารผันนํ้าเสียขาดการดูแลรักษาอย่างเป็นประจําและต่อเน่ือง จึงเป็น
สาเหตุให้มีการสะสมของเศษขยะ ก่ิงไม้ และทรายจํานวนมาก ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อปั๊มสูบนํ้า 
และทําให้ภายในท่อตันไม่สามารถลําเลียงนํ้าเสียได้ เป็นต้น 
 6) ระบบบําบัดแบบ Activated Sludge หรือ Oxidation Ditch มักมีค่าความเข้มข้นของตะกอน
ในบ่อเติมอากาศตํ่ากว่าท่ีออกแบบไว้ค่อนข้างมาก รวมถึงลักษณะของตะกอนในบ่อเติมอากาศส่วนใหญ่ไม่เป็น
สีน้ําตาล แต่กลับมีสีดําและมีกล่ินเหม็น  ซึ่งอาจเกิดจากการเติมอากาศไม่เพียงพอ 
 7) ส่วนใหญ่ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จะมีปัญหาเร่ือง
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ในระบบ เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องมากจะมีค่าใช้จ่ายเป็น
การซ่อมบํารุงสูง และอุปกรณ์แต่ละตัวมีความสําคัญและมีความต่อเน่ืองกันในระบบ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาระ
หนักของท้องถ่ิน อีกท้ังระบบตะกอนเร่งจะต้องมีการเล้ียงตะกอนให้มีสภาพท่ีเหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสียให้
ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งมีปัญหาในเร่ืองนํ้าเค็มเข้าระบบ จึงมีผลต่อการเล้ียงตะกอน (การเล้ียงเชื้อจุลินทรีย์) 
มักจะเล้ียงตะกอนไม่ข้ึน 
 8) คุณภาพของนํ้าเสียท่ีเข้าระบบไม่คงท่ี ทําให้น้ําท้ิงหลังบําบัดท่ีออกมาไม่ใช่ตัวแทนของนํ้าเสียท่ี
เข้าสู่ระบบ จึงทําให้การประเมินประสิทธิภาพในการบําบัดท่ีแท้จริงทําได้ยาก 
 9) การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียมักจะไม่ให้ความสําคัญกับปริมาณนํ้าเสียท่ีเข้าระบบ สังเกตได้จาก
การวัดปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบจะเป็นการประมาณการ หรือจากการคํานวณ ซึ่งวิธีท่ีถูกต้องควรจะใช้
เคร่ืองวัดอัตราการไหล แต่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งาน เน่ืองจากเคร่ืองวัดอัตราการไหลท่ีมีอยู่
ชํารุดมาเป็นเวลานานแล้ว 
 10) ระบบบําบัดนํ้าเสียหลายแห่งไม่มีห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการ ทําให้ไม่
มีการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 
 11) ระบบําบัดนํ้าเสียหลายแห่งขาดบุคลากรท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ในการดูแลระบบ
โดยตรง จึงต้องใช้บุคลากรด้านอ่ืนมาดูแลระบบแทน 
 12) โครงสร้างของบ่อบําบัดนํ้าเสียหลายแห่งมีสภาพชํารุด ซึ่งท้องถ่ินยังไม่ได้มีแผนในการแก้ไข
ปัญหา 
 13) ไม่มีการเติมคลอรีนในนํ้าท้ิงหลังบําบัดเพ่ือฆ่าเชื้อโรค  
 14) ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียจากประชาชน สืบเน่ืองจากผู้บริหารกลัวการ
เสียฐานคะแนนเสียงในการเลือกต้ังผู้บริหาร อปท. 
 15) ผู้บริหารของเทศบาลบางแห่งยังไม่มีนโยบาย หรือยังไม่เห็นความสําคัญของการบําบัดนํ้าเสีย 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย 
พื้นที่รับผิดชอบ 

(ตร.กม.) 
พื้นที่ให้บริการ 

(ตร.กม.) 

พื้นที่ก่อสร้างระบบ 
บําบัดน้ําเสีย 

(ไร่) 

ปีที่ก่อสร้าง/
ก่อสร้างเสร็จ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ราคาค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

การจัดเก็บ 
ค่าบริการ 

1. อบจ. ชลบุรี  36.00 10-2-0 2542 / 2544 กองช่าง 565,000,000 ยังไม่มีแผน 
2. ทม.แสนสุข (เหนือ) 20.27 20.27 (2 ระบบ) 12-0-0 2537 / 2538 กองช่างสุขาภบิาล 317,599,500 ดําเนนิการแล้ว 
3. ทม.แสนสุข (ใต้) 20.27 20.27 (2 ระบบ) 12-0-0 2536 / 2537 กองช่างสุขาภบิาล 241,900,000 ดําเนนิการแล้ว 

4. ทม.ศรีราชา 
4.058 

(พื้นดนิ 2.153) 
1.50 4-3-35 - / 2540 กองช่างสุขาภบิาล 

324 ,952,000 
ดําเนนิการแล้ว 

5. เมืองพัทยา 
 (วัดหนองใหญ่) 

208.10 
(พื้นดนิ 53.44) 

41.00 80-0-0 2540 / 2543 กองช่างสุขาภบิาล 
1,786,884,000 

ดําเนนิการแล้ว 

6. เมืองพัทยา 
 (วัดบุณย์กัญจนาราม) 

208.10 
(พื้นดนิ 53.44) 

6.00 13-0-0 2536 / 2537 กองช่างสุขาภบิาล 
359,106,000 

ดําเนนิการแล้ว 

7. ทน.แหลมฉบัง 
109.65 

(พื้นดนิ 88.59) 
9.30 37-0-0 2535 / 2538 สํานักการช่าง 

179,596,000 
มีแผนจะจัดเก็บ 

8. ทต.บ่อทอง 8.176  2-2-0 2550 / 2551 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 3,207,048 ยังไม่มีแผน 
9. ทต.บางเสร่ 7.87 3.30 13-1-28 2551 / 2554 กองช่าง 168,918,100 มีแผนจะจัดเก็บ 
10. ทม.พนัสนิคม 2.76 2.00 52-0-56 - / 2540 กองช่าง 30,000,000 ยังไม่มีแผน 
11. ทม.ฉะเชิงเทรา 12.76 11.56 21-0-0 2538 / 2548 กองช่างสุขาภบิาล 1,044,000,000 มีแผนจะจัดเก็บ 
12. ทต.บางคล้า 6.53  70-0-44 2548 / 2551 กองช่าง 239,000,000 มีแผนจะจัดเก็บ 

13. ทม.มาบตาพุด 
165.575 

(พื้นดนิ 144.575) 
25.00 30-0-0 2541 / 2544 กองช่างสุขาภบิาล 286,700,000 มีแผนจะจัดเก็บ 

14. ทต.บ้านเพ 34.5 3.45 10-0-0 - / 2541 กองช่าง 230,000,000 ดําเนนิการแล้ว 
15. ทน.ระยอง 16.95 12.31 115-0-0 2536 / 2542 กรมโยธาธิการ 319,000,000 ยังไม่มีแผน 
16. ทม.ขลุง 3.18 2.40 37-0-0 2542 / 2544 กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ 128,000,000 ยังไม่มีแผน 
17. ทม.จันทบุรี 10.25 5.46  (66%) 116-5-0 - / 2539 กองช่างสุขาภบิาล 298,776,000 ยังไม่มีแผน 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย ชนิดระบบ 
ความสามารถใน 
การรองรับน้ําเสีย 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบ 
(เฉลี่ย ลบ.ม./วัน) 

แหล่งงบประมาณ
ในการก่อสร้าง 

การเดินระบบ สถานภาพ 
2551 2552 2553 

1. อบจ.ชลบุรี Activated Sludge 22,500 10,555 10,844  ยธ. จ้างเอกชน ด ี
2. ทม.แสนสุข (เหนือ) Oxidation Ditch 14,000 8,417 5,780 6,939 ยธ. จ้างเอกชน ด ี
3. ทม.แสนสุข (ใต้) Oxidation Ditch 9,000 8,030 6,769 6,970 ยธ. จ้างเอกชน ด ี
4. ทม.ศรีราชา Oxidation Ditch 18,000 6,627 10,399 5,740 ยธ. ดําเนนิการเอง ด ี
5. เมืองพัทยา (วัดหนองใหญ)่ Activated Sludge 65,000 69,340 71,547 71,081 สผ. (วว.) จ้างเอกชน ดีมาก 
6. เมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) CFFAS 20,000 15,000 21,134  ยธ. ดําเนนิการเอง หยุดดําเนินการ 
7. ทน.แหลมฉบัง Oxidation Ditch 25,000 757 1,000 1,595 ยธ. ดําเนนิการเอง หยุดดําเนินการ 
8. ทต.บ่อทอง SP + Wetland 50 ? ? ? สผ. (ทส.) ดําเนนิการเอง ด ี
9. ทต.บางเสร่ Aerated Lagoon 4,400 0 0 0 สผ. (ทส.) อยู่ระหว่างก่อสร้าง – 
10. ทม.พนัสนิคม Stabilization Pond 5,000 1,800 0 0 ยธ. ดําเนนิการเอง หยุดดําเนินการ 
11. ทม.ฉะเชิงเทรา Oxidation Ditch 24,000 14,147 12,847 993 ยธ. / สผ.(วว.) ดําเนนิการเอง ด ี
12. ทต.บางคล้า Stabilization Pond 5,000 2,079 1,191 993 สผ. (ทส.) ดําเนนิการเอง ดีมาก 
13. ทม.มาบตาพุด Aerated Lagoon 15,000 438 1,271 1,548 ยธ. จ้างเอกชน ดีมาก 
14. ทต.บ้านเพ Oxidation Ditch 8,000 778 770 756 ยธ. จ้างเอกชน ด ี
15. ทน.ระยอง Aerated Lagoon 41,000 0 0 0 ยธ. รอการส่งมอบ หยุดดําเนินการ 
16. ทม.ขลุง Stabilization Pond 4,500 1,624 3,857 4,584 สผ. (วว.) ดําเนนิการเอง ดีมาก 
17. ทม.จันทบุรี Oxidation Pond 17,000 5,000 5,000 5,000 ยธ. ดําเนนิการเอง ดีมาก 
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รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 2 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพปัจจุบัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13(ชลบรุี) 2 - 95 

เว็บไซท์หน่วยงาน 
 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี : http://www.chon.go.th/ 
2. เทศบาลเมืองแสนสุข : http://www.saensukcity.go.th 
3. เทศบาลเมืองศรีราชา : http://www.srirachamunicipality.go.th/ 
4. เมืองพัทยา : http://www.pattaya.go.th/ 
  : http://info.pattaya.go.th/km/sanitarywork/DocLib9/ระบบ

การจัดการนํ้าเสียเมืองพัทยา.aspx 
5. เทศบาลนครแหลมฉบัง : http://www.lcb.go.th/ 
6. เทศบาลตําบลบ่อทอง : http://www.bothongcity.go.th/ 
7. เทศบาลตําบลบางเสร่ : http://www.bangsaray.go.th/ 
8. เทศบาลเมืองพนัสนิคม : http://www.nmt.or.th/chonburi/phanatmuni/default.aspx 
9. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา : http://www.tbmccs.go.th/ 
10. เทศบาลตําบลบางคล้า : http://www.nmt.or.th/chachoengsao/bangkhla/default.aspx 
11. เทศบาลเมืองมาบตาพุด : http://www.maptaphutcity.go.th/ 
12. เทศบาลตําบลบ้านเพ : http://www.banphecity.go.th/ 
13. เทศบาลนครระยอง : http://www.rayongcity.net/ 
14. เทศบาลเมืองขลุง : http://www.khlungcity.go.th/ 
15. เทศบาลเมืองจันทบุรี : http://www.chanmunic.go.th/ 
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 จังหวัดชลบุรี, http://www.reo13.go.th/KM_reo13/data_know/borthong-water.pdf 
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) (2552). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน เขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
ปีงบประมาณ 2552. สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 1 

