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กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ดวยการนําประสบการณการเก็บคาบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยา
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ผลการศึกษาสรุปวา กรุงเทพมหานครไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจากประชาชน เนื่องจาก
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The objective of this study is to find appropriate finance wastewater treatment systems of Bangkok
Metropolitan, using qualitative analysis, and exploring the experience of Pattaya, Pathong and Bangkok garbage
fee collection.
The results of this study suggest that Bangkok Metropolitan Administration (BMA) has insufficient
capability to collect fees for wastewater treatment. BMA is still unable to launch wastewater treatment fee
municipal law because of the needs to deliberate numerous laws which do not allow BMA to charge such fees
without reservation. From experience of Pattaya, Pathong and Bangkok garbage fee collection, reasonable fees
and efficient collection systems seem to be key factors that determine a “successful” system. Reasonable fees
which recover only operating and maintenance cost (O&M cost) will not put too much burden on payers, thus
assuring cooperation in compliance. Efficient collection leads to the capability to collect fees that cover a large
number of households, having low overhead costs and generating sufficient income to cover O&M costs.
Most likely, BMA policy is to apply fee of 2 baht per cubic meter for any inhabitants settling in
boundary of services from Sri Phya, Ratanakosin and Chongnonsri operating wastewater treatment plants. This
charge rate is sufficient to cover the average O&M costs of all three systems that are about 1.97 baht per cubic
meter. There are ways to collect these fees either by BMA itself or by the Metropolitan Waterworks Authority
(MWA). BMA can either collect fees from household directly or let households pay at district offices. The
analysis in this study shows that MWA should collect the fees because of the good coverage of 98.46 percents
of water users. This will generate monthly net income of about 347,876 baht per month after deducting O&M
and administrative costs. Moreover, comparing to BMA, MWA has lower administrative costs. Thus, BMA
should seek cooperation from MWA to collect wastewater treatment fees. However, there is a limitation.
Households, which settle in wastewater treatment area, but not in MWA accounts would be free riders. The
solution is, therefore, to have BMA dealing directly with these users.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
ในหลายทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดเปลี่ยนจากสังคมชนบทและสังคมเกษตรกรรม
ไปสูสังคมสมัยใหมซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนไปเปนชุมชนเมืองและเกิดศูนยกลางอุตสาหกรรมตาง ๆ
ขึ้นมากมาย กอใหเกิดการอพยพของแรงงานจากภาคเกษตรกรรมในชนบทสูชุมชนเมืองมากขึ้น
การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ไดนํามาซึ่งปญหาความเนาเหม็นของน้ําใน
แมน้ําลําคลองตาง ๆ สงผลกระทบตอสุขภาพและอนามัย การอุปโภคบริโภคและการประกอบ
อาชีพของประชาชน ซึ่งรัฐบาลรวมถึงหนวยงานทองถิ่นก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของการแก
ปญหาน้ําเสียจึงจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียในเขตพื้นที่ตาง ๆ ขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนระดับทอง
ถิ่น เชน โครงการศึกษาความเหมาะสมของคาบริการและองคกรบริหารของทองถิ่นที่จัดใหมี
ระบบกําจัดน้ําเสียและระบบบําจัดมูลฝอย (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2542) รวมถึง
ระดับจังหวัด เชน โครงการศึกษาความเปนไปไดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเมือง
เชียงใหม (สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2534) จังหวัดภูเก็ต (TDRI, 1995)
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรมควบคุมมลพิษ, 2539) และในระดับลุมน้ํา เชน ลุมน้ําทาจีน
ตอนลาง (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) เปนตน
สภาพความเนาเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานครมีความสกปรกที่รุนแรงแตกตางกันตาม
อิทธิพลของแมน้ําเจาพระยาและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป หากประเมินจากขอมูลการใชน้ําของการ
ประปานครหลวง คาดวามีปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครปจจุบันประมาณ 2.4 ลานลูก
บาศก เมตรต อวัน จากการตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมพบวาปริมาณของเสียของ
กรุงเทพมหานครในรูปกิโลกรัมบีโอดีจากภาคอุตสาหกรรมมีประมาณรอยละ 26.8 ในขณะที่
ปริมาณของเสียจากชุมชนมีสูงถึงรอยละ 73.2 (กรุงเทพมหานคร, เอกสารเผยแพร) ซึ่งเปนน้ําเสียที่
เกิดจากอาคารบานเรือน ภัตตาคาร ตลาดสด โรงพยาบาล โรงแรม หอพัก ฯลฯ โดยเฉพาะใน
เขตพื้นที่ชั้นในที่มีประชากรอยูอยางหนาแนน เนื่องจากคูคลองในกรุงเทพมหานครในปจจุบันมี
หนาที่เปรียบเสมือนทอระบายน้ําเสียขนาดใหญที่รองรับน้ําเสียจากชุมชนโดยรวม โดยไมไดรับ
การบําบัดใหสะอาดไดมาตรฐานกอนปลอยลงสูคูคลองและแมน้ําเจาพระยาในที่สุด
เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียดังกลาวขางตน กรุงเทพมหานครไดจัดทําแผนหลักในการบําบัดน้ํา
เสียขึ้น โดยบริษัท CDM ในปพ.ศ. 2511 โดยเปนแผนรวมของระบบระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม
และกําจัดน้ําเสีย ตอมาในพ.ศ. 2524 Japan International Corporation Agency หรือ JICA ไดทบ
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ทวนแผนหลักดังกลาวและนําเสนอแนวทางในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
ใหม โดยแบงพื้นที่บําบัดน้ําเสียออกเปน 10 โซน และในพ.ศ. 2525 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ได ทบทวนและเสนอแนวทางการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
กรุงเทพมหานครอีกครั้ง จน พ.ศ. 2534 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดจัดทํา
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการจัดการน้ําเสียของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางไรก็
ตาม กรุงเทพมหานครไดนําแนวทางของ JICA และแนวทางอื่น ๆ มาประยุกตใช และเสนอผู
บริหารทั้งระดับกรุงเทพมหานครและรัฐบาลเพื่อขออนุมัติกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและระบบ
รวบรวมน้ําเสียมาอยางตอเนื่อง แตไมไดรับการพิจารณาในระยะแรกเพราะขอจํากัดทางดานงบ
ประมาณและปญหาสิ่งแวดลอมยังเปนลําดับรองจากปญหา อื่น ๆ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได
พิจารณาแกไขปญหาน้ําเสียภายใตงบประมาณที่จํากัดและแกไขเฉพาะจุด และมีพัฒนาการตอเนื่อง
เรื่อยมาจนไดรับอนุมัติใหดําเนินการจนถึงปจจุบันดังสรุปไดดังนี้ คือ
1.1.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงเห็น
ความสําคัญของวิกฤตการณน้ําเสียในกรุงเทพมหานครจึงไดพระราชทานแนววิธีการเพื่อใชในการ
บําบัดน้ําเสียและขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ใหเขารวมในการแกไขปญหาน้ําเสียของ
กรุงเทพมหานคร ไดแก โครงการปรับปรุงบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการ
บําบัดน้ําเสียบึงพระราม 9
1.1.2 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก
เปนการบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดที่มีปญหาน้ําเสียคอนขางวิกฤตและกอผลกระทบตอชุมชน
แหลงนั้นอยางสูง ไดแก โรงบําบัดน้ําเสียออนนุช และโรงบําบัดน้ําเสียพุทธมณฑล สาย 2
1.1.3 การรับโอนโรงบําบัดน้ําเสียจากการเคหะแหงชาติมาอยูในความดูแลของกรุงเทพมหานคร
นับตั้งแต พ.ศ. 2533 เปนตนมา ผูบริหารกรุงเทพมหานครไดพิจารณารับโอนโรงบําบัดน้ํา
เสียของการเคหะแหงชาติใหมาอยูในความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช
ประโยชนจากโรงบําบัดน้ําเสียของการเคหะแหงชาติ ใหเปนสถานที่ฝกอบรมบุคลากรในสังกัด
กองควบคุมน้ําเสียในขณะนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกบุคคลากรในการบริหารและ
ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญตอไป และยังใชเปนสถานที่ดูงานและศึกษาวิจัยของนักศึกษา
จากสถาบันตาง ๆ อีกดวย โดยมีขั้นตอนในการรับโอนโรงบําบัดน้ําเสียเปน 3 ระยะ ไดแก
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ระยะแรก เมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2533 ไดรับโอนโรงบําบัดน้ําเสียเคหะชุมชนหวยขวาง
และบางนา รวม 2 แหง
ระยะที่ 2 เมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2536 ไดรับโอนโรงบําบัดน้ําเสียคลองจั่น รามอินทรา ทุง
สองหอง 1 และทุงสองหอง 2 รวม 4 แหง
ระยะที่ 3 ในป พ.ศ. 2540 ไดรับโอนโรงบําบัดน้ําเสียบอนไก คลองเตย พิบูลวัฒนา บาง
บัว ทาทราย หัวหมาก และรมเกลา รวม 7 แหง
ในปจจุบันโรงบําบัดน้ําเสียทั้ง 13 แหงไดเขามาอยูในความดูแลของกรุงเทพมหานครแลว
โดยมีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 25,700 ลบ.ม.ตอวัน ครอบคลุมประชากรประมาณ
133,415 คน มีคาเดินระบบและบํารุงรักษารวมประมาณ 8.14 ลานบาทตอป โดยมีรายละเอียดคา
กอสราง คาเดินระบบและคาบํารุงรักษา และคาปรับปรุงระบบของโรงบําบัดน้ําเสียแตละแหง
แสดงในตาราง 1.1
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1.1.4 โครงการบําบัดน้ําเสียขนาดใหญตามแผนหลักการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครไดดําเนินโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียใน 7 พื้นที่ รวม 6 โครงการ
ครอบคลุมพื้นที่รวม 191.7 ตร.กม. สามารถบําบัดน้ําเสียโดยรวมไดประมาณ 992,000 ลบ.ม./วัน
1) โครงการบําบัดน้ําเสียสี่พระยา ครอบคลุมพื้นที่ 2.7 ตร.กม. ของเขตปอมปราบ ฯ สัม
พันธวงศ และบางรัก โรงบําบัดน้ําเสียมีขนาดความสามารถในการบําบัด 30,000 ลบ.ม./วัน ตั้งอยู
บริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม เปนระบบบําบัดแบบ Contact stabilization Activate Sludge ในวง
เงินคากอสรางรวม 450.4 ลานบาท แบงเปนคากอสรางระบบบําบัด 284.4 ลานบาท และเปนคากอ
สรางระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 166 ลานบาท โดยกรุงเทพมหานครเปนผูลงทุนรอยละ 100 กอสราง
แลวเสร็จและเดินระบบตั้งแต เดือนมกราคม 2537 เปนตนมา
2) โครงการบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทร ครอบคลุมพื้นที่ 4.1 ตร.กม. ของเขตพระนคร
โดยมีโรงบําบัดน้ําเสียขนาดความสามารถ 40,000 ลบ.ม./วัน ตั้งอยูบริเวณบานพานถม บางลําพู
เปนระบบบําบัดแบบ Two Stage Activated Sludge ในวงเงินคากอสรางรวม 883.18 ลานบาท แบง
เปนคาใชจายดานระบบบําบัด 462.27 ลานบาท และคาใชจายดานระบบทอ 420.91 ลานบาท โดย
รัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนรอยละ 100 ในขณะนี้เริ่มเดินระบบแลว
3) โครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) ครอบคลุมพื้นที่ 37 ตร.กม. ของเขตปอม
ปราบ สัมพันธวงศ ปทุมวัน ราชเทวี และบางสวนของเขตพระนคร ดุสิต พญาไท ดินแดง
ขนาดบําบัด 350,000 ลบ.ม./วัน เปนระบบบําบัดแบบ Activated Sludge With Nutrient Removal
ตั้งอยูที่บริเวณศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2
ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางในวงเงินรวม
5,991.73 ลานบาท แบงเปนดานระบบบําบัดน้ําเสีย 2,398.88 ลานบาท และดานระบบทอน้ําเสีย
3,592.85 ลานบาท โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนรอยละ 75 และกรุงเทพมหานครรอยละ 25 ของงบ
ประมาณ
4) โครงการบําบัดน้ําเสียยานนาวา ครอบคลุมพื้นที่ 28.5 ตร.กม. ของเขตบางรัก ยาน
นาวา สาทร และบางคอแหลม ขนาดบําบัด 200,000 ลบ.ม./วัน เปนระบบบําบัดแบบ Cyclic
Activated Sludge System (CASS or SBR) ตั้งอยูที่บริเวณปากคลองชองนนทรี มีคากอสรางรวม
4,406.95 ลานบาท แบงเปนดานระบบบําบัด 1,446.27 ลานบาท และดานระบบทอ 2,960.68 ลาน
บาท โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนรอยละ 60 และกรุงเทพมหานคร 40 ของงบประมาณ เริ่มเดิน
ระบบบําบัด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543
5) โครงการบําบัดน้ําเสียหนองแขม ภาษีเจริญ ราษฎรบูรณะ เปนระบบบําบัดแบบ
Activated Sludge Process with Vertical Loop Reactor แบงการดําเนินการออกเปน 2 แหง แหง
แรกครอบคลุมพื้นที่ 44 ตร.กม. ของเขตหนองแขม ภาษีเจริญ มีความสามารถบําบัดน้ําเสีย
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157,000 ลบ.ม./วัน มีคากอสรางดานระบบบําบัดเทากับ 894.99 ลานบาท และคากอสรางดาน
ระบบทอ 1,453.23 ลานบาท และระบบบําบัดแหงที่สองครอบคลุมพื้นที่ 42 ตร.กม. ของเขต
ราษฏรบูรณะ ความสามารถบําบัด 65,000 ลบ.ม./วัน ตั้งอยูที่บริเวณทุงครุ มีคาใชจายดานระบบ
บําบัดเทากับ 656.23 ลานบาท และคาใชจายดานระบบทอ 1,104.42 ลานบาท โดยรัฐบาลใหการ
สนับสนุนรอยละ 60 และกรุงเทพมหานครรอยละ 40 ของงบประมาณ ปจจุบันอยูระหวางกอสราง
6) โครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 4 จตุจักร ครอบคลุมพื้นที่ 33.4 ตร.กม. ของเขตดุสิต
พญาไท หวยขวางและจตุจักร ความสามารถบําบัด 150,000 ลบ.ม./วัน ตั้งอยูที่บริเวณซอยอินทาม
ระ ใชงบประมาณในการกอสรางรวม 4,025 ลานบาท โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนรอยละ 60 และ
กรุงเทพมหานครรอยละ 40 ของงบประมาณ ปจจุบันอยูระหวางประมูลหาผูรับเหมา
1.1.5 โครงการบําบัดน้ําเสียในอนาคต
โรงบําบัดน้ําเสียที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน สามารถบําบัดน้ําทิ้งไดประมาณ 992,000 ลบ.
ม./วัน คิดเปนประมาณรอยละ 40 ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น (ชาญชัย วิทูรปญญากิจ: 4) ซึ่งยังไมเพียง
พอที่จะควบคุมปญหาน้ําเสียตามคูคลองใหดีขึ้นได จึงไดวางแผนการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
ระยะสั้นในระยะเวลา 5 ป (ป 2540-2544) ดังนี้
1)
โครงการบําบัดน้ําเสียระยะที่ 5 (พระโขนง-คลองเตย) ดําเนินการบําบัดน้ําเสียใน
พื้นที่เขตพระโขนง คลองเตย ครอบคลุมพื้นที่ 57.3 ตร.กม. และอีกรอยละ 28 ของเขตประเวศ
สามารถรับน้ําเสียได 320,000 ลบ.ม./วัน
2)
โครงการบําบัดน้ําเสียระยะที่ 6 (ธนบุรี) ดําเนินการบําบัดน้ําเสียในพื้นที่เขตบาง
พลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ ธนบุรี คลองสาน และบางสวนของเขตจอมทอง สามารถรับ
น้ําเสียได 575,000 ลบ.ม./วัน
3)
โครงการบําบัดน้ําเสียระยะที่ 7 (หนองบอน) ดําเนินการบําบัดน้ําเสียในพื้นที่เขต
ประเวศ และพระโขนง สามารถรับน้ําเสียได 125,000 ลบ.ม./วัน
เมื่อการดําเนินงานในอีก 3 โครงการแลวเสร็จ จะสามารถบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานครไดอีก 995,000 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมพื้นที่อีกประมาณ 163.3 ตร.กม. เมื่อรวมกับ
พื้นที่ที่กําลังกอสรางอยูในปจจุบัน คาดวาจะสามารถบําบัดน้ําเสียไดรวม 1,987,000 ลบ.ม./วัน คิด
เปนพื้นที่ที่บําบัดน้ําเสียรวม 355 ตร.กม. ซึ่งสามารถบําบัดน้ําเสียที่เปนปริมาณน้ําเสียสวนใหญที่
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครได โดยรายละเอียดโครงการบําบัดน้ําเสียรวมของกรุงเทพมหานครทั้ง
9 โครงการที่กลาวมานี้ แสดงในตารางที่ 1.2
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จากตารางที่ 1.1 และ 1.2 พบวา ในการแกไขปญหาน้ําเสียในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง
ภาครัฐบาลและกรุงเทพมหานครตองลงทุนในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเปนเงินกวา 60,000
ลานบาท และยังตองรับภาระในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียอีกกวา 900 ลานบาทตอป ซึ่งเงินงบ
ประมาณดั งกลา วล วนมาจากเงิ นภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ในขณะที่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้นที่จะเปนผูไดรับประโยชนจากการบําบัดน้ําเสีย จึงเกิดความไมเปนธรรม
ขึ้น รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 โดยให
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียเพื่อคืนทุนตามหลักการที่วา ผูใดกอมล
พิษ ผูนั้นตองรับผิดชอบคาใชจายในการบําบัดมลพิษนั้น (Polluter Pays Principle)
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากพื้นที่บําบัดน้ําเสียสวนใหญในประเทศไทย พบวามีเพียง 2
แหงเทานั้นที่สามารถเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจากชุมชน คือ เมืองพัทยาและเทศบาลตําบล
ปาตอง ทั้งที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนกระจายอยูทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 78 แหง แบง
เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่ทําการเดินระบบแลว 35 แหง ระบบบําบัดน้ําเสียที่กําลังสงมอบ 11 แหง
ระบบบําบัดน้ําเสียที่กําลังกอสราง 19 แหง และระบบบําบัดน้ําเสียที่กอสรางเพิ่มเติม 3 แหง อยาง
ไรก็ตามจะพบวามีถึงกวา 40 แหงที่ตองหยุดเดินระบบ เนื่องจากทองถิ่นขาดงบประมาณดําเนินการ
และไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจากประชาชนในพื้นที่บําบัดน้ําเสียได
จะเห็นไดวาประเด็นสําคัญในการแกไขปญหาน้ําเสียไมไดอยูที่การมีระบบบําบัดน้ําเสียเทา
นั้น แตอยูที่มีการเดินระบบอยางสม่ําเสมอ การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจึงถือเปนหัวใจ
สําคัญที่จะทําใหสามารถเดินระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทาง
ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย โดยเลือกกรุงเทพมหานครเปนกรณีศึกษา

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อวิเคราะหหาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาจะเลือกกรุงเทพมหานครเปนกรณีศึกษา โดยจะศึกษาเฉพาะการจัดการน้ําเสีย
ชุมชนที่เดินระบบอยูในปจจุบัน คือ โรงบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทร โรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยา
และโรงบําบั ด น้ําเสี ย ช อ งนนทรี โดยใช ก รณี ก ารเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการเก็ บ ขนขยะของ
กรุงเทพมหานคร และการเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี และเทศ
บาลตําบลปาตองจังหวัดภูเก็ต ประกอบการวิเคราะห
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1.4 วิธีการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ในการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการศึกษาแบงเปน

ใช

1) ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยมีแหลงขอมูลที่สําคัญคือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกรณีศึกษา และพื้นที่ที่มีการจัด
เก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย คือ เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี และตําบลปาตองจังหวัดภูเก็ต
โดยลักษณะของขอมูลแบงออกเปน
ข อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ โ ดยอาศั ย การสุ ม ตั ว อย า งแบบจงใจ
(Purposive Sampling) จากประชากรที่เปนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทางดานจัดการน้ําเสียและการจัด
เก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลตําบลปาตอง และการ
เก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร โดยจะเปนขอมูลเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียใน
ปจจุบัน แนวทางการดําเนินการจัดการน้ําเสียในอนาคต แนวทางในการดําเนินการจัดเก็บคาธรรม
เนียม อุปสรรค และแนวทางแกไข เปนตน
- ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชน้ํา และขอมูลดานประชา
กร เศรษฐกิจ การเงิน การปกครอง กฎหมาย การบริหารองคกร โดยขอมูลทุติยภูมิเหลานี้จะได
จากการรวบรวมจากเอกสารรูปแบบตาง ๆ ไดแก หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร
เอกสารเผยแพร เปนตน
2) ขั้นการวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได โดยอาศัยแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับการทําใหสิ่งแวด
ลอมมีราคา ผานการจัดเก็บคาธรรมเนียมอันเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรประเภทหนึ่งตามแนว
คิดผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) เพื่อขจัดผลกระทบภายนอกที่นักเศรษฐศาสตร
เชื่อวาเปนบอเกิดของปญหามลพิษ โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน
การวิ เ คราะห ห าอุ ป สรรคในการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการบําบั ด นําเสี ย ของ
กรุงเทพมหานคร โดยเปนการวิเคราะหขอมูลของกรุงเทพมหานคร เทศบาลตําบลปาตอง และ
เมืองพัทยา ทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่รวบรวมได เพื่อเสนออุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรม
เนียมการบําบัดนําเสียของกรุงเทพมหานคร
เปนการวิเคราะหเพื่อหารูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม
ของกรุงเทพมหานคร ทั้งอัตราคาธรรมเนียมและหนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
โดยนําขอมูลที่รวบรวมจากเมืองพัทยาและเขตปาตอง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
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บําบัดน้ําเสียในปจจุบัน และขอมูลการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร มา
ประกอบการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร

1.5 สมมติฐานของการศึกษา
1)
ปจจัยดานกฎหมายและการนํากฎหมายไปปฏิบัติ เปนอุปสรรคในการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
2)
ประเทศไทย

ความสามารถในการบังคับชําระเงิน เปนอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมใน

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1)
เปนประโยชนตอกรุงเทพมหานครที่จะทราบถึงอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรม
เนียมบําบัดน้ําเสียและหาแนวทางในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม รวมถึง
หนวยงานหรือทองถิ่นอื่น ๆ ในการนําผลการศึกษาไปปรับใชกับพื้นที่ของตน
2)
เปนการนําหลักการทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม ในการพิจารณาบริการประเภทหนึ่งของกรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากการใชศาสตร
ประเภทอื่น ๆ ซึ่งชวยใหมีทรรศนะที่กวางขวางมากขึ้น
3)
อื่น ๆ เพิ่มขึ้น

เปนประโยชนแกการศึกษาวิจัยกอใหเกิดความสนใจติดตามคนควาวิจัยในแงมุม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนที่มาของสินคาและบริการตาง ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนทั้งในดาน
การใชบริโภคโดยตรงและใชเปนแหลงรองรับของเสียจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งในมุมมองของ
นักเศรษฐศาสตรเชื่อวาปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอมเกิดจากการที่กลไกราคาทํางานไดไมมีประ
สิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดจากการที่รัฐเขาแทรกแซงการทํางานของกลไกราคาเพื่อความเปนธรรมใน
สังคม หรืออาจเกิดจากความลมเหลวของกลไกราคา จากการที่ผูประกอบการผลักภาระคาใชจาย
สวนที่ตนตองรับผิดชอบใหกับสังคมเพื่อลดตนทุนการผลิต กอใหเกิดมลพิษซึ่งเปนผลกระทบภาย
นอกของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นถาสามารถนําผลภายนอกรวมเขาเปนตนทุนของหนวยธุรกิจไดก็จะ
สามารถแกปญหามลภาวะได ดังนั้นแนวคิดที่เกี่ยวของในการศึกษาจึงประกอบดวย
2.1.1 ทฤษฎีตนทุน
ตนทุนในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง คาใชจายสําหรับทรัพยากรที่ใชไปทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน ที่จะตองประเมินขึ้นสําหรับทรัพยากรหรือบริการใดที่ผูเปนเจาของเสียสละให
แกการผลิตนั้น รวมทั้งผลพวงหรือผลภายนอกทางดานลบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น (สมคิด แกวสนธิ
และภิรมย กมลรัตนกุล, 2536 อางถึงใน รักษพงศ วงศาโรจน, 2541)
ตนทุนทางเศรษฐศาสตรมีความแตกตางไปจากตนทุนทางบัญชี กลาวคือ ตนทุนทางบัญชี
หมายถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงและมีการจายเปนตัวเงินหรือสิ่งของ เปนสิ่งเดียวกับตนทุนที่จายจริง
มองเห็น (Explicit Cost) สามารถแสดงหลักฐานเพื่อลงบัญชีได สวนตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะมี
ขอบเขตและความหมายกวางมากกวา โดยจะรวมทั้งคาใชจายที่จายจริงเปนตัวเงินและสิ่งที่ไมได
จายจริงเปนตัวเงิน คือ รวมทั้งตนทุนที่แจงชัด (Explicit Cost) และตนทุนที่ไมแจงชัด (Implicit
Cost) โดยการประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตไมมีการจายจริงเปนตัวเงินหรือสิ่งของ ซึ่งเจาของ
ปจจัยการผลิตนั้นมักเปนผูผลิต จะประเมินตามหลักตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ
เปนมูลคาที่เจาของปจจัยการผลิตเสียโอกาสจากการไมนําทรัพยากรนั้นไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ แต
นํามาใชในกิจกรรมของตนเอง
โดยตนทุนที่หนวยธุรกิจนับเปนตนทุนในการผลิตของตน เรียกวา ตนทุนเอกชน (Private
Cost) หรือตนทุนภายใน (Internal Cost) และในการผลิตสินคาจํานวนหนึ่ง ผูผลิตพยายามหาแนว
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ทางที่จะทําใหตนทุนเอกชนของตนมีคาต่ําสุด ความพยายามดังกลาวในบางครั้งอาจเปนผลใหเกิด
ตนทุนบางอยางขึ้นกับบุคคลอื่นในสังคมได เรียกวาตนทุนภายนอก (External Cost)
ในลักษณะเดียวกัน กระบวนการผลิตของหนวยธุรกิจก็อาจกอใหเกิดผลประโยชนแก
บุคคลอื่น ๆ ในสังคมไดเชนกัน เรียกวาเปน ผลประโยชนภายนอก (External Benefit) ตนทุนและ/
หรือผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งที่มีตอ
บุคคลอื่น ๆ ในสังคม รวมเรียกวาผลภายนอก (Externalities) (นราทิพย ชุติวงศ, 2537: 275)
2.1.2 การทําตนทุนภายนอกใหเปนตนทุนภายในของผูประกอบการ (Internalized effect Cost)
เนื่องจากมลภาวะสวนใหญเมื่อเกิดขึ้นแลวไดสงผลกระทบตอสังคม ทําใหเกิดความเสีย
หาย มูลคาความเสียหายตอสังคมนี้ไดกลายเปนตนทุนภายนอก ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขสอง
ประการ (สมพร อิศวิลานนท, 2540: 176) คือ
1)
เปนกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งหรือหนวยธุรกิจหนึ่งไดทําใหบุคคลหรือหนวยธุรกิจอื่น
เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
2)

