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 บทที่ 10  
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 
โครงการสํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบ

บําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวยนั้น ไม่ได้มีการกําหนดให้จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่การดําเนินโครงการดังกล่าวในระยะต่างๆ อาจเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้ ท่ีปรึกษาจึงดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) โดยดําเนิน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ คณะท่ีปรึกษาอ้างอิงหลักเกณฑ์การจัดทําซ่ึง
กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงท่ี
ปรึกษาทําการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการศึกษา ดังน้ี 

- ขั้นตอนการศึกษารายละเอียดโครงการ  
การศึกษารายละเอียดโครงการเป็นการศึกษาข้อมูลที่จะใช้อธิบายลักษณะโครงการ เช่น แผนท่ี

แสดงพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ีโดยรอบโครงการท่ีจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ รายละเอียด
ขั้นตอนพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมของการดําเนินโครงการ รวมถึงรายละเอียดพ้ืนฐานด้านสังคมที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบ และประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น 

- ขั้นตอนการศกึษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
ดําเนินการศึกษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของทรัพยากรและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 กลุ่มหลัก 

ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Resources) 

 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Resources) 

 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Value) 

 คุณภาพชีวิต (Quality of Life Value) 
การศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันจะเป็นการรวบรวมข้อมูลท้ังข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการ

ทบทวน ตรวจสอบ ตรวจวัด สัมภาษณ์ และการสอบถามข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
ครอบคลุมท้ัง 4 ด้านที่กล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 

- ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ จะพิจารณาในระยะก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง

การก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง (ระยะดําเนินการ) ทั้งน้ีจะดําเนินการศึกษาครอบคลุมทรัพยากรทั้ง 4 
ด้าน โดยจะคาดการณ์ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
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- ขั้นตอนการกําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
การกําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะดําเนินการโดยนําผลจากการ

คาดการณ์ผลกระทบทางลบมากําหนดเป็นมาตรการเพ่ือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันจะ
กําหนดมาตรการในการส่งเสริมผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นให้มากท่ีสุดจากการพัฒนาโครงการอย่างรอบ
ด้าน 

- ขั้นตอนกําหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นแผนงานที่กําหนดขึ้น

อย่างเหมาะสมในการสํารวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อคุณภาพและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากมีโครงการ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงผลกระทบในทางลบในระดับท่ียอมรับได้และก่อให้เกิดการแก้ไขอย่างทันท่วงทีกรณีท่ีอาจมี
ผลกระทบทางลบรุนแรง โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะระบุวิธีการท่ีเป็น
มาตรฐานอย่างเหมาะสม ระยะเวลา ความถ่ีของการติดตามตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ท่ีสําคัญ 
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10.1 การศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 

10.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
 

1)  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลเมืองบางกรวย ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต้ังอยู่ห่างจากอําเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 18.5 กิโลเมตร เทศบาลเมืองบางกรวยมีเน้ือท่ี 8.4 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางกรวย จํานวน 9 หมู่บ้าน และตําบลวัดชลอ จํานวน 10 
หมู่บ้าน 
แผนที่เทศบาลเมืองบางกรวยแสดงดังรูปท่ี 10.1.1-1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีข้างเคียง ดังนี้ 

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 ่10.1-1 แผนที่เทศบาลเมืองบางกรวย 

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2562 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ําเจ้าพระยา ระดับความสูง
ของพ้ืนดินเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (รทก.) มีคลองและลํารางสาธารณะ 
(ลํากระโดง) จํานวนมาก และกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ เนื่องจากในอดีต ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรจึงได้ขุดร่องน้ําหรือคลองเพ่ือชักนํ้าเข้าไปยังพ้ืนที่เพาะปลูก (เป็นการ
ขุดคลองชักน้ําจากคลองสายหลัก 2 สาย ได้แก่ คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวย) แต่ใน
ปัจจุบัน สภาพพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง ส่งผลให้
คลองธรรมชาติกลายสภาพเป็นที่ระบายนํ้าและมีสภาพเสื่อมโทรม 
 

2)  ทรัพยากรดิน 
 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินได้จําแนกดินในตําบลบางกรวยและตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
อยู่ในชุดดินที่ 8 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ 
ของดินและอินทรียวัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องนํ้า ดินด้านล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอย
ปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณที่ราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ทําการขุดยกร่องเพ่ือพืชผลต่างๆ 
ทําให้สภาพพ้ืนผิวดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง
ถึงสูง pH 6.0-7.0 ได้แก่ ชุดดิน ธนบุรี สมุทรสงคราม ดําเนินสะดวก  
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3)  สภาพภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยา 
 

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป 
เทศบาลเมืองบางกรวยมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด 

คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทําให้
บริเวณจังหวัดนนทบุรีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝนท้าให้อากาศชุ่มช้ืนและมี
ฝนตก เน่ืองจากลักษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพ้ืนดินเพียงเล็กน้อยสภาพ
ภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสมํ่าเสมอตลอดพ้ืนท่ี  

ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งฤดูกาลของจังหวัดนนทบุรี 
ออกเป็น 3 ฤดู ดังน้ี  

ฤดูหนาว  เริ่ ม ต้ั งแ ต่กลางเดือน ตุลาคมถึ งกลางเดือนกุมภาพัน ธ์ ซ่ึ ง เป็ น ฤ ดูมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซ่ึงมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยในช่วงน้ี แต่เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทําให้อากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็น
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยมีอากาศหนาวจัดในเดือนธันวาคม  

ฤดูร้อน เริ่มเม่ือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะน้ีจะมีหย่อมความกดอากาศตํ่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงน้ีเป็นลมฝ่ายใต้ ทําให้มีอากาศร้อนอบ
อ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน  

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศตํ่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อน
ขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นลําดับ ในระยะน้ีท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วง
ท่ีมีความช้ืนสูง 

 

อุตุนิยมวิทยา 
การศึกษาสภาพอากาศบริเวณเทศบาลเมืองบางกรวย ทําการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ(ดอนเมือง) เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีไม่มีสถานีตรวจอากาศ มีเพียงแต่
สถานีฝนอําเภอ ดังน้ันสภาวะอากาศที่จัดท้าขึ้นนี้มาจากผลการ ตรวจวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยา

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (ประมาณละติจูด1355‘ เหนือ ลองจิจูด 100 36 ‘ ตะวันออก สูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 4 เมตร) ซ่ึงได้ทําการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ 8 เวลา 
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คือ 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, และ 22.00 น. โดยสามารถสรุปลักษณะ
ทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดนนทบุรีได้ดังนี้ 

อุณหภูมิ จังหวัดนนทบุรี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
32 - 34 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบ
อ้าวที่สุดในรอบปีคือ เดือนเมษายน  

ฝน จังหวัดนนทบุรีมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้า ทําให้ปริมาณฝนต่างกันไม่มาก 
ปริมาณฝนรวมตลอดปีของพื้นที่ส่วน ใหญ่อยู่ระหว่าง 1,200 -1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณบาง
พ้ืนท่ีของอําเภอบางกรวยท่ีมีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร โดยฝนท่ีเกิดขึ้นเป็น
ฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนน้ีอาจมีพายุ
ดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดนนทบุรีหรือใกล้เคียง ท้าให้ฝนตกเพ่ิมขึ้นอีก เดือนที่มี
ฝนตกมากท่ีสุดคือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ียประมาณ 280 มิลลิเมตร  

พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อนท่ีเคยเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่
เป็นพายุดีเปรสช่ันกําลังอ่อนท่ีไม่มีความรุนแรงมากนัก ซ่ึงอาจจะท้าให้ฝนตกหนักและลมกระโชก
แรงเป็นครั้งคราว บางครั้งอาจเกิดนํ้าท่วมได้โดยฉับพลัน พายุดีเปรสช่ัน ท่ีเคยเคลื่อนผ่านเข้ามาใน
จังหวัดนนทบุรีส่วนมากเป็นพายุที่มีถิ่นกําเนิดจากทะเลจีนใต้ จากสถิติท่ีบันทึกต้ังแต่ปี 2494 ถึง 
2556 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดนนทบุรีท้ังหมด 3 ลูก โดยมีกําลังแรงขณะเคลื่อน
ผ่านเป็นพายุดีเปรสช่ันท้ังหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก (2504) และเดือนตุลาคม 
2 ลูก (2517, 2531) 

 

4) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
ธรณีวิทยา 
สภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่ เปหินตะกอนและหินแปร (Sedimentaryand Metamorphic 

rocks) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของนํ้าขึ้นน้ําลง ดินเหนียว ทรายแป้งและทรายละเอียดของ
ท่ีลุ่มราบนํ้าขึ้นถึง ท่ีลุ่มช้ืนแฉะ ท่ีลุ่มนํ้าขังป่าชายเลน และชะวากทะเลแผ่นดินไหว 

ประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีศักยภาพท่ีทําให้เกิดแผ่นดินไหว โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาค
ตะวันตกของประเทศ อย่างไรก็ตาม ศักยภาพที่จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวของรอยเล่ือนในประเทศ
ไทยน้ันยังไม่รุนแรงเท่ากับบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นรอยต่อของเปลือกโลกหรือวงแหวนแห่งไฟ (Ring of 
Fire) ซ่ึงจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่ผ่านมาเกือบ 40 ปี มีแผ่นดินไหวขนาดกลาง 
(5.0-5.9 ริกเตอร์) เกิดขึ้น 8 ครั้ง หรือเฉลี่ย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี แบ่งเป็นภาคเหนือ 5 ครั้ง ภาค
ตะวันตก 3 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีขนาดไม่เกิน 6.0 ริกเตอร์ แผ่นดินไหวที่มีขนาด
มากกว่า 6.0 ริกเตอร์จะเกิดนอกประเทศ แต่แม้แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นในระยะไกล เช่น เกิดขึ้นใน
ประเทศอินโดนีเซีย พม่า ทว่าในพ้ืนท่ีท่ีเป็นช้ันดินอ่อนที่อยู่ห่างไกลจากจุดเกิดแผ่นดินไหว เช่น 
กรุงเทพฯ ก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยพ้ืนท่ีหรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนซ่ึง
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อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร 

 

5) อุทกวิทยา 
ท่ีปรึกษาทําการศึกษาทางอุทกวิทยาในแหล่งน้ํา 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งน้ําใต้ดิน และแหล่ง

นํ้าผิวดิน ซ่ึงสามารถจําแนกได้ ดังน้ี 
แหล่งน้ําใต้ดิน 
อุทกธรณีวิทยาที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างประกอบด้วย ช้ันนํ้าบาดาลในตะกอนหินร่วนและ

ช้ันนํ้า บาดาลในหินแข็ง บริเวณในขอบเขตพื้นท่ีโครงการมีลักษณะอุทกธรณีวิทยาเป็นช้ันนํ้าบาดาล
ตะกอนน้ําพา (Alluvium Aquifers: Qfd) ซ่ึงช้ันนํ้าบาดาลของตะกอนน้ําหลาก (River Flood 
Plain) ที่มีการเก็บกักน้ํา บาดาลอยู่ในช่องว่างของช้ันกรวด ทราย พบกระจายตัวเป็นแนวยาวตั้งแต่
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี 
ทางทิศตะวันออกของจังหวัดราชบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ น้ํา
บาดาลส่วนใหญ่เป็นนํ้าจืด ยกเว้นในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล บางส่วนน้ําบาดาลคุณภาพ
นํ้าเป็นนํ้ากร่อยและนํ้าเค็ม โดยสามารถแบ่งขอบเขตของช้ันน้ําบาดาลได้ ดังน้ี 