บทท่ี 3 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียจํานวน 4 คร้ังในปีงบประมาณ 2553 โดยการสํารวจระบบบําบัดนํ้าเสียและ
สอบถามข้อมูล พร้อมท้ังเก็บตัวอย่างนํ้าเสียจากเฉพาะระบบบัดท่ีมีการเดินระบบ 14 แห่ง ณ จุดก่อนนํ้าเสีย
เข้าระบบ และจุดนํ้าท้ิงหลังบําบัด โดยทําการเก็บตัวอย่างนํ้าเสียก่อนบําบัดและนํ้าท้ิงหลังบําบัดในเวลา
ใกล้เคียงกัน (ต้ังสมมุติฐานว่าคุณภาพนํ้าเสียก่อนเข้าระบบมีค่าคงท่ี) ในกรณีท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นระบบ
ประเภท Activated Sludge จะเก็บตัวอย่างในบ่อเติมอากาศเพ่ิมเติมสําหรับวัดค่า MLSS แล้วนําตัวอย่าง
นํ้าท้ังหมดมาวิเคราะห์คุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการของสํานักงานฯ เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละแห่ง โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิง 2 ฉบับ คือ มาตรฐานคุณภาพ
นํ้าท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งสามารถรวบรวมและสรุปข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละแห่งได้ดังน้ี 

3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย   
ปี 2553 

 3.1.1 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา จ.ชลบุร ี

อบจ.ชลบุรี 
มาตร 
ฐาน 

21 ม.ค. 53 15 มี.ค. 53 7 มิ.ย. 53 12 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 82 42 44 32 538 25 96 12 190 28 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 14,020 23,400 26,200 28,400 21,300 15,680 11,430 4,990 18,238 18,118 

3. Salinity (PPT) – 8.1 14.2 16 17.5 7.5 9.5 7 4.2 9.7 11.4 
4. TDS (mg/L) 3,000 7,020 11,730 13,070 14,210 4,980 6,850 5,670 2,440 7,685 8,808 
5. pH 5.5–9.0 7.02 6.84 6.94 7.02 6.96 7.08 6.93 6.94 6.96 6.97 
6. SS (mg/L) 30 25 < 5 14 < 10 1,196 < 10 130 < 10 341 9 
7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 20.0 < 0.1 1.2 < 0.1 5.4 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 31.1 2.2 19.5 2.1 42.4 2.9 17.0 1.5 27.5 2.2 

9. TP (mg/L) 2 1.81 1.47 1.52 0.81 5.99 0.36 1.47 0.46 2.70 0.78 
10. TKN (mg/L) 100 10.40 5.26 8.85 5.60 26.80 6.05 3.25 0.04 12.33 4.24 
11. O&G (mg/L) 5 1.23 < 0.10 2.39 2.11 23.4 1.06 2.85 < 0.10 7.47 0.84 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 4.8x104 78 3.5x105 110 9.2x105 3,300 4.8x104 780 3.4x105 1,067 

13. MLSS (mg/L) – 11 3,606 > 2,000 > 2,000 1,904 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 2 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 3.1.2 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําแสนสุขเหนือ 

แสนสุขเหนือ 
มาตร 
ฐาน 

21 ม.ค. 53 15 มี.ค. 53 7 มิ.ย. 53 12 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 58 32 114 39 74 33 51 10 74 29 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 1,612 1,844 1,266 1,533 1,560 1,195 1,345 1,182 1,446 1,439 

3. Salinity (PPT) – 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 
4. TDS (mg/L) 3,000 806 921 633 769 780 597 669 591 722 720 
5. pH 5.5–9.0 7.68 7.74 7.80 7.80 7.49 7.62 7.32 7.64 7.57 7.70 
6. SS (mg/L) 30 15 5 27 < 10 17 < 10 20 < 10 20 9 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 15.8 6.8 24.5 9.1 38.3 8.3 31.5 5.5 27.5 7.4 
9. TP (mg/L) 2 1.57 2.80 2.10 2.14 1.89 1.63 1.82 1.42 1.85 2.00 
10. TKN (mg/L) 100 13.50 17.70 19.60 14.30 20.40 17.00 12.80 10.50 16.58 14.88 
11. O&G (mg/L) 5 < 0.10 < 0.10 5.26 0.86 5.31 1.82 0.94 < 0.10 2.90 0.72 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– >1.6x105 2.4x104 5.4x105 2,200 >1.6x105 1.3x104 5.4x106 2.2x104 1.9x106 1.5x104 

13. MLSS (mg/L) – 34 55 36 57 46 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 

 3.1.3 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําแสนสุขใต้ 

แสนสุขใต้ 
มาตร 
ฐาน 

21 ม.ค. 53 15 มี.ค. 53 7 มิ.ย. 53 14 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 323 50 113 30 123 34 101 ND 142 29 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 2,090 2,190 2,200 2,530 1,560 1,777 2,420 2,530 2,068 2,257 

3. Salinity (PPT) – 1.0 1.1 1.1 1.3 0.7 0.9 1.2 1.3 1.0 1.2 
4. TDS (mg/L) 3,000 1,046 1,092 1,099 1,262 780 888 1,212 1,266 1,034 1,127 
5. pH 5.5–9.0 7.04 7.55 7.49 7.73 7.49 7.48 8.06 7.47 7.52 7.56 
6. SS (mg/L) 30 119 12 29 < 10 40 16 51 < 10 60 12 

7. SeS (mg/L) – 0.5 < 0.1 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 200.0 15.3 40.1 3.5 51.4 5.3 63.1 2.7 88.7 6.7 
9. TP (mg/L) 2 7.41 4.45 3.15 2.68 3.47 2.32 3.74 2.38 4.44 2.96 
10. TKN (mg/L) 100 26.50 16.90 22.20 0.90 30.00 1.79 20.50 2.13 24.80 5.43 
11. O&G (mg/L) 5 15.00 < 0.10 7.82 < 0.10 11.80 < 0.10 4.79 0.38 9.85 0.17 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 3.1x104 2,100 5.4x105 2,200 >1.6x106 5.4x104 1.7x106 1.7x105 9.7x105 5.7x104 

13. MLSS (mg/L) – 85 283 144 > 2,000 628 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 3 

 3.1.4 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมอืงศรีราชา 

ศรีราชา 
มาตร 
ฐาน 

22 ม.ค. 53 15 มี.ค. 53 7 มิ.ย. 53 12 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 68 35 165 49 60 35 66 11 90 33 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 2,930 3,540 916 3,720 583 528 864 1,269 1,323 2,264 

3. Salinity (PPT) – 1.5 1.8 0.4 1.9 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6 1.1 
4. TDS (mg/L) 3,000 1,462 1,772 458 1,867 292 264 432 635 661 1,135 
5. pH 5.5–9.0 7.48 7.47 7.57 7.60 7.60 7.83 7.42 7.71 7.52 7.65 
6. SS (mg/L) 30 26 8 97 18 30 18 61 10 54 14 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 6.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 1.6 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 27.9 10.8 34.8 13.8 16.4 5.6 48.6 6.4 31.9 9.2 
9. TP (mg/L) 2 1.97 1.11 3.14 3.09 1.26 0.96 1.84 0.87 2.05 1.51 
10. TKN (mg/L) 100 15.90 10.50 20.20 15.60 13.50 2.02 9.58 1.26 14.80 7.35 
11. O&G (mg/L) 5 5.58 0.50 11.20 2.04 4.11 < 0.1 11.20 1.92 8.02 1.14 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– >1.6x106 9.2x104 4.8x104 5.4x104 >1.6x106 9.2x104 1.6x107 5.4x104 4.8x106 7.3x104 

13. MLSS (mg/L) – 71 279 736 > 2,000 772 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 

 3.1.5 โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยาเหนือ (วัดหนองใหญ่) 

พัทยาเหนือ 
มาตร 
ฐาน 

22 ม.ค. 53 16 มี.ค. 53 8 มิ.ย. 53 13 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 116 12 112 45 108 28 115 18 113 26 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 676 660 818 766 645 834 980 1,472 780 933 

3. Salinity (PPT) – 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.8 0.4 0.5 
4. TDS (mg/L) 3,000 338 330 409 383 323 415 490 741 390 467 
5. pH 5.5–9.0 7.43 7.78 7.58 7.85 7.45 7.68 7.30 7.45 7.44 7.69 
6. SS (mg/L) 30 38 7 27 < 10 27 < 10 36 < 10 32 9 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 0.1 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 36.5 9.4 42.0 13.0 39.4 1.9 41.6 4.3 39.9 7.2 
9. TP (mg/L) 2 2.11 2.20 2.49 1.34 1.95 1.67 1.87 1.41 2.11 1.66 
10. TKN (mg/L) 100 20.90 7.95 21.80 8.01 21.10 3.95 18.30 6.36 20.53 6.57 
11. O&G (mg/L) 5 7.46 0.61 7.39 1.22 6.59 < 0.1 6.51 < 0.1 6.99 0.51 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– >1.6x106 2.4x104 >1.6x106 5.4x104 4.0x105 2.2x104 4.1x105 3.3x104 1.0x106 3.3x104 

13. MLSS (mg/L) – 3,410 3,550 > 2,000 > 2,000 2,740 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 4 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 3.1.6 โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน 

นาจอมเทียน 
มาตร 
ฐาน 

22 ม.ค. 53 16 มี.ค. 53 – – เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 275 46 99 72 NA NA NA NA 187 59 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 809 820 782 828 NA NA NA NA 796 824 

3. Salinity (PPT) – 0.4 0.4 0.3 0.4 NA NA NA NA 0.4 0.4 
4. TDS (mg/L) 3,000 405 410 391 414 NA NA NA NA 398 412 
5. pH 5.5–9.0 7.55 7.45 7.54 7.68 NA NA NA NA 7.55 7.57 
6. SS (mg/L) 30 347 55 30 27 NA NA NA NA 189 41 

7. SeS (mg/L) – 3.0 0.1 < 0.1 < 0.1 NA NA NA NA 1.6 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 56.6 21.3 27.2 20.6 NA NA NA NA 41.9 21.0 
9. TP (mg/L) 2 4.23 3.43 3.06 2.61 NA NA NA NA 3.65 3.02 
10. TKN (mg/L) 100 31.40 27.20 24.20 25.90 NA NA NA NA 27.80 26.55 
11. O&G (mg/L) 5 14.80 3.56 0.36 < 0.1 NA NA NA NA 7.58 1.83 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 3.4x105 1.6x106 1.5x104 >1.6x105 NA NA NA NA 1.8x105 8.8x105 

13. MLSS (mg/L) – 3,520 2,046 NA NA 2,783 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 

 3.1.7 โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง 

แหลมฉบัง 
มาตร 
ฐาน 

25 ม.ค. 53 16 มี.ค. 53 – – เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 155 61 118 47 NA NA NA NA 137 54 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 491 651 452 838 NA NA NA NA 472 745 

3. Salinity (PPT) – 0.2 0.3 0.1 0.4 NA NA NA NA 0.2 0.4 
4. TDS (mg/L) 3,000 245 326 226 420 NA NA NA NA 236 373 
5. pH 5.5–9.0 7.87 9.12 7.45 9.20 NA NA NA NA 7.66 9.16 
6. SS (mg/L) 30 42 21 20 20 NA NA NA NA 31 21 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 NA NA NA NA < 0.1 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 17.4 4.7 31.0 9.9 NA NA NA NA 24.2 7.3 
9. TP (mg/L) 2 1.62 < 0.50 1.67 0.25 NA NA NA NA 1.65 0.38 
10. TKN (mg/L) 100 14.40 3.98 15.60 1.79 NA NA NA NA 15.00 2.89 
11. O&G (mg/L) 5 3.38 1.92 0.21 < 0.1 NA NA NA NA 1.80 1.01 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 4.0x105 110 >1.6x106 170 NA NA NA NA 1.0x106 140 

13. MLSS (mg/L) – 211 396 NA NA 304 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 5 

 3.1.8 ระบบบําบัดน้าํเสยี เทศบาลตําบลบ่อทอง 

บ่อทอง 
มาตร 
ฐาน 

26 ม.ค. 53 17 มี.ค. 53 9 มิ.ย. 53 14 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 43 178 40 405 70 58 70 47 56 94 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 396 296 441 380 127 225 132 194 274 274 