ผูที่เปนฝายสูญเสียทางเศรษฐกิจนั้น มิไดรับการชดเชยแตอยางใด

สําหรับกรณีที่ฝายเสียหายไดรับการชดเชย เราเรียกวาเปนการแกไขผลกระทบโดยรวมเขา
ไปเปนตนทุนการผลิตของหนวยธุรกิจนั้น (Internalized Effect)
การใชหลักการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม หมายถึงการที่จะ
ตองนําเอาคาใชจายภายนอก (External cost) ซึ่งก็คือการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม หรือคาความ
เสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการประกอบกิจการของตนไปคิดเปนตนทุนดวย โดยมี
หลักการสําคัญที่วา เมื่อผูบริโภคไดรับสัญญาณที่ถูกตองก็จะตัดสินใจในการบริโภคไดถูกตอง
โดยสัญญาณที่ถูกตองนี้คือ “ราคา” ซึ่งราคาที่ถูกตอง หมายถึง ราคาที่ปราศจากการบิดเบือน ทั้ง
นี้เพื่อปรับพฤติกรรมของทุกฝาย ไมวาจะเปนผูผลิต หรือผูใชทรัพยากร หรือผูบริโภค ทั้งในสวน
ของภาคเอกชนและภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
[สศช.], 2540:4-1)
ราคาที่ถูกตอง = Marginal Opportunity Cost (MOC) หรือเรียกวา Full-Cost หรือราคาเต็ม
ประกอบดวย
1) Marginal Production Cost (MPC) เกี่ยวของกับการผลิต
2) Marginal User Cost (MUC) เปนคาความหายากของทรัพยากร ซึ่งเทากับทรัพยากรที่มี
อยู ถาหากการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในวันนี้แลว ยังทําใหอนุชนรุนหลังมีใชอยู แสดงวา
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ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเปนทรัพยากรหมุนเวียน เพราะฉะนั้นตนทุนสวนนี้จะเทากับ 0 แตถาการใช
วันนี้แลวทําใหอนุชนรุนหลังไมมีใช แปลวา ในวันขางหนาอนุชนจะตองดิ้นรนหาทรัพยากรมาทด
แทนเพราะฉะนั้นตนทุนสวนนี้จะเกิดขึ้นกับอนุชนรุนหลังดังนั้นตนทุนสวนนี้มีจริง (MUC > 0)
3) Marginal Externality Cost (MEC) เปนตนทุนที่นําทรัพยากรมาใชแลวกอใหเกิดผล
กระทบดานสิ่งแวดลอม
ดังนั้น ราคาเต็ม (MOC) = MPC + MUC + MEC
ราคาเต็มนี้ นักเศรษฐศาสตรเชื่อวา จะสะทอนตนทุนที่แทจริงของการใช การกําหนด
ราคาเต็มนี้ความยากอยูที่การหาคาของ MUC และ MEC ดังนั้นในทางปฏิบัติมักจะคํานึงถึงแต MPC
เทานั้น จึงทําใหราคาสินคาต่ํากวาที่ควรจะเปน ทําใหพฤติกรรมการบริโภคถูกบิดเบือนไป
รูปที่ 2.1 แสดงพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกบิดเบือน
ราคา
D
P2
P1
S2

S2
S1

S1

D
Q2 Q1

ปริมาณสินคา

ที่มา : เรืองเดช ศรีวรรธนะ, 2531 : 67
ในกรณีที่ความสามารถของธรรมชาติในการรับและฟนฟูสภาพของเสียที่ถูกถายทิ้งจากโรง
งานมีมากและผูผลิตไมตองเสียคาใชจายในการใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมนั้น ตนทุนในการผลิต จะ
ต่ํา ดังแสดงดวยเสนอุปทาน S1S1 อยางไรก็ดีหากผูผลิตมีความจําเปนตองจัดสรางระบบรองรับของ
เสียขึ้นเองคาใชจายในการผลิตจะเพิ่มขึ้น ตนทุนในการผลิตจะสูงขึ้น แสดงไดดวยเสน S2S2 ใน
กรณีที่สามารถใชประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ราคาสินคา คือ P1 ซึ่งจะต่ํากวา P2
ราคาที่ต่ํากวานี้คือประโยชนที่ผูบริโภคหรือสังคมไดรับจากการใชธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมให
เปนประโยชน (เรืองเดช ศรีวรรธนะ, 2531 : 67)
ความแตกตางเบื้องแรกของผลกระทบภายนอก คือ มลพิษที่ปรากฏทางกายภาพ (ดาน
วิทยาศาสตร) มิไดหมายความวาจะมีมลพิษในเชิงเศรษฐกิจ และยิ่งเปนความลําบากที่จะทําความ
เขาใจก็คือจากการสังเกตจะพบวาแมจะมีมลพิษ แตในเชิงเศรษฐกิจก็มีแนวโนมวาไมควรกําจัดมล
พิษใหหมดไป เห็นไดจากรูปที่ 2.2
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รูปที่ 2.2 แสดงระดับสมดุลยของผลกระทบภายนอก
ตนทุน,ผลได
X

MEC

MNPB
A

Y
B

D
C

O
Q*
Qz
ที่มา : (วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ, 2536 : 133)

ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, Q

แกนนอนแสดงถึงระดับของกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ ตนทุน ผลได หรือประโยชนจะ
แสดงโดยแกนตั้ง MNPB คือผลไดสุทธิของเอกชนหนวยสุดทาย (Marginal Net Private Benefits)
MNPB แสดงถึงผลไดสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนระดับของกิจกรรมไป 1 หนวย MEC คือ ตน
ทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น (Marginal External Cost) นั่นคือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากมลพิษที่
เปนผลของกิจกรรม Q ที่เพิ่มขึ้น
ระดับผลกระทบภายนอกที่สูงสุดจะอยูที่จุด MNPB = MEC นั่นคือ สังคมมีเปาหมายที่จะ
ทําใหผลไดทั้งหมดลบดวยตนทุนทั้งหมดมีคาสูงสุด จากรูปจะเห็นไดวา OXY เปนที่ของผลได
สุทธิมากที่สุด ดังนั้น Q* จึงเปนระดับของกิจกรรมที่สูงสุด สิ่งที่ตามมาคือ ระดับของมลพิษที่เกิด
จากกิจกรรมก็นับวาเปนระดับมลพิษที่สูงสุดดวย สําหรับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สอดคลอง
กับระดับมลพิษสูงสุด Q* ก็คือ พื้นที่ OYQ* นี้เปนระดับผลกระทบภายนอกที่สูงสุด
การหาระดับมลพิษสูงสุด Q* สามารถหาไดโดย
ที่ Q*
MNPB = MEC
MNPB = P – MC
เมื่อ MEC คือ ตนทุนหนวยสุดทายในการผลิตสินคาและกอใหเกิดมลพิษ
ดังนั้น
P - MC = MEC
P
= MEC + MC
MEC + MC คือผลรวมของตนทุนหนวยสุดทายของกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบภาย
นอก เรียกวา ตนทุนหนวยสุดทาย (MSC)
ฉะนั้น

MNPB = MEC และ P = MSC

16

ราคาเทากับตนทุนสังคมหนวยสุดทายเปนเงื่อนไขของพาเรโตออพติมั่ม (Pareto Optimum)
(วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ, 2536 : 132-134)
2.1.3 แนวคิดผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ (Polluter Pays Principle)
หลักการผูกอมลพิษตองรับผิดชอบเริ่มมาจากพื้นฐานทางดานธุรกิจกับสิ่งแวดลอม กลาว
คือผูใดกอมลพิษ ผูนั้นตองรับผิดชอบในความเสียหายหรือรับภาระในการบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้น
หลักการนี้วางอยูบนพื้นฐานที่วา ทุกคนมีสิทธิอยางสมบูรณในสิ่งแวดลอมที่ดี ดังนั้นผูใดที่ทําให
คุณภาพสิ่งแวดลอมมีคุณภาพเสื่อมลง จะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมนั้น
ภายใตหลักการนี้ (ที่เครงครัด) จะไมมีการชวยเหลืออุดหนุนผูกอมลพิษแตอยางใด ผูกอมลพิษจะ
ตองรับผิดชอบคาใชจายในดานการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หลักการผูกอมลพิษตองรับผิดชอบไดถูกนํามาใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในกลุมองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD)
ไดนําหลักการนี้มาใช อยางจริงจังและเปนระบบตั้งแต พ.ศ. 2515 อยางไรก็ตามการนําหลักการนี้
ไปใชจะตองมีการประยุกต กําหนดรูปแบบ วิธีการ การดําเนินการ ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทยไดเริ่มที่จะนําเอาหลักการนี้มาใชอยางจริงจัง โดยได
กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 วา “ใหนําหลักการผูสรางปญหา
มลพิษ จะตองเปนผูรับภาระในการบําบัดและกําจัดมลพิษมาใชภายในระยะเวลาของแผนพัฒนา
แหงชาติ ฉบับที่ 7”
นักเศรษฐศาสตรไดสรางทฤษฏีและแนวคิดหลายประการขึ้นมาเพื่อประกอบกับหลักการผู
กอมลพิษตองรับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 แนวทางใหญ ๆ คือ
1)

การบังคับและควบคุมโดยตรง (Direct Command and Control)

วิธีการนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการที่วา ทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยกฎหมายทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับประเทศ ระดับภาค หรือระดับทองถิ่น มาตร
ฐานดังกลาวจะเกี่ยวของกับระดับของเสียที่ปลอยออกมา คุณภาพของเครื่องตรวจวัดหรือลักษณะ
ของผลิตภัณฑที่ผลิตปลอยออกมา ซึ่งเปนวิธีที่ไดผลอยางรวดเร็วและสะดวกตอการนําไปปฎิบัติ
จึงเปนวิธีการที่เชื่อถือไดดีที่สุดในการปองกันผลกระทบจากมลพิษที่ไมพึงปรารถนา แตวิธีการ
ควบคุมโดยตรงนี้มีขอบกพรองอยูมาก กลาวคือ การบริหารและการตรวจสอบเพื่อใหทราบวาอยู
ในเกณฑมาตรฐานหรือไมกระทําไดไมสะดวก การตรวจวัดเสียคาใชจายสูง การรวบรวมขอมูล
เพื่อกําหนดคามาตรฐาน (Standard) ตองใชคาใชจายสูงและใชเวลามาก นอกจากนี้การลงโทษโดย
นําคดีขึ้นสูศาลเกิดความลาชา
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2)
การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic Instrument) แบงออกเปน 5 กลุม
(สศช., 2541 : บทที่ 4 หนา 2) คือ
2.1 กลุมที่เกี่ยวของกับสิทธิ (Rights)
Property Rights เปนการสรางสิทธิใหแกทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีขอบเขตแน
นอนและเขาถึงไดโดยเสรี ซึ่งมีตนทุนในการควบคุมดูแลสูงและถูกใชประโยชนไดงาย ฉะนั้นการ
สรางสิทธิ์จะกอใหเกิดกรรมสิทธิ์ ถามีผูเขาใชประโยชนจะกอใหเกิดตนทุนสวนบุคคลของเจาของ
กรรมสิทธิ์นั้น ทําใหมีแรงจูงใจที่จะปกปองและดูแลการใช หากไมมีระบบกรรมสิทธิ์ ผูเขาใช
ทรัพยากรธรรมชาติตางถือวาทรัพยากรนั้นไมมีตนทุน ทําใหแยงกันตักตวงจนทรัพยากรเสื่อม
โทรมไปในที่สุด (มิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2538 : 18)
2.2 การใชเครื่องมืออิงตลาด (Market-Based Instruments)
ระบบนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานความสามารถในการบําบัดมลพิษใหเปนไปตามมาตร
ฐานที่ กําหนด ทั้ ง นี้ ตั้ ง อยู บ นข อ สมมติ ฐ านว า ผู ที่ มี สิ ท ธิ จึ ง จะเข า ไปใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติได โดยเครื่องมือในกลุมนี้ทําใหตองเอาคาเสียหายหรือคาการใชสิ่งแวดลอม
มาคิดเปนตนทุนดวย โดยเครื่องมือที่ใชกันแพรหลาย คือ ระบบการคาใบอนุญาตการปลอยมลพิษ
(Tradable หรือ Transferable Permits) เปนระบบใหมในการสรางสิทธิในการปลอยมลพิษ ภายใต
ระบบการคานี้ ผูปลอยมลพิษทุกคนจะตองถือใบอนุญาตเพื่อที่จะปลอยมลพิษ ใบอนุญาตหนึ่งใบ
จะอนุญาตใหผูถือปลอยมลพิษไดขนาดหนึ่ง (ไมวาจะเปนปอนด หรือตัน แลวแตกําหนด) ธุรกิจ
แตละรายจะตองทําการปลอยสารพิษใหไดตามที่ระบุไวในใบอนุญาต หากผูปลอยมลพิษกระทํา
การปลอยเกินใบอนุญาตที่ไดรับ จะตองมีบทลงโทษรุนแรง ดังนั้นจํานวนรวมของใบอนุญาตที่อยู
ในมือผูปลอยมลพิษทุกคนก็จะเทากับปริมาณการปลอยมลพิษทั้งหมดที่รัฐบาลตองการ ใบอนุญาต
ที่วานี้สามารถทําการซื้อขายกันไดอยางอิสระสําหรับผูที่เขารวมในตลาดการคาใบอนุญาตทุกราย
(วรรณสิริ รงรองเมือง, 2542 : 16) โดยตองมีการสรางตลาดการซื้อขายใบอนุญาตขึ้นมารองรับ
ซึ่งควรจะตองมีสมาชิกมากพอ เพื่อใหตลาดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการซื้อขายกัน
แลวระหวางผูที่มีความตองการใบอนุญาตซึ่งอาจเปนผูประกอบการที่มาใหมหรือมีการผลิตเพิ่ม กับ
ผูที่มีใบอนุญาตที่เกินความตองการ ดวยวิธีนี้ราคาของใบอนุญาตจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทาน
ของตลาด ซึ่งก็จะขึ้นอยูกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทั้งในดานการผลิตและในดานการบําบัดน้ํา
เสีย ถือเปนการแกปญหา Asymmetric Information ซึ่งเกิดจากที่รัฐบาลไมรูขอมูลของปริมาณมล
พิษและระดับเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษของเอกชน(สศช.,2541 : บทที่ 11 หนา 7)
2.3 เครื่องมือทางการคลัง (Fiscal Instruments)
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เครื่องมือในกลุมนี้ รวมถึงการใชมาตรการทางภาษีหรือเงินสนับสนุนเพื่อทําให
ราคาของผลิตภัณฑ หรือสินคาสะทอนคาความเสียหายทางสังคมและสิ่งแวดลอม นับวาเปนมาตร
การที่พยายามที่จะอุดชองวางระหวางคาลงทุนในการผลิตของภาคเอกชน กับคาความเสียหายทาง
สังคมที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนั้น ซึ่งเปนวิธีที่ใชกันมากในหลายประเทศ เมื่อเกิดปญหามลพิษ
ในวงกวางซึ่งประชาชนในชุมชนหรือสังคมหนึ่ง ๆ ตางมีสวนรวมในการสรางมลพิษ
โดยหลักการ วิธีการนี้จะกระทบกับการคลังของรัฐบาล เชน ภาษีสิ่งแวดลอม
(Pollution Tax) หรือ ภาษีผลิตภัณฑที่มีผลเสียตอสิ่งแวดลอม (Input/Output Tax) หรือ การเก็บภาษี
ที่ตางกัน (Tax Differentiation) ในกรณีน้ํามันไรสารตะกั่ว เปนตน อีกเครื่องมือที่ยังขัดแยงกันอยู
คือการใหเงินสนับสนุน (Subsidy) เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อแบงเบาภาระคาใชจาย
ทั้งหมดของผูกอใหเกิดมลพิษ แตปญหาคือการใหเงินสนับสนุนชวยเหลือนั้น ๆ จะไปบิดเบือน
(Distort) ราคา ทําใหราคาที่ผูบริโภคจายต่ํากวาที่ควรจะเปนราคาเต็ม
2.4 เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments)
เครื่องมือในกลุมนี้รวมถึงการใหเงินสนับสนุนหรือจูงใจในการดําเนินการที่เปน
ประโยชนตอสิ่งแวดลอม เชน การมีกองทุนสิ่งแวดลอม หรือกองทุนหมุนเวียน หรือเงินกูดอก
เบี้ยต่ํา สําหรับใชในการลงทุนสรางระบบบําบัดมลพิษ หรือการปลูกปาหรือการฟนฟูและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ
2.5 การเก็บคาธรรมเนียม (Charges)
คือเครื่องมือที่ใชในการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการ โดยชนิดของการ
เก็บคาธรรมเนียม (Charge) แบงไดเปน
- คาธรรมเนียมจากปริมาณของเสียที่ปลอยออกมา (Effluent Charge) เปนการ
เรียกเก็บเงินคาปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม โดยผูประกอบการจะตองรับผิดชอบในการบําบัดให
ไดมาตรฐานเสียกอน จึงจะสามารถระบายออกสูสิ่งแวดลอมได
- เก็บคาผูใชประโยชน (User Charge) เปนเงินที่เรียกเก็บเปนคาบริการในการ
รวบรวมและกําจัดมลพิษ เชน การเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขยะจากบานเรือน และการเก็บคา
ธรรมเนียมการปลอยน้ําทิ้งลงในทอระบายน้ําของเทศบาล ซึ่งบางคนเห็นวากรณีนี้นาจะเปนการ
จายคาใชจายธรรมดาสําหรับการบริการกําจัดมลพิษมากกวาที่จะเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการ
กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม ระบบ user charge นี้ใชในทุกประเทศสมาชิก OECD
- คาใบอนุญาตและคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม (Ambient Permit/Ambient
Charge) มีความคลายคลึงกับ Effluent Charge แตแตกตางกันที่ Ambient Charge จะขึ้นอยูกับสถาน
ที่ตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษ โอกาส และความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอม อัน
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เนื่องมาจากการปลอยมลพิษนั้น ๆ การคิดคํานวณจึงมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น และตองการขอ
มูลสนับสนุนมากยิ่งขึ้นไปดวย
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ตาราง 2.1 แสดงการเปรียบเทียบมาตรการในการควบคุมสิ่งแวดลอม
มาตรการ
วิธีการ
ผลดี/ผลเสีย
การบังคับควบคุมโดย เปนการบังคับควบคุมโดยตรงดวย ขอดีคือ สามารถควบคุมปริมาณมลพิษไดดีถา
การออกมาตรฐานและบั ง คั บ ให มีการควบคุมที่รัดกุม ซึ่งตองเสียคาใชจายสูง
ตรง
ต อ งมี ก ารบําบั ด น้ําเสี ย ให ไ ด ต าม อีกทั้งมีกระบวนการที่ยุงยากและมีความลาชา
มาตรฐาน
ราคาใบอนุญ าตจะขึ้น อยู กับอุปสงคและอุป
การใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง Tradable Permit
ผูปลอยมลพิษสามารถปลอยมลพิษ ทานรวมถึ ง เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต และการ
การตลาด
ไดตามใบอนุญาตในการปลอยมล บําบัดมลพิษ ทําใหสามารถใชกลไกราคาใน
การปรับสมดุลย ซึ่งจะทําใหการจัดการมลพิษ
พิษ ซึ่งสามารถซื้อขายได
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชวยแก
ปญหา Asymmetric information อีกดวย
โดยหลักการสอดคลองกับแนวคิดในการจัด
กลุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ - Property Rights
การสิ่งแวดลอมในทางเศรษฐศาสตร แตใน
สิทธิ
ทางปฏิบัติทําไดยาก
ขอดี คือ เปนรายรับของรัฐบาล แตการให
เครื่องมือทางการคลัง - ภาษี (Tax)
- การใหเงินอุดหนุน (Subsidy) เงินอุดหนุนยังกอใหเกิดการบิดเบือนราคาให
ต่ํากวาที่ควรจะเปนราคาเต็ม
ขอดี คือ สรางแรงจูงใจใหมีการจัดการสิ่ง
เครื่องมือทางการเงิน - กองทุนสิ่งแวดลอม
- การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
แวดลอมที่ดี แตหากไมมีการจัดการที่ดี ก็อาจ
กอใหเกิดการบิดเบือนราคาเชนเดียวกับการ
ใหเงินอุดหนุน
ขอดี คือ เปนแหลงรายไดของรัฐ สามารถ
การเก็บคาธรรมเนียม - คาใชบริการ (User Charge)
สรางแรงจูงใจในการบําบัดมลพิษไดดี อีกทั้ง
- คาปลอยมลพิษ
(Charge)
มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ แตในการเก็บ
(Effluent/Emission Charge)
คาใชบริการ จําเปนจะตอง ลงทุนในการกอ
- คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม
สรางระบบบําบัดมลพิษสูง อีกทั้งอัตราคา
(ambient Charge)
ธรรมเนียมที่เก็บไดมักจะต่ํา ทําใหรัฐตองรับ
ภาระ
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จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช
หลักการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม พบวาในการจัดการมลพิษทางน้ํา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสมที่สุด คือ คาธรรมเนียมการปลอยน้ําเสีย (User Charge)
เพราะเปนแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีความเปนธรรมและสามารถอธิบายตอประชา
ชนได (สศช.,2541 : บทที่ 11 หนา 9)

