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 10.5 มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบ

คุณภาพสิง่แวดล้อม 
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 13.1 การจัดประชุมครั้งท่ี 1 (การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือศึกษาแนว
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 13.3 การหารือเรื่องการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ณ ชุมชนสมชายพัฒนา
คอนโด เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
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 13.4 การศึกษาดูงาน 13-26 

 3.5 การจัดประชุมครั้งท่ี 2 (ปัจฉมินิเทศโครงการ) โครงการสํารวจศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) 
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บทท่ี 14 แผนจัดการน้าํเสียของเทศบาลเมืองบางกรวย  
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2.3-2 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 2-7 
2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนิน

โครงการ 
2-21 

3.2-1 รายละเอียดจํานวนกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน จําแนกตามชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
บางกรวย 

3-2 

3.3.1-1 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 3-38 
3.3.1-2 การแสดงความคิดเห็นต่อการร่วมมือในเรื่องการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียใน

พ้ืนท่ีของเขตเทศบาล 
3-43 

3.3.1-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้า
เสียในเขตเทศบาล 

3-49 

3.3.2-1 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 3-68 
3.3.2-2 การแสดงความคิดเห็นต่อการร่วมมือในเรื่องการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียใน
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3.3.2-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้า
เสียในเขตเทศบาล 

3-79 

4.2.1-1 จํานวนหลังคาเรือน ปี 2548 และ 2558 ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  4-5 
4.2.2-1 รายชื่อและท่ีต้ังวัดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 4-6 
4.3-1 ขนาดและสัดสว่นพ้ืนที่ว่างในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จําแนกตามหมู่ 4-10 
4.4.1-1 ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ปี 2558 4-11 
4.4.1-2 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเทศบาลเมืองบางกรวย ต้ังแต่ พ.ศ. 

2547-2558 
4-13 

4.5-1 การคาดการณ์จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 4-18 
5.1-1   ค่าเฉลี่ยข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าประปาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยย้อนหลัง 5 ปี 

(2554-2558) 
5-1 

5.2.2-1  จํานวนผู้ใช้น้ําและปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยในแต่ละช่วงของปริมาณการใช้น้ํา ในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 

5-4 

5.2.2-2 ข้อมูลปริมาณและอัตราการใช้นํ้าประปาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ประเภท
โรงพยาบาล 

5-5 

5.2.2-3 ข้อมูลอัตราการใช้นํ้าเฉลี่ยแยกตามประเภทแหลง่กําเนิด 5-7 
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5.3.1-1 ข้อมูลอัตราการเกิดน้ําเสียจากอัตราการใช้น้ําในปัจจุบัน 5-9 
5.4.1-1 ดัชนีตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ลักษณะน้าํเสีย 5-12 
5.4.1-2 ตําแหน่งจุดเกบ็น้ําเสียจากท่อระบายน้ําเสียรวมในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 5-13 
5.4.2-1 ตําแหน่งจุดเกบ็น้ําเสียจากแหล่งกําเนิดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 5-17 
5.4.2-2 ลักษณะสมบัตินํ้าเสียท่ีสําคัญจากแหล่งกําเนิดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 5.19 
5.5-1 การประเมินปริมาณนํ้าเสียในอนาคตของเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 5-25 
6.2.1-1 รายละเอียดจดุเก็บตัวอย่างของลําคลองและลํารางต่างๆ 6-20 
6.2.1-2 ดัชนีตรวจวัดและวิธีวิเคราะหล์ักษณะน้ําเสีย 6-24 
6.2.2-1 ช่วงและค่าเฉลีย่ดัชนีต่างๆของนํ้าในลําคลองและลําราง (ขอ้มูลสรุป) 6-26 
6.2.2-2 คุณภาพนํ้าในลําคลองและลาํรางในเขตเทศบาล (ข้อมูลรายจุดเก็บตัวอย่าง) 6-27 
6.2.2-3 รายชื่อคลองตามลําดับการฟ้ืนฟู 6-32 
7.1-1 รายละเอียดหมุดหลักฐานถาวรท่ีจัดทําขึ้นสาํหรับงานสํารวจและออกแบบ
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7.2-2 รายละเอียดจดุทิ้งนํ้าของลกัษณะการระบายนํ้ากลุ่มท่ี 1 (ใช้ท่อระบายนํ้า

สาธารณะ) 
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8.1-1 ผลการประเมินปริมาณนํ้าเสียท่ีระบายออกสู่สาธารณะ โดยอาศัยท่อระบายนํ้า

สาธารณะ 
8-3 

8.1-2 ผลการประเมินปริมาณนํ้าเสียท่ีระบายออกสู่สาธารณะ โดยไม่อาศัยท่อระบายน้ํา
สาธารณะ (ทิ้งโดยตรง) 

8-9 

8.4-1 รายละเอียดการแก้ไขปัญหานํ้าเสียของรูปแบบทางเลือกต่างๆ 8-22 
8.5.2-1   สรุปผลการออกแบบเบื้องต้นของรูปแบบทางเลือกที่ 2 8-36 
8.5.2-2   สรุปผลการออกแบบเบื้องต้นของรูปแบบทางเลือกที่ 3 8-37 
8.5.2-3 สรุปผลการออกแบบเบื้องต้นของรูปแบบทางเลือกที่ 4 8-38 
8.6.1-1 ผลการประมาณราคาเบ้ืองต้นของบ่อดักน้ําเสีย 8-43 
8.6.1-2 ผลการประมาณราคาเบ้ืองต้นของถังกรองชีวภาพ 8-43 
8.6.1-3 ผลการประมาณราคาเบ้ืองต้นของระบบออกซิเดช่ันชีวภาพ (BCO) 8-43 
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8.6.2-1 ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เดินระบบและบํารุงรักษา ของรูปแบบทางเลือก
ที่ 2 (BCO) 

8-47 

8.6.2-2 ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เดินระบบและบํารุงรักษา ของรูปแบบทางเลือก
ที่ 3 (AF) 

8-48 

8.6.2-3 ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เดินระบบและบํารุงรักษา ของรูปแบบทางเลือก
ที่ 4 (BCO และ AF) 

8-49 

9.1-1 ต้นทุนทางการเงินของโครงการ กรณีทางเลอืกที่ 2 9-3 
9.1-2 ต้นทุนทางการเงินของโครงการ กรณีทางเลอืกที่ 3 9-4 
9.1-3 ต้นทุนทางการเงินของโครงการ กรณีทางเลอืกที่ 4 9-5 
9.1-4 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ

โครงการ กรณีทางเลือกที่ 2 
9-7 

9.1-5 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการ กรณีทางเลือกที่ 3 

9-8 

9.1-6 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการ กรณีทางเลือกที่ 4 

9-9 

9.1-7 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านการทําให้คุณภาพนํ้าดีขึ้น กรณีทางเลือกที่ 2 9-13 
9.1-8 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านการทําให้คุณภาพนํ้าดีขึ้น กรณีทางเลือกที่ 3 9-14 
9.1.-9 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านการทําให้คุณภาพนํ้าดีขึ้น กรณีทางเลือกที่ 4 9-15 
9.1-10 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านการทําให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น กรณี

ทางเลือกที่ 2, 3 และ 4 
9-17 

9.1-11 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านการทําให้มูลค่าท่ีดินเพ่ิมขึ้นกรณีทางเลือกที2่ 9-20 
9.1-12 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านการทําให้มูลค่าท่ีดินเพ่ิมขึ้นกรณีทางเลือกที3่ 9-21 
9.1-13 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านการทําให้มูลค่าท่ีดินเพ่ิมขึ้นกรณีทางเลือกที4่ 9-22 
9.1-14 ผลประโยชน์ของโครงการและมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ของโครงการ กรณี

ทางเลือกที่ 2 
9-24 

9.1-15 ผลประโยชน์ของโครงการและมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ของโครงการ กรณี
ทางเลือกที่ 3 

9-25 

9.1-16 ผลประโยชน์ของโครงการและมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ของโครงการ กรณี
ทางเลือกที่ 4 

9-26 

9.1-17 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ กรณีทางเลือกที่ 2 9-28 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 

สารบัญ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ VII 

 

 สารบัญตาราง   
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9.1-18 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ กรณีทางเลือกที่ 3 9-29 
9.1-19 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ กรณีทางเลือกที่ 4 9-30 
9.1-20 สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 9-31 
9.1-21 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีทางเลือกที ่2 9-33 
9.1-22 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีทางเลือกที ่3 9-34 
9.1-23 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีทางเลือกที ่4 9-35 
9..2.-1 การวิเคราะห์งบประมาณลงทุนของโครงการ กรณีทางเลอืกที่ 2 9-37 
9..2.-2 การวิเคราะห์งบประมาณลงทุนของโครงการ กรณีทางเลอืกที่ 3 9-38 
9..2.-3 การวิเคราะห์งบประมาณลงทุนของโครงการ กรณีทางเลอืกที่ 4 9-39 
9..2.-4 การคํานวณต้นทุนเฉลี่ยของการบําบัดนํ้าเสียของโครงการ 9-41 
9..2.-5 อัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลป่าตอง 9-42 
9..2.-6 อัตราการจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียของโครงการ กรณทีางเลือกที่ 2 9-45 
9..2.-7 อัตราการจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียของโครงการ กรณทีางเลือกที่ 3 9-46 
9..2.-8 อัตราการจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียของโครงการ กรณทีางเลือกที่ 4 9-47 
9..2.-9 อัตราการจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียของโครงการ  9-48 
9..2.-10 การคํานวณอัตราการคืนทุนของโครงการแต่ละทางเลือกทีร่ะยะเวลาคืนทุนภายใน 

5, 10, 15 และ 20 ปี 
9-49 

9.2-11 การวิเคราะห์อัตราการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย กรณีสัมปทานให้ภาคเอกชน
ดําเนินการ 

9-51 

10.1.1-1 รายละเอียดจดุเก็บตัวอย่างของลําคลองและลํารางต่างๆ 10-11 
10.1.1-2 ดัชนีตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ลักษณะน้าํเสีย 10-16 
10.1.1-3 ช่วงและค่าเฉลีย่ดัชนีต่างๆของนํ้าในลําคลองและลํารางต่างๆ(ข้อมูลสรุป) 10-17 
10.1.1-4  คุณภาพนํ้าในลําคลองและลาํรางในเขตเทศบาล(ข้อมูลรายจุดเก็บตัวอย่าง) 10-18 
10.1.1-5 ปริมาณสารมลพิษในอากาศเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 10-21 
10.1.3-1 จํานวนหลังคาเรือน ปี 2548 และ 2558 ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 10-26 
10.1.3-2 รายชื่อและท่ีต้ังวัดในเจตเทศบาลเมืองบางกรวย 10-27 
10.1.4-1 จํานวนประชากร ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยจําแนกตามช่วงอายุ 10-33 
10.1.4-2 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 10-34 
10.2.2-1 เกณฑ์ในการจําแนกประเภทของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 10-46 
10.2.2-2 เกณฑ์ในการแบ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบส่ิงแวดล้อม 10-47 
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10.3.1-1 ระดับเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 10-50 
10.3.1-2 ผลกระทบระดบัเสียงท่ีมีต่อชุมชน 10-51 
10.3.1-3 ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 10-54 
10.3.3-1 ปริมาณการจราจรของทางหลวงหมายเลข 3215 (บางกรวย-ไทรน้อย) บริเวณ

หลักกิโลเมตรท่ี 14+705 
10-57 

10.3.3-2 ความสามารถรองรับของทางหลวงในสภาพสมบูรณ์ 10-58 
10.3.3-3 ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณการจราจร 10-58 
10.3.3-4 ปริมาณจราจรรายวันเฉลี่ยบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย 10-59 
10.3.4-1 ผลกระทบระดบัเสียงท่ีมีต่อชุมชน 10-70 
10.4.4-1 สรุปผลการประเมินการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นของแนวทางต่างๆใน

การพัฒนาโครงการ 
10-78 

10.5.1-1 มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่แวดล้อมระบบบําบัดนํ้าเสีย ณ จุดทิ้งนํ้า 

10-82 

10.5.1-2 มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่แวดล้อมระบบฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าคลอง 

10-90 

11.1-1 ค่าน้ําหนักความสําคัญ (Weighting Score) ของปัจจัยต่างๆ 11-2 
11.1-2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดของปัจจัยต่างๆ 11-4 
11.2-1 รายละเอียดการให้คะแนนของรูปแบบทางเลือก 11-8 
11.2-2 รายละเอียดรปูแบบการจัดการนํ้าเสียท่ีเหมาะสม 11-13 
12.1.2-1 อัตรากําลังพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย  

ปี 2557 
12-4 

12.1.3-1 รายรับของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําปีงบประมาณ 2555-2557 12-5 
12.1.3-2 รายจ่ายของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําปีงบประมาณ 2555-2557 12-6 
12.2.2-1 การเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ของการบริหารงานโดยหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น 12-9 
12.2.2-2 การเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ของการร่วมลงทุนบริหารงานระหว่างภาครัฐและ

เอกชน (Join Public-Private Venture) 
12-10 

12.2.2-3 การเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ของการจ้างเหมาเอกชนดําเนินงาน 12-11 
12.2.2-4 การเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ของการมอบสัมปทานให้แก่เอกชน (Franchising) 12-12 
12.2.2-4 การเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ของการมอบสัมปทานให้แก่ อจน. (Franchising) 12-13 
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12.3-1 จํานวนและคณุสมบัติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบําบัดนํ้าเสีย ของเทศบาล
เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

12-16 

13.1.1 -1   จํานวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมครั้งท่ี 1 (การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือศึกษา
แนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ําเสยีที่เหมาะสม สาํหรับเทศบาลเมืองบางกรวย) 

13-1 

13.1.2 -1 สรุปประเด็นจากเวทีการเสวนารับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัด
ประชุมครั้งท่ี 1  

13-2 

13.1.3-1 สรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมครั้งท่ี 1  13-7 
13.1.3-2  เกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจในการจัดประชุม 13-7-8 
13.1.3– 3 เกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจในการจัดประชุม 13-8 
13.1.3 -4   สรุปความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความพึงพอใจใน

การจัดประชุมครั้งท่ี 1 
13-9 

13.1.3 -5 เกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัดความความรุนแรงผลกระทบจากปัญหานํ้าเสียในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 

13-10 

13.1.3 -6 เกณฑ์การแปลผลความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหานํ้าเสีย 13-10 
13.1.3 -7 สรุปความคิดเห็นด้านความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาล

เมืองบางกรวย จากผู้เข้าร่วมการจัดประชุมครั้งท่ี 1 
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13-31 

13.5.3-1 ตารางสรุปข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมคร้ังท่ี 
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13-37 

13.5.3-2 เกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัดความความพึงพอใจในการจัดประชุม 13-37 
13.5.3-3 เกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจในการจัดประชุม 13-38 
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13.5.3-4   สรุปความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความพึงพอใจใน
การจัดประชุมครั้งท่ี 2 (ปัจฉมินิเทศโครงการ) โครงการสํารวจ ศึกษาความ
เหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองบางกรวย 
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 13.5.3-7 สรุปความคิดเห็นด้านความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหานํ้าเสียใน

เขตเทศบาลเมืองบางกรวย การจัดประชุมครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
โครงการสํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ํา
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เทศบาลเมืองบางกรวย 
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14-3   สรุปรายละเอียดการจัดการน้ําเสียของจุดท้ิงน้ําท่ีไม่ระบายลงท่อสาธารณะในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองบางกรวย 
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3.3.1-1 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม

เพศ 
3-6 

3.3.1-2 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
อายุ 

3-7 

3.3.1-3 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
สถานภาพในครัวเรือน 
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3.3.1-5 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
การศึกษาสูงสดุ 

3-10 

3.3.1-6 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
อาชีพของผู้ตอบ 

3-11 

3.3.1-7 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทน
ครัวเรือนจําแนกตามจํานวนในครัวเรือน 

3-12 

3.3.1-8 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทน
ครัวเรือนจําแนกตามลักษณะบ้าน/อาคารท่ีอาศัย 

3-13 

3.3.1-9 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทน
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อาศัย 
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3.3.1-10 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
อาชีพหลักของครัวเรือน 

3-15 

3.3.1-11 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
อาชีพรองหรืออาชีพเสริมของครัวเรือน 

3-16 

3.3.1-12 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามพ้ืน
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3.3.1-13 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามรายรับ-รายจ่าย
ของครัวเรือน 

3-17 

   
3.3.1-14 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามสภาพเศรษฐกิจ

เม่ือพิจารณาจากรายรับ-รายจ่ายของครัวเรอืน 
3-18 

3.3.1-15 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
การประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

3-19 

3.3.1-16 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
การประสบปัญหาด้านสังคม 
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3.3.1-17 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
ความคิดในการย้ายที่อยู่อาศัยไปที่อ่ืน  

3-21 

3.3.1-18 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
เหตุผลในการย้ายที่อยู่อาศัยไปท่ีอ่ืน 

3-21 

3.3.1-19 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทน
ครัวเรือนจําแนกปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
สําคัญในพ้ืนท่ีศึกษา 
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3.3.1-20 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทน
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3.3.1-21 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทน
ครัวเรือนจําแนกตามการประสบปัญหาเรื่องนํ้าท่วม 
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3.3.1-22 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้เทศบาลแก้ไข 
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3.3.1-23 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
การเจ็บป่วยของโรคทัง้ 6 ชนิด 
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พาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง 
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3.3.1-25 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
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ปัญหาจากการไฟฟ้า 
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3.3.1-29 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียใน
ชุมชน 
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3.3.1-30 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียใน
ชุมชน 
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3.3.1-33 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนต่อปัญหาหรือ

เหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดขึ้นจากนํ้าเสีย 
3-36 

3.3.1-34 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนมีความเห็นต่อ
การระบายนํ้าเสียที่ไม่ได้ผ่านการบําบัดลงสูแ่หลง่นํ้าสาธารณะ และความเห็นต่อ
แหลง่กําเนิดน้ําเสียท่ีทําให้เกดิปัญหาน้ําเน่าเสียในเขตเทศบาล 
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3.3.1-35 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือพิจารณาถึงระดับของ
ปัญหานํ้าเสียของเขตเทศบาล 
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3.3.1-36 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการกําหนดมาตรการต่างๆ 3-42 
3.3.1-37 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการก่อสร้างระบบบําบัด

นํ้าเสียของชุมชนในเขตเทศบาล 
3-42 

3.3.1-38 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือพิจารณาความพึงพอใจ
ต่อการจ่ายค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย 
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3.3.1-39 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านหลังการ/วิธีการท่ีเห็นว่า
เหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการคํานวณค่าบริการท่ีจะใช้ในการจัดเก็บในการ
บําบัดนํ้าเสีย 

3-46 

3.3.1-40(ก) กรณีท่ี 1 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให้อยู่ในระดับทีพ่อใช้  
(ไม่มีปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน) 

3-47 

3.3.1-40 (ข) กรณีท่ี 2 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให้อยู่ในระดับดี (สิ่งมีชีวิต
ในน้ําอาศัยอยู่ได้) 

3-47 
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3.3.1-41 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ําเสียที่
เหมาะสมและสะดวก 

3-48 

3.3.2-1 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามเพศ 

3-52 

3.3.2-2 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามอายุ 

3-53 

3.3.2-3 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามสถานภาพในสถานประกอบกิจการ 

3-54 

3.3.2-4 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ  
จําแนตามการนับถือศาสนา 

3-54 

3.3.2-5 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

3-55 

3.3.2-6 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลของสถานประกอบกิจการจําแนกตามลักษณะหรือ
ประเภทของสถานประกอบกิจการ 

3-56 

3.3.2-7 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถาน
ประกอบกิจการจําแนกปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สาํคัญในพ้ืนท่ีศึกษา 

3-57 

3.3.2-8 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถาน
ประกอบกิจการจําแนกตามการประสบปัญหาเรื่องยุง 

3-57 

3.3.2-9 แผนภูมิแสดงสดัส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถาน
ประกอบกิจการจําแนกตามการประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วม 

3-58 

3.3.2-10 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้เทศบาลแก้ไข 

3-59 

3.3.2-11 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามความคิดเห็นต่อสภาพถนนในเขตเทศบาล 

3-60 

3.3.2-12 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามความคิดเห็นต่อสภาพจราจรในเขตเทศบาล 

3-60 

3.3.2-13 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าธรรมชาติในชุมชน 

3-61 
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3.3.2-14 แผนภูมิแสดงสดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกจิการ
จําแนกตามปัญหาจากการไฟฟ้า 

3-62 

3.3.2-15 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียใน
สถานประกอบกิจการ 

3-63 

3.3.2-16 แผนภูมิแสดงการจัดการนํ้าเสียจากครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-64 
3.3.2-17 แผนภูมิแสดงการจัดการนํ้าเสียจากส้วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 3-66 
3.3.2-18 แผนภูมิแสดงสดัส่วนแบบสอบถามต่อการระบายนํ้าเสียลงสู่คู คลอง หรือแหล่ง

นํ้าสาธารณะ โดยไม่มีการบําบัดนํ้าเสียให้ดีเสียก่อน 
3-71 

3.3.2-19 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือพิจารณาถึงระดับของ
ปัญหานํ้าเสียของเขตเทศบาล 

3-71 

3.3.2-20 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการกําหนดมาตรการต่าง 3-73 
3.3.2-21 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการก่อสร้างระบบบําบัด

นํ้าเสียของชุมชนในเขตเทศบาล 
3-73 

3.3.2-22 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือพิจารณาความพึงพอใจ
ต่อการจ่ายค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย 

3-75 

3.3.2-23 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านหลังการ/วิธีการท่ีเห็นว่า
เหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการคํานวณค่าบริการท่ีจะใช้ในการจัดเก็บในการ
บําบัดนํ้าเสีย 

3-76 

3.3.2-24 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ําเสียที่
เหมาะสมและสะดวก 

3-77 

4.1-1 ผังเมืองรวมของเทศบาลเมืองบางกรวย 4-2 
4.2.1-1 แผนที่หมู่บ้านเทศบาลเมืองบางกรวย 4-4 
4.2.2 -1 แผนที่วัดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 4-7 
4.4.1-1 การเปล่ียนแปลงจํานวนประชากรต่อปีของตําบลวัดชลอ ต้ังแต่ พ.ศ. 2547-

2558 
4-14 

4.4.1-2 การเปล่ียนแปลงจํานวนประชากรต่อปีของตําบลบางกรวย ต้ังแต่ พ.ศ. 2547-
2558 

4-14 

4.5-1 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ต้ังแต่ พ.ศ. 
2547-2558 

4-15 
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4.5.1-2 แผนภาพการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มของประชากรในพ้ืนท่ีตําบลวัดชลอและ
ตําบลบางกรวย 

4-16 

5.4.1-1 การเก็บตัวอย่างน้ําเสียจากท่อระบายน้ําเสีย 5-13 
5.4.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดจากอาคารประเภทต่างๆ 5-17 
6.1-1 คลองหลักในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย 6-2 
6.1-2 แสดงพ้ืนท่ีการศึกษาคลองต่างๆ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย 6-3 
6.1-3 ภาพถ่ายคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ท่ี 1 6-5 
6.1-4 ตําแหน่งท่ีต้ังของคลองใน พ้ืนท่ีท่ี 1 6-6 
6.1-5 ภาพถ่ายของคลองในพ้ืนท่ีที่ 2 6-8 
6.1-6 ตําแหน่งท่ีต้ังของคลองใน พ้ืนท่ีท่ี 2 6-9 
6.1-7 ภาพถ่ายของคลองในพ้ืนท่ีที่ 3 6-12 
6.1-8 ตําแหน่งท่ีต้ังของคลองใน พ้ืนท่ีท่ี 3 6-13 
6.1-9 ภาพถ่ายของคลองในพ้ืนท่ีที่ 4 6-16 
6.1-10 ตําแหน่งท่ีต้ังของคลองใน พ้ืนท่ีท่ี 4 6-18 
6.2.1-1 จุดเก็บตัวอย่างในลําคลองภายในเทศบาลเมืองบางกรวย 6-23 
6.2.1-2 ภาพกิจกรรมการเก็บตัวอย่างน้ําในลําคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 6-25 
6.2.2-1 ค่าบีโอดีของนํ้าในลําคลองและลํารางในเขตเทศบาล เรียงตามลําดับจากมากไป

น้อย 
6-31 

6.2.2-2 คุณภาพนํ้าในลําคลองและตําแหน่งคลองทีค่วรได้รับการฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วน 6-32 
6.2.2-3 ค่าบีโอดีของนํ้าในลําคลองและลํารางในเขตเทศบาล เรียงตามลําดับจากมากไป

น้อย 
6-34 

6.2.2-4 คุณภาพนํ้าในคลองและตําแหน่งคลองที่ควรได้รับการฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วน 6-36 
7.1-1   กิจกรรมการสํารวจระดับถนน ท่อระบายน้ํา และคลอง 7-1 
7.1-2   ตําแหน่งหมุดหลักฐานถาวรท่ีจัดทําขึ้นสําหรับโครงการสาํรวจ ศึกษาความ

เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

7-5 

7.2-1 ผังแสดงท่อระบายนํ้ารวม 7-7 
7.2-2 ผังแสดงท่อระบายนํ้า โซนท่ี 1 7-8 
7.2-3 ผังแสดงท่อระบายนํ้า โซนท่ี 2 7-9 
7.2-4 ผังแสดงท่อระบายนํ้า โซนท่ี 3 7-10 
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7.2-5 ผังแสดงท่อระบายนํ้า โซนท่ี 4 7-11 
7.2-6 ลักษณะการระบายรูปแบบท่ี 1 (ใช้ท่อระบายน้ําสาธารณะและระบายลงสู่แหลง่

นํ้าธรรมชาติ) 
7-12 

7.2-7 ลักษณะการระบายรูปแบบท่ี 2 (ไม่ใช้ท่อระบายน้ําสาธารณะและระบายลงสู่
แหลง่น้ําธรรมชาติ) 

7-13 

7.2-8 ตําแหน่งจุดทิง้น้ําในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (ภาพรวม) 7-15 
7.2-9 ตําแหน่งจุดทิง้น้ําในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (ภาพขยายท่ี 1) 7-16 
7.2-10 ตําแหน่งจุดทิง้น้ําในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (ภาพขยายท่ี 2) 7-17 
7.2-11 ตําแหน่งจุดทิง้น้ําในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (ภาพขยายท่ี 3) 7-18 
7.2-12 รูปตัดตามยาวและตามขวาง คลองวัดโบสถ ์ 7-23 
7.3.1-1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ระยะเวลาฝนตก-ความถี่ของฝน 7-25 
7.3.1-2 ความสัมพันธ์รูปแบบฝนของ Chicago สําหรับใช้ในการวิเคราะห์ระบบระบาย

นํ้า 
7-26 

7.3.2-1   การใช้โปรแกรม SWMM ประเมินความสามารถในการระบายนํ้า 7-27 
8.1-1   สัดส่วนการระบายนํ้าเสียลงสู่แหลง่น้ําสาธารณะ 8-2 
8.1-2   คลองท่ีรองรับปริมาณนํ้าเสีย สัดส่วน 70% ของท้ังพ้ืนท่ี  เรียงลําดับจากมากไป

น้อย 
8-2 

8.2-2   ขั้นตอนการทํางานของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ 8-11 
8.2-3 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบถังกรองชีวภาพเติมอากาศ 8-14 
8.2-4 ตัวอย่างสภาพถนนและคลองที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ถังกรองชีวภาพเติมอากาศ 8-14 
8.3-1 ลักษณะของระบบ Biological Contact Oxidation (BCO) 8-18 
8.3-2 ตัวอย่างระบบ BCO ในลําราง ท.ต.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 8-19 
8.4-1   ผังระบบรวบรวมและจุดที่ต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีเหมาะสม ตามผลการศึกษาใน
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีขนาดพื นที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่ตําบลวัดชะลอและตําบล
บางกรวย ลักษณะพื นที่เป็นที่ราบลุ่มมีทั งแม่น ําเจ้าพระยา และคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ได้แก่คลอง
บางกอกน้อย และคลองบางกรวย ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความเจริญมาแต่เดิม (บ้านเรือนที่
ทําการเกษตรตั งอยู่ริมแม่น ํา ลําคลอง) ผสมกับการขยายตัวของชุมชุมสมัยใหม่ (บ้านจัดสรรและอาคาร
พาณิชย์) ซึ่งเดิมทีในสมัยก่อนมีการโดยสารทางเรือเป็นหลัก ทําให้มีการขุดคลองซอยจํานวนหลายสาย
เพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจรและใช้สําหรับทําการเกษตร  

จากรายงานการศึกษา โครงการศึกษาความเป็นไปได้ระบบรวบรวมและบําบัดน ําเสียที่เหมาะสม
กับจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า เทศบาลเมืองบางกรวยเป็นชุมชนพักอาศัย
ขนาดกลาง ที่มีการขยายตัวของชุมชนค่อนข้างหนาแน่น โดยมีความหนาแน่นประชากรต่อพื นที่เท่ากับ 
4,969 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมีค่าสูงกว่าภาพรวมของทั งจังหวัดนนทบุรีมาก (1 ,701.5 คนต่อตาราง
กิโลเมตร) และในอนาคต (พ.ศ. 2573) จะมีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง ประมาณ 
46,576 คน ซึ่งก่อให้เกิดน ําเสียชุมชนที่เกิดขึ นรวมทั งพื นที่เท่ากับ 8,384 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

ในปัจจุบันเทศบาลเมืองบางกรวยยังไม่มีระบบบําบัดน ําเสียรวม มีการระบายน ําโดยใช้ท่อระบาย
น ํารวม ครอบคลุมประมาณร้อยละ 50 ของพื นที่เทศบาลฯ ทั งหมด ทําให้น ําเสียทั งหมดถูกระบายลงสู่คู 
คลอง โดยไม่ผ่านการบําบัด นอกจากนี ยังมีบ้านเรือนที่อยู่นอกโครงข่ายแนวท่อระบายน ําที่มีในปัจจุบันซึ่ง
ตั งอยู่ใกล้แหล่งน ํา มีการต่อท่อระบายน ําทิ งลงสู่แหล่งน ําโดยตรง ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมใน
พื นที่เพ่ิมมากขึ น  

ดังนั นทางเทศบาลเมืองบางกรวย จึงมีความต้องการในการสํารวจศึกษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน ําเสียและระบบบําบัดน ําเสีย ในพื นที่เทศบาลเมืองบางกรวย เพ่ือ
จัดทําเป็นแผนการดําเนินงานเร่งด่วนสําหรับดําเนินการ 
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1.2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

การสํารวจศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน ําเสียและระบบบําบัด 
น ําเสียในพื นที่เทศบาลเมืองบางกรวย มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี  

1) เพ่ือศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของระบบรวบรวมน ําเสีย และระบบบําบัด 
น ําเสีย สําหรับพื นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ทั งที่มีอยู่เดิมและที่ต้องเพ่ิมเติมใน
อนาคต 20 ปีข้างหน้า 

2) เพ่ือศึกษาและประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของระบบรวบรวมน ําเสียและ
ระบบบําบัดน ําเสีย สําหรับพื นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

3) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้นของระบบรวบรวมน ําเสียและระบบบําบัดน ําเสีย 
สําหรับพื นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

4) เพ่ือจัดทํากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5) เพ่ือศึกษาและเสนอแนะรูปแบบขององค์กรและการบริหารงานที่เหมาะสม 
6) เพ่ือออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ระบบรวบรวมน ําเสียและระบบบําบัดน ําเสีย 

สําหรับพื นที่ท่ีมีความสําคัญเร่งด่วนในระยะ 5-7 ปี ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
7) เพ่ือจัดทําเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกวดราคาและก่อสร้าง 

 
1.3. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาของน ําเสียในปัจจุบันของเทศบาลเมืองบางกรวย 
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการรวบรวมน ําเสียและบําบัดน ําเสียที่เหมาะสม ทั งในด้าน

ประมาณการค่าก่อสร้าง และการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
3) แนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการในการดําเนินการตามลําดับความสําคัญ รวมทั งแผน 

การเงินและองค์กร 
4) แบบรายละเอียดระบบรวบรวมน ําเสียและระบบบําบัดน ําเสีย รวมทั งเอกสารต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน

การประกวดราคาและก่อสร้าง 
 

1.4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

ขอบเขตของโครงการสํารวจศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน ํา
เสียและระบบบําบัดน ําเสีย ในพื นที่เทศบาลเมืองบางกรวย ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี  

1) การสํารวจและรวบรวมข้อมูล 
(1.1) ข้อมูลทางกายภาพ และเศรษฐกิจสังคมของพื นที่ โครงการ เช่น แผนที่  จํานวน

ประชากร ในเขตพื นที่ศึกษาและนักท่องเที่ยว การใช้ที่ดินในปัจจุบันและอนาคต 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลแหล่งน ําสาธารณะ ข้อมูลคุณภาพน ํา ลักษณะภูมิประเทศ
และลักษณะชั นดิน เป็นต้น 

(1.2) ข้อมูลปริมาณน ําเสียจากแหล่งกําเนิดน ําเสียที่สําคัญ เช่น น ําเสียจากบ้านเรือน 
โรงแรม ร้านอาหาร น ําเสียจากอุตสาหกรรมชุมชน เป็นต้น 

(1.3) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาในพื นที่โครงการซึ่งมีผลกระทบต่อระบบ
สาธารณูปโภค เช่น แผนพัฒนาเทศบาล แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีด  
ระบบรวบรวมน าํเสียและระบบบําบัดน ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
บทที่ 1 บทนํา 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-3 
 

(1.4) ข้อมูลด้านองค์กรและการบริหารเทศบาลรวมทั งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

(2.1) ศึกษาและคาดการณ์ปริมาณและลักษณะสมบัติของน ําเสีย แยกตามแหล่งกําเนิดที่
สําคัญในพื นที่ต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการคุณภาพน ําในพื นที่โครงการสําหรับในอีก 20 
ปี ข้างหน้า 

(2.2) ศึกษาระบบระบายน ํา ระบบรวบรวม และบําบัดน ําเสียที่มีอยู่ เดิม และสํารวจ
ความสามารถในการรับน ํา เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาของการรวบรวมน ําเสีย พร้อม
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั นและระยะยาว 

(2.3) ศึกษาเปรียบเทียบระบบระบายน ําเสียแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการนํามาประยุกต์ใช้
ในพื นที่โครงการ รวมทั งเสนอแนะระบบรวบรวมน ําเสียที่มีประสิทธิภาพในการ
รวบรวมและระบายน ําเสียสูงสุด โดยจะสามารถประสานกับระบบระบายน ําเสียที่มีอยู่
เดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2.4) ศึกษาแนวทางการวางท่อส่งน ําเสียและ/หรือการก่อสร้างสถานีสูบส่งน ําเสียที่รวบรวม
ได ้(ถ้ามีความจําเป็น) ไปยังระบบบําบัดที่ได้จัดเตรียมไว้ 

(2.5) ศึกษาที่ตั งของระบบบําบัดน ําเสีย สําหรับบําบัดน ําเสียในพื นที่ต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่
สามารถหาพื นที่ได้ ให้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางน ําที่ เกิดขึ นในคลอง
สาธารณะของเทศบาล 

(2.6) ศึกษาเปรียบเทียบระบบบําบัดน ําเสียที่เหมาะสมกับการบําบัดน ําเสียของเทศบาลฯ 
(2.7) ออกแบบเบื องต้นและประมาณราคา (Cost Estimation) เพ่ือการเปรียบเทียบ

ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินต่อไป 
(2.8) การศึกษาและประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

- ศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเปรียบเทียบทางเลือกของ ระบบรวบรวมและบําบัด
น ําเสียต่าง ๆ สําหรับใช้ประกอบการกําหนดทางเลือกที่เหมาะสม  

- ศึกษาอัตราการคืนทุน (Cost Recovery) ของระบบรวบรวมและบําบัดน ําเสีย 
และเสนอโครงสร้างอัตราค่าบริการบําบัดน ําเสีย ซึ่งควรจัดเก็บจากแหล่งกําเนิด
น ําเสียต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays 
Principle) ตลอดจนเสนอวิธีการจัดเก็บค่าบริการที่เหมาะสม  

(2.9) การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น 
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื องต้น ที่อาจเกิดขึ นในระหว่างการ

ก่อสร้าง และการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน ําเสีย รวมทั งเสนอแนะ
มาตรการการแก้ไขปัญหา ทั งในระยะสั นและระยะยาว  สําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่
จะรับไปเตรียมการในการแก้ไขปัญหา  

(2.10) การศึกษาและเสนอแนะรูปแบบขององค์กรและการบริหารงานที่เหมาะสม 
- ศึกษาวิเคราะห์และกําหนดรูปแบบ ของการบริหารงานที่เหมาะสมกับการ

ดําเนินงานระบบรวบรวมและระบบบําบัดน ําเสีย ตลอดจนจัดทําข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับองค์กรการบริหารงานดังกล่าว เช่น จํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินการ การบํารุงรักษาระบบ ฯลฯ 
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- ศึกษาเปรียบเทียบและเสนอแนะประสิทธิภาพขององค์กร ที่ควรเป็นองค์กร
รับผิดชอบในการดําเนินงานบริหารจัดการ ระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน 
และการร่วมลงทุนระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาระบบบําบัดน ําเสีย พร้อมทั งเสนอแนะระบบบริหารงานที่เหมาะสม
ที่สุดต่อท้องถิ่น 

3) การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ 
ตามแนวทางที่ได้รับเลือกไว้ในการศึกษาความเหมาะสม คือ ระบบรวบรวมและบําบัดน ําเสีย 
โดยดําเนินการดังนี  
(3.1) สํารวจข้อมูลที่จําเป็นเพิ่มเติมในการออกแบบ ดังนี  

- สํารวจภูมิประเทศบริเวณพื นที่ก่อสร้างระบบบําบัดน ําเสีย และอาคารประกอบที่
มีความสําคัญ 

- เจาะสํารวจดินในบริเวณพื นที่มีการก่อสร้างโครงสร้างที่สําคัญ  
- สํารวจข้อมูลอื่นๆ เพ่ือประกอบการออกแบบ 
- สํารวจที่ดินและทรัพย์สินในบริเวณพื นที่ก่อสร้างระบบ โดยตรวจสอบแนวเขต

ที่ดินสํารวจและปักหมุดแนวเขตที่ดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการออกแบบ
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางปฏิบัติ 

(3.2) กําหนดหลักเกณฑ์การออกแบบรายละเอียด โดยใช้หลักปฏิบัติ เกณฑ์ และมาตรฐาน 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากที่สุดว่าเหมาะสมกับสภาพของพื นที่ที่ก่อสร้างระบบ 

(3.3) ออกแบบรายละเอียดและจัดทํารายละเอียดที่จําเป็น สําหรับระบบรวบรวมและบําบัด
น ําเสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น จัดตารางเวลาการดําเนินโครงการ 
ภายหลังการออกแบบรายละเอียด พิจารณาขั นตอนในการจัดหางบประมาณ การ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขออนุมัติดําเนินการ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ใน
การก่อสร้าง 

(3.4) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการจัดซื อจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่จําเป็น 
(3.5) จัดทํามาตรฐานการก่อสร้าง (Specifications) สําหรับการก่อสร้างทั งระบบ โดย

คํานึงถึงหลักปฏิบัติ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน หรือรายละเอียดข้อกําหนด ตามระเบียบของ
ทางราชการ ทั งนี รวมถึงมาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จําเป็น ต้องจัดซื อจัดหา
ด้วย 

(3.6) จัดทําเอกสารประกวดราคาโดยละเอียด ตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือให้สามารถ
นําไปจัดซื อจัดจ้างต่อไป 

(3.7) จัดทําคู่มือการดําเนินการ และบํารุงรักษาส่วนประกอบต่างๆ ที่ ได้ออกแบบ
รายละเอียด และแนะนําให้จัดซื อจัดหา 