3. Salinity (PPT) – 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 
4. TDS (mg/L) 3,000 198 148 40 190 63 112 66 97 92 137 
5. pH 5.5–9.0 7.88 9.28 8.39 8.93 8.58 8.48 8.32 9.79 8.29 9.12 
6. SS (mg/L) 30 < 5 99 < 10 115 14 10 22 29 13 63 

7. SeS (mg/L) – 0.3 < 0.1 < 0.1 0.4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 0.2 
8. BOD (mg/L) 20 6.9 5.3 8.9 16.5 2.9 4.6 6.9 5.8 6.4 8.1 
9. TP (mg/L) 2 1.71 < 0.50 0.15 0.15 0.43 < 0.1 1.30 0.59 0.90 0.34 
10. TKN (mg/L) 100 8.29 2.41 0.95 4.59 0.56 1.76 2.18 1.79 3.00 2.64 
11. O&G (mg/L) 5 1.15 < 0.10 < 0.10 2.02 < 0.10 3.09 0.14 < 0.10 0.37 1.33 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– < 18 1.7x104 68 410 < 180 45 3.3x104 20 1.1x104 158 

13. MLSS (mg/L) – – – – – – 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 

 3.1.9 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 
มาตร 
ฐาน 

27 ม.ค. 53 17 มี.ค. 53 9 มิ.ย. 53 14 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 94 199 67 67 185 74 124 88 118 107 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 12,840 8,250 10,070 14,350 11,220 7,880 1,146 1,402 8,819 7,971 

3. Salinity (PPT) – 7.4 4.6 5.7 8.3 7.1 4.3 0.5 0.7 5.2 4.5 
4. TDS (mg/L) 3,000 6,470 4,120 5,050 7,160 5,480 3,890 576 699 4,394 3,967 
5. pH 5.5–9.0 7.08 7.11 7.37 7.21 7.07 7.30 7.45 7.48 7.24 7.28 
6. SS (mg/L) 30 29 84 19 24 89 30 81 56 55 49 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 1.0 < 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 11.6 25.9 28.5 12.0 18.9 14.5 12.6 11.9 17.9 16.1 
9. TP (mg/L) 2 1.20 1.97 1.96 1.93 1.24 1.70 1.06 1.26 1.37 1.72 
10. TKN (mg/L) 100 16.60 17.90 17.50 15.80 12.40 17.20 8.57 13.60 13.77 16.13 
11. O&G (mg/L) 5 0.46 3.44 2.77 0.71 5.66 2.22 7.28 3.45 4.04 2.46 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 2.2x105 1.4x105 9.2x105 3.5x104 3.5x105 4,800 1.7x106 2.4x105 8.0x105 1.0x105 

13. MLSS (mg/L) – 700 53 213 760 432 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 6 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 3.1.10  สถานท่ีบําบัดนําเสีย เทศบาลตําบลบางคล้า 

บางคล้า 
มาตร 
ฐาน 

27 ม.ค. 53 17 มี.ค. 53 9 มิ.ย. 53 14 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 52 38 56 51 39 25 49 6 49 30 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 7,070 1,103 12,060 1,823 17,790 7,830 853 7,970 9,443 4,682 

3. Salinity (PPT) – 3.9 0.5 6.9 0.9 11.6 4.3 0.8 5.0 5.8 2.7 
4. TDS (mg/L) 3,000 3,530 551 6,030 912 8,600 3,910 421 4,130 4,645 2,376 
5. pH 5.5–9.0 7.17 8.69 6.89 8.03 6.82 7.44 7.20 6.44 7.02 7.65 
6. SS (mg/L) 30 31 15 18 10 13 10 12 < 10 19 11 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 5.9 4.9 6.4 3.8 1.9 2.7 1.9 2.0 4.0 3.4 
9. TP (mg/L) 2 < 0.50 < 0.50 0.14 < 0.10 < 0.10 < 0.10 0.15 < 0.10 0.22 0.20 
10. TKN (mg/L) 100 4.76 1.96 5.10 0.56 1.74 1.96 2.80 1.65 3.60 1.53 
11. O&G (mg/L) 5 < 0.10 0.26 1.07 < 0.10 < 0.10 0.95 < 0.10 < 0.10 0.34 0.35 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 1.4x105 93 2.2x105 220 6,000 20 1.7x104 170 9.6x104 126 

13. MLSS (mg/L) – – – – – – 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 

  3.1.11  โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

มาบตาพุด 
มาตร 
ฐาน 

28 ม.ค. 53 18 มี.ค. 53 10 มิ.ย. 53 15 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 37 68 49 59 98 49 94 48 70 56 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 301 291 366 300 229 288 181 234 269 278 

3. Salinity (PPT) – 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 
4. TDS (mg/L) 3,000 150 145 183 150 116 144 90 117 135 139 
5. pH 5.5–9.0 8.06 7.86 8.28 9.15 8.28 8.40 8.49 8.13 8.28 8.39 
6. SS (mg/L) 30 15 6 25 < 10 33 11 34 < 10 27 9 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 4.8 9.8 4.7 12.8 4.7 7.6 9.7 6.7 6.0 9.2 
9. TP (mg/L) 2 < 0.50 < 0.50 0.32 < 0.10 0.15 < 0.10 0.11 < 0.10 0.27 0.20 
10. TKN (mg/L) 100 1.29 4.98 0.50 1.48 2.13 2.35 < 0.06 0.67 1.00 2.37 
11. O&G (mg/L) 5 < 0.10 < 0.10 0.11 7.53 3.01 0.50 < 0.10 < 0.10 0.83 2.06 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 2,400 < 18 1.7x105 78 3.1x104 < 18 4,900 20 5.2x104 34 

13. MLSS (mg/L) – – – – – – 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 7 

 3.1.12  ระบบบําบัดน้าํเสยี เทศบาลตําบลบ้านเพ 

บ้านเพ 
มาตร 
ฐาน 

28 ม.ค. 53 18 มี.ค. 53 10 มิ.ย. 53 15 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 195 47 155 65 67 38 87 16 126 42 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 13,840 13,860 14,380 12,300 2,660 6,900 4,720 2,300 8,900 8,840 

3. Salinity (PPT) – 8.0 8.0 8.3 7.0 1.3 3.8 2.5 1.1 5.0 5.0 
4. TDS (mg/L) 3,000 6,920 6,920 7,180 6,150 1,328 3,450 2,360 1,149 4,447 4,417 
5. pH 5.5–9.0 7.87 7.78 7.56 8.03 7.64 7.53 7.35 7.74 7.61 7.77 
6. SS (mg/L) 30 8 27 38 41 41 26 58 12 36 27 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 0.3 < 0.1 0.2 < 0.1 0.2 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 44.3 8.9 223.8 7.5 7.3 8.8 16.3 3.7 72.9 7.2 
9. TP (mg/L) 2 2.26 3.59 11.60 5.21 0.56 1.69 1.50 0.90 3.98 2.85 
10. TKN (mg/L) 100 16.90 20.20 82.80 33.70 4.20 10.70 8.01 4.87 27.98 17.37 
11. O&G (mg/L) 5 10.80 < 0.10 0.48 0.94 < 0.10 3.25 < 0.10 1.13 2.87 1.36 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 9.2x104 20 2.3x105 20 3.3x105 5.4x104 7.8x104 2,000 1.8x105 1.4x104 

13. MLSS (mg/L) – 25 24 58 18 31 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 

 3.1.13  ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองขลุง 

ขลุง 
มาตร 
ฐาน 

29 ม.ค. 53 19 มี.ค. 53 11 มิ.ย. 53 16 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 34 24 29 20 81 10 36 ND 45 14 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 2,540 29,000 5,780 14,610 1,381 6,170 2,010 3,960 2,928 13,435 

3. Salinity (PPT) – 1.3 17.8 3.1 8.4 0.7 3.3 1.0 2.1 1.5 7.9 
4. TDS (mg/L) 3,000 1,272 14,500 2,890 7,300 690 3,070 1,003 1,981 1,464 6,713 
5. pH 5.5–9.0 7.67 6.82 7.33 7.21 7.60 7.53 7.48 7.60 7.52 7.29 
6. SS (mg/L) 30 < 5 6 14 < 10 14 < 10 < 10 < 10 11 9 

7. SeS (mg/L) – < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.7 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 4.0 1.5 11.3 1.5 4.1 1.4 3.9 4.1 5.8 2.1 
9. TP (mg/L) 2 0.91 < 0.50 1.00 < 0.1 0.21 < 0.1 0.27 < 0.1 0.60 0.20 
10. TKN (mg/L) 100 7.39 2.72 4.98 0.90 5.99 4.14 4.31 0.92 5.67 2.17 
11. O&G (mg/L) 5 1.39 0.50 1.77 4.58 3.22 0.82 < 0.1 1.05 1.62 1.74 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 3,500 230 4.0x104 20 1.7x104 490 1.4x104 < 18 1.9x104 190 

13. MLSS (mg/L) – – – – – – 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 8 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 3.1.14  ระบบบําบัดน้าํเสยี เทศบาลเมอืงจันทบุร ี

จันทบุรี 
มาตร 
ฐาน 

29 ม.ค. 53 19 มี.ค. 53 11 มิ.ย. 53 15 ก.ค. 53 เฉลี่ย 
Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff 

1. Turbidity (NTU) – 312 85 109 87 43 61 41 28 126 65 
2. Conductivity 
(µs/cm) 

– 1,229 762 2,230 1,609 1,193 1,671 871 1,219 1,381 1,315 

3. Salinity (PPT) – 0.6 0.3 1.1 0.8 0.6 0.8 0.4 0.6 0.7 0.6 
4. TDS (mg/L) 3,000 617 381 1,114 805 596 836 435 609 691 658 
5. pH 5.5–9.0 7.35 8.60 7.14 9.12 8.00 8.54 7.95 8.06 7.61 8.58 
6. SS (mg/L) 30 120 30 41 77 16 25 28 22 51 39 

7. SeS (mg/L) – 1.0 < 0.1 0.3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.4 0.1 
8. BOD (mg/L) 20 60.9 10.9 14.2 12.6 8.5 10.0 5.5 10.5 22.3 11.0 
9. TP (mg/L) 2 1.63 < 0.50 2.03 0.11 0.13 < 0.10 0.25 0.11 1.01 0.21 
10. TKN (mg/L) 100 17.40 2.18 17.20 2.41 4.37 4.93 3.25 3.92 10.56 3.36 
11. O&G (mg/L) 5 16.20 0.22 6.46 0.22 0.99 1.63 < 0.1 < 0.1 5.94 0.54 
12. FCB 
(MPN/100 mL) 

– 4.0x105 < 180 2.4x106 170 200 < 18 1,300 < 18 7.0x105 97 

13. MLSS (mg/L) – – – – – – 
หมายเหตุ : Inf = Influent (จุดก่อนน้ําเสียเข้าระบบ) Eff = Effluent (จุดน้ําท้ิงหลังบําบัด) 
   = มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

 
 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเสียก่อนเข้าระบบบําบัด ในปี 2553 
 1) ค่า SS ในนํ้าเสียน้ันมีการกระจายตัวและมีแนวโน้มท่ีจะมีค่าสูงในไตรมาสท่ี 3 และ 4  
 2) ค่า BOD ในนํ้าเสียส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 3) ค่า TP ในนํ้าเสียส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 4) ค่า TKN ในนํ้าเสียส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5) ค่า O&G ในนํ้าเสียส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 6) ค่า FCB ในนํ้าเสียส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 2.0x106 MPN /100 มิลลิลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 9 

3.2 คุณภาพนํ้าทิ้งหลังบําบัดของระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 
สําหรับพารามิเตอร์ที่สําคัญ ในปี 2553 

 3.2.1 ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

ปริมาณ SS ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส
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รูปท่ี 3-1 ปริมาณ SS ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส 
 

เปรียบเทียบ SS เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด
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รูปท่ี 3-2 เปรียบเทียบ SS เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 10 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ตารางท่ี 3-15 ประสิทธิภาพในการกําจัดของแข็งแขวนลอย ปี 2553 