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมชนบทมาสูสังคมเมือง สงผลใหเกิดปญหามล
พิษขึ้นตามมามากมาย รวมทั้งปญหาน้ําเสีย ซึ่งมีสาเหตุสําคัญจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการใชทรัพยากรอยางขาดประสิทธิภาพ จึงเกิด
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการวาดวยหนาที่และความรับผิดชอบของผูกอใหเกิดมลพิษขึ้น เพื่อจะไดมีผู
รับผิดชอบในการกอความเสียหาย นั่นคือ แนวคิดผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle)
โดยในประเทศไทยไดกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 วา “ใหนําหลัก
การผูสรางปญหามลพิษจะตองเปนผูรับภาระในการกําจัดและบําบัดมลพิษมาใชภายในระยะเวลา
ของแผนพัฒนาแหงชาติฉบับที่ 7”
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ผานมา รัฐไดใชมาตรการการบังคับและควบคุมโดยตรงมาโดย
ตลอด เชน การกําหนดใหอาคารบางประเภทตองบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานกอนระบายออกสูสิ่ง
แวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซึ่งแนวทางนี้ดูเหมือน
สอดคลองกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย แตในทางปฏิบัติกลับพบวา ภาระในสวนของภาครัฐ
เพิ่มมากขึ้นในขณะที่คุณภาพสิ่งแวดลอมเองก็ไมไดมีแนวโนมที่ดีขึ้น มาตรการบังคับและควบคุม
โดยตรงจึงดูเหมือนไมมีประสิทธิภาพ ที่เปนเชนนี้เพราะ (สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม, 2541)
- ในสวนของภาครัฐ การบังคับใหผูประกอบการตองบําบัดมลพิษไดมาตรฐานตามที่
กําหนดนั้น (Effluent/Emission Standard) ทั้ง ๆ ที่รัฐเองก็ไมมีขอมูลการบําบัดมลพิษของอุตสาห
กรรมแตละประเภทอยางแทจริง ดวยวิธีการนี้จึงเปนการบังคับใหผูประกอบการตองใช Best
Available Control Technology (BACT) เพื่อบําบัดมลพิษใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ยิ่ง
บทกําหนดลงโทษไมรุนแรง ที่จะทําใหผูฝาฝนเห็นวาไมคุมกับการหลีกเลี่ยง ในกรณีเชนนี้ ถาผู
กอมลพิษเลี่ยงไดก็จะเลี่ยง
- ในสวนของผูประกอบการเอง มองวาวิธีการนี้ไมไดเปนการลดมลพิษ ณ ตนทุนต่ําสุด
อีกทั้งยังเปนการแกไขที่ปลายเหตุ เพราะยิ่งเพิ่มกฎระเบียบมากขึ้น จะไมสามารถควบคุมตนทุน
การผลิตไดเลย นอกจากนั้นยังขาดแรงจูงใจทางการตลาด ที่จะทําใหผูประกอบการรับผิดชอบ
ตอมลพิษที่เกิดขึ้น (เลมเดียวกัน)
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จากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เกี่ยวกับการนําหลักการทาง
เศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม (2541) พบวาในการจัดการมลพิษทางน้ํา การที่รัฐ
บาลรวมลงทุนกับราชการสวนทองถิ่นในการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียรวม แลวใหทองถิ่นเรียกเก็บ
เงินคาบริการบําบัดน้ําเสียมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยคาบริการบําบัดน้ําเสีย (User Charge)
เปนเครื่องมือที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากมีความเปนไปไดในการบังคับใช มีความเสมอ
ภาค อีกทั้งยังมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร (กทม., 2541) ที่วาการเก็บ User Charge โดยการ
ประมาณจากปริมาณน้ําใชและปริมาณความสกปรก มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะมีขอมูล
สนับสนุนอยูแลว และมีบทบัญญัติในการจัดเก็บชัดเจน ในพระราชบัญญัติสงเสริมสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 สามารถสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษหันมาสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมดวยการ
ลดมลพิษ เพราะมิฉะนั้นตนจะตองจายคาบําบัดเปนเงินจํานวนมากและตอเนื่อง นอกจากนี้ยังเปน
วิธีการที่สรางรายไดใหกับผูบริการอีกดวย และมีใชกันอยางแพรหลายที่สุดในตางประเทศ ตลอด
จนประสบการณของประเทศไทยเองที่เมืองพัทยา และที่เทศบาลตําบลปาตอง เปนตน
การใช User Charge โดยคํานวณจากปริมาณน้ําเสียสําหรับอาคารที่พักอาศัยในตางประเทศ
มีใชกันอยางแพรหลาย ดังแสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แสดงการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียในตางประเทศ
ประเทศ
คาบริการ
วิธีวัด
ออสเตรเลีย
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
เบลเยี่ยม
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
แคนาดา
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
เดนมารค
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
ฟนแลนด
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
เยอรมนี
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
เนเธอรแลนด
อัตราตายตัว
อัตราตายตัว
โปรตุเกส
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว
สเปน
ปริมาณน้ําใช
วัดจริง
สวีเดน
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
สวิสเซอรแลนด
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
อังกฤษ
ปริมาณน้ําใช
อัตราตายตัว/วัดจริง
ที่มา : Managing the Environment : the Role of Economic Instrument, OECD. 1994 อางถึงใน
กทม., 2541)
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ในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย พบวา การคิดคํานวณโดยอาศัยฐานปริมาณน้ําใช
หรือน้ําประปาพรอมดวยการ surcharge ตามปริมาณความสกปรกเปนวิธีที่มีการใชมากที่สุด อยาง
ไรก็ตาม มีหลายแหงใชวิธี surcharge คาน้ําประปาใหครอบคลุมคาบําบัดน้ําเสีย เชน ที่กรุงไคโร
ประเทศอิยิปต ประเทศสิงคโปร และเมืองเซี่ยงไฮ เปนตน โครงสรางของอัตราคาบริการสวน
ใหญจะประกอบดวย คาคงที่ (Fixed Charge) และคาแปรผัน (Variable Charge) ตามปริมาณน้ําเสีย
และปริมาณความสกปรก ในบางเมืองในสหรัฐอเมริกา เชน เมืองชิคาโก ใชการเก็บภาษี Ad
Valorem แทนการเก็บคาบริการคงที่ สวนคาบริการแปรผันยังคงใชปริมาณน้ําเสียและปริมาณ
ความสกปรกเปนฐานในการคิดคํานวณ เปนตน
เมื่อปญหามลพิษที่มนุษยสรางขึ้นไดสงผลตอสิทธิมนุษยที่จะไดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวคิดเรื่องการจายและการชดเชยจึงเกิดขึ้น โดยใชคาความยินดีที่จะจายและคาความยินดีที่จะรับ
(Willingness To Pay : WTP และ Willingness To Accept : WTA) เปนตัววัด โดย Gregory &
Mcdaniels (1987 อางถึงใน กทม., 2541) กลาววาราคาหรือมูลคาที่บุคคลยินดีจะจาย (WTP) เพื่อสิน
ค าและบริการจะเปนตัววัดการเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการที่เหมาะสม ถาบุคคลคาดหวังถึง
ประโยชน (gain) ที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ในทางตรงขาม ราคาหรือมูลคาที่บุคคลยินดี
จะรับเพื่อการชดเชย (WTA) จะเปนตัววัดที่เหมาะสมในกรณีของการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการไปใน
ทางที่ลดลง (loss) ในขณะที่ Peace and Turner (1990 อางถึงในเลมเดียวกัน) ไดกลาววาการใชคา
ความยินดีที่จะจายเปนตัววัดราคาสินคาในตลาด เปนเรื่องของความพอใจและความชอบของแตละ
บุคคลในสินคาบริการนั้น ในลักษณะเชนนี้จึงเปนไปไดวาผูบริโภคอาจยินดีหรือไมยินดีที่จะจายก็
ได หรืออาจยินดีจายสูงกวาราคาสินคาที่ตลาดกําหนดก็ได
Wanlaya Supphatchai (1996) ไดทําการศึกษาถึงคาความยินดีจายคาบําบัดน้ําเสียของผู
โดยสารคลองแสนแสบและคลองมหานาค โดยใชวิธี Contingent Valuation Method ในการศึกษา
โดยศึกษาเฉพาะผูที่ใชคลองเพื่อการเดินทางเทานั้น ไมไดศึกษารวมถึงผูที่อาศัยอยูริมคลอง ซึ่งผล
การศึกษาพบวาผูโดยสารมีคาความยินดีจายเทากับ 360 บาทตอรายตอป โดยปจจัยที่มีผลตอคา
ความยินดีจาย คือ ปจจัยดานรายไดโดยผูมีรายไดมากจะมีคาความยินดีจายมากกวา ปจจัยดานอายุ
โดยผูมีอายุนอยจะมีความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมมากกวา และปจจัยดานความมั่นใจใน
ความสําเร็จของโครงการ โดยผูที่มีความมั่นใจมากกวาจะมีคาความยินดีจายสูงกวา
สําหรับคาความยินดีจายของโครงการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร (2541) พบวาใน
กลุมบานพักอาศัยมีคาความยินดีจายเทากับ 146 บาทตอเดือน หรือโดยเฉลี่ย 1.8 บาทตอลบ.ม. ใน
ขณะที่ในการพิจารณาอัตราคืนทุน ไดเสนอทางเลือกของการคืนทุนไว 4 กรณี โดยการคํานวณ
อัตราคืนทุน พิจารณาจากสูตร
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ตนทุนตอหนวยของการบําบัดน้ําเสีย = ตนทุนของระบบบําบัดน้ําเสียเทียบเทารายป
(บาท/ลบ.ม.)
ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยรายป
ผลการศึกษาพบวาตนทุนของการใหบริการแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การคืนทุนเฉพาะคาดําเนินการและบํารุงรักษาเทากับ 3.46 บาทตอน้ําเสีย 1 ลบ.ม.
กรณีที่ 2 การคืนทุนรวมคาดําเนินการและคาทดแทนเครื่องจักรอุปกรณเทากับ 4.48 บาทตอน้ําเสีย
1 ลบ.ม
กรณีที่ 3 การคืนทุนรวมคากอสราง คาดําเนินการและบํารุงรักษา
- เมื่อไมรวมคาที่ดิน เทากับ 8.10 บาทตอน้ําเสีย 1 ลบ.ม.
- เมื่อรวมคาที่ดิน เทากับ 8.94 บาทตอน้ําเสีย 1 ลบ.ม.
กรณีที่ 4 การคืนทุนคาใชจายทั้งหมด รวมคากอสราง คาดําเนินการและบํารุงรักษา และคาทด
แทนเครื่องจักร
- เมื่อไมรวมคาที่ดิน เทากับ 9.11 บาทตอน้ําเสีย 1 ลบ.ม.
- เมื่อรวมคาที่ดิน เทากับ 9.96 บาทตอน้ําเสีย 1 ลบ.ม.
จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2539) พบวาถาจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียราย
เดือนในอัตรา 100 บาทตอเดือน จะเปนระดับที่บานพักอาศัยสวนใหญ (90%) สามารถจายได
อัตราคาธรรมเนียมผันแปรที่คิดจากปริมาณน้ําใช เปนอัตราที่ใชกันอยางแพรหลาย เพราะ
เปนวิธีที่สะดวกที่สุดในเขตบริการที่มีการประปาใหบริการและมีมิเตอร และเปนที่ยอมรับกันเปน
สากลอยูแลว (กทม., 2541: บทที่ 7 หนา 10) ในกรณีที่ไมมีการใชมาตรวัดน้ํา ปริมาณน้ําใชอาจ
ประมาณไดจากจํานวนหนวยสุขภัณฑ ซึ่งเปนวิธีการมาตรฐานทางเทคนิคและพิสูจนได ซึ่งใน
งานศึกษาของกรมควบคุมมลพิษกรณีเมืองพัทยา (2538) ไดมีการเสนอใหลูกคาที่ไมมีมิเตอรน้ําจะ
ถูกเรียกเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียเทากับราคาที่เรียกเก็บจากลูกคาที่มีมิเตอรน้ํา หรืออาจเก็บใน
อัตราที่นอยกวา 10% เพราะคาใชจายตาง ๆ เชน การอานมาตรน้ํา การซอมบํารุง ไมไดเกิดขึ้น ซึ่ง
ในกรณีที่มีการรับน้ําจากผูจําหนายเอกชน (Private Water Suppliers) ก็สามารถนําขอมูลการใชน้ํา
จากเอกชนมาคิดอัตราคาบําบัดน้ําเสียได แตในกรณีที่ไมมีขอมูลการใชน้ําจากเอกชนใหประมาณ
การใชน้ําโดยคํานวณจากจํานวนผูใชน้ําตอเดือนโดยคูณกับหนวยของลูกคาแตละประเภท และการ
เฉลี่ยปริมาณการใชน้ําตอหนวย/เดือน คํานวณจากผูที่ใชที่มีมิเตอร 10 รายหรือมากกวา ซึ่งหากลูก
คาไมยอมรับ ก็จะตองเสียคาใชจายในการติดตั้งมิเตอร หรือวิธีการอื่นที่สามารถกําหนดปริมาณน้ํา
เสียที่ปลอยลงไปในทอน้ําเสียได
สําหรับหนวยงานหรือองคกรที่จัดเก็บคาธรรมเนียม ไดมีการเสนอใหการประปานคร
หลวงหรือการประปาสวนภูมิภาคเขามามีสวนรวม โดยในผลการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
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(2541) ไดเสนอใหการประปานครหลวงดําเนินการจัดทําใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินให โดย
กรุงเทพมหานครชวยเหลือคาใชจายในการดําเนินการประมาณ 8 บาทตอใบ โดยกรุงเทพมหานคร
จะดําเนินการจัดเก็บและรับชําระคาบริการ รับเรื่องรองเรียนตาง ๆ รวมทั้งดําเนินการกับผูคางชําระ
เอง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2539) ที่ไดเสนอวิธีไวหลายวิธี วิธีหนึ่ง
คือใหองคกรทองถิ่นมอบหมายหรือฝากใหการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาคที่ให
บริการน้ําประปาในทองถิ่นเปนผูชวยจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียแทน โดยเก็บรวมกับคาน้ําประปา
ในใบเสร็จเดียวกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของเมืองพัทยา ที่ใหการประปาเปนผูเก็บบิล
สําหรับผูใชบริการที่มีมิเตอร และใหเมืองพัทยาเปนผูเก็บบิลสําหรับผูใชบริการที่ไมไดใชน้ํา
ประปาและผูใชที่มีการปลอยน้ําเสียที่สกปรกมาก โดยเมืองพัทยาจะใหการสนับสนุนคาเก็บบิล
และมีความเปนไปไดที่การประปาจะเจรจาตกลงรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมการเก็บคาบริการ
บําบัดน้ําเสียโดยจะคิดคาใชจายรอยละ 3 ของราคาน้ําเสีย
สําหรับองคการและการบริหารของภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดการปญหาน้ําเสีย
แบงไดเปนระบบบริหารราชการสวนกลาง ซึ่งแบงไดเปนคณะกรรมการระดับตาง และกระทรวง
ทบวง กรมตาง ๆ ที่มีอํานาจเกี่ยวของ เชน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน และระบบบริหารราช
การสวนภูมิภาคในระดับจังหวัด และระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น ในระดับเทศบาลและ
สุขาภิบาล (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ [กปร.], 2533: บทที่ 3 หนา 5)
ปญหาและอุปสรรคสําคัญขององคการและระบบการบริหาร (ภาธร อินวะษา, 2534) ไดแก
ขาดการกระตุนใหสํานึกถึงความสําคัญของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดานการประชาสัมพันธ
อยางมีเปาหมายที่ชัดเจนและตอเนื่อง ขาดความตอเนื่องของฝายการเมืองในรูปของการกําหนด
นโยบาย การวางระบบ การจัดสวนราชการ การจัดงบประมาณและบุคลากรอยางเพียงพอ อีกทั้ง
ยังขาดองคการและกลไกที่ถาวรเพื่อทําหนาที่ประสานงานและตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและ
ปฏิบัติการ ดังนั้นในการจัดการและระบบองคการที่จะนํามาแกไขปญหาน้ําเสีย จําเปนตองจัดใหมี
องคการขึ้นมารับผิดชอบและมีระบบการบริหารงานที่ทันสมัย โดยตองมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตองมีการประสานงานและรวมมือกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตาม
หลักที่วาผูสรางปญหามลพิษจะตองเปนผูรับภาระในการบําบัดและกําจัดมลพิษ หรือ หลักการ
Polluter Pays Principle นั่นเอง
นอกจากปญหาดานองคกรและระบบการบริหารจัดการ ยังมีปญหาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับน้ําเสีย เนื่องจากบทลงโทษทางกฎหมายคอนขางเบาเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ประชาชน
โดยสวนรวมไดรับ ทําใหประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายไมไดผลเทาที่ควร ประกอบกับ
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การดําเนินงานขององคกรทองถิ่นสวนใหญจะเนนเรื่องการปกครอง ซึ่งมีขอบขายงานที่กวางเมื่อ
เทียบกับกําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร นอก
จากนั้นการทํางานขององคกรหลายฝายในลักษณะตางฝายตางทํา ไมประสานความรวมมือกัน
และการมีกฎหมายหลายฉบับกระจายอยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาความ
ซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ขาดเอกเทศในการควบคุมและแกไขปญหา และนําไปสูปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมายได (ไพศาล ภูไพบูลย, 2529)
จะเห็นไดวา ไดมีงานศึกษาที่เกี่ยวกับการนําหลักการ Polluter Pays Principle มาใชในการ
จัดการน้ําเสียหลายชิ้น แตในปจจุบันพบวาในประเทศไทยไดมีการนําหลักการนี้มาประยุกตใชใน
การจัดการน้ําเสียชุมชนไดเพียง 2 พื้นที่ คือ เมืองพัทยา และเทศบาลตําบลปาตอง
ในปจจุบันเมืองพัทยามีระบบบําบัดน้ําเสีย 3 ระบบ คือ ระบบบําบัดน้ําเสียซอยพัทยา 17
มีความสามารถในการบําบัด 5,000 ลบ.ม.ตอวัน ระบบบําบัดน้ําเสียหาดจอมเทียนมีความสามารถ
ในการบําบัด 20,000 ลบ.ม. ตอวัน และระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยา มีความสามารถในการ
บําบัด 65,000 ลบ.ม. ตอวัน ซึ่งไดกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียไวเปนแบบอัตราคงที่ขึ้นอยู
กับประเภทของผูใชบริการ แตวิธีการคํานวณอาศัยพื้นที่หรือจํานวนหอง ถาเปนกรณีของอาคาร
พักอาศัย อาคารพาณิชย หรือภัตตาคาร แตถาเปนสถานประกอบการ เชน โรงทําปลาเค็ม ปลา
แหงหรือกวยเตี๋ยว จะคิดจากกิโลกรัมผลผลิตตอวัน โดยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการกําจัดน้ํา
เสีย-น้ําทิ้งและคาใบอนุญาตใหตอเชื่อมทอน้ําเสีย-น้ําทิ้ง มีดังนี้
ตารางที่ 2.3 แสดงอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการกําจัดน้ําเสีย-น้ําทิ้งและคาใบอนุญาตใหตอ
เชื่อมทอน้ําเสีย-น้ําทิ้งของเมืองพัทยา
คาธรรมเนียม
คาใบอนุญาตตอทอเชื่อม รายละเอียดหนวย
ประเภท
น้ําเสีย-น้ําทิ้ง
น้ําเสีย
น้ําทิ้ง
น้ําเสีย
น้ําทิ้ง
บาท/หนวย บาท/หนวย บาท/หนวย บาท/หนวย
โรงแรม บังกะโล
672
67.2
50
50
หองพัก
อาคารชุด
360
3.6
50
50
หอง
ภัตตาคาร
36
3.6
2
2
ตร.ม.
ที่พักอาศัย
3.66
0.36
2
2
ตร.ม.
สถานที่ราชการ
สถานประกอบการ
40
26
40
26
กิโลกรัมผลผลิต/วัน
ที่มา : เมืองพัทยา
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เมืองพัทยามีโครงการจะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใหม โดยคิดจากปริมาณน้ําที่ใช
โดยกําหนดใหบานเรือนที่พักอาศัยจะเก็บในอัตรา 2.50 บาทตอลบ.ม. หนวยงานราชการและรัฐ
วิสาหกิจเก็บในอัตรา 3 บาทตอลบ.ม. และธุรกิจขนาดใหญจะเก็บในอัตรา 3.50 บาทตอลบ.ม.
โดยอัตราคาธรรมเนียมใหมนี้จะชวยใหเมืองพัทยาแบกรับคาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ลดลง ซึ่งคาดวาจะสามารถประกาศใชไดในปงบประมาณ 2545
สําหรับเทศบาลปาตอง ซึ่งไดมีการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตั้งแตป พ.ศ. 2537 โดย
เรียกเก็บในอัตราคงที่ขึ้นอยูกับประเภทของผูใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตใหตอ
เชื่อมทอน้ําเสีย ซึ่งเรียกเก็บจากที่อยูอาศัยและสถานประกอบการทุกอยาง ยกเวนจะบําบัดน้ําเสีย
เอง โดยอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมของสุขาภิบาลปาตอง มีดังนี้
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ตารางที่ 2.4 แสดงรายละเอียดคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลปาตอง
รายการ
อัตราคาธรรมเนียมรายป
คาใบอนุญาต
การใหบริการการกําจัดน้ําเสีย ใหตอทอเชื่อมน้ําเสีย
บานพักอาศัย
500 บาท/หลัง
100 บาท/หลัง
บานพักอาศัยรวม,อพารทเมน,แมนชั่น
400 บาท/หอง
50 บาท/หอง
อาคารพาณิชยไมเกิน 2 ชั้น
600 บาท/คูหา
200 บาท/คูหา
อาคารพาณิชยตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป
800 บาท/คูหา
300 บาท/คูหา
ภัตตาคาร รานอาหาร
50 บาท/ตร.ม.
20 บาท/ตร.ม.
โรงแรม บังกะโล
600 บาท/หอง
50 บาท/หอง
เกสตเฮาส
500 บาท/หอง
50 บาท/หอง
อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
600 บาท/หอง
100 บาท/หอง
สถานีบริการน้ํามัน
10 บาท/ตร.ม.
5 บาท/ตร.ม.
ตลาด/ตลาดสด
20 บาท/ตร.ม.
5 บาท/ตร.ม.
หางสรรพสินคา
5 บาท/ตร.ม.
2 บาท/ตร.ม.
อาบ อบ นวด
200 บาท/หอง
50 บาท/หอง
สถานที่ราชการ
2 บาท/ตร.ม.
0.5 บาท/ตร.ม.
สถาบันการศึกษา
8 บาท/คน
2 บาท/คน
โรงพยาบาล
500 บาท/เตียง
50 บาท/เตียง
สํานักงาน
5 บาท/ตร.ม.
2 บาท/ตร.ม.
ที่มา : เทศบาลตําบลปาตอง
หมายเหตุ : สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษที่อยูนอกเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลปาตอง ถาหากจะ
ใชบริการกําจัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลปาตอง ตองมีหนังสือยินยอมจากสวน
ราชการทองถิ่นที่แหลงกําเนิดนั้นตั้งอยู
จะเห็นไดวา แมจะมีงานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียที่ละเอียดและครอบคลุมทั้งดาน
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร และการจัดการองคกรอยูมากมาย แตในความเปนจริงยังไมสามารถนํา
ผลการศึกษาเหลานั้นมาใชไดเนื่องจากงานศึกษาเหลานี้ตั้งอยูบนสมมติฐานหลายขอ และยังไมมี
งานชิ้นใดที่ทําการศึกษาถึงอุปสรรคของการจัดเก็บคาธรรมเนียม รวมทั้งทําการเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดเก็บอยางเปนรูปธรรมเพื่อนําผลการศึกษาเหลานี้ไปใชในทางปฏิบัติ
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บทที่ 3
การเก็บคาธรรมเนียมในประเทศไทย
ในบทนี้จะนําเสนอเฉพาะการเก็บคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการศึกษา นั่นคือ การเก็บคา
ธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในประเทศไทย โดยในปจจุบันมี 2 แหง คือ เมืองพัทยาและเทศบาลตําบล
ปาตอง และการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร

3.1 การเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียในประเทศไทย
การปองกันและแกไขปญหาน้ําเสียชุมชนที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การจัดการใหมีระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเพื่อบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐานกอนที่จะ
ระบายลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
การใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษทางน้ําในปจจุบัน ไดแก การปรับปรุง กฏ
ระเบียบเพื่อควบคุมการปลูกสรางและการขออนุญาตใชประโยชนริมฝงแหลงน้ําธรรมชาติ การ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําและประเภทของแหลงน้ํา การกําหนดพื้นที่อนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อ
การประปา และการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึงปจจุบัน คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหทองถิ่นระดับตําบล อําเภอ เมือง หรือ
ระดับจังหวัด เปนเขตควบคุมมลพิษจํานวน 6 เขต ครอบคลุมเขตพื้นที่ 11 จังหวัดใน 6 พื้นที่
เพื่อเปนการใชอํานาจทางกฎหมายกําหนดใหรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเพื่อแกปญหาอยาง
ถาวร (กัญชลี รุจิเรข, 2540: 33) ไดแก
-

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2535
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2533
อําเภอเมืองและอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2535
หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2535
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และพื้นที่ปริมณฑล ไดแก
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
และอําเภอปราณบุรี อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอบานแหลม
อําเภอเมือง อําเภอทายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2539
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3.1.1 การเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยา
เนื่องจากเมืองพัทยาเปนเมืองศูนยกลางการบริการและทองเที่ยวสําหรับโครงการพัฒนาพื้น
ที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ทําใหเมืองพัทยามีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
ในเมืองพัทยาปละกวา 2,000,000 คน และยังมีประชากรที่เขามาทําธุรกิจในเมืองพัทยาอีกจํานวน
มาก สงผลใหเมืองพัทยามีการเจริญเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว เมื่อการใหบริการของภาครัฐ
ไมทันตอการเจริญเติบโตนี้ จึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานสิ่ง
แวดลอม และที่สําคัญคือปญหาน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยา
ปจจุบันสามารถประเมินไดวาเมืองพัทยามีปริมาณน้ําเสียประมาณ 50,000 ลบ.ม.ตอวัน
และจะเพิ่มขึ้นเปน 85,000 ลบ.ม.ตอวัน ในอีก 10 ปขางหนา (เมืองพัทยา, กองชางสุขาภิบาลสํานัก
การชาง, เอกสารเผยแพร) ดังนั้นเมืองพัทยาจึงไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียจากอาคารสถาน
ประกอบการมาบําบัดใหเปนนําทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ซึ่ง
เดิมเมืองพัทยามีระบบบําบัดน้ําเสีย 3 แหง คือ
1) ระบบบําบัดน้ําเสียซอยเกษมสุวรรณ เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2533 มีที่ตั้งระบบ
บําบัดน้ําเสียอยูที่ซอยเกษมสุวรรณครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.64 ตารางกิโลเมตรของพื้นที่พัทยา
เหนือและพัทยากลางบางสวน ใชระบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor) มีความ
สามารถในการบําบัดน้ําเสียได 8,000 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 14 ของปริมาณน้ําเสียที่ทั้งหมดเกิด
ขึ้นในเมืองพัทยา
2) ระบบบําบัดน้ําเสียซอยพัทยา 17 เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2533 มีที่ตั้งตัวระบบ
บําบัดน้ําเสียอยูที่ซอยพัทยา 17 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 0.80 ตารางกิโลเมตรของพื้นที่พัทยาใต
บางสวน ใชระบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor) มีความสามารถในการบําบัด
น้ําเสียได 5,000 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 9 ของปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยา
คากอสรางระบบบําบัดทั้งสองแหงรวมแลวประมาณ 87 ลานบาท
ประมาณคาดําเนินการลูกบาศกเมตรละ 1.25 บาท