(3.8) การจัดทําเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้ในการประกวดราคาและก่อสร้าง 
4) ประชาสัมพันธ์และจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั งประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั งส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือทราบถึงการดําเนินโครงการและเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ให้สอดคล้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยเฉพาะประชาชน
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ในเขตพื นที่โครงการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และเพ่ือให้ผลการสํารวจออกแบบสอดคล้องกับความต้องการ
ของทุกฝ่าย  

ทั งนี จะต้องจัดให้มีการสัมมนาโครงการในพื นที่เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 2 ครั ง และให้
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เช่น สไลด์ แผ่นใส CD การบรรยายโดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยข้อมูลที่นําเสนอในการประชาสัมพันธ์แต่ละครั งอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย เหตุผลความจําเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสําคัญของโครงการ 
ผู้ดําเนินการสถานที่ที่จะดําเนินการ ขั นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์
ของโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงินที่จะนํามาดําเนินโครงการ ผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ น และมาตรการป้องกันและแก้ไขหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ นจาก
ผลกระทบดังกล่าว เป็นต้น  

5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างระบบบําบัดน ําเสีย 
จะต้องจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างระบบบําบัดน ําเสีย 

และสิ่งอํานวย ความสะดวกที่จําเป็น ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและก่อสร้าง ระบบระบบบําบัดน ําเสีย เช่น การจัดสัมมนา และการฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงานทั งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ และการออกแบบ
และก่อสร้างระบบบําบัดน ําเสียที่สอดคลองกับรูปแบบของโครงการ สําหรับคณะผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของ เทศบาลฯ เพ่ือนํา ความรูและประสบการณต่าง ๆ มาใช้ประโยชนใน
การดําเนินงานของเทศบาลฯ ต่อไป 

 

1.5. องค์ประกอบของรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ 
 

ที่ปรึกษาได้จัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตการดําเนินงาน 
โดยมีเนื อหารวมทั งสิ น 14 บท และสรุปเนื อหาสําคัญของแต่ละบทได้ดังนี  

บทที่ 1 บทน ำ : กล่าวถึงความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และขอบเขตการดําเนินงาน  

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร : กล่าวถึงข้อมูลพื นฐานของเทศบาลเมืองบางกรวย ประกอบด้วย 
ที่ตั ง อาณาเขต เขตการปกครอง อุตุนิยมวิทยา สภาพเศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค /สาธารณูปการ 
การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

บทที่ 3 สภำพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ ของประชำชนในพื้นที่โครงกำร: กล่าวถึง สภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ นในปัจจุบัน  สรุปผลการสํารวจข้อมูลภาคสนาม จากการใช้แบบสอบถามกับ
ประชาชนและสถานประกอบการในเขตพื นที่เทศบาลเมืองบางกรวย 

บทที่ 4 งำนศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและประชำกร: กล่าวถึง สถานการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินและประชากรของเทศบาลเมืองบางกรวยในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์ทางเลือกในการ
จัดการน ําเสียตามรายงานการศึกษาความเหมาะสม และข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการน ําเสียของ
เทศบาลเมืองบางกรวย 

บทที่ 5 ปริมำณ ลักษณะสมบัติของน้ ำเสีย : กล่าวถึง การศึกษาปริมาณและอัตราการใช้น ํา  
การศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของน ําเสียโดยแยกประเภทของแหล่งกําเนิด ของเทศบาลเมืองบาง
กรวยในปัจจุบันและอนาคต 
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บทที่ 6 งำนศึกษำแหล่งน้ ำผิวดิน: กล่าวถึง การศึกษาคุณลักษณะของแหล่งน ําผิวดิน การเก็บ
ตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ําผิวดินของเทศบาลเมืองบางกรวย 

บทที่ 7 ระบบระบำยน้ ำ และโครงข่ำยท่อระบำยน้ ำ: กล่าวถึง การสํารวจพื นที่และโครงข่ายท่อ
ระบายน ําและระบบรวบรวมน ําเสียในปัจจุบัน  โครงข่ายท่อระบายน ํา และลักษณะการระบายน ํา รวมถึง
แสดงตําแหน่งจุดระบายน ําในพื นที่เทศบาลเมืองบางกรวย 

บทที่ 8แนวทำงจัดกำรน้ ำเสียและกำรออกแบบเบื้องต้น: กล่าวถึง แนวทางแก้ไขปัญหาน ําเสีย
ในพื นที่เทศบาลเมืองบางกรวย การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และกําหนดรูปแบบทางเลือกในการ
จัดการน ําเสีย เพ่ือออกแบบและประมาณราคาเบื องต้น โดยผลที่ได้จะนําไปประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น และคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม 

บทที่ 9 กำรประเมินด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน กล่าวถึง การศึกษาและประเมินผลทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน ศึกษาอัตราการคืนทุน เพ่ือเปรียบเทียบทางเลือกของ ระบบรวบรวมและ
บําบัดน ําเสียต่าง ๆ สําหรับใช้ประกอบการกําหนดรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม 

บทที่ 10 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กล่าวถึง การศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ นในระหว่างการก่อสร้าง และการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน ําเสีย 
รวมทั งเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหา ทั งในระยะสั นและระยะยาว 

บทที่ 11 รูปแบบกำรจัดกำรน้ ำเสียที่เหมำะสม กล่าวถึง ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่
เหมาะสมในการจัดการน ําเสีย ซึ่งเป็นการนําผลการศึกษาในบทที่ 8 (แนวทางจัดการน ําเสียและ
ออกแบบเบื องต้น) บทที่ 9 (การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน) และบทที่ 10 (การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น) มาวิเคราะห์และคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม 

บทที่ 12 รูปแบบองค์กรและกำรบริหำรงำนที่เหมำะสม: กล่าวถึง โครงสร้างการบริหารงาน 
อัตรากําลัง สถานการณ์คลัง การศึกษา เสนอแนะรูปแบบขององค์กรการบริหารงาน  วิเคราะห์และ
กําหนดรูปแบบ ของการบริหารงานที่เหมาะสมกับการดําเนินงานระบบรวบรวมและระบบบําบัดน ําเสีย 
ตลอดจนจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์กรการบริหารงานที่เหมาะสมที่สุดต่อท้องถิ่น 

บทที่ 13 งำนประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน กล่าวถึง สรุปประเด็นที่ได้
จากเวทีการเสวนารับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของการจัดประชุมครั งที่ 1 และ 2 พร้อม
ภาพบรรยากาศในการจัดประชุม 

บทที่ 14 แผนจัดกำรน้ ำเสียของเทศบำลเมืองบำงกรวย กล่าวถึง การสรุปรายละเอียดแผน
จัดการน ําเสีย (Master Plan) ของพื นที่เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งนําไปสู่การออกแบบรายละเอียดใน
ขั นตอนต่อไป 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพืน้ฐานของโครงการ 

 
2.1 ท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง 
 

2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มติดแม่นํ้าเจ้าพระยา ระดับความสูงของ
พ้ืนดินเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (รทก.) มีคลองและลํารางสาธารณะ (ลํา
กระโดง) จํานวนมาก และกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี เน่ืองจากในอดีต ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรจึงได้ขุดร่องน้ําหรือคลองเพ่ือชักน้ําเข้าไปยังพ้ืนท่ีเพาะปลูก (เป็นการขุดคลองชักนํ้าจาก
คลองสายหลัก 2 สาย ได้แก่ คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวย) แต่ในปัจจุบัน สภาพพ้ืนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง ส่งผลให้คลองธรรมชาติกลายสภาพเป็นท่ี
ระบายน้ําและมีสภาพเสื่อมโทรม 

 

2.1.2 ขนาดและที่ตั้ง 
 

เทศบาลเมืองบางกรวย ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต้ังอยู่ห่างจากอําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 18.5 กิโลเมตร เทศบาลเมืองบางกรวยมีเน้ือท่ี 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางกรวย จํานวน 9 หมู่บ้าน และตําบลวัดชลอ จํานวน 10 หมู่บ้าน 

แผนที่เทศบาลเมืองบางกรวยแสดงดังรูปท่ี 2.1-1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีข้างเคียง ดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับเขต อบต.บางขนุน  อบต.บางขุนกอง อบต.บางไผ่ 

และเทศบาลตําบลบางสีทอง (จังหวัดนนทบุรี) มีคลองวัดสัก
ใหญ่ฝั่งเหนือ แนวขนานระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางคลอง
บางกอกน้อย คลองโพธ์ิฝั่งตะวันออกและคลองบางกรวยฝั่งใต้
เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับแขวงบางอ้อ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด และแขวง 
ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) มีแนวกึ่งกลาง
ทางรถไฟสายใต้คลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันออก และคลอง
มหาสวัสด์ิฝั่งเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขต อบต.มหาสวัสด์ิและ อบต.บางขนุน (จังหวัด
น น ท บุ รี )  แ ล ะ แ ข ว งต ลิ่ ง ชั น  เข ต ต ลิ่ ง ชั น  (จั งห วั ด
กรุงเทพมหานคร)  มีแนวขนานระยะ 400 เมตรจากก่ึงกลาง
คลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่นํ้าเจ้าพระยา 
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รูปที ่2.1-1 แผนที่เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2562 
 

2.1.3 คลองในเขตเทศบาล 
 

เทศบาลเมืองบางกรวย มีคูคลองที่ไหลผ่านในเขตพ้ืนที่เทศบาล จํานวน 44 คลอง ดังแสดงแผนภาพ
คลองในพ้ืนที่โดยสังเขป ในรปูที่ 2.1.3 - 1 

 

1) คลองบางสีทอง 2) คูนํ้าข้างโรงเรยีนบดินทรเดชาฯ 
3) คลองวัดกล้วย 4) คลองวัดสําโรง 
5) คลองวัดสวนใหญ่ 6) คลองผูก้ารจํานง 
7) คลองโขน 8) คลองวัดโพธ์ิเผือก 
9) คลองน้ําซอย ม.ศรีบัณฑิต 3 ซ.2 10) คลองนํ้า ม.เทพประทาน ซ.16 
11) คลองน้ําซอย ม.ศรีบัณฑิต 3 ซ.3 12) คลองวัดจันทร ์
13) คูนํ้าข้างซอยกํานันอุทัย (พระราม 7) 14) คลองวัดโบสถ ์
15) คลองน้ํา ม.เทพประทาน ซ.30 (คลองไฟ

ไหม้) 
16) คูนํ้าข้างทางเทา้ปู่บุญ (ตรงข้ามวัดสวน

ใหญ่) 
17) คลองวัดพิกุลทอง 18) คลองโพธิ์ 
19) คลอง ม. สินธรา 20) คลองวัดกระโจมทอง 
21) คูนํ้าน้าชม้อย 22) คลองบ้านป้าไม 
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23) คลองนํ้าข้างร้านอาหารบ้านสวน 24) คลองวัดสนามนอก 
25) คลองมะไฟหวาน 26) คลองวัดสักน้อย 
27) คลองบางละมุด 28) คลองหลัง ม.เกษราวิลล์ 
29) คลองกํานันสงวน 30) คูน้ําซอยหมอแปลก 
31) คลองสวนยายฉิน (วัดท่าฯ) 32) คลองตามุก 
33) คลองบางย่ีพระ (ข้างโรงพยาบาลบางกรวย) 34) คลองหลวงหาญ (วัดท่าฯ) 
35) คลองวัดสักใหญ่ 36) คลองบ้านพระ (หมู่ 7) 
37) คูนํ้าผู้ใหญ่กอบ – ต้นโศก 38) คลองวัดเกด 
39) คลองครูสัมฤทธิ์ 40) คลองป้าบัว 
41) คูนํ้าต้นโศก 42) คลองขุนจอม (ซอยตาแหวน) 
43) คลองยายจีน 44) คลองตาสี 

 
ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2554-2558 
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ที่ 2.1.3 -1 แผนที่คลองในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
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2.2 อุตุนิยมวิทยา 
 

จากสภาพภูมิศาสตร์ของเขตเทศบาลซ่ึงต้ังอยู่ในภาคกลางได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงประมาณเดือนตุลาคมในระยะนี้เป็นฤดูฝน ส่วนในเดือนพฤศจิกายนจนถึง
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นลมหนาวและอากาศ
แห้ง ระยะนี้จึงเป็นฤดูหนาวและมีอุณหภูมิตํ่าสุด สําหรับในระยะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือน
พฤษภาคมเป็นฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประจําปีในเดือนเมษายน และมีฝนตกน้อยเป็นครั้งคราวในช่วง
ฤดูร้อน  

ปริมาณฝนในพ้ืนที่ ได้ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดน้ําฝน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (สถานี 31032) 
ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2495-2545 พบว่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยมีค่าผันแปรระหว่าง 2.5-227.8 มิลลิเมตร 
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนสูงสุด และเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนตํ่าสุด โดยปริมาณ
ฝนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,152.4 มิลลิเมตร ซ่ึง ได้ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-
ความถี่ของฝน (Rainfall intensity-duration-frequency curve) ได้ดังกราฟในรูปที่ 2.2-1 

 

  
 

รูปที ่2.2-1  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถ่ีของฝน 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
 

2.3.1 ประชากร 
 

จากข้อมูลของงานทะเบียนราษฎร ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 พบว่า ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
มีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน 42,101 คน แบ่งเป็นชาย 19,437 คน และหญิง 22,664 คน โดยมีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น 19,058 ครัวเรือน คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 5,012.02 คนต่อตาราง
กิโลเมตร เม่ือพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุที่มีจํานวนประชากรมากท่ีสุดได้แก่ 50-54 ปี  35-39 ปี 
และ 45-49 ปีตามลําดับ โดยกลุ่มประชากรที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มอายุท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุดในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย ดังแสดงในตารางท่ี 2.3-1 
 

ตารางท่ี 2.3-1 จํานวนประชากร ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จําแนกตามช่วงอายุ 
กลุ่มอายุ ชาย  หญิง  รวม  
00-04 901 953 1,854 
05-09 945 959 1,904 
10-14 999 1,029 2,028 
15-19    1,259 1,246 2,505 
20-24    1,215 1,398 2,613 
25-29  1,376 1,468 2,844 
30-34     1,659 1,717 3,376 
35-39     1,635 1,848 3,483 
40-44  1,439 1,685 3,124 
45-49   1,567 1,842 3,409 
50-54    1,644 2,104 3,748 
55-59  1,389 1,841 3,230 
60-64  1,135 1,517 2,652 
65-69  844 1,035 1,879 
70-74  618 785 1,403 
75-79  443 598 1,041 

80 ขึ้นไป 369 639 1,008 
รวม  19,437 22,664 42,101 

ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 สํานักปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลเมือง
บางกรวย 
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2.3.2 ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

เทศบาลเมืองบางกรวย มีชุมชนจํานวนทั้งสิ้น 49 ชุมชน ดังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชนในรูปที่ 2.3.2-
1 โดยชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนาเป็นชุมชนท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ชุมชนสมชาย
พัฒนาคอนโดและหมู่บ้านสมชายพัฒนา 2 ตามลําดับ โดยชุมชนท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุด ได้แก่ ศรีบัณฑิต 

2-ทวีสุข แสดงดังตารางท่ี 2.3-2 
 

ตารางท่ี 2.3-2 ชมุชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ลําดับท่ี ชุมชน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม ชาย หญิง 
1 สุขใจ  135 382 162 220 
2 ริมคลองบางกรวย  64 219 106 113 
3 ทิพยเนตรสามัคคี  79 258 101 157 
4 วัดโพธ์ิเผือก 150 421 187 234 
5 หมู่บ้านรัตนวรรณ  157 425 174 251 
6 หมู่บ้านสินธรา 285 535 240 295 
7 หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล  222 647 294 353 
8 นครอินทร์พัฒนา 129 447 224 223 
9 วัดกล้วย  104 595 201 394 
10 สุนทรศิร ิ 119 304 143 161 
11 รุ่งโรจน ์ 166 340 150 190 
12 โรงหล่อพัฒนา 197 848 445 403 
13 วัดลุ่มคงคาราม 549 1,037 507 530 
14 วัดสวนใหญ่ 133 655 324 331 
15 ร่วมใจพัฒนา 119 243 103 140 
16 ศรีบัณฑิต 2-ทวีสุข  70 213 86 127 
17 วัดท่าบางสีทอง  261 1033 498 535 
18 หมู่ 7 ตําบลวัดชลอ  172 589 266 323 
19 สินพัฒนา  148 448 189 259 
20 วัดสําโรง  247 579 272 307 
21 สมปราถนา  115 393 185 208 
22 ร่มโพธ์ิวัดเชิง 198 726 325 401 
23 สุชาวด ี 235 639 292 347 
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ตารางท่ี 2.3-2 ชมุชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ลําดับท่ี ชุมชน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม ชาย หญิง 
24 วัดจันทร ์ 484 1,039 504 535 
25 ริมทางรถไฟ 91 501 235 266 
26 วัดสนามนอก 371 1,052 498 554 
27 โค้งมะขาม  316 1,096 508 588 
28 ลุ่มเจ้าพระยา  171 619 293 326 
29 วัดโตนด  76 365 192 192 
30 วัดเกด 88 444 222 222 
31 หมู่บ้านเทพประทาน  375 1,143 525 618 
32 วัดโพธ์ิบางโอ 209 771 402 369 
33 สังขฉ์ิมพัฒนา 317 800 372 428 
34 ตลาดศรีบางกรวย  229 497 222 275 
35 หมู่บ้านภาณุรังษี  593 1.717 781 936 
36 หมู่บ้านสมชายพัฒนา  1,250 3,293 1,510 1,783 
37 สมชายพัฒนาคอนโด 937 1,248 567 681 
38 หมู่ 6 วัดพิกุลทอง  466 1,106 499 607 
39 หมู่บ้านธนากร ๒ 509 1,263 567 696 
40 ริมสวน  70 208 95 113 
41 หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต 81 227 97 130 
42 หมู่บ้านเกษราวิลล์ 267 624 278 346 
43 ตลาดศรีบางกรวย หมู่ 1  191 324 146 178 
44 หมู่บ้านสมชายพัฒนา 2  748 1,881 813 1,068 
45 หมู่บ้านศรีบัณฑิต 3  171 488 230 258 
46 หมู่บ้านลุ่มพัฒนา 121 346 161 185 
47 วัดชลอ หมู่ 3 211 636 282 354 
48 อภิรมย์ 128 397 174 223 
49 หมู่บ้านศิขรินทร์ 231 543 238 305 

ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม ณ ตุลาคม 2558 สํานักปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย 
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รูปที่ 2.3.2 -1 แผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
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หมู่บ้านครูเซนต์- 

คาเบรียล 

เลข ชื่อชุมชน เลข ชื่อชุมชน เลข ชื่อชุมชน เลข ชื่อชุมชน เลข ชื่อชุมชน เลข ชื่อชุมชน
1 สุขใจ 9 วัดกล้วย 17 วัดท่าบางสีทอง 25 ริมทางรถไฟ 33 สังข์ฉิมพัฒนา 41 หมู่บ้านสวนศรี
2 ริมคลองบางกรวย 10 สุนทรศิริ 18 หมู่ 7 ตําบลวัดชลอ 26 วัดสนามนอก 34 ตลาดศรีบางกรวย 42 หมู่บ้านเกษราวิลล์
3 ทิพยเนตรสามัคคี 11 รุ่งโรจน์ 19 สินพัฒนา 27 โค้งมะขาม 35 หมู่บ้านภาณุรังษี 43 ตลาดศรีบางกรวย 
4 วัดโพธิ์เผือก 12 โรงหล่อพัฒนา 20 วัดสําโรง 28 ลุ่มเจ้าพระยา 36 หมู่บ้านสมชายพัฒนา 44 หมู่บ้านสมชาย
5 หมู่บ้านรัตนวรรณ 13 วัดลุ่มคงคาราม 21 สมปราถนา 29 วัดโตนด 37 สมชายพัฒนาคอนโด 45 หมู่บ้านศรีบัณฑิต 3
6 หมู่บ้านสินธรา 14 วัดสวนใหญ่ 22 ร่มโพธิ์วัดเชิง 30 วัดเกด 38 หมู่ 6 วัดพิกุลทอง 46 หมู่บ้านลุ่มพัฒนา
7 หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล 15 ร่วมใจพัฒนา 23 สุชาวดี 31 หมู่บ้านเทพประทาน 39 หมู่บ้านธนากร ๒ 47 วัดชลอ หมู่ 3
8 นครอินทร์พัฒนา 16 ศรีบัณฑิต 2-ทวีสุข 24 วัดจันทร์ 32 วัดโพธิ์บางโอ 40 ริมสวน 48 อภิรมย์

49 หมู่บ้านศิขรินทร์
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2.3.3 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 

ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ และทํา
การพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซ่ึงในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวย มีสถานประกอบการ
ดังต่อไปนี้  

1) การพาณิชยกรรมและบริการ 
(1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
(2) สถานีบริการนํ้ามัน 3 แห่ง 

(2.1) บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
(2.2) บริษัทบางจากปิโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 
(2.3) บริษัท ปตท.มาร์ท จํากัด 

(3) ตลาด ตลาดเอกชน คือ ตลาดศรีบางกรวย   
2) สถานประกอบการค้าบริการ 

(1) ธนาคาร มี 9 แห่ง ได้แก่ 
(1.1) ธนาคารกสิกรไทย   จํานวน 2 แห่ง 
(1.2) ธนาคารไทยพาณิชย์  จํานวน 2 แห่ง 
(1.3) ธนาคารกรุงเทพ   จํานวน 1 แห่ง 
(1.4) ธนาคารกรุงไทย   จํานวน 1 แห่ง 
(1.5) ธนาคารออมสิน   จํานวน 2 แห่ง 
(1.6) ธนาคารนครหลวงไทย  จํานวน 1 แห่ง 

(2) สถานที่จําหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 361 แห่ง โดยแบ่งตาม
รายงานผลของการออกใบอนุญาต ประเภทต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2556 ได้ดังน้ี 
(2.1) ใบอนุญาตกิจการอันตราย   จํานวน 161 ราย 
(2.2) ใบอนุญาตกิจการสะสมอาหาร  จํานวน 185 ราย 
(2.3) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน จํานวน 9 ราย 
(2.4) ใบอนุญาตทางสาธารณะ   จํานวน 5 ราย 
(2.5) ใบอนุญาตจัดต้ังขยะมูลฝอย  จํานวน 1 ราย 

3) การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นท่ี 5 แห่ง คือ  
(1) สินทวีการพิมพ์ ต้ังอยู่ เลขที่ 11/29-31 หมู่ 3 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางกรวย 

อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130  
(2) โรงพิมพ์เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ ต้ังอยู่ เลขที่ 29/16-17 หมู่ท่ี 5 บางกรวย-ไทรน้อย ตําบลวัด

ชลอ 
(3) ธนบุรีอัลลอย(หล่อหลอมโลหะ) ต้ังอยู่ เลขที่ 79/5-6 หมู่ 5 ตําบลบางกรวย 
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(4) ศักด์ิทวีอุตสาหกรรม (หล่อหลอมอลูมิเนียม) ต้ังอยู่ เลขที่ 29/2 หมู่ 7 ตําบลบางกรวย 
(5) บริษัท ฟูซันอินดัสเตรีย จํากัด (ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายพัดลมไฟฟ้า) ต้ังอยู่ เลขที่ 71 

หมู่1 ถ.บางกรวย ต.บางกรวย 
  ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2558 – 2562 
 

2.3.4 วัด 
 

เทศบาลเมืองบางกรวย มีจํานวนวัดรวมทั้งสิ้น 18 วัด ดังนี้  
1) วัดสําโรง ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 8 ตําบลบางกรวย 
2) วัดโพธ์ิเผือก ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 ตําบลบางกรวย 
3) วัดจันทร์ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 ตําบลบางกรวย 
4) วัดลุ่มคงคาราม ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ตําบลบางกรวย 
5) วัดเชิงกระบือ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 ตําบลบางกรวย 
6) วัดพิกุลทอง ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 ตําบลวัดชลอ 
7) วัดสนามนอก ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 ตําบลวัดชลอ 
8) วัดสนามใน ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 ตําบลวัดชลอ 
9) วัดชลอ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ตําบลวัดชลอ 
10). วัดกล้วย  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ตําบลวัดชลอ 
11) วัดสวนใหญ่ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 2 ตําบลวัดชลอ 
12) วัดกระโจมทอง ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 2 ตําบลวัดชลอ 
13) วัดโพธ์ิบางโอ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 9 ตําบลวัดชลอ 
14) วัดท่าบางสีทอง ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 10 ตําบลวัดชลอ 
15) วัดสักใหญ่ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 9 ตําบลวัดชลอ 
16)  วัดเกตุ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 ตําบลวัดชลอ 
17) วัดโตนด ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 8 ตําบลวัดชลอ 
18) วัดสักน้อย ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 9 ตําบลวัดชลอ 

 ท่ีมา: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองบางกรวย 
 

2.3.5 การศึกษา 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มี และโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ดังนี้ 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 7 แห่ง ดังนี้ 

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลอ ต้ังอยู่ หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ 
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ ต้ังอยู่ หมู่ 5 ตําบลวัดบางกรวย 
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงกระบือ ต้ังอยู่ หมู่ 1 ตําบลวัดบางกรวย 
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(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสําโรง ต้ังอยู่ หมู่ 8 ตําบลวัดบางกรวย 
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มคงคาราม ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลวัดบางกรวย 
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามนอก ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลวัดชลอ 
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัก ต้ังอยู่ หมู่ 9 ตําบลวัดชลอ 

2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน 5 แห่ง 
3) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 1 แห่ง 
4) โรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี    จํานวน 4 แห่ง 

 

2.3.6 การสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองบางกรวยมีสถานบริการทางสาธารณสุขท้ังโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ดังนี้ 
1) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางกรวย ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 8 

ตําบลวัดชลอ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  
2) โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 ต้ังอยู่ที่หมู่ 4 

เทอดพระเกียรติ ตําบลวัดชลอ เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง  
3) ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขหมู่บ้านสมชาย ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 

ตําบลบางกรวย มีนักวิชาการสุขาภิบาลจํานวน 3 คน และเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชนจํานวน 1 คน  
4) ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสม.) จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่ที่หมู่ 5 ตําบลบางกรวย 
5) สถานีอนามัย จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยวัดสวนใหญ่ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 2 ตําบลวัดชลอ 
6) สํานักงานสาธารณสขุอําเภอ จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่ที่หมู่ 8 ตําบลวัดชลอ 
7) ศูนย์สาธารณสขุมูลฐานชุมชนเทศบาล จํานวน 37 แห่ง  

 

2.3.7 วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดขึ้นคือ ประเพณีการแห่เทียนเป็นประเพณี ท่ี
พุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายทํามาต้ังแต่ครั้งอดีตกาล และได้ปฏิบัติต่อกันจนถึงปัจจุบัน 

อําเภอบางกรวยเป็นหน่ึงในอําเภอของจังหวัดนนทบุรีท่ีมีพ้ืนที่ติดริมน้ํา มีวัดอยู่เป็นจํานวนมาก และ
มักต้ังอยู่ริมคลองบางกอกน้อย และคลองแยกต่าง ๆ การไปทําบุญของประชาชนในท้องถิ่นจึงต้องพายเรือไป
วัด แม้ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาสู่อําเภอบางกรวย ถนนหนทางสะดวกสบายขึ้นแต่ประชาชนก็ยังนิยมการใช้
การคมนาคมทางน้ํา ดังน้ัน การถวายเทียนก็เช่นเดียวกันที่ต้องแห่เทียนไปทางเรือเพ่ือนําต้นเทียนไปถวายวัด
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จํานวน 18 วัด เป็นประจําทุกปี 

การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประชาชนท่ีอยู่ตามรายทางที่ขบวนแห่เทียนต่างออกมาต้อนรับ
อนุโมทนาบุญจัดแต่งหน้าบ้านให้สวยงาม มีเรือร่วมขบวนแห่เทียนเกือบ 100 ลํา มีการประกวดตกแต่งเรือ
สวยงาม โดยขบวนเรือจะเริ่มต้ังขบวนแห่ท่ีวัดชลอ ริมคลองบางกอกน้อย และมุ่งหน้าสู่วัดโบสถ์บนเริ่มทําพิธี
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ถวายต้นเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดโบสถ์บน และในงานจะมีการแสดงหลายอย่าง เช่น รําไทย รํากลองยาว 
ชกมวยทะเล พายเรืออ่าง บอดใบ้พายเรือ เป็นต้น 

ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ําของอําเภอบางกรวยถือเป็นประเพณีอันดีงาม แสดงให้
เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองที่ใช้แม่นํ้าลําคลองเป็นการส่งเสริม
ประเพณีสําคัญที่ชาวบางกรวยจะต้องช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป 

 
2.4 สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
 

2.4.1 การคมนาคมทางถนน 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีปริมาณการจราจรในเขตเมืองค่อนข้างสูงในเวลาเร่งด่วนการจราจรติดขัดมาก
โดยเฉพาะบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนเทิดพระเกียรติ และถนนบางกรวย-จงถนอม เน่ืองจากเทศบาล
เมืองบางกรวยมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จึงมีผู้ใช้ยานพาหนะเป็นเส้นทางลัดในการเดินทาง ประกอบกับ
ถนนทุกสายมีพ้ืนผิวการจราจรคับแคบไม่ได้มาตรฐาน 

เส้นทางหลักที่เช่ือมต่อระหว่างเทศบาลเมืองกรวย กรุงเทพมหานคร จังหวัดอําเภอ ตําบลต่าง ๆ ได้แก่ 
1) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนหมายเลข 3215 เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องทางยาวประมาณ 5.3 

กิโลเมตร 
2) ถนนบางกรวย-จงถนอม กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มีส่วนท่ีเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก 7 กิโลเมตร ลาดยาง 16 กิโลเมตร 
3) ถนนสุขาภิบาล 1,2,3 รวมทั้งหมดยาวประมาณ 800 เมตร 
4) ถนนเทิดพระเกียรติ ซ่ึงเริ่มต้นจากทางแยกถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทางรถไฟสายใต้ยาวประมาณ 

2 กิโลเมตร 
จํานวนถนนประเภทต่าง ๆ ในเขตเทศบาลประกอบด้วย 
1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 136 สาย ความยาวรวม 15,485 เมตร 
2) ถนนแอสฟัสท์/ลาดยาง จํานวน 33 สาย ความยาวรวม 11,698 เมตร 
3) ถนนหินคลุก จํานวน 2 สาย ความยาวรวม 1,162 เมตร 
4) ถนนลูกรัง จํานวน 3 สาย ความยาวรวม 459 เมตร 
5) ทางเดินเท้า ค.ส.ล สาธารณะ จํานวน 166 สาย ความยาวรวม 12,161.5 เมตร 
ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558 -2562 

 

2.4.2 ระบบขนส่งมวลชน 
ระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรายประกอบด้วย รถประจําทาง โครงการรถไฟฟ้าชาน

เมืองสายสีแดงอ่อน และการคมนาคมทางน้ํา ดังนี้ 
1) รถประจําทาง ท่ีผ่านเทศบาลเมืองบางกรวย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6 สาย ประกอบด้วย 
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(1) สายท่าน้ํานนท์ - บางกรวย (รถโดยสารประจําทาง) 
(2) สายบางบัวทอง - พาต้าป่ินเกล้า (รถตู้) 
(3) สายหน้าวัดบางอ้อยช้าง – เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (รถสองแถว) 
(4) สายวัดชลอ – จรัลสนิทวงศ์ (รถสองแถว) 

2) โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (โครงการสถานีบางกรวย-กฟผ.) โครงการรถไฟฟ้าชาน
เมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ-ตลิ่งชัน มีแนวเส้นทางอยู่ริมเขตเทศบาลเมืองบางกรวยด้านทิศ
ใต้ ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ทํา
หนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ขอให้ก่อสร้างสถานีเพ่ิมเติมบริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ฝั่งธนบุรี เพ่ือรองรับการ
ใช้บริการของพนักงาน กฟผ. และประชาชนบริเวณใกล้เคียง และสามารถเช่ือมต่อกับการขนส่ง
ทางนํ้าได้ท่ีสะพานพระราม 7 ซ่ึงในที่สุด ได้มีการอนุมัติให้ก่อสร้างเฉพาะสถานีบางกรวยเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ คาดว่าสถานีจะรองรับประชาชนย่านบางกรวยถึงวัน
ละ 150,000 คน ประกอบด้วยประชาชนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 45,000 คน 
พนักงานและบุคคลภายนอกท่ีเข้าไปติดต่องานที่ กฟผ. ประมาณ 10,000 คน และประชาชนท่ี
อาศัยโดยรอบ 

3) ทางนํ้า พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีท่าเทียบเรือ จํานวน 10 แห่ง ซ่ึงส่วนมากเป็นท่าเรือ
โดยสารเข้าคลอง ดังน้ี 
(1) ท่าเทียบเรือวัดสักใหญ่ 
(2) ท่าเทียบเรือวัดโพธ์ิบางโอ 
(3) ท่าเทียบเรือหมู่บ้านหัวแหลม 
(4) ท่าเทียบเรือวัดชลอ จํานวน 2 แห่ง  
(5) ท่าเทียบเรือหน้าอําเภอบางกรวย 
(6) ท่าเทียบเรือวัดเกตุ 
(7) ท่าเทียบเรือวัดพิกุลทอง 
(8) ท่าเทียบเรือวัดลุ่มคงคาราม 
(9) ท่าเทียบเรือพระราม 7 (แม่น้ําเจ้าพระยา) 
ท่ีมา: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองบางกรวย 

 
2.4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 607 คน และมีเครื่องจักร-
อุปกรณ์ สําหรับป้องกันเพลิงไหม้ ดังนี้  

1) รถยนต์ดับเพลิง จํานวน 2 ขนาด แยกเป็น (แยกตามขนาดบรรจุน้ํา) 
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(1) ขนาดบรรจุนํ้าได้ 4,000 ลิตร จํานวน 2 คัน 
(2) ขนาดบรรจุนํ้าได้ 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน  

2) รถยนต์ตรวจการ จํานวน 2 คัน 
3) รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ําได้ 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน 
4) รถยนต์กู้ภัย-ฉกุเฉิน จํานวน 1 คัน 
5) รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮโดรลิคขนาด 6 ตัน – เมตร จํานวน 1 คัน 
6) เรือดับเพลิง จํานวน 1 ลํา 
7) เรือท้องแบน จํานวน 1 ลํา 
8) เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า (ท่อพญานาคขนาดท่อ 12 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่อง 
9) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง 
10)  เครื่องสูบนํ้าดีเซล ขนาด 6 น้ิว จํานวน 3 เครื่อง 
11)  เครื่องสูบนํ้าดีเซล ขนาด 8 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง 
12)  เครื่องสูบนํ้าดีเซล ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 
13)  เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า ขนาด 12 น้ิว จํานวน 4 เครื่อง 
14)  ชุดผจญเพลิงอาคารพร้อมเครื่องช่วยอากาศหายใจ จํานวน 5 ชุด 
15)  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน 607 คน 
ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2558 – 2562 
 

2.4.4 การจัดการขยะ 
 

ปี 2557 เทศบาลเมืองบางกรวย มีปริมาณขยะ 45 ตันต่อวัน สามารถเก็บรวบรวมได้ 39 ตันต่อวัน 
นําไปกําจัดท่ีกําจัดขยะมูลฝอย อบจ.นนทบุรี หมู่ท่ี 9 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

รถยนต์ท่ีใช้จัดเก็บขยะของเทศบาลมีจํานวนรวม 18 คัน (แยกตามขนาดความจุขยะ ) ดังนี้  
1) รถยนต์เก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์หลา จํานวน 2 คัน 
2) รถยนต์เก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์หลา จํานวน 2 คัน 
3) รถยนต์เก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์หลา จํานวน 6 คัน 
4) รถยนต์เก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์หลา จํานวน 2 คัน 
5) รถยนต์เก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์หลา จํานวน 3 คัน 
6) รถยนต์เก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์หลา จํานวน 1 คัน 
7) รถยนต์เก็บขยะมูลฝอย แบบคอนเทนเนอร์ จํานวน 2 คัน 
8) รถดูดลอกท่อระบายน้ํา 6 ล้อ จํานวน 1 คัน 
9) เรือเก็บขยะไฟเบอร์กลาส จํานวน 1 ลํา 
ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 -2562  
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2.5 การท่องเที่ยว  
 

ภายในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยไม่มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทโรงภาพยนตร์ หรือห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ แต่มีศาสนสถานประเภทวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไหว้พระ สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ นอกจากนี้ วัดส่วน
ใหญ่มักต้ังอยู่ริมนํ้า ทําให้มีบรรยากาศร่มร่ืน จึงเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาขนและนักท่องเที่ยว 
โดยวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่ วัดชลอ วัดโพธ์ิบางโอ วัดสักใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.5.1 วัดชลอ 
 

ประวัติโดยสังเขป สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตามตํานานกล่าวว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) มาทรงเสด็จบําเพ็ญ
พระราชกุศลท่ีวัดชลอ เหล่าทหารและไพร่พลได้มาพักรอรับเสด็จฯ เม่ือเรือพระที่น่ังมาถึง ได้จัดสร้างกระโจม
ต้ังเสาเจาะใสทองไว้ในเสาท่ีประทับบริเวณท่ีเป็นวัดกระโจมทองในปัจจุบัน ซ่ึงในขณะนั้นเป็นลานกว้าง 
ประมาณ  50 ไร่ ซ่ึงห่างจากวัดชลอไปทางตะวันออกประมาณ  700 เมตร ยังไม่มีสภาพเป็นวัด ส่วน
พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง คือ สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงโปรดฯ ให้ขุดคลองจากปากคลองบางสีทอง 
ผ่านวัดชลอ ไปสู่วัดเขมาภิรตาราม (วัดสลัก) ซ่ึงคลองดังกล่าวในปัจจุบัน คือ คลองบางกรวย เน่ืองจากเส้นทาง
เดิมมีความคดเคี้ยวเป็นระยะทางไกล 

ปัจจุบันวัดชลอเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญแห่งหนึ่ง ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย 
เน่ืองจากมีอุโบสถที่งดงาม เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ลําใหญ่ และยังมีอุโบสถเก่าแก่ซ่ึงเป็นโบราณสถานที่สําคัญ 
นอกจากนี้ผู้ท่ีเข้ามาเย่ียมชมวัด ยังได้มีโอกาสกราบนมัสการพระประธานอันศักด์ิสิทธ์ิภายในอุโบสถ และ
สักการะรูปเหมือนสามเกจิดังของเมืองไทย คือ หลวงปู่ทวด (วัดช้างให้) พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธ์ิ (วัดสวนขัน) 
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) (วัดระฆัง)  และสักการะสรีระของหลวงพ่อสุเทพ  ณรงค์ฤทธ์ิ (อดีตเจ้าอาวาสวัดชะลอ) 
ผู้เป็นหมอยาแผนโบราณ พิชิตโรคภูมิแพ้และไซนัส ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

การเดินทาง สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางทั้งทางบกและทางนํ้า ดังน้ี 
1) เดินทางจากสะพานพระราม 5 พอถึงแยกวัดบางอ้อยช้าง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ผ่านสะพานข้ามคลองบางกรวย วัดชะลอจะต้ังอยู่ด้านขวามือ 
2) เดินทางเข้าทางสะพาน พระราม 7 ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลี้ยวเข้าถนนบาง

กรวย-ไทรน้อย ถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวขวา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร วัดชลอจะอยู่ทางซ้ายมือ 
3) เดินทางจากถนนสิรินธร เข้าถนนบางกรวย-เทิดพระเกียรติ ข้ามทางรถไฟบางบําหรุ ตรงมาเรื่อย ๆ 

ผ่านสี่แยกตรงไปทางที่จะออกสะพานพระราม 5 วัดชะลอจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ 
4) ทางเรือ ลงเรือจากท่าช้าง สายท่าช้างบางกอกน้อย-บางใหญ่ ต้ังแต่เวลา 6.30-21.00 น.ออกทุก

ครึ่งช่ัวโมง ขึ้นท่ีท่าน้ําวัดชลอ เวลาที่เหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ยว คือ 8.30-15.30 น. ระหว่างท่ี
เดินทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์  บ้านเรือนริมน้ําท่ีสวยงามของคลองบางกอกน้อย 
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2.5.2 วัดโพธิ์บางโอ 
 