5.1) ช้ันนํ้ากรุงเทพ (Bangkok Aquifer) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช้ันนํ้าย่อย คือ ช้ันนํ้า
กรุงเทพช้ันบน อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 16 - 30 ม. และช้ันนํ้ากรุงเทพช้ันล่าง อยู่ลึกจากผิวดิน
ประมาณ 30 - 40 ม. มีความ หนาประมาณ 30 - 50 ม. ซ่ึงท้ัง 2 ช้ันน้ําถูกคั่นด้วยช้ันดินเหนียว 
ตะกอนในช้ันนํ้าประกอบด้วย ตะกอนทราย ละเอียด ทรายหยาบและกรวด ที่มีการคัดขนาดไม่ดีถึง
ค่อนข้างดีมีคุณสมบัติในการกักเก็บนํ้ามากแต่คุณภาพน้ํา ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการบริโภคได้ส่วน
ใหญ่จะเป็นน้ํากร่อยหรือเค็ม ยกเว้น พ้ืนท่ีด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ กรุงเทพมหานคร คุณภาพของ
นํ้าพอใช้อุปโภคได้คือ มีปริมาณคลอไรด์ 250 - 500 มก.ต่อลิตร ช้ันนํ้าบาดาลมี ค่าสัมประสิทธ์ิของ
การจ่ายนํ้ า (Transmissivity) 3,950 ตารางเมตรต่อวัน และมีค่าสัมประสิท ธ์ิการกักเก็บนํ้า 
(Storage Coefficient) 1x10-4 

5.2) ช้ันนํ้าพระประแดง (Phra Pradang Aquifer) พบที่ความลึกประมาณ 100 ม. มีความ
หนาเฉลี่ย 20 - 50 เมตร คุณสมบัติในการกักเก็บน้ําบาดาลอยู่ในเกณฑ์ดีให้นํ้าในเกณฑ์ 50 - 100 
ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง คุณภาพนํ้ามีต้ังแต่จืด กร่อย จนถึงเค็ม มีค่าสัมประสิทธ์ิของการจ่ายน้ํา 1,700 - 
3,000 ตร.ม.ต่อวัน และมีค่า สัมประสิทธ์ิการกักเก็บนํ้า 1x10-4  

5.3) ช้ันนํ้านครหลวง (Nakhon Luang Aquifer) พบที่ความลึกประมาณ 150 ม. มีความหนา
เฉลี่ย 50 - 70 ม. ประกอบด้วย ตะกอนกรวดทรายท่ีมีการคัดขนาดปานกลางถึงดี (Moderately 
to Well Sorted) มี คุณสมบัติในการเก็บกักน้ําดีให้นํ้าในเกณฑ์ 50 - 200 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง มีค่า
สัมประสิทธ์ิของการจ่ายน้ํา 1,700 - 3,000 ตร.ม.ต่อวัน คุณภาพส่วนใหญ่เป็นนํ้าจืด ยกเว้นในพื้นท่ี
ฝั่งธนบุรีและตอนใต้ของกรุงเทพมหานครท่ีมี คุณภาพน้ํากร่อยจนถึงเค็ม  
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5.4) ช้ันนํ้านนทบุรี (Nonthaburi Aquifer) พบท่ีความลึกประมาณ 200 ม. และความหนา
เฉลี่ย 30 - 70 ม. คุณสมบัติของการเก็บกักน้ําคล้ายคลึงกับช้ันน้ํานครหลวง 

5.5) ช้ันนํ้าสามโคก (Sam Khok Aquifer) พบท่ีความลึกประมาณ 250 ม. และมีความหนา
เฉลี่ย 40 - 60 ม. ประกอบด้วยกรวดทรายมีการคัดขนาดดีพอใช้บ่อนํ้าบาดาลท่ีเจาะลึกถึงช้ันนํ้าน้ี
จะอยู่บริเวณตอน เหนือของจังหวัดนนทบุรีถึงจังหวัดปทุมธานีเป็นช้ันนํ้าที่ให้นํ้าในปริมาณมากอยู่ใน
เกณฑ์ 50 - 150 ลบ.ม.ต่อ ช่ัวโมง มีค่าสัมประสิทธ์ิของการจ่ายนํ้า 5,000 ตร.ม.ต่อวัน คุณภาพน้ําดี
ยกเว้นในพื้นท่ีฝั่งธนบุรีและตอนใต้ของ กรุงเทพมหานคร คุณภาพนํ้ากร่อยหรือเค็ม  

5.6) ช้ันนํ้าพญาไท (Phaya Thai Aquifer) พบท่ีความลึกประมาณ 350 ม. และมีความหนา
เฉลี่ย 40 - 60 ม. ประกอบด้วยกรวดทราย มีดินเหนียวแทรกสลับ การคัดขนาดดีพอใช้มีคุณสมบัติ
การกักเก็บน้ํา คล้ายกับช้ันนํ้าสามโคก  

5.7) ช้ันนํ้าบาดาลธนบุรี (Thonburi Aquifer) พบท่ีความลึกประมาณ 450 ม. และมีความ
หนาเฉล่ีย 50 - 100 ม. ประกอบด้วยกรวดทรายโดยมีดินเหนียวช้ันบางๆ แทรกสลับช้ันกรวดทราย
ท่ีมีการคัดขนาดดี คุณสมบัติการกักเก็บนํ้าจะด้อยกว่าช้ันอ่ืนๆ ท่ีอยู่ข้างบนเนื่องจากมีดินเหนียว 
แทรกสลับอยู่ คุณภาพน้ํา ส่วนใหญ่คุณภาพดียกเว้นด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของฝั่งธนบุรี
นํ้าจะกร่อยหรือเค็ม  

5.8) ช้ันนํ้าบาดาลปากน้ํา (Pak Nam Aquifer) ลึกประมาณ 450 - 550 ม. มีความหนาของ
ช้ันนํ้า 80 - 120 ม. กรวดทรายมีการคัดขนาดดีและมีดินเหนียวแทรกสลับช้ันอยู่ ให้น้ําอยู่ในเกณฑ์ 
50 - 100 ลบ.ม. ต่อช่ัวโมง ช้ันทรายที่ระดับลึกต้ังแต่ 550 ม. ลงไปจะให้นํ้าคุณภาพดีท่ีสุด แหล่งนํ้า
บาดาลในบริเวณตอนเหนือ ของแอ่งเจ้าพระยา-ท่าจีน ต้ังแต่จังหวัดชัยนาทจนถึงจังหวัดสิงห์บุรีช้ัน
นํ้าบาดาลอยู่ท่ีระดับลึก 20 - 50 ม. ให้ นํ้าอยู่ในเกณฑ์ 30 - 50 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง บางแห่งมากถึง 
80 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง 

บ่อนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวยมีจํานวนทั้งสิ้น 43 บ่อ จากการรวบรวมข้อมูลโดยกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล ระดับน้ําบาดาล ณ สถานี CT145/1-5 วัดศรีประวัติ ตําบลปลายบาง อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ.2557 อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แสดงดังรูปท่ี 10.1.1-2 
จากข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่าในพ้ืนที่ อ.บางกรวย มีอัตราการไหล 50- 
200 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง บางพ้ืนท่ีพบว่าเป็นน้ํากร่อยและมีสนิม เหล็ก เจือปนอยู่ 

 

แหล่งน้ําผิวดิน 
พ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวยมีคลองสายหลักจํานวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางกอกน้อย  และ

คลองบางกรวย โดยคลองบางกอกน้อย มีความกว้างประมาณ 50 เมตร ยาว 15,000 เมตร อยู่ทาง
ทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ส่วนคลองบางกรวย อยู่ทิศเหนือของเขตเทศบาลเช่ือมต่อระหว่างคลอง
บางกอกน้อยกับแม่นํ้าเจ้าพระยา มีความกว้างประมาณ 50 เมตร ยาว 3,380 เมตร เป็นท่ีรองรับนํ้า
ท้ิงจากชุมชนปริมาณมากเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนท่ีอาศัยอย่างหนาแน่น 
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จากการสํารวจคลองสายย่อยพบว่า ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยมีคลองสายย่อยอยู่เป็น
จํานวนมากกว่า 35 คลอง อาทิ คลองวัดสักน้อย คลองขุนจอม คลองวัดโพธ์ิบางโอ คลองบางยี่พระ 
คลองวัดเกดประยงค์ คลองบ้านพระ คลองหลังหมู่บ้านเกษราวิลล์ คลองสวนยายเพิ่ม คลองหลวง
หาญ คลองวัดบางสีทอง คลองตาก้าน คลองหลังหมู่บ้านสินธรา คลองคลองป้าบัว คลองป้าชม้อย คู
นํ้าข้างทางเท้าปู่บุญ คลองโพธ์ิและคูนํ้าแยก คลองวัดพิกุล คลองวัดสนามนอก คลองวัดกล้วย คลอง
วัดกระโจม คลองบางบําหรุ คูนํ้าพระคุณพ่อแม่ คูนํ้าหมู่บ้านศรีบัณฑิต คลองบางพลัด คลองโขน 
คลองวัดโพธ์ิเผือก คลองผู้ใหญ่กอบ-ต้นโศก คูน้ําข้างซอยหมอแปลก คลองต้นโศก คลองวัดจันทร์ 
คลองมะไฟหวาน คลองผู้ใหญ่สําอางค์ คลองไฟไหม้ คลองบางละมุด คลองวัดโบสถ์ คลองกํานัน
สงวน คูนํ้าหลังซอยกํานันอุทัย ซ่ึงกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย 

คุณภาพน้ําผิวดินในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ท่ีปรึกษาฯ ได้ทําการเก็บตัวอย่างนํ้าจากแหล่งนํ้าผิวดิน (ลําคลองต่างๆ) ในเขตเทศบาลบาง

กรวย เพ่ือประเมินคุณภาพนํ้าผิวดินในปัจจุบัน รวมท้ังประเมินลักษณะทางกายภาพของลําคลองท่ี
อาจเปลี่ยนไปจากในอดีต เนื่องจากสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีเปลี่ยนไป 

การกําหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ํา จะเลือกในลําคลองสายหลักและสายรองให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองบางกรวยให้มากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวนจุดเก็บตัวอย่างท้ังสิ้น 46 จุด ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 10.1.1-1และรูปท่ี 10.1.1-3 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ําผิวดินได้
ดําเนินการใน 2 วัน คือวันท่ี 10 และ 17 พฤศจิกายน 2558 
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รูปท่ี 10.1.1-2  ระดับน้ําบาดาลในอําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุร ีป ี2557 
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ตารางท่ี 10.1.1-1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างของลําคลองและลํารางต่างๆ 

จุด คลอง 
เวลาเก็บ
ตัวอย่าง 

องศา 
เหนือ 

องศา
ตะวันออก 

ลักษณะคลอง ความลึก
ของนํ้า 

R1 คลองบางกอกน้อย (วัดโตนด) 9.45 13.8092 100.4753 คลองสายหลัก, > 0.3 m 

R3 คลองบางกอกน้อย (วัดโพธิ์บางโอ) 10.15 13.8110 100.4743 คลองสายหลัก, > 0.3 m 

R8 คลองบางกอกน้อย (วัดเกตุ) 11.00 13.8007 100.4717 คลองสายหลัก, > 0.3 m 

R2 คลองวัดโพธิ์บางโอ 10.20 13.8101 100.4720 < 0.3 m 

R4 คลองขุนจอม 10.25 13.8121 100.4741 > 0.3 m 

R5 คลองวัดสักน้อย 10.35 13.8112 100.4700 
> 0.3 m มีบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง 

R6 คลองบางย่ีพระ 10.30 13.8045 100.4723 
> 0.3 m หลัง รพ.บาง

กรวย 
มีนํ้าทิ้งจาก รพ 

R7 คลองวัดเกตุ 11.00 13.8027 100.4744 > 0.3 m 

R9 คลองบางสีทอง 11.30 13.8090 100.4766 > 0.3 m 

R1
0 

คลองตาก้าน 11.40 13.8124 100.4787 < 0.3 m 

R1
1 

คลองหลัง ม.สินธรา 11.50 13.8095 100.4767 < 0.3 m มีประตูนํ้ากั้น 

R1
2 

คลองข้างวัดกล้วย 12.00 13.8056 100.4765 < 0.3 m 

R1
3 

คลองบางละมุด 13.05 13.8087 100.5100 > 0.3 m 

R1
4 

คลองบางพลัด 13.35 13.7983 100.4940 > 0.3 m 

R1
5 

คลองบางบําหรุ 13.50 13.7989 100.4854 > 0.3 m 

R1
6 

คลองวัดกระโจม 14.00 13.8039 100.4821 
< 0.3 m, คลองกว้าง ~4 

m 
R1
7 

คลองวัดสนามนอก (หลังวัด) 14.15 13.7950 100.4735 > 0.3 m 

R1
8 

คลองวัดสนามนอก (ม.ธนากร) 14.25 13.7957 100.4739 > 0.3 m 

R1 คลองวัดพิกุลทอง (ในหมู่บ้านธนากร) 14.50 13.7910 100.4711 > 0.3 m 
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ตารางท่ี 10.1.1-1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างของลําคลองและลํารางต่างๆ 