SS 
ประสิทธิภาพในการบําบัด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉลี่ย 
1. อบจ.ชลบุรี 80% 29% 99% 92% 75% 
2. แสนสุขเหนือ 67% 63% 41% 50% 55% 
3. แสนสุขใต้ 90% 66% 60% 80% 74% 
4. ทม.ศรีราชา 69% 81% 40% 84% 69% 
5. พัทยาเหนือ 82% 63% 63% 72% 70% 
6. นาจอมเทียน 84% 10% – – 47% 
7. ทน.แหลมฉบัง 50% 0% – – 25% 
8. ทต.บ่อทอง -1,880% -1,050% 29% 32% -733% 
9. ทม.ฉะเชิงเทรา -190% -26% 66% 31% -30% 
10. ทต.บางคล้า 52% 44% 23% 17% 34% 
11. ทม.มาบตาพุด 60% 60% 67% 71% 64% 
12. ทต.บ้านเพ -238% -8% 37% 79% -32% 
13. ทม.ขลุง -20% 29% 29% 0% 9% 
14. ทม.จันทบุรี 75% -88% -56% 21% -12% 
 
  จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่สามารถลดปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณ SS ในนํ้าท้ิงหลังบําบัดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน       
(30 มิลลิกรัม/ลิตร) ยกเว้นโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาบริเวณนาจอมเทียน และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาล
ตําบลบ่อทอง ซึ่งระบบมีปัญหา และโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งบ่อตกตะกอนมี
ปัญหา ส่วนระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี มีค่า SS ใน
นํ้าท้ิงเกินมาตรฐานเพียง 1 คร้ัง อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพ พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสีย
ส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพในการกําจัด SS ไม่สูงเท่าท่ีควร โดยระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี (75%) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ (74%) และโรงบําบัด
นํ้าเสียเมืองพัทยาเหนือ (70%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 11 

 3.2.2 ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

ปริมาณ BOD ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส
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รูปท่ี 3-3 ปริมาณ BOD ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส 
 

เปรียบเทียบ BOD เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด
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รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบ BOD เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด 
 
 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 12 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ตารางท่ี 3-16 ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดี ปี 2553 

BOD 
ประสิทธิภาพในการบําบัด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉลี่ย 
1. อบจ.ชลบุรี 93% 89% 93% 91% 92% 
2. แสนสุขเหนือ 57% 63% 78% 83% 70% 
3. แสนสุขใต้ 92% 91% 90% 96% 92% 
4. ทม.ศรีราชา 61% 60% 66% 87% 69% 
5. พัทยาเหนือ 74% 69% 95% 90% 82% 
6. นาจอมเทียน 62% 24% – – 43% 
7. ทน.แหลมฉบัง 73% 68% – – 71% 
8. ทต.บ่อทอง 23% -85% -59% 16% -26% 
9. ทม.ฉะเชิงเทรา -123% 58% 23% 6% -9% 
10. ทต.บางคล้า 17% 41% -42% -5% 3% 
11. ทม.มาบตาพุด -104% -172% -62% 31% -77% 
12. ทต.บ้านเพ 80% 97% -21% 77% 58% 
13. ทม.ขลุง 63% 87% 66% -5% 52% 
14. ทม.จันทบุรี 82% 11% -18% -91% -4% 
 
  จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่สามารถลดค่าบีโอดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบท่ีใช้ Activated Sludge ปริมาณบีโอดีในนํ้าท้ิงหลังบําบัด
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (20 มิลลิกรัม/ลิตร) ยกเว้นโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาบริเวณนาจอมเทียน 
ซึ่งระบบมีปัญหา อย่างไรก็ตาม จากการตรวจวัดพบว่าค่าบีโอดีในนํ้าเสียก่อนเข้าระบบส่วนใหญ่มีค่าตํ่าอยู่
แล้ว (ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร) เม่ือพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพ พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่ยังมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีไม่สูงเท่าท่ีควร โดยระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่      
โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี (92%) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ (92%) และโรงบําบัดนํ้าเสีย
เมืองพัทยาเหนือ (82%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 13 

 3.2.3 ค่าฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

ปริมาณ TP ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส
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รูปท่ี 3-5 ปริมาณ TP ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส 
 

เปรียบเทียบ TP เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด
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รูปท่ี 3-6 เปรียบเทียบ TP เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด 

 

 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 14 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ตารางท่ี 3-17 ประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสฟอรัสท้ังหมด ปี 2553 

TP 
ประสิทธิภาพในการบําบัด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉลี่ย 
1. อบจ.ชลบุรี 19% 47% 94% 69% 57% 
2. แสนสุขเหนือ -78% -2% 14% 22% -11% 
3. แสนสุขใต้ 40% 15% 33% 36% 31% 
4. ทม.ศรีราชา 44% 2% 24% 53% 30% 
5. พัทยาเหนือ -4% 46% 14% 25% 20% 
6. นาจอมเทียน 19% 15% – – 17% 
7. ทน.แหลมฉบัง 69% 85% – – 77% 
8. ทต.บ่อทอง 71% 0% 77% 55% 51% 
9. ทม.ฉะเชิงเทรา -64% 2% -37% -19% -30% 
10. ทต.บางคล้า 0% 29% 0% 33% 15% 
11. ทม.มาบตาพุด 0% 69% 33% 9% 28% 
12. ทต.บ้านเพ -59% 55% -202% 40% -41% 
13. ทม.ขลุง 45% 90% 52% 63% 63% 
14. ทม.จันทบุรี 69% 95% 23% 56% 61% 
 
  จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่สามารถลดปริมาณ
ฟอสฟอรัสให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (2 มิลลิกรัม/ลิตร) ยกเว้นโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้      
โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาบริเวณนาจอมเทียน และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ อย่างไรก็ตาม 
จากการตรวจวัดคุณภาพนํ้าพบว่าค่าฟอสฟอรัสในนํ้าเสียก่อนเข้าระบบส่วนใหญ่มีค่าตํ่าอยู่แล้ว (ไม่เกิน       
4 มิลลิกรัม/ลิตร) เม่ือพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพ พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพใน
การกําจัดฟอสฟอรัสไม่สูงเท่าท่ีควร โดยระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ โรงบําบัดนํ้าเสีย    
ทน.แหลมฉบัง (77%) ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ขลุง (63%) และระบบบําบัดนํ้าเสีย ทม.จันทบุรี (61%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 15 

 3.2.4 ค่าไนโตรเจนในรปูทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

ปริมาณ TKN ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส
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รูปท่ี 3-7 ปริมาณ TKN ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส 
 

เปรียบเทียบ TKN เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด
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รูปท่ี 3-8 เปรียบเทียบ TKN เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด 
 
 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 16 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ตารางท่ี 3-18 ประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจน ปี 2553 

TKN 
ประสิทธิภาพในการบําบัด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉลี่ย 
1. อบจ.ชลบุรี 49% 37% 77% 99% 66% 
2. แสนสุขเหนือ -31% 27% 17% 18% 8% 
3. แสนสุขใต้ 36% 96% 94% 90% 79% 
4. ทม.ศรีราชา 34% 23% 85% 87% 57% 
5. พัทยาเหนือ 62% 63% 81% 65% 68% 
6. นาจอมเทียน 13% -7% – – 3% 
7. ทน.แหลมฉบัง 72% 89% – – 80% 
8. ทต.บ่อทอง 71% -383% -214% 18% -127% 
9. ทม.ฉะเชิงเทรา -8% 10% -39% -59% -24% 
10. ทต.บางคล้า 59% 89% -13% 41% 44% 
11. ทม.มาบตาพุด -286% -196% -10% -1,017% -377% 
12. ทต.บ้านเพ -20% 59% -155% 39% -19% 
13. ทม.ขลุง 63% 82% 31% 79% 64% 
14. ทม.จันทบุรี 87% 86% -13% -21% 35% 
 
  เน่ืองจากในช่วงเร่ิมจัดทําโครงการ กรมควบคุมมลพิษกําหนดให้ตรวจวัดค่าไนโตรเจน
ในรูป TKN แต่ภายหลังได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน โดยกําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนในรูป   
Total Nitrogen ซึ่งสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ไม่ได้ทําการตรวจวัด ดังน้ันในรายงานฉบับน้ีจึง
อ้างอิงมาตรฐานค่าไนโตรเจนในรูป TKN ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) เร่ือง 
กําหนดคุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน ซึ่งกําหนดค่ามาตรฐาน TKN ไว้ท่ี 100 มิลลิกรัม/
ลิตร และจากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบว่านํ้าเสียก่อนเข้าระบบทุกแห่งมีค่า TKN ตํ่ากว่ามาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพ พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่ยังมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนไม่สูงเท่าท่ีควร โดยระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ โรง
บําบัดนํ้าเสีย ทน.แหลมฉบัง (80%) โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ (79%) และโรงบําบัดนํ้าเสีย
เมืองพัทยาเหนือ (68%) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 17 

 3.2.5 ค่าน้ํามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

ปริมาณ Oil & Grease ในน้ําท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส
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รูปท่ี 3-9 ปริมาณ Oil & Grease ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส 

 

เปรียบเทียบ Oil & Grease เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด
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รูปท่ี 3-10 เปรียบเทียบ Oil & Grease เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด 

 

 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 18 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ตารางท่ี 3-19 ประสิทธิภาพในการกําจัดนํ้ามันและไขมัน ปี 2553 

O&G 
ประสิทธิภาพในการบําบัด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉลี่ย 
1. อบจ.ชลบุรี 92% 12% 95% 96% 74% 
2. แสนสุขเหนือ 0% 84% 66% 89% 60% 
3. แสนสุขใต้ 99% 99% 99% 92% 97% 
4. ทม.ศรีราชา 91% 82% 98% 83% 88% 
5. พัทยาเหนือ 92% 83% 98% 98% 93% 
6. นาจอมเทียน 76% 72% – – 74% 
7. ทน.แหลมฉบัง 43% 52% – – 48% 
8. ทต.บ่อทอง 91% -1,920% -2,990% 29% -1198% 
9. ทม.ฉะเชิงเทรา -648% 74% 61% 53% -115% 
10. ทต.บางคล้า -160% 91% -850% 0% -230% 
11. ทม.มาบตาพุด 0% -6,745% 83% 0% -1,666% 
12. ทต.บ้านเพ 99% -96% -3,150% -1,030% -1,044% 
13. ทม.ขลุง 64% -159% 75% -950% -243% 
14. ทม.จันทบุรี 99% 97% -65% 0% 33% 
 
  จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่สามารถลดปริมาณ
นํ้ามันและไขมันให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (5 มิลลิกรัม/ลิตร) ยกเว้นโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.มาบตาพุด มี
ค่าสูงเกินมาตรฐาน 1 คร้ังในไตรมาสท่ี 2 เม่ือพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพ พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสีย    
ส่วนใหญ่ท่ีใช้ Activated Sludge จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดนํ้ามันและไขมันได้ดีกว่าระบบธรรมชาติ 
โดยระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ (97%)       
โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาเหนือ (93%) และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ศรีราชา (88%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 19 

 3.2.6 ค่าฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform 
Bacteria) 

ปริมาณ FCB ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส
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รูปท่ี 3-11 ปริมาณ FCB ในนํ้าท้ิง ปี 2553 รายไตรมาส 
 

เปรียบเทียบ FCB เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด
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รูปท่ี 3-12 เปรียบเทียบ FCB เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด 

 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 20 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ตารางท่ี 3-20 ประสิทธิภาพในการกําจัดฟีคอลโคลิฟอร์ม ปี 2553 

FCB 
ประสิทธิภาพในการบําบัด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉลี่ย 
1. อบจ.ชลบุรี 100% 100% 100% 98% 99% 
2. แสนสุขเหนือ 85% 100% 99% 100% 96% 
3. แสนสุขใต้ 93% 100% 97% 90% 95% 
4. ทม.ศรีราชา 94% -13% 94% 100% 69% 
5. พัทยาเหนือ 99% 97% 95% 92% 95% 
6. นาจอมเทียน -371% -967% – – -669% 
7. ทน.แหลมฉบัง 100% 100% – – 100% 
8. ทต.บ่อทอง -94,344% -503% 75% 100% -23,668% 
9. ทม.ฉะเชิงเทรา 36% 96% 99% 86% 79% 
10. ทต.บางคล้า 100% 100% 100% 99% 100% 
11. ทม.มาบตาพุด 99% 100% 100% 100% 100% 
12. ทต.บ้านเพ 100% 100% 84% 97% 95% 
13. ทม.ขลุง 93% 100% 97% 100% 98% 
14. ทม.จันทบุรี 100% 100% 91% 99% 97% 
 