ต้ังอยู่ท่ีตําบลวัดชลอ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา และได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยกรมหลวง
เสนีบริรักษ์ (ต้นสกุลเสนีย์วงศ์) โอรสในกรมพระราชวังหลัง มีภาพเขียนเกี่ยวกับปริศนาธรรมและภาพ
จิตรกรรมแป้งสาคูเปียกฝีมือช่างสกุลช้ันสูงนนทบุรี มีลักษณะคล้ายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสาย่อมุมไม้สิบ
สองและเอนเข้าหากัน เพ่ือเป็นการรับนํ้าหนักของตัวอาคาร หน้าบันเป็นเครื่องไม้จําหลักมีลวดลายจีนแบบ
พระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 ใบเสมาเป็นหินทรายมีเจดีย์ทิศล้อมรอบตัวพระอุโบสถท้ังสี่ด้าน ซุ้มบันแถลง
ประดับกรอบประตูหน้าต่างทําจากปูนนํ้าอ้อย ส่วนด้านนอกประตูมีตุ๊กตาหินพวกเซียนและตัวละครต้ังอยู่
จํานวนหน่ึง  

การเดินทางเข้าถึงวัดโพธิ์บางโอ สามารถไปได้ท้ังทางบกและทางนํ้า ดังน้ี 
1) ทางนํ้า ลงเรือจากท่าช้าง สายท่าช้างบางกอกน้อย-บางใหญ่ ต้ังแต่เวลา6.30-21.00 น. ออกทุก

ครึ่ง ช่ัวโมง เวลาท่ี เหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ ยว คือ  8.30-15.30 น . ระหว่างท่ี เดินทาง
นักท่องเท่ียวจะได้ชมทิวทัศน์ของบ้านเรือนริมนํ้าท่ีสวยงามของคลองบางกอกน้อย 

2) ทางถนน จากสํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวยตรงไปประมาณ 700 เมตร จะพบวัดโพธ์ิบางโออยู่
ทางขวามือ 
 

2.5.3 วัดสักน้อย 
 

ต้ังอยู่ท่ีตําบลวัดชลอ จากคําบอกเล่าของชาวบ้าน คาดว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงเหลือแต่
พระอุโบสถมีลักษณะทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่มีหลังคา มีแต่เพียงต้นไทรขนาดใหญ่ปรกคลุมอยู่ ภายในมี
พระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในบริเวณน้ัน ขณะนี้อยู่ในความดูแลของ
กรมศิลปากร 

การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธ์ิบางโอ แต่ต้องเดินเท้าไปอีกประมาณ 200 เมตร ตลอดเส้นทาง
เดิน ยังคงมีสวนผลไม้ให้พบเห็นอยู่บ้าง 

 

2.5.4 วัดสักใหญ่ 
 

คําขวัญของวัดสักใหญ่ คือ“หลวงพ่อศักด์ิสิทธ์ิ ภาพพุทธประวัติล้ําค่า อุทยานปลาน่าชม เดินชมสวน
ผลไม้และไม้ดอกงามตา”  

วัดสักใหญ่ต้ังอยู่ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าตากสินมหาราช  
พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับบรรพบุรุษในถ่ินนี้ จัดสร้างวัดสักขึ้น เม่ือพุทธศักราช 2317 

พระพุทธรูปประจําวัดสักใหญ่ ได้แก่ หลวงพ่อสุโขทัย ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีงดงามย่ิงองค์หนึ่ง 
สันนิษฐานว่าสร้างประมาณ พ.ศ.1900-2000 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนปลาย ในสมัยพระมหาธรรม
ราชาพุทธลักษณะสวยงามสมสัดส่วน มีพระพักตร์คล้ายใบหน้าสตรี ประทับน่ังขัดสมาธิราบปางมารวิชัยองค์
พระถูกห่อหุ้มด้วยปูน สันนิษฐานว่าเม่ือคราวพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ประชาชนตลอดจนพระภิกษุ
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ช่วยกันพอกปูนเพ่ือให้พม่าคิดว่าเป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ครั้นอยู่ต่อมาปูนท่ีได้พอกพระพุทธรูปได้กะเทาะออก
ส่งผลให้เห็นสัมฤทธ์ิแก่ทองอยู่ด้านใน จึงทําการกะเทาะปูนออกและลงรักปิดทองใหม่ พุทธศาสนิกชนนิยมมา
กราบไหว้ สรงนํ้าปิดทองเป็นประจําทุก ๆ ปี 

นอกจากน้ีภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่  ซ่ึงสร้างข้ึนมาพร้อมกับการสร้างวัดสัก
ใหญ่ และภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเปิดโลก  และพระบรมธาตุท่ีสําคัญของเมืองไทย 

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธ์ิบางโอ วัดสักใหญ่จะอยู่ห่างเลยจาก วัดโพธ์ิบางโอไป ประมาณ  
1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ 
 

2.6 นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

จากการศึกษายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ในพ้ืนที่โครงการซ่ึงส่งผล
กระทบต่อระบบสาธารณูปโภค พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.6.1 ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบางกรวย 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยมุ่งม่ันพัฒนาให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลคือ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า” โดย
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจํานวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม  
เน่ืองจากเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีเขตติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลอง

บางกรวย เม่ือถึงฤดูนํ้าหลาก ทาให้มักจะเกิดน้ําท่วมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ประชาชนเกิดความเดือดร้อน 
จึงจําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างเร่งด่วน โดยดําเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้า เตรียม
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันนํ้าท่วม ขุดลอกคูคลองเพื่อให้ระบายนํ้าได้สะดวก และเตรียมความพร้อมในการ
รับมือนํ้าท่วม 
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า 
สาธารณูปโภค การจราจร และผังเมือง จะช่วยให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัย โดยได้
ดําเนินโครงการก่อสร้างถนนบางกรวย-ไทรน้อย มีการปรับปรุงถนนและไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

การเป็นสังคมเมืองทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือทํา
ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่อาศัย โดยได้ดําเนินการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล รักษาความ
สะอาดของบ้านเมือง รักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะคูคลอง ท่ีมีวัชพืช ขยะ และน้ําเน่าเสีย  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข  
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เพ่ือที่จะให้ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เทศบาลจึงทําการส่งเสริมด้านการสาธารณสุข 
การศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติด  
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ  

เทศบาลดําเนินการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และการให้บริการสาธารณะต่าง 
ๆ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร 
พัฒนาการให้บริการ โดยมีแผนการพัฒนาต่าง ๆท่ีสามารถรองรับตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ และมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 

2.6.2 แผนพัฒนาพืน้ท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยจึงจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ซ่ึงเป็นแนวทางพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวในข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังต่อไปน้ี 
(1) แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม 
(2) แนวทางการพัฒนาระบบระบายนํ้า 
(3) แนวทางการพัฒนาระบบบรหิารจัดการอุทกภัย 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังต่อไปน้ี 
(1) แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายนํ้า สะพานท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
(2) แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
(3) แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
(4) แนวทางการพัฒนา ควบคุมอาคารและผังเมือง 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 
(1) แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกลู 
(2) แนวทางการบริหารจัดการ คุณภาพแหลง่นํ้าและระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(3) แนวทางการบริหารจัดการเหตุรําคาญและมลพิษอ่ืน ๆ 
(4) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข มีแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังต่อไปน้ี 
(1) แนวทางการสง่เสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูด้านการสาธารณสุข 
(2) แนวทางการสง่เสริม คุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 
(3) แนวทางการสง่เสริม สนับสนุนอาชีพและพัฒนารายได้ประชาชน 
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(4) แนวทางการสง่เสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
(5) แนวทางการสง่เสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(6) แนวทางการสง่เสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ 
(7) แนวทางการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารสาธารณะ 
มีแนวทางการพัฒนา 9 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 
(1) แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
(2) แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร 
(3) แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ 
(4) แนวทางการสง่เสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
(5)  แนวทางการพัฒนาระบบรายได้ 
(6) แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริมฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเทีย่ว 
(7) แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(8) แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแ 
(9) นวทางการส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ท่ีปรึกษาได้ศึกษาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และรวบรวมรายละเอียดแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการสํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมนํ้าเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย เช่น แผนพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม ระบบระบายนํ้า แผน
ก่อสร้างถนน แผนขุดลอกคลอง เป็นต้น โดยสรุปรายละเอียดแผนงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ในตารางท่ี 2.6.2-1 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วม 
1  
 

โครงการก่อสรา้ง
เขื่อน  ค.ส.ล.
บริเวณคลอง  
บางละมุด ตําบล
บางกรวย  

1. เพื่อป้องกันน้ําท่วม  
2. เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งคลองบางละมุด  
3. เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์
บริเวณคลองบางละมุดเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย  
4. กันแนวเขตคลองบาง
ละมุดจากผู้ที่รกุล้ําคลอง  

ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
480 เมตร (ฝั่งละไม่น้อย
กว่า 240 เมตร) (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย)  
 

25,000,00
0งบ
เทศบาล  
 

  ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร)  
 

- สามารถป้องกัน
น้ําท่วม  
- ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ให้เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย  
- ป้องกันการรุก
ล้ําลําคลองของ
ชาวบ้าน  

กองช่าง 
เสนอโดย 
ชุมชนใน
เขต
เทศบาล 

2 โครงการก่อสรา้ง
ประตูระบายน้ํา
พร้อมเครื่องสูบน้ํา
บริเวณลํากระโดง

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมและอุทกภัย  
 

- ก่อสร้างประตูระบาย
น้ําาพร้อมเครื่องสูบน้า 
จํานวน 2 อาคาร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง

 2,000,0
00  
งบ
เทศบาล  

 จํานวน
ประตูน้าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ  

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมอย่างมี
ประสทิธิภาพ  

กองช่าง 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

หน้าหมู่บ้านนรา
รมย์ หมู่1 ตําบล
วัดชลอ  

บางกรวย)    

3 โครงการก่อสรา้ง
พนังกั้นน้ํา 
บริเวณจากปาก
คลองวัดท่าบางสี
ทองถงึหมู่บ้านพรี
โน่ ตําบลวัดชลอ 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมและอุทกภัย  
-เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ  

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 360 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาล  
เมืองบางกรวย)  

  36,000,00
0  
งบกรม
โยธาฯ  

ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร)  
 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมอย่างมี
ประสทิธิภาพ  
-พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกรุกล้ํา  

กองช่าง  
 

4 โครงการก่อสรา้ง
พนังกั้นน้ําบริเวณ
จากวัดชลอ (ศาลา
การเปรียญถึง
สะพาน LOCAL 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมและอุทกภัย  
-เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 
2,200 เมตร (ก่อสร้างปี
ละ 200 เมตร) (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง

  180,000,00
0 

งบกรม
โยธาฯ  

ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร)  
 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมอย่างมี
ประสทิธิภาพ  
-พื้นที่สาธารณะ

กองช่าง  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ROAD) ตําบลวัด
ชลอ  

บางกรวย)  ไม่ถูกรุกล้ํา  

5 โครงการก่อสรา้ง
ประตูระบายน้ํา
พร้อมเครื่องสูบน้า
บริเวณคลองวัด
กระโจมทอง ตําบล
วัดชลอ  

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมและอุทกภัย  
-เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ํา
พร้อมเครื่องสูบน้า 
จํานวน 1 อาคาร (ตาม
แบบแปลนเทศบาล เมือง
บางกรวย)  

  15,000,00
0  
งบเทศบาล  

จํานวน
ประตูระบาย
น้ําที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมอย่างมี
ประสทิธิภาพ  
 

กองช่าง  
 

6  โครงการก่อสรา้ง
ประตูระบายน้ํา
พร้อมเครื่องสูบน้ํา
บริเวณคลองวัด
โบสถ์ ตําบลบาง
กรวย   

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมและอุทกภัย  

ก่อสร้างประตูระบายน้ํา
พร้อมเครื่องสูบน้ํา 
จํานวน 1 อาคาร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย)  

-    8,000,000  
งบเทศบาล  

จํานวน
ประตูระบาย
น้ําที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมอย่างมี
ประสทิธิภาพ  

กองช่าง 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7  โครงการก่อสรา้ง
ประตูระบายน้ํา
พร้อมเครื่อง สูบน้ํา
บริเวณคลอง  
วัดท่าบางสีทอง  

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมและอุทกภัย  
-เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ  

ก่อสร้างประตูระบายน้ํา
พร้อมเครื่องสูบน้ํา 
จํานวน 1 อาคาร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย)  
 
 

-   
  

20,000,00
0  
งบกรมชล
ฯ  

จํานวนประตู
ระบายน้ําที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ  

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมอย่างมี
ประสทิธิภาพ  

กองช่าง 
  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
 1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ํา 
1 โครงการลอก

คลองภายในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

- เพื่อให้การระบายน้ําได้ดี 
สะดวก 
- ลดปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
เขตชุมชน 

ลอกคลองภายในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 
ไม่น้อยกว่า 17 คลอง 

2,000,000 
งบเทศบาล 
(1,685,00
0) 

2,000,0
00 
งบ
เทศบาล 

2,000,000 
งบเทศบาล 

จํานวนคู 
คลองที่ลอก
ในเขต
เทศบาล
เมืองบาง

- คลองสามารถ
ระบายน้ําได้ดี
สะดวก 
- ลดปัญหาน้ําท่วม
ขังภายในชุมชน 

กองช่าง 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

กรวย 
2 โครงการก่อสรา้ง

ดาดคลอง ค.ส.ล. 
บริเวณลํากระโดง
ข้างหมู่บ้านสุชาวดี 
และหน้าซอย
อภิรมย์ถึงคลอง
มะไฟหวาน หมู่ที่ 
5 ตําบลบางกรวย  

เพื่อรักษาสภาพแนว ลํา
คลองระบายน้าํ  

- ก่อสร้างดาดคลองค.ส.ล. 
ขนาดกว้างประมาณ 1.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
86.00 เมตร  
- ก่อสร้างดาดคลอง ค.
ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 
1.80 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 155.00 เมตร  (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย)  

 4,000,0
00  
งบ
เทศบาล  

 ความยาว
ดาดคลองที่
แล้วเสร็จ  
 

- แนวคลอง
ระบายน้ํามีสภาพ
คงเดิม  
- ระบายน้ําได้
รวดเร็วมากขึ้น  

กองช่าง 
 

3  โครงการก่อสรา้ง
ดาดคลอง ค.ส.ล. 
บริเวณลาํกระโดง

เพื่อป้องกันที่สาธารณะ
บริเวณลํากระโดงและ
ระบายน้ําได้รวดเร็วขึ้น  

- ก่อสร้างดาดคลอง ค.
ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 
3.๐๐ เมตร ความยาว

 1,500,0
00  
งบ

 ความยาว
ของดาด
คลองที่ทําได้

- แนวคลอง
ระบายน้ํามีสภาพ
คงเดิม  

กองช่าง  
(งาน
วิศวกรร
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

หมู่บ้านธนากร 4 
ตําบลวัดชลอจาก
บริเวณบ้านเลขที่ 
5/201 ถึง45 หมู่ที่ 
5 ตําบลวัดชลอ  

 
 

ประมาณ 102.00 เมตร 
ความลึกประมาณ 1.50 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย)  

เทศบาล  แล้วเสร็จ  
 

- ระบายน้ําได้
รวดเร็วมากขึ้น  

ม)  

4 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกั้นตลิ่ง
บริเวณชุมชนวัด
ลุ่มคงคาราม หมู่
ที่ 4 ต.บางกรวย 
(บริเวณบ้านเลขที่ 
11/2 ถึง 99 หมู่ 
4 ตําบลบางกรวย 

เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ
บริเวณริมลํากระโดง และ
ระบายน้ําได้รวดเร็ว  
 

ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง 
ความยาวประมาณ 
47.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)  

 600,000 
งบ
เทศบาล 

 

 ความยาว
ของเขื่อน 
(เมตร)  
 

พื้นที่สาธารณะไม่
ถูกบุกรุกการ
ระบายน้ําได้อย่าง
รวดเร็วลดปัญหา
น้ําท่วมขัง  
 

กองช่าง  
 

5 โครงการก่อสร้าง - เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ - ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง  12,000,  - ความยาว - สภาพแนวลํา กองช่าง  



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

เขื่อนป้องกันน้ํา
ตลิ่งพร้อมดาด
ท้องคลอง บริเวณ
คลองวัดโพธิ์เผือก 
หมู่ที่ 6 ตําบลบาง
กรวย (บริเวณ
บ้านเลขที่ 
64/105 ถึง 102 
/29 หมู่ 6 ตําบล
บางกรวย)  

ประโยชน์ บริเวณริมลําา
กระโดง  
- ระบายน้ําได้รวดเร็ว  

ความยาวประมาณ 
181.00 เมตร  
(1 ฝั่ง)  
- ดาดคลอง ค.ส.ล. 
ความยาวประมาณ 
181.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)  

000  
งบ
เทศบาล  

ของเขื่อนที่
แล้วเสร็จ  
- ความยาว
ของดาด
คลองที่แล้ว
เสร็จ  

คลองระบายน้ํา 
คงทนถาวร  
- พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกบุกรุก  
- การระบายน้ํา
สะดวกรวดเร็ว  

(งาน
วิศวกรร
ม)  

6 โครงการก่อสรา้ง
ดาดคลอง ค.ส.ล. 
บริเวณชุมชน โค้ง
มะขาม หมู่ที่ 5  

- เพื่อรักษาสภาพแนวลํา
คลองระบายน้าํ  
- เพื่อป้องกันการรุกล้ําที่
สาธารณะ  

ก่อสร้างดาดคลองค.ส.ล. 
กว้างประมาณ 1.50 
เมตร ความยาวประมาณ 
270.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

 1,600,0
00  
งบ
เทศบาล  

 ความยาว
ของดาด
คลองที่ทําได้
แล้วเสร็จ  

- สภาพแนวลํา
คลองระบายน้ํา 
คงทนถาวร  
- ระบายน้ํา

กองช่าง  
(งาน
วิศวกรร
ม)  



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ตําบลบางกรวย  1.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)  

 รวดเร็วมากขึ้น  
- ป้องกันการบุก
รุก  

7 โครงการก่อสรา้ง
ดาดคลอง ค.ส.ล. 
บริเวณคลองบาง
พลัด หมู่ที่ 7 
ตําบลบางกรวย 
(จากบริเวณ
บ้านเลขที่ 49 หมู่
ที่ 7 ถึงสะพาน
ถนนเลียบทาง
รถไฟ) 

เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ
บริเวณคลองและระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว 

ก่อสร้างดาดคลอง ค.
ส.ล. ความกว้าง
ประมาณ 2.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 
144.00 เมตร ความลึก
ประมาณ 1.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย)  

 1,500,0
00  
งบ
เทศบาล  

 จํานวนความ
ยาวของดาด
คลองที่ทําได้
แล้วเสร็จ  
 

- สภาพแนวลํา
คลองระบายน้ํา 
คงทนถาวร  
- พื้นที่สาธารณะ
ไม่บุกรุก  
- การระบายน้ําได้
รวดเร็ว  

กองช่าง  
(งาน
วิศวกรร
ม)  

8 โครงการก่อสรา้ง - เพื่อให้ระบายน้ําป้องกัน ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.  15,000,  จํานวนเขื่อน - สามารถระบาย กองช่าง  



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

เขื่อนกันดิน 
บริเวณคลองวัด
โบสถ์ หมู่ 3,4 ต.
บางกรวย (จาก
โรงเรียนวัดลุ่มคง
คารามถึงถนน ค.
ส.ล. ตลาดหลังการ
ไฟฟ้าฯ)  

พื้นที่สาธารณะบริเวณริมลํา
กระโดง  
- เพื่อการระบายน้ํา  
- เพื่อป้องกันการรุกล้ําที่
สาธารณะ  

ยาวไม่น้อยกว่า 827.00 
เมตร (2 ฝั่ง) (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)  
 

000  
งบ
เทศบาล  

ที่ก่อสร้าง  
แล้วเสร็จ  

น้ําได้รวดเร็ว  
- พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกบุกรุก  

 

9 โครงการก่อสรา้ง
ดาดคลอง ค.ส.ล. 
บริเวณลํากระโดง 
หมู่บ้านสวนศรี
บัณฑิตหมู่ที่ 7 
ตําบลบางกรวย 

- เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณริมลํา
กระโดง 
- เพื่อให้สามารถระบายน้ํา
ได้ดี 

ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. 
ความกว้างประมาณ 
2.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 147 เมตร 
ความลึกประมาณ 1.50 
เมตร (ตามแบบแปลน

 1,300,0
00  
งบ
เทศบาล  

 ความยาว
ของดาด
คลองที่ทําได้
แล้วเสร็จ  
 

- สภาพแนวลํา
คลองระบายน้ํา 
คงทนถาวร  
- พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกบุกรุก  
- การระบายน้ําได้

กองช่าง  
(งาน
วิศวกรร
ม)  



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

(จากบริเวณ
บ้านเลขที่ 46/24 
หมู่ที่ 7 ถึงถนน
ซอยเพียรธรรม
สมาน หมู่ที่ 7 
ตําบลบางกรวย) 

เทศบาลเมืองบางกรวย)  รวดเร็ว  

10 โครงการก่อสรา้ง
ดาดคลอง ค.ส.ล. 
บริเวณลํากระโดง 
หมู่ที่ 7 ตําบลบาง
กรวย (จากบริเวณ
ถนนซอยเพียร
ธรรม ถึง คลองวัด
สําโรง สะพาน

- เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณริมลํา
กระโดง  
- เพื่อให้สามารถระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

ก่อสร้างดาดคลอง  
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 
2.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 205.00 เมตร 
ความลึกประมาณ 1.50 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย)  

 1,800,0
00  
งบ
เทศบาล  

 ความยาว
ของดาด
คลองที่ทําได้
แล้วเสร็จ  
 

- สภาพแนวลํา
คลองระบายน้ํา
คงทนถาวร  
- พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกบุกรุก  
- การระบายน้ําได้
รวดเร็ว  
- ป้องกันการรุกที่

กองช่าง  
(งาน
วิศวกรร
ม)  



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
หมู่ 7 ตําบลบาง
กรวย)  

สาธารณะ  

11 โครงการก่อสรา้ง
ลาน  
ค.ส.ล.พร้อมเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ชุมชน 
วัดโพธิ์บางโอ หมู่ 
9 ตําบลวัดชลอ  

- เพื่อบรรเทาปัญหา น้ําท่วม
และอุทกภัยบริเวณชุมชน  
-เพื่อป้องกันพื้นที่สาธารณะ  

- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 
ตารางเมตร  
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ป้องกันตลิ่ง  
-ท่อระบายน้ํา,บ่อพัก  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย)  

  9,000,000  
งบเทศบาล  

ร้อยละของ
พื้นที่ที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ  
 

-สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังของ
ประชาชน  
-พื้นที่สาธารณะ
ไม่ถูกบุกรุก  

กองช่าง  
 

12 โครงการก่อสรา้ง
เขื่อนกันน้ําเซาะ
และพนังกั้นน้า 

เพื่อระบายน้ําบริเวณคลอง
บางสีทอง  
 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กัน
น้ําเซาะพนังกั้นน้ําคลอง
บางสีทองความยาวไม่

  15,000,00
0  
งบกรมชล

จํานวนเขื่อน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

การระบายน้ําที่
สะดวกรวดเร็ว  
 

กองช่าง  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

บริเวณคลองบาง
สีทอง หมู่ที่ 10 
ต.วัดชลอ (ชุมชน
วัดท่าบางสีทอง)  

น้อยกว่า 308.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย)  

ฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
 1.3 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย 
1 โครงการติดตั้ง

ระบบติดตามผล
แบบปัจจุบัน 
(CCTV) 

เพื่อติดตามผลการบริหาร
จัดการน้ํา  
อย่างเป็นปัจจุบัน  

ติดตั้งระบบติดตามผล
แบบปัจจุบัน (CCTV) ไม่
น้อยกว่า 5 จุด  
 

  1,000,000  
งบเทศบาล  
  

จํานวนจุดที่
ติดตั้งระบบ
ดิจิตอลที่
แล้วเสร็จ
เป็นจุด  

- สามารถบริหาร
จัดการน้ําได้ดีขึ้น  
- ลดผลกระทบที่
เกิดกับประชาชน
ได้ 

กองช่าง  
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
1 โครงการปรับปรุง เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ 11,000,00   ความยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง  



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ถนน
เทิดพระเกียรติ 
พร้อมบ่อพัก,ราง
วี หมู่ 3, หมู่ 4, 
หมู่ 5, หมู่ 6 
ตําบลวัดชลอ 

การสัญจรไป - มา ของ
ประชาชนและป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

ติกคอน-กรีตหนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร ความกว้าง 
ประมาณ 8.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 
1,210.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,680.00 ตารางเมตร 
- เสริมบ่อพัก, ก่อสร้าง
รางวี (ตามแบบแปลน
เทศบาล เมืองบางกรวย) 

0  
งบเทศบาล  
(11,000,00
0)  

ของถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร)  
 

ความสะดวก ใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม  
 

 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนบางกรวย-ไทร
น้อย 18 (ซอย
สุขาภิบาล) บ่อพัก

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไป - มา ของ
ประชาชนและป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

7,500,000  
งบเทศบาล  
 
 

  ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร)  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยจากน้ํา

กองช่าง  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

,ท่อระบายน้ํา,รางวี 
(บริเวณจากวัด
จันทร์ ถึงปากทาง
ประตู 3 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย) หมู่ 
4 หมู่ 5 ตําบลบาง
กรวย 

173.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,038.00 ตารางเมตร 
(จากบ้านเลขที่ 45/39 
ถึง 44/1)  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 825.00 ตาราง
เมตร (จากบ้านเลขที่ 
44/1 ถงึสะพานชุมชนสม
ปรารถนา) -ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 

 ท่วม  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

เมตร กว้างประมาณ 5.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
29.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.00 
ตารางเมตร (จากสะพาน
ชุมชนสมปรารถนา ถึง 
ซอยลุ่มพัฒนา 1) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
116.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
696.00 ตารางเมตร 
(จาก ซอยลุ่มพัฒนา 1 ถึง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

คลองไฟไหม้) 
-เสริมฝาบ่อพัก, ก่อสร้าง
บ่อพัก,ท่อระบายน้ํา,ราง
วี-ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก-คอนกรีต 
(บริเวณจากคลองไฟไหม้
ถึงปากทางประตู -3 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ) หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 310 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,240 
ตารางเมตร(ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

กรวย) 
3 โครงการก่อสรา้ง

ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา,รางวี,
บ่อพัก บริเวณ
ซอยส.ภาณุรงัษี 
ซ.1 (ช่วง 2) ม.9 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
100 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก, ท่อ
ระบายน้ํา ,รางวี (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

1,300,000 
งบเทศบาล 

  ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร) 

  

4 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 

เพื่อประชาชนสัญจร ไป-มา 
สะดวก 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

500,000 
งบเทศบาล 

  ความยาว
ของ 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา ได้รับ

กองช่าง  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  
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บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ค.ส.ล. พร้อม ท่อ
ระบายน้ํา , บ่อพัก,
รางวี บริเวณ
หมู่บ้านศรีบัณฑิต 
3 หมู่ 6 (บ้านเลขที ่
97/135 ตําบลบาง
กรวย) 

กว้างประมาณ 4.70 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 33.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 155.10 ตาราง
เมตร พร้อมท่อระบายน้ํา 
, บ่อพัก ,รางวี (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

ถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร) 

ความสะดวก 

5 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา, รางวี,
บ่อพัก บริเวณ 
ซอยช่างอาวุธ 

-เพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 กว้างประมาณ 
3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
44.50 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.50 
ตารางเมตร และก่อสร้าง

700,000 
งบเทศบาล 

  ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร) 

- น้ําไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนสัญจร
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

(ตรงข้ามวัด
จันทร์) ม.6 ตําบล
บางกรวย 

ถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร กว้างประมาณ 
2.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 24 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.4 
ตารางเมตร พร้อมราง
ระบายน้ํา,ท่อระบายน้ํา,
รางวี,บ่อพัก (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

6 โครงการก่อสรา้ง 
ถนน ค.ส.ล. ทอ่
ระบายน้ํา,บ่อพัก, 
รางวี บริเวณ

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 
ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.80 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 103.00 

1,300,000 
งบเทศบาล 

  ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร) 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ

กองช่าง  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-40 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

หมู่บ้าน ส.ภาณุ
รังษี ซอย 18 หมู่ 
9 ตําบลบางกรวย 

เมตร (จากบ้านเลขที่ 
104/1 ถึง 104/12) หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
494.40 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างท่อระบายน้ํา,
บ่อพัก รางวี(ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

ป้องกันน้ําท่วมขัง
ลดความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

7 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยชุมชนสิน
พัฒนา หมู่ 1 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร ไป - 
มา ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ขนาดกว้างประมาณ 
4.50 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 42.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,200,000 
งบเทศบาล 

  ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ 
(เมตร) 

-การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขัง 
-ลดความ

กองช่าง  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

189.00 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ขนาดกว้าง ประมาณ 
6.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 216.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,296.00 ตารางเมตร 
- พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา,บ่อพัก รางวี
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 

8 โครงการก่อสรา้ง
ถนน ค.ส.ล. 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร ไป - 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

3,000,000 
งบเทศบาล 

  ความยาว
ของถนนที่

- การคมนาคม
ของประชาชนใน

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

พร้อมบ่อพักราง
วี,ท่อระบายน้ํา 
บริเวณ ถนนวัด
กล้วย หมู่ 3 
ตําบลวัดชลอ 

มา ของประชาชน กว้างประมาณ 3.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
151.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
483.20 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
98.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.
ส.ล. 

ดําเนินการ
(เมตร) 

เขตเทศบาล 
- มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น 
- เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 
- ลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. 
(จากสะพานถึง 
บ้านเลขที่ 94/1 หมู่ 3 
ถึง 95/4 หมู่ 3 ) 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

9 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล. บริเวณ
หมู่บ้าน 
ธนากร 2 (ซอย
เทิดพระเกียรติ 
ซอย7) พร้อมท่อ
ระบายน้ํา,บ่อพัก, 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 
-เพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วม 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.70 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
429.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,788.50 ตารางเมตร 
(จากบ้านเลขที่ 63/4 ถึง

 8,400,0
00 
งบ
เทศบาล 

 ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร) 

-การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น 
-เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ

กองช่าง  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

รางวี หมู่ที่ 6 
ตําบลวัดชลอ 

บ้านเลขที่ 26/101) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.70 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
47.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.90 
ตารางเมตร (จาก
บ้านเลขที่ 63/32 ถึง
บ้านเลขที่ 63/34)  
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.80 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
44.00 เมตร หรือคิดเป็น

ประชาชน 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
255.20 ตารางเมตร 
(จากบ้านเลขที่ 63/38 
ถึงบ้านเลขที่ 63/40)  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
40.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 
ตารางเมตร (จาก
บ้านเลขที่ 26/149 ถงึ
บ้านเลขที่ 26/216)  
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

กว้างประมาณ 6.80 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
44.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 299.20 
ตารางเมตร (จาก
บ้านเลขที่ 26/94 ถึง
บ้านเลขที่ 26/98)  
- ท่อระบายน้ํา , บ่อพัก , 
รางวี (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย)  

10 โครงการก่อสรา้ง
ถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบาย
น้ํา,บ่อพัก,ราง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไป - มา ของ
ประชาชนและป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

 6,200,0
00 
งบ
เทศบาล 

 ความยาว
ของถนนที่
แล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยจากน้ํา

กองช่าง 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

วี,(บริเวณซอยนิ
รันดร์
คอนโดมิเนียม) 
หมู่ 4 ตําบลบาง
กรวย 

415.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,282.50 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

ท่วม 

11 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล.ท่อระบาย
น้ํา,บ่อพัก,รางวี 
บริเวณ หมู่บ้าน 
ส.ภาณุรังษี ซอย 
19 หมู่ 9 ตําบล
บางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไป-มา 
ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 8.20เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 94 เมตร (จาก
บ้าน เลขที่ 80 ถึง 80/18) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 58 

 7,400,0
00 
งบ
เทศบาล 

 ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร) 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขัง
ลดความ
เดือดร้อนและ
เสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

เมตร (จากบ้าน เลขที่ 83 
ถึง 83/2) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.80 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
270 เมตร (จาก
บ้านเลขที่ 80/18 ถึง 
86/10) -ก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 
4.80 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 42 เมตร (จากบ้าน 
เลขที่ 85/9 ถึง 85/11) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 8.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
42.00 เมตร (จากบ้าน 
เลขที่ 85/3 ถึง 85/5) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
55.00 เมตร (จากบ้าน 
เลขที่ 84 ถึง 84/8) –
ก่อสร้างถนนซอยแยก 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ถนนบางกรวย-
ไทรน้อย จาก
บริเวณสะพานวัด
ชลอถึงสะพาน
คลองวัดกระโจม
หมู่ที่ 3 ตําบลวัด
ชลอ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจรไป -มา
ของประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
กว้างประมาณ 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
1,020.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ 6,120.00 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา , 
บ่อพัก , รางวี 
- ปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ําเดิม 

 16,000,0
00 
งบเทศบาล 
 

 ความยาว
ของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

-การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขัง
ลดความเดือดร้อน
และเสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ถนนบางกรวย-
ไทรน้อยจาก

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจรไป –มา
ของประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
กว้างประมาณ 8.00 

 10,000,
000 
งบ

 ความยาว
ของถนนที่
ได้รับการ

-การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ

กองช่าง  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

สะพาน วัดชลอ 
ถึง สุดเขต
เทศบาลฯ หมู่ที่ 1 
ตําบลวัดชลอ 
ระยะทาง 623 
เมตร 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
623.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ 4,984.00 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา , 
บ่อพัก , รางวี 
- ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อ
ระบายน้ําเดิม 

เทศบาล ปรับปรุง สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ
ป้องกัน 
- น้ําท่วมขังลด
ความเดือดร้อน
และเสียหายของ
ประชาชน 

14 โครงการปรับปรุง
ลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
บางกรวย-จง
ถนอม พร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ หมู่ 3,8 

เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถ
สัญจรไป-มาได้รับความ
ปลอดภัย  
 

- ลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 960 เมตร 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พร้อมไฟส่องสว่าง 

 7,500,0
00 
งบ
เทศบาล 

 ความยาว
ของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

เพื่อประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ตําบลวัดชลอ - เสริมฝาบ่อพัก, รางวี 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

15 โครงการปรับปรุง
ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา,บ่อพัก, 
รางวี บริเวณซอย
วัดเชิงกระบือ หมู่ 
1 ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน 

- ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 49 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 196 ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา, 
บ่อพัก, รางวี (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย)เป็นพื้นที่ไม่น้อย

 800,000 
งบ
เทศบาล 

 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 
(เมตร) 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล มีความ
สะดวกยิ่งขึ้น และ
ป้องกันน้ําท่วมขัง
ลดความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

กว่า 796.00 ตารางเมตร 
(จากบริเวณบ้านเลขที่ 
59/238 ถงึ บ้านเลขที่ 
59/176 หมู่ 1 ตําบลบาง
กรวย) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 67.00 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า268.00 ตารางเมตร 
(จากบริเวณบ้านเลขที่ 
31/1 ถงึ บ้านเลขที่ 9/20 
หมู่ 1 ตําบลบางกรวย) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

เฉลีย่ 0.15 เมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 48.40 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า169.40 ตารางเมตร
(จากบริเวณบ้านเลขที่ 
31/1 ถงึ บ้านเลขที่ 36/2 
หมู่ 1ตําบลบางกรวย) 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่
ประมาณ 154.00 ตาราง
เมตร บริเวณบ้านเลขที่ 
31/1 หมู่ 1 ตําบลบาง
กรวย 
-ปรับปรงุฝาบอ่พักท่อ
ระบายน้ํา(ตามแบบแปลน
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย) 

16 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พักรางวี,ท่อ
ระบายน้ํา บริเวณ 
ซอยประมวญสุข 
(เทิดพระเกียรติ 
3) หมู่ 5 ตําบล
วัดชลอ 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
กว้างประมาณ 8.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
124.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
992 ตารางเมตร พร้อม
บ่อพัก,รางวี,ท่อระบาย
น้ํา(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

2,300,000 
งบเทศบาล 

  ความยาวของ
ถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร) 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 
ในการสัญจรไป-
มา 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุง
ฝาท่อระบายน้ํา

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไป-มา

- ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ํา
ที่ชํารุด โดยเปลี่ยนเป็นฝา

 1,000,0
00 

 ร้อยละของ
ฝาท่อ

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต

กองช่าง 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ภายในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย ตําบลวัด
ชลอ , 
ตําบลบางกรวย 

ของประชาชน เหล็กหล่อ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จากจํานวนที่
ชํารุด(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

งบ
เทศบาล  

เหล็กหล่อที่
ปรับปรุงจาก
จํานวนที่
ชํารุด 

เทศบาล มีความ
สะดวกยิ่งขึ้น ลด
ความเดือนร้อน
ของประชาชน 

18 โครงการปรับปรุง
ถนนค.ส.ล. ท่อ
ระบายน้ํา พร้อม
บ่อพัก , รางวี 
ซอยวัดโพธิ์บางโอ 
หมู่ 9 ตําบลวัด
ชลอ 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในการสัญจร 
- ระบายน้ําในชุมชน 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.50 
เมตร ยาวประมาณ 
375.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
1,678.50 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 กว้าง

  5,500,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ถนนที่
ดําเนินการ
(เมตร) 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ประมาณ 2.40 เมตร 
ยาวประมาณ 40.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 96.00 
ตารางเมตร(ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

19 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 

ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา,บ่อพัก,
รางวี(บริเวณเลขที่ 
19/42ถงึ19/43) 
หมู่ 7 ตําบลบาง

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ขนาดกว้างประมาณ 
6.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 100.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร 

  1,900,000  
งบเทศบาล  

ความยาว
ถนนที่
ดําเนินการ 
(เมตร) 

- การคมนาคม
ของประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความสะดวก
ยิ่งขึ้น 
- สามารถป้องกัน
น้ําท่วมขังลดความ

กองช่าง 
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รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

กรวย(ตรงข้าม
หมู่บ้านศรีบัณฑิต 
5) 

- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
12 บ่อ 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 85 
เมตร 
-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
กว้าง ประมาณ 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 85 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 
 

เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

20 โครงการก่อสรา้ง
ถนน ค.ส.ล. ,บ่อ
พัก, ท่อระบายน้ํา 
,รางวี และ
ทางเดินเท้า ค.
ส.ล. ,ท่อลอด ค.
ส.ล. บริเวณ
ชุมชนวัดโพธิ์บาง
โอ ถึง โรงไม้ หมู่
ที่ 9 ตําบลวัดชลอ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.20 
เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 372.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,562.40 ตารางเมตร 
(จากหน้าวัดโพธิ์บางโอ 
ถึงบ้านเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 
9 ตําบลวัดชลอ 
-ก่อสร้าง ทางเดินเท้า ค.
ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว้างประมาณ 
2.30 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 38.00 เมตร หรือ

  7,500,000  
งบเทศบาล  

ความยาว
ถนนที่
ดําเนินการ 
(เมตร) 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง  
 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
87.40 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. 
1 แห่ง ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา (ตามแบบ
แปลน เทศบาลเมืองบาง
กรวย) 
 

21 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ําและราง
วี ค.ส.ล. หลัง
หมู่บ้านศรีบัณฑิต 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจรไป -มา
ของ ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
395.00 เมตรหรือคิด
เป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

  7,000,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ 
(เมตร) 

-การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขัง
ลดความเดือดร้อน

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

การ์เด้นวิลล์ หมู่ที่ 
5,6,7 ตําบลบาง
กรวย (บริเวณโรง
หล่อถนนโยธาธิ
การ) 

2,370.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย) 