จุด คลอง 
เวลาเก็บ
ตัวอย่าง 

องศา 
เหนือ 

องศา
ตะวันออก 

ลักษณะคลอง ความลึก
ของนํ้า 

9 

R2
0 

คลองวัดพิกุลทอง (ในวัด) 15.20 13.7916 100.4689 > 0.3 m 

R2
1 

คลองวัดกระโจม (ช่วงปลาย) 15.25 13.8057 100.4819 > 0.3 m 

R2
2 

คลองบางกรวย (ช่วงใกล้วัดสวนใหญ่) 15.30 13.8064 100.4824 คลองสายหลัก, > 0.3 m 

R2
3 

คลองบางกรวย (ช่วงใกล้วัดสําโรง) 15.50 13.8069 100.4884 คลองสายหลัก, > 0.3 m 

R2
4 

คลองบางกรวย (เช่ือม ค.บางกอกน้อย) 17.05 13.8073 100.4773 คลองสายหลัก, > 0.3 m 

R2
5 

คูนํ้าพระคุณแม่ 15.35 13.8020 100.4886 > 0.3 m 

R2
6 

คูนํ้าพระคุณแม่ 16.00 13.8035 100.4904 < 0.3 m 

R2
7 

คลองโขน 16.10 13.8065 100.4915 < 0.3 m 

R2
8 

คลองวัดโพธ์ิเผือก2 (ช่วงปลาย) 16.35 13.8118 100.4946 < 0.3 m 

R2
9 

คูน้ําข้างซอยหมอแปลก 16.40 13.8105 100.4948 > 0.3 m 

R3
0 

คลองผู้ใหญ่กอบ-ต้นโศก 16.45 13.8109 100.4941 > 0.3 m 

R3
1 

คลองหลัง ม.เกษราวิลล์ 9.00 13.8134 100.4735 > 0.3 m 

R3
2 

คลองสวนยายเพิ่ม 9.20 13.8128 100.4745 

< 0.3 m, อยู่ในโครงการ
หมูบ้าน 

มีประตูน้ํากั้นระหว่างคลอง
บางกอกน้อย เปิดเฉพาะ

ระบายน้ําฝนออก 
R3
3 

คลองหลวงหาญ 9.40 13.8113 100.4756 < 0.3 m 
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ตารางท่ี 10.1.1-1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างของลําคลองและลํารางต่างๆ 

จุด คลอง 
เวลาเก็บ
ตัวอย่าง 

องศา 
เหนือ 

องศา
ตะวันออก 

ลักษณะคลอง ความลึก
ของนํ้า 

R3
4 

คลองวัดจันทร์ (ช่วงปลาย) 10.10 13.8123 100.4969 > 0.3 m 

R3
5 

คลองวัดจันทร์ (ช่วงกลาง) 10.20 13.8105 100.4967 > 0.3 m 

R3
6 

คลองวัดจันทร์ (ช่วงต้น) 10.40 13.8062 100.4978 < 0.3 m 

R3
7 

คลองวัดโพธิ์เผือก2 (ช่วงกลาง) 10.55 13.8065 100.4948 < 0.3 m 

R3
8 

คลองวัดโพธิ์เผือก2 (ช่วงต้น) 11.00 13.8050 100.4952 < 0.3 m 

R3
9 

คลองวัดโพธ์ิเผือก1 11.15 13.8084 100.4931 < 0.3 m 

R4
0 

คลองผู้ใหญ่สําอางค์ (ช่วงกลาง) 11.25 13.8116 100.5006 < 0.3 m 

R4
1 

คลองผู้ใหญ่สําอางค์ (ช่วงต้น) 11.35 13.8088 100.5008 
< 0.3 m, คูนํ้าเลก็ๆ กว้าง 

< 1m 

R4
2 

คลองไฟไหม้ (ช่วงกลาง) 16.00 13.8118 100.5019 > 0.3 m 

R4
3 

คลองไฟไหม้ (ช่วงกลาง) 16.10 13.8146 100.5013 > 0.3 m 

R4
4 

คลองไฟไหม้ (ช่วงต้น) 16.30 13.8062 100.5024 < 0.3 m 

R4
5 

คลองมะไฟหวาน (คลองวัดจันทร์ ช่วง
ต้น) 

15.30 13.8023 100.4996 < 0.3 m 

R4
6 

คลองวัดโบสถ์ 15.45 13.8155 100.5027 > 0.3 m 

ท่ีมา : จากการสํารวจโดยท่ีปรึกษา, 2558 
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รูปที่ 10.1.1-3 จุดเก็บตัวอย่างน้าํในลําคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
 
 
 

R31 R32 

R1 

R3 
R2 

R4 

R5 
R9 

R10 

R11 

R12

R16 

R21 

R22 

R24 

R33 

R8 

R17 

R18 

R19 
R20 

R43 
R46 

R13 

R14

R6 

R7 

R15 

R25 

R26 

R27 

R28 
R29 

R30 

R34 

R35 

R36 

R39 

R38 

R37 

R40 

R41 

R44 

R42 

R45 

R23 

จุดเก็บตัวอย่างน้ํา 
R1 คลองบางกอกน้อย (วัดโตนด) 

R3 คลองบางกอกน้อย (วัดโพธิ์บางโอ) 

R8 คลองบางกอกน้อย (วัดเกตุ) 

R2 คลองวัดโพธิ์บางโอ 

R4 คลองขุนจอม 

R5 คลองวัดสักน้อย 

R6 คลองบางยี่พระ 

R7 คลองวัดเกตุ 

R9 คลองบางสีทอง 

R10 คลองตาก้าน 

R11 คลองหลัง ม.สินธรา 

R12 คลองข้างวัดกล้วย 

R13 คลองบางละมุด 

R14 คลองบางพลัด 

R15 คลองบางบําหรุ 

R16 คลองวัดกระโจม (ช่วงต้น) 

R17 คลองวัดสนามนอก (หลังวัด) 

R18 คลองวัดสนามนอก (ม.ธนากร) 

R19 คลองวัดพิกุลทอง (ในหมู่บ้านธนา

กร) 

R20 คลองวัดพิกุลทอง (ในวัด) 

R21 คลองวัดกระโจม (ช่วงปลาย) 

R22 คลองบางกรวย (วัดสวนใหญ่) 

R23 คลองบางกรวย (วัดสําโรง) 

จุดเก็บตัวอย่างน้ํา 
R24 คลองบางกรวย (เชื่อม คลอง

บางกอกน้อย) 

R25 คูน้ําพระคุณแม่ 

R26 คูน้ําพระคุณแม่ 

R27 คลองโขน 

R28 คลองวัดโพธิ์เผือก2 (ช่วงปลาย) 

R29 คูน้ําข้างซอยหมอแปลก 

R30 คลองผู้ใหญ่กอบ-ต้นโศก 

R31 คลองหลัง ม.เกษราวิลล์ 

R32 คลองสวนยายเพิ่ม 

R33 คลองหลวงหาญ 

R34 คลองวัดจันทร์ (ช่วงปลาย) 

R35 คลองวัดจันทร์ (ช่วงกลาง) 

R36 คลองวัดจันทร์ (ช่วงต้น) 

R37 คลองวัดโพธิ์เผือก2 (ช่วงกลาง) 

R38 คลองวัดโพธิ์เผือก2 (ช่วงต้น) 

R39 คลองวัดโพธิ์เผือก1 

R40 คลองผู้ใหญ่สําอางค์ (ช่วงกลาง) 

R41 คลองผู้ใหญ่สําอางค์ (ช่วงต้น) 

R42 คลองไฟไหม้ (ช่วงกลาง) 

R43 คลองไฟไหม้ (ช่วงกลาง) 

R44 คลองไฟไหม้ (ช่วงต้น) 

R45 คลองมะไฟหวาน 

R46 คลองวัดโบสถ์ 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-15 

 

การเก็บตัวอย่างนํ้าเสียใช้วิธีการแบบจ้วง (Grab sample) โดยดัชนีท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพจากแหล่งน้ําผิวดินในเขตเทศบาล มีท้ังสิ้น 9 ดัชนี ดังแสดงรายละเอียดวิธีวิเคราะห์
คุณภาพน้ําในตารางท่ี 10.1.1-2   

1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2) ค่าความสกปรกในรูปของ บีโอดี (BOD) 
3) ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 
4) ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) 
5) ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน (NO3-N) 
6) ปริมาณเกลือ (Salinity) 
7) ปริมาณสารละลายท้ังหมด (Total dissolved solids) 
8) ค่านําไฟฟ้า (Electroconductivity) 
9) อุณหภูมิ (Temperature) 

 
ตารางท่ี 10.1.1 - 2 ดัชนีตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ลักษณะนํ้าเสีย 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์ 
1. ค่าความเป็นกรดและด่าง  pH Meter 
2. ค่าบีโอดี (5 วันท่ีอุณหภูมิ 20 °C) Azide modification ท่ีอุณหภูมิ 20°C เป็นเวลา 5 

วัน  
3. ค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand) * การย่อยด้วยกรดและสารโปตัสเซียมไดโครเมท 
4. ค่าแอมโมเนีย (Ammonia nitrogen) Colorimetric method 
5. ค่าไนเตรท (Nitratea nitrogen) Colorimetric method 
6. ค่าความเค็ม (Salinity, %NaCl)* การวัดด้วยเครื่องวัดค่าน้ําไฟฟ้า 
7. ของแขง็ละลายได้ (Total dissolve solids) * การวัดด้วยเครื่องวัดค่าน้ําไฟฟ้า 
8. ค่าการนําไฟฟ้า (Electroconductivity) * การวัดด้วยเครื่องวัดค่าน้ําไฟฟ้า 
9. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolve 

oxygen) 
เครื่องวัดออกซิเจนละลายนํ้า (DO meter) 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เร่ืองกําหนดควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2548 
หมายเหตุ * ดัชนีท่ีไม่ได้ระบุตามมาตรฐานนํ้าท้ิงจากอาคารประเภทต่างๆ 
 
 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-16 

 

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําจํานวน 46 จุด แสดงในตารางที่ 10.3 และแสดงรายละเอียด
คุณภาพน้ําท้ังหมดไว้ในตารางท่ี 10.1.1-4 

 
ตารางท่ี 10.1.1-3 ช่วงและค่าเฉล่ียดัชนีต่างๆของน้ําในลําคลองและลําราง (ข้อมูลสรุป) 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย ช่วง เฉล่ีย 
ค่าอุณหภูมิ oซ 28.8-31.2 29.98 
ความเป็นกรดด่าง - 3.29-7.61 7.32 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา มก/ล 0.24-3.97 1.18 
ค่าบีโอดี (5 วัน ) มก/ล 1.1-69.25 14.24 
ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน   มก/ล 1.0-26.31 6.92 
ค่าไนเตรทไนโตรเจน  มก/ล 1.36-79.07 4.06 
ค่าความเค็ม  %NaCl 0.00-0.05 0.03 
สารละลายได้     มก/ล 141-502 271.33 
ค่าการนําไฟฟ้า   ไมโครซีเมนต่อซม. 283-1,005 543.13 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์โดยท่ีปรึกษา, 2558 
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ตารางที่ 10.1.1-4 คุณภาพน้ําในลําคลองและลํารางในเขตเทศบาล (ข้อมูลรายจุดเก็บตัวอย่าง) 