  เน่ืองจากยังไม่มีการกําหนดค่ามาตรฐานของ FCB ในนํ้าท้ิงหลังบําบัด แต่จากผลการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่สามารถลดปริมาณ FCB ให้เหลือตํ่ากว่า    
100,000 MPN/100 ml ซึ่งเม่ือพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพ พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการกําจัด FCB ได้ดีมาก โดยมีระบบบําบัดนํ้าเสียเพียง 4 แห่ง ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการกําจัด FCB ได้ตํ่ากว่า 95% ได้แก่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ฉะเชิงเทรา     
โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ศรีราชา โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาบริเวณนาจอมเทียน และระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ทต.บ่อทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 21 

 3.2.7 เปรียบเทียบค่าความเค็มก่อนและหลังผ่านระบบบําบัด 
ในปี 2553 

เปรียบเทียบ Salinity เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด
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รูปท่ี 3-13 เปรียบเทียบ Salinity เฉล่ีย ปี 2553 ก่อนและหลังผ่านการบําบัด 
 
  ส่ิงท่ีเป็นปัญหาสําคัญในลําดับต้นๆ สําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียในบริเวณพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก ได้แก่การปนเปื้อนของนํ้าทะเลเข้าสู่ระบบบําบัด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเค็มซึ่งจะมีผลกระทบ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และโครงสร้างอาคาร รวมถึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
บําบัดนํ้าเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์ของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 
(ขลบุรี) ในปี 2553 พบว่ามีระบบบําบัดนํ้าเสีย 5 แห่งท่ีมีการปนเปื้อนของนํ้าเค็มสูง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพ
นํ้า จ.ชลบุรี ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ขลุง สถานท่ีบําบัดนําเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล ทต.บางคล้า 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ฉะเชิงเทรา และระบบบําบัดนํ้าเสีย ทต.บ้านเพ ส่วนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมี
การปนเปื้อนของนํ้าเค็มปานกลาง มี 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ โรงปรับปรุง
คุณภาพนํ้า ทม.ศรีราชา โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ และระบบบําบัดนํ้าเสีย ทม.จันทบุรี    
ซึ่งข้อมูลจากคู่มือการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าจืดผิวดิน โดยกรมควบคุมมลพิษ 
เสนอว่า นํ้าท่ีมีความเค็ม มากกว่า 1 ppt หรือมีค่าการนําไฟฟ้าเกินกว่า 2,000 µs/cm ไม่เหมาะสมสําหรับ
นํามาใช้เพ่ือการชลประทาน ดังน้ัน ณ ปัจจุบัน ทาง อปท. จึงไม่ควรนํานํ้าท้ิงหลังบําบัดจากระบบบําบัด  

นํ้า�� ียท้ัง 9 แห่งไปใช้รดต้นไม้ 
 
 
 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 22 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

 3.2.8 เปรียบเทียบค่าตะกอนในบ่อเติมอากาศ (MLSS: Mixed 
Liquor Suspended Solids) ของระบบบําบัดแบบ 
Activated Sludge ในปี 2553 

ปริมาณ MLSS ในบ่อเติมอากาศแต่ละระบบ (เฉพาะระบบ AS) ปี 2553
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รูปท่ี 3-14 ปริมาณ MLSS ในบ่อเติมอากาศแต่ละระบบ (เฉพาะระบบ AS) ปี 2553 
 
  สําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียประเภทระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ทาง
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ได้ทําการเก็บตัวอย่างในบ่อเติมอากาศเพ่ือนํามาตรวจวัดค่าปริมาณ
ความเข้มข้นและลักษณะของของตะกอน MLSS เพ่ือตรวจวัดความสมบูรณ์ของระบบ ซึ่งจากผลการตรวจ
วิเคราะห์พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเร่งท่ีมีการเดินระบบในข้ันดีมากคือ โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา 
(วัดหนองใหญ่) และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี ส่วนระบบบําบัดท่ีเดินระบบได้มีประสิทธิภาพรองลงมา
ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองศรีราชา โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ และ โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สําหรับโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาบริเวณนาจอมเทียน แม้จะ
พบว่าปริมาณ MLSS ค่อนข้างสูง แต่จากลักษณะตะกอน พบว่าเป็นจุลินทรีย์ท่ีไม่ Active หรืออาจเป็น
จุลินทรีย์ท่ีตายแล้ว ส่วนระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลบ้านเพ เน่ืองจากมีการเดินระบบแบบ Batch จึง
ทําให้ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณ MLSS ท่ีแท้จริงได้เน่ืองจากช่วงเก็บตัวอย่างตรงกับช่วงเวลาท่ีหยุดเดิม
อากาศ 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 23 

3.3 สรุปข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากระบบบําบัด 
นํ้าเสีย ปี 2550-2553 

 จากการท่ีสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้ทําการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี       
ภาคตะวันออกมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลคุณภาพนํ้า เป็นดังน้ี 

 3.3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําท้ิงหลังบําบัดของแตล่ะ
ระบบ สาํหรับพารามิเตอร์ที่สาํคัญ 

  1) ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

SS ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ

0

20

40

60

80

อบ
จ.ช

ลบุ
รี

แส
นส

ุขเห
นือ

แส
นสุ

ขใต้

ทม
.ศรี

รา
ชา

พัท
ยา
เหนื

อ

นา
จอ
มเที

ยน

ทน
.แห

ลม
ฉบั

ง

ทต
.บ่อ

ทอ
ง

ทม
.ฉะ

เชิง
เทร

า

ทต
.บา

งค
ล้า

ทม
.มา

บต
าพ

ุด

ทต
.บ้า

นเพ

ทม
.ขลุ

ง

ทม
.จัน

ทบ
ุรี

mg/l 2550

2551

2552

2553

รูปท่ี 3-15 SS ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ 
 
   จากรูปท่ี 3-15 พอจะสรุปได้ว่า ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีแนวโน้มปริมาณ SS ใน 
นํ้าท้ิงหลังบําบัดลดลงในแต่ละปี มี 3 แห่ง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี โรงบําบัดนํ้าเสียเมือง
พัทยาเหนือ และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.มาบตาพุด ส่วนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีแนวโน้มปริมาณ SS ใน
นํ้าท้ิงหลังบําบัดเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี มี 4 แห่ง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ศรีราชา โรงบําบัดนํ้าเสีย    
เมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ฉะเชิงเทรา และระบบบําบัดนํ้าเสีย       
ทม.จันทบุรี 
 
 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 24 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

  2) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

BOD ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ
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รูปท่ี 3-16 BOD ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ 
 
   จากรูปท่ี 3-16 พอจะสรุปได้ว่า ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนใหญ่มีแนวโน้มปริมาณ 
BOD ในนํ้าท้ิงหลังบําบัดเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

  3) ค่าฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

TP ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ
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รูปท่ี 3-17 TP ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 25 

   จากรูปท่ี 3-17 พอจะสรุปได้ว่า ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีแนวโน้มปริมาณ TP ในนํ้า
ท้ิงหลังบําบัดลดลงในแต่ละปี มี 2 แห่ง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี และโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
ทม.ศรีราชา ส่วนระบบท่ีเหลือมีแนวโน้มปริมาณ TP ในนํ้าท้ิงหลังบําบัดเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

  4) ค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

TKN ในน้ําทิ้ง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ
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รูปท่ี 3-18 TKN ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ 
 

   จากรูปท่ี 3-18 พอจะสรุปได้ว่า ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีแนวโน้มปริมาณ TKN ใน
นํ้าท้ิงหลังบําบัดลดลงในแต่ละปี มี 1 แห่ง ได้แก่ โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาเหนือ และระบบบําบัดนํ้าเสีย
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มปริมาณ TKN ในนํ้าท้ิงหลังบําบัดเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

  5) ค่าน้ํามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

Oil & Grease ในน้ําทิ้ง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ
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รูปท่ี 3-19 Oil & Grease ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 26 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

   จากรูปท่ี 3-19 พอจะสรุปได้ว่า ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีแนวโน้มปริมาณ Oil & 
Grease ในนํ้าท้ิงหลังบําบัดลดลงในแต่ละปี มี 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ และ
โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน ส่วนระบบท่ีเหลือจะเห็นได้ว่าปริมาณ Oil & Grease ใน
นํ้าท้ิงหลังบําบัดค่อนข้างกระจายตัว ไม่สามารถสรุปแนวโน้มการเปล่ียนแปลงได้ 

  6) ค่าฟึคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

FCB ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ
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รูปท่ี 3-20 FCB ในนํ้าท้ิง เฉล่ียรายปี 2550 – 2553 แต่ละระบบ 
 
   จากรูปท่ี 3-20 จะเห็นได้ว่าปริมาณ FCB ในนํ้าท้ิงหลังบําบัดค่อนข้างกระจายตัว 
ไม่สามารถสรุปแนวโน้มการเปล่ียนแปลงได้ 

 3.3.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ํากอ่นและหลังบําบัดของ
แต่ละระบบ และประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย 

  1) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา จ.ชลบุรี 

ตารางท่ี 3-21 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี ปี 2550 – 2553 

อบจ.ชลบุรี 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 52 21 83 11 122 14 341 9 
ประสิทธิภาพ 57% 82% 77% 75% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 20.9 3.3 46.4 4.4 24.8 5.6 27.5 2.2 
ประสิทธิภาพ 84% 88% 74% 92% 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 27 

ตารางท่ี 3-21 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี ปี 2550 – 2553 (ต่อ) 

อบจ.ชลบุรี 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.25 1.25 3.12 2.02 1.49 1.15 2.70 0.78 
ประสิทธิภาพ 37% 34% 32% 57% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 5.25 2.63 12.08 1.15 8.85 3.97 12.33 4.24 
ประสิทธิภาพ 45% 91% 55% 66% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 3.90 1.10 5.58 0.80 11.27 1.00 7.47 0.84 
ประสิทธิภาพ 72% 67% 86% 74% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 9.5x105 9,125 1.1x106 1.0x104 7.2x105 9,917 3.4x105 1,067 
ประสิทธิภาพ 99% 97% 99% 99% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 

ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-21 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี ปี 2550-2553 

  2) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้าํแสนสุขเหนือ 

ตารางท่ี 3-22 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ ปี 2550-2553 

แสนสุขเหนือ 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 20 5 21 10 25 12 20 9 
ประสิทธิภาพ 72% 48% 49% 55% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 28.3 5.5 21.4 17.2 24.9 7.2 27.5 7.4 
ประสิทธิภาพ 80% -30% 68% 70% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.55 2.49 2.70 2.89 2.88 3.08 1.85 2.00 
ประสิทธิภาพ 6% -55% -27% -11% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 13.78 8.48 17.08 12.68 16.93 11.77 16.58 14.88 
ประสิทธิภาพ 41% -4% 34% 8% 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 28 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ตารางท่ี 3-22 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ ปี 2550-2553 (ต่อ) 

แสนสุขเหนือ 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.63 1.78 2.78 1.13 4.56 1.26 2.90 0.72 
ประสิทธิภาพ -4% 51% 75% 60% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.2x106 6,500 1.7x106 7.2x104 6.1x105 1.6x104 1.9x106 1.5x104 
ประสิทธิภาพ 99% 94% 97% 96% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําแสนสุขเหนือ ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-22 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ ปี 2550-2553 