ซึ่งกรมโยธาธิการ

3) ระบบบําบัดน้ําเสียหาดจอมเทียน เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2538 มีที่ตั้งตัวระบบอยูที่
ซอยวัดบุญกัญจนาราม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตรของพื้นที่หาดจอมเทียนบาง
สวน ใชระบบผสมระหวางตัวกลางหมุนชีวภาพและตะกอนเรง (Combination of Fixed Film and
Activated Sludge) คากอสรางโครงการ 393.626 ลานบาท ประมาณคาดําเนินการและบํารุงรักษา
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2.09 บาทตอลบ.ม. (กรมโยธาธิการ) มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได 20,000 ลบ.ม.ตอวัน
หรือคิดเปนรอยละ 35 ของปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยา
เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูไมเพียงพอตอปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในแตละวัน ทําให
ปญหาน้ําเสียของเมืองพัทยาไมไดรับการแกไขอยางสมบูรณ จึงไดมีการกอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอยางเพียงพอครอบคลุมระยะเวลาถึง 20
ปขางหนา โดยตั้งอยูบริเวณซอยวัดหนองใหญ เริ่มดําเนินการเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 เปนระบบ
ตะกอนเรง (Activated Sludge) แบงการกอสรางออกเปน 2 ระยะ คือ ในระยะเวลา 10 ปแรก
สามารถทําการบําบัดน้ําเสียได 68,750 ลบ.ม.ตอวัน และในระยะเวลา 10 ปหลัง สามารถรองรับน้ํา
เสียได 137,500 ลบ.ม.ตอวัน สถานที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียถูกกําหนดใหอยูบริเวณพื้นที่พัทยา
เหนือ หางจากถนนสุขุมวิทไปทางตะวันออกประมาณ 2 กม. ในเนื้อที่ 80 ไร รวมทั้งการออกแบบ
เพื่อกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียในเมืองพัทยา โดยใชเงินงบประมาณ 1,800 ลานบาท (กองทุนสิ่ง
แวดลอม)
ปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียซอยเกษมสุวรรณไดถูกยกเลิกไปเนื่องจากหมดอายุใชงาน มี
เพียงระบบบําบัดน้ําเสียซอย 17 ระบบบําบัดน้ําเสียหาดจอมเทียน และระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมือง
พัทยาที่เดินระบบอยูในปจจุบัน
การเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยา
เมืองพัทยาไดมีการออกขอบัญญัติเมืองพัทยา
เรื่องควบคุมการกําจัดน้ําเสียในเขตเมือง
พัทยา พ.ศ 2530 โดยกําหนดใหพื้นที่ที่ระบบบําบัดน้ําเสียใหบริการเปนเขตพื้นที่ศูนยกําจัดน้ําเสีย
ซึ่งสถานประกอบการในเขตพี้นที่ดังกลาว จะตองตอทอเชื่อม เพื่อนําน้ําเสียจากอาคารหรือสถาน
ประกอบการเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองพัทยา โดยกองชางสุขาภิบาลไดดําเนินการจัด
เก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย-น้ําทิ้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดยเริ่มจากพื้นที่ที่ระบบบําบัดน้ําเสียซอย 17
และระบบบําบัดน้ําเสียซอยเกษมสุวรรณใหบริการ (พื้นที่ (1) ในรูปที่ 3.1) ในปจจุบันเมืองพัทยา
ดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชน้ําที่อยูในพื้นที่ที่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยา ให
บริการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของเมืองพัทยา โดยรวมแลวเมืองพัทยาสามารถจัดเก็บคา
ธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียคิดเปนรอยละ 80 ของผูเขาขายตองเสียคาธรรมเนียมทั้งหมด (นภาวรรณ สิง
หวงศ, สัมภาษณ, 18 เมษายน 2544)
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กองชางสุขาภิบาลไดดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย-น้ําทิ้งตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดย
รายละเอียดรายไดจากคาธรรมเนียมประจําป ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงรายไดจากคาธรรมเนียมน้ําเสีย-น้ําทิ้งของเมืองพัทยา ปงบประมาณ 2534-2543
ป
คาธรรมเนียมน้ําเสีย คาธรรมเนียมน้ําทิ้ง
รวมเงิน
2534
2,509,524.69
223,389.80
2,732,914.49
2535
3,036,711.90
158,951.80
3,195,663.70
2536
5,473,013.00
315,944.20
5,788,957.20
2537
5,581,918.42
313,779.60
5,895,698.02
2538
6,680,071.49
469,539.52
7,149,611.01
2539
8,060,214.26
615,387.32
8,675,601.58
2540
6,899,890.14
793,875.72
7,693,765.86
2541
9,888,606.40
765,380.00
10,653,986.40
2542
9,272,705.50
605,747.60
9,878453.10
2543
8,659,381.20
387,744.80
9,047,126.00
ที่มา : กองชางสุขาภิบาลสํานักการชาง เมืองพัทยา
อยางไรก็ตาม หลังจากเดินระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2543 พบวาเมืองพัทยาจะตองจายคาเดินระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยเฉพาะคาไฟฟาและสารเคมี
เดือนละ 1.2 ลานบาท รวมคาจางคนงานในการดูแลระบบอีกปละ 6 แสนบาท ซึ่งสรุปแลวคาใช
จายทั้งหมดประมาณ 30 ลานบาทตอป ดังนั้นจากการเดินเครื่องของระบบบําบัดน้ําเสียใหมจําเปน
ตองปรับคาธรรมเนียมน้ําเสียใหม โดยคิดตามปริมาณน้ําใชที่มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเมือง
พัทยาและขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากเอกสาร สรุปวา ปจจัยที่ชวยใหเมืองพัทยาสามารถเก็บคา
ธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียได ในขณะที่เทศบาลสวนใหญในประเทศไมสามารถทําได เปนเพราะ
1) สามารถเห็นผลของการบําบัดน้ําเสียไดอยางชัดเจน
ผู วิ จั ยได สอบถามเจ าหนาที่ที่เกี่ยวของถึงปจจัยที่มีอิทธิพลใหประชาชนยินยอมจายคา
บําบัดน้ําเสีย พบวาเปนเพราะเมืองพัทยาสามารถรวบรวมปริมาณน้ําเสียไดเปนจํานวนมากสามารถ
คิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น และสามารถปดจุดทิ้งน้ําเสียที่ระบายลงสู
ทะเล ทําใหน้ําเสียจากบานเรือนและสถานประกอบการไมสามารถไหลลงทะเลโดยตรงได ทําให
ประชาชนเห็นผลของการบําบัดน้ําเสียไดอยางชัดเจนวาน้ําทะเลมีคุณภาพดีขึ้น (จิราภรณ อนันทยา
กร,สัมภาษณ, 25 มกราคม 2544) และจากการสํารวจคุณภาพน้ําทะเลภายหลังเดินระบบบําบัดน้ํา
เสีย โดยพิจารณาจากปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรม (เกณฑมาตรฐานกําหนดใหไมเกิน 1,000
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MPN/100ml.) ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงการแพรกระจายของเชื้อโรคในแหลงน้ําที่มาจากน้ําทิ้งและสิ่ง
ปฏิกูลจากหองน้ําและหองครัวของกิจกรรมชุมชน พบวา ภายหลังเดินระบบบําบัดน้ําเสียน้ําทะเลมี
คุณภาพดีขึ้นแมจะไมอยูในเกณฑมาตรฐานก็ตาม โดยในป พ.ศ. 2535 น้ําทะเลชายฝงเมืองพัทยามี
ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมระหวาง 24,000-90,000 MPN/100ml. ในขณะที่ในป พ.ศ. 2540 น้ํา
ทะเลชายฝงเมืองพัทยามีปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมระหวาง 2,400-24,000 MPN/100ml. (อางถึง
ในเอิบลาภ ศรีภิรมย, 2542)
2) อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอาชีพหลัก
เมืองพัทยาเปนเมืองทองเที่ยว เมื่อพิจารณาจากโครงสรางทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา จะ
พบวาประชากรรอยละ 87 ประกอบอาชีพการคาและบริการ ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
การอํานวยความสะดวกและจัดการสิ่งบันเทิงตาง ๆ เพื่อบริการนักทองเที่ยว จากการศึกษาความ
เห็นของชุมชนในเมืองพัทยา ในดานผลกระทบของปญหาน้ําเสียพบวา ชุมชนสวนใหญรอยละ 28
มีความเห็นวาปญหาน้ําเสียมีผลกระทบตอเศรษฐกิจการทองเที่ยวมากที่สุด รองมารอยละ 24 เห็น
วามีผลกระทบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติของพื้นที่ (เลมเดียวกัน) ซึ่งสภาพแวดลอมธรรมชาติเปน
จุดขายที่สําคัญดังนั้นปญหาน้ําเสียจึงสงผลกระทบโดยตรงกับกลุมผูประกอบการ แรกเริ่มเมือง
พัทยาเก็บคาบําบัดน้ําเสียจากพื้นที่ริมหาด (รูปที่ 3.1) ซึ่งสวนใหญคือกลุมโรงแรมและสถาน
ประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาน้ําเสียอีกทั้งอาคารเหลานี้ถูกควบคุมจากพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กําหนดใหอาคารสูงหรือขนาดใหญพิเศษตองจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง จึงจําเปนตองมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นการเขารวมระบบบําบัด
น้ําเสียของเมืองพัทยาจึงทําใหสถานประกอบการไมตองลงทุนสรางระบบบําบัดน้ําเสียและทําการ
เดินระบบเอง
3) อัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา
จากตาราง 2.2 แสดงอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยา พบวา อัตราคาธรรม
เนียมของเมืองพัทยาอยูในระดับไมสูงมาก โดยผูใชน้ําในกลุมบานพักอาศัยที่คิด 3.66 บาทตอลบ.
ม. เฉลี่ยแลวตกประมาณ 600-800 บาทตอหลังตอป ในขณะที่อาคารชุดจายเพียง 360 บาทตอปตอ
หอง สําหรับกลุมโรงแรม บังกะโล ที่คิดในอัตรา 672 บาทตอปตอหองหรือเฉลี่ยเทากับ 1.84 บาท
ตอหองตอวัน เมื่อเทียบกับอัตราคาที่พักโดยเฉลี่ยของเมืองพัทยา 1,300 บาทตอหองตอวัน จะพบวา
อัตราดังกลาวไมเปนภาระตอผูประกอบการ
4) จํานวนประชากรหรือกลุมเปาหมายมีขนาดเล็ก
ประชากรสวนใหญของเมืองพัทยาคือกลุมนักทองเที่ยว ซึ่งจากการประมาณการพบวานัก
ทองเที่ยวในเมืองพัทยามีจํานวนมากกวาประชากรชุมชนถึง 36 เทา ในขณะที่มีการผลิตน้ําเสียใน
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ปริมาณที่สูงกวาประชากรชุมชนถึง 3 เทา (เลมเดียวกัน) เมืองพัทยาเริ่มเก็บคาบําบัดน้ําเสียจากพื้นที่
ริมหาดที่มีความจําเปนเรงดวน ซึ่งมีขนาดเล็กและคอย ๆ เพิ่มจํานวนตามขนาดพื้นที่การบําบัดที่
ขยายใหญขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายคือกลุมผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว ซึ่งมีจํานวนนอย
ทําใหสามารถประชาสัมพันธไดงายและเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากกวา
5) มีขอบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการควบคุมการกําจัดน้ําเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2530
เมืองพัทยาไดตราขอบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการควบคุมการกําจัดน้ําเสียในเขตเมืองพัทยา
พ.ศ. 2530 ขึ้นเพื่อใหอํานาจแกเมืองพัทยาในการดําเนินการดานการจัดการน้ําเสีย ไมวาจะเปนการ
กําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ การกําหนดบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน และการ
กําหนดคาธรรมเนียมและคาออกใบอนุญาตรายปเพื่อการจัดเก็บคาธรรมเนียม ดังนั้นผูที่เขาขาย
ตองชําระคาธรรมเนียมแตไมยอมชําระ ถือวามีความผิด เมืองพัทยาสามารถลงโทษได
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดสอบถามเจาหนาที่ถึงการนําบทลงโทษดังกลาวไปปฏิบัติ พบวา มี
การผอนผันและการละเวนการลงโทษ เชน ในกรณีหางสรรพสินคาที่ผูปลอยน้ําเสียตองจายคา
ธรรมเนียมเปนจํานวนมาก เมืองพัทยาอาจใหผอนชําระคาธรรมเนียมโดยไมดําเนินการลงโทษแต
อยางใด เปนตน
3.1.2 การเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลปาตอง จังหวัดภูเก็ต
ในอดี ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป น ที่ รู จั ก ในเรื่ อ งของการทํ า เหมื อ งแร ดี บุ ก ซึ่ ง เป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางมากมาย แตเมื่อเวลาผานไปโลกคนพบสิ่งที่มาแทนแรดีบุกได การ
ทําเหมืองแรดีบุกไดลดบทบาทลงไปตั้งแตป พ.ศ. 2523 เปนตนมา โดยปจจุบันธุรกิจการทองเที่ยว
ไดกลายเปนอาชีพอันดับหนึ่งและทํารายไดใหแกจังหวัดภูเก็ตเปนจํานวนมหาศาลและจากการเขา
มาจัดการของรัฐบาลภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งกําหนดใหเมืองภูเก็ตเปน
หนึ่งในสามเมืองหลักของภาคใตที่มีฐานเศรษฐกิจอยูบนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและศูนยกลาง
ธุรกิจทางชายฝงทะเลอันดามัน มีผลทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของเมืองมีความเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว
จํานวนนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศที่มาเยือนภูเก็ตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
หลังจากที่รัฐบาลไดกําหนดเปนปทองเที่ยวในป พ.ศ. 2530 ก็มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.
2535 มีจํานวน 1.6 ลานคน เปน 2.2 ลานคน ในปพ.ศ. 2537 (พีระพล ตัณฑโอภาส, 2539: 276) ซึ่ง
นักทองเที่ยวจํานวนมากเหลานี้กอใหเกิดการแขงขันกันใหบริการและการพัฒนาในหลาย ๆ ดาน
แตในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดปญหาเชนกัน โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับการทําลายสิ่งแวดลอมและ
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ปญหาน้ําเสีย จนคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดประกาศในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2533 ให
จังหวัดภูเก็ตเปนเขตควบคุมมลพิษ
ระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ต
ระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ต
กําลังกอสรางเพิ่มเติม ไดแก

มีทั้งที่กอสรางแลวเสร็จทําการเดินระบบอยูและที่

1) ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองภูเก็ต เปนระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตตามเขตผังเมืองรวม 25 ตารางกิโลเมตร แบงออก
เปนสองระยะ คือ ระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตร.กม. มีความสามารถในการบําบัด 12,000 ลบ.
ม.ตอวัน และระยะที่ 2 ที่กําลังกอสรางเพิ่มเติมอยูในปจจุบันครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีความ
สามารถในการบําบัด 24,000 ลบ.ม.ตอวัน คากอสรางทั้งระบบ 388.42 ลานบาท ประมาณการคา
ดําเนินการ 2.09 บาทตอลบ.ม. (กรมโยธาธิการ)
2) ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลปาตอง เปนระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน
(Oxidation Ditch) แบงออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ 450 ไรของหาดปาตอง มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย
2,250 ลบ.ม.ตอวัน เริ่มเดินระบบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532
ระยะที่ 2 ดําเนินการกอสรางเพิ่มเติ่มจากระยะที่ 1 โดยระบบบําบัดน้ําเสียทั่งสองครอบ
คลุมพื้นที่ 1,000 ไร (1.6 ตร.กม) ของหาดปาตอง มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวมทั้งสิ้น
5,250 ลบ.ม.ตอวัน มีตนทุนคากอสรางทั้งโครงการ 64.8 ลานบาท ซึ่งประมาณคาดําเนินการเทากับ
2.09 บาทตอลบ.ม. (กรมโยธาธิการ) ซึ่งในอนาคตเมื่อกอสรางเสร็จทั้งโครงการจะมีความสามารถ
ในการบําบัดน้ําเสียเพิ่มอีก 8,600 ลบ.ม.ตอวัน รวมเปนความสามารถในการบําบัด 13,850 ลบ.ม.
ตอวัน
การเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลปาตอง
ในปจจุบันเทศบาลเมืองภูเก็ตยังไมไดจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย มีเพียงเทศบาลตําบลปาตองที่
เก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตั้งแตป พ.ศ. 2537 โดยออกขอบังคับสุขาภิบาลเรื่องการควบคุมการ
กําจัดน้ําเสีย พ.ศ. 2536 ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อกําหนดราย
ละเอียดการดําเนินงานดานการจัดการน้ําเสียโดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในอัตราคงที่ขึ้นอยูกับ
ประเภทของผูใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตใหตอเชื่อมทอน้ําเสีย ซึ่งเรียกเก็บจากที่
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อยูอาศัยและสถานประกอบการทุกอยาง ยกเวนจะบําบัดน้ําเสียเอง โดยผูใชน้ําที่อยูในพื้นที่ที่
ระบบบําบัดน้ําเสียปาตองใหบริการจะตองจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมประมาณรอยละ 50 ของผูเขาขายตองเสียคาธรรมเนียมทั้งหมด
จากขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลปาตองที่รวบ
รวมได สรุปวาปจจัยที่ชวยใหเทศบาลตําบลปาตองสามารถเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียได เปน
เพราะ
1) สามารถเห็นผลของการบําบัดน้ําเสียไดอยางชัดเจน
ผูวิจัยไดสอบถามเจาหนาที่ถึงปจจัยที่สงผลใหประชาชนหรือสถานประกอบการยินยอม
จายคาน้ําเสีย พบวา ภายหลังการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย คุณภาพน้ําทะเลของอาวปาตองดีขึ้นอยาง
เห็นไดชัดเจน ทําใหผูจายคาธรรมเนียมมั่นใจวาเงินที่จายไดถูกนํามาใชในการบําบัดน้ําเสียจริง
เทศบาลตําบลปาตองสามารถรวบรวมและบําบัดน้ําเสียไดคิดเปนรอยละ 60 ของปริมาณน้ําเสียที่
เกิดขึ้น โดยเริ่มเดินระบบตั้งแตป พ.ศ 2532 ซึ่งกอนเดินระบบมีการศึกษา พบวา คุณภาพน้ําทะเล
ณ จุดระบายน้ํามีปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมมากกวา 2,400 MPN/100 ml. ซึ่งเกินกวาคามาตรฐาน
แตหลังจากเดินระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา คุณภาพน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียมีปริมาณแบคทีเรีย
โคลิฟอรมต่ํากวา 1,000 MPN/100 ml. ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน (สมชาย เหลาพิทักษวรกุล อางถึง
ใน นลินี ทองแถม, 2539)
2) มีอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอาชีพหลัก
ตําบลปาตองมีหาดปาตองเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ โดยหองพักรอยละ 30 ของปริมาณ
หองพักรวม 20,000 หองในจังหวัดภูเก็ตตั้งอยูบนหาดปาตอง (กุลธิดา สามะพุทธิ, 2544: 160) ซึ่ง
สภาพแวดลอมธรรมชาติเปนจุดขายที่สําคัญซึ่งปญหาน้ําเสียจะสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจทอง
เที่ยว
ดังนั้นเทศบาลปาตองเริ่มเก็บคาบําบัดน้ําเสียจากพื้นที่ริมหาดจากกลุมโรงแรมและสถาน
ประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาน้ําเสียและถูกควบคุมจากพระราชบัญญัติควบ
คุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กําหนดใหอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีการบําบัดน้ําเสียกอน
ปลอยสูแหลงน้ํา ซึ่งการจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียใหกับเทศบาลจะทําใหผูประกอบการไมตอง
ลงทุนกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเอง จึงทําใหเทศบาลปาตองสามารถเก็บคาธรรมเนียมไดงาย
3) อัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลปาตองเปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก มีตนทุนในการ
เดินระบบและบํารุงรักษาประมาณ 2.09 บาทตอลบ.ม. ดังนั้นรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม
ประมาณ 2 ลานบาทตอปก็เพียงพอสําหรับการจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้น จากตารางแสดงอัตราคา
ธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเทศบาลปาตอง พบวา บานพักอาศัยเสียคาธรรมเนียม 500 บาทตอป
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ในขณะที่กลุมโรงแรมคิดอัตราคาธรรมเนียม 600 บาทตอหองตอปหรือคิดเปน 1.64 บาทตอหองตอ
วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราคาหองพักเฉลี่ย 1,700 บาทตอวัน จะพบวาอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ํา
เสียอยูในระดับต่ําซึ่งคาดวาจะไมเปนภาระตอผูประกอบการ จึงทําใหเทศบาลปาตองสามารถเก็บ
คาธรรมเนียมไดงาย
4) มีขอบังคับสุขาภิบาลปาตอง เรื่องการควบคุมการกําจัดน้ําเสีย พ.ศ. 2536
สุขาภิบาลปาตอง1ไดรางขอบังคับสุขาภิบาลปาตอง เรื่องการควบคุมการกําจัดน้ําเสีย พ.ศ.
2536 ขึ้นเพื่อใชในการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดราย
ละเอียดของการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําที่จะตอง
ควบคุม การตรวจสอบและการควบคุมโดยเจาหนาที่ และใหอํานาจทองถิ่นในการจัดเก็บอัตราคา
บริการและคาปรับ ผูใดที่เขาขายตองชําระคาธรรมเนียมแตกระทําการฝาฝนจะถูกลงโทษตาม
อํานาจที่กําหนดในขอบังคับนี้ อยางไรก็ตามยังไมมีการนําบทลงโทษไปปฏิบัติแตอยางใดเนื่องจาก
ความไมพรอมของฐานขอมูลและเจาหนาที่ (วัฒนสิน ชัยสวัสดิ์, สัมภาษณ: 15 กุมภาพันธ 2544)

3.2 การเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงและเปนศูนยรวมความเจริญดานตาง ๆ ของประเทศ จึงมี
ประชาชนอาศัยอยูและเขามาทํากิจกรรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก สงผลใหปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น
จากการรวบรวมขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2528-2542 พบวาปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นกวา 2 เทา โดยในป
2542 มีปริมาณสูงถึงวันละ 8,781 ตัน (สํานักรักษาความสะอาด 2542, 2542) โดยหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบดานการใหบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย คือ สํานักรักษาความ
สะอาด และฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสํานักงานเขตทั้ง 50 เขต โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอยจํานวน 8,300 คน และมีรถที่ใชเก็บขนมูลฝอยจํานวน 2,200 คัน
(กรุงเทพมหานคร, สํานักรักษาความสะอาด)
การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
1) การเก็บขนมูลฝอย แบงออกเปน
- วิธีการเก็บโดยตรง หมายถึง การสงรถ หรือเรือ และเจาหนาที่ออกไปเก็บขน
ตามบานเรือนและสถานที่ตาง ๆ ที่รถหรือเรือเขาเก็บไดถึง หรือใหเจาของมูลฝอยนํามูลฝอยจาก
บานมาใสรถ หรือเรือดวยตนเองแลวรถเก็บขนมูลฝอยนั้นจะนํามูลฝอยไปทําลาย
1

สุขาภิบาลปาตองไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลปาตองเมื่อป พ.ศ. 2537
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- วิธีเก็บโดยทางออม หมายถึง การนํารถไปเก็บขนมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูล
ฝอยที่กรุงเทพมหานครไดนําไปตั้งไวริมถนนและบริเวณที่มีมูลฝอยปริมาณมาก เชน ตลาด ศูนย
การคา ฯลฯ เพื่อใหประชาชนที่ผานไปผานมาหรืออยูใกลเคียงนํามูลฝอยมาใสลงในถังรองรับ
แลวกรุงเทพมหานครจะขนไปทําลายตอไป นอกจากวิธีการดังกลาวแลว กรุงเทพมหานครยังมีการ
ใหบริการเก็บขนมูลฝอยทางน้ําใหแกประชาชนที่อาศัยอยูริมน้ํา และรถเก็บขนมูลฝอยทางน้ําไม
สามารถเขาไปใหบริการไดสะดวกอีกดวย ปจจุบันมีเรือเก็บขนมูลฝอยทางน้ําใหบริการ 85 ลํา
ครอบคลุมพื้นที่ 23 เขต
2) การกําจัดมูลฝอย แบงออกเปน 3 วิธีใหเหมาะสมกับมูลฝอยแตละประเภท คือ
- การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) กรุงเทพมหานครไดจาง
บริษัทเอกชนขนมูลฝอยไปฝงกลบยังสถานที่ที่บริษัทผูรับเหมาเปนผูหาที่ดินเอง เนื่องจากการหาที่
ดินเพื่อใชในการฝงกลบเปนไปดวยความยากลําบาก ปจจุบันสถานที่ฝงกลบของเอกชนมี 2 แหง
คือ อยูในเขตลาดกระบัง และอยูที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการขนถายมูลฝอยจาก
สถานีขนถายมูลฝอย 3 แหง คือ ออนนุช หนองแขม และทาแรง ปจจุบันขยะมูลฝอยประมาณ
9,000 ตัน หรือรอยละ 90 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดกําจัดดวยวิธีฝงกลบ
อยางไรก็ตามการกําจัดมูลฝอยดวยวิธีฝงกลบอาจไมสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่จะเพิ่ม
ขึ้นในระยะยาว เนื่องจากขอจํากัดในการหาสถานที่ฝงกลบมูลฝอย อันเนื่องมาจากปญหาการขยาย
ตัวของชุมชน ปญหาเรื่องการขออนุญาตใชพื้นที่จากองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนสถานที่ฝง
กลบ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาน้ําซึมออกจากขยะสูแหลงน้ํา ซึ่งอาจกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุเชื้อ
โรคและสรางความรบกวนใหแกชุมชน ในอนาคตกรุงเทพมหานครจะตองปรับปรุงมาตรฐานใน
การดําเนินการฝงกลบ และเพิ่มมาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งยอม
ทําใหคาใชจายในการดําเนินการฝงกลบสูงขึ้นตามไปดวย
- การหมักทําปุยอินทรีย (Composting) กรุงเทพมหานครมีโรงงานหมักทําปุย
อินทรียจากขยะขนาด 1,000 ตันตอวัน ตั้งอยูที่ซอยออนนุช สามารถผลิตปุยอินทรียได 300 ตันตอ
วัน สวนที่เหลืออีก 700 ตันตอวัน เปนกากที่จะตองนําไปฝงกลบ ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุง
โรงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เตาเผาขยะติดเชื้อ กรุงเทพมหานครมีโรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจํานวน 2 เตา
แตละเตามีความสามารถเผามูลฝอยติดเชื้อไดวันละ 10 ตัน โดยตั้งอยูที่บริเวณสถานีกําจัดมูลฝอย
ออนนุช
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การเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร
กรุ ง เทพมหานครกําหนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มในการเก็ บ ขนมู ล ฝอยตามข อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานครเรื่องการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปอน พ.ศ. 2521 ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2484 โดยมีอัตราคาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงอัตราคาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร
ประเภท
รายการ
บาท
ประเภท ก. คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคารหรือเคหะ
วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
เดือนละ 4
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตรแตไมเกิน 40 ลิตร
เดือนละ 6
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตรแตไมเกิน 60 ลิตร
เดือนละ 8
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตรแตไมเกิน 80 ลิตร
เดือนละ 10
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตรแตไมเกิน 100 ลิตร
เดือนละ 12
ถาวันใดตองเก็บขนมูลฝอยเกินปริมาณประจําวันซึ่งตกลงไวกับเจา
1
หนาที่ คาเก็บขนสวนที่เกินทุก ๆ 10 ลิตร หรือเศษของ 10 ลิตร
ประเภท ข. คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือ
สถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก วันหนึ่งไมเกิน 1 ลบ.ม.
เดือนละ 40
วันหนึ่งเกิน 1 ลบ.ม. คาเก็บขนทุก ๆ ลบ.ม. หรือเศษลบ.ม.
เดือนละ 40
ถาวันใดตองเก็บขนมูลฝอยเกินปริมาณประจําวันซึ่งตกลงไวกับเจา
หนาที่ คาเก็บขนสวนที่เกินทุก ๆ ลบ.ม. หรือเศษลบ.ม.
เดือนละ 10
ประเภท ค. คาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว คราวหนึ่งถาไมเกิน 1 ลบ.ม.
เดือนละ 25
ถาเกิน 1 ลบ.ม. เศษเกินครึ่งลบ.ม.ใหคิดเทากับ 1 ลบ.ม.
25
ประเภท ง. คาเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลเปนครั้งคราวไมเกิน 1 ลบ.ม.
50
ถาเปนเศษไมถึงครึ่งลบ.ม.
30
ถาเปนเศษเกินครึ่งลบ.ม. ใหคิดเทากับ 1 ลบ.ม.
ที่มา : กรุงเทพมหานคร, สํานักรักษาความสะอาด
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ คือ โดยที่การควบคุมการ
กําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งเปรอะเปอนของกรุงเทพมหานคร
ขณะนี้ไดมีเทศ
บัญญัติ ขอบังคับที่ใชควบคุมอยูหลายฉบับแตกตางกัน ประกอบกับปจจุบันนี้ได
ขยายความรับผิดชอบไปทั่วเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีกฎหมายใชบังคับโดยทั่ว
ถึงและเปนฉบับเดียว จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ขึ้น
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ในปจจุบันการเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขต
50
เขตใน
กรุงเทพมหานครจะทําโดยพนักงาน 1-2 คนของแตละเขต และในแตละเขตยังคงใชวิธีการเขียน
บันทึกรายละเอียดลงในสมุดบันทึกแสดงคาธรรมเนียมที่ไดรับการจายจากประชาชนแตละคนใน
แตละป โดยทั่วไปพนักงานเก็บคาธรรมเนียมจะเขาเก็บเงินตามบานเรือนประชาชนในชวงเชาและ
ใชเวลาในชวงบายทํางานในสํานักงาน โดยรอยละ 80 ของประชาชนชําระคาธรรมเนียมขยะที่บาน
โดยเงินจะถูกเก็บไวโดยพนักงานเก็บคาธรรมเนียม และประชาชนที่จายเงินก็จะไดรับใบเสร็จรับ
เงิน ในกรณีที่ไมมีผูใดอยูบานในขณะที่พนักงานไปเก็บ ในบางครั้งพนักงานก็จะทิ้งจดหมายแจง
ถึงจํานวนที่ตองจายไวให และแจงใหประชาชนเดินทางไปจายเงินดวยตนเองที่สํานักงานเขต หรือ
โทรศัพทและนัดหมายเวลาที่ประชาชนจะอยูบานและสามารถจายเงินได ในปจจุบันยังไมมีระบบ
ในการทิ้งบิลไวเพื่อใหประชาชนนําไปจายเองที่ธนาคาร หรือวิธีการอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน และยัง
ไมมีการใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการนี้
เหตุผลสําคัญสําหรับการไมไดรับคาธรรมเนียมจากประชาชน ก็คือประชาชนไมอยูบาน
ในขณะที่พนักงานไปเก็บเงิน และเงินจํานวนดังกลาวจะถูกเลื่อนไปเก็บในปหนา และจะไมมีผล
กระทบในทันทีสําหรับการไมจายเงิน เมื่อพนักงานเก็บคาธรรมเนียมกลับมาเก็บในปถัดไป โดย
พบวารอยละ 40 ของประชาชนที่ถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมของปที่แลวนั้นจะสามารถหลีกเลี่ยงโดย
จายเฉพาะของปปจจุบันเทานั้น (กทม., 2542: 5-6)
ในปจจุบันกรุงเทพมหานครสามารถเก็บคาธรรมเนียมไดในสวนที่เปนการเก็บขนมูลฝอย
เทานั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาใชจายในการเก็บขนมูลฝอยกับคาธรรมเนียมที่จัดเก็บดังแสดงในตา
รางที่ 3.3 จะเห็นวากรุงเทพมหานครตองรับภาระในการจัดการมูลฝอยเปนจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ใน
ปงบประมาณ 2541 กรุงเทพมหานครทําการเก็บขนมูลฝอยจํานวน 2,847,790 ตัน โดยคิดเปนคาใช
จายในการเก็บขนมูลฝอยประมาณ 1,290,026,482 บาท หรือเฉลี่ยประมาณตันละ 453 บาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบคาใชจายในการเก็บขนมูลฝอยกับคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดพบวา คาใชจายในการเก็บ
ขนมูลฝอยสูงกวาคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดถึงตันละ 435.17 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ
2540 จะพบวาในป 2541 กรุงเทพมหานครมีรายไดจากคาธรรมเนียมลดลง ในขณะที่มีคาใชจาย
ในการเก็บขนมูลฝอยมากขึ้น ซึ่งทําใหกรุงเทพมหานครตองรับภาระในการดําเนินการจัดการมูล
ฝอยเปนจํานวนถึง 1,298,254,321 บาท ดวยเหตุนี้ กรุงเทพมหานครจึงมีแนวความคิดที่จะปรับคา
ธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากไดมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดย
กําหนดคาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เก็บคาธรรมเนียม
เดือนละไมเกิน 40 บาท ภายใน 4 ป คาดวาจะสามารถดําเนินการไดระหวางป 2543-2546
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จากขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร
สรุปวาปจจัยที่ชวยใหกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยได เปน
เพราะ
1) มีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปอน พ.ศ.
2521
ในการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มจําเป น ต อ งมี ก ฎหมายในการอ า งอิ ง ซึ่ ง ข อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปอน พ.ศ. 2521 นี้อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และพระราช
บัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 ที่ใหอํานาจกรุงเทพมหานครในการจัดการขยะมูลฝอย และดําเนิน
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2) อัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา
เกณฑสูงสุดของอัตราคาธรรมเนียมสําหรับบานเรือนทั่วไปในทุก ๆ เขต ถูกกําหนดโดย
กระทรวงสาธารณสุขในป 2542 ไวที่ 120 บาทตอบานตอป หรือเฉลี่ย 10 บาทตอเดือน ซึ่งไมรวม
เงินเพิ่มพิเศษที่ประชาชนจายใหพนักงานเก็บขนขยะประมาณ 20 บาทตอบานตอเดือน อยางไรก็
ตามประชาชนไมไดคิดวาระดับคาบริการเปนปญหาสําคัญสําหรับตน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายไดเฉลี่ยของบานเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม., 2541) มีรายไดเฉลี่ย 26,000 บาทตอบาน
ตอเดือน และเมื่อเทียบกับคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟาเฉลี่ย 2,219 บาทตอบานตอเดือน และ
คาน้ําประปา 431 บาทตอบานตอเดือน จะพบวาอัตราคาเก็บขนขยะประมาณ 30 บาทตอบานตอ
เดือนคิดเปนรอยละ 0.01 ของรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทานั้น
โดยสรุป จากประสบการณการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในประเทศไทยและคา
ธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร พบวา แตละกรณีตางมีปจจัยที่ชวยหนุนใหสามารถ
ดําเนินการจัดเก็บไดคลายคลึงกัน นั่นคือ มีอัตราคาธรรมเนียมในระดับที่ไมเปนภาระของประชา
ชนมากนัก และเทศบาลตําบลปาตองและเมืองพัทยาเปนเมืองทองเที่ยว ซึ่งความยินดีจายและความ
สามารถในการจัดเก็บที่เปนอยูสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสภาพสมบูรณของธรรมชาติ ซึ่ง
เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประชาชน อีกทั้งมีขอบัญญัติเฉพาะเพื่อ
ใหสิทธิหนวยงานทองถิ่นในการจัดเก็บและลงโทษผูฝาฝน เปนตน อยางไรก็ตาม จากการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมทั้ง 3 แหง ไมสามารถจัดเก็บไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เนื่องจากวิธีการจัดเก็บที่
ดําเนินอยูในปจจุบันไมสามารถเขาถึงผูจายคาธรรมเนียมไดทั้งหมด ประกอบกับไมมีการนําบทลง
โทษไปปฏิบัติอยางจริงจังทําใหมีผูฝาฝนไมจายคาธรรมเนียม จึงควรศึกษาถึงรูปแบบการจัดเก็บที่
เหมาะสมเพื่อใหสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครจะมีลําดับ
ขั้นในการเสนอการวิเคราะห 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหอุปสรรคดานกฎหมายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่วาดวย “ปจจัยดานกฎหมายและการนํากฎหมายไปปฏิบัติ เปนอุปสรรคในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร”
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหอุปสรรคในดานการบังคับชําระเงินจากประสบการณในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมน้ําเสียและคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา
ดวย “ความสามารถในการบังคับชําระเงิน เปนอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย”
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
3.1 ศึ ก ษาถึ ง โครงสร า งอั ต ราค า ธรรมเนี ย มในการจั ด เก็ บ ค า บํา บั ด น้ํา เสี ย ของ
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากตนทุนในการเดินระบบและบํารุงรักษา ประกอบกับตนทุนในการ
บริหารจัดการและจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
3.2 ศึกษาถึงรูปแบบองคกรจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร โดย
แบงองคกรจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร ออกเปน 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ โดยใหพนักงานออกจัดเก็บคาธรรม
เนียมตามบานเรือน
กรณีที่ 2 กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ โดยใหประชาชนเดินทางมาชําระคา
ธรรมเนียมที่เขต
กรณีที่ 3 การประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบ
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ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหอุปสรรคดานกฎหมายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่วาดวย “ปจจัยดานกฎหมายและการนํากฎหมายไปปฏิบัติ เปนอุปสรรคในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร”
ในการแกไขปญหาน้ําเสียชุมชน การสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมโดยรัฐบาลเปนผูลงทุน
กอสรางและมอบหมายใหหนวยงานทองถิ่นเปนผูเดินระบบเปนแนวทางหนึ่งที่ใชกันอยางแพร
หลาย ซึ่งการบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีงบประมาณอยางเพียงพอเพื่อให
สามารถเดินระบบไดอยางตอเนื่อง ซึ่งในปจจุบันพบวามีหลายพื้นที่ที่ไมสามารถเดินระบบไดเนื่อง
จากขาดงบประมาณ จึงเกิดแนวคิดเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจากประชาชนขึ้น อยาง
ไรก็ตามแมจะมีการระบุสิทธิของหนวยงานทองถิ่นในการเก็บคาธรรมเนียมอยางชัดเจนในพระราช
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 แตในทางปฏิบัติกลับพบวามีอุปสรรค
มากมาย ทั้งที่เกี่ยวกับตัวกฎหมายเอง และการนํากฎหมายไปปฏิบัติ จึงทําใหการจัดเก็บคาธรรม
เนียมตองลาชาออกไป
สิทธิตามขอบเขตอํานาจของหนวยงานทองถิ่นในการเก็บคาธรรมเนียม ระบุในพระราช
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 มาตรา 88 วา “ทองที่ใดที่ไดมีการกอ
สรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของทางราชการ สามารถจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดย
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติโดยการเสนอของคณะกรรมการควบคุมมลพิษเปนผูพิจารณา
กําหนดคาธรรมเนียม แลวจึงประกาศใชได” อยางไรก็ตาม เมื่อตองผานคณะกรรมการสิ่งแวด
ลอมแหงชาติ จึงทําใหความเปนอิสระของทองถิ่นในการจัดเก็บคาธรรมเนียมลดลง เห็นไดจาก
กรณีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยาที่ตองการเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียม
จากอัตราคงที่ขึ้นอยูกับประเภทผูใชบริการ เปนอัตราผันแปรตามจํานวนปริมาณน้ําใช เนื่องจาก
ในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียรวมเมืองพัทยาซึ่งเปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญจําเปนตองใชงบ
ประมาณในการเดินระบบประมาณ 30 ลานบาทตอปทําใหรายไดจากอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บอยู
ไมเพียงพอ ซึ่งเมืองพัทยาไดสงอัตราใหมใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการสิ่ง
แวดลอมแหงชาติพิจารณาตามพระราชบัญญัติ และไดแถลงขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบอัตราคา
ธรรมเนียมตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543 วาอัตราดังกลาวผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษแลว รอเพียงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอนุมัติเทานั้น แตจนถึงปจจุบัน
อัตราดังกลาวยังไมผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําใหตองจัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตรา
เดิม สงผลใหเมืองพัทยาตองแบกรับภาระคาเดินระบบเพียงเพราะไมสามารถนําอัตราคาธรรมเนียม
ใหมไปประกาศใชได
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นอกจากปญหาดานสิทธิตามขอบเขตอํานาจของหนวยงานทองถิ่น ปญหาเกี่ยวกับความซ้ํา
ซอนในการดําเนินงานก็เปนประเด็นสําคัญ เนื่องจากมีหนวยงานหลายระดับที่เกี่ยวของในการจัด
การปญหาน้ําเสีย ซึ่งแตละหนวยงานมีกฎหมายที่ใหขอบเขตอํานาจในการจัดการปญหาน้ําเสียตาง
กัน เชน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกรมควบคุมมลพิษอาศัยอํานาจตามพระราช
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ในขณะที่องคการจัดการน้ําเสีย มีพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. 2538 หรือกระทรวงอุตสาหกรรมอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกรุงเทพมหานครที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เปนตน สงผลใหเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการ
เชน โรงงานแหงหนึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครปลอยน้ําเสียทําความเดือดรอนแกประชาชน
ประชาชนจะไปรองทุกขที่ใด เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง ทั้งสํานักงานคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
เปนตน ซึ่งแตละหนวยงานก็มีขอบเขตอํานาจที่ตางกัน เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของคนละฉบับ
อาจทําใหเกิดความสับสนตอประชาชนและหนวยงานเอง
ในกรณีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร ก็พบวามีประเด็นดาน
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการจัดเก็บคาธรรมเนียม เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของ ทํา
ใหตองใชเวลาในการตีความเพื่อรางขอบัญญัติ ไดแก
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่ระบุวาใน
มาตรา 92 วา “กรุงเทพมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ
วิ สาหกิจ หรือราชการส วนทองถิ่น โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดโดยตราเปนขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร”
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 อัน
เปนกฎหมายแมบทในเรื่องการบําบัดน้ําเสีย ที่มีบทบัญญัติใหอํานาจสวนราชการทองถิ่นซึ่งไดจัด
ใหมีการกอสรางและใชงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในการเรียกเก็บคาบริการได และผูที่กอ
ใหเกิดมลพิษที่อยูในเขตที่มีบริการ จําตองสงน้ําเสียของตนมารับการบําบัดและจายคาบริการ ยก
เวนจะมีระบบบําบัดมลพิษของตนเอง
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่อํานาจกรุงเทพมหานครจัดการน้ําเสียและกําหนดกรุงเทพมหานครมีราย
ได จ ากค า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากผู ใ ช ห รื อ ได รั บ ประโยชน จ ากบริ ก ารสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดใหมีขึ้น
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ตามขอบเขตอํานาจของกฎหมายที่เกี่ยวของ กรุงเทพมหานครจะจัดเก็บคาธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสียไดก็ตอเมื่อมีการตราขอบัญญัติขึ้นเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม กรุงเทพมหานครไม
สามารถนําพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาใชอางอิง
เหมื อ นการตราข อ บั ญ ญั ติ ข องเทศบาลป า ตอง เพราะการก อ สร า งระบบบําบั ด น้ําเสี ย ของ
กรุงเทพมหานครใชเงินงบประมาณจากรัฐและเงินของกรุงเทพมหานคร ไมไดใชเงินกองทุนสิ่ง
แวดลอม ซึ่งในมาตรา 89 ของพระราชบัญญัติดังกลาวระบุวา “ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่
ใดซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการ โดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุน
สิ่งแวดลอมซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะ
นําของคณะกรรมควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดอัตราคาบริการที่จะประกาศใชในแตละเขตควบ
คุมมลพิษหรือเขตทองที่ที่เปนที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกลาว
ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีบทลงโทษผูฝาฝนดวย”
จะเห็นไดวาปญหาในการจัดเก็บคาธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครอยูที่การตีความทาง
กฎหมาย โดยคําวาและคําเดียวทําใหไมสามารถอางอิงพระราชบัญญัตินี้ได ทั้งที่เปนกฎหมายแม
บทในเรื่องการบําบัดน้ําเสีย ทั้ง ๆ ที่คําวา “โดยเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการ
สวนทองถิ่น และเงินกองทุนสิ่งแวดลอม” อาจหมายถึงเงินเพียงอยางใดอยางหนึ่ง โดยไมจําเปน
ตองมีเงินของกองทุนสิ่งแวดลอมก็เปนได
ขณะนี้กรุงเทพมหานครไดตั้งคณะอนุกรรมการรางขอบัญญัติจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและ
กําลังอยูระหวางการรางกรอบ เมื่อแลวเสร็จจะเสนอใหคณะกรรมการชุดใหมที่ประกอบดวยผูแทน
จากคณะกรรมการกฤษฎี ก า และกรมควบคุ ม มลพิ ษ หากเห็ น ชอบจะเสนอผู ว า การ
กรุงเทพมหานครกอนเสนอสูการพิจารณาของที่ประชุมสภา โดยตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวา
การกระทรวงหมาดไทยจึงจะประกาศใชได
จะเห็นไดวา แมกรุงเทพมหานครจะดําเนินการบําบัดน้ําเสียมานานเพียงใด อีกทั้งมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย แตตราบใดที่ยังไมมีขอบัญญัติ ก็ไมสามารถ
จัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในเขตกรุงเทพมหานครได จึงอาจกลาวไดวาปจจัยดานกฎหมาย
เปนอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครจริง จึงยอมรับสมมติ
ฐานดังกลาว