จุด คลอง 
Temp 

oC 
DO 

mg/L 
Salinity 
%NaCl 

TDS 
mg/L 

EC 
μS/cm 

pH 
 

BOD 
mg/L 

Ammonia 
mg/L 

Nitrate 
mg/L 

R1 คลองบางกอกน้อย (วัดโตนด) 29.3 0.95 0.030 333 664 7.43 3.39 2.85 2.06 

R3 คลองบางกอกน้อย (วัดโพธิ์บางโอ) 29.7 1.07 0.020 204 408 7.51 2.64 4.88 1.53 

R8 คลองบางกอกน้อย (วัดเกตุ) 29.8 1.00 0.018 195 390 7.42 1.82 5.07 1.72 

R2 คลองวัดโพธิ์บางโอ 28.9 0.48 0.023 229 458 7.53 2.85 3.19 1.9 

R4 คลองขุนจอม 29.2 3.08 0.038 369 745 3.29 1.12 3.87 79.07 

R5 คลองวัดสักน้อย 28.8 1.63 0.000 226 450 7.27 3.26 2.18 1.93 

R6 คลองบางยี่พระ 29.7 3.43 0.033 326 655 7.2 12.33 2.52 1.36 

R7 คลองวัดเกตุ 30.3 2.34 0.020 212 425 7.38 1.31 3.58 1.65 

R9 คลองบางสีทอง 30.3 1.20 0.018 175 355 7.49 3.34 4.52 1.68 

R10 คลองตาก้าน 31.2 3.30 0.015 158 316 7.45 11.92 6.91 4.74 

R11 คลองหลัง ม.สินธรา 30.5 0.86 0.018 207 414 7.51 22.38 7.23 2.29 

R12 คลองข้างวัดกล้วย 29.7 1.60 0.043 423 846 7.46 4.98 3.31 1.93 

R13 คลองบางละมุด 31.2 0.52 0.025 249 498 7.48 28.5 12.92 2 

R14 คลองบางพลัด 30.8 2.22 0.018 184 370 7.32 10.17 6.55 2.25 

R15 คลองบางบําหรุ 30.4 0.24 0.028 289 577 7.45 8.00 8.59 2.39 
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ตารางที่ 10.1.1-4 คุณภาพน้ําในลําคลองและลํารางในเขตเทศบาล (ข้อมูลรายจุดเก็บตัวอย่าง) 

จุด คลอง 
Temp 

oC 
DO 

mg/L 
Salinity 
%NaCl 

TDS 
mg/L 

EC 
μS/cm 

pH 
 

BOD 
mg/L 

Ammonia 
mg/L 

Nitrate 
mg/L 

R16 คลองวัดกระโจม 29.4 1.93 0.033 332 664 7.58 3.04 2.63 2.15 

R17 คลองวัดสนามนอก (หลังวัด) 30.5 0.56 0.028 276 555 7.49 10.33 3.17 2.39 

R18 คลองวัดสนามนอก (ม.ธนากร) 31 0.46 0.030 295 590 7.47 18.33 5.47 2.03 

R19 คลองวัดพิกุลทอง (ในหมู่บ้านธนากร) 29.4 0.77 0.023 241 479 7.55 3.88 2.09 2.31 

R20 คลองวัดพิกุลทอง (ในวัด) 29.5 1.39 0.030 339 677 7.61 2.38 1.55 2.29 

R21 คลองวัดกระโจม (ช่วงต้น) 29.7 1.26 0.028 287 573 7.59 2.52 1.41 2.66 

R22 คลองบางกรวย (วัดสวนใหญ่) 29.5 1.37 0.028 294 587 7.6 2.7 1.14 2.54 

R23 คลองบางกรวย (วัดสําโรง) 29.9 0.97 0.020 205 411 7.61 2.25 1.01 3.17 

R24 
คลองบางกรวย 

(เชื่อมคลองบางกอกน้อย) 
29.4 1.69 0.035 353 707 7.57 2.17 4.93 2.15 

R25 คูน้ําพระคุณแม่ 30.1 0.52 0.025 247 493 7.54 17.75 6.01 2.18 

R26 คูน้ํา ม.ศรีบัณฑิต 29.3 0.75 0.028 302 605 7.55 16.75 11.29 2.25 

R27 คลองโขน 30.1 1.14 0.028 294 588 7.53 20 9.67 2.12 

R28 คลองวัดโพธิ์เผือก2 (ช่วงปลาย) 30.1 0.77 0.023 236 473 7.57 4.52 2.09 2.96 

R29 คูน้ําข้างซอยหมอแปลก 30.2 0.68 0.020 203 406 7.55 2.81 1.55 2.71 

R30 คลองผู้ใหญ่กอบ-ต้นโศก 30.2 0.66 0.018 188 377 7.53 1.83 1.95 3.7 

R31 คลองหลัง ม.เกษราวิลล์ 29.1 0.54 0.033 332 665 7.19 1.82 2.9 2.34 
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ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-19 

 

ตารางที่ 10.1.1-4 คุณภาพน้ําในลําคลองและลํารางในเขตเทศบาล (ข้อมูลรายจุดเก็บตัวอย่าง) 

จุด คลอง 
Temp 

oC 
DO 

mg/L 
Salinity 
%NaCl 

TDS 
mg/L 

EC 
μS/cm 

pH 
 

BOD 
mg/L 

Ammonia 
mg/L 

Nitrate 
mg/L 

R32 คลองสวนยายเพิ่ม 29.6 3.97 0.050 502 1005 7.32 1.89 2.36 3.46 

R33 คลองหลวงหาญ 29.8 0.55 0.033 338 675 7.29 2.36 2.36 2.7 

R34 คลองวัดจันทร์ (ช่วงปลาย) 30.1 0.96 0.020 193 386 7.32 2.36 2.63 3.92 

R35 คลองวัดจันทร์ (ช่วงกลาง) 30.3 0.59 0.020 208 417 7.23 17.42 10.89 2.7 

R36 คลองวัดจันทร์ (ช่วงต้น) 30 0.92 0.030 295 590 7.27 52.50 26.31 2.13 

R37 คลองวัดโพธิ์เผือก2 (ช่วงกลาง) 29.7 0.54 0.038 387 774 7.39 19.00 19.82 2.16 

R38 คลองวัดโพธิ์เผือก2 (ช่วงต้น) 29.6 0.50 0.035 357 718 7.41 39.00 23.61 2.42 

R39 คลองวัดโพธิ์เผือก1 30.2 1.97 0.023 218 435 7.3 4.00 3.71 3.17 

R40 คลองผู้ใหญ่สําอางค์ (ช่วงกลาง) 30.5 0.30 0.025 264 532 7.31 36.50 16.16 1.91 

R41 คลองผู้ใหญ่สําอางค์ (ช่วงต้น) 30.7 0.86 0.045 461 921 7.47 16.67 16.03 2.58 

R42 คลองไฟไหม้ (ช่วงกลาง) 30.1 0.67 0.023 228 456 7.21 60.50 11.02 2.22 

R43 คลองไฟไหม้ (ช่วงกลาง) 30.7 0.87 0.023 224 448 7.14 51.00 9.53 1.81 

R44 คลองไฟไหม้ (ช่วงต้น) 30.5 0.85 0.025 252 504 7.16 69.25 24.56 2.02 

R45 คลองมะไฟหวาน (คลองวัดจันทร์ ชว่งต้น) 30.1 1.13 0.015 141 283 7.21 10.33 4.93 2.82 

R46 คลองวัดโบสถ์ 30.2 0.58 0.020 210 419 7.01 51.00 7.5 2.51 

ที่มา : จากการวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา, 2558 
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จากผลการตรวจคุณภาพนํ้า สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1) ค่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงกว่าแหล่งน้ําธรรมชาติโดยทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 29.98 oซ ช่วง 

28.8-31.2 oซ อาจเน่ืองมาจากเวลาท่ีเก็บเป็นเวลากลางวันและระดับนํ้าในคลองบางช่วงมีความ
ลึกตํ่ากว่า 30 ซม. 

2) ค่าความเป็นกรดและด่าง ส่วนใหญ่อยู่ในปกติ (5-9) มีค่าเฉล่ีย 7.32 ช่วง 3.29-7.61 โดยคลองที่
มีความกรดต่ํามากเข้าข่ายเป็นอันตราย คือ คลองขุนจอม คือมีค่า 3.29 

3) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา มีปริมาณต่ํากว่าแหล่งนํ้าสะอาดทั่วไป คือ มีค่าเฉลี่ย 1.18 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และช่วง 0.24-3.97 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4) ปริมาณบีโอดี (5 วัน ) มีปริมาณค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับแหล่งนํ้าสะอาดตามธรรมชาติ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 14.24 มิลลิกรัมต่อลิตร และช่วง 1.1-69.25 มิลลิกรัมต่อลิตร คลองท่ีมีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับนํ้าเสีย ได้แก่ คลองวัดจันทร์ (R36) คลองวัดโพธ์ิเผือก2 (R38) คลองผู้ใหญ่สําอางค์ 
คลองไฟไหม้ และคลองวัดโบสถ์ 

5) ปริมาณแอมโมเนีย มีปริมาณสูงมากเม่ือเทียบกับมาตรฐานนํ้าผิวดินท่ัวไป (0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
โดยมีค่าเฉลี่ย 6.92 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วง 1.0-26.31 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงระดับท่ีทําให้สัตว์น้ํา 
ตายอย่างเฉียบพลันในเวลา 96 ช่ัวโมงค่าประมาณ 1.0-2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6) ปริมาณไนเตรท มีปริมาณค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับมาตรฐานน้ําผิวดินทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 4.06 
มิลลิกรัมต่อลิตรโดยมีช่วง 1.36-79.07 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7) ปริมาณความเค็ม อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับนํ้าท้ิงจากอาคารต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 0.03 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ช่วง 0.00-0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8) ปริมาณของแข็งละลายได้ มีค่าใกล้เคียงกับน้ําทิ้งจากอาคารต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 271.33 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ช่วง 141-502 มิลลิกรัมต่อลิตร 

9) ค่าการนํ าไฟฟ้า มีค่ าใกล้ เคียงกับน้ํ าทิ้ งจากอาคารต่างๆ  มีค่ าเฉลี่ ย  ค่าเฉลี่ ย  543.13  
ไมโคร-ซีเมนต่อซม.ช่วง 283-1,005 ไมโครซีเมนต่อซม. 
เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า สารปนเป้ือนลําคลองและลํารางต่างๆอยู่ในปริมาณสูง ส่งผลให้

นํ้าผิวดินมีคุณภาพตํ่ามาก และมีลักษณะใกล้เคียงกับนํ้าเสียที่ปล่อยทิ้งจากอาคารต่างๆ ส่งผลให้ลํา
คลองมีสภาพเน่าเสีย เม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนํ้าผิวดินแล้ว ลําคลองทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
ประเภทท่ี 5 กล่าวคือ เป็นแหล่งนํ้าท่ีมีการระบายน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเพ่ือ
การคมนาคมเท่าน้ัน  
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6) คุณภาพอากาศ 
จากข้อมูลรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ณ จุดตรวจวัดการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพ้ืนที่บริเวณ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในปี พ.ศ.2558 พบ
ปริมาณสารมลพิษในอากาศเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ดังตาราง
ท่ี 10.1.1-5 ซ่ึงทุกดัชนีมีค่าไม่เกินมาตรฐาน 

 

ตารางท่ี 10.1.1-5 ปริมาณสารมลพิษในอากาศเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 

สารมลพิษ 
ค่าเฉล่ียความเข้มข้น

ในเวลา 

คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี
บริเวณ ต.บางกรวย 

อ.บางกรวย 

มาตรฐานคุณภาพ
อากาศ  

(กรมควบคุมมลพิษ) 

ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ 
(CO)  

1 ชม. 0.67 ppm 
ไม่เกิน 30 ppm.  
(34.2 มก./ลบ.ม.) 

8 ชม. 0.68 ppm 
ไม่เกิน 9 ppm.  
(10.26 มก./ลบ.ม) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) 

1 ชม. 0.02 ppm 
ไม่เกิน 0.17 ppm. 
(0.32 มก./ลบ.ม.) 

ก๊าซโอโซน (O3) 
1 ชม. 0.02 ppm 

ไม่เกิน 0.10 ppm. 
(0.20 มก./ลบ.ม.) 