และเสียหายของ
ประชาชน 

22 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา บ่อพัก
และรางวี ซอย
หมู่บ้านทวีโรจน์ 
ซอย 6 หมู่ 7 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจร ไป - 
มา ของประชาชน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.50 
เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 38.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
171.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 

 600,000  
งบ
เทศบาล  

 ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ 
(เมตร) 

- การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขัง 
ลดความเดือดร้อน 
และเสียหายของ
ประชาชน 

กองช่าง 
(งาน
วิศวกรร
ม) 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
63.00 เมตร 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. 
กว้างประมาณ 0.60 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 63.00 
เมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
สําหรับท่อระบายน้ํา 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 10 บ่อ (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-63 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

23 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา บ่อพัก
และรางวีซอย
หมู่บ้านทวีโรจน์ 
ซอย 9 และ ซอย 
10 หมู่ 7 ตําบล
บางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป - 
มา ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.50 
เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 39.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
175.50 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.50 
เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 69.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
345.00 ตารางเมตร 
-วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 

  1,000,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ 
(เมตร) 
 

การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขัง
ลดความเดือดร้อน 
และเสียหายของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
(งาน
วิศวกรร
ม) 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 182.00 
เมตร 
- รางวี ค.ส.ล. กว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 
179.00 เมตร 
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
สําหรับท่อระบายน้ํา 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 28 บ่อ (ตาม
แบบแปลนเทศบาล 
เมืองบางกรวย)  



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

24 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก,ท่อ
ระบายน้ํา, รางวี 
บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี 
ซอย 3 แยก 1 
หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
80.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 
ตารางเมตร - ปรับปรุง
บ่อพัก , ท่อระบายน้ํา , 
รางวี(ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบางกรวย) 

  1,300,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสรา้ง
ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก รางวี,ท่อ

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร ไป - 
มา ของประชาชนบรรเทา
ปัญหาน้ําท่วมขัง 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 3.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

  3,500,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ 
(เมตร) 

-การคมนาคมของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-66 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ระบายน้ํา บริเวณ
หมู่บ้านเทพ
ประทาน ซอย 
23,ซอย 24, หมู่ 
5 ตําบลบางกรวย 

23.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.50 
ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 3.70 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
12.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.40 
ตารางเมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 3.90 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่

ป้องกันน้ําท่วมขัง 
-ลดความ
เดือดร้อน และ
เสียหายของ
ประชาชน 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

น้อยกว่า 39.00 ตาราง
เมตร -ก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 72.50 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 290.00 ตาราง
เมตร 
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 4.70 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
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ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 235.00 ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 82.00 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 410.00 ตาราง
เมตร - ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
390.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-69 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก, ท่อ
ระบายน้ํา, รางวี 
บริเวณ ส.ภาณุ
รังษี ซอย 3 แยก 
2 หมู่ 9 ตําบล
บางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
98.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 637.00 
ตารางเมตร 
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อ
ระบายน้ํา, รางวี (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

 1,700,0
00 
งบ
เทศบาล 

 ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง  
 

27 โครงการปรับปรุง
ถนน 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อ

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.00 

  1,700,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-70 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 
แยก 5 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

น้ําท่วมขัง เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
105.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
525.00 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงบ่อพัก,ท่อ
ระบายน้ํารางวี (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

ปรับปรุง 
(เมตร) 

ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

28 ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 
แยก 6 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
110.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

  4,200,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-71 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

660.00 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงบ่อพัก , ท่อ
ระบายน้ํา รางวี (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง 
บางกรวย) 

29 ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 
แยก 7 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 5.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
58.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 
ตารางเมตร - ปรับปรุง
บ่อพัก , ท่อระบายน้ํา 
รางวี (ตามแบบแปลน

  950,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-72 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย) 

30 ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 
แยก 8 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.20 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
81.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 502.20 
ตารางเมตร - ปรับปรุง
บ่อพัก , ท่อระบายน้ํา, 
รางวี (ตามแบบแปลน
เทศบาล 
เมืองบางกรวย) 

  1,400,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

31 ค.ส.ล. พร้อมบ่อ เพื่อให้เกิดความสะดวก -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.   1,800,000 ความยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-73 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 
แยก 9 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.30 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
106.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
667.80 ตารางเมตร -
ก่อสร้างบ่อพัก,ท่อ
ระบายน้ํารางวี(ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบาง
กรวย) 

งบเทศบาล ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

32 ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

  2,600,000 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-74 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

แยก 10 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

150.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
975.00 ตารางเมตร - 
ก่อสร้างบ่อพัก , ท่อ
ระบายน้ํา รางวี  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบางกรวย)  

(เมตร) ท่วม 

33 ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 
แยก 11 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
192.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,248.00 ตารางเมตร - 

  332,200 
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-75 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ก่อสร้างบ่อพัก , ท่อ
ระบายน้ํา, รางวี (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง
บางกรวย) 

34 ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 
แยก 10 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
89.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 534.00 
ตารางเมตร - ก่อสร้าง
บ่อพัก,ท่อระบายน้ํา, 
รางวี(ตามแบบแปลน
เทศบาล เมืองบางกรวย)  

  1,500,000  
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-76 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

35 ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก, ท่อระบายน้ํา
, รางวี บริเวณ ส.
ภาณุรังษี ซอย 3 
แยก 10 หมู่ 9 
ตําบลบางกรวย 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร ไป-มา
ของประชาชน และป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
94.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 
ตารางเมตร  
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
187.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,122.00 ตารางเมตร - 
ก่อสร้างทางเดิน กว้าง

  4,600,000  
งบเทศบาล 

ความยาว
ของถนนที่
ดําเนินการ
ปรับปรุง 
(เมตร) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-77 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ประมาณ 1.60 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 14.00 
เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 22.40 
ตารางเมตร  
- ก่อสร้างบ่อพัก,ท่อ
ระบายน้ํา, รางวี(ตาม
แบบแปลนเทศบาล  
เมืองบางกรวย)  
 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 3.1 แนวทางการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพแหลง่นา้และระบบบาบัดน้าเสีย 
1 โครงการคืนคลอง เพื่อปรับปรุงสภาพน้ําในคู 1. จัดซื้อจุลินทรีย์ 3,000,000 3,000,0 3,000,000  จํานวน คูคลองในเขต กอง



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-78 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

สวยสู่ชุมชน คลอง ในเขตเทศบาลเมือง
บางกรวยให้มีคุณภาพดี 

ชีวภาพสําหรับการฉีด
พ่นในคูคลอง ไม่น้อย
กว่า 16 คลอง 
2. จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 สื่อ 

งบเทศบาล 
(98,400) 

00  
งบ
เทศบาล  

งบเทศบาล  คลองที่ฉีด
พ่นจุลินทรีย์  
 

เทศบาลมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย
คุณภาพน้ําใน
คลองมีเกณฑ์ที่ดี
ขึ้น 

สาธารณ
สุขและ
สิ่งแวดล้
อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 3.2 แนวทางการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม 
1 โครงการอบรม

อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- จัดอบรมประชาชน 
จํานวน 100 คน  
- มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น น่า
อยู่ น่าอาศัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10  

100,000  
งบเทศบาล  

100,000  
งบ
เทศบาล  

100,000  
งบเทศบาล  

- จํานวนผู้
เข้ารับการ
อบรม  
- ร้อยละ
ของ
สิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อม
ภายในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวยดีขึ้น  
 

กอง
สาธารณ
สุขและ
สิ่งแวดล้
อม (งาน
รักษา



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-79 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ที่ดีขึ้น  ความ
สะอาด)  

2 โครงการ
นิทรรศการวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
วันสิ่งแวดล้อมโลก 
จํานวน 1 วัน  
 

30,000  
งบเทศบาล  
(15,311)  

30,000  
งบ
เทศบาล  
 

30,000  
งบเทศบาล  
 

จํานวนการ
จัดกิจกรรม  
 

ประชาชน
ตระหนักถงึ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และช่วยกันแกไ้ข
และอนุรักษ์พื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

กอง
สาธารณ
สุขและ
สิ่งแวดล้
อม (งาน
รักษา
ความ
สะอาด)  

3 โครงการฝึกอบรม
ปลูกจิตสานึกใน
การจัดการและ

เพื่อปลูกจิตสํานึกเยาวชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

โรงเรียนภายในเขต
เทศบาล จํานวน 10 
โรงเรียน  

300,000  
งบเทศบาล  

300,000  
งบ
เทศบาล 

300,000  
งบเทศบาล 

จํานวน
โรงเรียนที่
เข้าร่วม

สามารถปลูก
จิตสํานึกให้
เยาวชนตระหนัก

กอง
สาธารณ
สุขและ



 
โครงการ สํารวจ ศกึษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2-80 

 

ตารางที่ 2.6.2 -1 รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ภายในเขต
เทศบาลเมืองบาง
กรวย  

สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ใน
การคัดแยกขยะและการนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ R3  

 โครงการ ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้
อม (งาน
รักษา
ความ
สะอาด)  
 

4 โครงการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อการ
ก่อสร้างเป็นศนูย์
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองบาง
กรวย  

เพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม  
 

จํานวนที่ดินขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ไร่  
 

  50,000,00
0  
งบเทศบาล  

จํานวนเนื้อที  
 

เทศบาลเมืองบาง
กรวยมีที่ดิน
สําหรับก่อสร้าง
ศูนย์
อเนกประสงค์
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  

กอง
สาธารณ
สุขและ
สิ่งแวดล้
อม 

 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของประชาชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3-1 
 

บทที่ 3 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของประชาชน 

 
การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติของประชาชน นับว่ามีส่วนสําคัญย่ิงต่อการศึกษา

ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียและกําหนดอัตราค่าบําบัดน้ําเสีย 
เพราะทําให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และทราบถึงความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียตามโครงการ 
ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาและวางแผนดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพของปัญหาที่แท้จริงของพ้ืนท่ี 

 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีศึกษา 
 

ท่ีปรึกษาได้สํารวจข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถามกับประชาชนและสถานประกอบการใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย โดยแบบสอบถามมีประเด็นครอบคลุมด้านเศรษฐกิจและสังคม การรับรู้
เก่ียวกับปัญหานํ้าเสีย ทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหานํ้าเสีย ความคาดหวังและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหา รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย รายละเอียดของแบบสอบถามแสดง
ใน ภาคผนวก ก 

 

3.2 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 

จากข้อมูลของงานทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 พบว่า ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
มีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน 41,626 คน หรือ 17,757 ครัวเรือน แต่เม่ือพิจารณาข้อมูลจํานวนชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย พบว่ามีจํานวนท้ังสิ้น 49 ชุมชน คิดเป็นจํานวนประชากรทั้งสิ้น 34,604 คน 
หรือ 12,7555 ครัวเรือน ซ่ึงพบว่ามีจํานวนน้อยกว่าข้อมูลของงานทะเบียนราษฎร์ จึงแสดงว่ามีครัวเรือนท่ี
ไม่อยู่รวมกันเป็นชุมชนอยู่อีก 8,033 คน 

ดังน้ัน เม่ือวิเคราะห์จํานวนกลุ่มตัวอย่างประเภทครัวเรือน จะได้ 
สูตรสําหรับหาขนาดการสุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 
 

n= N/(1+Ne2) 
 

เม่ือ n = จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จํานวนครัวเรือน 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง กําหนดเท่ากับ 0.05 

   จะได้ n= 18,439/(1+18,439x0.052)  =  391 
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ในการสํารวจข้อมูลภาคสนาม ท่ีปรึกษาต้ังเป้าหมายไว้ที่ 433 จํานวนตัวอย่าง (เผื่อ ร้อยละ 10) 
โดยแสดงรายละเอียดจํานวนตัวอย่างจําแนกตามชุมชนได้ดังตารางท่ี 3.2-1 สําหรับกลุ่มสถาน
ประกอบการ ท่ีปรึกษาได้จําแนกสถานประกอบการออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ (1) หอพัก ห้องเช่า หรือ
บ้านเช่า  (2) โรงแรม  (3) ร้านอาหาร  (4) สถานบริการและบันเทิง  (5) ตลาด (6) โรงงานอุตสาหกรรม  
(7) บริษัท หรือสํานักงาน ซ่ึงท่ีปรึกษาจะต้ังเป้าหมายรวมในการสํารวจกลุ่มสถานประกอบการไว้ท่ี 30 
ตัวอย่าง  

จากการดําเนินงานสํารวจภาคสนามในระหว่างวันท่ี 21-24 พฤศจิกายน 2558 ดังแสดงภาพถ่าย
กิจกรรมการสํารวจแบบสอบถามในรูปท่ี 3.2-1 ซ่ึงผลการสํารวจพบว่า สามารถเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม
จากครัวเรือนได้จํานวนท้ังสิ้น 433 ตัวอย่าง และตัวแทนของสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
จํานวนทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง (ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100)  
 

ตารางท่ี 3.2-1 รายละเอียดจํานวนกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน จําแนกตามชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมือง  
บางกรวย 

ลําดับท่ี ชุมชน จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จํานวนตัวอย่าง 
(ตัวอย่าง) 

1 สุขใจ  135 3 

2 ริมคลองบางกรวย  64 2 

3 ทิพยเนตรสามัคคี  79 2 

4 วัดโพธ์ิเผือก 150 4 

5 หมู่บ้านรัตนวรรณ  157 4 

6 หมู่บ้านสินธรา 285 7 

7 หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล  222 5 

8 นครอินทร์พัฒนา 129 3 

9 วัดกล้วย  104 3 

10 สุนทรศิริ 119 3 

11 รุ่งโรจน์  166 4 

12 โรงหล่อพัฒนา 197 5 

13 วัดลุ่มคงคาราม 549 13 

14 วัดสวนใหญ่ 133 3 

15 ร่วมใจพัฒนา 119 3 

16 ศรีบัณฑิต 2-ทวีสุข  70 2 

17 วัดท่าบางสีทอง  261 6 

18 หมู่ 7 ตําบลวัดชลอ  172 4 

19 สินพัฒนา  148 4 

20 วัดสําโรง  247 6 
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ตารางท่ี 3.2-1 รายละเอียดจํานวนกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน จําแนกตามชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลเมือง  
บางกรวย 

ลําดับท่ี ชุมชน จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จํานวนตัวอย่าง 
(ตัวอย่าง) 

21 สมปราถนา  115 3 

22 ร่มโพธ์ิวัดเชิง 198 5 

23 สุชาวดี  235 6 

24 วัดจันทร ์ 484 12 

25 ริมทางรถไฟ 91 2 

26 วัดสนามนอก 371 9 

27 โค้งมะขาม  316 8 

28 ลุ่มเจ้าพระยา  171 4 

29 วัดโตนด  76 2 

30 วัดเกด 88 2 

31 หมู่บ้านเทพประทาน  375 9 

32 วัดโพธ์ิบางโอ 209 5 

33 สังข์ฉิมพัฒนา 317 8 

34 ตลาดศรีบางกรวย  229 6 

35 หมู่บ้านภาณุรังษี  593 14 

36 หมู่บ้านสมชายพัฒนา  1,250 30 

37 สมชายพัฒนาคอนโด 937 23 

38 หมู่ 6 วัดพิกุลทอง  466 11 

39 หมู่บ้านธนากร ๒ 509 12 

40 ริมสวน  70 2 

41 หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต 81 2 

42 หมู่บ้านเกษราวิลล์ 267 6 

43 ตลาดศรีบางกรวย หมู่ 1  191 5 

44 หมู่บ้านสมชายพัฒนา 2  748 18 

45 หมู่บ้านศรีบัณฑิต 3  171 4 

46 หมู่บ้านลุ่มพัฒนา 121 3 

47 วัดชลอ หมู่ 3 211 5 

48 อภิรมย์ 128 3 

49 หมู่บ้านศิขรินทร์ 231 6 

 กลุ่มประชากรท่ีไม่อยู่รวมกันเป็นชุมชน 5,002 122 

รวม 17,757 433 
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รูปท่ี 3.2-1 กิจกรรมการสอบถามความเห็นของประชาชน 
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3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ภายหลังจากท่ีดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแล้ว ท่ีปรึกษาได้นําแบบสอบถามที่ได้มา
ตรวจสอบความถูกต้องและลงรหัสข้อมูล แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของประชากรใน
แต่ละประเด็นข้อสอบถาม 

โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี จะใช้ในการศึกษาวิจัยทางการ
ออกแบบเบ้ืองต้นการจัดการนํ้าเสียชุมชน และนํานํ้าเสียกลับมาใช้ภายในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวย ซ่ึง
ได้จัดแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน  
ส่วนท่ี 3  สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของครัวเรือน 
ส่วนท่ี 4  ข้อมูลการคมนาคมและการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในชุมชน 
ส่วนท่ี 5  ข้อมูลการใช้น้ําและการจัดการนํ้าเสียของครัวเรือน 
ส่วนท่ี 6 การรับรู้และความคิดเห็นต่อปัญหานํ้าเสียของชุมชน 
ส่วนท่ี 7 ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการจัดการนํ้าเสียชุมชน 
ส่วนท่ี 8 การให้ความร่วมมือต่อการจัดการนํ้าเสียชุมชน 
ส่วนท่ี 9 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการนํ้าเสียชุมชน 

 

ท่ีปรึกษาได้ทําการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงสามารถสรุปผลการสํารวจข้อมูลและความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรหลักที่อยู่ในพ้ืนที่ โดย
ผลการสํารวจมีรายละเอียดดังนี้ 
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43.1%
56.8%

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามเพศ)

ชาย

หญิง

3.3.1 กลุ่มตัวแทนครัวเรือน  
1)  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(1)  เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 56.8 และเป็น

เพศชาย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 43.2 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม
ตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามเพศ แสดงดังรูปที่ 3.3.1-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-1  แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามเพศ 
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0.7%

7.6%
13.9%

20.0%

30.3%

27.5%

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามอายุ)

น้อยกว่า 20 ปี

20-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

(2) อายุ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 30.3 

รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.5 กลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.0 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 13.9 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 7.6 และกลุ่มที่มีอายุน้อย
กว่า 20 ปี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม
ตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามอายุ แสดงดังรูปที่ 3.3.1-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-2 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามอายุ 
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58.4%23.3%

6.1%

12.2%

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครวัเรือน
(จําแนกตามสถานภาพในครัวเรือน)

หัวหน้าครัวเรือน

คู่สมรส

บุตร/บุตรเขย/สะใภ้

อ่ืนๆ 

(3) สถานภาพในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครัวเรือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 58.4 

รองลงมาเป็นกลุ่มคู่สมรส มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.3 กลุ่มอ่ืน ๆ ได้แก่ ลูกจ้าง, บิดา, 
มารดา, หลาน, ผู้เฝ้าบ้าน, พ่ีชาย, พ่ีสาว, น้องเขย, น้องสาว เป็นต้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
12.2 และกลุ่มที่มีเป็นบุตร/บุตรเขย/สะใภ้ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยแผนภูมิแสดง
สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามสถานภาพในครัวเรือน แสดง
ดังรูปที่ 3.3.1-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-3 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามสถานภาพในครวัเรือน 
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99.1%

0.7% 0.2%

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรอืน
(จําแนกตามการนับถือศาสนา)

พุทธ

คริสต์

อิสลาม

(4) การนับถือศาสนา  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 99.1 

รองลงมาเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.7 และผู้นับถือศาสนาคริสต์ มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.2 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทน
ครัวเรือนจําแนกตามการนับถือศาสนา แสดงดังรูปที่ 3.3.1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-4 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามการนับถือศาสนา 
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1.8%

32.8%

10.7%
19.9%

8.5%

21.2%

3.5%
1.6%

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรอืน
(จําแนกตามการศึกษาสูงสุด)

ไม่เคยเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ปวส./เทียบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

อ่ืนๆ 

(5) การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา มีสัดส่วนคิด

เป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาเป็นกลุ่มที่การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 21.2 กลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 19.9 กลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 10.7 กลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ ปวส./เทียบเท่า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
8.5 กลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีสัดส่วนร้อยละ 3.5 กลุ่มที่ไม่เคย
เรียนในโรงเรียน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.8 และกลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับอ่ืน ๆ 
ได้แก่ กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี, กําลังเรียน และ มศ. 3 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.6 
โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามการศึกษา
สูงสุด แสดงดังรูปที่ 3.3.1-5 

 

 
รูปที่ 3.3.1-5 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 

จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 
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10.6%
12.5%

26.3%
19.9%0.2%

7.4%

0.5% 22.6%

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม)

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค้าขาย 

รับจ้างทั่วไป

รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

พนักงานบริษัทเอกชน

เกษตรกรรม 

อาชีพอ่ืน ๆ 

(6) อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 26.3 

รองลงมาเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ แม่บ้าน, มัคคุเทศก์, นักเรียน, นักศึกษา, 
ทนายความ และ อสม. เป็นต้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.6 กลุ่มที่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 19.9  กลุ่มที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
12.5 กลุ่มที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสัดส่วนร้อยละ 10.6 กลุ่มที่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.4 กลุ่มที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.5 และกลุ่มที่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.2 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามใน
กลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงดังรูปที่ 3.3.1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-6 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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38.1%

51.7%

7.2% 3.0%

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน

4-6 คน

7-9 คน

มากกว่า 9 คน

2) ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
(1) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และการต้ังรกรากในพื้นที่ศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่จริงจํานวน 
4-6 คน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
อาศัยอยู่จริงจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 38.1 กลุ่มที่มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่จริงจํานวน 7-9 คน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.2 และกลุ่มที่มี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่จริงมากกว่า 9 คน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.0 โดย
แผนภูมิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 3.3.2-1 และเม่ือพิจารณาการตั้งรกรากในพ้ืนที่ศึกษา
พบว่า เป็นผู้ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากที่อ่ืน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 50.8 และเป็นผู้ที่มีถิ่น
กําเนิดเดิม หรืออยู่ที่นี่มาต้ังแต่เกิดโดยครอบครัว/บรรพบุรุษ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 49.2 

 

 

รูปที ่3.3.1-7  แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
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67.0%
28.1%

4.4% 0.5%

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามลักษณะบ้าน/อาคารท่ีอาศัย)

บ้านเด่ียว

ทาวน์เฮาส์

อาคารพาณิชย์

อื่นๆ 

(2) การถือครองท่ีดินและทรัพย์สินของครัวเรือน  
การพิจารณาการถือครองที่ดินของผู้ตอบแบบสอบถามจะมีการถือครอบที่ดินต้ังแต่ 16 

ตารางวาขึ้นไป โดยลักษณะบ้าน/อาคารที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นแบบ
บ้านเด่ียว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.0 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีที่พักเป็นแบบทาวเฮาส์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 28.1 เป็นกลุ่มที่มีที่พักเป็นแบบอาคารพาณิชย์ มีสัดส่วนร้อยละ 4.4 และเป็น
กลุ่มที่มีที่พักเป็นแบบอื่นๆ ได้แก่ แบบบ้านเช่า หรืออพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 0.5 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนข้อมูลท่ัวไปของครัวเรือนในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
จําแนกตามลักษณะบ้าน/อาคารท่ีอาศัย แสดงดังรูปที่ 3.3.1-8   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-8  แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามลักษณะบ้าน/อาคารที่อาศัย 
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76.9%

22.9%

0.0% 0.2%

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามวัตถุประสงค์/ลักษณะการใช้อาคารหรือบ้านเรือนท่ีอาศัย)

ที่พักอาศัยอย่างเดียว

ที่พักอาศัยและประกอบการค้า

ประกอบการค้าอย่างเดียว

อ่ืนๆ 

 เม่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ ลักษณะของการใช้อาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้ที่อาศัยเป็นที่พักเพียงอย่างเดียว มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาเป็นกลุ่มที่ใช้เพ่ือเป็นที่พักอาศัยและประกอบการค้า มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 22.9 และใช้เพ่ือการอื่นมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.2 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามวัตถุประสงค์/ลักษณะของการใช้
อาคาร/บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 3.3.1-9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-9  แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามวัตถุประสงค์/ลักษณะของการใช้อาคาร/บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน)

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค้าขาย 

รับจ้างทั่วไป

รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

พนักงานบริษัทเอกชน

เกษตรกรรม 

อาชีพอื่น ๆ 

(3) การประกอบอาชีพของครัวเรือน  
ครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลัก มีสัดส่วนคิด

เป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีอาชีพหลักเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 23.3 กลุ่มที่มีอาชีพหลักเป็นอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 17.1 กลุ่มที่มีอาชีพหลักเป็นอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
14.3 กลุ่มที่มีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.2 กลุ่มที่มี
อาชีพหลักเป็นอาชีพอ่ืน ๆ เช่น แม่บ้าน, ไม่ประกอบอาชีพ, เกษียณ, ข้าราชการบํานาญ อส
ม. มัคคุเทศก์, ทนายความ, พนักงานข้าราชการ, รอรับจากลูก เป็นต้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 4.7 และกลุ่มที่มีอาชีพหลักโดยการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพหลักทํา
เกษตรกรรม มีสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 0.2 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม
ในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 3.3.1-10  และ
พบว่าในพ้ืนที่ศึกษาครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
91.2  โดยครอบครัวที่มีการประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.8 ซ่ึงอาชีพเสริม
ได้แก่ รับจ้างทั่วไป, รับจ้าง, ค้าขาย, ครูสอนดนตรี, รับซักรีด, รับเหมาก่อสร้าง, นักวิชาการ
อิสระ, ขับรถตู้ เป็นต้น โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
จําแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 3.3.1-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-10  แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน 
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91.2%

8.8%

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามอาชีพรองหรืออาชพีเสริมของครัวเรือน)

ไม่มี

มี 

63.7%
21.5%

12.2%
2.5%

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามพื้นท่ีตั้งของสถานที่ทํางาน)

ในเขตเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่

อยู่ในจังหวัดนนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

พ้ืนที่อ่ืน ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-11  แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามอาชีพรองหรืออาชีพเสริมของครัวเรือน 

 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเขตพื้นที่ของสถานท่ีทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพ ในเขตเทศบาลที่อาศัยอยู่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.7 
รองลงมาอยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดนนทบุรี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 21.5 อยู่ในกลุ่มที่
ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.2 และอยู่ในกลุ่มที่
ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพ้ืนที่ อ่ืน ๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามพื้นที่ต้ังของสถานที่ทํางาน แสดงดังรูปที่ 3.3.1-12   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-12  แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามพื้นที่ต้ังของสถานที่ทํางาน 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน)

รายได้ รายจ่าย

(4) สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน  
การพิจารณารายรับต่อครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่

มีรายรับอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมา 4 อันดับ
แรก เป็นกลุ่มที่มีรายรับอยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.1 เป็น
กลุ่มที่มีรายรับอยู่ในช่วง 25,001-30,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.7 เป็นกลุ่มที่มี
รายรับอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นกลุ่มที่มีรายรับอยู่
ในช่วง 45,001-50,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.7 และเม่ือพิจารณารายจ่ายต่อ
ครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีรายจ่ายอยู่ในช่วงไม่เกิน 
10,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.9 รองลงมา 4 อันดับแรก เป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายอยู่
ในช่วง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.1 เป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายอยู่ในช่วง 
10,001-15,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.9 เป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายอยู่ในช่วง 25,001-
30,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.2 และเป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายอยู่ในช่วง 35,001-
40,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.3 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามใน
กลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 3.3.1-13 

 

 

รูปที ่3.3.1-13  สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 
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41.3%

48.5%

10.2%

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามสภาพเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาจากรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน)

รายได้กับรายจ่ายพอ ๆ กัน

รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมี
เงินเหลือเก็บ

รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสภาพเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
สภาพเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีสภาพเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนที่มีรายได้
กับรายจ่ายพอ ๆ กัน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 41.3 และเป็นกลุ่มที่มีสภาพเศรษฐกิจในระดับ
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.2 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามสภาพเศรษฐกิจเม่ือพิจารณาจาก
รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 3.3.1-14 

 
รูปที ่3.3.1-14 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจาํแนกตามสภาพเศรษฐกิจเมื่อ

พิจารณาจากรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 
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82.7%

17.3%

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามการประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ)

ไม่มี

มี 

(5) การประสบปัญหาภายในพื้นที่ที่อยู่อาศัย  
การพิจารณาการประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 82.7 ส่วนผู้ที่ประสบปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17.3 โดยปัญหาเศรษฐกิจที่พบ ได้แก่ หน้ีสิน หน้ีนอก
ระบบ หน้ีบัตรเครดิต รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ติดหน้ีกับธนาคาร เป็นต้น โดยแผนภูมิ
แสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามการประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ แสดงดังรูปที่ 3.3.1-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-15 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามการประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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98.8%

1.2%

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามการประสบปัญหาด้านสังคม)

ไม่มี

มี 

สําหรับการพิจารณาการประสบปัญหาด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาด้านสังคม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 98.8 ส่วนผู้ที่ประสบปัญหาด้าน
สังคม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยปัญหาสังคมที่พบ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามการประสบ
ปัญหาด้านสังคม แสดงดังรูปที่ 3.3.1-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-16 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามการประสบปัญหาด้านสังคม 

  



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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บทที่ 3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของประชาชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3-21 
 

83.3%

16.7%

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามความคิดในการย้ายท่ีอยู่อาศัยไปที่อื่น)

ไม่เคยคิดจะย้าย

เคยคิดจะย้าย

63.8%

3.7%

10.0%

13.8%
0.0% 8.7%

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
(จําแนกตามเหตุผลการย้ายท่ีอยู่)

กลับภูมิลําเนาเดิม

ตามครอบครัว/ญาติ

หน้าท่ีการงาน

ทําเลท่ีดีกว่า

ท่ีอยู่ปัจจุบันมีมลพิษ

อื่นๆ 

(6) ความคิดในการย้ายที่อยู่เพื่อไปอาศัยที่อื่น  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะย้ายที่อยู่อาศัยไปที่อ่ืน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

83.3 และมีผู้คิดจะย้ายที่อยู่อาศัยไปท่ีอ่ืน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 16.7 โดยสาเหตุส่วนใหญ่
ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการย้ายที่อยู่อาศัยไปที่อ่ืน เน่ืองมาจากเป็นกลุ่มต้องการกลับ
ภูมิลําเนาเดิม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาเป็นกลุ่มต้องการหาทําเลที่ดีกว่า มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.8 เป็นกลุ่มที่ต้องการย้ายตามหน้าที่การงาน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 10.0 เป็นกลุ่มที่มีเหตุผลอ่ืน ๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.7 และเป็นกลุ่มที่ต้องการย้าย
ตามครอบครัว/ญาติ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.7 โดยแผนภู มิแสดงสัดส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามความคิดในการย้ายที่อยู่อาศัยไปที่อ่ืน และ
เหตุผลในการย้ายที่อยู่อาศัยไปที่อ่ืน แสดงดังรูปที่ 3.3.1-17 และรูปที่ 3.3.1-18 ตามลําดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-17 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามความคิดในการย้ายที่อยู่อาศัยไปที่อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-18 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามเหตุผลในการย้ายที่อยู่อาศัยไปท่ีอื่น  
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ปัญหาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้มที่สําคัญ
ในพ้ืนที่ศึกษามากท่ีสุด

ปัญหาลําดับ 1

ปัญหาลําดับ 2

ปัญหาลําดับ 3

3) สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของครัวเรือน 
(1) ปัญหาเก่ียวกับความเส่ือมโทรมทางด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดในชุมชนที่อาศัยอยู่ 

การพิจารณาลําดับของปัญหาตามข้อมูลที่ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับจาก
แบบสอบถาม พบว่า ปัญหาที่พบมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ปัญหาน้ําเน่าเสีย มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 40.2 ปัญหาที่พบรองลงมาเป็นลําดับที่ 2 ได้แก่ ปัญหาเรื่องยุง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 35.0 และปัญหาที่พบเป็นลําดับที่ 3 ได้แก่ ปัญหาเรื่องน้ําท่วม/นํ้าขัง มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 31.8 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนก
ตามปัญหาที่ผู้สัมภาษณ์คิดว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในพ้ืนที่ศึกษา แสดงดังรูปที่ 
3.3.1-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-19 แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นปญัหาด้านส่ิงแวดล้อมที่สําคัญในพื้นทีศึ่กษา 
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การประสบปัญหาเรื่องยุง

มาก

ค่อนข้างมาก

ปานกลาง

ค่อนข้างน้อย

น้อย

(2) บ้านที่ประสบปัญหาเรื่องยุง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการประสบปัญหาเรื่องยุงในระดับมาก มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 49.0 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
27.5 กลุ่มที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.6 กลุ่มที่มีปัญหาระดับ
น้อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.5 และเป็นกลุ่มที่มีปัญหาระดับค่อนข้างน้อย มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 1.4 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนก
ตามระดับผู้มีการประสบปัญหาเรื่องยุง แสดงดังรูปที่ 3.3.1-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-20 แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามการประสบปัญหาเรื่องยุง 
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การประสบปัญหานํ้าท่วม

ไม่เคย

เคย 

(3) การประสบปัญหาน้ําท่วม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องนํ้าท่วม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

54.7 และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้รับความเสียหายจากปัญหานํ้าท่วม มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 45.3 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าในพ้ืนที่ศึกษาจะมีเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้น
เม่ือเกิดฝนตกหนักในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง, 8-12 ช่ัวโมง 1 เดือน และ 2 เดือน และมีระดับ
น้ําสูงถึง 1 เมตร ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ศึกษาจะมีการท่วมขังของนํ้าอยู่ในพ้ืนที่
ใช้ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 1 เดือน และ 2 เดือน โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม
ในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามระดับผู้มีการประสบปัญหาเร่ืองนํ้าท่วม แสดงดังรูปที่ 
3.3.1-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-21 แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน
จําแนกตามการประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วม 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  
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(4) ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเทศบาลควรแก้ไข 
จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีทางเทศบาลควร

เข้ามาดําเนินการแก้ไข พบว่า ปัญหาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นปัญหาที่ทางเทศบาล
ควรเข้ามาแก้ไขมากที่สุด คือปัญหานํ้าท่วม/นํ้าขัง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมา
ได้แก่ ปัญหานํ้าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาอากาศเสีย ปัญหาเสียง
ดัง และปัญหาเรื่องยุง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.6, 15.3, 13.5, 11.4, 8.0 และ 2.5 
ตามลําดับ โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตาม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้เทศบาลแก้ไข แสดงดังรูปที่ 3.3.1-22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3.1-22 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีต้องการให้เทศบาลแก้ไข
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(5) การเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล 
จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยในเรื่องการ

เจ็บป่วยและการเข้ารับการรักษาพยาบาล พบว่า ในครัวเรือนของพ้ืนที่ศึกษามีการเจ็บป่วย
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.4 มีการเจ็บป่วยเป็นโรค
ระบบทางเดินอาหาร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.4 และมีการเจ็บป่วยเป็นโรคตาแดง มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.5 นอกจากน้ีในพ้ืนที่ยังพบผู้ที่มีความเจ็บป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน ไข้หวัด ทอนซิลอักเสบ มะเร็งลําไส้ และโรคกระดูก เป็นต้น โดยประชาชนที่มี
ความเจ็บป่วยจะใช้สิทธ์ิในการรกัษา เช่น บัตรทอง บัตร 30 บาท และบัตรประกันสังคม เป็น
ต้น และมีการเลือกใช้สถานพยาบาลของรัฐเพ่ือเข้ารับการรักษาเป็นส่วนใหญ่  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ทําการสํารวจความเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง/บิด อหิวาห์ตกโรค โรค
ระบบทางเดินหายใจ  ไทฟอยด์ ตาแดง เท้าเปื่อยจากการแช่นํ้า พบว่า ในพ้ืนที่ศึกษามีผู้ที่
เคยป่วยด้วยโรคท้องร่วง/บิด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.2 โรคระบบทางเดินหายใจ มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 6.2 โรคไทฟอยด์ และโรคเท้าเปื่อยจากการแช่นํ้า มีสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 
0.7 โรคตาแดง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.4 ส่วนโรคอหิวาห์ตกโรคไม่พบผู้เจ็บป่วย โดย
แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามการเจ็บป่วย
ของโรคทั้ง 6 ชนิด แสดงดังรูปที่ 3.3.1-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 3.3.1-23 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามการเจ็บป่วยของโรคทั้ง 6 ชนิด 
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รูปที่ 3.3.1-23 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามการเจ็บป่วยของโรคทั้ง 6 ชนิด (ต่อ) 

 
4) ข้อมูลการคมนาคมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน 

(1) พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง สภาพพื้นผิวถนนในเขตเทศบาล และปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การสัญจรในเขตเทศบาล 
การเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว  

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 87.3 รองลงมาได้แก่การใช้รถโดยสารประจําทาง มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 10.4 การใช้ยานพาหนะอ่ืน ๆ เช่น รถแท็กซ่ี หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 1.4 และการใช้เรือโดยสาร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.9 ในส่วนความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพถนนในเขตเทศบาลพบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามคิด
ว่าถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 91.7 และมีผู้ตอบแบบสอบถามคิด
ว่าสภาพถนนในเขตเทศบาลควรปรับปรุง มีสัดส่วนร้อยละ 8.3 เน่ืองจาก สภาพถนนมีความ
ขรุขระ พ้ืนผิวเป็นหลุมบ่อ เป็นต้น โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม
ตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง และความคิดเห็นต่อสภาพถนนใน
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เขตเทศบาล แสดงดังรูปที่ 3.3.1-24 และรูปที่ 3.3.1-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-24 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-25 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามความคิดเห็นต่อสภาพถนนในเขตเทศบาล 
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ความเห็นต่อสภาพถนนในเขตเทศบาล

ใช้งานได้ดี

ควรปรับปรุง 
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และเม่ือพิจารณาสภาพการจราจรในเขตเทศบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คิดว่าไม่มีปัญหา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 57.0 และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่ามีปัญหาคิด
เป็นร้อยละ 43.0 โดยแบ่งเป็นปัญหาเนื่องจากรถติด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40.0 และมี
ปัญหาเน่ืองจากผู้ใช้รถขาดวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.0 โดย
แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามความเห็นต่อ
สภาพการจราจรในเขตเทศบาล แสดงดังรูปที่ 3.3.1-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-26 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามความคิดเห็นต่อสภาพจราจรในเขตเทศบาล 

 
(2) การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาตใินชุมชน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าธรรมชาติในชุมชน มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95.2 และมีผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาติในชุมชน มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 4.8 โดยแบ่งเป็น การใช้ในการคมนาคม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.0 ใช้ในการ
เพาะปลูก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.4 ใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.2 
และใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ํา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.2  โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าธรรมชาติใน
ชุมชน แสดงดังรูปที่ 3.3.1-27 
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รูปที่ 3.3.1-27 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามการใช้ประโยชนจ์ากแหล่งน้ําธรรมชาติในชมุชน 

 

(3) ปัญหาการใช้ไฟฟ้า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

85.0 และมีปัญหาจากการใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.0 โดยแบ่งเป็น เกิดปัญหา
เน่ืองจากไฟฟ้าดับบ่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.3 เกิดปัญหาไฟตก (ไฟฟ้าไม่พอใช้) มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.0 และมีปัญหาจากเรื่องอ่ืน ๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.7 โดย
แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนจําแนกตามปัญหาจากการ
ไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 3.3.1-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.1-28 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
จําแนกตามปัญหาจากการไฟฟ้า  
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5) ข้อมูลการใช้น้ําและการจัดการน้ําเสียของครัวเรือน 
ปริมาณการใช้น้ํารวม  
การพิจารณาปริมาณการใช้น้ํารวมของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน ในเชิง

ปริมาณการใช้น้ําต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปริมาณการใช้น้ํารวมน้อยที่สุด เท่ากับ 10 
ลบ.ม./เดือน และมีปริมาณการใช้น้ํารวมมากท่ีสุด เท่ากับ 600 ลบ.ม./เดือน  

ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ํา 
การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการใช้นํ้าของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวแทนครัวเรือน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายในการใช้ โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้นํ้าต่อเดือนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 70-1,500 บาท 