  3) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้าํแสนสุขใต้ 

ตารางท่ี 3-23 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ ปี 2550-2553 

แสนสุขใต ้
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 35 10 35 15 96 17 60 12 
ประสิทธิภาพ 62% 53% 72% 74% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 47.3 1.0 59.0 9.0 43.6 6.1 88.7 6.7 
ประสิทธิภาพ 97% 86% 83% 92% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 3.96 2.94 3.75 4.05 3.67 1.01 4.44 2.96 
ประสิทธิภาพ 26% -40% 31% 31% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 12.83 8.75 19.55 10.08 18.04 2.94 24.80 5.43 
ประสิทธิภาพ -195% 53% 78% 79% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 12.25 1.13 9.93 1.15 8.82 1.23 9.85 0.17 
ประสิทธิภาพ 69% 86% 85% 97% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 8.1x106 3.1x104 5.6x106 8.7x104 1.3x107 1.0x105 9.7x105 5.7x104 
ประสิทธิภาพ 100% 75% 97% 95% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 29 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําแสนสุขใต้ ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-23 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ ปี 2550-2553 

  4) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองศรีราชา 

ตารางท่ี 3-24 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองศรีราชา ปี 2550-2553 

ศรีราชา 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 67 11 43 8 66 12 54 14 
ประสิทธิภาพ 71% 76% 75% 69% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 92.4 7.6 38.8 2.7 31.1 8.4 31.9 9.2 
ประสิทธิภาพ 81% 93% 67% 69% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 3.86 1.90 2.87 1.83 2.17 1.44 2.05 1.51 
ประสิทธิภาพ 26% 35% 42% 30% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 15.38 6.30 17.58 2.90 13.75 9.37 14.80 7.35 
ประสิทธิภาพ 44% 84% 35% 57% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 43.98 1.03 11.88 0.68 10.78 1.20 8.02 1.14 
ประสิทธิภาพ 93% 93% 87% 88% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.5x106 4.8x105 1.2x106 2.7x104 2.2x107 4.5x105 4.8x106 7.3x104 
ประสิทธิภาพ 69% 98% 96% 69% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 30 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทม.ศรีราชา ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-24 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ศรีราชา ปี 2550-2553 

  5) โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยาเหนือ (วัดหนองใหญ่) 

ตารางท่ี 3-25 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่) ปี 2550-2553 

พัทยาเหนือ 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 122 16 54 8 66 11 32 9 
ประสิทธิภาพ 86% 83% 77% 70% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 49.5 4.8 53.5 7.9 81.8 5.4 39.9 7.2 
ประสิทธิภาพ 92% 84% 90% 82% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 3.88 2.75 3.73 1.33 2.91 3.20 2.11 1.66 
ประสิทธิภาพ 29% 61% -1% 20% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 15.63 3.25 25.28 9.53 17.44 7.52 20.53 6.57 
ประสิทธิภาพ 82% 61% 62% 68% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 23.45 1.68 12.68 0.98 14.07 3.85 6.99 0.51 
ประสิทธิภาพ 92% 91% 66% 93% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 5.0x106 1.7x104 3.9x106 1.0x105 1.7x106 2.1x105 1.0x106 3.3x104 
ประสิทธิภาพ 100% 95% 87% 95% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 31 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยาเหนือ ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-25 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยาเหนือ ปี 2550-2553 

  6) โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน 

ตารางท่ี 3-26 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน ปี 2550-2553 

นาจอมเทียน 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 16 16 29 25 25 23 189 41 
ประสิทธิภาพ -4% 12% 5% 47% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 12.4 5.1 15.5 9.8 66.2 12.2 41.9 21.0 
ประสิทธิภาพ 51% 40% 60% 43% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.01 2.09 2.15 2.86 3.34 2.72 3.65 3.02 
ประสิทธิภาพ -35% -32% -5% 17% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 8.20 6.28 18.23 18.20 18.80 17.50 27.80 26.55 
ประสิทธิภาพ 54% -12% 7% 3% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.35 1.23 3.38 5.80 8.96 4.94 7.58 1.83 
ประสิทธิภาพ 32% -29% 31% 74% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 8.1x105 1.7x104 1.3x106 1.3x105 5.1x105 1.2x105 1.8x105 8.8x105 
ประสิทธิภาพ 96% 69% 55% -669% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 32 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา บริเวณนาจอมเทียน ปี
 2550-2553
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รูปท่ี 3-26 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา 
บริเวณนาจอมเทียน ปี 2550-2553 

  7) โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง 

ตารางท่ี 3-27 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง ปี 2550-2553 

แหลมฉบัง 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 30 22 17 11 24 31 31 21 
ประสิทธิภาพ 4% 29% -54% 25% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 22.7 9.0 39.3 4.7 102.5 9.0 24.2 7.3 
ประสิทธิภาพ 32% 80% 80% 71% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.04 0.54 3.14 0.73 2.96 1.12 1.65 0.38 
ประสิทธิภาพ 43% 46% 61% 77% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 10.53 3.13 21.60 2.98 19.98 2.53 15.00 2.89 
ประสิทธิภาพ 64% 58% 89% 80% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 4.13 1.58 2.45 0.68 3.87 2.42 1.80 1.01 
ประสิทธิภาพ 47% 58% 38% 48% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 4.7x105 895 7.7x104 2,609 4.0x105 60 1.0x106 140 
ประสิทธิภาพ 90% 73% 100% 100% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 33 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย ทน.แหลมฉบัง ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-27 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงบําบัดนํ้าเสีย ทน.แหลมฉบัง ปี 2550-2553 

  8) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้าํ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ตารางท่ี 3-28 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
        ปี 2550-2553 

ฉะเชิงเทรา 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 40 26 37 33 67 36 55 49 
ประสิทธิภาพ 35% -9% 39% -30% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 13.4 8.9 10.2 6.7 32.8 9.6 17.9 16.1 
ประสิทธิภาพ 21% 21% 68% -9% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 1.31 1.54 1.40 1.25 3.02 2.43 1.37 1.72 
ประสิทธิภาพ -29% 5% 30% -30% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 8.38 5.83 7.23 8.83 18.51 17.81 13.77 16.13 
ประสิทธิภาพ 20% -24% 6% -24% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 6.35 2.05 2.15 1.28 5.96 1.21 4.04 2.46 
ประสิทธิภาพ 69% 33% 81% -115% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 4.5x105 3.7x104 4.6x105 2.0x105 1.4x106 4.3x105 8.0x105 1.0x105 
ประสิทธิภาพ 92% 53% 66% 79% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 34 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทม.ฉะเชิงเทรา ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-28 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ฉะเชิงเทรา ปี 2550-2553 

  9) สถานท่ีบําบัดน้ําเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบลบางคล้า 

ตารางท่ี 3-29 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสถานท่ีบําบัดนําเสีย เทศบาลตําบลบางคล้า ปี 2550-2553 

บางคล้า 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี – – 12 10 61 9 19 11 
ประสิทธิภาพ – -18% 86% 34% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี – – 2.8 3.9 10.4 6.1 4.0 3.4 
ประสิทธิภาพ – -45% 43% 3% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี – – 0.30 0.07 0.28 0.08 0.22 0.20 
ประสิทธิภาพ – 48% 73% 15% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี – – 4.03 1.98 4.97 0.61 3.60 1.53 
ประสิทธิภาพ – 45% 69% 44% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี – – 0.98 0.88 2.49 1.70 0.34 0.35 
ประสิทธิภาพ – 4% 25% -230% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี – – 4.0x104 25 7.2x105 143 9.6x104 126 
ประสิทธิภาพ – 99% 100% 100% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 35 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย สถานท่ีบําบัดนําเสีย ทต.บางคล้า ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-29 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย สถานท่ีบําบัดนําเสีย ทต.บางคล้า ปี 2550-2553 

  10) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ตารางท่ี 3-30 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลเมืองมาบตาพุด ปี 2550-2553 

มาบตาพุด 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 42 20 67 26 23 17 27 9 
ประสิทธิภาพ 23% 28% 2% 64% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 5.7 6.8 12.2 13.4 6.0 8.3 6.0 9.2 
ประสิทธิภาพ -47% -78% -103% -77% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 1.00 0.06 1.98 0.14 0.46 0.05 0.27 0.20 
ประสิทธิภาพ 88% 77% 88% 28% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 6.95 1.75 5.43 2.23 1.14 0.87 1.00 2.37 
ประสิทธิภาพ 41% 42% 19% -377% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 1.65 1.20 6.45 1.10 4.07 2.00 0.83 2.06 
ประสิทธิภาพ 21% 40% 7% -1,666% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 7.0x104 20 3.6x105 141 1.9x104 22 5.2x104 34 
ประสิทธิภาพ 100% 100% 100% 100% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 36 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทม.มาบตาพุด ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-30 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.มาบตาพุด ปี 2550-2553 

  11) ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลบ้านเพ 

ตารางท่ี 3-31 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลบ้านเพ ปี 2550-2553 

บ้านเพ 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 25 16 28 13 42 27 36 27 
ประสิทธิภาพ 18% -17% 4% -32% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 31.6 5.4 35.7 7.9 43.1 6.6 72.9 7.2 
ประสิทธิภาพ 49% 73% 66% 58% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 2.61 2.73 3.18 2.51 2.96 3.46 3.98 2.85 
ประสิทธิภาพ -44% 19% 4% -41% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 14.83 6.10 19.43 8.40 12.45 9.10 27.98 17.37 
ประสิทธิภาพ 4% 45% 32% -19% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 1.25 1.00 5.25 1.45 15.94 1.78 2.87 1.36 
ประสิทธิภาพ 14% 68% 82% -1,044% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 1.6x105 4,425 4.6x105 4,090 5.4x105 724 1.8x105 1.4x104 
ประสิทธิภาพ 96% 82% 96% 95% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 37 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย ทต.บ้านเพ ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-31 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย ทต.บ้านเพ ปี 2550-2553 

  12) ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองขลุง 

ตารางท่ี 3-32 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองขลุง ปี 2550-2553 

ขลุง 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 25 10 14 11 29 14 11 9 
ประสิทธิภาพ 36% 7% 43% 9% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 9.9 2.0 7.4 4.4 17.6 7.4 5.8 2.1 
ประสิทธิภาพ 79% 24% 55% 52% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 0.94 0.13 0.77 0.07 0.84 0.08 0.60 0.20 
ประสิทธิภาพ 85% 84% 88% 63% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 5.95 1.85 4.68 1.53 4.49 0.64 5.67 2.17 
ประสิทธิภาพ 72% 3% 84% 64% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 3.30 2.00 1.00 0.83 6.07 3.39 1.62 1.74 
ประสิทธิภาพ 40% -34% 56% -243% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 1.8x105 200 4.8x105 803 7.3x105 69 1.9x104 190 
ประสิทธิภาพ 100% 98% 100% 98% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 



บทท่ี 3 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553  

3 - 38 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทม.ขลุง ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-32 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ขลุง ปี 2550-2553 

  13) ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี 

ตารางท่ี 3-33 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี ปี 2550-2553 

จันทบุรี 
2550 2551 2552 2553 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 
SS 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 38 23 20 17 29 20 51 39 
ประสิทธิภาพ -40% -8% 34% -12% 

BOD 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 17.0 5.5 11.1 10.0 25.1 9.9 22.3 11.0 
ประสิทธิภาพ -8% -39% 61% -4% 

TP 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 1.05 0.09 1.21 0.09 1.13 0.24 1.01 0.21 
ประสิทธิภาพ 62% 86% 76% 61% 

TKN 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 5.83 2.25 10.83 1.35 6.12 0.96 10.56 3.36 
ประสิทธิภาพ 9% 35% 80% 35% 

O&G 
(mg/l) 

เฉลี่ยท้ังปี 50.00 1.95 1.95 1.05 7.43 6.45 5.94 0.54 
ประสิทธิภาพ 36% 41% 19% 33% 

FCB 
(MPN/100 ml) 

เฉลี่ยท้ังปี 5.5x105 200 4.5x105 104 9.0x106 16 7.0x105 97 
ประสิทธิภาพ 91% 100% 100% 97% 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพ คิดจากค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการบําบัดแต่ละไตรมาส 
 
 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 3 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบบําบดัน้าํเสีย 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 3 - 39 