8 ชม. 0.02 ppm 
ไม่เกิน 0.07 ppm. 
(0.14 มก./ลบ.ม.) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

1 ชม. 0.002 ppm 
ไม่เกิน 0.3 ppm. 
(780 มคก./ลบ.ม) 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM10) 

24 ชม. 0.04 มก./ลบ.ม ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 
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7) เสียง 
จากข้อมูลรายงานการตรวจวัดคุณภาพเสียงจากสถานีตรวจวัดระดับเสียงในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ปี 2557 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยในพ้ืนที่ อ.บางกรวย มีค่าระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกินค่า
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ดังตารางด้านล่าง 

 

สถานท่ีตั้ง 
ระดับเสียงเฉล่ีย(dBA) 24 ชั่วโมง 

%>70 
จํานวนวัน 

ต่ําสุด สูงสุด วันตรวจ วัน>70 

จังหวัดนนทบุรี บริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
อ.บางกรวย   

55.2 68.3 0 250 0 

หมายเหตุ  1.  มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปกําหนดค่าระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ช่ัวโมง จะต้องไม่เกิน 70  เดซิเบลเอ   
 2.  ตรวจวัดต่อเน่ืองตลอดท้ังป ี
 

8) กล่ิน 
ข้อมูลปฐมภูมิจากการทําแบบสอบถามของท่ีปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีทาง

เทศบาลควรเข้ามาดําเนินการแก้ไข พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัญหาที่ทางเทศบาลควรแก้ไข
เป็นปัญหาอันดับท่ี 4 ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 13.5  
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10.1.2  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมชีวภาพ 
 

1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก 
 

ป่าไม้ 
เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาต้ังอยู่ในเขตที่อยู่อาศัย และจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban 

Ecology) จึงไม่มีสภาพป่าไม้ธรรมชาติหลงเหลืออยู่ ไม่มีพ้ืนที่ปาไม้สงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่า 
อนุรักษ์ ดังน้ัน จึงเป็นผลทําให้พ้ืนท่ีสีเขียวเกษตรกรรม หรือสีเขียวที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองมีจํานวนน้อยหรือแทบจะไม่มี เน่ืองจากพ้ืนที่มีจํากัดและส่วนใหญ่ถูก
นําไปใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ทําการเกษตรและสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

สัตว์ป่า 
ทรัพยากรสัตว์ป่าของพ้ืนท่ีศึกษา เน่ืองจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยา ทํา

ให้สภาพพ้ืนท่ีกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ไม่พบสัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ โดยสัตว์ท่ีพบเป็น
สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก  

 

2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 
 

พืชน้ําและสัตว์น้ํา 
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรีเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน

เมือง จากพ้ืนที่เกษตรกรรมเดิมเปลี่ยนไปเป็นท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือการ
อยู่อาศัย เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบ
นิเวศวิทยาทางนํ้า พืชนํ้าที่พบมีรายงานจากการศึกษาข้อมูลพรรณไม้น้ําคลองบางกรวยในปี พ.ศ.
2553 พบว่า พรรณไม้นํ้าส่วนใหญ่ท่ีพบในเขตคลองบางกรวย เป็นพรรณไม้นํ้าในระบบนิเวศน้ํา
ก ร่ อ ย  ได้ แก่  ลํ า พู  (Sonneratia caseolaris), กรวย  (Horsfieldia irya), เห งือ กปลาหมอ 
(Acanthus ebracteatus) หรือ ปรงทะเล (Acrostichum aureum) พืชน้ําที่มีการเพาะปลูกในเชิง
เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว (Oryza sativa), ผักกระเฉด (Neptunia oleracea) และ ผักบุ้ง (Ipomoea 
aquatica) (ท่ีมา : ว. วิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 41 ฉบับท่ี 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2553) 

ปัจจุบันสัตว์นํ้าท่ีพบเป็นปลาชนิดที่หาพบได้ตามธรรมชาติท่ัวไป มักพบในคลองท่ีคุณภาพน้ํายัง
ไม่เสื่อมโทรมมากนัก 
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10.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ชีวิต 
 

1) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ไม่มีการควบคุมหรือวางผังเมือง จะมีลักษณะเคล้าคละปะปนกันไม่เป็น

ระเบียบ ความแออัดจะกระจุกตัวอยู่ท่ีศูนย์กลางและกระจายออกไปรอบนอกชุมชนอย่างไร้ทิศทาง 
และแบบแผน เม่ือชุมชนขยายตัวไปสู่ความเป็นเมือง ปัญหาต่างๆ ก็จะตามมา การวางผังเมืองเป็น
การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบคมนาคมขนส่ง และเตรียมรองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคตโดยการพิจารณาแผนประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นการพิจารณาจากการใช้อาคาร 
และที่ดินท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีพของประชาชน 3 ส่วน คือ 

(1) ส่วนท่ีอยู่อาศัย แบ่งออกเป็นท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัย 5 ประเภท 
(2) ส่วนทํางาน และบริการสาธารณะ แบ่งออกเป็น ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม ท่ีดินประเภท

สถาบันราชการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา ท่ีดิน
ประเภทสถาบันศาสนา ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

(3) ส่วนที่พักผ่อนหย่อนใจ แบ่งออกเป็นท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดินประเภทอนุรักษ์  

 

จากผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พบว่าพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย จังนนทบุรี เป็นพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยเป็นหลัก และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศาสนสถาน และโรงเรียนอยู่เป็นจํานวนมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
น้ี จะพิจารณาการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน 4 ประเภทสําคัญ ได้แก่  

(1) พ้ืนท่ีชุมชนและที่อยู่อาศัย 
(2) พ้ืนท่ีศาสนสถาน สุสาน ฌาปณสถาน 
(3) พ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา 
(4) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

 

2) พื้นท่ีชุมชน 
แนวความคิดหลักที่ใช้ในการวางผังที่อยู่อาศัย ได้แก่ Neighbourhood Concept เป็นการ

กระจายความเจริญจากชุมชนหลักออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของเมือง ให้ประชาชนได้รับการบริการ
ทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน มีการอยู่อาศัยท่ีดี และน่าพึง
ปรารถนา กรมการผังเมืองได้จําแนกที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

(1) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก  
(2) ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  
(3) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  
(4) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
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(5) ประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย 
การกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีหลักการสําคัญว่าพ้ืนที่ดังกล่าวควรจะ

เป็นบริเวณที่มีการระบายนํ้าดี ลักษณะดินไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง มีศักยภาพในการ
จัดบริการทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้เพียงพอ มีความสะดวกในการเข้าถึง มีความ
ปลอดภัยจากสิ่งรบกวนต่างๆ มีสภาพแวดล้อมที่ดีใกล้สถานที่ทํางานและย่านการค้า เป็นต้น 

เม่ือพิจารณาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย พบว่า มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 8.4 ตร.กม. 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 หมู่บ้านซ่ึงอยู่ในตําบลวัดชลอ และพ้ืนที่ 9 หมู่บ้านซ่ึงอยู่ในตําบลบางกรวย ดัง
แสดงในรูปที่ 10.1.3-1 และจากการเปรียบเทียบข้อมูลจํานวนหลังคาเรือนในพ้ืนที่ตําบลวัดชลอ
และตําบลบางกรวยของปี 2548 และ 2558 (ช่วงเวลา 10 ปี) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 
10.1.3-1 พบว่า ในภาพรวมมีจํานวนหลังคาเรือนเพ่ิมขึ้น ในอัตรา 0.20 เท่าเม่ือเทียบกับปี 2548 
โดยพ้ืนที่ตําบลวัดชลอมีอัตราการเพ่ิมสูงกว่าตําบลบางกรวย คือ 0.45 และ 0.09 เท่าตามลําดับ 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ทุกหมู่ในตําบลวัดชลอมีจํานวนหลังคาเรือนเพิ่มขึ้น ในขณะท่ี
บางหมู่ในตําบลบางกรวยมีจํานวนลดลง ได้แก่ หมู่ 1 (บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟ้า) และ 2 (บริเวณติดกับ
โรงไฟฟ้าด้านทิศตะวันตก) โดยมีอัตราเท่ากับ -0.05 และ -0.02 ตามลําดับ ซ่ึงถือว่าเป็นค่าที่น้อย
มาก 

 

รูปที่ 10.1.3-1 แผนท่ีหมู่บา้นเทศบาลเมืองบางกรวย 

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2561  

เขตตําบลบางกรวย 

เขตตําบลวัดชลอ 
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ตารางท่ี 10.1.3-1 จํานวนหลังคาเรือน ปี 2548 และ 2548 ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  

หมู่ท่ี 
พื้นท่ี(ตาราง

เมตร) 
จํานวนบ้าน (หลังคาเรือน) อัตราการเพิ่ม 

  ปี 2548 ปี 2558  
ตําบลวัดชลอ 4,169,498 4,772 6,912 0.45 

หมู่ที ่1 401,002 604 1,123 0.86 
หมู่ที ่2 197,566 229 515 1.25 
หมู่ที ่3 680,458 1,154 1,497 0.30 
หมู่ที ่4 686,888 351 371 0.06 
หมู่ที ่5 237,868 1,043 1,187 0.14 
หมู่ที ่6 495,962 458 824 0.80 
หมู่ที ่7 273,750 185 193 0.04 
หมู่ที ่8 485,991 208 222 0.07 
หมู่ที ่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 
หมู่ที ่1 269,742 1,581 1,509 -0.05 
หมู่ที ่2 563,327 738 724 -0.02 
หมู่ที ่3 192,718 335 368 0.10 
หมู่ที ่4 208,433 1,138 1,213 0.07 
หมู่ที ่5 715,110 2,628 2,862 0.09 
หมู่ที ่6 875,505 3,065 3,173 0.04 
หมู่ที ่7 657,309 863 1,040 0.21 
หมู่ที ่8 204,640 178 419 1.35 
หมู่ที ่9 464,436 605 839 0.39 

รวมทั้งหมด 
(ตําบลวัดชลอ 
และตําบลบาง

กรวย) 

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

ท่ีมา งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองบางกรวย (ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
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3) ศาสนสถาน สุสาน ฌาปณสถาน 
จากการศึกษาข้อมูลในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองบางกรวย พบว่า 

ประชากรในเขตเทศบาลร้อยละ 97 นับถือศาสนาพุทธ อีกร้อยละ 3 นับถือศาสนาอิสลามและ
ศาสนาคริสต์ อีกท้ังเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นชุมชนเก่าแก่ ท่ีต้ังอยู่บริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยา 
และมีวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวพันกับศาสนาอย่างใกล้ชิด ดังน้ัน พ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวยจึงมีวัดต้ังอยู่ใน
พ้ืนท่ีเป็นจํานวนมากถึง 18 วัด ดังแสดงในตารางท่ี 10.1.3-2  

 

ตารางท่ี 10.1.3-2 รายช่ือและท่ีตั้งวัดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
ลําดับท่ี  ชื่อ ที่ต้ัง 

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

ท่ีมา: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองบางกรวย 
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4) สถาบันการศึกษา 
จากการศึกษาข้อมูลในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองบางกรวย พบว่า 

ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 แห่ง และโรงเรียน จํานวน 10 
แห่ง ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามพ้ืนท่ีต้ังตามตําบล พบว่ามีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ตําบลวัดชลอ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง และโรงเรียนใน 4 แห่ง ได้แก่ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลอ ต้ังอยู่ หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามนอก ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลวัดชลอ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัก ต้ังอยู่ หมู่ 9 ตําบลวัดชลอ 

 โรงเรียนวัดสนามนอก ต้ังอยู่ หมู่ 4 ถนนเทิดพระเกียรติ 

 โรงเรียนวัดชลอ ต้ังอยู่ หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

 โรงเรียนวัดสักใหญ่ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 9 ถนนบางกรวย-จงถนอม 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ต้ังอยู่ 79 หมู่ 3 ถนนบางกรวย 
-ไทรน้อย 

(2) ตําบลวัดบางกรวย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แห่ง และโรงเรียนใน 6 แห่ง ได้แก่ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ ต้ังอยู่ หมู่ 5 ตําบลวัดบางกรวย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงกระบือ ต้ังอยู่ หมู่ 1 ตําบลวัดบางกรวย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสําโรง ต้ังอยู่ หมู่ 8 ตําบลวัดบางกรวย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มคงคาราม ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลวัดบางกรวย 

 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์  ต้ังอยู่ 60/13-18 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 7 