 

(1) ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าในชุมชนไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 96.3 และมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีระบุว่าในชุมชนมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 3.7 โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียของชุมชนเป็นระบบใด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 37.5 และมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทราบว่าชุมชนมีการใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบระบบบ่อเติม
อากาศ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 31.2 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคูวนเวียน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
18.8 และระบบบําบัด นํ้าเสียแบบระบบบ่อผึ่ ง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  12.5 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีในชุมชนยังคงใช้งานได้ดี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 56.3 เป็นกลุ่มที่ไม่ทราบว่าระบบบําบัดยังใช้การได้หรือไม่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 37.5 และ
เป็นกลุ่มที่ระบุว่าระบบบําบัดนํ้าเสียไม่สามารถใช้การได้ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยเม่ือ
สอบถามปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่ามีปริมาณนํ้า
เสียท่ีผ่านเข้าระบบบําบัดปริมาณ 200 - 400 ลบ.ม./วัน โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 1-6 คน ท้ังน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้มีการนําน้ําเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วไปใช้
ประโยชน์ มีสัดส่วนร้อยละ 68.8 และมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการนํานํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วไป
ใช้ประโยชน์ มีสัดส่วนร้อยละ 31.2 ด้วยการนําไปใช้ในการล้างรถ และรถน้ําต้นไม้ เป็นต้น โดย
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน แสดงดังรูป
ท่ี 3.3.1-29 

 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของประชาชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3-32 
 

รูปที่ 3.3.1-29 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน 
 

รูปที่ 3.3.1-30 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน
(ต่อ) 

 

(2) การจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าในครัวเรือนที่พักอาศัยไม่มีการจัดการน้ําเสียก่อน

ระบายท้ิง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 92.8 รองลงมามีการจัดการนํ้าเสียในครัวเรือนที่พักอาศัย
โดยการตักไขมันและเศษอาหารก่อนระบายนํ้าทิ้ง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.6 มีการจัดการ
น้ําเสียในครัวเรือนด้วยระบบถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.4 มีการ
จัดการน้ําเสียในครัวเรือนด้วยระบบบําบัดแบบบ่อเกรอะ/บ่อซึม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.0 
และมีการจัดการน้ําเสียในครัวเรือนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ (ซ่ึงไม่ระบุวิธี) มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  
0.2 นอกจากน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ามีการจัดการนํ้าเสียที่ใช้แล้วจากครัวเรือน
ด้วยการใช้ท่อหรือรางระบายนํ้าเช่ือมต่อไปยังท่อระบายน้ําของเทศบาล มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 40.2 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีการจัดการด้วยการปล่อยลงสู่คู คลอง หรือลํานํ้าสาธารณะ มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 34.6 เป็นกลุ่มที่มีการจัดการด้วยวิธีการปล่อยลงสู่พ้ืนที่บริเวณบ้านให้

96.3%

3.7%

การมีระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน

ไม่มี 

มี 

6.2%

56.3%37.5%

การใช้งานของระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานได้ดี

ไม่ทราบ

12.5%

18.8%

31.2%

37.5%

ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน

ระบบบ่อผึ่ง

ระบบคูวนเวียน

ระบบบ่อเติมอากาศ

ไม่ทราบ

68.8%

31.2%

การนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วไปใช้
ประโยชน์

ไม่ใช้

นําไปใช้ประโยชน์
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92.8%

4.6%

1.0%
1.4%

0.2%

การจัดการน้ําใช้ในครัวเรือนก่อนระบายท้ิง

ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย

มีการดักไขมันและเศษอาหารก่อนระบายนํ้าทิ้ง

มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อเกรอะบ่อซึม

มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรปู

อื่นๆ 

ซึมหายไปเอง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.8 เป็นกลุ่มที่ระบายน้ําลงพ้ืนที่ว่างนอกเขตบ้าน มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.2 และเป็นกลุ่มที่มีการระบายทิ้งในรูปแบบอื่น ๆ มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 0.2 โดยแผนภูมิแสดงการจัดการนํ้าเสียจากครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดง
ดังรูปที่ 3.3.1-31 

 
  

 
รูปที ่3.3.1-31 แผนภมูิแสดงการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

20.8%4.2%

40.2%

34.6%

0.2%

วิธีการกําจัดน้ําเสียจากครัวเรือน

ไม่มีท่อระบายปล่อยลงสู่พ้ืนที่บริเวณบ้านให้ซึมหายไปเอง

ระบายนํ้าไปลงพื้นที่ว่างนอกเขตบ้าน

ใช้ท่อหรือรางระบายน้ําเช่ือมต่อไปยังท่อระบายน้ําของเทศบาล

ปล่อยลงสู่คู คลอง หรือลําน้ําสาธารณะ

อื่น ๆ 
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(3) การจัดการน้ําเสียจากส้วม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ามีการจัดการนํ้าเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้า

ถังบําบัดสําเร็จรูปและบ่อซึม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมามีการจัดการน้ําเสียจาก
ส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้าบ่อเกรอะและบ่อซึม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.1 มีการจัดการ
นํ้าเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้าบ่อเกรอะอย่างเดียว และต่อจากบ่อเกรอะเข้าท่อ
เทศบาล มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.1 มีการจัดการน้ําเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้าท่อ
ระบายนํ้า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.5 มีการจัดการน้ําเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้า
บ่อเกรอะอย่างเดียว และต่อจากบ่อเกรอะปล่อยลงสู่คลอง และการต่อจากส้วมเข้าถังบําบัด
สําเร็จรูปอย่างเดียว และต่อจากถังบําบัดสําเร็จรูปเข้าท่อเทศบาล ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือร้อย
ละ 2.3 มีการจัดการนํ้าเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมลงคลองโดยตรง มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 1.8 และมีการจัดการนํ้าเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูปอย่าง
เดียว และต่อจากถังบําบัดสําเร็จรูปปล่อยลงสู่คลอง และวิธีการอ่ืน ๆ ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ 
0.5 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องส้วมเต็ม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 90.3 
ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประสบปัญหาเรื่องส้วมเต็ม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 9.7 
โดยมีระยะเวลาในการเกิดปัญหาต้ังแต่ 2-36 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะดําเนินการแก้ไขด้วย
วิธีการจ้างรถของเทศบาลมากําจัด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 85.8 โดยจะเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 
300 – 500 บาท รองลงมาจะดําเนินการแก้ไขด้วยวิธีการจ้างรถของเอกชนมากําจัด ซ่ึงจะ
เสียค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 1,000 บาท และใช้วิธีตักไปท้ิงเอง ซ่ึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย
ท้ังสองวิธีมีสัดส่วนท่ีเท่ากันคือ ร้อยละ 7.1 โดยแผนภูมิแสดงการจัดการนํ้าเสียจากส้วมของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงดังรูปท่ี 3.3.1-32 
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ตักไปทิ้งเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่3.3.1-32 แผนภมูิแสดงการจัดการน้ําเสียจากส้วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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การกําจัดของเสียจากส้วม

ต่อจากส้วมเข้าท่อระบายน้ํา
ต่อจากส้วมลงคลองโดยตรง
ต่อจากส้วมเข้าบ่อเกรอะและบ่อซึม
ต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูปและบ่อซึม
ต่อจากส้วมเข้าบ่อเกรอะอย่างเดียว และต่อจากบ่อเกรอะเข้าท่อเทศบาล
ต่อจากส่วนมเข้าบ่อเกรอะอย่างเดียว และต่อจากบ่อเกรอะปล่อยลงสู่คลอง
ต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูปอย่างเดียว และต่อจากถังบําบัดสําเร็จรูปเข้าท่อเทศบาล
ต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูปอย่างเดียว และต่อจากถังบําบัดสําเร็จรูปปล่อยลงสุ่คลอง
อ่ืน ๆ 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของประชาชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3-36 
 

53.3%46.7%

ปัญหาจากกลิ่นเหม็น
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6) การรับรู้และความคิดเห็นต่อปัญหาน้ําเสียของชุมชน 
(1) ปัญหาและเหตุเดือนร้อนรําคาญที่เกิดข้ึนจากน้ําเสีย 

ที่ปรึกษาได้ทําการสํารวจปัญหาและเหตุเดือดร้อนรําคาญจากนํ้าเสียด้วยเร่ืองปัญหาด้าน
กลิ่น ปัญหาจากแมลงวัน ปัญหาจากยุง ปัญหาจากหนู ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย ปัญหาต่อแหล่งท่องเที่ยว 
และปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจส่วนตัว พบว่า ในพ้ืนที่ศึกษามีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัญหาเรื่องกล่ิน มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 53.3 โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาถึงร้อยละ 98.7 ปัญหาจากแมลงวัน มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.5 โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาถึงร้อยละ 86.6 ปัญหาจากยุง มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 87.3 โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาถึงร้อยละ 80.2 ปัญหาจากหนู มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 18.7 โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาถึงร้อยละ 87.7 ปัญหาเรื่องสุขภาพ
อนามัย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.8 โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาถึงร้อยละ 94.7 ในส่วนของ
ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.3 และปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจส่วนตัว มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 6.2 ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และปัญหาอื่น ๆ เช่น แมลงสาบ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.5 โดย
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขถึงร้อยละ 90.9 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทน
ครัวเรือนต่อปัญหาหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดขึ้นจากนํ้าเสีย แสดงดังรูปที่ 3.3.1-33 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-33 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
ต่อปัญหาหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดขึ้นจากน้ําเสีย 
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84.5%

ปัญหาจากแมลงวัน

มี
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รูปที ่3.3.1-33 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน 
ต่อปัญหาหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดขึ้นจากน้ําเสีย (ต่อ) 
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(2) ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 
ท่ีปรึกษาได้ทําการสํารวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์นํ้าเสียที่เกิดขึ้นของชุมชน โดยมี

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3.1-1 
 

ตารางท่ี 3.3.1-1 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 

สถานการณ์น้ําเสีย 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
(1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาน้ําในแม่นํ้าเจ้าพระยา และในคลองต่างๆ ไม่ให้เน่าเสีย 
     - เห็นด้วย 426 98.4 
     - ไม่แน่ใจ 7 1.6 
     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 
(2) น้ําในลําคลองในเขตเทศบาล ในขณะน้ีมีความสกปรกมาก เน่ืองจากมีปล่อยนํ้าเสียลง โดยไม่ผ่านการบําบัดเบื้องต้น
ก่อน 
     - เห็นด้วย 329 76.0 
     - ไม่แน่ใจ 92 21.2 
     - ไม่เห็นด้วย 12 2.8 
(3) ปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาล มีแนวโน้มรุ่นแรงเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตท่ีผ่านมา 
     - เห็นด้วย 345 79.7 
     - ไม่แน่ใจ 82 18.9 
     - ไม่เห็นด้วย 6 1.4 
(4) การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเทศบาล ไม่มีส่วนทําให้นํ้าในลําคลองเน่าเสีย 
     - เห็นด้วย 188 43.3 
     - ไม่แน่ใจ 173 39.9 
     - ไม่เห็นด้วย 73 16.8 
(5) ปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาล เป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีต้องแก้ไขโดยด่วน 
     - เห็นด้วย 337 77.8 
     - ไม่แน่ใจ 66 15.2 
     - ไม่เห็นด้วย 30 7.0 
(6) การแก้ไขเร่ืองปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาล  เป็นหน้าท่ีของทุกคนต้องช่วยกัน 
     - เห็นด้วย 350 80.8 
     - ไม่แน่ใจ 77 17.8 
     - ไม่เห็นด้วย 6 1.4 
(7) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิด “ผู้ใดก่อให้เกิดนํ้าเสีย ผู้นั้นควรเป็นผู้จ่ายค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย” 
     - เห็นด้วย 274 63.3 
     - ไม่แน่ใจ 127 29.3 
     - ไม่เห็นด้วย 32 7.4 
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ตารางท่ี 3.3.1-1 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 

สถานการณ์น้ําเสีย 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
(8) แหล่งชุมชนท่ีก่อให้เกิดปัญหาน้ําเสีย ควรมีการรวบรวมนํ้าเสียไปบําบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับต่าง ๆ 
     - เห็นด้วย 350 80.8 
     - ไม่แน่ใจ 76 17.6 
     - ไม่เห็นด้วย 7 1.6 
(9) ระบบบําบัดน้ําเสียรวม หมายถึง กรรมวิธีในการรวบรวมนํ้าเสีย เพื่อการบําบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับต่าง ๆ  
เพื่อประโยชน์ของชุมชน 
     - เห็นด้วย 342 79.0 
     - ไม่แน่ใจ 87 20.1 
     - ไม่เห็นด้วย 4 0.9 
(10) การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวม จะช่วยแก้ปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาลได้ 
     - เห็นด้วย 351 81.1 
     - ไม่แน่ใจ 71 16.4 
     - ไม่เห็นด้วย 11 2.5 
(11) ถ้ามีการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ประชาชนทุกคนควรต่อท่อเช่ือมนํ้าเสียจากบ้านเรือนไปเข้าระบบบําบัดนํ้า
เสียรวม 
     - เห็นด้วย 349 80.6 
     - ไม่แน่ใจ 79 18.2 
     - ไม่เห็นด้วย 5 1.2 
(12) ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากระบบบําบัดนํ้าเสียรวม คือประชาชนทุกคน 
     - เห็นด้วย 360 83.1 
     - ไม่แน่ใจ 68 15.7 
     - ไม่เห็นด้วย 5 1.2 
(13) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าผู้ใช้นํ้าทุกคน ควรมีส่วนช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบําบัดนํ้าเสีย 
     - เห็นด้วย 353 81.5 
     - ไม่แน่ใจ 75 17.3 
     - ไม่เห็นด้วย 5 1.2 

 
6) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ท่ีปรึกษาได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการระบายนํ้าเสียลงสู่คู คลอง 
หรือแหล่งนํ้าสาธารณะ โดยไม่มีการบําบัดนํ้าเสียให้ดีเสียก่อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คิดว่าการดําเนินการดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาต่อแหล่งนํ้าสาธารณะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 79.4 
และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งนํ้าสาธารณะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
20.6 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าปัญหานํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นกับคูคลองหรือแหล่งนํ้า



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของประชาชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3-40 
 

สาธารณะในเขตเทศบาลมีแหล่งกําเนิดจากชุมชนบ้านเรือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา
เป็นกลุ่มที่คิดว่ามีแหล่งกําเนิดมาจากร้านค้า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.2 เป็นกลุ่มที่คิดว่ามี
แหล่งกําเนิดมาจากตลาด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.0 เป็นกลุ่มที่คิดว่ามีแหล่งกําเนิดมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.6 และเป็นกลุ่มที่คิดว่ามีแหล่งกําเนิดมาจากแหล่ง
อ่ืน ๆ เช่น หมู่บ้าน และกลุ่มบ้านจัดสรร เป็นต้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยแผนภูมิแสดง
สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนที่มีความเห็นต่อการระบายน้ําเสียที่ไม่ได้ผ่าน
การบําบัดลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ และความเห็นต่อแหล่งกําเนิดน้ําเสียที่ทําให้เกิดปัญหานํ้าเน่าเสีย
ในเขตเทศบาล แสดงดังรูปที่ 3.3.1-34 

 

  
รูปที ่3.3.1-34 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนมีความเห็นต่อการ

ระบายน้ําเสียที่ไม่ได้ผ่านการบําบัดลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ และความเห็นต่อแหล่งกําเนิดน้ําเสียที่ทําให้
เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียในเขตเทศบาล 

  
 ทั้งน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าปัญหานํ้าเน่าเสียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเขต

เทศบาล มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 69.7 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาน้ําเสียเป็น
ปัญหาระดับปานกลาง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาเป็นกลุ่มที่คิดว่าปัญหาน้ําเสียเป็น
ปัญหาระดับต้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.9 และเป็นกลุ่มที่คิดว่าปัญหาน้ําเสียเป็นปัญหาระดับ
มาก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.7 โดยแผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อ
พิจารณาถึงระดับของปัญหานํ้าเสียของเขตเทศบาล แสดงดังรูปที่ 3.3.1-35  

20.6%
79.4%

ความคิดเห็นต่อการระบายนํ้าเสียที่ไม่ได้ผ่านการ
บําบัดลงสู่แหลง่นํ้าสาธารณะ
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ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อแหล่งกําเนิดนํ้า
เสียที่ทําให้เกิดปัญหานํ้าเน่าเสยีในเขตเทศบาล
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รูปที ่3.3.1-35แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเมือ่พิจารณาถึงระดับของปัญหาน้ํา

เสียของเขตเทศบาล 
 

 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการควรสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมโดยแบ่งเป็น โซน ๆ ย่อย ๆ เพ่ือบําบัดนํ้าเสียของอาคารบ้านเรือนก่อนทิ้งลงสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาเป็นผู้ที่เห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการ
เรื่องควรจัดให้มีการรณรงค์เรื่องการรักษาแหล่งน้ํา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.4 เป็นผู้ที่เห็นด้วย
กับการกําหนดมาตรการห้ามไม่ให้อาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาล ปล่อยน้ําใช้ที่ไม่มีการบําบัดก่อน
ทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.5 เป็นผู้ที่เห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการให้
เทศบาลฯ ควรจัดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ขึ้นมาดูแลนํ้าเสียของเทศบาลเป็นการเฉพาะ มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.7 เป็นผู้ที่เห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการให้มีการใช้กฎหมายบังคับให้
ทุกหลังคาเรือนต้องจัดสร้างระบบบําบัดน้ําในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.3 
เป็นผู้ที่เห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการอื่น ๆ (ซ่ึงไม่ระบุมาตรการ) มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.2 
และเป็นผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็นต่อการกําหนดมาตรการ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.5 โดยแผนภูมิ
แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการกําหนดมาตรการต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 3.3.1-36 
และเม่ือสอบถามความคิดเห็นต่อการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน เพ่ือใช้ในการบําบัดนํ้าเสีย
ของอาคารบ้านเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.2 โดยให้เหตุผลว่า การดําเนินการ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียจะช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นจากแม่นํ้าลําคลอง ลดปัญหาน้ําเน่าเสียและ
ทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้น ซ่ึงจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทําให้ชุมชนหน้าอยู่มากขึ้น ในส่วนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยต่อการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.1 ให้
เหตุผลว่า ไม่ทราบว่าเทศบาลจะบําบัดน้ําได้ดีจริงหรือไม่ และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความ
คิดเห็นว่าไม่แน่ใจต่อการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.7 เนื่องจากไม่ทราบ

30.3%

24.9%

38.1%

6.7%

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของระดับความรุนแรงของ
ปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาล

ไม่มีปัญหา

เริ่มมีปัญหา

มีปัญหาปานกลาง

มีปัญหามาก
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94.2%

2.1% 3.7%

ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างระบบบําบัดน้าํเสยีของชุมชน
เพ่ือบําบัดน้ําเสียของอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

รายละเอียดของการดําเนินโครงการ และไม่แสดงความคิดเห็น โดยแผนภูมิแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนในเขตเทศบาล แสดงดังรูปที่ 
3.3.1-37 

 

 
รูปที ่3.3.1-36 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการกําหนดมาตรการต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.1-37 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการก่อสร้างระบบบาํบัดน้าํเสีย

ของชมุชนในเขตเทศบาล 
  

8.3%

26.7%

5.7%

20.5%

23.4%

14.7%

0.5% 0.2%

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการกําหนดมาตรการ
ควรใช้กฎหมายบังคับให้ทุกหลังคาเรือนต้องจัดสร้างระบบบําบัดนํ้า
ในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง

ควรสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมโดยแบ่งเป็น โซนๆย่อยๆ เพ่ือ
บําบัดนํ้าเสียของอาคารบ้านเรือนก่อนท้ิงลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ

ควรใช้กฎหมายบังคับให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน ต้องมีระบบบําบัดนํ้า
เสียก่อนทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ

ห้ามไม่ให้อาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาล ปล่อยนํ้าใช้ท่ีไม่มีการ
บําบัดก่อนทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ

ควรจัดให้มีการรณรงค์เร่ืองการรักษาแหล่งนํ้า

เทศบาลฯควรจัดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ข้ึนมาดูแลน้ําเสียของ
เทศบาลเป็นการเฉพาะ

ไม่มีความเห็น

อื่น ๆ 
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8) การให้ความร่วมมือต่อการจัดการน้ําเสียชุมชน 
(1) ความร่วมมือในเร่ืองการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นท่ีของเขตเทศบาล 

ท่ีปรึกษาได้สอบถามความร่วมมือต่อการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
3 เรื่อง ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนทางระบายนํ้าใช้ของอาคารบ้านเรือนให้เข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้า
เสียเพ่ือนําน้ําเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของทางเทศบาล 2) การดักไขมัน เศษมูลฝอย เศษ
ตะกอน จากนํ้าทิง้ก่อนปล่อยเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียเพ่ือเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล 
และ 3) การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียขั้นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้วระบายลงสู่ท่อรวบรวมนํ้า
เสียเพ่ือเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียเสียรวมของเทศบาล ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็น แสดงดังตารางท่ี 3.3.1-2  มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 3.3.1-2 การแสดงความคิดเห็นต่อการร่วมมือในเรื่องการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นท่ี
ของเขตเทศบาล 
การดําเนินการตามแนวทางของ
เทศบาล 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

(1) การปรับเปลี่ยนทางระบายนํ้าใช้ของอาคารบ้านเรือนให้เข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือนํานํ้าเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียของทางเทศบาล 

- ยินดี 400 92.3 
- ไม่ยินดี 4 0.5 
- ไม่แน่ใจ 31 7.1 

(2) การดักไขมัน เศษมูลฝอย เศษตะกอน จากนํ้าทิ้งก่อนปล่อยเข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาล 

- ยินดี 401 92.6 
- ไม่ยินดี 4 0.9 
- ไม่แน่ใจ 28 6.5 

(3) การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียขั้นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้วระบายลงสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือเข้าสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสียเสียรวมของเทศบาล 

- ยินดี 400 92.6 

- ไม่ยินดี 1 0.2 
- ไม่แน่ใจ 32 7.4 

 
(1) การปรับเปลี่ยนทางระบายนํ้าใช้ของอาคารบ้านเรือนให้เข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียเพ่ือนํา

นํ้าเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของทางเทศบาล ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
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ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือต่อการดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.4 และมี
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นว่าไม่ยินดี และไม่แน่ใจที่จะให้ความร่วมมือต่อการ
ดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 7.6  

(2) การดักไขมัน เศษมูลฝอย เศษตะกอน จากน้ําท้ิงก่อนปล่อยเข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือ
เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้สัมภาษณ์มีความยินที่ที่จะให้ความ
ร่วมมือต่อการดําเนินการดังกล่ าว คิด เป็นสัดส่วน ร้อยละ  92.6 และมีผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่าไม่ยินดี และไม่แน่ใจท่ีจะให้ความร่วมมือต่อการ
ดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 7.4 

(3) การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียขั้นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้วระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้ํา
เสียเพ่ือเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเสียรวมของเทศบาล ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้สัมภาษณ์มีความยิน
ท่ีท่ีจะให้ความร่วมมือต่อการดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.6 และมี
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นว่าไม่ยินดี และไม่แน่ใจที่จะให้ความร่วมมือต่อการ
ดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 7.4 

 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาได้สอบถามความพึงพอใจต่อการเก็บค่าบริการสําหรับการบําบัดนํ้าเสียในกรณี
ท่ีมีการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความยินดีท่ีจะจ่าย
ค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.4 โดยมีความเห็นเน่ืองมาจาก การ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียจะช่วยให้น้ําในแม่น้ําลําคลองใช้ได้อีกครั้ง พร้อมท้ังต้องการให้
หน่วยงานเทศบาลมีการปรับปรุง และเร่งแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียอย่างเร่งด่วน เพ่ือทําให้ชุมชนมี
ความสะอาด น่าอยู่ และมีความเจริญมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความ
คิดเห็นว่าไม่ยินดี หรือไม่แน่ใจต่อการจ่ายค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.3 
เพราะมีเหตุผลมาจาก ไม่แน่ใจในการดําเนินงานของทางเทศบาลว่าสามารถดําเนินการได้จริง
หรือไม่ และไม่ทราบว่าจะบําบัดได้ดีหรือไม่ รวมทั้งมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานดังกล่าวเป็น
หน้าท่ีของทางภาครัฐเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และมีความคิดว่าประชาชนมีการเสียภาษีไปแล้วจึงไม่
ควรรับภาระในส่วนนี้ และมีความคิดเห็นว่าไม่ทราบรายละเอียดของการดําเนินโครงการ โดย
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือพิจารณาความพึงพอใจต่อการจ่าย
ค่าบริการในการบําบัดน้ําเสีย แสดงดังรูปท่ี 3.3.1-38 
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82.4%

3.3% 14.3%

ความพึงพอใจต่อการจ่ายค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย

ยินดี 

ไม่ยินดี

ไม่แน่ใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.1-38 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการ

จ่ายค่าบริการในการบําบัดน้าํเสีย 
 

(2) ความคิดเห็นต่อการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ําเสีย  
ที่ปรึกษาได้ทําการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของหลัก/วิธีการที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นสมควรต่อการนํามาคํานวณค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าควรคิดเป็นสัดส่วนตามปริมาณนํ้าประปาที่ใช้ มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 64.4 รองลงมาเป็นกลุ่มที่คิดว่าควรเก็บอัตราตายตัวเท่ากันหมดทุกหลัง มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 12.2 เป็นกลุ่มที่คิดว่าควรเก็บตามวิธีการท่ีทางการ/เทศบาลฯ กําหนด มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 11.3 เป็นกลุ่มที่คิดว่าควรคิดจากจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.8 เป็นกลุ่มที่คิดว่าควรคิดตามขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.4 เป็นกลุ่มที่คิดว่าควรเก็บเฉลี่ยเท่ากันตามประเภทการใช้อาคาร มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.4 เป็นกลุ่มที่คิดว่าควรมีวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ (ซ่ึงไม่เสนอวิธีคิด) มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.9 และเป็นกลุ่มที่ คิดว่าควรจัดเก็บโดยคิดเป็นร้อยละของภาษี
โรงเรือน/ที่ดิน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.5 โดยแผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านหลังการ/วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการคํานวณค่าบริการ
ที่จะใช้ในการจัดเก็บในการบําบัดนํ้าเสีย แสดงดังรูปที่ 3.3.1-39ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจัดเก็บ
ค่าบริการในการบําบัดน้ําเสีย โดยการคิดเป็นสัดส่วนตามปริมาณนํ้าประปาที่ใช้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่ามีความพึงพอใจในการจ่ายค่าบริการในการบําบัดน้ําเสียที่ราคา 
10 – 16 บาท 
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64.4%

4.4%

4.8%

1.4%
12.2%

0.5%
11.3%

0.9%

หลักการ/วิธีการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการคํานวณค่าบริการ
ที่จะใช้ในการจัดเก็บในการบําบัดน้ําเสีย

คิดเป็นสัดส่วนตามปริมาณน้ําประปาที่ใช้

คิดตามขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร

คิดจากจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน

เก็บเฉล่ียเท่ากันตามประเภทการใช้อาคาร

เก็บอัตราตายตัวเท่ากันหมดทุกหลัง

เก็บโดยคิดเป็นร้อยละของภาษีโรงเรือน/ที่ดิน

เก็บตามวิธีการที่ทางการ/เทศบาลฯ กําหนด

อ่ืน ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.3.1-39 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านหลังการ/วิธีการที่เห็นว่า
เหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการคํานวณค่าบริการที่จะใช้ในการจัดเก็บในการบําบัดน้ําเสีย 
   

 นอกจากน้ี ที่ปรึกษายังได้สอบถามความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่ใช้ในการบําบัดน้ํา
เสียต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยแยกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

 

(1) กรณีที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให้อยู่ในระดับที่พอใช้ (ไม่มี
ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อ
อัตราค่าบริการที่ 60 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาเป็นกลุ่ม
ที่มีความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่ 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
29.6 เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่ออัตราการบริการที่น้อยกว่า 15 บาท/ครัวเรือน/เดือน มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.1 เป็นกลุ่มที่ มีความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่ 40 บาท/
ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.6 เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่ 
100 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.1 เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่ออัตรา
ค่าบริการท่ี 80 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.9 และเป็นกลุ่มที่มีความพึง
พอใจต่ออัตราค่าบริการที่ 150 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.5 โดย
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการในการบําบัดน้ําเสียที่ควรจัดเก็บในกรณีที่ 1 
แสดงดังรูปที่ ที่ 3.3.1-40 (ก) 

(2) กรณีที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากระดับเสื่อมโทรมให้อยู่ในระดับดี (สิ่งมีชีวิตใน
น้ําอาศัยอยู่ได้) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่ออัตรา
ค่าบริการที่ 90 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48.7 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มี
ความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการท่ี 30 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 30.7 
เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่ออัตราการบริการที่น้อยกว่า 30 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วน
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14.1%

29.6%

4.6%

49.2%

0.9%
1.1% 0.5% 0.0%

ความพึงพอใจต่ออัตราการบริการในการบําบัดนํ้าเสีย (กรณีที่ 1)
น้อยกว่า 15 บาท/ครัวเรือน/เดือน

20 บาท/ครัวเรือน/เดือน

40 บาท/ครัวเรือน/เดือน

60 บาท/ครัวเรือน/เดื

80 บาท/ครัวเรือน/เดือน

100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

13.5%

30.7%

6.7%

48.7%

0.2%
0.2% 0.0% 0.0%

ความพึงพอใจต่ออัตราการบริการในการบําบัดนํ้าเสีย (กรณีที่ 2)
น้อยกว่า 30 บาท/ครัวเรือน/เดือน

30 บาท/ครัวเรือน/เดือน

60 บาท/ครัวเรือน/เดือน

90 บาท/ครัวเรือน/เดื

120 บาท/ครัวเรือน/เดือน

150 บาท/ครัวเรือน/เดือน

คิดเป็นร้อยละ 13.5 เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่ 60 บาท/ครัวเรือน/
เดือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.7 และเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่ 120 
บาท/ครัวเรือน/เดือน และ 150 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซ่ึงมีสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 0.2 
โดยแผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียที่ควรจัดเก็บในกรณีที่ 
1 แสดงดังรูปที่ 3.3.1-40 (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-40 (ก) กรณีที ่1 การปรับปรงุคุณภาพน้ําจากระดับเส่ือมโทรมให้อยู่ในระดับที่พอใช้ 
(ไม่มปัีญหากล่ินเหม็นรบกวน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.1-40 (ข) กรณีที่ 2 การปรับปรงุคุณภาพน้ําจากระดับเส่ือมโทรมให้อยู่ในระดับดี 
(ส่ิงมีชีวิตในนํ้าอาศัยอยู่ได้) 
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24.0%

55.4%

6.5%

1.2%

12.9%

0.0%

ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบดัน้ําเสยี
ท่ีเหมาะสมและสะดวกท่ีสดุ

ให้เทศบาลออกเทศบัญญัติจัดเก็บค่าบริการน้ีโดยเฉพาะ เก็บเป็นรายเดือนพร้อมกับค่านํ้าประปา

เก็บเป็นรายเดือนพร้อมกับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เก็บเป็นรายปีรวมไปกับค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

แล้วแต่เทศบาลจะกําหนด อ่ืน ๆ 

(3) ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมและ
สะดวก  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อวิธีการจัดจัดเก็บค่าบริการในการบําบัด
น้ําเสียที่เหมาะสมและสะดวกที่สุด ได้แก่ จัดเก็บเป็นรายเดือนพร้อมกับค่าน้ําประปา มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  55.4 รองลงมาเป็นกลุ่มที่คิดว่าให้เทศบาลออกเทศบัญญัติจัดเก็บ
ค่าบริการนี้โดยเฉพาะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.0 กลุ่มที่คิดว่าแล้วแต่เทศบาลจะกําหนด 
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.9 กลุ่มที่คิดว่าจัดเก็บเป็นรายเดือนพร้อมกับค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.5 และเป็นกลุ่มที่คิดว่าจัดเก็บเป็นรายปีรวมไปกับค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดิน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยแผนภูมิแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการ
จัดเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมและสะดวก แสดงดังรูปที่ 3.3.1-42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.1-41 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้าํเสียที่เหมาะสม

และสะดวก 
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9) ข้อเสนอแนะต่อการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาล แสดงดังตารางท่ี 3.3.1-3 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางท่ี 3.3.1-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ําเสีย
ในเขตเทศบาล 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. การแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
- ไม่มี 164 37.9 
- มี  269 62.1 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรจัดให้มีการรณรงค์เรื่องการรักษาแม่น้ํา 
* ให้มีการอบรมเกี่ยวกับน้ําเสีย 
* ควรมีการบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนก่อนระบายลงแหล่งนํ้าสาธารณะ  
* ควรบําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงคลอง  
* ให้ช่วยกันดูแลในชุมชน  
* อยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วน  
* ควรมีการลอกคลองบ่อย ๆ  
* ควรเรียกอบรมในชุมชน 
* ไม่ควรท้ิงขยะลงในลําคลอง  
* ให้มีการเข้ามาตรวจสอบทุกเดือน 
* อย่าท้ิงของเสียลงในแหล่งนํ้า  
* ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
* จัดให้มีการอบรมให้ชุมชนทําตามอย่างถูกต้อง 
* ควรมีการลอกคลองบ้าง  
* ควรมีการลอกท่อนํ้าท้ิง  
* อยากให้เทศบาลมาขุดบ่อนํ้าเสีย 
* ควรจัดการประชุมในชุมชน 
* ให้ออกกฎระเบียบให้เรียบร้อย 
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ตารางท่ี 3.3.1-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ําเสีย
ในเขตเทศบาล 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

2. การดําเนินโครงการบําบัดนํ้าเสียรวมในเขตเทศบาล 
- ไม่มี 382 88.2 
- มี 51 11.8 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรมีบ่อบําบัดนํ้าเสีย  
* ควรมีการบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงคลอง  
* ในอนาคตควรมีบ่อบําบัดนํ้าเสีย 
3. การจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลฯ 

- ไม่มี 347 80.1 
- มี 86 19.9 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรเก็บเป็นรายเดือนพร้อมกับค่านํ้าประปา  
* ไม่ควรเก็บแพงเกินไป 
* ควรจัดเก็บด้วยความยุติธรรม  
* ควรดูความเหมาะสม 
* ไม่ควรจัดเก็บเน่ืองจากเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ 
* ไม่ควรจัดเก็บเน่ืองจากมีการเก็บภาษีไปแล้ว 
4. การป้องกันและการจัดการกับปัญหาน้ําเสียในอนาคต 

- ไม่มี 395 91.2 
- มี 38 8.8 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรมีระบบบําบัดน้ําเสียจากบ้านเรือนก่อนทิ้งลงสู่แม่นํ้าสาธารณะ 
* ควรสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมโดยแบ่งเป็นโซนๆ ย่อยๆ เพ่ือบําบัดนํ้าเสียของอาคารบ้านเรือนก่อนท้ิง
ลงสู่แม่นํ้าสาธารณะ 
* เทศบาลควรดําเนินการอย่างเร่งด่วน 
* ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทํางาน 
* บ้านทุกหลังควรมีการบําบัดนํ้าเสีย 
* ป้องกันไม่ให้ท้ิงขยะหรือของเสียลงแม่นํ้า 
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ตารางท่ี 3.3.1-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ําเสีย
ในเขตเทศบาล 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

* ควรสร้างจิตสํานึกให้ท้ิงขยะลงถัง 
* ให้เทศบาลออกสํารวจบ่อย ๆ 
5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการระบบบําบัดนํ้าเสียและการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลฯ 

- ไม่มี 406 93.8 
- มี 28 6.2 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
* ควรประชุมหัวหน้าชุมชน  
* ควรเรียกชุมชนประชุม  
* ควรให้ชาวบ้านเสนอความคิดเห็น 
* ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทํางาน  
* ควรประชาสัมพันธ์ผ่านคณะกรรมการหมูบ้านและไปเผยแพร่ให้ลูกบ้านทราบ 
* ควรประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
* ควรทําใบปลิว 
6. การให้ความรู้ เช่น การบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน การเชื่อมต่อท่อเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสีย เป็นต้น 

- ไม่มี 400 92.4 
- มี 33 7.6 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
* ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย 
* ควรมีการอบรมให้ความรู้ให้มากกว่าน้ี 
* ควรช่วยกันดูแลแม่นํ้า 
* ควรจัดอบรมเก่ียวกับการใช้บ่อบําบัดให้แก่ประชาชน 
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3.3.2 กลุ่มตัวแทนสถานประกอบการ  
 

 ที่ปรึกษาได้ทําการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงสามารถสรุปผลการสํารวจข้อมูลและความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจํานวน 29 แห่ง ประกอบด้วย  

- สถานประกอบกิจการประเภทป๊ัมนํ้ามัน จํานวน 1 แห่ง 
- ตลาดสด จํานวน 1 แห่ง 
- สถานประกอบกิจการที่ให้บริการด้านการซ่อมรถยนต์หรือติดต้ังเครื่องยนต์ จํานวน 5 แห่ง 
- ผู้ประกอบการให้เช่าที่พักอาศัย จํานวน 5 แห่ง 
- โรงเรียนและสถานศึกษา จํานวน 3 แห่ง 
- โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล จํานวน 3 แห่ง 
- ผู้ประกอบการในอาคารสํานักงาน จํานวน 1 แห่ง 
- ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 1 แห่ง  
- ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร จํานวน 9 แห่ง  

โดยผลการสํารวจมีรายละเอียดดังน้ี  
 

1)  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(1) เพศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 65.5 และเป็นเพศ
ชาย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 34.5 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถาน
ประกอบกิจการจําแนกตามเพศ แสดงดังรูปที่ 3.3.2-1 

 

 
 

รูปที ่3.3.2-1แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการ 
จําแนกตามเพศ 

34.5%
65.5%

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสถานประกอบกิจการ
(จําแนกตามเพศ)

ชาย

หญิง
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0.0%

20.7%

24.1%
34.5%

13.8%

6.9%

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ตัวแทนสถานประกอบกิจการ
(จําแนกตามอายุ)

น้อยกว่า 20 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

(2) อายุ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 34.5 

รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.1 มากกว่า 60 ปี ขึ้น
ไป มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.5 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
20.0 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.9 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 20-
30 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 7.6 และกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.7 โดย
แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนกตาม
อายุ แสดงดังรูปที่ 3.3.2-2 

รูปที่ 3.3.2-2 แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนก
ตามอายุ 
 

(3) สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพอ่ืน ๆ เช่น ผู้พนักงาน, ผู้ดูแล, ครู, 

เจ้าหน้าที่, ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ช่าง, ลูกจ้าง, หลานเจ้าของ, ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย เป็น
ต้น โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาเป็นผู้มีสถานภาพเป็นเจ้าของกิจการ มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.6 และเป็นกลุ่มผู้มีสถานภาพเป็นผู้จัดการ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
20.7 6.1 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการ
จําแนกตามสถานภาพในสถานประกอบกิจการ แสดงดังรูปที่ 3.3.2-3 
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27.6%

20.7%
51.7%

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ตัวแทนสถานประกอบกิจการ
(จําแนกตามสถานภาพ)

เจ้าของกิจการ

ผู้จัดการ

อื่นๆ 

100%

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ตัวแทนสถานประกอบกิจการ
(จําแนกตามการนับถือศาสนา)

พุทธ

คริสต์

อิสลาม

อื่นๆ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.2-3 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนก
ตามสถานภาพในสถานประกอบกิจการ 

 
(4) การนับถือศาสนา 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 โดย
แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนกตาม
การนับถือศาสนา แสดงดังรูปที่ 3.3.2-4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.2-4 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการ 
จําแนตามการนับถือศาสนา 
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13.8%

17.2%

41.4%

6.9%

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ตัวแทนสถานประกอบกิจการ
(จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสดุ)