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย ทม.จันทบุรี ปี 2550-2553
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รูปท่ี 3-33 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย ทม.จันทบุรี ปี 2550-2553 
 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่าในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี 2550 - 2553 ระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมของชุมชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกท่ีมีการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ สามารถลดความ
สกปรกในพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ดีและค่อนข้างคงท่ี มีเพียง 4 แห่ง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า จ.ชลบุรี 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ทม.ศรีราชา และโรงบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา
เหนือ ซึ่งท้ังหมดเป็นระบบ Activated Sludge และส่วนใหญ่จ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้เดินระบบ แต่จะพบว่า
ท้ัง 4 แห่ง รวมถึงระบบอ่ืนท่ีใช้ Activated Sludge ยังมีปัญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการกําจัดธาตุ
อาหาร (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) อยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาจากกราฟจะพบว่าระบบท่ีบําบัดท่ีใช้
วิธีการทางธรรมชาติ (Stabilization Pond หรือ Aerated Lagoon) จะมีประสิทธิภาพในการกําจัด     
ธาตุอาหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟอสฟอรัส ได้ดีกว่า ซึ่งเม่ือสรุปในภาพรวม จะเห็นว่า การดําเนินการของ
โครงการในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา ยังไม่สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมของชุมชนให้กับ อปท. ต่างๆ ได้ดีเท่าท่ีควร 
  อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ คร้ังจะพบว่าค่าประสิทธิภาพในการบําบัดท่ีคํานวณได้มีค่า 
ติดลบ เน่ืองจากความเข้มข้นของมลสารในนํ้าท้ิงหลังบําบัด มีค่ามากกว่าความเข้มข้นของมลสารในนํ้าเสีย 
ก่อนเข้าระบบ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการท่ีต้ังสมมุติฐานว่านํ้าเสียก่อนเข้าระบบมีองค์ประกอบคงท่ี จึงทํา
การเก็บตัวอย่างนํ้าเสียก่อนข้าระบบและนํ้าท้ิงหลังบําบัดในระยะเวลาท่ีใกลัเคียงกัน โดยไม่ได้คํานึงถึง
ระยะเวลาท่ีนํ้าถูกเก็บกักไว้ในระบบ (Retention Time) ท่ีแท้จริง ซึ่งในความเป็นจริงคุณภาพนํ้าเสียจะมีการ
เปล่ียนแปลงข้ึนลงเกือบตลอดเวลา ดังน้ันตัวอย่างนํ้าท้ิงหลังบําบัดท่ีเก็บได้จึงอาจไม่ใช่ตัวแทนของนํ้า
เสียก่อนเข้าระบบ หรือเหตุผลอีกประการ คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียบางแห่งมีปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบน้อยมาก 
จึงเกิดการขังของนํ้าเสียในระบบนานหรือไม่เกิดการไหลเวียนของนํ้าเสียในระบบบําบัด เม่ือมีฝนตกลงมา ทํา
ให้น้ําเสียเจือจางและไหลเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียมากข้ึน ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างคุณภาพนํ้าเสียและ
นํ้าท้ิง เป็นผลทําให้ประสิทธิภาพการบําบัดมีค่าติดลบได้ 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 4 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 4 - 1 

บทที่ 4 
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 

 
 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหาร
จัดการและดูแลรักษา ท้ังการรวบรวมนํ้าเสีย การบําบัดนํ้าเสียให้ได้มาตรฐาน และการนํานํ้าท้ิงหลังบําบัด
ไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่แหล่งรองรับภายนอก เม่ือเวลาผ่านไปสถานภาพของระบบรวบรวม
และระบบบําบัดย่อมเกิดการชํารุดและเส่ือมสภาพได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการติดตามสํารวจข้อมูลของ
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือให้ทราบสถานภาพปัจจุบันของระบบ และทําการวางแผนบริหาร
จัดการ ตลอดจนการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จากการ
สํารวจระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกปี 2553 ของสํานักงานส่ิงแวดล้อม   
ภาคท่ี 13 (ชลบุรี) จํานวน 17 ระบบ ซึ่งมีความเห็นเก่ียวกับแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนโดยรวม ดังน้ี 

 1) การจัดทําแผนซ่อมบํารุงระบบและขยายแนวท่อ 
  ในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง ควรมีการ
จัดทําแผนในการซ่อมบํารุงระบบให้เป็นรูปธรรม รวมถึงแผนในการพัฒนาระบบในภาพรวม การจัดทําแผนใน
การขยายแนวท่อรวบรวมนํ้าเสียจากชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าเสียให้ได้ตาม
ความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบตามท่ีออกแบบไว้ จะช่วยให้ระบบสามารถเปิดดําเนินการได้เต็ม
ประสิทธิภาพมากข้ึน และช่วยลดปริมาณนํ้าเสียท่ีถูกระบายโดยตรงลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติได้ สําหรับระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีชํารุดเสียหายจนไม่สามารถเดินระบบได้ ท้องถ่ินควรจัดทําแผนในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และบริหารจัดการพัฒนาระบบให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว 

 2) การศึกษาความเหมาะสม 
  ท้องถ่ินท่ีอยู่ในช่วงทําการศึกษาความเหมาะสมหรือออกแบบรายละเอียด ควรพิจารณาปรับ
ลดค่าความสกปรกในรูป BOD ท่ีใช้ในการออกแบบระบบบําบัด ซึ่งแต่เดิมนิยมใช้ค่าอ้างอิงจากต่างประเทศ
เท่ากับ 200 มิลลิกรัม/ลิตร แต่จากการดําเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าค่าความสกปรกในนํ้าเสียส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทย จะมีค่าตํ่ากว่าท่ีใช้ในการออกแบบข้างต้น ดังน้ันจึงควรปรับค่าความสกปรกท่ีใช้ในการออกแบบ
ลงเหลือเท่ากับ 80 มิลลิกรัม/ลิตร หรืออีกแนวทางในการออกแบบระบบรวบรวมนํ้าเสีย อาจพิจารณา
ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียเป็นแบบระบบท่อแยกนํ้าเสียออกจากท่อระบายนํ้าฝน นอกจากน้ี ควร
พิจารณาเลือกระบบบําบัดโดยใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น Stabilization Pond แทนระบบท่ีต้องใช้เคร่ืองจักร
หรือใช้เทคโนโลยีสูง เน่ืองจากการดูแลบํารุงรักษาและเดินระบบง่ายกว่า และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 

 3) การป้องกันการปนเป้ือนของน้ําทะเล 
  เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการ
ปนเปื้อนของนํ้าทะเลเข้าในระบบ ท้องถ่ินจึงควรให้ความสําคัญกับระบบประตูระบายนํ้าและป้องกันนํ้าทะเล



บทท่ี 4 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 

4 - 2 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี)  

ไหลย้อนกลับ เพ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดตามมาจากสาเหตุการปนเปื้อนนํ้าทะเลเข้าสู่ระบบ เช่น ผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบบําบัดแบบชีวภาพ การชํารุดของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และโครงสร้าง
ต่างๆ เป็นต้น 

 4) การวางแผนด้านบุคลากร 
  การให้ความสําคัญกับการบําบัดนํ้าเสียของท้องถ่ินควรมีความชัดเจนท้ังระดับนโยบายและ
การปฏิบัติ ควรมีการจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกับการบําบัดนํ้าเสียมาเป็นผู้ดูแลระบบ
โดยตรง และควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรอย่างเป็น
รูปธรรม สําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีจ้างเอกชนเข้าไปดําเนินการแทน ควรจัดให้มีบุคลากรของท้องถ่ินเข้าไป
ร่วมเรียนรู้และทําความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ของท้องถ่ินอย่างจริงจัง นอกจากน้ี ท้องถ่ินท่ีเดิน
ระบบบําบัดนํ้าเสียเอง ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการหรือชุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าเป็นของตนเอง เพ่ือให้สามารถ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าได้เป็นประจํา ในประเด็นน้ีค่อนข้างเป็นเร่ืองจําเป็นเร่งด่วน เน่ืองจากท่ีผ่านมา
พบว่าท้องถ่ินส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ มากกว่าด้านส่ิงแวดล้อม 

 5) การจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียถือเป็นภาระท่ีสําคัญของท้องถ่ินท่ีมีระบบบําบัด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นระบบท่ีจะต้องมีการเติมอากาศ ซึ่งหากท้องถ่ินมีการจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสียจาก
บ้านเรือนก็จะสามารถช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายได้ แต่ปัจจุบันท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบําบัด
นํ้าเสีย เน่ืองจากผู้บริหารท้องถ่ินยังไม่มีนโยบายในการจัดเก็บ จึงมีเทศบาลเพียงบางแห่งท่ีมีการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดนํ้าเสียแล้ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตท้องถ่ินจะต้องดําเนินการเก็บค่าบริการ ดังน้ันใน
เบื้องต้น ท้องถ่ินควรมีการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียอย่างเป็นระบบ ประเมิน
ปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าเสียจริงท่ีเข้าสู่ระบบ ประเมินความครอบคลุมและ
ประสิทธิภาพของระบบรวบรวมนํ้าเสีย จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์และวางแผนการดําเนินการเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและเจ้าหน้าท่ี รวมถึงเตรียมความพร้อมในการนําหลักการผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) มากําหนดเป็นเทศบัญญัติหรือข้อบังคับของท้องถ่ิน 

 6) การฆ่าเชื้อในน้ําท้ิงหลังบําบัด 
  ระบบบําบัดนํ้าเสียประเภท Activated Sludge มักมีปัญหาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน 
นํ้าท้ิงหลังบําบัดมีค่าค่อนข้างสูง จึงควรแก้ปัญหาโดยการเติมคลอรีนก่อนนํานํ้าไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์หรือ
ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งรองรับนํ้าเสีย ส่วนระบบบําบัดนํ้าเสียแบบธรรมชาติ เช่น Stabilization Pond มัก 
ไม่พบปัญหาเร่ืองปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

 7) การกําจัดตะกอนจากบ่อเติมอากาศ 
  ระบบบําบัดนํ้าเสียประเภท Activated Sludge ผู้ดูแลจะมีภาระในการกําจัดตะกอนจุลินทรีย์
จากบ่อเติมอากาศ เช่น นําไปฝังกลบ หรือบางแห่งให้เกษตรกรนําไปทําเป็นปุ๋ยเพ่ือปลูกพืชผัก สําหรับ   
บางท้องถ่ินอาจจะประสบปัญหาในการนําไปฝังกลบ เน่ืองจากจะทําให้หลุมฝังกลบขยะของเทศบาลเต็มเร็ว 
แต่หากจะให้เกษตรกรนําไปใช้ ควรมีการตรวจวัดปริมาณสารปนเปื้อนในตะกอน โดยเฉพาะอย่างย่ิง    
สารประเภทโลหะหนักก่อนว่ามีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม่ เพ่ือท่ีจะได้ดําเนินการกําจัด
อย่างถูกวิธีต่อไป 



รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวม บทท่ี 4 
ของชุมชนเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ปีงบประมาณ 2553 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
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 8) แผนและนโยบายด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 
  การบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียโดยรวมของท้องถ่ินควรดําเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การจัดการนํ้าเสียชุมชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการ
นํ้าเสียชุมชน และแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน โดยการประสานงาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการบริหารจัดการนํ้าเสียท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดแนวคิดในการดําเนินงานให้สอดคล้องกันของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะต้องพิจารณาด้าน
ต่างๆ ดังน้ี 
  (1) แผนการจัดการนํ้าเสียชุมชน 
   เป็นแผนท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้
จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นกรอบแม่บทให้เกิดความชัดเจนของทิศทาง และแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการ  
นํ้าเสียชุมชนแบบบูรณาการ ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ได้โดยไม่เกิดความ
ซ้ําซ้อน รวมท้ังสามารถสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความพร้อมในการ
บริหารงานการจัดการนํ้าเสียชุมชนได้ด้วยตนเองและอย่างต่อเน่ือง 
   แผนการจัดการนํ้าเสียชุมชน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ 7 ด้าน ได้แก่ 
   � การบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนแบบบูรณาการ เน้นการบริหารเชิงพ้ืนท่ีและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมท้ังประชาชนและชุมชน เพ่ือการจัดการนํ้าเสียท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
อย่างย่ังยืน 
   � สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษจากนํ้าเสียชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมตัดสินใจในการจัดการนํ้าเสีย 
   � ฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดล้อมชุมชนและลดปัญหามลพิษ ในพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดปัญหารุนแรง
จากมลพิษด้านนํ้าเสียชุมชน และก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดล้อม และมีผลกระทบต่อ
สุขอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีวิกฤต และพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าท่ีมีปัญหาความ
เส่ือมโทรมของคุณภาพนํ้าเป็นอันดับแรก 
   � สร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการบริหารจัดการนํ้าเสีย
ชุมชนและตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิดชอบ และมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
   � กําหนดกฎหมายท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย 
   � การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการนํ้าเสีย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและการนํานํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
   � รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และประชาชน 
  (2) แผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ีดําเนินการโดย
กรมควบคุมมลพิษกําหนด โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 
  (3) การบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียโดยใช้ระบบจัดการส่ิงแวดล้อมมาตรฐาน     
ISO 14000 หรือ ระบบ MSMS2008 ของกรมควบคุมมลพิษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ.2535 

และบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมลําดับที่ 101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เร่ือง 

กําหนดคุณลักษณะของนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง 

จากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออก 
ประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
“ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”  หมายความวา  ระบบบําบัดน้ําเสียที่กระทรวง  ทบวง  

กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หรือผูรับจางใหบริการจัดใหมีข้ึน   
เพื่อวัตถุประสงคหลักในการใหบริการบําบัดน้ําเสียที่รวบรวมจากชุมชน 

“บอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)”  หมายความวา  บอบําบัด 
น้ําเสียแบบชีววิทยาที่อาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ  ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ําเสียไดเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาเจ็ดวัน  ทั้งกรณีบอเดียวและหลายบอตอเนื่องกัน  โดยใหคํานวณปริมาตรของบอที่ระดับ
ความลึกไมเกินสองเมตร 

ขอ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  ตองมีคา
ดังตอไปนี้   

(๑) ความเปนกรดและดาง  (pH)  ระหวาง  ๕.๕ - ๙.๐ 
(๒) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร  กรณีหนวย

บําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)  ใหใชคาบีโอดี
ของน้ําที่ผานการกรองแลว  (Filtrate  BOD)   



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๓) ของแข็งแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร  กรณีหนวยบําบัด
สุดทายเปนบอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)  ไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัม
ตอลิตร   

(๔) น้ํามันและไขมัน  (Fat,  Oil  and  Grease)  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอลิตร   
(๕) ไนโตรเจนทั้งหมด  (Total  Nitrogen)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร   
(๖) ฟอสฟอรัสทั้งหมด  (Total  Phosphorus)  ไมเกิน  ๒  มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร 
ขอ ๓ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหเปนไปตาม  

Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  ฉบับลาสุด  ซ่ึง  American  
Public  Health  Association,  American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  
รวมกันกําหนดไว  หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้   
ใหเลือกใชวิธีวิเคราะหตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอยางน้ํา 

ขอ ๔ การกรองตัวอยางน้ําเพื่อหาคาบีโอดีตามขอ  ๒  (๒)  ใหใชวิธีกรองผานกระดาษกรอง
ใยแกว  (Glass  Fiber  Filter  Disk)  ที่ใชในกระบวนการกรองเพื่อหาคาของแข็งแขวนลอย  (Suspended  
Solids)  กอนทําการวิเคราะหหาคาบีโอดีที่กําหนดไวใน  Standard  Methods  for  the  Examination  of  
Water  and  Wastewater  ฉบับลาสุด   

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 



รายละเอียดการดําเนินงาน 
กิจกรรมติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 

ความก้าวหน้าการก่อสรา้งระบบฯ และให้คําแนะนําทางเทคนิค 
ปีงบประมาณ 2553 ระหว่าง คพ. และ สสภ. 

1. ค่าใช้จ่าย 
 การสร้างความพร้อมในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียและติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบฯ 
รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบฯ จํานวน 3,016,000 บาท 

2. กิจกรรม 
 การดําเนินงานสํารวจติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของชุมชน 
รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบฯ จํานวน 121 แห่ง (ระบบรวม 93 แห่ง กลุ่มอาคาร 
28 แห่ง) 

3. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดทําแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ัวประเทศ แล้วเสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเร่ง
ดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ีมีปัญหาไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้กลับมาดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเดิมโดยเร็ว รวมท้ังเร่งเสริมสร้างศักยภาพ
และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังด้านการบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้า
เสียและดูแลบํารุงรักษา เพ่ือให้สามารถบริหารงานระบบบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง
รวมท้ังต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในการเดินระบบด้วย ซึ่งแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุง
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ัวประเทศได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เม่ือ
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2547 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชนท่ัวประเทศ กรมควบคุมมลพิษจึงได้กําหนดแผนดําเนินงานร่วมกับสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคในการ
สํารวจติดตามผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน  
121 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานและงบประมาณการติดตามตรวจสอบและสร้างความพร้อมการ
ดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณ 2552 และข้อมูลผลการสํารวจ
ท่ีได้จาการดําเนินงานน้ีจะนําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือให้ทราบถึง
สถานภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือสํารวจข้อมูลและติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของชุมชน 
จํานวน 121 แห่ง 
 4.2 เพ่ือให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 121 แห่ง 
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5. เป้าหมาย 
 5.1 ผลการสํารวจและติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 121 แห่ง 
 5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียอย่างถูกต้อง 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ข้อมูลรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสียและผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 
จํานวน 121 แห่ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดากรระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 6.2 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 121 แห่ง สามารถเดินระบบฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 1 ปี (ปีงบประมาณ 2553) 

8. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 8.1 สํารวจข้อมูลและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบฯ จํานวนรวม 121 แห่ง แบ่งตามพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค ท้ัง 16 ภาค ดังตารางท่ี 1 
 8.2 การสํารวจข้อมูลและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ดําเนินการ
ทุก 3 เดือน ในเดือน ธันวาคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และ สิงหาคม ตามแผนงานท่ีกรมควบคุมมลพิษ
กําหนด ดังตารางท่ี 2 โดยใช้แบบติดตามประเมินผลท่ีกรมควบคุมมลพิษจัดทําข้ึนและส่งให้สํานักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคแล้ว 
  8.2.1 วิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าเสียก่อนเข้าระบบและนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยมี
พารามิเตอร์ ดังต่อไปน้ี ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) นํ้ามันและ
ไขมัน (O&G) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ฟอสฟอรัสท้ังหมด 
(TP) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
  8.2.2 สํารวจปัญหาและอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตลอดจนความต้องการของท้องถ่ิน ซึ่ง
ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของท้องถ่ิน ความสําคัญเร่งด่วนในการดําเนินงานระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสีย และข้อเสนอแนะของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
  8.2.3 ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานและการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 121 แห่ง 

9. การเสนอผลงาน 
 ภายหลังการสํารวนและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมลําบัดนํ้าเสียต้องจัดทํารายงาน
และจัดส่งรายงานจํานวน 4 คร้ัง ดังน้ี 
 9.1 รายงานการสํารวจและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย (ฉบับย่อ) 
มีกําหนดการส่งรายงานดังน้ี 
  คร้ังท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
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  คร้ังท่ี 2 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
  คร้ังท่ี 3 ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
  คร้ังท่ี 4 ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2553 
 9.2 รายงานสรุปการสํารวจและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลแบบ CD-ROM (จัดทําข้อมูลเป็น doc file และ pdf file จํานวน 1 ชุด) กําหนดส่ง
ให้กรมควบคุมมลพิษ ภายในเดือนตุลาคม โดยรายงานฉบับน้ีเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีต้องสรุป
รายละเอียดและผลการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมด 

10. งบประมาณ 
 กรมควบคุมมลพิษสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค ท้ัง 16 ภาค เป็นจํานวนรวม
ท้ังส้ิน 3,016,000 บาท 

ตารางท่ี 1 จํานวนระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
จังหวัด พ้ืนท่ีระบบ หมายเหตุ 

ชลบุรี (10 แห่ง) 1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
2.  เทศบาลเมืองแสนสุข (เหนือ) 
3.  เทศบาลเมืองแสนสุข (ใต้) 
4.  เทศบาลเมืองศรีราชา 
5.  เมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่) 
6.  เมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) 
7.  เทศบาลตําบลบางเสร่ 
8.  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
9.  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
10. เทศบาลตําบลบ่อทอง 

 
 
 
 
 
 
กําลังก่อสร้าง 

ฉะเชิงเทรา (2 แห่ง) 1.  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
2.  เทศบาลตําบลบางคล้า 

 

ระยอง (3 แห่ง) 1.  เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
2.  เทศบาลนครระยอง 
3.  เทศบาลตําบลบ้านเพ 

 
ยังไม่รับมอบ (งบฯ โยธา) 

จันทบุรี (2 แห่ง) 1.  เทศบาลเมืองจันทบุรี 
2.  เทศบาลเมืองขลุง 
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ตารางท่ี 2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคเพ่ือติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบ
บําบัดนํ้าเสียปี 2553 

สสภ. 

ระบบ 

จํานวน 
คร้ัง/ปี 

ค่าใช้จ่าย 

Central Cluster 
เบี้ย
เลี้ยง 

ที่พัก พาหนะ 

ค่าวิเคราะห์นํ้า 
เข้า-ออก 
(ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ) 

ค่า
จัดทํา

รายงาน 
รวมเงิน 

หมายเหต ุ
(ปรับเป็น 

จํานวนเต็ม) 

สสภ.13 17 – 4 11,760 44,800 80,000 296,800 2,000 435,360 436,000 

หมายเหตุ : 1. ค่าเบี้ยเล้ียง = 210 บาท x 2 คน x 1 วัน x จํานวนระบบท่ีรับผิดชอบ (ไม่นับรวม
ระบบท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดเดียวกับ สสภ.) x 4 คร้ัง 

  2. ค่าท่ีพัก = 800 บาท x 2 คน x 1 คืน x จํานวนระบบท่ีรับผิดชอบ (ไม่นับรวมระบบท่ี
ต้ังอยู่ในจังหวัดเดียวกับ สสภ.) x 4 คร้ัง 

  3. ค่าพาหนะ = 2,000 บาท x 1 วัน x จํานวนระบบท่ีรับผิดชอบ (ระบบท่ีต้ังอยู่นอกพ้ืนท่ี
จังหวัดท่ีต้ัง สสภ.) x 4 คร้ัง 

   = 1,000 บาท x 1 วัน x จํานวนระบบท่ีรับผิดชอบ (ระบบท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด สสภ.) 
x 4 คร้ัง 

   ท้ังน้ีไม่นับระบบท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีต้ัง สสภ. (ไม่มีค่าพาหนะ) 
  4. ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้า (เฉพาะระบบท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ) = 5,300 บาท (นํ้าเข้า-ออก

จากระบบ) x จํานวนระบบ x 4 คร้ัง 
   (ไม่นับรวมระบบท่ีกําลังก่อสร้างและ Cluster ใหม่ โดยคิดค่า pH 50 บาท, ค่า BOD 

400 บาท, ค่า SS 200 บาท, ค่า SS 200 บาท, ค่า Oil & Grease 400 บาท, ค่า 
TKN 500 บาท, ค่า TP 400 บาท, ค่า FCB 500 รวม 2,650 บาท) 

  5. ค่าจัดทํารายงาน = 500 บาท x 4 คร้ัง 

ตารางท่ี 3 แผนติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย ความก้าวหน้าการก่อสร้างและให้
คําแนะนําด้านเทคนิค ปีงบประมาณ 2553 

สสภ. 
ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค. 
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

มี.ค. 
53 

เม.ย. 
53 

พ.ค. 
53 

มิ.ย. 
53 

ก.ค. 
53 

ส.ค. 
53 

ก.ย. 
53 

ต.ค. 
53 

สสภ. 
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หมายเหตุ : � ช่วงเวลาท่ี สสภ. ออกสํารวจติดตามประเมินผลระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  � ส่งรายงานการสํารวจและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัด

นํ้าเสีย (ฉบับย่อ) 
  � ส่งรายงานสรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย ความก้าวหน้า

การก่อสร้างและให้คําแนะนําด้านเทคนิค 
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