 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

  โรงเรียนวัดสําโรง (หิรัญราษฎร์ภกัดีวิทยา) ต้ังอยู่ 20 หมู่ท่ี 8 ถนนบางกรวย 
-ไทรน้อย 

 โรงเรียน ศึกษาบัณฑิต ต้ังอยู่: 91 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

 โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) ต้ังอยู่ หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

 โรงเรียนวัดลุ่ม ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
 

5) อุตสาหกรรม 
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพ้ืนท่ี 5 แห่ง ซ่ึงเป็น

อุตสาหกรรมการพิมพ์ 2 แห่ง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ 2 แห่ง และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 
แห่ง ซ่ึงมีรายช่ือดังนี้  
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(1) สินทวีการพิมพ์ ต้ังอยู่ เลขที่ 11/29-31 หมู่ 3 ตําบลบางกรวย  
(2) โรงพิมพ์เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ ต้ังอยู่ เลขที่ 29/16-17 หมู่ท่ี 5 ตําบลวัดชลอ 

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

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

(5) บริษัท ฟูซันอินดัสเตรีย จํากัด (ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายพัดลมไฟฟ้า) ต้ังอยู่ เลขที่ 71 หมู่1  

ตําบลบางกรวย 

 

6) การคมนาคม 
เทศบาลเมืองบางกรวยมีปริมาณการจราจรในเขตเมืองค่อนข้างสูงในเวลาเร่งด่วนการจราจร

ติดขัดมากโดยเฉพาะบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนเทิดพระเกียรติ และถนนบางกรวย-จง
ถนอม เน่ืองจากเทศบาลเมืองบางกรวยมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จึงมีผู้ใช้ยานพาหนะเป็น
เส้นทางลัดในการเดินทาง ประกอบกับถนนทุกสายมีพ้ืนผิวการจราจรคับแคบไม่ได้มาตรฐาน 

เส้นทางหลักที่เช่ือมต่อระหว่างเทศบาลเมืองกรวย กรุงเทพมหานคร จังหวัดอําเภอ ตําบลต่าง 
ๆ ได้แก่ 

(1) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนหมายเลข 3215 เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องทางยาว
ประมาณ 5.3 กิโลเมตร 

(2) ถนนบางกรวย-จงถนอม กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มีส่วนท่ีเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 7 กิโลเมตร ลาดยาง 16 กิโลเมตร 

(3) ถนนสุขาภิบาล 1,2,3 รวมทั้งหมดยาวประมาณ 800 เมตร 
(4) ถนนเทิดพระเกียรติ ซ่ึงเริ่มต้นจากทางแยกถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทางรถไฟสายใต้ยาว

ประมาณ 2 กิโลเมตร 
จํานวนถนนประเภทต่าง ๆ ในเขตเทศบาลประกอบด้วย 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 136 สาย ความยาวรวม 15,485 เมตร 
(2) ถนนแอสฟัสท/์ลาดยาง จํานวน 33 สาย ความยาวรวม 11,698 เมตร 
(3) ถนนหินคลุก จาํนวน 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 

 
8)  การขนส่งทางบก 

ระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยประกอบด้วย รถประจําทาง โครงการ
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ดังนี ้



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-30 

 

(1) รถประจําทาง ที่ผ่านเทศบาลเมืองบางกรวย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6 สาย ประกอบด้วย 

 สายท่านํ้านนท์ - บางกรวย (รถโดยสารประจําทาง) 

 สายบางบัวทอง - พาต้าปิ่นเกล้า (รถตู้) 

 สายหน้าวัดบางอ้อยช้าง – เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (รถสองแถว) 

 สายวัดชลอ – จรัลสนิทวงศ์ (รถสองแถว) 
(2) โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (โครงการสถานีบางกรวย-กฟผ.) 
โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ-ตลิ่งชัน มีแนวเส้นทางอยู่ริมเขตเทศบาล

เมืองบางกรวยด้านทิศใต้ ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ทําหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอให้ก่อสร้างสถานีเพ่ิมเติมบริเวณเชิง
สะพานพระราม 7 ฝ่ังธนบุรี เพ่ือรองรับการใช้บริการของพนักงาน กฟผ. และประชาชน
บริเวณใกล้เคียง และสามารถเช่ือมต่อกับการขนส่งทางน้ําได้ท่ีสะพานพระราม 7 ซ่ึงใน
ท่ีสุด ได้มีการอนุมัติให้ก่อสร้างเฉพาะสถานีบางกรวยเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ คาดว่าสถานีจะรองรับประชาชนย่านบางกรวยถึงวันละ 150,000 คน 
ประกอบด้วยประชาชนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 45,000 คน พนักงานและ
บุคคลภายนอกท่ีเข้าไปติดต่องานที่ กฟผ. ประมาณ 10,000 คน และประชาชนท่ีอาศัย
โดยรอบ 

 

9) การขนส่งทางน้ํา  
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีท่าเทียบเรือ จํานวน 10 แห่ง ซ่ึงส่วนมากเป็นท่าเรือโดยสาร

เข้าคลอง ดังนี้ 
(1) ท่าเทียบเรือวัดสักใหญ่ 
(2) ท่าเทียบเรือวัดโพธ์ิบางโอ 
(3) ท่าเทียบเรือหมู่บ้านหัวแหลม 
(4) ท่าเทียบเรือวัดชลอ จํานวน  2 

แห่ง  
(5) ท่าเทียบเรือหน้าอําเภอบางกรวย 

(6) ท่าเทียบเรือวัดเกตุ 
(7) ท่าเทียบเรือวัดพิกุลทอง 
(8) ท่าเทียบเรือวัดลุ่มคงคาราม 
(9) ท่ า เ ที ย บ เรื อ พ ร ะ ร า ม  7 (แ ม่ นํ้ า

เจ้าพระยา) 

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



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-31 

 

10) การใช้น้ํา 
ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในเขตการจ่ายน้ําของการประปานครหลวงเขตบางใหญ่ โดยใช้ใน

การอุปโภค บริโภค ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
นํ้าธรรมชาติในชุมชน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95.2 และมีผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าธรรมชาติใน
ชุมชน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.8 โดยแบ่งเป็น การใช้ในการคมนาคม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.0 
ใช้ในการเพาะปลูก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.4 ใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.2 
และใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ํา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.2 
 

11) ไฟฟ้า 
พ้ืนท่ีศึกษาอยู่ในเขตการรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางใหญ่ ซ่ึงสามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 85.0 และมีปัญหาจากการใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 15.0 โดยแบ่งเป็น เกิดปัญหาเนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.3 
เกิดปัญหาไฟตก (ไฟฟ้าไม่พอใช้) มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.0 และมีปัญหาจากเรื่องอ่ืน ๆ มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 0.7 
 

12) การส่ือสาร 
พ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วยท่ีทําการไปรษณีย์จํานวน 1 แห่ง สํานักบริการโทรศัพท์นครหลวง 1 

แห่ง ให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

13) การจัดการขยะมูลฝอย 
ปี 2557 เทศบาลเมืองบางกรวย มีปริมาณขยะ 45 ตันต่อวัน สามารถเก็บรวบรวมได้ 39 ตันต่อ

วัน นําไปกําจัดที่กําจัดขยะมูลฝอย อบจ.นนทบุรี หมู่ที่ 9 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รถยนต์ท่ีใช้จัดเก็บขยะของเทศบาลมี
จํานวนรวม 18 คัน ดังน้ี  

(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) รถดูดลอกท่อระบายนํ้า 6 ล้อ จํานวน 1 คัน 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-32 

 

(9) เรือเก็บขยะไฟเบอร์กลาส จํานวน 1 ลํา 
ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 -2562 

ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามพบว่า ปัญหาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นปัญหาท่ีทาง
เทศบาลควรเข้ามาแก้ไขโดยปัญหาขยะมูลฝอยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.3 

 

14) การระบายน้ํา การควบคุมน้ําท่วมและการจัดการน้ําเสีย 
สภาพพ้ืนท่ีโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ําเจ้าพระยา มีคลองไหลผ่านหลายสาย ในฤดูน้ํา

หลากมักประสบปัญหาน้ําท่วมเสมอเกือบทุกปี ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ไม่
เคยประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 54.7 และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้รับ
ความเสียหายจากปัญหานํ้าท่วม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 45.3 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่า
ในพ้ืนท่ีศึกษาจะมีเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นเม่ือเกิดฝนตกหนักในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง, 8-12 ช่ัวโมง, 
1 เดือน และ 2 เดือน และมีระดับน้ําสูงถึง 1 เมตร ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ศึกษาจะมี
การท่วมขังของนํ้าอยู่ในพ้ืนท่ีใช้ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง , 1 เดือน และ 2 เดือน  

จากการตอบแบบสอบถามปัญหาเก่ียวกับความเส่ือมโทรมทางด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดใน
ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ พบว่า ปัญหาท่ีพบมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ปัญหานํ้าเน่าเสีย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 40.2 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 607 คน และมี
เครื่องจักร-อุปกรณ์ สําหรับป้องกันเพลิงไหม้ ดังนี้  

(1) รถยนต์ดับเพลิง จํานวน 2 ขนาด แยกเป็น (แยกตามขนาดบรรจุนํ้า) 

 ขนาดบรรจุน้ําได้ 4,000 ลิตร จํานวน 2 คัน 

 ขนาดบรรจุน้ําได้ 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 ลาํ 
(8) เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า (ท่อพญานาคขนาดท่อ 12 น้ิว) จํานวน 10 เครื่อง 
(9) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง 
(10)  เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 6 น้ิว จํานวน 3 เครื่อง 
(11)  เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 8 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง 
(12)  เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 12 น้ิว จํานวน 5 เครื่อง 
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(13)  เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง 
(14)  ชุดผจญเพลิงอาคารพร้อมเครื่องช่วยอากาศหายใจ จํานวน 5 ชุด 
(15)  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน 607 คน 
ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2558 – 2562 

 

10.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากรและการปกครอง 

จากข้อมูลของงานทะเบียนราษฎร ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 พบว่า ในเขตเทศบาลเมืองบาง
กรวย มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 42,101 คน แบ่งเป็นชาย 19,437 คน และหญิง 22,664 คน 
โดยมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 19,058 ครัวเรือน คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 
5,012.02 คนต่อตารางกิโลเมตร เม่ือพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุที่มีจํานวนประชากรมาก
ท่ีสุดได้แก่ 50-54 ปี  35-39 ปี และ 45-49 ปีตามลําดับ โดยกลุ่มประชากรที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็น
กลุ่มอายุที่มีจํานวนน้อยที่สุดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ดังแสดงในตารางท่ี 10.1.4-1 

ตารางท่ี 10.1.4 -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 
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ตารางท่ี 10.1.4 -1 จํานวนประชากร ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จําแนกตามช่วงอายุ 
กลุ่มอายุ ชาย  หญิง  รวม  

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

ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 สํานักปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย 

เทศบาลเมืองบางกรวย มีชุมชนจํานวนท้ังสิ้น 49 ชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 10.1.4-2 โดย
ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนาเป็นชุมชนท่ีมีจํานวนประชากรมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ชุมชนสมชาย
พัฒนาคอนโดและหมู่บ้านสมชายพัฒนา 2 ตามลําดับ โดยชุมชนท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุด ได้แก่ ศรี
บัณฑิต 2-ทวีสุข  

ตารางท่ี 10.1.4-2 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

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 สุนทรศิริ 119 304 143 161 
11 รุ่งโรจน์  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 หมู ่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 สุชาวดี  235 639 292 347 
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ตารางท่ี 10.1.4-2 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

ลําดับท่ี ชุมชน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม ชาย หญิง 
24 วัดจันทร์  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 สังข์ฉิมพัฒนา 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 หมู ่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 หมู ่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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การประกอบอาชีพ 
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ 

และทําการพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซ่ึงในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวย มีสถาน
ประกอบการดังต่อไปน้ี  

1) การพาณิชยกรรมและบริการ 

 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

 สถานีบริการน้ํามัน 3 แห่ง 
o บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
o บริษัทบางจากปิโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 
o บริษัท ปตท.มาร์ท จํากัด 