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

(5) การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 41.4 รองลงมาเป็นกลุ่มที่การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 20.7 กลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 17.2 กลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 13.8 และกลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 6.9 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบ
กิจการจําแนกตามการศึกษาสูงสุด แสดงดังรูปที่ 3.3.2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.2-5 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการ 
จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 
2) ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ 

 

(1) ลักษณะหรือประเภทของสถานประกอบกิจการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าสถานประกอบกิจการของตนเป็นประเภทอื่น ๆ 

เช่น ป๊ัมน้ํามัน อู่ซ่อมรถ สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
41.4 รองลงมาเป็นกลุ่มที่ระบุว่าสถานประกอบกิจการของตนเป็นร้านอาหาร/ภัตตาคาร มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 31.0 กลุ่มที่ระบุว่าสถานประกอบกิจการของตนเป็นหอพัก ห้องเช่า 
บ้านเช่า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17.2 และกลุ่มที่ระบุว่าสถานประกอบกิจการของต้นเป็น
ตลาด โรงงาน/อุตสาหกรรม และบริษัท/สํานักงาน มีสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 3.4 โดย
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17.2%

31.0%

3.4%3.4%
3.4%

41.4%

ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบกิจการ
(จําแนกตามลักษณะหรือประเภทของสถานประกอบกิจการ)

หอพัก ห้องเช่า บ้านเช่า

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร

ตลาด

โรงงาน/อุตสาหกรรม

บริษัท/สํานักงาน

อ่ืน ๆ 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนก
ตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 3.3.2-6  

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.2-6 แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลของสถานประกอบกิจการจําแนกตามลักษณะหรือประเภท
ของสถานประกอบกิจการ 

 
3) สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของครัวเรือน 

 
(1) ปัญหาเก่ียวกับความเส่ือมโทรมทางด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดในชุมชนที่อาศัยอยู่ 

การพิจารณาลําดับของปัญหาตามข้อมูลที่ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับจาก
แบบสอบถาม พบว่า ปัญหาที่พบมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ปัญหาน้ําท่วม/นํ้าขัง มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 41.4 ปัญหาที่พบรองลงมาเป็นลําดับที่ 2 ได้แก่ ปัญหาเรื่องนํ้าเน่าเสีย มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 69.2 และปัญหาที่พบเป็นลําดับที่ 3 ได้แก่ ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 27.3 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถาน
ประกอบกิจการจําแนกตามปัญหาที่ผู้สัมภาษณ์คิดว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญใน
พ้ืนที่ศึกษา แสดงดังรูปที่ 3.3.2-7 
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รูปที ่3.3.2-7แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบ
กิจการจําแนกปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่สําคัญในพื้นที่ศึกษา 

 

(2) บ้านที่ประสบปัญหาเรื่องยุง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการประสบปัญหาเรื่องยุงในระดับมาก มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 55.2 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
24.2 กลุ่มที่มีปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.8 กลุ่มที่มีปัญหา
ระดับค่อนข้างน้อย และกลุ่มที่มีปัญหาระดับน้อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.4 โดยแผนภูมิ
แสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนกตามระดับผู้มี
การประสบปัญหาเรื่องยุง แสดงดังรูปที่ 3.3.2-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.2-8แผนภมูิแสดงสดัส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบ

กิจการจําแนกตามการประสบปัญหาเรื่องยุง 
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(3) การประสบปัญหาน้ําท่วม 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องนํ้าท่วม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 11.1 

และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้รับความเสียหายจากปัญหานํ้าท่วม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 88.9 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าในพื้นที่ศึกษาจะมีเหตุการณ์นํ้าท่วมเกิดข้ึนเม่ือ
เกิดฝนตกหนักในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง, 2 ช่ัวโมง, 4-5 ช่ัวโมง, 10 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง 
และมีระดับน้ําสูงถึง 1 เมตร ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ศึกษาจะมีการท่วมขังของ
น้ําอยู่ในพ้ืนที่ใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง, 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน, 2-3 เดือน และ 20 วัน เป็น
ต้น โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนก
ตามระดับผู้มีการประสบปัญหาเรื่องนํ้าท่วม แสดงดังรูปที่ 3.3.2-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.2-9 แผนภมูิแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบ

กิจการจําแนกตามการประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วม 
 

(4) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลควรแก้ไข 
จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางเทศบาลควร

เข้ามาดําเนินการแก้ไข พบว่า ปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นปัญหาที่ทางเทศบาล
ควรเข้ามาแก้ไขมากท่ีสุด คือปัญหานํ้าท่วม/นํ้าขัง และปัญหาขยะมูลฝอย มีสัดส่วนที่เท่ากัน 
คือ คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาได้แก่ ปัญหานํ้าเน่าเสีย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 19.3 
ปัญหาเสียงดัง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.3 ปัญหาอากาศเสีย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.3 
และปัญหาจากกลิ่นเหม็น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนกตามปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้
เทศบาลแก้ไข แสดงดังรปูที่ 3.3.2-10 
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รูปท่ี 3.3.2-10 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนก

ตามปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีต้องการให้เทศบาลแก้ไข 
 

(5) การเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล 
จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยในเรื่องการ

เจ็บป่วยและการเข้ารับการรักษาพยาบาล พบว่า ในครัวเรือนของพ้ืนที่ศึกษามีการเจ็บป่วย
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 71.0 มีการเจ็บป่วยเป็นโรค
ระบบทางเดินอาหาร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.2 และมีการเจ็บป่วยเป็นอ่ืน ๆ เช่น 
โรคเบาหวาน , ไข้หวัด เป็นต้น หรือผู้ระบุว่าไม่มีโรค หรือผู้ท่ีไม่ได้ระบุโรค มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 25.8  

 

4)  ข้อมูลการคมนาคมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน 
 

(1) สภาพพ้ืนผิวถนนในเขตเทศบาล และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสัญจรในเขตเทศบาล 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพถนนในเขตเทศบาลพบว่า โดยส่วนใหญ่

ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 31.0 และมี
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสภาพถนนในเขตเทศบาลควรปรับปรุง มีสัดส่วนร้อยละ 69.0 
เน่ืองจาก ถนนมีความชํารุด แคบ ทําให้เกิดอุบัติเหตุ มีสภาพไม่ดีเท่าที่ควร มีสภาพเป็นหลุม/
บ่อ มีลักษณะแคบและบางจุดมีพ้ืนท่ีผิวขรุขระ มีการทรุดตัวเป็นหลุมหลายจุด ถนนชํารุดไม่มี
ท่อระบายนํ้าทําให้นํ้าท่วมขังในช่วงท่ีมีฝนตกหนัก เป็นต้น โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบ
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31%

69%

ความเห็นต่อสภาพถนนในเขตเทศบาล

ใช้งานได้ดี

ควรปรับปรุง

10.3%

75.9%

13.8%

ความเห็นต่อสภาพการจราจรในเขตเทศบาล

ไม่มีปัญหา

มีปัญหาเนื่องจากรถติด

มีปัญหาเนื่องจากผู้ใช้รถขาด
วินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

แบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนกตามความคิดเห็นต่อสภาพถนนใน
เขตเทศบาล แสดงดังรูปที่ 3.3.2-11 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.2-11 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนก

ตามความคิดเห็นต่อสภาพถนนในเขตเทศบาล 
 

เม่ือพิจารณาสภาพการจราจรในเขตเทศบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า
มีปัญหาเนื่องจากรถติด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมาเป็นผู้ที่ คิดว่ามีปัญหา
เนื่องจากผู้ใช้รถขาดวินัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.8 และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่คิดว่าไม่มีปัญหา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.3 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนกตามความเห็นต่อสภาพ
การจราจรในเขตเทศบาล แสดงดังรูปที่ 3.3.2-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.2-12 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนก

ตามความคิดเห็นต่อสภาพจราจรในเขตเทศบาล 
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3.4% 10.3%

86.3%

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าํธรรมชาติในชุมชน

มี ใช้ในการคมนาคม

มี ใช้ในกระบวนการผลิต

ไม่มี

(2) การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาติในชุมชน 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าธรรมชาติในชุมชน มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 86.3 และมีผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าธรรมชาติในชุมชน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
13.7 โดยมีการใช้ในการคมนาคม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.4 ใช้ในกระบวนการผลิต มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 10.3 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนกตามการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาติในชุมชน แสดงดังรูปที่ 3.3.2-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.2-13 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการจําแนก

ตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาติในชุมชน 
 

(3) ปัญหาการใช้ไฟฟ้า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

75.9 และมีปัญหาจากการใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.1 โดยเกิดปัญหาเนื่องจาก
ไฟฟ้าดับบ่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.3 เกิดปัญหาไฟตก (ไฟฟ้าไม่พอใช้) มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 13.8 โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบ
กิจการจําแนกตามปัญหาจากการไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 3.3.2-14  
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10.3%
13.8%

75.9%

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าํธรรมชาติในชุมชน

มีปัญหาเนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อย

มีปัญหาเนื่องจากไฟตก (ไฟฟ้าไม่
พอใช้)

ไม่มีปัญหา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.2-14 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการ 
จําแนกตามปัญหาจากการไฟฟ้า 

 
5)  ข้อมูลการใช้น้ําและการจัดการน้ําเสียของครัวเรือน 

(1) ปริมาณการใช้น้ํา และค่าใช้จ่ายในการใช้น้ํา  
ปริมาณการใช้น้ํารวม  

การพิจารณาปริมาณการใช้น้ํารวมของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถาน
ประกอบกิจการ ในเชิงปริมาณการใช้น้ําต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปริมาณ
การใช้น้ํารวมน้อยที่สุด เท่ากับ 150 ลบ.ม./เดือน และมีปริมาณการใช้นํ้ารวมมากที่สุด 
เท่ากับ 1,805 ลบ.ม./เดือน  
 ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ํา 

การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการใช้นํ้าของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวแทนสถานประกอบ
กิจการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายในการใช้ โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้
น้ําต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 300-30,987 บาท  

 
(2) ระบบบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบกิจการ  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าในสถานประกอบการไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 72.4 และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าในในสถานประกอบการมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.6 โดยส่วนใหญ่ตอบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียของ
สถานประกอบการยังมีการใช้งานอยู่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 75.0 โดยระบุว่าระบบบําบัด
น้ําเสียยังใช้การได้ดี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 87.5 และระบุว่าระบบบําบัดน้ําเสียใช้งานไม่ได้ 
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มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.5 นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ระบบบําบัดนํ้าเสียของ
สถานประกอบการจะใช้ระบบบ่อผึ่ง และระบบบ่อเติมอากาศ มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 และเป็นระบบตะกอนเร่ง และระบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบถัง SATs และระบบการ
ใช้สารเคมี มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ คิดเป็นร้อยละ 25.0 โดยเม่ือสอบถามปริมาณน้ําเสียที่เข้า
ระบบบําบัดน้ําเสีย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่ามีปริมาณนํ้าเสียที่ผ่านเข้าระบบ
บําบัดปริมาณ 6 - 50 ลบ.ม./วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียจํานวน 1-5 คน 
ทั้งน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้มีการนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ มี
สัดส่วนร้อยละ 75.0 และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วไปใช้
ประโยชน์ มีสัดส่วนร้อยละ 25.0 ด้วยการนําไปใช้รดน้ําต้นไม้ หรือนํากลับไปใช้ในโรงงาน
ใหม่ เป็นต้น โดยแผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระบบบําบัดน้ํา
เสียในชุมชน แสดงดังรูปที่ 3.3.2-15 

 

  

 
รูปที ่3.3.2-15  แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในสถานประกอบกิจการ 
  

72.4%
27.6%

การมีระบบบําบัดน้ําเสียในสถานประกอบ
กิจการ

ไม่มี มี 

12.5%

87.5%

การใช้งานของระบบบําบัดน้ําเสียในสถาน
ประกอบการ

ใช้งานไม่ได้ ใช้งานได้ดี

12.5%

12.5%

25%
25%

25%

ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียในสถาน
ประกอบการ

ระบบบ่อผึ่ง ระบบบ่อเติมอากาศ

ระบบตะกอนเร่ง ไม่ทราบ

อ่ืน ๆ 

75%

25%

การนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วไปใช้
ประโยชน์

ไม่ใช้ นําไปใช้ประโยชน์ 
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10.3%

62.1%
6.9%

13.8%
6.9%

วิธีการกําจัดน้ําเสียจากครัวเรือน

ระบายนํ้าไปลงพื้นท่ีว่างนอกเขตบ้าน

ใช้ท่อหรือรางระบายนํ้าเช่ือมต่อไปยังท่อระบายน้ําของเทศบาล

ปล่อยลงสู่คู คลอง หรือลํานํ้าสาธารณะ

ต่อลงบ่อดิน/บ่อพัก ให้ซึมหายไปเอง

อ่ืน ๆ

(3) การจัดการน้ําเสียจากสถานประกอบกิจการ  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าในสถานประกอบกิจการไม่มีการจัดการนํ้าเสียก่อน

ระบายทิ้ง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมามีการจัดการนํ้าเสียในสถานประกอบ
กิจการโดยการตักไขมันและเศษอาหารก่อนระบายนํ้าทิ้ง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.2 มีการ
จัดการนํ้าเสียในสถานประกอบกิจการด้วยระบบบ่อเกรอะบ่อซึม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
13.8 มีการจัดการนํ้าเสียในสถานประกอบกิจการด้วยระบบบําบัดถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป 
และการบําบัดด้วยบ่อเติมอากาศ หรือระบบบําบัดนํ้าเสียในกระบวนการผลิต มีสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ คิดเป็นร้อยละ 3.4 นอกจากน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ามีการจัดการ
น้ําเสียที่ใช้แล้วจากสถานประกอบกิจการด้วยการใช้ท่อหรือรางระบายนํ้าเช่ือมต่อไปยังท่อ
ระบายนํ้าของเทศบาล มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีการจัดการด้วย
การต่อลงบ่อดิน/บ่อพัก ให้ซึมหายไปเอง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.8 เป็นกลุ่มที่มีการ
จัดการด้วยวิธีการระบายน้ําไปลงพ้ืนที่บ้านนอกเขตบ้าน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.3 และ
เป็นกลุ่มที่มีการจัดการด้วยการปล่อยลงสู่คู คลอง หรือลําน้ําสาธารณะ หรือใช้วิธีอ่ืน ๆ เช่น 
ระบบบ่อเกรอะหรือบ่อซึมและบําบัดต่อในถังบําบัด, นํานํ้าที่ผ่านการบําบัดเก็บในแทงค์เพ่ือ
นํากลับมาใช้รดน้ําต้นไม้ เป็นต้น มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ คิดเป็นร้อยละ 6.9 โดยแผนภูมิแสดง
การจัดการนํ้าเสียจากครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงดังรูปที่ 3.3.2-16 

 

 

 
รูปที ่3.3.2-16 แผนภมูิแสดงการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

55.2%
24.2%

13.8%
3.4%

3.4%

การจัดการน้ําเสียก่อนระบายท้ิง

ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย
มีการดักไขมันและเศษอาหารก่อนระบายน้ําทิ้ง
มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อเกรอะบ่อซึม
มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบระบบถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรปู
อื่นๆ
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(4) การจัดการน้ําเสียจากส้วม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ามีการจัดการนํ้าเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้า

ถังบําบัดสําเร็จรูปอย่างเดียว และต่อจากถังบําบัดสําเร็จรูปเข้าท่อเทศบาล มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 44.8 รองลงมามีการจัดการนํ้าเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูป
และบ่อซึม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.7 มีการจัดการนํ้าเสียจากส้วมด้วยการต่อจากส้วมเข้า
บ่อเกรอะและบ่อซึม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17.5 มีการจัดการนํ้าเสียจากส้วมด้วยการต่อ
จากส้วมเข้าท่อระบายน้ํา หรือต่อจากส้วมเข้าบ่อเกรอะอย่างเดียว และต่อจากบ่อเกรอะเข้า
ท่อเทศบาล หรือต่อจากส้วมเข้าบ่อเกรอะอย่างเดียว และต่อจากบ่อเกรอะปล่อยลงสู่คลอง 
หรือต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูปอย่างเดียว และต่อจากถังบําบัดสําเร็จรูปปล่อยลงสู่
คลอง หรือวิธีอ่ืนซ่ึงไม่ได้ระบุ มีสัดส่วนท่ีเท่ากันคือ ร้อยละ 3.4 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องส้วมเต็ม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 82.8 ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
ประสบปัญหาเรื่องส้วมเต็ม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17.2 โดยมีระยะเวลาในการเกิดปัญหา
ต้ังแต่ 5-12 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะดําเนินการแก้ไขด้วยวิธีการจ้างรถของเทศบาลมากําจัด มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 80.0 และวิธีการจ้างรถของบริษัทเอกชนมากําจัด มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 20.0 โดยแผนภูมิแสดงการจัดการนํ้าเสียจากส้วมของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงดัง
รูปท่ี 3.3.2-17 
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82.8%

17.2%

ปัญหาเรื่องส้วมเต็ม

ไม่เคยเต็ม เคยเต็ม

80%

20%

การจัดการในกรณีส้วมเต็ม

จ้างรถของเทศบาลมาดูด จ้างรถของเอกชนมาดูด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่3.3.2-17 แผนภมูิแสดงการจัดการน้ําเสียจากส้วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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17.5%

20.7%

3.4%3.4%

44.8%

3.4% 3.4%

การกําจัดของเสียจากส้วม

ต่อจากส้วมเข้าท่อระบายนํ้า

ต่อจากส้วมเข้าบ่อเกรอะและบ่อซึม

ต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูปและบ่อซึม

ต่อจากส้วมเข้าบ่อเกรอะอยา่งเดียว และต่อจากบ่อเกรอะเข้าท่อเทศบาล

ต่อจากส่วนมเข้าบ่อเกรอะอยา่งเดียว และต่อจากบ่อเกรอะปล่อยลงสูค่ลอง

ต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูปอย่างเดียว และต่อจากถังบําบัดสําเร็จรูปเข้าท่อเทศบาล

ต่อจากส้วมเข้าถังบําบัดสําเร็จรูปอย่างเดียว และต่อจากถังบําบัดสําเร็จรูปปล่อยลงสุ่คลอง

อื่น ๆ 
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6) การรับรู้และความคิดเห็นต่อปัญหาน้ําเสียของชุมชน 
(1) ปัญหาและเหตุเดือนร้อนรําคาญที่เกิดข้ึนจากน้ําเสีย 

ที่ปรึกษาได้ทําการสํารวจปัญหาและเหตุเดือดร้อนรําคาญจากน้ําเสียด้วยเรื่องปัญหา
ด้านกลิ่น ปัญหาจากแมลงวัน ปัญหาจากยุง ปัญหาจากหนู ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย ปัญหา
ต่อแหล่งท่องเที่ยว และปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจส่วนตัว พบว่า ในพ้ืนที่ ศึกษามีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.6 โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการ
แก้ปัญหาถึงร้อยละ 87.5 ปัญหาจากแมลงวัน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.1 โดยปัญหายัง
ไม่ได้รับการแก้ไขร้อยละ 100.0 ปัญหาจากยุง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 55.2 โดยส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาถึงร้อยละ 25.0 ปัญหาจากหนู มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.1 โดย
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาถึงร้อยละ 42.9 ในส่วนของปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย 
ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว และปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า
ไม่ได้รับปัญหาดังกล่าว โดยแผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถาน
ประกอบกิจการต่อปัญหาหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดขึ้นจากนํ้าเสีย แสดงดังรูปที่ 3.3.2-
17 

 

รูปที ่3.3.2-17 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการต่อ
ปัญหาหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดข้ึนจากน้ําเสีย 
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72.4%

ปัญหาจากกล่ินเหม็น

มี

ไม่มี

24.1%

75.9%

ปัญหาจากแมลงวัน

มี

ไม่มี

55.2%

44.8%

ปัญหาจากยุง

มี

ไม่มี

24.1%

75.9%

ปัญหาจากหนู

มี

ไม่มี
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รูปที ่3.3.2-17 แผนภมูิแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวแทนสถานประกอบกิจการต่อ
ปัญหาหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดข้ึนจากน้ําเสีย (ต่อ) 

 

(2) ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 
ที่ปรึกษาได้ทําการสํารวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียที่เกิดขึ้นของชุมชน โดยมี

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3.2-1 
 

ตารางท่ี 3.3.2-1ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 

สถานการณ์นํ้าเสีย 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

(1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษานํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา และในคลองต่างๆ ไม่ให้เน่าเสีย 
     - เห็นด้วย 29 100.0 
     - ไม่แน่ใจ 0 0.0 
     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 
(2) น้ําในลําคลองในเขตเทศบาล ในขณะนี้มีความสกปรกมาก เนื่องจากมีปล่อยน้ําเสียลง โดยไม่ผ่านการ
บําบัดเบ้ืองต้นก่อน 
     - เห็นด้วย 21 72.4 
     - ไม่แน่ใจ 8 27.6 
     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 

 

100.0%

ปัญหาจากสุขภาพอนามัย

มี

ไม่มี

100.0%

ปัญหาจากการท่องเที่ยว

มี

ไม่มี

100.0%

ปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจสว่นตัว

มี ไม่มี
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ตารางท่ี 3.3.2-1ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 

สถานการณ์น้ําเสีย 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

(3) ปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาล มีแนวโน้มรุ่นแรงเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับอดีตที่ผ่านมา 
     - เห็นด้วย 26 89.7 
     - ไม่แน่ใจ 3 10.3 
     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 
(4) การเพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตเทศบาล ไม่มีส่วนทําให้น้ําในลําคลองเน่าเสีย 
     - เห็นด้วย 16 55.2 
     - ไม่แน่ใจ 8 27.6 
     - ไม่เห็นด้วย 5 17.2 
(5) ปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาล เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้ไขโดยด่วน 
     - เห็นด้วย 25 86.2 
     - ไม่แน่ใจ 4 13.8 
     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 
(6) การแก้ไขเรื่องปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาล  เป็นหน้าท่ีของทุกคนต้องช่วยกัน 
     - เห็นด้วย 27 93.1 
     - ไม่แน่ใจ 2 6.9 
     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 
(7) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิด “ผู้ใดก่อให้เกิดนํ้าเสีย ผู้นั้นควรเป็นผู้จ่ายค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย” 
     - เห็นด้วย 17 58.6 
     - ไม่แน่ใจ 8 27.6 
     - ไม่เห็นด้วย 4 13.8 
(8) แหล่งชุมชนท่ีก่อให้เกิดปัญหาน้ําเสีย ควรมีการรวบรวมนํ้าเสียไปบําบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับ
ต่าง ๆ 
     - เห็นด้วย 25 86.2 
     - ไม่แน่ใจ 3 10.3 
     - ไม่เห็นด้วย 1 3.5 
(9) ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หมายถึง กรรมวิธีในการรวบรวมนํ้าเสีย เพ่ือการบําบัดก่อนระบายลงสู่แหล่ง
รองรับต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
     - เห็นด้วย 27 93.1 
     - ไม่แน่ใจ 2 6.9 
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ตารางท่ี 3.3.2-1ความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ําเสียของชุมชน 

สถานการณ์น้ําเสีย 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 
(10) การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวม จะช่วยแก้ปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาลได้ 
     - เห็นด้วย 25 86.2 
     - ไม่แน่ใจ 4 13.8 
     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 
(11) ถ้ามีการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ประชาชนทุกคนควรต่อท่อเช่ือมนํ้าเสียจากบ้านเรือนไปเข้า
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
     - เห็นด้วย 22 75.9 
     - ไม่แน่ใจ 6 20.7 
     - ไม่เห็นด้วย 1 3.4 
(12) ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากระบบบําบัดนํ้าเสียรวม คือประชาชนทุกคน 
     - เห็นด้วย 27 93.1 
     - ไม่แน่ใจ 2 6.9 
     - ไม่เห็นด้วย 0 0.0 
(13) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าผู้ใช้น้ําทุกคน ควรมีส่วนช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสีย 
     - เห็นด้วย 24 82.8 
     - ไม่แน่ใจ 4 13.8 
     - ไม่เห็นด้วย 1 3.4 
 

7) ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ท่ีปรึกษาได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการระบายนํ้าเสียลงสู่คู คลอง 

หรือแหล่งน้ําสาธารณะ โดยไม่มีการบําบัดนํ้าเสียให้ดีเสียก่อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิด
ว่าการดําเนินการดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาต่อแหล่งนํ้าสาธารณะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100.0 โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าปัญหานํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นกับคูคลองหรือแหล่งนํ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลมีแหล่งกําเนิดจากชุมชนบ้านเรือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีคิดว่า
มีแหล่งกําเนิดมาจากร้านค้า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 32.8 เป็นกลุ่มท่ีคิดว่ามีแหล่งกําเนิดมาจาก
ตลาด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.1 และเป็นกลุ่มท่ีคิดว่ามีแหล่งกําเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.9 แสดงดังรูปท่ี 3.3.2-18 
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72.4%

24.1%

3.4%

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของระดับความรุนแรง
ของปัญหานํ้าเสยีในเขตเทศบาล

ไม่มีปัญหา

เริ่มมีปัญหา

มีปัญหาปานกลาง

มีปัญหามาก

 
รูปที ่3.3.2-18 แผนภมูิแสดงสัดส่วนแบบสอบถามต่อการระบายน้ําเสียลงสู่คู คลอง หรือแหล่งน้ํา

สาธารณะ โดยไม่มีการบําบดัน้ําเสียให้ดีเสียก่อน 
 

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดว่าปัญหานํ้าเน่าเสียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาน้ําเสียอยู่ในระดับที่เริ่ม
มีปัญหา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมาเป็นกลุ่มที่คิดว่าปัญหาน้ําเสียเป็นปัญหาระดับปาน
กลาง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.1 และเป็นกลุ่มที่คิดว่าปัญหานํ้าเสียเป็นปัญหาระดับมาก มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.4 โดยแผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือพิจารณาถึง
ระดับของปัญหาน้ําเสียของเขตเทศบาล แสดงดังรูปที่ 3.3.2-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.2-19 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อพิจารณาถึงระดับของปญัหาน้ํา

เสียของเขตเทศบาล 

100%

ความคิดเห็นต่อการระบายนํ้าเสียที่ไม่ได้
ผ่านการบําบัดลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ

ไม่เกิดปัญหา

เกิดปัญหา 48.3%32.8%

6.9%
12.1%

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อแหล่งกําเนิด
น้ําเสียที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียในเขตเทศบาล

น้ําเสียจากชุมชนบ้านเรือน

น้ําเสียจากร้านค้า

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ําเสียจากตลาด
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โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการห้ามไม่ให้อาคาร
บ้านเรือนในเขตเทศบาล ปล่อยนํ้าใช้ท่ีไม่มีการบําบัดก่อนท้ิงลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ และมาตรการ
การจัดให้มีการรณรงค์เรื่องการรักษาแหล่งน้ํา มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 24.4 รองลงมาเป็นผู้ท่ี
เห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการให้มีการใช้กฎหมายบังคับให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน ต้องมีระบบบําบัด
นํ้าเสียก่อนทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17.9 เป็นผู้ท่ีเห็นด้วยกับการกําหนด
มาตรการให้ทางเทศบาลฯควรจัดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีขึ้นมาดูแลนํ้าเสียของเทศบาลเป็นการ
เฉพาะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.0 เป็นผู้ท่ีเห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการให้มีการสร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมโดยแบ่งเป็น โซนๆย่อยๆ เพ่ือบําบัดน้ําเสียของอาคารบ้านเรือนก่อนทิ้งลงสู่แหล่ง
นํ้าสาธารณะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.8 เป็นผู้ท่ีเห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการให้มีการสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมโดยแบ่งเป็น โซนๆย่อยๆ เพ่ือบําบัดนํ้าเสียของอาคารบ้านเรือนก่อนท้ิงลงสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.1 และเป็นผู้ท่ีเห็นด้วยกับการกําหนดมาตรการอ่ืน ๆ 
เช่น ควรบังคับให้ทางชุมชนใช้ผงซักฟอกท่ีไม่มีสารเคมีปนเป้ือน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.3 โดย
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการกําหนดมาตรการต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 7-2 
และเม่ือสอบถามความคิดเห็นต่อการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เพ่ือใช้ในการบําบัดนํ้าเสีย
ของอาคารบ้านเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.4 โดยให้เหตุผลว่า เป็นโครงการท่ีดีและ
จะเป็นการประหยัดน้ํา, น้ําจะได้ไม่เน่าเสีย, ช่วยลดปริมาณน้ําเสียในชุมชน, น้ําจะได้ไม่เน่าเสียและ
ส่งกลิ่นเหม็น, เป็นโครงการที่ช่วยลดปริมาณนํ้าเสียในชุมชน, จะได้มีจุดรวบรวมน้ําเสียและนําไป
ผ่านการบําบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ, เพ่ือป้องกันปัญหาน้ําเสียในอนาคต, เพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายของเช้ือโรค, ชุมชนจะได้เจริญ, เป็นการพัฒนาให้ชุมชนดีขึ้น และ ได้ช่วยกําจัด
ยุงลาย เป็นต้น ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจต่อการก่อสร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสีย มีสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ ร้อยละ 10.3 ให้เหตุผลว่า เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
ต้องการให้แก้ท่ีต้นเหตุคือการออกกฎหมายบังคับห้ามใช้ผงซักฟอกที่มีสารเคมี, ยังไม่ทราบระบบ
การดําเนินงานท่ีแน่นอน, ยังไม่ทราบรายละเอียดท่ีชัดเจน, แล้วแต่เสียงส่วนใหญ่ เป็นต้น โดย
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียของชุมชนใน
เขตเทศบาล แสดงดังรูปท่ี 3.3.2-20 
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รูปที ่3.3.2-20 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการกําหนดมาตรการต่าง ๆ 
 

 
รูปที ่3.3.2-21 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการก่อสร้างระบบบําบัดน้าํเสีย

ของชมุชนในเขตเทศบาล 
 

8) การให้ความร่วมมือต่อการจัดการน้ําเสียชุมชน 
(1) ความร่วมมือในเรื่องการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ของเขตเทศบาล 

ที่ปรึกษาได้สอบถามความร่วมมือต่อการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนที่เขตเทศบาล 
3 เรื่อง ได้แก่ 1) การปรับเปล่ียนทางระบายน้ําใช้ของอาคารบ้านเรือนให้เข้าสู่ท่อรวบรวมน้ํา
เสียเพ่ือนํานํ้าเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของทางเทศบาล 2) การดักไขมัน เศษมูลฝอย เศษ
ตะกอน จากน้ําทิ้งก่อนปล่อยเข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล 
และ 3) การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียขั้นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้วระบายลงสู่ท่อรวบรวมนํ้า
เสียเพ่ือเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเสียรวมของเทศบาล ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ

5.1%

12.8%

17.9%

24.4%

24.4%

14.0%

1.3%

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการกําหนดมาตรการ ควรใช้กฎหมายบังคับให้ทุกหลังคาเรือนต้องจัดสร้างระบบบําบัดน้ําใน
สถานประกอบการก่อนปล่อยท้ิง
ควรสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมโดยแบ่งเป็น โซนๆย่อยๆ เพื่อบําบัดนํ้า
เสียของอาคารบ้านเรือนก่อนทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ
ควรใช้กฎหมายบังคับให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน ต้องมีระบบบําบัดน้ํา
เสียก่อนท้ิงลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
ห้ามไม่ให้อาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาล ปล่อยน้ําใช้ที่ไม่มีการบําบัด
ก่อนทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ
ควรจัดให้มีการรณรงค์เรื่องการรักษาแหล่งน้ํา

เทศบาลฯควรจัดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีข้ึนมาดูแลนํ้าเสียของ
เทศบาลเป็นการเฉพาะ
อื่น ๆ

79.4%

10.3%

10.3%

ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างระบบบําบัดน้าํเสียของชุมชน
เพื่อบําบัดน้ําเสยีของอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ
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คิดเห็น แสดงดังตารางท่ี 3.3.2 -2 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.3.2 -2 การแสดงความคิดเห็นต่อการร่วมมือในเรื่องการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ี
ของเขตเทศบาล 
การดําเนินการตามแนวทางของ
เทศบาล 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวนคน ร้อยละ 

(1) การปรับเปลี่ยนทางระบายนํ้าใช้ของอาคารบ้านเรือนให้เข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือนํานํ้าเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียของทางเทศบาล 

- ยินดี 28 96.6 
- ไม่ยินดี 0 0.0 
- ไม่แน่ใจ 1 3.4 

(2) การดักไขมัน เศษมูลฝอย เศษตะกอน จากนํ้าทิ้งก่อนปล่อยเข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาล 

- ยินดี 28 96.6 
- ไม่ยินดี 0 0.0 
- ไม่แน่ใจ 1 3.4 

(3) การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียขั้นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้วระบายลงสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือเข้าสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสียเสียรวมของเทศบาล 

- ยินดี 26 89.7 

- ไม่ยินดี 0 0.0 
- ไม่แน่ใจ 3 10.3 

  
(1) การปรับเปลี่ยนทางระบายนํ้าใช้ของอาคารบ้านเรือนให้เข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียเพ่ือนํานํ้า

เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของทางเทศบาล ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความยินดีท่ี
จะให้ความร่วมมือต่อการดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.6 และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีความคดิเห็นว่าไม่แน่ใจต่อการดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 3.4  

(2) การดักไขมัน เศษมูลฝอย เศษตะกอน จากนํ้าทิ้งก่อนปล่อยเข้าสู่ท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือ
เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้สัมภาษณ์มีความยินที่ที่จะให้ความ
ร่วมมือต่อการดําเนินการดังกล่ าว คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ  96.6 และมีผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจต่อการดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 3.4  

(3) การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียขั้นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้วระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้ําเสีย
เพ่ือเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเสียรวมของเทศบาล ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้สัมภาษณ์มีความยินท่ีท่ี
จะให้ความร่วมมือต่อการดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.7 และมีผู้ตอบ
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55.2%

10.3%

34.5%

ความพึงพอใจต่อการจ่ายค่าบริการในการบําบัดน้ําเสยี

ยินดี 

ไม่ยินดี

ไม่แน่ใจ

แบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจต่อการดําเนินการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 10.3  
 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาได้สอบถามความพึงพอใจต่อการเก็บค่าบริการสําหรับการบําบัดนํ้าเสียในกรณี
ที่มีการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความยินดีที่จะจ่าย
ค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.2 โดยมีความเห็นเนื่องมาจาก ช่วยลดน้ํา
เน่าเสียในชุมชน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน คิดว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นการทําให้น้ํา
สะอาดขึ้น คิดว่าเป็นโครงการที่ทําเพ่ือส่วนรวม และทําให้มีปริมาณนํ้าเสียลดน้อยลง เป็นโครงการที่
ช่วยประหยัดน้ํา และนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น ในส่วนของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นว่าไม่ยินดี หรือไม่แน่ใจต่อการจ่ายค่าบริการบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงมี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 44.8 เพราะมีเหตุผลมาจาก ไม่ทราบตําแหน่งการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียที่
แน่นอน มีการเก็บภาษีอยู่แล้ว ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน หน่วยงานมีระบบบําบัดน้ําเสียอยู่
แล้ว ต้องดูความเห็นจากส่วนรวม แล้วแต่การตัดสินใจของเจ้าของกิจการ เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลประชาชนอยู่แล้ว เป็นต้น โดยแผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเม่ือพิจารณาความพึงพอใจต่อการจ่ายค่าบริการในการบําบัดน้ําเสีย แสดงดังรูปที่ 
3.3.2-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3.2-22 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการ

จ่ายค่าบริการในการบําบัดน้าํเสีย 
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24.2%
3.4%

6.9%

6.9%

55.2%

3.4%

หลักการ/วิธีการ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการ
คํานวณค่าบริการที่จะใชใ้นการจัดเก็บในการบําบดัน้ําเสยี

คิดเป็นสัดส่วนตามปริมาณนํ้าประปาที่ใช้

คิดตามขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร

คิดจากจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในสถาน
ประกอบการ
เก็บโดยคิดเป็นร้อยละของภาษีโรงเรือน/ที่ดิน

เก็บตามวิธีการที่ทางการ/เทศบาลฯ กําหนด

อ่ืน ๆ

(2)  ความคิดเห็นต่อการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ําเสีย  
ที่ปรึกษาได้ทําการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของหลัก/วิธีการที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นสมควรต่อการนํามาคํานวณค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าควรเก็บตามวิธีการที่ทางการ/เทศบาลฯ กําหนด มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาเป็นกลุ่มที่คิดเป็นสัดส่วนตามปริมาณนํ้าประปาที่ใช้ มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 24.1 เป็นกลุ่มที่คิดว่าคิดจากจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในสถานประกอบการ และ
เก็บโดยคิดเป็นร้อยละของภาษีโรงเรือน/ที่ดิน มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 6.9 เป็นกลุ่มที่
คิดตามขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร และเก็บตามแนวคิดอ่ืน ๆ (ซ่ึงไม่มีความรู้ในเรื่องน้ี)  มี
สัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 3.4 โดยแผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านหลังการ/วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการคํานวณค่าบริการท่ีจะใช้ในการ
จัดเก็บในการบําบัดน้ําเสีย แสดงดังรูปที่ 3.3.2-23 ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจัดเก็บค่าบริการใน
การบําบัดนํ้าเสีย โดยการคิดเป็นสัดส่วนตามปริมาณนํ้าประปาที่ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คิดว่ามีความพึงพอใจในการจ่ายค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียที่ราคา 5 – 60  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3.2-23 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านหลังการ/วิธีการที่เห็นว่า
เหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการคํานวณค่าบริการที่จะใช้ในการจัดเก็บในการบําบัดน้ําเสีย 
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24.1%

3.4%

69.1%

3.4%

ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสีย
ที่เหมาะสมและสะดวกที่สุด

เก็บเป็นรายเดือนพร้อมกับค่า
นํ้าประปา

เก็บเป็นรายเดือนพร้อมกับ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

แล้วแต่เทศบาลจะกําหนด

อ่ืน ๆ 

นอกจากน้ี ที่ปรึกษายังได้สอบถามความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่ใช้ในการบําบัดนํ้าเสีย
ต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการได้ดังนี้  

 

ประเภทของกจิการ อัตราค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียที่พึงพอใจ 
หอพัก ห้องเช่า บ้านเช่า 20 – 500 บาท/แห่ง/เดือน 
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร 10 – 100 บาท/แห่ง/เดือน 

- ตลาด 30 บาท/แห่ง/เดือน 
- ป๊ัมนํ้ามัน 20 บาท/แห่ง/เดือน 
- อู่ซ่อมรถ 15 – 20 บาท/แห่ง/เดือน 

โรงงาน/อุตสาหกรรม 25 บาท/แห่ง/เดือน 
บริษัท/สํานักงาน 20 บาท/แห่ง/เดือน 

 โรงพยาบาล 20 บาท/แห่ง/เดือน 
- สถานศึกษา 10 – 20 บาท/แห่ง/เดือน 

  

(3) ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมและสะดวก  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ํา

เสียที่เหมาะสมและสะดวกที่สุด ได้แก่ จัดเก็บตามที่ทางเทศบาลกําหนด มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 69.1 รองลงมาเป็นการจัดเก็บแบบรายเดือนพร้อมกับค่านํ้าประปา มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ  24.1 เป็นกลุ่มที่คิดว่าจัดเก็บเป็นรายเดือนพร้อมกับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และ
วิธีการอ่ืน (ซ่ึงไม่แสดงความคิดเห็น) มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 3.4 โดยแผนภูมิแสดง
ความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมและสะดวก แสดงดัง
รูปที่ 3.3.2-24 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2-24 แผนภมูิแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ําเสีย 
ที่เหมาะสมและสะดวก  
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9) ข้อเสนอแนะต่อการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 ท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาล แสดงดังตารางท่ี 3.3.2--3 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 3.3.2-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการน้ําเสีย
ในเขตเทศบาล 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. การแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 