48

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหอุปสรรคในดานการบังคับชําระเงินจากประสบการณในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมน้ําเสียและคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา
ดวย “ความสามารถในการบังคับชําระเงิน เปนอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมในประเทศ
ไทย”
จากประสบการณในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในประเทศไทยจะพบวา แมจะ
สามารถดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมได แตก็ไมสามารถจัดเก็บจากผูเขาขายตองเสียคาธรรม
เนียมทั้งหมด ซึ่งความสามารถในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม มีผลตอการดําเนินโครงการบําบัดน้ํา
เสีย เพราะหากไมสามารถจัดเก็บรายไดอยางเพียงพอ ก็ไมสามารถเดินระบบไดอยางตอเนื่อง ดัง
นั้นอีกประเด็นที่มีความสําคัญพอกับสิทธิในการจัดเก็บคาธรรมเนียมของหนวยงานทองถิ่น คือ
ประเด็นที่เกี่ยวกับความสามารถในการนําสิทธิดังกลาวไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลเพียงใด
ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย การเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียเพื่อใหเกิดรายได
สําหรับคาใชจายทั้งหมดในการจัดการน้ําเสีย ไมวาจะเปนคากอสราง คาเดินระบบและบํารุงรักษา
และคาใชจายในการบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม ในทางปฎิบัติทั้งจากประสบการณการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมของตางประเทศและของประเทศไทยเอง พบวา ไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมให
เพียงพอกับคาใชจายทั้งหมด และเนื่องจากคาใชจายในการลงทุนกอสรางรัฐบาลเปนผูใหการ
อุดหนุน ดังนั้นวัตถุประสงคหลักของการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย คือ เพื่อใหมีรายไดเพียง
พออยางนอยสําหรับคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถเดินระบบบําบัดน้ํา
เสียไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นประสิทธิผลในที่นี้ หมายถึง การจัดเก็บคาธรรมเนียมที่กอใหเกิดรายได
ที่เพียงพออยางนอยสําหรับการเดินระบบและบํารุงรักษา
เมื่อพิจารณาจากประสบการณเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของไทย พบวา เทศบาล
ตําบลปาตอง แมจะสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดไมถึงรอยละ 50 แตรายไดที่ไดรับประมาณ 2
ลานบาทตอปก็เพียงพอในการเดินระบบและบํารุงรักษา (วัฒนสิน ชัยสวัสดิ์, สัมภาษณ : 15
กุมภาพันธ 2544) สําหรับกรณีของเมืองพัทยาที่เริ่มจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียตั้งแตป พ.ศ. 2534
พบวา สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดประมาณรอยละ 80 ซึ่งรายไดที่ไดรับ (ตารางที่ 3.1) ก็เพียง
พอในการเดินระบบและบํารุงรักษา อยางไรก็ตามภายหลังการเดินระบบบําบัดน้ําเสียรวมตั้งแต
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 เนื่องจากเปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญซึ่งมีคาใชจายในการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาสูง เชน คาไฟฟา คาสารเคมี ฯลฯ อีกทั้งเมืองพัทยาวาจางบริษัทเอกชนทํา
การเดินระบบซึ่งมีคาใชจายสูง ประมาณ 6 แสนบาทตอเดือน ซึ่งอัตราคาธรรมเนียมของเมือง
พัทยาเปนอัตราที่ใชตั้งแตเริ่มจัดเก็บ อีกทั้งเปนอัตราที่คิดตามประเภทผูใชน้ํา ไมไดคิดตามปริมาณ
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น้ําเสีย ทําใหอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมสอดคลองกับคาใชจายที่เกิดจากการเดินระบบ สงผล
ใหเมืองพัทยาตองเปนผูรับภาระคาบําบัดน้ําเสีย จึงอาจกลาวไดวาภายหลังเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม เมืองพัทยาไมสามารถจัดเก็บรายไดอยางมีประสิทธิผล
เมื่ อ พิ จ ารณาการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขนขยะของกรุ ง เทพมหานคร จะพบว า
กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายไดต่ํากวาคาใชจายในการเก็บขนมาตลอด (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3)
ซึ่งสาเหตุของความไมมีประสิทธิผลเนื่องจาก อัตราคาธรรมเนียมที่ไมสอดคลองกับคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริง เพราะอัตราคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร ถูกกําหนดตั้งแตป พ.ศ. 2521
โดยอั ต ราค า เก็ บ ขนขยะสําหรั บ บ า นเรื อ นถู ก กําหนดไว ไ ม เ กิ น 120 บาทต อ ป อี ก ทั้ ง
กรุงเทพมหานครไมสามารถดําเนินมาตรการกับผูคางชําระ เนื่องจากกรุงเทพมหานครจําเปนตอง
ทําการเก็บมูลฝอยเปนประจําสม่ําเสมอ หากทิ้งไวจะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ถือ
เปน หน าที่ของกรุงเทพมหานครในการรักษาความสะอาดซึ่งระบุไวชัดเจนในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแมวาในทางกฎหมายจะเปนไปไดที่จะ
บังคับการจายเงิน แตในทางปฏิบัตินั้นเปนไปไดยาก เนื่องจากตนทุนในการบังคับจายอาจจะสูง
กวาจํานวนเงินที่ประชาชนติดอยูหลายเทาตัว และเมื่อพิจารณาจากประสบการณเก็บคาธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสียทั้งกรณีเมืองพัทยาและเทศบาลปาตอง จะพบวาแมจะมีการระบุบทลงโทษในขอ
บัญญัติทองถิ่นในรูปของการปรับและการจําคุก แตในทางปฏิบัติมีการผอนผันและละเวนการลง
โทษ
จากประสบการณในการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่กลาวมาขางตนจะพบวา ประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการบังคับจาย อาจไมใชประเด็นเดียวที่สงผลตอประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได
เพราะในกรณีของเทศบาลตําบลปาตอง ที่แมจะสามารถจัดเก็บรายไดจากผูเขาขายเสียคาธรรม
เนียมไมถึงรอยละ 50 แตรายไดที่ไดก็เพียงพอในการเดินระบบและบํารุงรักษา ในขณะที่เมือง
พัทยาสามารถจัดเก็บรายไดจากผูเขาขายเสียคาธรรมเนียมไดถึงรอยละ 80 แตรายไดกลับไมครอบ
คลุมคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่เพิ่งเริ่มเดินระบบ ดังนั้น
ประเด็นของการจัดเก็บอยางมีประสิทธิผลจึงอยูที่ ทําอยางไรใหสามารถจัดเก็บรายไดใหครอบ
คลุมเปาหมายไดมากที่สุดและทําอยางไรใหอัตราคาธรรมเนียมสอดคลองและสะทอนคาใชจายที่
เกิดจากการบําบัดน้ําเสีย
จะเห็นไดวา โดยหลักการแลวความสามารถในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมก็มีความสําคัญ
เนื่องจากหากไมสามารถดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูปลอยน้ําเสียได ก็จะไมเปนไปตาม
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย อยางไรก็ตาม ประเด็นดานความสามารถในการบังคับจายอาจเปน
เงื่อนไขที่จําเปน แตไมใชเงื่อนไขที่พอเพียงในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากราย
ไดจะเปนเทาใด ขึ้นกับทั้งราคา (อัตราคาธรรมเนียม) และปริมาณ (ความสามารถในการจัดเก็บ)
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ดังนั้นแมจะสามารถจัดเก็บรายไดจากผูเขาขายตองเสียคาธรรมเนียมไดมาก แตหากอัตราคาธรรม
เนียมไมสอดคลองกับคาใชจาย รายไดจึงไมเพียงพอ เชน กรณีของเมืองพัทยา เปนตน ดังนั้น
ประสิทธิผลของการจัดเก็บจึงขึ้นอยูกับรูปแบบในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม
นั่นคือ ตองมีอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม และมีหนวยงานที่สามารถจัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไป
กลาวโดยสรุป จากประสบการณการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในประเทศไทย
และการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร จึงไมชัดเจนที่จะยอมรับสมมติฐานที่วา
ดวย “ความสามารถในการบังคับชําระเงิน เปนอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมในประเทศ
ไทย”
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมของ
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคหลักของการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียก็เพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอ
อยางนอยกับการเดินระบบและบํารุงรักษา เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น
ประสิทธิผลของการเก็บคาธรรมเนียมจึงขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่เหมาะสม ซึ่ง
ประกอบดวย ความเหมาะสมของอัตราคาธรรมเนียม นั่นคือ ตองสามารถสะทอนคาใชจายในการ
เดินระบบและบํารุงรักษา และความเหมาะสมของหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บคาธรรม
เนียม นั่นคือตองสามารถจัดเก็บไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํา
สามารถจัดเก็บรายไดอยางนอยครอบคลุมคาใชจายในการเดินระบบ และสามารถจัดเก็บครอบ
คลุมปริมาณผูเขาขายตองเสียคาธรรมเนียมไดมากที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะแบงการศึกษาออก
เปน 2 สวน
3.1 อัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญที่เดินระบบ 3 แหง คือ โครงการ
บําบัดน้ําเสียสี่พระยา เริ่มเดินระบบวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย
30,000 ลบ.ม.ตอวัน และโครงการบําบัดน้ําเสียชองนนทรี เริ่มเดินระบบ เดือนมกราคม พ.ศ. 2543
มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 200,000 ลบ.ม.ตอวัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100 ของเขตบาง
รัก รอยละ 100 ของเขตสาทร รอยละ 85 ของเขตยานนาวา และรอยละ 80 ของเขตบางคอแหลม
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานประปาสาขาทุงมหาเมฆ และโครงการบําบัดน้ําเสียกรุง
รัตนโกสินทร เริ่มเดินระบบตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย
40,000 ลบ.ม.ตอวัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 75 ของเขตพระนคร ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานประปาสาขาแมนศรี โดยมีรายละเอียดจํานวนประชากร จํานวนบาน และประมาณการ
ครัวเรือนผูใชน้ําในพื้นที่บําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร แสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนประชากร และประมาณการครัวเรือนผูใชน้ําในพื้นที่บําบัดน้ําเสียของ
กรุงเทพมหานคร
เขต
จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน
รอยละ1
ครัวเรือนผูใชน้ํา2
พระนคร
82,921
18,111
75
13,583.25
สาทร
110,491
31,814
100
31,814.00
บางรัก
63,038
24,162
100
24,162.00
บางคอแหลม
120,388
33,250
80
26,600.00
ยานนาวา
93,774
38,999
85
33,149.15
รวม
470,612
146,336
129,308.4
ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : 1. เปนรอยละพื้นที่ของแตละเขตที่ระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง 3 แหงใหบริการ
2. ไดจากการคํานวณ
การเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครจัดอยูในกลุม User Charge ซึ่งเปน
เงินที่เรียกเก็บเปนคาบริการเนื่องจากกรุงเทพมหานครไดลงทุนกอสรางระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสีย ซึ่งจะเก็บในอัตราลูกบาศกเมตรละ 2 บาท โดยเริ่มเก็บในอัตรา 1 บาทตอลบ.ม. และจะ
ปรับอัตราเพิ่มขึ้น 0.25 บาทตอลบ.ม. ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปจึงจะเก็บเต็มราคาคือ 2 บาทตอลบ.ม.
(อรพรรณ กิจชูตระกูล, 9 พฤษภาคม 2544: 11) ซึ่งถากรุงเทพมหานครดําเนินการจัดเก็บตามที่ได
เสนอขาวไว ระดับอัตราคาธรรมเนียมจะเปนดังแสดงในรูปที่ 4.1
รูปที่ 4.1 แสดงอัตราคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
บาทตอลบ.ม.
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

1

2

ปที่
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จากขอมูลการใชน้ําของการประปานครหลวง พบวาในป พ.ศ. 2543 มีปริมาณน้ําใชเฉลี่ย
ตอรายเทากับ 52.15 ลบ.ม.ตอเดือน ดังนั้น ณ ระดับอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ผูเขาขายตองเสียคา
ธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในเขตกรุงเทพมหานครจะเสียคาธรรมเนียมเฉลี่ยตอเดือน ดังแสดงในตา
รางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงระดับคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียเฉลี่ยตอเดือนครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร
อัตราคาธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)
คาธรรมเนียม (บาท/เดือน)
1
52.15
1.25
65.19
1.5
78.22
1.75
91.26
2
104.30
ที่มา : จากการคํานวณ
ดังไดกลาวแลว วาการเก็บคาธรรมเนียมจะมีประสิทธิภาพหรือไม ตองมีระดับอัตราคา
ธรรมเนียมที่สะทอนคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการจัดเก็บคาธรรม
เนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร จะเริ่มจัดเก็บจากผูที่อยูในพื้นที่บําบัดน้ําเสียของโรงบําบัด
น้ําเสียขนาดใหญทั้ง 3 แหงที่เดินระบบอยูในปจจุบัน จึงควรพิจารณาคาใชจายในการเดินระบบ
และบํารุงรักษาของโรงบําบัดน้ําเสียทั้ง 3 แหง ที่แสดงในตารางที่ 4.3 – 4.5
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ตารางที่ 4.3 แสดงคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียของโรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยา ตั้งแตป 2538 -2543
2538
2539
2540
2541
2542
2543
ปริมาณน้ําเขาระบบ 8,639.06
11,142.3 16,430.13 19,376.76 21,947.15
28,093.2
(ลบ.ม./วัน)
คาใชจาย (บาท/ป)
22,840
11,500
7,391
7,285
8,905
8,468
คาน้ําประปา
2,541,730 3,091,364 3,539,426 3,941,102 4,353,763 6,150,984
คาไฟฟา
636,257
979,190 1,244,730 2,093,314 2,658,008
983,428
คาสารเคมี
2,763,630 3,025,295 3,384,500 2,770,630 2,371,560 2,483,490
คาบุคลากร
983,428 2,686,200 3,686,478 5,591,430 2,145,923 3,494,710
คาบํารุงรักษา
725,000 1,200,000 1,063,927
340,000
228,000
153,000
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
804,200 10,018,957 12,232,425 15,098,869 12,695,749 13,852,208
คาบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย
2.3
2.66
2.135
2.1325
1.62
1.38
(บาท/ลบ.ม.)
ที่มา : สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : โรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยาเริ่มเดินระบบบําบัดขั้นที่ 1 มกราคม 2537 แตขอมูลป
2537 สูญหาย
เริ่มเดินระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่ 2 เดือนมิถุนายน 2540
เริ่มเดินระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่ 3 เดือนสิงหาคม 2542
จากตารางขางตน พบวา โดยเฉลี่ยแลวโรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยามีคาใชจายในการบําบัด
น้ําเสียเฉลี่ยประมาณ 10 ลานบาทตอป หรือเฉลี่ยประมาณ 8.9 แสนบาทตอเดือน โดยเมื่อพิจารณา
จากคาบําบัดน้ําเสียเฉลี่ยตอลบ.ม. จะพบวายิ่งโรงบําบัดสามารถรับน้ําเขาระบบไดมาก ก็จะมีคาใช
จายในการบําบัดน้ําเสียเฉลี่ยตอลบ.ม.ลดลง
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ตารางที่ 4.4 แสดงคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียของโรงบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตเริ่ม
เดินระบบ มิถุนายน-ธันวาคม 2543
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ปริมาณน้ําเสียเขาระบบ
20,000
20000 20000
26760
(ลบ.ม./วัน)
คาใชจาย(บาท/เดือน)
3,332
3,332
3,332
7,037
คาน้ําประปา
6,986
7,071
120,894 417,204 419,574 1,009,082 646,329 687,680
คาไฟฟา
962
988
คาโทรศัพท
1,500
1,584
60,000 60,000 60,000
คาสารเคมี
คาบุคลากร
93,050 92,760 94,190
93,710 107,950 105,490
รวม
217,276 613,286 618,058 1,170,817 822,034 861,545
คาบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย
Start up Start up
0.66
1.95
1.37
1.07
(บาท/ลบ.ม.)
ที่มา : สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : หลังเดือนตุลาคม มีการเพิ่มระดับน้ําคลอง จึงมีน้ําไหลเขาระบบมากขึ้น
คาใชจายที่ขีดเสนใตเปนคาใชจายที่คาดการณเนื่องจากยังไมมีการชําระ

ธ.ค.

43200

6,236
687,550
7,500
60,000
105,210
860,605
0.66

จากตารางที่ 4.4 จะพบวาโรงบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทรมีคาใชจายในการเดินระบบ
เฉลี่ยประมาณ 8 แสนบาทตอเดือน โดยมีสัดสวนของคาไฟฟามากเปนอันดับหนึ่ง และรองมาคือ
คาใชจายดานบุคลากร โดยพบวายิ่งโรงบําบัดสามารถรับน้ําเขาระบบไดมาก ก็จะมีคาใชจายใน
การบําบัดน้ําเสียเฉลี่ยตอหนวยลดลง
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จากตารางแสดงรายละเอียดคาใชจายขางตนพบวาโดยรวมแลวในป พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานครมี
คาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียเทากับ 154,019,499.83 บาทตอป หรือ
เฉลี่ย 12,834,958.32 บาทตอเดือน เมื่อพิจารณาตั้งแตเริ่มเดินระบบ โครงการบําบัดน้ําเสียทั้ง 3
แหงจะมีคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาเฉลี่ย 1.97 บาทตอลบ.ม.
จะเห็นไดวาอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่เทากับ 2 บาทตอลบ.ม.ของกรุงเทพมหานคร
เปนอัตราที่สอดคลองและสะทอนคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาที่เกิดขึ้นจริง อยางไรก็
ตาม เนื่องจากกรุงเทพมหานครไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชนทําการศึกษาอัตราคาธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม (2541) ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว พบวา อัตราคาบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม
ประกอบดวย อัตราคาบริการคงที่ 130 บาทตอเดือน และอัตราคาบริการผันแปร 3.14 บาทตอลบ.
ม. (ภาคผนวก ข.) หาก 1 ครัวเรือนใชน้ําประปาเฉลี่ย 52.15 ลบ.ม.ตอเดือน (จากสถิติปริมาณน้ําใช
เฉลี่ยตอรายในป พ.ศ. 2543 ของการประปานครหลวง) เมื่อเปรียบเทียบกันแลว จะพบวา ณ ระดับ
อัตราคาธรรมเนียม 2 บาท ครัวเรือนตองจายคาบําบัดน้ําเสียเทากับ 104.30 บาทตอเดือน ในขณะที่
อัตราที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษา พบวา ครัวเรือนตองจายคาบําบัดน้ําเสียเทากับ 293.75 บาทตอ
เดือน ซึ่งความแตกตางดังกลาวเปนผลมาจาก
1) ความแตกตางในจํานวนโครงการบําบัดน้ําเสีย
ผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาคํานวณอัตราคาธรรมเนียมผันแปรใหคุมกับคาใชจายใน
การเดินระบบและบํารุงรักษา ในขณะที่คํานวณคาธรรมเนียมคงที่ใหคุมกับคาใชจายในการบริหาร
จัดการและคาใชจายอื่น ๆ ซึ่งอัตราดังกลาวเปนอัตราคาบริการ ณ จุดคุมทุนของกลุมที่อยูอาศัยซึ่ง
คิดจากตนทุนในการเดินระบบโครงการบําบัดน้ําเสีย 19 โครงการ ประกอบดวยโครงการบําบัดน้ํา
เสียขนาดใหญ 6 โครงการ และโครงการบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กที่รับโอนจากการเคหะแหงชาติ 13
โครงการ ในขณะที่อัตราคาธรรมเนียม 2 บาทตอลบ.ม.ของกรุงเทพมหาานครคํานวณจากโครงการ
บําบัดน้ําเสียขนาดใหญที่เดินระบบอยูเพียง 3 โครงการ ทําใหอัตราคาธรรมเนียมที่ไดจากผลการ
ศึกษาแตกตางจากอัตราคาธรรมเนียมที่กรุงเทพมหานครจะจัดเก็บจริง
2) คาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาที่ประมาณการ แตกตางจากคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริง
คาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากคาใชจายที่ใชัในการ
คํานวณอัตราคืนทุนของบริษัทที่ปรึกษา เห็นไดจากตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาในป พ.ศ. 2543
โครงการบําบัดน้ําเสีย
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง*
คาใชจายที่ประมาณการ**
(ลานบาท/ป)
(ลานบาท/ป)
สี่พระยา
13.85
14.23
กรุงรัตนโกสินทร
5.16
57.49
ชองนนทรี
135.1
277.78
ที่มา : * สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
** (กทม., 2541)
จากตารางที่ 4.6 จะเห็นไดวามีความแตกตางระหวางคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและคาใชจายที่
ประมาณในผลการศึกษา ซึ่งสาเหตุของความแตกตางเนื่องจากในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของ
เอกชน จะสมมติวาไมมีขอจํากัดดานอัตรากําลัง ทําใหสามารถกําหนดจํานวนเจาหนาที่ไดมากซึ่ง
ตางจากความเปนจริง อีกทั้งอัตราคาจางของเอกชนแตกตางจากของขาราชการ ทําใหคาใชจายใน
การเดินระบบและบํารุงรักษา โดยเฉพาะคาใชจายที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ที่ประมาณโดยบริษัทที่
ปรึกษา สูงกวาความเปนจริง
เมื่อพิจารณาคาใชจายในการเดินระบบของโครงการบําบัดน้ําเสียชองนนทรี ที่แสดงในตา
ราง 4.5 จะพบวาการเดินระบบโดยบริษัทเอกชน (ป พ.ศ. 2543) และการที่กรุงเทพมหานครเดิน
ระบบเอง (ตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2544) มีคาใชจายที่แตกตางกัน โดยในป พ.ศ. 2543 มีคาใชจายใน
การเดินระบบและบํารุงรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 11.25 ลานบาทตอเดือน ในขณะที่ในป พ.ศ. 2544
มีคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 4.5 ลานบาทตอเดือน ซึ่งสาเหตุ
เพราะ
2.1 ความแตกตางในดานคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ (ภาคผนวก ค.) เนื่องจากในป
พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานครวาจางบริษัทซัมซุงในการเดินระบบและบํารุงรักษา โดยมีคาใชจาย
เกี่ยวกับเจาหนาที่เฉลี่ยประมาณ 2.6 ลานบาทตอเดือน ในขณะที่ในป พ.ศ. 2544 กรุงเทพมหานคร
มีคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่เฉลี่ยเพียง 5.8 แสนบาทตอเดือน ซึ่งความแตกตางดังกลาว เปนผลจาก
* จํานวนเจาหนาที่ที่ใชในการเดินระบบแตกตางกัน นั่นคือ บริษัทเอก
ชนใชเจาหนาที่ในการเดินระบบรวม 78 คน ในขณะที่กรุงเทพมหานครทําการ
เดินระบบเองใชเจาหนาที่เพียง 54 คน (กรุงเทพมหานคร, สํานักการระบายน้ํา)
* อัตราเงินเดือนของบริษัทเอกชน สูงกวาอัตราเงินเดือนของขาราชการ
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 แสดงการเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนของกรุงเทพมหานครและบริษัทเอกชน
ตําแหนง
บริษัทเอกชน*
กรุงเทพมหานคร**
(บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)
หัวหนางานบําบัดน้ําเสีย
33,000
21,745
วิศวกร
22,000
11,770
นักวิชาการ
22,000
11,770
ชาง
13,000
9,585
ลูกจาง
8,250
4,700
ที่มา : * Bangkok Wastewater Project – Yannawa : OPERATION & MAINTENANCE COST
REPORT
** คากลางของเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนใหม
2.2 ปญหาในการเก็บสถิติของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความบกพรองในการ
เก็บสถิติ ทําใหคาใชจายบางประเภท เชน คาน้ํามันรถที่ใชในการบํารุงรักษา ไมสามารถแยกออก
จากคาน้ํามันรถที่ใชในการสงเอกสารได เพราะไมมีการจัดทําฐานขอมูลที่ชัดเจนทําใหคาใชจายใน
การบํารุงรักษาของป 2544 แฝงอยูในคาใชจายประเภทอื่น หรือคาใชจายบางประเภทอาจไมมีการ
จดสถิติเลย เชน คาสารเคมี เปนตน ทําใหคาใชจายที่แสดงในตารางที่ 4.7 อาจต่ํากวาความเปน
จริง (สุทธิมล เกษสมบูรณ,สัมภาษณ : 15 สิงหาคม 2544)
กล า วโดยสรุ ป อั ต ราค า ธรรมเนี ย มบําบั ด น้ําเสี ย ที่ เ ท า กั บ 2 บาทต อ ลบ.ม.ของ
กรุงเทพมหานคร เปนอัตราที่คํานวณจากคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาของโครงการ
บําบัดน้ําเสียขนาดใหญที่เดินระบบอยูในปจจุบัน ซึ่งแตกตางจากอัตราที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษา
เนื่องจากจํานวนโครงการบําบัดน้ําเสียที่นํามาพิจารณาแตกตางกัน อีกทั้งคาใชจายในการเดินระบบ
ที่ประมาณขึ้นแตกตางจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง อันเปนผลจากคาใชจายดานเจาหนาที่เปนสําคัญ
อยางไรก็ตาม แมอัตราคาธรรมเนียม 2 บาทตอลบ.ม.จะสอดคลองกับคาใชจายในการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาของโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญที่เดินระบบอยูในปจจุบัน แตคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสียยังประกอบดวยคาใชจายในการบริหารจัดการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ํา
เสีย ซึ่งขึ้นอยูกับหนวยงานผูรับผิดชอบที่จะศึกษาในหัวขอ 3.2
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3.2 หนวยงานที่รับผิดชอบในบริหารจัดการและจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
ในการบริหารจัดการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร จะมี
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กรุงเทพมหานครซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการบําบัดน้ําเสีย และการประปา
นครหลวง เนื่องจากคํานวณปริมาณน้ําเสียจากปริมาณน้ําประปา ดังนั้นจึงทําการศึกษาจากทั้ง 2
หนวยงาน โดยหนวยงานที่เหมาะสม หมายถึง หนวยงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาธรรม
เนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร นั่นคือมีคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํา แตสามารถเขา
ถึงผูจายคาธรรมเนียมไดมาก และสามารถจัดเก็บรายไดเพียงพออยางนอยกับคาเดินระบบและบํารุง
รักษา โดยในการศึกษารูปแบบของหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บคาธรรมเนียมจะพิจารณา
จากคาใชจายสวนเพิ่มอันเกิดจากการดําเนินการในแตละวิธี ซึ่งสงผลตอคาใชจายในการบริหารจัด
การและการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ - ใหพนักงานออกจัดเก็บคาธรรมเนียมตาม
บานเรือน
กรณีที่ 2 กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ - ใหประชาชนเดินทางมาชําระคาธรรมเนียมที่
เขต
กรณีที่ 3 การประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย โดยคํานวณปริมาณน้ําเสียแตละครัวเรือนจาก
ปริมาณน้ําประปา หากกรุงเทพมหานครนําเทปแมเหล็กที่บรรจุขอมูลการใชน้ําประปามาทําการ
อานขอมูลเองเพื่อคํานวณอัตราคาธรรมเนียม กรุงเทพมหานครจะตองลงทุนเครื่องคอมพิวเตอรเมน
เฟรมที่มีราคาแพง ในขณะที่การประปานครหลวงเปนหนวยงานเจาของขอมูลที่มีเครื่องมือ และ
ทํ า การคํ า นวณเพื่ อ จั ด พิ ม พ ใ บแจ ง หนี้ แ ละใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค า น้ํ า ประปาอยู แ ล ว ดั ง นั้ น
กรุงเทพมหานครควรมอบหมายใหการประปานครหลวงเปนผูจัดทําใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงิน
คาน้ําเสียให โดยจากการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปาเปนเวลา 5 ป จํานวน
93,422,725 ฉบับ พบวาการประปานครหลวงมีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการจัดพิมพใบแจงหนี้ 1 ใบ
เทากับ 3.26 บาทตอฉบับ รายละเอียดคาใชจายแสดงในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงตนทุนของการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินของการประปานครหลวง
รายการ
บาทตอฉบับ
คาวัสดุสิ้นเปลืองตอฉบับ
0.73
(แบบฟอรมใบเสร็จรับเงินคาน้ํา, กระดาษตอเนื่อง, Toner, เทปแมเหล็ก)

คาใชจายพนักงาน

0.73

(เงินเดือน คาลวงเวลา)

คาใชจายอื่น

0.04

(คาไฟฟา)

คาคอมพิวเตอร

1.76

(เงินลงทุน, คาจางบํารุงรักษา, คาเชาเครือขาย)