 ตลาด ตลาดเอกชน คือ ตลาดศรีบางกรวย   
2) สถานประกอบการค้าบริการ 

 ธนาคาร มี 9 แห่ง ได้แก่ 
o ธนาคารกสิกรไทย   จํานวน 2 แห่ง 
o ธนาคารไทยพาณิชย์  จํานวน 2 แห่ง 
o ธนาคารกรุงเทพ   จํานวน 1 แห่ง 
o ธนาคารกรุงไทย   จํานวน 1 แห่ง 
o ธนาคารออมสิน   จํานวน 2 แห่ง 
o ธนาคารนครหลวงไทย  จํานวน 1 แห่ง 

 สถานที่จําหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 361 แห่ง โดย
แบ่งตามรายงานผลของการออกใบอนุญาต ประเภทต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2556 ได้ดังน้ี 

o ใบอนุญาตกิจการอันตราย   จํานวน 161 ราย 
o ใบอนุญาตกิจการสะสมอาหาร  จํานวน 185 ราย 
o ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน จํานวน 9 ราย 
o ใบอนุญาตทางสาธารณะ   จํานวน 5 ราย 
o ใบอนุญาตจัดต้ังขยะมูลฝอย  จํานวน 1 ราย 

3) การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพ้ืนท่ี 5 แห่ง คือ  

 สินทวีการพิมพ์ ต้ังอยู่ เลขท่ี 11/29-31 หมู่ 3 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบาง
กรวย อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130  

 โรงพิมพ์เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ ต้ังอยู่ เลขท่ี 29/16-17 หมู่ท่ี 5 บางกรวย-ไทรน้อย 
ตําบลวัดชลอ 
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 ธนบุรีอัลลอย(หล่อหลอมโลหะ) ต้ังอยู่ เลขที่ 79/5-6 หมู่ 5 ตําบลบางกรวย 

 ศักด์ิทวีอุตสาหกรรม (หล่อหลอมอลูมิเนียม) ต้ังอยู่ เลขท่ี 29/2 หมู่ 7 ตําบลบาง
กรวย 

 บริษัท ฟูซันอินดัสเตรีย จํากัด (ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายพัดลมไฟฟ้า) ต้ังอยู่ เลขท่ี 71 
หมู่ 1 ถ.บางกรวย ต.บางกรวย 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2558 – 2562 
  

ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามพบว่า ครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขายเป็นอาชีพหลัก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพหลักเป็นอาชีพ
รับจ้างท่ัวไป มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.3 กลุ่มที่มีอาชีพหลักเป็นอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีสัดส่วนคิดเป็น  ร้อยละ 17.1 กลุ่มท่ีมีอาชีพหลักเป็นอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.3 กลุ่มท่ีมีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
13.2 กลุ่มที่มีอาชีพหลักเป็นอาชีพอ่ืน ๆ เช่น แม่บ้าน, ไม่ประกอบอาชีพ, เกษียณ, ข้าราชการ
บํานาญ, อสม., มัคคุเทศก์, ทนายความ, พนักงานข้าราชการ, รอรับจากลูก เป็นต้น มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 4.7 และกลุ่มท่ีมีอาชีพหลักโดยการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพหลักทํา
เกษตรกรรม มีสัดส่วนท่ีเท่ากันคือ ร้อยละ 0.2 และพบว่าในพ้ืนท่ีศึกษาครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการ
ประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.2  โดยครอบครัวที่มีการประกอบอาชีพเสริม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.8 ซ่ึงอาชีพเสริมได้แก่ รับจ้างทั่วไป, รับจ้าง, ค้าขาย, ครูสอนดนตรี, รับซักรีด, 
รับเหมาก่อสร้าง, นักวิชาการอิสระ, ขับรถตู้ เป็นต้น  

ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาเขตพื้น ท่ีของสถานท่ีทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่ีประกอบอาชีพในเขตเทศบาลท่ีอาศัยอยู่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
63.7 รองลงมาอยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดนนทบุรี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 21.5 อยู่ใน
กลุ่มที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.2 และอยู่
ในกลุ่มท่ีประกอบอาชีพอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.5 

สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน  
ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามเม่ือพิจารณารายรับต่อครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามใน

พ้ืนที่ศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีรายรับอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.2 
รองลงมา 4 อันดับแรก เป็นกลุ่มท่ีมีรายรับอยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
20.1 เป็นกลุ่มท่ีมีรายรับอยู่ในช่วง 25,001-30,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.7 เป็นกลุ่มท่ีมี
รายรับอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นกลุ่มท่ีมีรายรับอยู่ในช่วง 
45,001-50,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.7 และเม่ือพิจารณารายจ่ายต่อครัวเรือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามในพื้นท่ีศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีรายจ่ายอยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-38 

 

ร้อยละ 34.9 รองลงมา 4 อันดับแรก เป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 23.1 เป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
12.9 เป็นกลุ่มท่ีมีรายจ่ายอยู่ในช่วง 25,001-30,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.2 และเป็น
กลุ่มที่มีรายจ่ายอยู่ในช่วง 35,001-40,000 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.3  

เม่ือพิจารณาสภาพเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สภาพเศรษฐกิจ
ในระดับครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48.5 
รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีสภาพเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนท่ีมีรายได้กับรายจ่ายพอ ๆ กัน มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 41.3 และเป็นกลุ่มที่มีสภาพเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.2 

พิจารณาการประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่
ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 82.7 ส่วนผู้ท่ีประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17.3 โดยปัญหาเศรษฐกิจท่ีพบ ได้แก่ หน้ีสิน หนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต 
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ติดหน้ีกับธนาคาร เป็นต้น 
2) การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มี และโรงเรียนจํานวน 10 แห่ง ดังนี้ 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 7 แห่ง ดังน้ี 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลอ ต้ังอยู่ หมู่ 3 ตําบลวัดชลอ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ ต้ังอยู่ หมู่ 5 ตําบลวัดบางกรวย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงกระบือ ต้ังอยู่ หมู่ 1 ตําบลวัดบางกรวย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสําโรง ต้ังอยู่ หมู่ 8 ตําบลวัดบางกรวย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มคงคาราม ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลวัดบางกรวย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามนอก ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลวัดชลอ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัก ต้ังอยู่ หมู่ 9 ตําบลวัดชลอ 
2) โรงเรียนในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา   จํานวน 5 แห่ง 
3) โรงเรียนในสงักัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 1 แห่ง 
4) โรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี    จํานวน 4 แห่ง 

 
ด้านศาสนา ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีสัดส่วน

คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมาเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.7 และผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.2 
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เทศบาลเมืองบางกรวยมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดขึ้นคือ ประเพณีการแห่เทียนเป็น
ประเพณีท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธท้ังหลายทํามาต้ังแต่คร้ังอดีตกาล และได้ปฏิบัติต่อกันจนถึง
ปัจจุบัน 

อําเภอบางกรวยเป็นหนึ่งในอําเภอของจังหวัดนนทบุรีท่ีมีพ้ืนท่ีติดริมน้ํา มีวัดอยู่เป็นจํานวนมาก 
และมักต้ังอยู่ริมคลองบางกอกน้อย และคลองแยกต่าง ๆ การไปทําบุญของประชาชนในท้องถิ่นจึง
ต้องพายเรือไปวัด แม้ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาสู่อําเภอบางกรวย ถนนหนทางสะดวกสบายข้ึนแต่
ประชาชนก็ยังนิยมการใช้การคมนาคมทางนํ้า ดังน้ัน การถวายเทียนก็เช่นเดียวกันท่ีต้องแห่เทียนไป
ทางเรือเพ่ือนําต้นเทียนไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่อําเภอบางกรวย จํานวน 18 วัด เป็นประจํา
ทุกปี 

การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประชาชนท่ีอยู่ตามรายทางที่ขบวนแห่เทียนต่างออกมา
ต้อนรับอนุโมทนาบุญจัดแต่งหน้าบ้านให้สวยงาม มีเรือร่วมขบวนแห่เทียนเกือบ 100 ลํา มีการ
ประกวดตกแต่งเรือสวยงาม โดยขบวนเรือจะเร่ิมต้ังขบวนแห่ที่วัดชลอ ริมคลองบางกอกน้อย และ
มุ่งหน้าสู่วัดโบสถ์บนเริ่มทําพิธีถวายต้นเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดโบสถ์บน และในงานจะมีการ
แสดงหลายอย่าง เช่น รําไทย รํากลองยาว ชกมวยทะเล พายเรืออ่าง บอดใบ้พายเรือ เป็นต้น 

ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ําของอําเภอบางกรวยถือเป็นประเพณีอันดีงาม 
แสดงให้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองท่ีใช้แม่น้ําลําคลองเป็น
การส่งเสริมประเพณีสําคัญที่ชาวบางกรวยจะต้องช่วยกันส่งเสริมอนรัุกษ์ให้คงอยู่ตลอดไป 
3) การสาธารณสุข 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีสถานบริการทางสาธารณสุขท้ังโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ดังน้ี 
1) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางกรวย 

ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 8 ตําบลวัดชลอ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  
2) โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 4 

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

ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 ตําบลบางกรวย มีนักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 3 คน และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน  

4) ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสม.) จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 ตําบลบางกรวย 
5) สถานีอนามัย จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยวัดจันทร์ ต้ังอยู่ที่หมู่ 6 ตําบลบางกรวย 

และสถานีอนามัยวัดสวนใหญ่ ต้ังอยู่ที่หมู่ 2 ตําบลวัดชลอ 
6) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 8 ตําบลวัดชลอ 
7) ศูนย์สาธารณสขุมูลฐานชุมชนเทศบาล จํานวน 37 แห่ง  
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ข้อมูลปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยในเรื่องการเจ็บป่วย
และการเข้ารับการรักษาพยาบาล พบว่า ในครัวเรือนของพ้ืนที่ศึกษามีการเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.4 มีการเจ็บป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.4 และมีการเจ็บป่วยเป็นโรคตาแดง มีสัดสว่นคิดเป็นร้อยละ 0.5 นอกจากน้ี
ในพ้ืนท่ียังพบผู้ที่มีความเจ็บป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไข้หวัด ทอนซิลอักเสบ มะเร็ง
ลําไส้ และโรคกระดูก เป็นต้น โดยประชาชนที่มีความเจ็บป่วยจะใช้สิทธ์ิในการรักษา เช่น บัตรทอง 
บัตร 30 บาท และบัตรประกันสังคม เป็นต้น และมีการเลือกใช้สถานพยาบาลของรัฐเพ่ือเข้ารับการ
รักษาเป็นส่วนใหญ่  

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาได้ทําการสํารวจความเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง/บิด อหิวาห์ตกโรค โรคระบบ
ทางเดินหายใจ  ไทฟอยด์ ตาแดง เท้าเป่ือยจากการแช่น้ํา พบว่า ในพ้ืนที่ศึกษามีผู้ท่ีเคยป่วยด้วยโรค
ท้องร่วง/บิด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.2 โรคระบบทางเดินหายใจ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.2 โรค
ไทฟอยด์ และโรคเท้าเปื่อยจากการแช่นํ้า มีสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 0.7 โรคตาแดง มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 1.4 ส่วนโรคอหิวาห์ตกโรคไม่พบผู้เจ็บป่วย 

 

4) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
ภายในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยไม่มีแหล่งท่องเท่ียวประเภทโรงภาพยนตร์ หรือ

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แต่มีศาสนสถานประเภทวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไหว้พระ สักการะส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ี วัดส่วนใหญ่มักต้ังอยู่ริมนํ้า ทําให้มีบรรยากาศร่มรื่น จึงเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของประชาขนและนักท่องเท่ียว โดยวัดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ ได้แก่ วัดชลอ วัดโพธ์ิ
บางโอ วัดสักใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