- ไม่มี 22 75.9 
- มี  7 24.1 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรมีการขุดลอกคูคลอง เพ่ือให้นํ้าไหลสะดวกไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 
* ให้มีการรณรงค์อย่างต่อเน่ือง และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
* ก่อนดําเนินการแก้ไข ควรมีการสร้างความรู้ให้กับชุมชนก่อน  
* ควรออกกฎระเบียบการสร้างหมู่บ้าน หอพัก และอพาร์ทเมนต์ ให้มีระบบการจัดการน้ําเสียหรือระบบ
บําบัดน้ําเสีย  
* ควรเข้ามาดูแลลําคลอง และหมั่นเก็บผักตบชวาปีละ 1 คร้ัง  
* อยากให้ทางโครงการมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนนําน้ําท่ีผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์  
* ควรทําให้ชุมชนน่าอยู่ 
2. การดําเนินโครงการบําบัดนํ้าเสียรวมในเขตเทศบาล 

- ไม่มี 27 93.1 
- มี 2 6.9 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีทีมงานดูแลโดยเฉพาะ  
* เห็นว่าเป็นโครงการท่ีดี  
3. การจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลฯ 

- ไม่มี 24 82.8 
- มี 5 17.2 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ไม่ควรเก็บเน่ืองจากประชาชนเสียภาษีอยู่แล้ว  
* สถานบริการส่วนใหญ่จะมีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเองอยู่แล้ว และมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว จึงไม่
จําเป็นต้องต่อท่อไปรวมกับระบบบําบัดน้ําเสียของทางเทศบาล 
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ตารางท่ี 3.3.2-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการน้ําเสีย
ในเขตเทศบาล 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
* ไม่ควรมีระบบน้ีเพราะจะเสียค่าใช้จ่ายมาก 
* ควรจัดเก็บให้เท่าเทียมกัน 
* ควรจัดเก็บค่าบริการไม่ให้แพงเกินไป 
4. การป้องกันและการจัดการกับปัญหาน้ําเสียในอนาคต 

- ไม่มี 27 93.1 
- มี 2 6.9 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรช่วยกันดูแลไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นอีก 
* ควรจัดรณรงค์ให้รักษาแม่นํ้าลําคลอง 
5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการระบบบําบัดนํ้าเสียและการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลฯ 

- ไม่มี 27 93.1 
- มี 2 6.9 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
* ต้องการให้ทางโครงการมีรายละเอียดมาแจ้งให้มากกว่าน้ี 
6. การให้ความรู้ เช่น การบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน การเชื่อมต่อท่อเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสีย เป็นต้น 

- ไม่มี 27 93.1 
- มี 2 6.9 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
* ควรจัดให้มีการดักเศษอาหาร ไขมัน ก่อนทิ้งนํ้าลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 
* ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียให้มากกว่าน้ี 
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บทที่ 4 
งานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและประชากร 

 
4.1  ภาพรวมการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวมของเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

จังหวัดนนทบุรีได้ทําการวางและจัดทําผังเมืองรวมครอบคลุมท้ังจังหวัด แต่ปัจจุบันการบังคับใช้ผัง
เมืองรวมจังหวัดนนทบุรีขาดอายุบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2555 ท่ีผ่านกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผัง
เมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548  ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมใหม่ เดิมได้วางและ
จัดทําผังเมืองรวมด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ
ท่ีเกี่ยวข้องหรือชุมชน สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการสาธารณะ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 

 

1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกคลอง และการประกอบ
พาณิชยกรรมของจังหวัดนนทบุร ี

2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พานิชกรรมและอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ โดยดํารงรักษาเพ่ือเกษตรกรรมไว้ด้วย 

3) พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และระบบ
โครงข่ายคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 

4) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปการให้เพียงพอและมาตรฐาน 

5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

จากผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-1 กําหนดให้เทศบาล
เมืองบางกรวย มีลักษณะเป็นศูนย์ชุมชนพักอาศัยขนาดกลาง มีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณถนนบางกรวย-
ไทรน้อย เช่ือมต่อถนนวงศ์สว่าง ซ่ึงเป็นท่ีทําการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่ีถูกกําหนดให้เป็นพ้ืนที่สถาบัน
ราชการท่ีเช่ือมต่อกับพ้ืนที่พาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นสูง และขยายความเจริญออกทางทิศ
ตะวันตก ตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซ่ึงกําหนดให้เป็นท่ีดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ในขณะ
ท่ีพ้ืนท่ีฝั่งตะวันตกของเทศบาลฯ ในตําบลวัดชะลอ ถูกกําหนดให้เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมีวัด
และสถาบันราชการ และการศึกษาเกาะติดกับถนนสายหลัก 
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รูปท่ี 4.1-1 ผงัเมืองรวมของเทศบาลเมืองบางกรวย 
ท่ีมา ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 
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4.2  สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบัน 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ไม่มีการควบคุมหรือวางผังเมือง จะมีลักษณะเคล้าคละปะปนกันไม่เป็น
ระเบียบ ความแออัดจะกระจุกตัวอยู่ท่ีศูนย์กลางและกระจายออกไปรอบนอกชุมชนอย่างไร้ทิศทาง และ
แบบแผน เม่ือชุมชนขยายตัวไปสู่ความเป็นเมือง ปัญหาต่างๆ ก็จะตามมา การวางผังเมืองเป็นการจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบคมนาคมขนส่ง และเตรียมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดย
การพิจารณาแผนประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นการพิจารณาจากการใช้อาคาร และที่ดินท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดํารงชีพของประชาชน 3 ส่วน คือ 

 

1) ส่วนท่ีอยู่อาศัย แบ่งออกเป็นท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัย 5 ประเภท 

2) ส่วนทํางาน และบริการสาธารณะ แบ่งออกเป็น ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม ท่ีดินประเภท
สถาบันราชการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ท่ีดินประเภท
สถาบันศาสนา ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

3) ส่วนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ แบ่งออกเป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ท่ีดินประเภทอนุรักษ์  

 

จากผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พบว่าพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย จังนนทบุรี เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
เป็นหลัก และเป็นพ้ืนที่ท่ีมีศาสนสถาน และโรงเรียนอยู่เป็นจํานวนมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ี จะ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน 4 ประเภทสําคัญ ได้แก่  

 

1) พ้ืนท่ีชุมชนและที่อยู่อาศัย 

2) พ้ืนท่ีศาสนสถาน สุสาน ฌาปณสถาน 

3) พ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา 

4) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
 

4.2.1  พ้ืนท่ีชุมชน 
แนวความคิดหลักท่ีใช้ในการวางผังท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ Neighbourhood Concept เป็นการ

กระจายความเจริญจากชุมชนหลักออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของเมือง ให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน มีการอยู่อาศัยท่ีดี และน่าพึงปรารถนา 
กรมการผังเมืองได้จําแนกท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัยออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี 

1) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก  
2) ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  
3) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  
4) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
5) ประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  
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การกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีหลักการสําคัญว่าพ้ืนที่ดังกล่าวควรจะเป็น
บริเวณที่มีการระบายนํ้าดี ลักษณะดินไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง มีศักยภาพในการจัดบริการทางด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการได้เพียงพอ มีความสะดวกในการเข้าถึง มีความปลอดภัยจากสิ่งรบกวนต่างๆ 
มีสภาพแวดล้อมที่ดีใกล้สถานที่ทํางานและย่านการค้า เป็นต้น 
 เม่ือพิจารณาพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย พบว่า มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ  8.4 ตร.กม . 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 หมู่บ้านซ่ึงอยู่ในตําบลวัดชลอ และพ้ืนที่ 9 หมู่บ้านซ่ึงอยู่ในตําบลบางกรวย ดังแสดงใน
รูปที่ 4.2-1 และจากการเปรียบเทียบข้อมูลจํานวนหลังคาเรือนในพ้ืนที่ตําบลวัดชะลอและตําบลบางกรวย
ของปี 2548 และ 2558 (ช่วงเวลา 10 ปี) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.2.1-1 พบว่า ในภาพรวมมี
จํานวนหลังคาเรือนเพิ่มขึ้น ในอัตรา 0.20 เท่าเม่ือเทียบกับปี 2548 โดยพื้นที่ตําบลวัดชะลอมีอัตราการเพ่ิม
สูงกว่าตําบลบางกรวย คือ 0.45 และ 0.09 เท่าตามลําดับ และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ทุกหมู่ใน
ตําบลวัดชลอมีจํานวนหลังคาเรือนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่บางหมู่ในตําบลบางกรวยมีจํานวนลดลง ได้แก่ หมู่ 1 
(บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟ้า) และ 2 (บริเวณติดกับโรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันตก) โดยมีอัตราค่าเท่ากับ -0.05 และ -
0.02 ตามลําดับ ซ่ึงถือว่าเป็นค่าที่น้อยมาก 
 

 
 

รูปที ่4.2.1-1แผนท่ีหมูบ่้านเทศบาลเมืองบางกรวย 

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2561 
  

เขตตําบลบางกรวย 

เขตตําบลวัดชลอ 
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ตารางท่ี 4.2.1-1 จํานวนหลังคาเรือน ปี 2548 และ 2558 ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  

หมู่ท่ี 
พื้นท่ี(ตาราง

เมตร) 
จํานวนบ้าน (หลังคาเรือน) อัตราการเพิ่ม 

  ปี 2548 ปี 2558  
ตําบลวัดชลอ 4,169,498 4,772 6,912 0.45 
หมู่ท่ี 1 401,002 604 1,123 0.86 
หมู่ท่ี 2 197,566 229 515 1.25 
หมู่ท่ี 3 680,458 1,154 1,497 0.30 
หมู่ท่ี 4 686,888 351 371 0.06 
หมู่ท่ี 5 237,868 1,043 1,187 0.14 
หมู่ท่ี 6 495,962 458 824 0.80 
หมู่ท่ี 7 273,750 185 193 0.04 
หมู่ท่ี 8 485,991 208 222 0.07 
หมู่ท่ี 9 264,615 174 216 0.24 
หมู่ท่ี 10 445,399 366 764 1.09 
ตําบลบางกรวย 4,151,221 11,131 12,147 0.09 
หมู่ท่ี 1 269,742 1,581 1,509 -0.05 
หมู่ท่ี 2 563,327 738 724 -0.02 
หมู่ท่ี 3 192,718 335 368 0.10 
หมู่ท่ี 4 208,433 1,138 1,213 0.07 
หมู่ท่ี 5 715,110 2,628 2,862 0.09 
หมู่ท่ี 6 875,505 3,065 3,173 0.04 
หมู่ท่ี 7 657,309 863 1,040 0.21 
หมู่ท่ี 8 204,640 178 419 1.35 
หมู่ท่ี 9 464,436 605 839 0.39 
ร ว ม ท้ั ง ห ม ด 
(ตําบลวัดชะลอ 
และตําบลบางกรวย) 

8,320,719 15,903 19,059 0.20 

ท่ีมา งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองบางกรวย (ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
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4.2.2  พ้ืนท่ีศาสนสถาน สุสาน ฌาปณสถาน 
 

 จากการศึกษาข้อมูลในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองบางกรวย พบว่า 
ประชากรในเขตเทศบาลร้อยละ 97 นับถือศาสนาพุทธ อีกร้อยละ 3 นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ 
อีกทั้งเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นชุมชนเก่าแก่ ท่ีต้ังอยู่บริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยา และมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพัน
กับศาสนาอย่างใกล้ชิด ดังน้ัน พ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวยจึงมีวัดต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมากถึง 18 วัด 
ดังแสดงในตารางที่ 4.2.2-1 และรูปท่ี 4.2.2 -1 

 

ตารางท่ี 4.2.2-1 รายช่ือและท่ีตั้งวัดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ลําดับท่ี  ช่ือ ท่ีตั้ง 

1. วัดสําโรง หมู่ท่ี 8 ตําบลบางกรวย 
2. วัดโพธ์ิเผือก หมู่ท่ี 6 ตําบลบางกรวย 
3. วัดจันทร์ หมู่ท่ี 5 ตําบลบางกรวย 
4. วัดลุ่มคงคาราม หมู่ท่ี 3 ตําบลบางกรวย 
5. วัดเชิงกระบือ หมู่ท่ี 1 ตําบลบางกรวย 
6. วัดพิกุลทอง หมู่ท่ี 6 ตําบลวัดชะลอ 
7. วัดสนามนอก หมู่ท่ี 4 ตําบลวัดชะลอ 
8. วัดสนามใน หมู่ท่ี 4 ตําบลวัดชะลอ 
9. วัดชลอ หมู่ท่ี 3 ตําบลวัดชะลอ 
10. วัดกล้วย  หมู่ท่ี 3 ตําบลวัดชะลอ 
11. วัดสวนใหญ่ หมู่ท่ี 2 ตําบลวัดชะลอ 
12. วัดกระโจมทอง หมู่ท่ี 2 ตําบลวัดชะลอ 
13. วัดโพธ์ิบางโอ หมู่ท่ี 9 ตําบลวัดชะลอ 
14. วัดท่าบางสีทอง หมู่ท่ี 10 ตําบลวัดชะลอ 
15 วัดสักใหญ่ หมู่ท่ี 9 ตําบลวัดชะลอ 
16.  วัดเกตุ หมู่ท่ี 7 ตําบลวัดชะลอ 
17. วัดโตนด หมู่ท่ี 8 ตําบลวัดชะลอ 
18. วัดสักน้อย หมู่ท่ี 9 ตําบลวัดชะลอ 
ท่ีมา: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองบางกรวย 
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รูปที่ 4.2.2 -1 แผนที่วัดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

 

 

3.วัดจันทร์ 

5.วัดเชิงกระบือ 

8.วัดสนามใน 

6. วัดพิกุลทอง 

16.วัดเกตุ 

13. วัดโพธิ์บางโอ 

15.วัดสักใหญ่ 
17.วัดโตนด 

14. วัดท่าบางสี

9.วัดชะลอ 

7.วัดสนามนอก 

10.วัดกล้วย 
11.วัดสวนใหญ่ 

1.วัดสําโรง 

2.วัดโพธิ์เผือก 

4.วัดลุ่มคงคาราม 

12.วัดกระโจมทอง 
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4.2.3  พ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา 
 

จากการศึกษาข้อมูลในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองบางกรวย พบว่า ในพ้ืนที่
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 แห่ง และโรงเรียน จํานวน 10 แห่ง ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาตามพ้ืนท่ีต้ังตามตําบล พบว่ามีรายละเอียดดังน้ี 

1) ตําบลวัดชลอ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง และโรงเรียน จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลอ ต้ังอยู่ หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ 
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามนอก ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลวัดชลอ 
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัก ต้ังอยู่ หมู่ 9 ตําบลวัดชลอ 
(4) โรงเรียนวัดสนามนอก ต้ังอยู่ หมู่ 4 ถนนเทิดพระเกียรติ 
(5) โรงเรียนวัดชลอ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
(6) โรงเรียนวัดสักใหญ่ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 9 ถนนบางกรวย-จงถนอม 
(7) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ต้ังอยู่ 79 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

2) ตําบลวัดบางกรวย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แห่ง และโรงเรียนจํานวน 6 แห่ง ได้แก่ 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ ต้ังอยู่ หมู่ 5 ตําบลวัดบางกรวย 
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงกระบือ ต้ังอยู่ หมู่ 1 ตําบลวัดบางกรวย 
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสําโรง ต้ังอยู่ หมู่ 8 ตําบลวัดบางกรวย 
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มคงคาราม ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลวัดบางกรวย 
(5) โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์  ต้ังอยู่ 60/13-18 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 7 
(6) โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
(7)  โรงเรียนวัดสําโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) ต้ังอยู่ 20 หมู่ท่ี 8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
(8) โรงเรียน ศึกษาบัณฑิต ต้ังอยู่: 91 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
(9) โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) ต้ังอยู่ หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
(10) โรงเรียนวัดลุ่ม ต้ังอยู่ หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
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4.2.4  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
 

 พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพ้ืนที่ 5 แห่ง ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม
การพิมพ์ 2 แห่ง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ 2 แห่ง และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง ซ่ึงมีรายช่ือดังน้ี  

1) สินทวีการพิมพ์ ต้ังอยู่ เลขที่ 11/29-31 หมู่ 3 ตําบลบางกรวย  
2) โรงพิมพ์เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ ต้ังอยู่ เลขที่ 29/16-17 หมู่ท่ี 5 ตําบลวัดชลอ 

3) ธนบุรีอัลลอย(หล่อหลอมโลหะ) ต้ังอยู่ เลขที่ 79/5-6 หมู่ 5 ตําบลบางกรวย 

4) ศักด์ิทวีอุตสาหกรรม (หล่อหลอมอลูมิเนียม) ต้ังอยู่ เลขที่ 29/2 หมู่ 7 ตําบลบางกรวย 

5) บริษัทฟูซันอินดัสเตรีย จํากัด (ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายพัดลมไฟฟ้า) ต้ังอยู่ เลขที่ 71 หมู่1  

ตําบลบางกรวย 
 

4.3 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต 
 

 จากจํานวนท่ีอยู่อาศัยท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2548 จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมือง
บางกรวยมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ ด้านพักอาศัย ท้ังในลักษณะของ
หมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (บางกรวย–กฝผ.) 
ส่งผลให้พ้ืนท่ีด้านตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยามีแนวโน้มจะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นเพ่ิมมาก
ขึ้น และขยายออกไปตามแนวของถนนสายหลักและแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ว่าง
เปล่าหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม 

ท่ีปรึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2558 และวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนที่ว่างเปล่า ซ่ึงได้จากการนําขนาดพื้นที่ทั้งหมด หักลบกับพ้ืนที่อาคารคลุมดิน พ้ืนท่ีน้ํา และพ้ืนที่ถนน ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.3-1 ซ่ึงพบว่า พ้ืนท่ีตําบลวัดชะลอมีสัดส่วนพ้ืนท่ีว่างสูงกว่าพ้ืนท่ีตําบลบาง
กรวย จึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นประเภทที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
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ตารางท่ี 4.3-1 ขนาดและสัดส่วนพ้ืนท่ีว่างในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จําแนกตามหมู่ 
หมู่ท่ี พ้ืนท่ี(ตารางเมตร) พ้ืนท่ีว่าง(ตารางเมตร) สัดส่วนพ้ืนท่ีว่าง (%) 

ตําบลวัดชลอ 
หมู่ท่ี 1 401,002 154,670.764 39% 
หมู่ท่ี 2 197,566 111,447.839 56% 
หมู่ท่ี 3 680,458 311,646.426 46% 
หมู่ท่ี 4 686,888 411,803.369 60% 
หมู่ท่ี 5 237,868 79,407.372 33% 
หมู่ท่ี 6 495,962 75,173.451 15% 
หมู่ท่ี 7 273,750 222,856.437 81% 
หมู่ท่ี 8 485,991 345,834.876 71% 
หมู่ท่ี 9 264,615 191,330.259 72% 
หมู่ท่ี 10 445,399 259,208.625 58% 
ตําบลบางกรวย 
หมู่ท่ี 1 269,742 99,022.902 37% 
หมู่ท่ี 2 563,327 429,941.375 26% 
หมู่ท่ี 3 192,718 117,330.760 61% 
หมู่ท่ี 4 208,433 107,157.755 51% 
หมู่ท่ี 5 715,110 248,382.782 35% 
หมู่ท่ี 6 875,505 368,137.725 42% 
หมู่ท่ี 7 657,309 163,461.633 25% 
หมู่ท่ี 8 204,640 64,448.851 31% 
หมู่ท่ี 9 464,436 85,160.635 18% 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห์โดยท่ีปรึกษา 2558 
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4.4 สถานการณ์ประชากรของเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

4.4.1 ประชากรทะเบียนราษฎร์ 
 

จากการรวบรวม ข้อ มูลประชากรใน เขตเทศบาลเมืองบางกรวย  ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ท้ังสิ้น 
42,101 คน  คิดเป็นค่าความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ีได้เท่ากับ 5,012.02 คนต่อตารางกิโลเมตร โดย 
พ้ืนที่ตําบลวัดชลอ มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ท้ังสิ้น 14,629 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.7 และ
พ้ืนท่ีตําบลบางกรวยมีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ท้ังสิ้น 27,472 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.3  
โดยพ้ืนท่ีท่ีมีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์มากท่ีสุด คือ หมู่ 5 ตําบลบางกรวย จํานวน 7,616 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18 รองลงมา ได้แก่ หมู่ 6 ตําบลบางกรวย จํานวน 7,250 คน คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.2  
และหมู่ 1 ตําบลบางกรวย จํานวน 3,699 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.8 ดังแสดงรายละเอียดข้อมูลประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ปี 2558 ในตารางท่ี 4.4.1–1 

 

ตารางท่ี 4.4.1-1 ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ป ี2558 
ตําบล  หมู ่ ประชากร หลังคาเรือน จํานวนคนเฉล่ีย 

 ชาย หญิง รวม  (คน/หลังคาเรือน) 
ตําบลวัดชลอ      
หมู่ท่ี 1 818 960 1,778 1,123 1.58 
หมู่ท่ี 2 607 689 1,296 515 2.52 
หมู่ท่ี 3 1,299 1,591 2,890 1,497 1.93 
หมู่ท่ี 4 472 531 1,003 371 2.70 
หมู่ท่ี 5 957 1,223 2,180 1,187 1.84 
หมู่ท่ี 6 507 597 1,104 824 1.34 
หมู่ท่ี 7 270 325 595 193 3.08 
หมู่ท่ี 8 424 450 874 222 3.94 
หมู่ท่ี 9 394 372 766 216 3.55 
หมู่ท่ี 10 775 914 1,689 764 2.21 
รวมตําบลวัดชลอ 6,776 7,853 14,629 6,912 2.12 
หมู่ท่ี 1 1,715 1,984 3,699 1,509 2.45 
หมู่ท่ี 2 374 450 824 724 1.14 
หมู่ท่ี 3 495 533 1,028 368 2.79 
หมู่ท่ี 4 1,042 1,157 2,199 1,213 1.81 
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ตารางท่ี 4.4.1-1 ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ป ี2558 
ตําบล  หมู ่ ประชากร หลังคาเรือน จํานวนคนเฉล่ีย 

 ชาย หญิง รวม  (คน/หลังคาเรือน) 
หมู่ท่ี 5 3,546 4,070 7,616 2,862 2.66 
หมู่ท่ี 6 3,275 3,975 7,250 3,173 2.28 
หมู่ท่ี 7 1,091 1,306 2,397 1,040 2.30 
หมู่ท่ี 8 274 329 603 419 1.44 
หมู่ท่ี 9 838 1,012 1,850 839 2.21 
รวมตําบลบางกรวย 12,661 14,811 27,472 12,147 2.26 
รวมท้ังหมด 
(ท้ังเขตเทศบาล) 

19,437 22,664 42,101 19,059 2.21 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

ท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2548– 2558 ในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองบางกรวย ดังแสดงในตารางท่ี 4.4.1-2 และรูปท่ี 4.4.1-1 และ 4.4.1-2 พบว่า ในพ้ืนท่ีตําบลวัดชลอมี
อัตราการเพิ่มของประชากร ในขณะที่ตําบลบางกรวยมีอัตราการลดลงของประชากร เนื่องจากเกิดการพัฒนา
พ้ืนที่ว่างเปล่าในตําบลวัดชะลอพ้ืนที่เป็นท่ีพักอาศยัมากขึ้น 

 

4.4.2 ประชากรแฝง 
 

 ประชากรแฝง หมายถึง ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัย และ/หรือประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี โดยไม่มีการแจ้ง
ย้ายสํามะโนครัว/ทะเบียนราษฎร์ ดังน้ันจํานวนประชากรแฝงสามารถคํานวณได้จากการเปรียบเทียบจํานวน
ประชากรทะเบียนราษฎร์และสํามะโนประชากร โดยประชากรแฝงคือจํานวนที่ขาดหายไปจากงานทะเบียน
ราษฎร์ 

จากการรวบรวมข้อมูลสํามะโนประชากร ปี 2543 และ 2553 (ครั้งล่าสุด) พบว่า จํานวนประชากร
รวมในเขตเทศบาลที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอบางกรวย มีค่าเท่ากับ 60,840 คน และ 83,896 คน ตามลําดับ ซ่ึงใน
อําเภอบางกรวยประกอบด้วย 4 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองบางกรวย  เทศบาลตําบลบางสีทอง  เทศบาล
ตําบลปลายบาง  และเทศบาลตําบลศาลากลาง 

เม่ือพิจารณาจํานวนประชากรทะเบียนราษฎร์รวมของทุกเทศบาลในปี 2553 พบว่ามีจํานวนเท่ากับ 
82,690 คน  ซ่ึงหมายความว่า มีจํานวนประชากรแฝงเท่ากับ 1,206 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนประชากรแฝงต่อ
ประชากรทะเบียนราษฎร์ได้เท่ากับ 0.0145 (1.5%) 
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ตารางที่ 4.4.1-2 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2558 

ปีที ่ ปี 
ตําบลวัดชลอ ตําบลบางกรวย 

รวม
ทั้งหมด 

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 รวม หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 รวม  
0 2547 1,607 986 2,483 1,151 1,682 1,043 636 976 722 1,205 12,491 4,715 1,093 1,167 2,307 7,861 7,448 2,161 392 1,901 29,045 41,536 

1 2548 1,615 978 2,523 1,160 1,766 1,047 623 1000 721 1,220 12,653 4,667 1,041 1,174 2,322 7,923 7,510 2,252 401 1,905 29,195 41,848 

2 2549 1,659 993 2,540 1,111 1,828 1,068 622 975 727 1,206 12,729 4,694 1,008 1,157 2,391 7,929 7,484 2,326 404 1,896 29,289 42,018 

3 2550 1,660 968 2,437 1,091 1,889 1,085 626 953 707 1,207 12,623 4,534 978 1,137 2,403 7,836 7,536 2,344 407 1,895 29,070 41,693 

4 2551 1,670 949 2,523 1,089 1,978 1111 614 943 706 1,198 12,781 4,428 954 1,136 2,349 7,851 7,518 2,312 403 1,869 28,820 41,601 

5 2552 1,695 959 2,560 1,107 2,023 1,139 604 938 743 1,203 12,971 4,178 949 1,119 2,349 7,785 7,497 2,349 385 1,826 28,437 41,408 

6 2553 1,676 956 2,605 1,087 2,071 1,134 602 933 768 1,226 13,058 4,,023 928 1,091 2,319 7,872 7,486 2,373 383 1,800 24,252 37,310 

7 2554 1,678 964 2,790 1,066 2,165 1,129 595 919 758 1,212 13,276 3,858 881 1,084 2,313 7,907 7,477 2,392 389 1,802 28,103 41,379 

8 2555 1,699 1,005 2,858 1,058 2,167 1,115 591 906 767 1,253 13,419 3,823 874 1,055 2,295 7,813 7,454 2,413 384 1,775 27,886 41,305 

9 2556 1,721 1,163 2,845 1,054 2,150 1,105 591 900 769 1,358 13,656 3,760 849 1,037 2,237 7,762 7,383 2,396 380 1,740 27,544 41,200 

10 2557 1,783 1,270 2,864 1,034 2,159 1,101 595 880 784 1,500 13,970 3,723 835 1,038 2,207 7,708 7,321 2,392 492 1,737 27,453 41,423 

11 2558 1,778 1,296 2,890 1,003 2,180 1,104 595 874 766 1,689 14,175 3,699 824 1,028 2,199 7,616 7,250 2,397 603 1,850 27,466 41,641 

ค่าเฉลี่ย 1,687 1,041 2,660 1,084 2,005 1,098 608 933 745 1,290  4,175 935 1,102 2,308 7,822 7,447 2,342 419 1,833   

อัตราการ 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (%) 

0.93% 2.64% 1.42% -1.23% 2.40% 0.53% -0.60% -0.99% 0.56% 3.22%  -2.17% -2.53% -1.14% -0.42% -0.28% -0.24% 0.96% 4.46% -0.22%   

ที่มา: ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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รูปที ่4.4.1-1 การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรต่อปีของตําบลวัดชลอ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2558 
 

 
 

รูปที ่4.4.1-2 การเปล่ียนแปลงจํานวนประชากรต่อปีของตําบลบางกรวย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2558 
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4.5 การคาดการณ์ประชากรในอนาคต 
 

การศึกษาอัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนประชากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
คาดการณ์จํานวนประชากรในอนาคต 

จากการพิจารณาการเติบโตของเมืองบางกรวย และจํานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ต้ังแต่ปี 2547 
ถึงปัจจุบัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.5-1 พบว่า ในช่วงปี 2549 ถึง 2556 จํานวนประชากรมีแนวโน้มลดลง แต่เม่ือ
พิจารณาตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน 2558 (3 ปี ย้อนหลัง) กลับพบว่าจํานวนประชากรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงเป็นเพราะเกิดการพัฒนาโครงการด้านคมนาคม อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ถนนราชพฤกษ์ ถนน 
นครอินทร์ เป็นต้น อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีศักยภาพในการพัฒนา
โครงการท่ีพักอาศัยเพ่ิมขึ้นจากอดีตท่ีผ่านมา กอปรกับยังมีพ้ืนท่ีว่างที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการบ้านจัดสรร 
หรืออาคารชุด 

 

 
 

รูปท่ี 4.5-1 จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2558 
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ดังน้ัน ท่ีปรึกษาจึงใช้แบบจําลองเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential model) ในการคาดการณ์อัตราการ
เพ่ิมของประชากร ซ่ึงมีรูปแบบการคํานวณดังน้ี 

   Pt  = Po ert 
โดยที่  Pt  = จํานวนประชากรอนาคตในปีท่ีต้องการ 
   Po  = จํานวนประชากรปีฐาน 
   t   = จํานวนปีท่ีต้องการคาดการณ์ 
   r   = เป็นอัตราการเพ่ิมของประชากร 

ท่ีปรึกษาได้ข้อมูลจํานวนประชากรต้ังแต่ ปี 2553 ถึง 2558 ในการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองเอ็กซ์
โพเนนเชียล เน่ืองจากปี 2553 เป็นปีล่าสุดที่มีการสํารวจสํามะโนประชากร ซ่ึงนํามาพิจารณาจํานวนประชากร
แฝงในพ้ืนท่ี และได้พิจารณาแยกเป็นพ้ืนท่ีตําบลวัดชะลอ และตําบลบางกรวย เน่ืองจากลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ตําบลวัดชะลอมีอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างชัดเจน 
ในขณะที่ตําบลบางกรวยมีลักษณะลดลง 

อย่างไรก็ตาม ประชากรในตําบลบางกรวยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเพ่ิมขึ้น ต้ังแต่ปี 2557 
ซ่ึงเป็นเพราะทั้งสองพ้ืนที่มีบริบทแตกต่างกัน กล่าวคือ ตําบลวัดชะลอมีพ้ืนท่ีว่างเปล่าจํานวนมากกว่าพ้ืนท่ีบาง
กรวย และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นท่ีอยู่อาศัยแบบบ้านจัดสรรได้มากกว่าตําบลบางกรวย โดยผลการ
วิเคราะห์แสดงการเพ่ิมของประชากรแสดงในรูปท่ี 4.5-2 

 

 
 

รูปท่ี 4.5.1-2 แผนภาพการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มของประชากรในพื้นท่ีตําบลวัดชลอและตําบลบางกรวย  

y = 13035e0.0166x

R² = 0.9912

y = 27401e0.0005x

R² = 1

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

0 1 2 3 4 5 6

ตําบลวัดชลอ ตําบลบางกรวยประชากรทะเบียนราษฎร ์

ปี 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
บทที่ 4 งานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและประชาการ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 4-17 

 

 ดังนั้น สมการการเปล่ียนแปลงจํานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนท่ีตําบลวัดชะลอ คือ  
       Pt = 14175e0.0166t   (ปีฐาน คือ 2558) 
   สมการการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ของพ้ืนที่ตําบลบางกรวย คือ  
       Pt = 27466e0.0005t  (ปีฐาน คือ 2558) 
 

 สําหรับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรแฝงนั้น ท่ีปรึกษาได้นําข้อมูลการสํารวจ
แบบสอบถาม ในหัวข้อ 

 จํานวนคนท้ังหมดที่อาศัยอยู่ 

 จํานวนคนท้ังหมดที่อาศัยอยู่ และมีช่ือในทะเบียนบ้าน 

 จํานวนคนท้ังหมดที่อาศัยอยู่ แต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน (ประชากรแฝง) 

 จํานวนคนท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในน้ี 
 

 ข้อมูลลําดับสุดท้ายทําให้ทราบว่า จํานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองบางกรวย (เป็นประชากรแฝง ณ ท่ีอ่ืน) ซ่ึงพบว่า มีสัดส่วนประชากรจํานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ท่ี
ไม่ได้พักอาศัยต่อจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์เท่ากับ 6% และสัดส่วนประชากรแฝงต่อทะเบียน
ราษฎร์เท่ากับ 9%  เม่ือคิดเป็นผลสุทธิจะได้ว่า ประชากรที่เพ่ิมขึ้นจากทะเบียนราษฎร์มีสัดส่วนเท่ากับ 3% 
ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
 เม่ือนําผลการศึกษาประชากรแฝงจากการทําสํามะโนประชากรปีล่าสุด (2553) ดังท่ีกล่าวในหัวข้อ 4.3 
ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1.5% -ของประชากรทะเบียนราษฎร์ มาพิจารณาร่วมกัน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีการเพ่ิม
ประชากรแฝงเป็นสัดส่วน 3% หรือเทียบเท่ากับอัตราการเพ่ิมประชากรแฝง 1.5% ทุก 5 ปี ดังน้ัน ท่ีปรึกษา
จะใช้สัดส่วนดังกล่าวในการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของประชากรแฝงในอนาคต 
 ผลการศึกษาจํานวนประชากรในอนาคตตามแนวทางท่ีกล่าวในข้างต้น แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 
4.5-1 ซ่ึงพบว่า ในอนาคต 5, 10, 15 และ 20 ปี ข้างหน้า คือ พ.ศ. 2563, 2568, 2573 และ 2578  จํานวน
ประชากรรวมในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยตามการคาดการณ์ มีจํานวนเท่ากับ  45,901    47,841   50,222  
และ  53,252 คน  ตามลําดับ คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ีเท่ากับ  5,465   5,696   5,979   
และ  6,340 คนต่อตารางกิโลเมตร ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5-1 การคาดการณ์จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ปี พ.ศ. 
ประชากร (คน) ความหนาแน่น 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม (คน/ตร.กม.) 
0 2558 41,641 1,319 42,960 5,115 
1 2559 43,191 1,358 44,549 5,304 
2 2560 43,473 1,399 44,872 5,342 
3 2561 43,761 1,441 45,202 5,382 
4 2562 44,053 1,484 45,537 5,422 
5 2563 44,350 1,551 45,901 5,465 
6 2564 44,651 1,621 46,272 5,509 
7 2565 44,958 1,694 46,652 5,554 
8 2566 45,269 1,770 47,039 5,600 
9 2567 45,586 1,850 47,436 5,648 
10 2568 45,908 1,933 47,841 5,696 
11 2569 46,236 2,049 48,285 5,749 
12 2570 46,569 2,172 48,741 5,803 
13 2571 46,907 2,302 49,209 5,859 
14 2572 47,250 2,440 49,690 5,916 
15 2573 47,599 2,623 50,222 5,979 
16 2574 47,954 2,820 50,774 6,045 
17 2575 48,315 3,031 51,346 6,113 
18 2576 48,682 3,259 51,941 6,184 
19 2577 49,055 3,503 52,558 6,257 
20 2578 49,434 3,818 53,252 6,340 

ท่ีมา: จากการคาดการณ์ของท่ีปรึกษา,.2558 
หมายเหตุ: พื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวยเท่ากับ 8.4 ตร.กม. 
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บทที่ 5 
ปริมาณ ลักษณะสมบัติของน้ําเสีย 

 
5.1 การศึกษาปริมาณการใช้น้ํา 
 

การศึกษาปริมาณการใช้น้ําในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย สามารถพิจารณาตามลักษณะผู้ใช้นํ้า 
เช่น บ้านเรือนท่ีพักอาศัย ร้านอาหาร หอพัก โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ เป็นต้น โดยผู้ใช้น้ํา
ส่วนใหญ่ของพ้ืนท่ี คือ บ้านเรือนท่ีพักอาศัย และจากการสํารวจภาคสนาม พบว่าประชาชน (เกือบทั้งหมด) 
ใช้นํ้าประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

แหล่งนํ้าประปาที่จ่ายให้กับเทศบาลเมืองบางกรวย คือ การประปานครหลวง เขตบางบัวทอง โดยท่ี
ปรึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าประปาที่จ่ายให้กับพ้ืนท่ืเทศบาลเมืองบางกรวยย้อนหลัง 5 ปี    (ม.ค. 
54–ส.ค.58) และวิเคราะห์ภาพรวมการใช้นํ้าประปาในพ้ืนที่ได้ดังแสดงตารางท่ี 5.1-1 พบว่า ปริมาณการใช้
นํ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน มีจํานวนผู้ใช้น้ํามากท่ีสุด เท่ากับ 14,123 ราย โดยมี
ปริมาณการใช้นํ้าเฉล่ีย 18.45 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน รองลงมาคือ ปริมาณการใช้นํ้า 50-100 ลูกบากศ์เมตร
ต่อเดือน จํานวน 1,048 ราย ปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ย 65.40 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน 

ปริมาณนํ้าใช้และอัตราการใช้นํ้าท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่ัวไปจะมีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วน
กับปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้น ในการศึกษานี้ได้อาศัยใช้ข้อมูลอัตราการใช้น้ําของกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองบางกรวยจากการประปานครหลวง รวมทั้งข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม
ชุมชนภายในพ้ืนท่ีศึกษาในการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ 

 

ตารางท่ี 5.1-1 ค่าเฉล่ียปริมาณการใช้น้ําประปาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยย้อนหลัง 5 ป ี
(2554-2558) 

ปริมาณการใช้น้ํา 
(ลบ.ม.ต่อเดือน) 

จํานวนผู้ใช ้
(ราย) 

ปริมาณการใช้น้ําเฉล่ีย 
(ลบ.ม.ต่อรายเดอืน) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 14,123 18.45 
51-100 1,086 65.40 
100-200 212 135.51 
201-500 89 304.62 

501-1,000 24 657.13 
1,001-2,000 15 1,431.73 
2,000-10,000 6 4,765.76 
มากกว่า 10,000 2 14,512.09 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
ท่ีมา : การประปานครหลวง 
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สําหรับแนวคิดในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ําและอัตราการใช้น้ํา ท่ีปรึกษาฯ ได้ศึกษา โดยอ้างอิง
ปริมาณการใช้น้ําประปาจากการประปานครหลวง ร่วมกับผลการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามจาก
ครัวเรือนและสถานประกอบการ แล้วนํามาวิเคราะห์อัตราการใช้น้ําในภาพรวมของชุมชนและอัตราการใช้
นํ้าของแต่ละแหล่งกําเนิด เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการจัดการน้ําเสียในภาพรวมของพื้นท่ี การวิเคราะห์
ความเหมาะสม การเลือกใช้ระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสีย และการออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียในลําดับต่อไป 
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5.2 การศึกษาอัตราการใช้น้ํา 
 

5.2.1 อัตราการใช้น้ําในภาพรวมของชุมชน 
 

ทีปรึกษา ได้ศึกษาอัตราการใช้น้ําเสียในภาพรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย โดย
พิจารณาจากการใช้น้ําประปาทุกประเภท ยกเว้นประเภทอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพ่ือให้เป็น
ตัวแทนของน้ําเสียชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลฯ   

เม่ือพิจารณาข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าประปาของการประปานครหลวง ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554–
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พบว่า ปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ย เท่ากับ 12,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ยกเว้น
ประเภทอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต) จากการวิเคราะห์ประชาการรวมในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย (บทที่ 4) สามารถหาค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ําในภาพรวม ได้เท่ากับ 280 ลิตรต่อคนต่อวัน 

 

5.2.2 อัตราการใช้น้ําแยกแหล่งกําเนิด 
 

ท่ีปรึกษาฯ ได้จัดประเภทการใช้นํ้าประปาให้มีความสอดคล้องกับประเภทของแหล่งกําเนิดนํ้าเสีย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง 
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ออกเป็น 10 ประเภท ไว้ดังน้ี  

1) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
2) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
3) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
4) สถานบริการประเภทสถานอาบนํ้า นวดหรืออบตัว ซ่ึงมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานบริการ 
5) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
6) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการอาคาร

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 

7) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน 
8) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า 
9) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือ

กิจการแพปลา 
10) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 

 
เนื่องด้วยในพ้ืนที่ศึกษามีประเภทอาคารเพียงบางประเภทเท่าน้ัน ท่ีตรงตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง จากอาคารบาง
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ประเภทและบางขนาด ดังน้ันการศึกษาอัตราการใช้นํ้าประปาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยทางที่ปรึกษาฯ 
จึงได้พิจารณาแยกตามประเภทอาคารแหล่งกําเนิด ดังนี้ 

 

1) อาคารชุด  
อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือ

กรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิ
ร่วมใน ทรัพย์ส่วนกลาง โดยทั่วไปหมายถึงบ้านพักอาศัยท่ีลักษณะบ้านเรือนท่ีเป็นหมู่บ้าน และ
คอนโด 

เม่ือพิจารณาข้อมูลปริมาณการใช้น้ําประปาของการประปานครหลวง ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พบว่า ปริมาณการใช้นํ้า 0- 50 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน มี
จํานวนผู้ใช้นํ้ามากท่ีสุด เท่ากับ 14,123 ราย โดยมีปริมาณการใช้นํ้าเฉลี่ย 18.45 ลูกบาศก์เมตรต่อ
เดือน ดังนั้นเม่ือพิจารณโดยการละเอียดแล้ว ดังตารางท่ี 5.2.2 -1 พบว่า ในเทศบาลเมืองบางกรวย
ส่วนใหญ่มีปริมาณการใช้นํ้า 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เป็นจํานวน 4,360 ราย ซ่ึงคิดเป็น
ปริมาณการใช้นํ้าเฉลี่ย 15.03 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ประกอบกับจากการศึกษาใช้ประโยชน์ท่ีดิน
พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมเมืองบางกรวยเป็นท่ีพักอาศัย ดังนั้น จึงใช้ ปริมาณการใช้นํ้า
เฉลี่ย 15.03 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เป็นค่าเฉลี่ยในการพิจารณาปริมาณการใช้นํ้าของอาคารชุด  

จากการวิเคราะห์ประชาการรวมในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (บทที่ 4) พบว่า ในแต่ละ
ครัวเรือนมีจํานวนผู้อยู่อาศัยเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 คน ประกอบกับ สามารถหาค่าเฉล่ียปริมาณการใช้
นํ้าของบ้านเรือน ได้เท่ากับ 218 ลิตรต่อคนต่อวัน 

 

ตารางท่ี 5.2.2-1  จํานวนผู้ใช้น้ําและปริมาณการใช้น้ําเฉล่ียในแต่ละช่วงของปริมาณการใช้น้ํา ในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย 

 

ปริมาณการใช้น้ํา 
(ลบ.ม.ต่อเดือน) 

จํานวนผู้ใช้ 
(ราย) 

ปริมาณการใช้น้ําเฉล่ีย 
(ลบ.ม.ต่อรายเดือน) 

0-10 4,074 4.67 
10-20 4,360 15.03 
20-30 3,124 24.71 
30-40 1,702 34.45 
40-50 8,63 44.39 
รวม 14,123  

2) หอพัก 
จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าประปาของการประปานครหลวง ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 

2554–เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สามารถสรุปปริมาณการใช้นํ้าในส่วนของหอพัก ในเขตเทศบาลฯ 
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พบว่า หอพักในเขตเทศบาลฯ มีจํานวนผู้ใช้นํ้ามีจํานวนเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี และจากการสํารวจ สัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างหอพัก พบว่าหอพักแต่ละราย และในหน่ึงห้องมีผู้อาศัยเฉลี่ยจํานวน 2 คน ซ่ึงสามารถหา
ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้นํ้าได้เท่ากับ 268 ต่อห้องต่อเดือน จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนํามาคิด
เป็นอัตราการใช้นํ้าของที่หอพักได้เท่ากับ 134 ลิตรต่อคนต่อวัน 

 

3) โรงพยาบาล 
พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีโรงพยาบาล 2 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางกรวย มีขนาด 30 เตียง โรงพยาบาล
เอกชน คือ โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 จํานวน 1 แห่ง มีขนาด 50 เตียง จากข้อมูลการใช้
นํ้าประปาของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554–เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
สามารถสรุปปริมาณการใช้นํ้าในส่วนของโรงพยาบาล ในเขตเทศบาลฯ แสดงดังตารางท่ี 5.2.2-2 
พบว่า ปริมาณการใช้นํ้าโรงพยาบาล ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยเท่ากับ 48.31 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถนํามาคิดเป็นค่าเฉล่ียการใช้นํ้าของโรงพยาบาลได้เท่ากับ 603 ลิตรต่อ
เตียงต่อวัน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขท่ีรายงานว่า ค่าเฉลี่ยการ
ใช้นํ้าของโรงพยาบาลมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 500-1,000 ลิตรต่อเตียงต่อวัน  



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 

บทที่ 5 ปริมาณ ลกัษณะสมบัติของน้ําเสีย 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 5-6 
 

ตารางที่ 5.2.2-2 ข้อมูลปริมาณและอัตราการใช้น้ําประปาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ประเภทโรงพยาบาล 
หน่วย : ลบ.ม.ต่อเดือน 

เดือน 
ปริมาณการใช้น้ําโรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 ปริมาณการใช้น้ําโรงพยาบาลบางกรวย 

2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 
1 522 996 756 1,430 1,710 2,212 9,861 1,344 1,203 1,942 
2 523 415 929 1,521 1,634 2,590 3,623 1,066 1,143 1,821 
3 389 390 777 1,486 1,561 2,374 2,138 1,079 1,185 1,821 
4 423 334 824 1,561 1,552 2,788 1,500 1,285 1,487 1,811 
5 392 335 1,117 1,710 1,531 2,977 1,301 1,114 1,681 1,805 
6 418 368 1,052 1,552 1,521 4,674 1,642 1,280 1,883 1,788 
7 497 362 1,115 1,531 1,486 2,541 1,316 1,350 1,712 1,709 
8 467 375 1,281 1,634 1,431 2,173 1,478 1,463 1,657 1,553 
9 532 437 1,143 1,431 1,430 3,386 1,298 1,463 1,035 1,477 
10 727 527 1,208 1,303 1,342 3,108 1,177 1,325 515 1,423 
11 700 718 1,434 1,342 1,303 3,134 1,328 1,307 1,403 1,311 
12 734 613 1,354 1,355 - 3,228 1,217 1,033 1,402 - 

เฉลี่ย 1,449 
ที่มา : ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การประปานครหลวง  
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4) ร้านอาหาร 
 

จากการสํารวจและสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างร้านอาหารจํานวน 9  แห่ง พบว่า ปริมาณการใช้นํ้าของ
ร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ  มีปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยได้เท่ากับ 144 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ร้านอาหาร
แต่ละร้านมีจํานวนท่ีนั่งเฉลี่ย 20  ท่ีนั่ง โดยมีการขายอาหารเฉลี่ยวันละ 2 ม้ือ และมีจํานวนลูกค้าที่มาใช้
บริการเฉลี่ย 35 คนต่อวัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยการใช้นํ้าเท่ากับ 9,600 ลิตรต่อรายต่อเดือน นํามาคิดเป็น
ค่าเฉล่ียการใช้นํ้าของร้านอาหารได้เท่ากับ 8 ลิตรต่อท่ีนั่งต่อมื้อต่อวัน 

 

5) โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
 

สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีท้ังหมด 17 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาจํานวน 
10 แห่ง (ระดับประถมมัธยม) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 7 แห่ง จากการสํารวจและสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างโรงเรียน พบว่า สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรในแต่ละ
แห่งเฉล่ีย 358 คน จากการใช้น้ําประปาของการประปานครหลวง พบว่า มีจํานวนผู้ใช้นํ้าท้ังหมด 
10 ราย สามารถนํามาคิดเป็นค่าเฉลี่ยการใช้น้ําของสถาบันการศึกษาได้เท่ากบั 15 ลิตรต่อคนต่อวัน 
ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 แห่ง มีจํานวนนักเรียนและบุคลากร เฉลี่ย 45 คน พบว่า จากการ
ใช้นํ้าประปาของการประปานครหลวง ค่าเฉลี่ยการใช้นํ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เท่ากับ 6 ลิตร
ต่อคนต่อวัน 

 

6) ตลาดสด 
 

ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีตลาดทั้งสิ้น 2 แห่งด้วยกัน โดยเป็นตลาดสดเทศบาล 
จํานวน 1 แห่ง และตลาดสดเอกชน จํานวน 1 แห่ง จากการสํารวจและสัมภาษณ์ตัวอย่างจํานวน 1 
แห่ง คือ ตลาดสดศรีบางกรวย ซ่ึงมีจํานวนแผงทั้งสิ้น 48 แผง ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 3,200 ตารางเมตร 
(รวมพ้ืนท่ีจอดรถ) เม่ือคิดเป็นพ้ืนที่เปียกหรือพ้ืนท่ีขายของสด (Wet area) มีประมาณร้อยละ 5 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด คือ 150 ตารางเมตร พบว่า มีปริมาณการใช้นํ้าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 86 ลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นค่าเฉล่ียการใช้น้ําเท่ากับ 0.57 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อเดือน สามารถนํามาคิด
เป็นค่าเฉลี่ยการใช้นํ้าของตลาดสดคิดเทียบกับพ้ืนท่ีเปียก ได้เท่ากับ 19 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวัน 

 

7) สถานท่ีราชการ 
 

สถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ทางที่ปรึกษาได้คัดเลือกสํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอบางกรวย และเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นตัวแทน ซ่ึงมีบุคลากรจํานวน 78 และ 298 คน 
ตามลําดับ มีปริมาณน้ําใช้เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 54 และ 245 ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ สามารถคิด
ค่าเฉลี่ยการใช้นํ้าได้เท่ากับ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน สามารถนํามาคิดเป็นค่าเฉล่ียการใช้นํ้าของ
สถานท่ีราชการได้เท่ากับ 26 ลิตรต่อคนต่อวัน 
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จากการศึกษาข้อมูลการใช้นํ้าประปาในพ้ืนท่ีเทศบาลฯ สามารถสรุปอัตราการใช้นํ้าเฉลี่ย แยก
ตามประเภทของผู้ใช้นํ้า ได้ดัง ตารางท่ี 5.2.2-3  

 

ตารางท่ี 5.2.2-3 ข้อมูลอัตราการใช้น้ําเฉล่ียแยกตามประเภทแหล่งกําเนิด 
ประเภทผู้ใช้น้าํ หน่วย อัตราการใช้น้ําเฉล่ีย 

1. อาคารชุด ลิตร/คน-วัน 217 
2. หอพัก ลิตร/คน-วัน 134 
3. โรงพยาบาล ลิตร/เตียง-วัน 603 
4. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร ลิตร/ท่ีนั่ง-ม้ือ-วัน 8 
5. สถาบันการศึกษา ลิตร/คน-วัน 15 
6. ตลาด ลิตร/ตร.ม.-วัน 19 
7. สถานท่ีราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลิตร/คน-วัน 26 
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5.3 การศึกษาปริมาณและอตัราการเกิดนํ้าเสียในปัจจบุนั 
 

การประเมินปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินจากอัตราการใช้นํ้าของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการอัตราการเกิดน้ําเสียของแหล่งกําเนิด และอัตราการ
เกิดน้ําเสียแบบภาพรวม 

 

5.3.1 การอัตราการเกิดน้ําเสีย 
 

การศึกษาอัตราการเกิดนํ้าเสีย ประเมินจากข้อมูลอัตราการใช้นํ้าในภาพรวมของชุมชนและอัตรา
การใช้นํ้าแยกแหล่งกําเนิด โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1) การประเมินอัตราการเกิดนํ้าเสีย ณ แหล่งกําเนิด ก่อนไหลลงสู่ระบบท่อระบายนํ้าและ
รวบรวมนํ้าเสีย ซ่ึงแบ่งออกเป็นอัตราการใช้นํ้าในภาพรวมของชุมชนและอัตราการใช้นํ้าแยก
ประเภทแหล่งกําเนิด ท้ังนี้สามารถประเมินได้จากค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้นํ้า โดยน้ําที่ชุมชนใช้ใน
กิจกรรมประจําวันประมาณร้อยละ 80 จะกลายเป็นนํ้าเสีย 

2) การประเมินอัตราการเกิดน้ําเสีย ณ จุดท้ิงน้ํา หมายถึง นํ้าเสียที่ไหลผ่านระบบท่อระบายนํ้า
ไปสู่แหล่งรองรับนํ้าท้ิง ซ่ึงประกอบด้วย นํ้าเสีย ณ แหล่งกําเนิด และนํ้าใต้ดินท่ีไหลซึมเข้าสู่เส้นท่อ 
(Infiltration) ซ่ึงมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 96 ของอัตราการใช้นํ้า ณ แหล่งกําเนิด สามารถอธิบายได้
ดังนี ้

 

อัตราการเกิดน้ําเสีย ณ จุดท้ิงน้ํา   =  (A)+(B) 
 

เม่ือ (A) คือ อัตราการเกิดนํ้าเสีย ณ แหล่งกําเนิด = ร้ อยละ  80  ของ อั ต ราก ารใช้ นํ้ า  ณ 
แหล่งกําเนิด 

 (B) คือ ปริมาณน้ําซึมเข้าท่อระบายน้ํา   = ร้อยละ 20 ของอัตราการเกิดน้ําเสีย ณ 
แหล่งกําเนิด 

กล่าวคือ อัตราการเกิดนํ้าเสีย ณ จุดทิ้งน้ํา  =  Y 
 อัตราการใช้นํ้า   =  X 
 อัตราการเกิดนํ้าเสีย ณ แหล่งกําเนิด  =  A 
 อัตราการไหลซึมเข้าท่อระบายนํ้า  =  B 
ดังนั้น Y =  A+B 

    A =  0.80X 
    B =  0.20A 

จะได้อัตราการเกิดนํ้าเสีย ณ จุดท้ิงน้ํา      Y  =  [0.80+(0.20x0.80)]X   
 =  0.96 เท่าของ อัตราการใช้น้ํา ณ แหล่งกําเนิด 

ซ่ึงอัตราการเกิดนํ้าเสียของท้ังสองประเภท สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 5.3.1-1 
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ตารางท่ี 5.3.1-1 ข้อมูลอัตราการเกิดน้ําเสียจากอัตราการใช้น้ําในปัจจุบนั 

ประเภทผู้ใช้น้ํา หน่วย อัตราการใช้น้าํเฉล่ีย 
อัตราการเกิดน้ําเสีย 

แหล่งกําเนิด ณ จุดท้ิงน้ํา 
1. อาคารชุด ลิตร/คน-วัน 217 174 208 
2. หอพัก ลิตร/คน-วัน 134 107 129 
3. โรงพยาบาล ลิตร/เตียง-วัน 603 482 579 
4. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร ลิตร/ท่ีน่ัง-มื้อ-วัน  6 6 
5. สถาบันการศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 โรงเรียระดับประถม -

มัธยม 

 
ลิตร/คน-วัน 
ลิตร/คน-วัน 

 
15 
6 

 
12 
5 

 
14 
6 

6. ตลาด ลิตร/ตร.ม.-วัน 19 15 18 
7. สถานท่ีราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลิตร/คน-วัน 26 21 25 
8. ภาพรวมของชุมชน ลิตร/คน-วัน 280 224 270 
หมายเหต ุ : อัตราการเกิดนํ้าเสีย ณ แหล่งกําเนิด เท่ากับ 0.8 เท่า ของอัตราการใช้น้ําท่ีแหล่งกําเนิด 
  อัตราการเกิดนํ้าเสีย ณ จุดท้ิงนํ้า เท่ากับ 0.96 เท่า ของอัตราการใช้นํ้าท่ีแหล่งกําเนิด 
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5.4 การศึกษาลักษณะสมบัติน้ําเสีย 
 

การศึกษาลักษณะสมบัตินํ้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองบางกรวย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 
ลักษณะสมบัติของน้ําเสียในท่อระบายนํ้าเสียรวม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปค่าความสกปรกไปใช้ในการ
ออกแบบระบบการจัดการนํ้าเสียทางด้านวิศวกรรม และ 2) ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดต่าง 
ๆ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําค่าความสกปรกไปใช้ในการศึกษาอัตราการจัดเก็บค่าธรรมการบําบัดนํ้าเสียที่
เหมาะสมสําหรับแหล่งกําเนิดน้ําเสียต่าง ๆ ตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) 
 

5.4.1 ลักษณะสมบัติของน้ําเสียในท่อระบายน้ําเสียรวม 
 

 เน่ืองจากพ้ืนที่ เทศบาลเมืองบางกรวยเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง จากการศึกษาและสํารวจภาคสนาม พบว่า ระดับปลายท่อนํ้าทิ้งส่วนใหญ่มีระดับตํ่า
กว่าระดับผิวน้ําในแม่นํ้าและคลองที่รองรบันํ้าท้ิง อีกทั้งในพื้นท่ีศึกษาเองได้มีการควบคุมการระบายนํ้าออกนอก
พ้ืนท่ี โดยการปิด-เปิดประตูระบายน้ําตามช่วงเวลาน้ําขึ้น-ลง เพ่ือการป้องกันนํ้าท่วม ทําให้ไม่สามารถทําการ
ประเมินปริมาณนํ้าเสียรวม โดยการวัดปริมาณนํ้าเสียในท่อระบายนํ้าเสียรวมได้ ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์
ลักษณะสมบัตินํ้าเสียในท่อรวบรวมนํ้าเสียรวมของเทศบาลฯ จึงทําการเก็บตัวอย่างนํ้าเสียด้วยวิธีการแบบ
จ้วง (Grab sample) เพ่ือนํามาวิเคราะห์ลักษณะสมบัตินํ้าเสียจํานวน 3 จุด ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําเสีย
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยสถานท่ีเก็บตัวอย่างนํ้าเสียจากในท่อรวบรวมน้ําเสียรวมของ
เทศบาลฯ ได้แก่  

จุดที่ 1  ท่อระบายนํ้าเสียบริเวณริมถนนเทิดพระเกียรติ แยกหน้าวัดสนามนอก  
จุดที่ 2 ท่อระบายนํ้าเสียบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย คลองไฟไหม้   
จุดที่ 3 ท่อระบายนํ้าเสียบริเวณถนนบางกรวยไทรน้อย หน้าโรงเรียนศรีบัณฑิตศึกษา 

 

การตรวจวัดลักษณะสมบัติน้ําเสีย ท่ีปรึกษาฯ ได้กําหนดพารามิเตอร์สําหรับตรวจวัดให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด ซ่ึงแสดงพารามิเตอร์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์นํ้าเสีย แสดงดังตารางท่ี 
5.4.1-1 โดยตําแหน่งจุดเก็บนํ้าเสียในท่อระบายน้ําเสียรวม แสดงในตารางท่ี 5.4.1-2 และรูปที่ 5.4.1-1 
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ตารางท่ี 5.4.1-1  ดัชนีตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ลักษณะน้ําเสีย 
ดัชนีตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์ 

1. ค่าความเป็นกรดและด่าง  pH Meter 
2. ค่าบีโอดี (5 วันท่ีอุณหภูมิ 20 °C) Azide modification ท่ี อุณหภู มิ 20°C เป็นเวลา 5 

วัน  
3. สารแขวนลอย (Suspended solids) กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fiber disc) 
4. ตะกอนหนัก (Settleable solids) วิธีการกรวยอิมฮอฟ์ ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ในเวลา 1 

ช่ัวโมง 
5. ซัลไฟด์ (Sulfide as H2S)  วิธีการไตเตรท  
6. นํ้ามันและไขมัน (Fat, oil and grease) สกัดด้วยตัวทําละลาย แล้วแยกหานํ้าหนักของน้ํามันและ

ไขมัน 
7. ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  วิธีการเจดาห์ล (Kjeldahl)  
8. ค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand) * การย่อยด้วยกรดและสารโปตัสเซียมไดโครเมท 
9. ค่าความเค็ม (Salinity, % NaCl)* การวัดด้วยเครื่องวัดค่านํ้าไฟฟ้า 
10. สารละลายได ้(Total dissolve solids) * การวัดด้วยเครื่องวัดค่านํ้าไฟฟ้า 
11. ค่าการนําไฟฟ้า (Electro conductivity) * การวัดด้วยเครื่องวัดค่านํ้าไฟฟ้า 
ท่ีมา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เร่ืองกําหนดควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด พ.ศ. 2548 
หมายเหตุ * ดัชนีท่ีไม่ได้ระบุตามมาตรฐานนํ้าท้ิงจากอาคารประเภทต่างๆ 
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ตารางที่ 5.4.1-2 ตําแหน่งจุดเก็บน้ําเสียจากท่อระบายน้ําเสียรวมในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ประเภทของอาคารและท่อ
รวบรวม 

สถานที่เก็บ เวลาเก็บตัวอย่าง จุดเก็บตัวอย่าง 
พิกัด 

องศาเหนือ องศาตะวันออก 

ท่อรวบรวมจุดที่ 1 ท่อระบายน้ําวัดสนามนอก 15.10 คูระบายน้ํา 13.8039 100.4821 

ท่อรวบรวมจุดที่ 2 ท่อระบายน้ําคลองไฟไหม้ 16.30 คูระบายน้ํา 13.8062 100.5024 

ท่อรวบรวมจุดที่ 3 ท่อระบายน้ํา รร.ศรีบัณฑิต 13.20 คูระบายน้ํา 13.807 100.493 
 
ตารางที่ 5.4.1-3 ลักษณะสมบัติน้ําเสียจากท่อระบายน้ําเสียรวมในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

แหล่งกําเนิด 
Salinity 
% NaCl 

TDS 
ppm 

EC 
μS 

pH 
 

Set solid 
mg/L 

SS 
mg/L 

COD 
mg/L 

BOD 
mg/L 

TKN 
mg/L 

G&O 
mg/L 

Sulfide 
mg/L 

ท่อระบายน้ําวัดสนามนอก 0.033 334 668 7.20 0.1 20 28 21 2 5 2.00 

ท่อระบายน้ําคลองไฟไหม้ 0.025 254 508 7.13 0.3 19 87 69 10 11 3.07 

ท่อระบายน้ํา รร.ศรีบัณฑิต 0.033 329 659 7.17 0.3 32 168 128 16 7 4.17 
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ท่อรวบรวมนํ้าเสียบริเวณริมถนนเทิดพระเกียรติ 

แยกหน้าวัดสนามนอก 
ท่อรวบรวมนํ้าเสียบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

คลองไฟไหม้ 

 
ท่อรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนบางกรวยไทรน้อย หน้าโรงเรียนศรีบัณฑิตศึกษา 

รูปท่ี 5.4.1-1 การเก็บตัวอย่างน้ําเสียจากท่อระบายน้ําเสีย  
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 จากการวิเคราะห์ลักษณะสมบัตินํ้าเสียจากท่อรวบรวม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 5.4.1-3 กล่าวโดยสรุป ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียมีดัชนีสําคัญท่ีต้องพิจารณาในการบําบัด คือ นํ้า
เสียจากท่อรวบรวมน้ําเสียจุดท่ี 3 (หน้าโรงเรียนศรีบัณฑิตศึกษา) คือค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปบีโอ
ดีสูงมาก (168 มิลลิกรัมต่อลิตร) รองลงมาได้แก่ จุดท่ี 2 ท่อรวบรวมนํ้าเสียบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
คลองไฟไหม้ (69 มิลลิกรัมต่อลิตร) ส่วนจุดท่ี 1 ท่อรวบรวมนํ้าเสียบริเวณริมถนนเทิดพระเกียรติ แยกหน้าวัด
สนามนอก ส่วนใหญ่มีค่าความสกปรกส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าท้ิงอาคารประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็
ตาม นํ้าเสียจากท่อรวบรวมนํ้าเสียท้ัง 3 จุด มีปริมาณซัลไฟด์สูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย คืออยู่ในช่วง 2.00-
4.17 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ท้ังนี้เม่ือนําค่าบีโอดีของนํ้าเสียที่เก็บในท่อระบายนํ้าจากการสํารวจภาคสนามในครั้งนี้ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 
21 , 69 และ 128 มิลลิกรัมต่อลิตร ไปเปรียบเทียบกับค่าบีโอดีจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียพ้ืนที่เร่งด่วน (เทศบาลเมืองบางกรวย) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 52, 101, 121 และ 191 
มิลลิกรัมต่อลิตร (เก็บตัวอย่างเม่ือวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554) พบว่ามีค่าแปรปรวนอยู่ในช่วงระหว่าง 
21 – 191 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมการใช้นํ้าของชุมชนในช่วงเวลาท่ีเก็บตัวอย่างนํ้าเสียมี
ความแตกต่างกัน และลักษณะสมบัติของน้ําเสียในท่อระบายน้ําได้รับอิทธิพลจากลักษณะนํ้าขึ้นน้ําลงในแต่
ละฤดูกาลและวิธีการควบคุมประตูระบายนํ้าท่ีแตกต่างกันจึงทําให้ค่าความสกปรกท่ีตรวจวัดได้มีความ
แปรปรวนค่อนข้างมาก ดังนั้นท่ีปรึกษาจึงนําข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามในปัจจุบันไปเฉล่ียกับข้อมูลใน
ปี 2554 เพ่ือใช้เป็นตัวแทนสําหรับการออกแบบทางวิศวกรรมต่อไป ซ่ึงได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97 มิลลิกรัมต่อ
ลติร 

สรุปท่ีปรึกษาเลือกใช้ค่าบีโอดีเฉล่ียของน้ําเสียในท่อระบายน้ําเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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5.4.2 ลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดต่างๆ 
 

ท่ีปรึกษาได้เก็บตัวอย่างน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยด้วยวิธีการแบบ
จ้วง (Grab sample) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดจุดเก็บและประเภทของแหล่งกําเนิด
จากอาคาร แสดงในตารางท่ี 5.4.2-1 ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดจากอาคารประเภทต่าง 
ๆ แห่งละ 1 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 7 ตัวอย่าง (รูปท่ี 5.4.1-1) ดังน้ี 

- บ้านเรือนที่พักอาศัย     ตัวแทนได้แก่  หมู่บ้านพระคุณแม่  

- อาคารชุด  ตัวแทนได้แก่ รื่นรมย์คอนโดมิเนียม  

- โรงพยาบาล  ตัวแทนได้แก่ โรงพยาบาลบางกรวย  

- ร้านอาหาร  ตัวแทนได้แก่ ร้านอาหารพัฒนเกศน์  

- สถานศึกษา  ตัวแทนได้แก่ โรงเรียนวัดสําโรง  

- ตลาดสด  ตัวแทนได้แก่  ตลาดสดศรีบางกรวย  

- สถานท่ีราชการ  ตัวแทนได้แก่ สาธารณสุขเทศบาลเมืองบางกรวย  
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ตารางที่ 5.4.2-1 ตําแหน่งจุดเก็บน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ประเภทของอาคารและท่อ
รวบรวม 

สถานที่เก็บ เวลาเก็บตัวอย่าง จุดเก็บตัวอย่าง 
พิกัด 

องศาเหนือ องศาตะวันออก 

ตลาดสด ตลาดศรีบางกรวย 12.40 ก่อนบ่อดักไขมัน 13.8090 100.509 
อาคารชุด คอนโดรื่นรมณ์ 13.10 บ่อรวบรวมน้ําเสีย 13.811 100.498 
สถานศึกษา รร.วัดสําโรง 13.30 ก่อนบ่อดักไขมัน 13.806 100.488 
โรงพยาบาล รพ.บางกรวย 14.00 บ่อรวบรวมน้ําเสีย 13.805 100.473 
ร้านอาหาร ร้านอาหารพัฒนเกศน์ 14.15 ก่อนบ่อดักไขมัน 13.805 100.465 
สถานที่ราชการ กองสาธารณสุข 14.30 รางระบายน้ํารอบอาคาร 13.809 100.478 
บ้านเรือนที่พักอาศัย  หมู่บ้านพระคุณแม่ 14.45 คูระบายน้ํา 13.802 100.489 
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หมู่บ้านพระคุณแม ่ รื่นรมย์คอนโดมิเนียม 

  
โรงพยาบาลบางกรวย ร้านอาหารพัฒนเกศน์ 

  
โรงเรียนวัดสําโรง ตลาดสดศรีบางกรวย 

 

 

       สาธารณสุขเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

รูปที ่5.4.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดจากอาคารประเภทต่างๆ 
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จากการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดนํ้าเสีย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําเสียได้ ดังแสดงในตารางท่ี 5.4.2-2 
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ตารางที่ 5.4.2-2 ลักษณะสมบัติน้ําเสียที่สําคัญจากแหล่งกําเนิดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

แหล่งกําเนิด 
Salinity 
% NaCl 

TDS 
ppm 

EC 
μS 

pH 
 

Set solid 
mg/L 

SS 
mg/L 

COD 
mg/L 

BOD 
mg/L 

TKN 
mg/L 

G&O 
mg/L 

Sulfide 
mg/L 

ตลาดศรีบางกรวย 0.080 817 1634 5.20 38 124 1045 845 39.2 591 4.53 

คอนโดรื่นรมณ์ 0.030 306 611 7.22 2 47 560 415 39.2 9 4.17 

รร.วัดสําโรง 0.035 369 737 5.26 5.9 199 1075 950 33.6 53 11.78 

รพ.บางกรวย 0.040 399 799 7.79 1.5 45 213 117 29 11 1.13 

ร้านอาหารพัฒนเกศน์ 0.030 306 613 4.85 3.5 172 1887 1380 42 66 2.94 

กองสาธารณสุข 0.018 172 344 7.68 2.1 9 33 11 5 6 0.77 

หมู่บ้านพระคุณแม ่ 0.023 223 447 7.19 <0.1 6 35 25 1 4 0.73 
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 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาลักษณะนํ้าเสียเม่ือเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาดแล้ว (ภาคผนวกที่ ค) สามารถสรุปได้ดังน้ี  

 

1) นํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดประเภทบ้านเรือน ท่ีพักอาศัย  
ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากบ้านเรือนท่ีพักอาศัย ซ่ึงเก็บตัวอย่างน้ําจากหมู่บ้านพระคุณแม่ 

(W8) ท่ีปลายท่อระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียของหมู่บ้าน มีค่าความสกปรกของสารอินทรีย์
ในรูปบีโอดีและซีโอดีในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า อย่างไรก็ตามเม่ือใช้เกณฑ์ฯ ของการระบายนํ้าท้ิงจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน (ภาคผนวก ค) พบว่าค่าบีโอดีของนํ้าท้ิงดังกล่าวเกินมาตรฐาน (25 
มิลลิกรัมต่อลิตร ) ท่ีส่วนค่าอ่ืนๆ ท่ีระบุในมาตรฐาน ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (1 
มิลลิกรัมต่อลิตร) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (6 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปริมาณนํ้ามันและไขมัน (1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ) มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งท่ีกําหนด  
2) นํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดประเภทอาคารชุด  

ตัวแทนลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากอาคารชุด ได้ทําการเก็บตัวอย่างนํ้าจากรื่นรมย์
คอนโดมิเนียม (W2) พบว่าน้ําเสียมีค่าความสกปรกสูงมาก โดยเม่ือใช้เกณฑ์ฯ อาคารขนาด  ข 
(100-500 ห้อง) พบว่าลักษณะสมบัติของดัชนีท่ีกําหนดไว้ส่วนใหญ่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิงที่กําหนด ซ่ึงดัชนีที่เกินมาตรฐานได้แก่ ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอ
ดี มีค่าเท่ากับ 415 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 47 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (39 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปริมาณตะกอนหนัก 2 มิลลิลิตรต่อลิตร 
ยกเว้นค่าน้ํามันและไขมัน (9 มิลลิกรัมต่อลิตร) ความเป็นกรดด่าง 7.22 และสารละลายได้ท้ังหมด 
(306 มิลลิกรัมต่อลิตร) ที่ผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐาน   
3) นํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงพยาบาล 

ลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากโรงพยาบาล ซ่ึงได้เก็บตัวอย่างนํ้าจากโรงพยาบาลบางกรวย ใน
บ่อพักนํ้ารวมก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย เม่ือใช้เกณฑ์ฯ อาคารขนาด ก (>30 เตียง) พบว่ามี
ลักษณะการปนเป้ือนคล้ายกับอาคารชุด คือ ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี มีค่า
เท่ากับ 117 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 45 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 29 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร ยกเว้นค่า
นํ้ามันและไขมัน 9 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดด่าง 7.79 และสารละลายได้ท้ังหมด 399 
มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐาน 
4) นํ้าท้ิงจากแหล่งกําเนิดประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร 

ลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากร้านอาหาร ซ่ึงได้เก็บตัวอย่างนํ้าจากร้านอาหารพัฒนเกศน์ ในบ่อ
พักน้ําก่อนเข้าถังดักไขมัน เม่ือใช้เกณฑ์ฯอาคารขนาด ง (100-200 ตรม) มีค่าความสกปรกสูงมาก
ซ่ึงเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงท่ีกําหนดเกือบทุกค่ายกเว้น สารละลายได้ท้ังหมด (306 
มิลลิกรัมต่อลิตร) คือ ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี มีค่าเท่ากับ 1,380 มิลลิกรัม
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ต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 172  มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
42 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก 3.5 มิลลิลิตรต่อลิตร ปริมาณนํ้ามันและไขมัน 66 
มิลลิกรัมต่อลิตร และความเป็นกรดด่าง 4.85 
5) นํ้าท้ิงจากแหล่งกําเนิดประเภทสถานศึกษา 

ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากสถานศึกษา ทําการเก็บตัวอย่างนํ้าจากโรงอาหารโรงเรียนวัด
สําโรง ซ่ึงเป็นนํ้าเสียจากโรงอาหารก่อนเข้าถังดักไขมัน เม่ือใช้เกณฑ์ฯ อาคารขนาด ข (5,000-
25,000 ตรม.) พบว่านํ้าเสียมีค่าความสกปรกส่วนใหญ่เกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีกําหนด
อย่างมาก คือ ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี มีค่าเท่ากับ 950 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 199 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก 5.9 มิลลิลิตรต่อลิตร 
และปริมาณไขมันและน้ํามันสูงถึง 53 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณซัลไฟด์ 11.78 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ยกเว้นปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 33.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดด่าง 5.26 และ
สารละลายได้ท้ังหมด 369 มิลลิกรัมต่อลิตร 
6) นํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดประเภทตลาด 

ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากตลาด ทําการเก็บตัวอย่างนํ้าจากตลาดสดศรีบางกรวยในบ่อพัก
นํ้าก่อนเข้าถังดักไขมัน มีค่าความสกปรกของดัชนีเกือบทุกชนิดเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงท่ี
กําหนดตามเกณฑ์ฯ อาคารขนาด ก ข ค และ ง คือ ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี 
ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี มีค่าเท่ากับ 845 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย เท่ากับ 124 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก 38 มิลลิลิตรต่อลิตร ปริมาณไขมัน
และนํ้ามันสูงถึง 591 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณซัลไฟด์ 4.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนโตรเจนใน
รูปทีเคเอ็น 39.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารละลายได้ท้ังหมด 817 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นความเป็น
กรดด่าง 5.20 
7) นํ้าท้ิงจากแหล่งกําเนิดประเภทสถานที่ราชการ 

ลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากสถานที่ราชการ ซ่ึงได้เก็บตัวอย่างนํ้าจากศูนย์สาธารณสุข 
เทศบาลเมืองบางกรวย บริเวณรางระบายน้ําก่อนระบายทิ้ง พบว่ามีดัชนีส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกขนาดอาคาร คือ ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี มีค่าเท่ากับ 11 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 9 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไขมันและนํ้ามัน 6 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณซัลไฟด์ 0.77 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และสารละลายได้ท้ังหมด 172 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้น ปริมาณตะกอนหนัก 2.1 มิลลิลิตร
ต่อลิตร และความเป็นกรดด่าง 7.68 

กล่าวโดยสรุปแหล่งกําเนิดท่ีสําคัญท่ีระบายนํ้าเสียสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลเมือง 
บางกรวย ได้แก่ ตลาดสด (ตลาดศรีบางกรวย) คอนโดมิเนียม (คอนโดรื่นรมย์) โรงเรียน (ร.ร.วัด
สําโรง) ร้านอาหาร (พัฒนเกศน์) โดยส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าทิ้งที่มีดัชนีต่างๆ เกินกว่ามาตรฐาน
กําหนด กล่าวคือ ความสกปรกของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดีอยู่ในช่วง 117-1,380 มิลลิกรัมต่อ
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ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 45-199 มิลลิกรัมต่อลิตร  และแหล่งกําเนิดท่ีปล่อยน้ํามัน
และไขมันเป็นหลัก ได้แก่ ตลาดสด (ตลาดศรีบางกรวย) โรงเรียน (ร.ร.วัดสําโรง) ร้านอาหาร (พัฒน
เกศน์) โดยปริมาณไขมันและน้ํามันอยู่ในช่วง 53-591 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมทั้งปริมาณซัลไฟด์อยู่
ในช่วง 2.94-11.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นจากแหล่งกําเนิดส่วนใหญ่
มีค่าเกินมาตรฐานไม่มากนักโดยอยู่ในช่วง 39-42 มิลลิกรัมต่อลิตร  



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report)  

บทที่ 5 ปริมาณ ลกัษณะสมบัติของนํ้าเสีย 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 5-24 

 

5.5 การประเมินปริมาณน้ําเสียในอนาคต  
จากผลการประเมินอัตราการเกิดน้ําเสียแบบภาพรวม พบว่า มีอัตราการเกิดนํ้าเสียคือ 270 ลิตรต่อ

คนต่อวัน ซ่ึงที่ปรึกษาเห็นว่าในอนาคตพฤติกรรมการใช้นํ้าของประชาชนก็ไม่น่าจะแตกต่างจากปัจจุบัน 
เน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ยังคงใช้นํ้าในลักษณะคล้ายคลึงกับปัจจุบัน ทําให้อัตราการเกิดน้ําเสียต่อคนและ
ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียมีค่าไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อปริมาณน้ําเสีย
ในอนาคตคือ จํานวนประชากรและจํานวนกิจการท่ีใช้นํ้า ท่ีปรึกษาจึงมีแนวคิดในการประเมินปริมาณนํ้า
เสียในอนาคตโดยใช้การคาดการณ์จํานวนประชากร (บทที่ 4) ร่วมกับการประเมินอัตราการเกิดนํ้าเสียแบบ
ภาพรวม ณ ปัจจุบัน คือ 270 ลิตรต่อคนต่อวัน ซ่ึงสามารถสรุปได้ดัง ตารางท่ี 5.5 -1 
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ตารางท่ี 5.5-1 การประเมินปริมาณน้ําเสียในอนาคตของเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

พ.ศ. 
จํานวนประชากร 

(คน) 

อัตราการเกิดน้ําเสีย 
แบบภาพรวม 
(ลิตร/คน/วัน) 

ปริมาณน้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

2558 42,960 270 11,599.2 

2559 44,549 270 12,028.2 

2560 44,872 270 12,115.4 

2561 45,202 270 12,204.5 

2562 45,537 270 12,295.0 

2563 45,901 270 12,393.3 

2564 46,272 270 12,493.4 

2565 46,652 270 12,596.0 

2566 47,039 270 12,700.5 

2567 47,436 270 12,807.7 

2568 47,841 270 12,917.1 

2569 48,285 270 13,037.0 

2570 48,741 270 13,160.1 

2571 49,209 270 13,286.4 

2572 49,690 270 13,416.3 

2573 50,222 270 13,559.9 

2574 50,774 270 13,709.0 

2575 51,346 270 13,863.4 

2576 51,941 270 14,024.1 

2577 52,558 270 14,190.7 

2578 53,252 270 14,378.0 

ท่ีมา : คาดการณ์โดยท่ีปรึกษา 

 