รวมตนทุนตอใบเสร็จรับเงิน
ที่มา : การประปานครหลวง

3.26

จากตารางที่ 4.8 พบวา ในการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินคาบําบัดน้ําเสีย คาใช
จายจะเปนเทาใดขึ้นอยูกับวาจะจัดพิมพในรูปแบบไหน เชน ในกรณีการรวมใบเสร็จและใบแจง
หนี้คาน้ําเสียกับคาน้ําประปา พบวาเนื่องจากการจัดเก็บคาน้ําประปาในปจจุบันจะมีแบบฟอรมใบ
เสร็จรับเงินอยูแลว ดังนั้นหากจัดพิมพคาน้ําเสียรวมกับคาน้ําประปาจะมีคาใชจายอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแบบฟอรมใหม และคาวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ดังนั้นในกรณีนี้ กรุงเทพมหานครจะมีคาใช
จายสวนเพิ่มที่เกิดจากการจัดพิมพเทากับ 0.73 บาทตอฉบับ ในขณะที่การแยกใบเสร็จและใบแจง
หนี้คาน้ําเสียออกจากคาน้ําประปา พบวา จะมีคาใชจายสวนเพิ่มที่เกิดจากการจัดพิมพเทากับ 3.26
บาทตอฉบับ
เนื่องจากรูปแบบในการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินคาบําบัดน้ําเสีย มีผลตอตน
ทุนในการบริหารจัดการ ดังนั้นในการพิจารณาองคกรจัดเก็บคาธรรมเนียมจะพิจารณาทั้งกรณีการ
รวมและการแยกใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินคาบําบัดน้ําเสียกับคาน้ําประปา โดยในการแยกใบ
เสร็จจะมีคาใชจายในสวนของการจัดสงใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียนอกเหนือจากคาใชจายใน
การจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จ
ดั งนั้ นในการศึ กษาหนว ยงานที่เหมาะสมในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของ
กรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได และคาใชจายในแตละกรณี
พบวา
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กรณีที่ 1 กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ - ใหพนักงานออกจัดเก็บคาธรรมเนียมตามบานเรือน
การสงพนักงานออกไปจัดเก็บคาธรรมเนียมตามบานเรือนเปนลักษณะเดียวกับการเก็บคา
ธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร ในปจจุบันกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดเก็บคาธรรม
เนียมเก็บขนขยะโดยพนักงานประมาณ 1-2 คนของแตละสํานักงานเขตและทําการจัดเก็บปละ 1
ครั้ง อยางไรก็ตาม การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียควรกระทําทุกเดือนเชนเดียวกับการจัดเก็บคาน้ํา
ประปา เนื่องจากกําหนดใหการประปานครหลวงเปนผูจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสีย
ซึ่งอาศัยขอมูลการใชน้ําประปารายเดือน ดังนั้นกรุงเทพมหานครจําเปนตองเพิ่มพนักงานจัดเก็บ
รายไดภายนอก โดยกําหนดให
- พนักงานจัดเก็บรายได 1 คนจัดเก็บได 125 ครัวเรือนตอวัน
- ใน 1 เดือนมี 22 วันทําการ
ดังนั้นพนักงานจัดเก็บรายไดภายนอก 1 คน ควรจัดเก็บได 2,750 ครัวเรือนตอเดือน เมื่อ
พิจารณารวมกับจํานวนครัวเรือนผูใชน้ําที่อยูในพื้นที่บําบัดน้ําเสียที่แสดงในตารางที่ 4.1 จะพบวา
ควรเพิ่มจํานวนพนักงานจัดเก็บรายไดดังแสดงในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนพนักงานจัดเก็บรายไดภายนอกสํานักงานเขตที่คํานวณใหเพียงพอกับ
จํานวนครัวเรือนผูใชน้ําในพื้นที่
เขต
ครัวเรือนผูใชน้ําในพื้นที่
จํานวนพนักงานจัดเก็บรายได
พระนคร
13,583.25
5
สาทร
31,814
11
บางรัก
24,162
8
บางคอแหลม
26,600
9
ยานนาวา
33,149.15
12
รวม
129,309
45
ที่มา : จากการคํานวณ
จากตารางขางตนจะพบวา หากกรุงเทพมหานครใชวิธีจัดเก็บรายไดโดยใหพนักงานออก
จัดเก็บตามบานเรือน กรุงเทพมหานครควรเพิ่มพนักงานจัดเก็บจํานวน 45 คน จึงจะเพียงพอกับ
จํานวนครัวเรือน 129,309 ครัวเรือน ที่อยูในพื้นที่บําบัดน้ําเสียของโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ 3
แหงที่เดินระบบอยูในปจจุบัน
การประมาณคาใชจายในการจัดเก็บ
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ในการประมาณคาใชจายสวนเพิ่มที่เกิดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม สามารถแบงออกเปน
2 กรณี คือ
1) กรณีรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา พบวา จะไมมีคาใชจายที่เกิด
จากการจัดสงใบแจงหนี้ ดังนั้นคาใชจายในกรณีนี้จะประกอบดวย
* คาใชจายในการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินคาน้ําเสีย เทากับ 0.73
บาทตอครัวเรือน หรือเทากับเปนรายจายของกรุงเทพมหานคร 94,395.57 บาทตอเดือน
* คาใชจายเกี่ยวพนักงานจัดเก็บรายได เมื่อกําหนดใหพนักงานจัดเก็บรายไดที่
เพิ่มขึ้นในอัตราลูกจางชั่วคราวรายเดือนระดับ ปวช. จะประกอบดวย
- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานปฏิบัติงานในสํานักงานเขต เขตละ 1 คน โดย
แตละคนไดรับเงินเดือน 4,700 บาทตอเดือน รวมเปน 23,500 บาทตอเดือน
- พนักงานจัดเก็บคาธรรมเนียมภายนอก 45 คน ไดรับเงินเดือน 4,700 บาท
ตอเดือน หรือทั้งหมดคิดเปน 211,500 บาทตอเดือน
- คาใชจายอื่น ๆ เชน ผลตอบแทนที่ไมใชเงินเดือน คาวัสดุของใช คา
บริการสาธารณะ คาไปรษณีย และอื่น ๆ ประมาณ ¼ เทาของคาใชจายดานเงิน
เดือน หรือประมาณ 58,750 บาทตอเดือน
รวมเปนคาใชจายดานเงินเดือนและคาใชจายอื่น ๆ 293,750 บาทตอเดือน หรือ
เฉลี่ยประมาณ 2.27 บาทตอครัวเรือน
ดั ง นั้ น โดยรวมแล ว กรุ ง เทพมหานครจะมีค า ใชจายในการจั ดเก็บค าธรรมเนีย มเท ากับ
388,145.57 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 3.00 บาทตอครัวเรือน
2) กรณีแยกใบเสร็จและใบแจงหนี้คาน้ําเสียออกจากคาน้ําประปา จะพบวาจะมีตนทุนอัน
เกิดจากการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จ แตจะไมมีตนทุนในการจัดสงใบแจงหนี้ ดังนั้นคาใช
จายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมจะประกอบดวย
* คาใชจายดานเงินเดือนและคาใชจายอื่น ๆ เทากับ 293,750 บาทตอเดือน หรือ
เฉลี่ยประมาณ 2.27 บาทตอครัวเรือน
* คาใชจายในการจัดพิมพใบแจงหนี้เทากับ 421,547.34 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 3.26 บาทตอครัวเรือน
ดั ง นั้ น โดยรวมแล ว กรุ ง เทพมหานครจะมีคา ใชจายในการจัดเก็ บค าธรรมเนี ย มเท ากับ
715,297.34 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 5.53 บาทตอราย
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การประมาณรายได
เนื่องจากการใหพนักงานออกจัดเก็บคาธรรมเนียมตามบานเรือนมีลักษณะเหมือนการจัด
เก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะในปจจุบัน ซึ่งพบวารอยละ 80 ของผูชําระคาธรรมเนียมเก็บขนขยะ
จะจายที่บานเรือนของประชาชน (กทม., 2542) ดังนั้นจึงสมมุติใหในกรณีที่กรุงเทพมหานครดําเนิน
การจัดเก็บคาน้ําเสียโดยวิธีนี้จะสามารถจัดเก็บไดประมาณรอยละ 80 จากผูใชน้ําทั้งหมด จึง
สามารถประมาณรายไดที่คาดวาจะไดรับเมื่อกําหนดให
รายได = รอยละที่คาดวาจะเก็บได x ครัวเรือนผูใชน้ํา x ปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอเดือน x อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/เดือน)
(รอยละ)
(บาน)
(ลบ.ม./เดือน)
(บาท/ลบ.ม.)
ดังนั้นสามารถประมาณการรายไดของกรุงเทพมหานครได ดังแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 แสดงประมาณการรายไดของกรุงเทพมหานครที่คาดวาจะไดรับจากการใหพนักงาน
ออกไปจัดเก็บคาธรรมเนียมตามบานเรือน
อัตราคาธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)
รายไดของกรุงเทพมหานคร (บาท/เดือน)
1
5,394,771.48
1.25
6,743,464.35
1.5
8,092,157.22
1.75
9,440,850.09
2
10,789,542.96
ที่มา : จากการคํานวณ
ดังนั้นหากกรุงเทพมหานครใชวิธีใหพนักงานออกไปจัดเก็บรายไดตามบานเรือน ที่ระดับ
คาธรรมเนียม 2 บาท กรุงเทพมหานครจะสามารถจัดเก็บรายไดประมาณ 10,789,542.96 บาทตอ
เดือน ในขณะที่มีคาใชจายในการจัดเก็บเมื่อจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จรวมกับคาน้ําประปาเทา
กับ 388,145.57 บาทตอเดือน และคาใชจายในกรณีแยกใบแจงหนี้และใบเสร็จเทากับ 715,297.34
บาทตอเดือน
กรณีที่ 2 กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ - ใหประชาชนเดินทางมาชําระคาธรรมเนียมที่เขต
ปจจุบันการชําระคาภาษี ไมวาจะเปน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ฯลฯ จะกระทําที่สํานักงานเขต โดยมีฝายรายไดของแตละสํานักงานเขต
เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดเก็บรายได โดยตารางที่ 4.11 แสดงอัตรากําลังของฝายรายไดทั้ง
5 สํานักงานเขตที่อยูในพื้นที่บําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 4.11 แสดงอัตรากําลังของฝายรายได ตามแผนอัตรากําลัง 5 ป (ปงบประมาณ 2540-2544)
ตําแหนง
พระนคร สาทร บางรัก บางคอแหลม ยานนาวา
จนท.จัดเก็บรายได 7
1
1
1
1
1
(หัวหนาฝาย)
จ.จัดเก็บรายได 6
2
2
2
2
2
จ.จัดเก็บรายได 5
1
1
1
1
1
จ.จัดเก็บรายได 4
1
1
1
1
1
นว.จัดเก็บรายได 3-5
1
1
1
1
1
จพง.จัดเก็บรายได 2-4
1
1
1
1
1
จ.จัดเก็บรายได 1-3
3
1
3
จ.การเงินและบัญชี 4
1
1
1
1
1
จ.ธุรการ 1-3
1
1
1
1
1
จ.บันทึกขอมูล 1-3 หรือ 4
1
1
1
1
1
รวม (คน)
13
11
13
10
10
ที่มา : (กทม., 2541)
หมายเหตุ : จนท. และ จ. หมายถึง เจาหนาที่
นว.
.” นักวิชาการ
จพง.
.”
เจาพนักงาน
การประมาณคาใชจาย
จากการสอบถามฝายรายไดของสํานักงานเขตทั้ง 5 แหง พบวาอัตรากําลังที่มีอยูตามที่
แสดงในตารางที่ 4.11 เพียงพอในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียเมื่อประชาชนเดินทางมา
ชําระที่เขต จึงไมจําเปนตองเพิ่มอัตรากําลัง ดังนั้นในการประมาณคาใชจายสวนเพิ่มจากการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย สามารถแบงเปน 2 กรณี คือ
1) กรณีรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา จะไมมีคาใชจายสวนเพิ่มอัน
เกิดจากการจัดสงใบแจงหนี้ ดังนั้นคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บจะประกอบดวย
* คาใชจายในการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินคาน้ําเสีย เทากับ 0.73
บาทตอครัวเรือน หรือเทากับเปนรายจายของกรุงเทพมหานคร 94,395.57 บาทตอเดือน
* เนื่องจากไมจําเปนตองปรับเพิ่มอัตรากําลังที่จัดเก็บ ดังนั้นคาใชจายในสวนนี้
เชน คาวัสดุสิ้นเปลือง คาโทรศัพท ฯลฯ ของแตละสํานักงานเขตกําหนดใหเทากับ 1,000 บาทตอ
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เขตตอเดือน รวมเปนคาใชจายของกรุงเทพมหานคร 5,000 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 0.039
บาทตอครัวเรือน
ดั ง นั้ น โดยรวมแล ว กรุ ง เทพมหานครจะมีคา ใชจายในการจั ดเก็ บค าธรรมเนี ย มเทากับ
99,395.57 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 0.77 บาทตอครัวเรือน
2) กรณีแยกใบเสร็จและใบแจงหนี้คาน้ําเสียออกจากคาน้ําประปา จะพบวาจะมีตนทุนอัน
เกิดจากการจัดพิมพและจัดสงใบแจงหนี้และใบเสร็จเพิ่มขึ้น ดังนั้นคาใชจายสวนเพิ่มในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมน้ําเสียโดยใหประชาชนเดินทางมาชําระที่เขตจะประกอบดวย
- คาใชจายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมเทากับ 5,000 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 0.039 บาทตอครัวเรือน
- คาใชจายในการจัดพิมพใบแจงหนี้เทากับ 421,547.34 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 3.26 บาทตอครัวเรือน
- คาใชจายในการจัดสงใบแจงหนี้เทากับ 258,618 บาทตอเดือน หรือเฉลีย่
ประมาณ 2 บาทตอครัวเรือน
ดังนั้นโดยรวมแลวกรุงเทพมหานครจะมีคาใชจายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมประมาณ
685,165.34 บาทตอเดือน หรือเทากับ 5.299 บาทตอครัวเรือน
การประมาณรายได
เนื่องจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมโดยใหผูใชน้ําเดินทางมาชําระคาธรรมเนียมที่เขตเปนวิธี
เดียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยา ซึ่งพบวาสามารถจัดเก็บไดเปน
จํานวนรอยละ 80 ของผูที่เขาขายตองเสียคาธรรมเนียมทั้งหมด ดังนั้นในการประมาณรายไดจาก
การจัดเก็บของกรุงเทพมหานครดวยวิธีนี้ จะประมาณจากจํานวนที่เมืองพัทยาสามารถจัดเก็บได
เนื่องจากเปนคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียเหมือนกัน จึงสมมุติใหกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได
ประมาณรอยละ 80 จากผูใชน้ําทั้งหมด จึงสามารถประมาณรายไดที่คาดวาจะไดรับเมื่อกําหนดให
หากประมาณจํานวนผูเดินทางมาชําระเงินที่สํานักงานเขตโดยพิจารณาจาก
รายได = รอยละที่คาดวาจะเก็บได x ครัวเรือนผูใชน้ํา x ปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอเดือน x อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/เดือน)
(รอยละ)
(บาน)
(ลบ.ม./เดือน)
(บาท/ลบ.ม.)
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ตารางที่ 4.12 แสดงประมาณการรายไดของกรุงเทพมหานครที่คาดวาจะไดรับจากการใหประชา
ชนเดินทางมาจายที่สํานักงานเขต
อัตราคาธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)
รายไดของกรุงเทพมหานคร (บาท/เดือน)
1
5,394,771.48
1.25
6,743,464.35
1.5
8,092,157.22
1.75
9,440,850.09
2
10,789,542.96
ที่มา : จากการคํานวณ
ดังนั้นหากกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียโดยใหประชา
ชนเดินทางมาจายที่สํานักงานเขต ที่ระดับอัตราคาธรรมเนียม 2 บาท กรุงเทพมหานครจะสามารถ
จัดเก็บรายไดเปนจํานวน 10,789,542.96 บาทตอเดือน ในขณะที่มีคาใชจายในการจัดเก็บคาธรรม
เนียมเมื่อรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปาเทากับ 99,395.57 บาทตอเดือน และ
เมื่อแยกใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปาเทากับ 685,165.34 บาทตอเดือน
กรณีที่ 3 การประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบ
ในปจจุบัน การจัดเก็บคาน้ําประปาของการประปานครหลวงเปนหนาที่ของสํานักงาน
ประปาสาขาแตละสาขาเปนผูจัดเก็บ โดยมีสวนจัดเก็บและรับเงิน กองรายไดของสํานักงาน
ประปาสาขาเปนหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งสวนจัดเก็บและรับเงินเปนสวนที่รับใบแจงหนี้จากการ
ประปาสํานักงานใหญและดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมโดยมีพนักงานจัดเก็บตามเสนทางที่ไดจัด
แบงไว หรือสงทางไปรษณียไปตามบานเรือน สวนวิธีการชําระเงินคาน้ําประปาสามารถทําได
หลายรูปแบบ พบวา โดยเฉลี่ยแลวประชาชนรอยละ 45 นิยมการชําระคาน้ําประปากับพนักงานจัด
เก็บเงิน ณ สถานที่ใชน้ํามากที่สุด รองมาคือการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ประมาณรอยละ 24 และ
การชําระ ณ สํานักงานประปาสาขาประมาณรอยละ 18 โดยรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.13
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การประมาณคาใชจาย
หากการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครใชชองทางการชําระเงิน
ของการประปานครหลวงที่มีอยูโดยไมปรับเพิ่มชองทาง พบวาไมตองเพิ่มอัตรากําลังในการจัดเก็บ
แตอยางใด ดังนั้นในการศึกษาจึงสมมติใหใชชองทางที่มีอยูในปจจุบัน ดังนั้นตนทุนสวนเพิ่ม
ของกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียโดยการประปานครหลวง สามารถ
แบงออกเปน 2 กรณี คือ
1) กรณีรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา พบวา จะไมมีคาใชจายที่เกิด
จากการจัดสงใบแจงหนี้ ดังนั้นคาใชจายสวนเพิ่มในกรณีนี้จะประกอบดวย
* คาใชจายในการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินคาน้ําเสีย เทากับ 0.73
บาทตอครัวเรือน หรือเทากับ 94,395.57 บาทตอเดือน
* คาใชจายสวนเพิ่มอันเกิดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม เชน คาวัสดุ คาเครื่อง
ใชสํานักงาน ประมาณ 1,000 บาทตอเดือนตอแหง รวมเปน 2,000 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ย 0.015
บาทตอครัวเรือน
ดังนั้นในกรณีรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปานี้จะมีคาใชจายที่เกิดขึ้น
ประมาณ 96,395.57 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ยเทากับ 0.745 บาทตอครัวเรือน
* กรณีแยกใบเสร็จและใบแจงหนี้คาน้ําเสียออกจากคาน้ําประปา จะพบวาจะมีตนทุนอัน
เกิดจากการจัดพิมพและจัดสงใบแจงหนี้และใบเสร็จ ดังนั้นคาใชจายสวนเพิ่มในการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมน้ําเสียโดยการประปานครหลวงจะประกอบดวย
- คาใชจายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมเทากับ 2,000 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 0.015 บาทตอครัวเรือน
- คาใชจายในการจัดพิมพใบแจงหนี้เทากับ 421,547.34 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 3.26 บาทตอครัวเรือน
- คาใชจายในการจัดสงใบแจงหนี้เทากับ 258,618 บาทตอเดือน หรือเฉลีย่
ประมาณ 2.00 บาทตอครัวเรือน
ดังนั้นโดยรวมแลวกรุงเทพมหานครจะมีคาใชจายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมประมาณ
682,165.34 บาทตอเดือน หรือเทากับ 5.275 บาทตอครัวเรือน
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การประมาณรายได
ตารางที่ 4.14 แสดงสถิติครัวเรือนผูใชน้ําของการประปานครหลวง
ป
ครัวเรือนผูใชน้ํา (ราย)
2539
1,289,168
2540
1,341,838
2541
1,369,728
2542
1,384,958
2543
1,410,101
2544*
1,435,244
ที่มา : การประปานครหลวง
* จากการคํานวณ โดยใชสูตร

^

y t +1 = y t + ( y t − y t −1 )

จากตารางที่ 4.13 จะพบวาตั้งแตเริ่มปงบประมาณ 2544 เปนตนมา การประปานครหลวง
จัดเก็บคาน้ําประปาไดโดยเฉลี่ยเทากับ 1,413,147 ครัวเรือนตอเดือน ซึ่งจากการพยากรณครัวเรือน
ผูใชน้ําในป 2544 ที่แสดงในตารางที่ 4.14 จะสามารถประมาณการจํานวนใบแจงหนี้ที่การประปา
นครหลวงสามารถจัดเก็บได โดยคาดวาในป 2544 การประปานครหลวงสามารถจัดเก็บคาน้ํา
ประปาคิดเปนรอยละ 98.46 จากครัวเรือนผูใชน้ําประปาทั้งหมด ซึ่งหากกรุงเทพมหานครมอบ
หมายใหการประปานครหลวงเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย คาดวากรุงเทพมหานครจะมีรายได
ดังแสดงในตารางที่ 4.15 เมื่อกําหนดให
รายได = รอยละที่คาดวาจะเก็บได x ครัวเรือนผูใชน้ํา x ปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอเดือน x อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/เดือน)
(รอยละ)
(บาน)
(ลบ.ม./เดือน)
(บาท/ลบ.ม.)
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ตารางที่ 4.15 แสดงประมาณการรายไดของกรุงเทพมหานครที่คาดวาจะไดรับจากการมอบหมาย
ใหการประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบ
อัตราคาธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)
รายไดของกรุงเทพมหานคร (บาท/เดือน)
1
6,639,614.99
1.25
8,299,518.75
1.5
9,959,422.49
1.75
11,619,326.25
2
13,279,230.00
ที่มา : จากการคํานวณ
ดังนั้นหากกรุงเทพมหานครมอบหมายใหการประปานครหลวงเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม
การบําบัดน้ําเสีย ที่ระดับอัตราคาธรรมเนียม 2 บาท กรุงเทพมหานครจะสามารถจัดเก็บรายได
ประมาณ 13,279,230 บาทตอเดือน ในขณะที่มีคาใชจายในการจัดเก็บคาธรรมเนียมเมื่อรวมใบแจง
หนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปาเทากับ 96,395.57 บาทตอเดือน และเมื่อแยกใบแจงหนี้
และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปาเทากับ 682,165.34 บาทตอเดือน
เนื่องจากหนวยงานที่เหมาะสมในการเก็บคาธรรมเนียมมากที่สุด คือ หนวยงานที่สามารถ
จัดเก็บรายไดครอบคลุมคาใชจายอยางนอยในการเดินระบบและบํารุงรักษา สามารถเขาถึงผูจายคา
ธรรมเนียมไดมากที่สุด และมีคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํา ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบคาใช
จายทั้งในการเดินระบบและบํารุงรักษาและคาใชจายในการบริหารจัดการ และรายไดที่จัดเก็บได
ในแตละกรณี ดังแสดงในตารางที่ 4.16
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จากตารางที่ 4.16 จะพบวาในกรณีที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายไดเอง ทั้งในกรณีที่ 1 และ กรณีที่
2 จะไมสามารถจัดเก็บรายไดใหบรรลุวัตถุประสงค นั่นคือ ไมสามารถจัดเก็บรายไดสูงกวาคาใช
จายในการเดินระบบและบํารุงรักษา ในขณะที่การมอบหมายใหการประปานครหลวงเปนผูรับผิด
ชอบโดยการรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา จะพบวาสามารถจัดเก็บรายได
ครอบคลุมทั้งคาเดินระบบและบํารุงรักษาและคาใชจายในการบริหารจัดการ โดยมีรายไดสุทธิ
347,876.11 บาทตอเดือน ในขณะที่การแยกใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา แมจะสามารถจัดเก็บ
รายไดครอบคลุมคาเดินระบบและบํารุงรักษา แตเมื่อรวมคาใชจายในการจัดการจะมีรายไดสุทธิ
เทากับ -237,893.66 บาทตอเดือน
ในการมอบหมายใหการประปานครหลวงเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย นอกจาก
จะสามารถจัดเก็บรายไดไดตามวัตถุประสงคแลว การรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ํา
ประปายังสงผลดีในแงของการบังคับชําระเงินดวย เนื่องจากที่ไดกลาวแลวในขั้นตอนที่ 2 วาประ
สิทธิผลในการจัดเก็บคาธรรมเนียมจะขึ้นอยูกับการมีอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม และสามารถ
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูจายไดเปนจํานวนมาก ซึ่งจากประสบการณในการเก็บคาธรรมเนียมที่
ผานมา เชน การเก็บคาเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร พบวามีปญหาในทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการกับผูคางชําระ ซึ่งการรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปาจะทําให
ประชาชนไมสามารถเลือกจายคาน้ําประปาเพียงอยางเดียวได โดยที่กรุงเทพมหานครไมจําเปนตอง
เสียงบประมาณในการดําเนินมาตรการบังคับจายแตอยางใด จึงอาจกลาวไดวาการรวมใบแจงหนี้
และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา และใหการประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบ เปนวิธีที่
เหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากในการจัดการน้ําเสีย นอกเหนือจากคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา ยัง
มีคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ซึ่งอัตราคาธรรม
เนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครในอัตรา 2 บาทตอน้ําเสีย 1 ลบ.ม. เปนอัตราที่คํานวณจากคา
ใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาเทานั้น ไมรวมคาใชจายอันเกิดจากการบริหารจัดการ ดัง
นั้นภาระคาบําบัดน้ําเสียของแตละครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาจากคาใชจายใน
การเดินระบบและบํารุงรักษาและคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของ
กรุงเทพมหานคร จะแสดงในตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 แสดงภาระคาบําบัดน้ําเสียของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร (หนวย : บาท/เดือน)
กรณีที่
คาใชจายใน คาใชจายในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจายรวม
การเดินระบบ
รวมบิล
แยกบิล
รวมบิล
แยกบิล
กรณีที่ 1
104.30
3.00
5.53
107.30
109.83
กรณีที่ 2
104.30
0.77
5.30
105.07
109.60
กรณีที่ 3
104.30
0.75
5.28
105.05
109.58
ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : กรณีที่ 1 หมายถึง กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ โดยสงพนักงานออกจัดเก็บ
ตามบานเรือน
กรณีที่ 2 หมายถึง กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ โดยใหประชาชนเดินทาง
มาชําระคาธรรมเนียมที่เขต
กรณีที่ 3 หมายถึง การประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบ
จากตารางขางตนจะเห็นไดวาภาระคาบําบัดน้ําเสียจะเปนเทาใด ขึ้นอยูกับรูปแบบของ
หนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดเก็บคาธรรมเนียม ซึ่งจะพบวาหากการประปานครหลวงเปนผูรับ
ผิดชอบโดยการรวมใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา ประชาชนจะมีภาระคาบําบัดน้ําเสียต่ําที่สุด
เทากับ 105.05 บาทตอเดือน อยางไรก็ตาม คาใชจายและรายไดที่ปรากฏในตารางที่ 4.17 เปนคา
ใชจายและรายไดของวิธีการจัดเก็บแตละวิธีที่สามารถประเมินไดเปนตัวเงินเทานั้น ไมไดรวมผล
ตอบแทนหรือคาใชจายที่ไมสามารถประเมินได เชน คาเสียโอกาสของประชาชนที่ตองใชเวลาใน
การเดินทางมาชําระคาธรรมเนียมที่เขต เปนตน
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กลาวโดยสรุป การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหมีรายได
เพียงพอกับคาเดินระบบและบํารุงรักษา ซึ่งรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียที่เหมาะ
สม ประกอบดวย การมีอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม นั่นคือสอดคลองกับคาใชจายในการจัด
การน้ําเสียโดยเฉพาะคาเดินระบบและบํารุงรักษา และการมีหนวยงานหรือองคกรจัดเก็บคาธรรม
เนียมที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ มีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา สามารถจัดเก็บรายไดครอบคลุม
ครัวเรือนจํานวนมาก และสามารถจัดเก็บรายไดใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งจากการศึกษาพบวา
อัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 2 บาทตอลบ.ม. เปนอัตราที่สอดคลองกับคาใชจายในการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาของโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญที่เดินระบบอยูในปจจุบัน คือ โรงบําบัดน้ํา
เสียสี่พระยา โรงบําบัดน้ําเสียชองนนทรี และโรงบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทร อยางไรก็ตาม
อัตราดังกลาวไมไดนําคาใชจายในการบริหารจัดการมาพิจารณา ซึ่งคาใชจายดังกลาวจะขึ้นอยูกับ
รูปแบบของหนวยงานที่รับผิดชอบ
สําหรับหนวยงานที่เหมาะสมในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย จากการศึกษาพบวา
การประปานครหลวงโดยการรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา เปนวิธีการจัด
เก็บที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะมีคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํา สามารถจัดเก็บรายได
ครอบคลุมคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาและคาใชจายในการบริหาร อีกทั้งการรวมใบ
แจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปาจะเปนวิธีที่กอใหเกิดภาระคาบําบัดน้ําเสียกับครัวเรือน
นอยที่สุด
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร โดย
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาเฉพาะโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญที่เดินระบบอยูในปจจุบัน
คือ โรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยา โรงบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทร และโรงบําบัดน้ําเสียชองนนทรี
โดยนํากรณีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลปาตองและเมืองพัทยา และ
กรณีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานครมาประกอบการวิเคราะห เพื่อหา
แนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่เหมาะสมของกรุงเทพมหานคร พบวา

5.1 บทสรุป
เนื่องจากปจจุบันมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียชุมชนใน
หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานคร อยางไรก็ตามความสามารถในการแกไขปญหา
น้ําเสียไมไดอยูที่การมีระบบบําบัดน้ําเสียเทานั้น แตอยูที่สามารถเดินระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม ซึ่งตองอาศัยงบประมาณจํานวนมาก จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ํา
เสียจากชุมชนขึ้น อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกลับพบวามีอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
โดยในกรณี ข องกรุ ง เทพมหานคร พบว า ในป จ จุ บั น มี ก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ ใ ห สิ ท ธิ
กรุงเทพมหานครในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย แตกรุงเทพมหานครยังไมสามารถดําเนิน
การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียได เนื่องจากความลาชาในการตีความขอกฎหมายเพื่อรางขอ
บัญญัติขึ้นเปนการเฉพาะ ซึ่งตราบใดที่ยังไมมีขอบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
กรุงเทพมหานครก็ไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมได จะเห็นไดวาปจจัยดานกฎหมายเปนอุปสรรค
ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่วาดวย “ปจจัย
ดานกฎหมายและการนํากฎหมายไปปฏิบัติ เปนอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
ของกรุงเทพมหานคร”
นอกจากปจจัยดานกฎหมายแลว จากประสบการณการเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียใน
ประเทศไทยและการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร พบวา แมจะสามารถจัด
เก็บคาธรรมเนียมได แตไมสามารถจัดเก็บไดอยางมีประสิทธิผล เนื่องจากไมสามารถจัดเก็บรายได
ใหเพียงพอกับคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา ซึ่งเปนผลมาจากอัตราคาธรรมเนียมที่ไม
สะทอนคาใชจายในการเดินระบบที่เกิดขึ้น และไมสามารถจัดเก็บรายไดจากจํานวนผูใชน้ําทั้งหมด
ดังนั้นประเด็นดานความสามารถในการบังคับจายอาจเปนเงื่อนไขที่จําเปน แตไมเพียงพอในการจัด
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เก็บคาธรรมเนียมอยางมีประสิทธิผล จึงไมชัดเจนที่จะยอมรับสมมติฐานที่วาดวย “ความสามารถ
ในการบังคับชําระเงิน เปนอุปสรรคในการจัดเก็บคาธรรมเนียมในประเทศไทย”
การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิผล ขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมที่เหมาะสม ซึ่งประกอบดวย การมีอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม และการมีหนวยงาน
จัดเก็บที่เหมาะสม
อัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม จะตองสอดคลองกับคาใชจายในการจัดการน้ําเสียโดย
เฉพาะคาเดินระบบและบํารุงรักษา ซึ่งจากการศึกษาพบวา กรุงเทพมหานครจะจัดเก็บคาธรรม
เนียมบําบัดน้ําเสียจากผูใชน้ําในพื้นที่ที่ระบบบําบัดน้ําเสียใหบริการโดยกําหนดปริมาณน้ําเสียจาก
จํานวนน้ําประปาที่ครัวเรือนใชในการอุปโภคบริโภค โดยเริ่มเก็บในอัตรา 1 บาทตอลบ.ม. และ
จะปรับอัตราเพิ่มขึ้น 0.25 บาทตอลบ.ม. ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปจึงจะเก็บเต็มราคาคือ 2 บาทตอ
ลบ.ม.
จากการศึกษาดานอัตราคาธรรมเนียม พบวา อัตราคาธรรมเนียม 2 บาทตอลบ.ม. เปน
อัตราสอดคลองกับตนทุนที่เกิดจากการเดินระบบและบํารุงรักษาของระบบบําบัดน้ําเสียสี่พระยา
ระบบบําบัดน้ําเสียชองนนทรี และระบบบําบัดน้ําเสียกรุงรัตนโกสินทร โดยทั้งสามแหงมีตนทุน
ในการเดินระบบเฉลี่ยเดือนละ 12,834,958.32 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ย 1.97 บาทตอลบ.ม. จึงอาจ
กลาวไดวาอัตราคาธรรมเนียม 2 บาทตอลบ.ม.เปนอัตราที่เหมาะสม เพราะสอดคลองกับคาใชจาย
ในการเดินระบบและบํารุงรักษา
สําหรับหนวยงานที่เหมาะสม หมายถึง หนวยงานหรือองคกรที่จัดเก็บคาธรรมเนียมอยาง
มีประสิทธิภาพ นั่นคือ มีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา สามารถจัดเก็บรายไดครอบคลุมครัวเรือน
จํานวนมาก และสามารถจัดเก็บรายไดครอบคลุมคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา จาก
การศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย โดยแบงออกเปน 3 กรณี
พบวา
กรณีที่ 1 กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ โดยสงพนักงานออกจัดเก็บตามบานเรือน
พบวามีคาใชจายในการดําเนินการ ดังนี้
* กรณีรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา จะมีตนทุนอันเกิด
จากการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จ คาจางพนักงาน คาวัสดุใชสอย และคาใชจายอื่น ๆ รวม
เทากับ 388,145.57 บาทตอเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ 3.00 บาทตอครัวเรือน
* กรณีแยกใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา พบวานอกจากตนทุน
อันเกิดจากคาจางพนักงานแลว ยังมีตนทุนอันเกิดจากการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จ รวม
เปนตนทุนทั้งหมดเทากับ 715,297.34 บาทตอเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ 5.53 บาทตอครัวเรือน
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กรณีที่ 2 กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ โดยใหประชาชนเดินทางมาชําระคาธรรม
เนียมที่เขต พบวามีคาใชจายในการดําเนินการ ดังนี้
* กรณีรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา พบวามีตนทุนอันเกิด
จากการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จ คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาสมุดบิล คาปากกา ฯลฯ รวม
99,395.57 บาทตอเดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 0.77บาทตอครัวเรือน
* กรณีแยกใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา พบวาจะมีตนทุนอัน
เกิดจากการจัดพิมพและการจัดสงใบแจงหนี้และใบเสร็จ รวมเปนตนทุนทั้งหมด 685,165.34 บาท
ตอเดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 5.30 บาทตอครัวเรือน
โดยทั้งสองกรณีสามารถจัดเก็บรายไดเทากับ 10,789,542.96 บาทตอเดือน บนขอสมมุติที่
วาสามารถจัดเก็บรายไดรอยละ 80 จากผูเขาขายตองเสียคาธรรมเนียมทั้งหมด
กรณีที่ 3 การประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบ พบวามีคาใชจายในการดําเนินการ ดังนี้
* กรณีรวมใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา จะมีตนทุนอันเกิด
จากการจัดพิมพใบแจงหนี้และใบเสร็จ คาวัสดุ หรือเครื่องใชสํานักงานรวม 96,395.57 บาทตอ
เดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 0.75 บาทตอครัวเรือน
* กรณีแยกใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียกับคาน้ําประปา พบวามีตนทุนอันเกิด
จากการจัดพิมพและการจัดสงใบแจงหนี้และใบเสร็จ รวมเปนตนทุนทั้งหมด 682,165.34 บาทตอ
เดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 5.28 บาทตอครัวเรือนผูใชน้ํา 1 ราย
โดยคาดวาในกรณีใหการประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบจะสามารถจัดเก็บรายไดรอย
ละ 98.46 ของผูเขาขายตองเสียคาธรรมเนียมทั้งหมด ดังนั้นกรุงเทพมหานครจะสามารถจัดเก็บราย
ไดประมาณ 13,279,230 บาทตอเดือน
เมื่อพิจารณาคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาเฉลี่ย 12,834,958.32 บาทตอเดือน
เปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับจากการจัดเก็บแตละกรณี จะพบวา การมอบหมายใหการประปานคร
หลวงเปนผูรับผิดชอบจะสามารถจัดเก็บรายไดครอบคลุมคาเดินระบบและบํารุงรักษา โดยมีรายได
สุทธิ 444,271.68 บาทตอเดือน ในขณะที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบเองทั้ง 2 กรณี จะมีรายได
สุทธิ –2,045,415.36 บาทตอเดือน และเมื่อพิจารณาคาใชจายในการบริหารจัดการในแตละกรณี จะ
พบวา การประปานครหลวงจะมีคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํากวากรุงเทพมหานคร นั่นคือ ใน
กรณีการจัดทําใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียรวมกับคาน้ําประปา การประปานครหลวงจะมีคาใช
จายในการบริหารจัดการ 96,395.57 บาทตอเดือนหรือเฉลี่ย 0.75 บาทตอครัวเรือน ซึ่งต่ํากวากรณี
ใหพนักงานออกจัดเก็บตามบานเรือน 291,750 บาทตอเดือน และต่ํากวาการใหประชาชนเดินทาง
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มาชําระที่เขต 3,000 บาทตอเดือน และเมื่อนําคาใชจายในการเดินระบบและการบริหารจัดการหัก
จากรายไดที่การประปานครหลวงจัดเก็บได จะมีรายไดสุทธิ 347,876.11 บาทตอเดือน
สําหรับกรณีการจัดทําใบแจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียแยกจากคาน้ําประปา พบวา การ
ประปานครหลวงจะมีคาใชจายในการบริหารจัดการ 682,165.34 บาทตอเดือนหรือเฉลี่ย 5.28 บาท
ตอครัวเรือน ซึ่งต่ํากวากรณีใหพนักงานออกจัดเก็บตามบานเรือน 33,132 บาทตอเดือน และต่ํากวา
การใหประชาชนเดินทางมาชําระที่เขต 3,000 บาทตอเดือนและเมื่อนําคาใชจายในการเดินระบบ
และการบริหารจัดการหักจากรายไดที่การประปานครหลวงจัดเก็บได จะมีรายไดสุทธิ -237,893.66
บาทตอเดือน
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การประปานครหลวงเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร เพราะสามารถจัดเก็บรายไดเปนไปตาม
วัตถุประสงค สามารถเขาถึงผูจายไดมากที่สุด (รอยละ 98.46) และมีคาใชจายในการบริหารจัดการ
ต่ําที่สุด และหากกรุงเทพมหานครสามารถขอความรวมมือจากการประปานครหลวงในการออกใบ
แจงหนี้และใบเสร็จคาน้ําเสียและคาน้ําประปารวมกัน นอกจากจะสามารถประหยัดคาใชจายใน
การจัดสงใบแจงหนี้และใบเสร็จแลว ยังเปนวิธีที่กอใหเกิดภาระคาบําบัดน้ําเสียตอครัวเรือนนอยที่
สุด นั่นคือ เมื่อรวมทั้งคาใชจายในการเดินระบบและการบริหารจัดการเทากับ 105.05 บาทตอ
เดือนตอครัวเรือน อีกทั้งยังกอใหเกิดผลดีในแงของการบังคับชําระเงินโดยที่กรุงเทพมหานครไมจํา
เปนตองเสียงบประมาณในการดําเนินมาตรการบังคับจายแตอยางใด เพราะทุกครั้งที่ประชาชนจาย
คาน้ําประปาจะตองจายคาบําบัดน้ําเสียดวย จึงจะไมสามารถเลือกจายคาน้ําประปาเพียงอยางเดียว
ได จึงอาจกลาวไดวาการประปานครหลวงเปนหนวยงานที่เหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บคาธรรม
เนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร

5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 การกําหนดปริมาณน้ําเสียจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําประปา
ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร จะคํานวณปริมาณน้ําเสีย
เทากับรอยละ 100 ของปริมาณน้ําประปา เนื่องจากกรุงเทพมหานครไมไดจัดเก็บคาธรรมเนียมโดย
นําคาใชจายในการบริหารจัดการมารวมกับคาใชจายในการเดินระบบ ดังนั้นจึงจัดเก็บคาธรรม
เนียมบําบัดน้ําเสียจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําประปาเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายในการบริหาร
จัดการ ซึ่งในความเปนจริงจะมีปริมาณน้ําจํานวนหนึ่งที่ใชในการบริโภค ดังนั้นตามหลักการ
สากลจึงกําหนดปริมาณน้ําเสียเทากับรอยละ 80 ของปริมาณน้ําประปา
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จะเห็นไดวา การคํานวณน้ําเสียจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําประปาไมเปนธรรมตอผู
จ า ยค า น้ําเสี ย อี ก ทั้ ง ไม เ ป น ไปตามหลั ก การผู ก อ มลพิ ษ เป น ผู จ า ย ดั ง นั้ น จึ ง ขอเสนอให
กรุงเทพมหานครจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียโดยแบงออกเปน
* คาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา โดยคํานวณปริมาณน้ําเสียจากรอย
ละ 80 ของปริมาณน้ําประปา ดังนั้นเมื่อกําหนดใหครัวเรือนใชน้ําประปา 52.15 ลบ.ม.ตอเดือน ณ
ระดับอัตราคาธรรมเนียม 2 บาทตอลบ.ม. ภาระคาเดินระบบและบําบัดน้ําเสียโดยเฉลี่ยของครัว
เรือนตอเดือน จะเทากับ 0.8 x 52.15 x 2 = 83.44 บาทตอเดือน
* คาใชจายในการบริหารจัดการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย โดย
ขึ้นอยูกับรูปแบบของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดังนั้นภาระคาบําบัดน้ําเสียของครัวเรือน ณ ระดับคาธรรมเนียม 2 บาทตอลบ.ม. จะแตก
ตางไป ดังแสดงในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 แสดงภาระคาบําบัดน้ําเสียของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร (หนวย : บาท/เดือน)
กรณีที่
คาใชจายใน คาใชจายในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจายรวม
การเดินระบบ
รวมบิล
แยกบิล
รวมบิล
แยกบิล
กรณีที่ 1
83.44
3.00
5.53
86.44
88.97
กรณีที่ 2
83.44
0.77
5.30
84.21
88.74
กรณีที่ 3
83.44
0.75
5.28
84.19
88.72
ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : กรณีที่ 1 หมายถึง กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ โดยสงพนักงานออกจัดเก็บ
ตามบานเรือน
กรณีที่ 2 หมายถึง กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ โดยใหประชาชนเดินทาง
มาชําระคาธรรมเนียมที่เขต
กรณีที่ 3 หมายถึง การประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบ
เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมในวิธีเดิม จะพบวา ณ ระดับอัตรา 2 บาทตอ
ลบ.ม. เมื่อคํานวณจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําประปา ครัวเรือนตองจายคาบําบัดน้ําเสียเทากับ
104.30 บาทตอเดือน ในขณะที่การจัดเก็บโดยแยกตามประเภทคาใชจาย ครัวเรือนจะมีภาระคา
บําบัดน้ําเสียไมถึง 90 บาทตอเดือน ซึ่งเปนอัตราที่สะทอนคาใชจายในการจัดการน้ําเสียที่สอด
คลองกับความนาจะเปน
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5.2.2 การขอความรวมมือจากการประปานครหลวง
จากการศึกษาหนวยงานที่เหมาะสมในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียในบทที่ 4 พบ
วา การประปานครหลวงเปนหนวยงานที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถจัดเก็บรายไดเปนไป
ตามวัตถุประสงค นั่นคือ ครอบคลุมคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา อีกทั้งมีคาใชจายใน
การบริหารจัดการต่ํากวาการที่กรุงเทพมหานครดําเนินการจัดเก็บเอง ซึ่งเปนผลใหภาระคาบําบัด
น้ําเสียของประชาชนต่ําที่สุด ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดลวนเปนผลไดที่สามารถประเมินไดเปนตัวเงิน
เทานั้น ในความเปนจริงยังมีผลไดอีกหลายประการที่ไมสามารถประเมินได เชน ประโยชนที่
กรุงเทพมหานครจะไดรับจากการที่การประปานครหลวงจัดเก็บคาธรรมเนียมไดถึงรอยละ 98.46
โดยที่กรุงเทพมหานครไมจําเปนตองหามาตรการ จัดตั้งหนวยงาน หรือจัดเตรียมงบประมาณเพื่อ
ใชในการดําเนินการบังคับชําระเงินแตอยางใด อีกทั้งผลไดจากการที่กรุงเทพมหานครสามารถนํา
งบประมาณไปใชประโยชนในทางอื่น แทนการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย เพราะการประปานคร
หลวงสามารถจัดเก็บรายไดครอบคลุมคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา เปนตน
นอกจากนั้นยังมีประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการที่การประปานครหลวงเปนผูจัด
เก็บคาธรรมเนียม เพราะการประปานครหลวงมีชองทางชําระคาน้ําประปาหลายชองทาง ซึ่ง
ประชาชนตองจายคาน้ําประปาทุกเดือนอยูแลวทําใหประชาชนจะสามารถจายคาน้ําเสียไดโดย
สะดวก เพราะหากกรุงเทพมหานครจัดเก็บคาธรรมเนียมโดยใหประชาชนเดินทางมาชําระคาธรรม
เนียมที่เขต ประชาชนจะมีคาใชจายในการเดินทาง รวมถึงคาเสียโอกาสของเวลาในการเดินทางไป
ชําระเงินที่เขต หรือในกรณีกรุงเทพมหานครจัดสงพนักงานออกไปจัดเก็บรายไดตามบานเรือน
หากไมมีคนอยูที่บาน กรุงเทพมหานครก็ตองแนบจดหมายเพื่อเตือนใหประชาชนเดินทางไปจายที่
เขต ซึ่งตองเสียทั้งวัสดุสิ้นเปลือง คาเสียโอกาสของเวลาของเจาหนาที่ และคาเสียโอกาสของ
ประชาชนเอง เปนตน
การประปานครหลวงก็ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มบําบั ด น้ําเสี ย ให
กรุงเทพมหานครเชนกัน เพราะในการขอความรวมมือ กรุงเทพมหานครจะตองเสนอผลตอบแทน
แกการประปานครหลวงนอกเหนือจากคาใชจายที่เกิดขึ้น ซึ่งอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยูกับขอตก
ลงของผูบริหาร โดยแนวทางหนึ่งที่อาจเปนได คือ หากการประปานครหลวงเปนผูจัดเก็บ โดย
การรวมใบแจ ง หนี้ แ ละใบเสร็ จ ค า น้ําเสี ย กั บ ค า น้ําประปาซึ่ ง เป น วิ ธี ที่ เ หมาะสมมากที่ สุ ด
กรุงเทพมหานครจะมีรายรับสุทธิจํานวน 347,876.11 บาทตอเดือน ซึ่งเปนจํานวนรายรับสวนเกินที่
หักคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาและคาใชจายที่เกิดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม ที่อาจ
มอบเป น ผลตอบแทนแก ก ารประปานครหลวงในการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มบําบั ด น้ําเสี ย ให
กรุงเทพมหานคร
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กลาวโดยสรุป จะพบวาการประปานครหลวงเปนหนวยงานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียใหกับกรุงเทพมหานคร เพราะนอกจากผลประโยชนที่
สามารถประเมินเปนตัวเงินไดแลว ยังมีผลประโยชนที่ไมสามารถประเมินไดที่ทั้งกรุงเทพมหานคร
ประชาชนผูจายคาธรรมเนียม และการประปานครหลวงจะไดรับ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงควร
ขอความร ว มมื อ จากการประปานครหลวงในการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มบํ าบั ด น้ํ าเสี ย ของ
กรุงเทพมหานคร
5.2.3 ขอจํากัดในกรณีที่ไมใชน้ําประปา
การใหการประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย จะมี
ขอจํากัดจากการไมสามารถจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนที่ไมใชน้ําประปา โดยอาจใชน้ํา
บาดาลหรือซื้อน้ําจากเอกชน แตเปนผูที่อยูในพื้นที่บําบัดน้ําเสีย ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่อาจเปนไป
ได คือ ใหกรุงเทพมหานครเปนผูจัดเก็บธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนในกลุมนี้เอง โดยใช
วิธีประมาณปริมาณน้ําเสียและคาความสกปรกจากจํานวนสมมูลประชากร (Population Equivalent)
เมื่อกําหนดใหคนหนึ่งคนใชน้ําประมาณ 200 ลิตรตอคนตอวัน และกอใหเกิดความสกปรกคิดเปน
ปริมาณบีโอดีประมาณ 30 กรัมตอวัน ดังนั้นเพียงมีขอมูลจํานวนคนในแตละครัวเรือนก็สามารถ
คํานวณปริมาณน้ําเสียและคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียแตละครัวเรือนได โดยควรคิดคาธรรมเนียม
ในอัตรา 2 บาทตอลบ.ม.เพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายในการเดินระบบ ซึ่งวิธีดังกลาวเปนวิธีที่เปน
ไปไดในทางปฏิบัติ และเปนที่ยอมรับของสังคมเพราะปริมาณน้ําเสียและความสกปรกดังกลาว
สอดคลองกับความเปนจริง
5.2.4 อัตราคาธรรมเนียมควรสะทอนตนทุนทั้งหมดในการบําบัดน้ําเสีย
แมวาวัตถุประสงคหลักในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย คือ ใหมีรายไดที่เพียงพอ
อยางนอยกับคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถเดินระบบไดอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม คาใชจายอื่น ๆ เชน คาที่ดิน และคากอสรางระบบ ก็ควรนํามาพิจารณาดวย เพราะ
ถึงแมวาเงินงบประมาณที่ใชในการกอสรางจะเปนเงินไดเปลาจากรัฐบาล แตเงินงบประมาณเหลา
นั้นเปนเงินที่ไดจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งการนําเงินภาษีจากทุกคนมาใชสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียในบางพื้นที่ ทําใหมีผูที่ไดรับประโยชนจากการบําบัดน้ําเสียเพียงบางกลุมเทานั้น จึง
กอใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้น ดังนั้นหากสามารถนํารายไดบางสวนจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม
สงคืนใหรัฐเพื่อนําไปสรางระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป ก็จะสามารถลดความไมเปน
ธรรมดังกลาวได ดังนั้นอัตราคาธรรมเนียมจึงควรสอดคลองกับคาใชจายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคา
เดินระบบและคาใชจายในการบริหารจัดการดวย อยางไรก็ตาม อัตราคาธรรมเนียมที่สอดคลองกับ
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คาใชจายทั้งหมดในการบําบัดน้ําเสียอาจอยูในระดับที่สูงมาก (ภาคผนวก ข. ตารางที่ 7) จนอาจกอ
ใหเกิดผลกระทบตอประชาชน และสงผลใหเกิดการตอตานและการไมยอมรับจากประชาชน แนว
ทางหนึ่งที่เปนไปได คือ ในชวงแรกอาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับคาใชจายใน
การเดินระบบและการบริหารจัดการ และคอย ๆ เพิ่มอัตราคาธรรมเนียมเพื่อใหสอดคลองกับคาใช
จายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และเนื่องจากการดําเนินการจัดการน้ําเสียในพื้นที่ใด ๆ จะสงผลตอประชาชน
ในทองถิ่นซึ่งเปนผูจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และประชาชน
ทั้งประเทศซึ่งเปนผูเสียภาษี ดังนั้นรัฐบาลทั้งสวนกลางและรัฐบาลทองถิ่นจึงควรเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจใหมากที่สุด เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ สงผลกระทบตอ
ประชาชนนอยที่สุด
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รายการอางอิง
ภาษาไทย
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