วัดชลอ ประวัติโดยสังเขป สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตามตํานาน
กล่าวว่ามีความเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่
ทอง) มาทรงเสด็จบําเพ็ญพระราชกุศลที่วัดชลอ เหล่าทหารและไพร่พลได้มาพักรอรับเสด็จฯ เม่ือ
เรือพระท่ีน่ังมาถึง ได้จัดสร้างกระโจมต้ังเสาเจาะใสทองไว้ในเสาที่ประทับบริเวณท่ีเป็นวัดกระโจม
ทองในปัจจุบัน ซ่ึงในขณะน้ันเป็นลานกว้าง ประมาณ 50 ไร่ ซ่ึงห่างจากวัดชลอไปทางตะวันออก
ประมาณ 700 เมตร ยังไม่มีสภาพเป็นวัด ส่วนพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง คือ สมเด็จพระเจ้า
จักรพรรดิ ทรงโปรดฯ ให้ขุดคลองจากปากคลองบางสีทอง ผ่านวัดชลอ ไปสู่วัดเขมาภิรตาราม (วัด
สลัก) ซ่ึงคลองดังกล่าวในปัจจุบัน คือ คลองบางกรวย เน่ืองจากเส้นทางเดิมมีความคดเคี้ยวเป็น
ระยะทางไกล 

ปัจจุบันวัดชลอเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญแห่งหนึ่ง ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบาง
กรวย เน่ืองจากมีอุโบสถท่ีงดงาม เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ลําใหญ่ และยังมีอุโบสถเก่าแก่ซ่ึงเป็น
โบราณสถานท่ีสําคัญ นอกจากน้ีผู้ท่ีเข้ามาเย่ียมชมวัด ยังได้มีโอกาสกราบนมัสการพระประธานอัน
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ศักด์ิสิทธ์ิภายในอุโบสถ และสักการะรูปเหมือนสามเกจิดังของเมืองไทย คือ หลวงปู่ทวด (วัดช้างให้) 
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธ์ิ (วัดสวนขัน) สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) (วัดระฆัง)  และสักการะสรีระของ
หลวงพ่อสุเทพ  ณรงค์ฤทธ์ิ (อดีตเจ้าอาวาสวัดชลอ) ผู้เป็นหมอยาแผนโบราณ พิชิตโรคภูมิแพ้และ
ไซนัส ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

การเดินทาง สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางท้ังทางบกและทางน้ํา ดังนี้ 
1) เดินทางจากสะพานพระราม 5 พอถึงแยกวัดบางอ้อยช้าง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกรวย-

ไทรน้อย ผ่านสะพานข้ามคลองบางกรวย วัดชลอจะต้ังอยู่ด้านขวามือ 
2) เดินทางเข้าทางสะพาน พระราม 7 ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลี้ยวเข้าถนน

บางกรวย-ไทรน้อย ถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวขวา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร วัดชลอจะอยู่
ทางซ้ายมือ 

3) เดินทางจากถนนสิรินธร เข้าถนนบางกรวย-เทิดพระเกียรติ ข้ามทางรถไฟบางบําหรุ ตรง
มาเรื่อย ๆ ผ่านสี่แยกตรงไปทางท่ีจะออกสะพานพระราม 5 วัดชลอจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ 

4) ทางเรือ ลงเรือจากท่าช้าง สายท่าช้างบางกอกน้อย-บางใหญ่ ต้ังแต่เวลา 6.30-21.00 น.
ออกทุกครึ่งช่ัวโมง ขึ้นท่ีท่านํ้าวัดชลอ เวลาท่ีเหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ยว คือ 8.30-
15.30 น. ระหว่างท่ีเดินทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์  บ้านเรือนริมนํ้าท่ีสวยงามของคลอง
บางกอกน้อย 

วัดโพธิ์บางโอ ต้ังอยู่ท่ีตําบลวัดชลอ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา และได้รับการบูรณะในสมัย
รัชกาลท่ี 3 โดยกรมหลวงเสนีบริรักษ์ (ต้นสกุลเสนีย์วงศ์) โอรสในกรมพระราชวังหลัง มีภาพเขียน
เก่ียวกับปริศนาธรรมและภาพจิตรกรรมแป้งสาคูเปียกฝีมือช่างสกุลช้ันสูงนนทบุรี มีลักษณะคล้ายวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม เสาย่อมุมไม้สิบสองและเอนเข้าหากัน เพ่ือเป็นการรับน้ําหนักของตัวอาคาร 
หน้าบันเป็นเคร่ืองไม้จําหลักมีลวดลายจีนแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 ใบเสมาเป็นหินทราย
มีเจดีย์ทิศล้อมรอบตัวพระอุโบสถทั้งสี่ด้าน ซุ้มบันแถลงประดับกรอบประตูหน้าต่างทําจากปูน
นํ้าอ้อย ส่วนด้านนอกประตูมีตุ๊กตาหินพวกเซียนและตัวละครต้ังอยู่จํานวนหนึ่ง  
  การเดินทางเข้าถึงวัดโพธ์ิบางโอ สามารถไปได้ทั้งทางบกและทางน้ํา ดังน้ี 

1) ทางนํ้า ลงเรือจากท่าช้าง สายท่าช้างบางกอกน้อย-บางใหญ่ ต้ังแต่เวลา6.30-21.00 น. 
ออกทุกคร่ึงช่ัวโมง เวลาท่ีเหมาะสมสําหรับนักท่องเท่ียว คือ 8.30-15.30 น. ระหว่างท่ี
เดินทางนักท่องเท่ียวจะได้ชมทิวทัศน์ของบ้านเรือนริมนํ้าที่สวยงามของคลองบางกอก
น้อย 

2) ทางถนน จากสํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวยตรงไปประมาณ 700 เมตร จะพบวัดโพธ์ิ
บาง  

วัดสักน้อย ต้ังอยู่ท่ีตําบลวัดชลอ จากคําบอกเล่าของชาวบ้าน คาดว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา ซ่ึงเหลือแต่พระอุโบสถมีลักษณะทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่มีหลังคา มีแต่เพียงต้นไทร
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ขนาดใหญ่ปรกคลุมอยู่ ภายในมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบ้าน
ในบริเวณนั้น ขณะน้ีอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร 

การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธ์ิบางโอ แต่ต้องเดินเท้าไปอีกประมาณ 200 เมตร ตลอด
เส้นทางเดิน ยังคงมีสวนผลไม้ให้พบเห็นอยู่บ้าง 

วัดสักใหญ่ คําขวัญของวัดสักใหญ่ คือ“หลวงพ่อศักด์ิสิทธ์ิ ภาพพุทธประวัติล้ําค่า อุทยาน
ปลาน่าชม เดินชมสวนผลไม้และไม้ดอกงามตา”  

วัดสักใหญ่ต้ังอยู่ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าตากสิน
มหาราช  พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับบรรพบุรุษในถ่ินน้ี จัดสร้างวัดสักขึ้น 
เม่ือพุทธศักราช 2317 

พระพุทธรูปประจําวัดสักใหญ่ ได้แก่ หลวงพ่อสุโขทัย ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่งดงามย่ิงองค์หน่ึง 
สันนิษฐานว่าสร้างประมาณ พ.ศ.1900-2000 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนปลาย ในสมัยพระ
มหาธรรมราชาพุทธลักษณะสวยงามสมสัดส่วน มีพระพักตร์คล้ายใบหน้าสตรี ประทับน่ังขัดสมาธิ
ราบปางมารวิชัยองค์พระถูกห่อหุ้มด้วยปูน สันนิษฐานว่าเม่ือคราวพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา 
ประชาชนตลอดจนพระภิกษุช่วยกันพอกปูนเพ่ือให้พม่าคิดว่าเป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ครั้นอยู่ต่อมา
ปูนท่ีได้พอกพระพุทธรูปได้กะเทาะออกส่งผลให้เห็นสัมฤทธ์ิแก่ทองอยู่ด้านใน จึงทําการกะเทาะปูน
ออกและลงรักปิดทองใหม่ พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ สรงนํ้าปิดทองเป็นประจําทุก ๆ ปี 

นอกจากน้ีภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่  ซ่ึงสร้างขึ้นมาพร้อมกับการ
สร้างวัดสักใหญ่ และภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเปิดโลก  และพระบรมธาตุท่ีสําคัญของเมืองไทย 

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธ์ิบางโอ วัดสักใหญ่จะอยู่ห่างเลยจาก วัดโพธ์ิบางโอไป 
ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ 
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10.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 
 

 ท่ีปรึกษาได้เสนอรูปแบบการจัดการนํ้าเสียไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ ระบบบําบัดนํ้าเสีย ณ จุดท้ิงน้ํา 
และระบบฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าคลอง โดยทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นของทั้งสองแนวทาง ซ่ึง
จะนําไปประกอบการพิจาณาเลือกแนวทางในการแก้ปัญหานํ้าเสียในพ้ืนท่ีที่เหมาะสมต่อไป 
 
10.2.1 ระบบบําบัดน้ําเสีย ณ จุดท้ิงน้ํา  

ท่ีปรึกษาเลือกใช้ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีขนาดเล็กลงสําหรับบําบัดน้ําเสีย ณ บริเวณจุดท้ิงน้ํา มา
ผสมผสานกับการใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมขนาดใหญ่ โดยก่อสร้างในบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ 
พ้ืนท่ีว่างริมคลอง หรือก่อสร้างคร่อมคลอง มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้สําหรับการบําบัดน้ําเสีย
ท่ีปลายท่อระบายน้ํา บริเวณจุดทิ้งนํ้าเสียก่อนปล่อยลงคลองได้ ตัวอย่างของระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก
แบบถังกรองชีวภาพเติมอากาศแสดงในรูปท่ี 10.2.1 - 1 

ถังกรองชีวภาพเติมอากาศท่ีได้พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น ดังนี้ 
o มีขนาดเล็ก สามารถติดต้ังในพ้ืนท่ีขนาดเล็กได้  
o มีประสิทธิภาพสูง สามารถบําบัดน้ําจนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  
o ดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก 
o สามารถรองรับน้ําเสียท่ีมีลักษณะสมบัติท่ีแปรปรวนมากๆ จากระบบท่อระบายนํ้า

รวมของเทศบาลได้ 
องค์ประกอบของถังกรองชีวภาพเติมอากาศ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

o ถังปรับสภาพน้ําเสีย ทําหน้าท่ีปรับให้นํ้าเสียจากท่อระบายนํ้ารวมมีลักษณะสมบัติ
ท่ีสมํ่าเสมอเหมาะสมสําหรับการบําบัดด้วยระบบทางชีวภาพที่มีเวลากักพักทางชล
ศาสตร์สั้น 

o ถังเติมอากาศแบบฟิล์มตรึง ทําหน้าท่ีลดค่าความสกปรกของนํ้าเสียให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

o ส่วนตกตะกอน ทําหน้าท่ีกําจัดตะกอนส่วนเกินออกจากนํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัด 
ก่อนที่จะระบายออกสู่แหล่งรองรับนํ้าสาธารณะ 
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(ก) Schemetic diagram 

 
(ข) ระบบบําบัดขนาดเล็กแบบติดต้ังบนดิน 

 
(ค) ระบบบําบัดขนาดเล็กแบบติดต้ังใต้ดิน 

 
รูปที ่10.2.1-1 ระบบบําบัดขนาดเล็กแบบถังกรองชีวภาพเติมอากาศ 

ที่มา : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิดและกลุ่มอาคาร กรมควบคุมมลพิษ 
  



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-45 

 

10.2.2  ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําคลอง  
วิธีการบําบัดฟ้ืนฟูปัญหาความเน่าเสียของคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ท่ีปรึกษาจึงเลือกใช้วิธี 

ออกซิเดช่ันชีวภาพ (biological contact oxidation, BCO) ซ่ึงเป็นระบบท่ีได้ค้นคิดพัฒนามาต้ังแต่ปี ค.ศ. 
1980 คือการผสมผสานของการปรับสภาพนํ้าโดยการเติมอากาศและการใช้จุลินทรีย์ในการบําบัดฟ้ืนฟู
คุณภาพนํ้า มีการลงทุนตํ่ากว่าระบบบําบัดน้ําเสียประเภทอ่ืนเน่ืองจากไม่จําเป็นต้องก่อสร้างระบบรวบรวม
นํ้าเสียและไม่จําเป็นต้องจัดซ้ือที่ดินสําหรับก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นระบบที่ให้ผลสัมฤทธ์ิท่ีรวดเร็ว  

โดยองค์ประกอบหลักของระบบออกซิเดช่ันชีวภาพประกอบด้วย 2 โซน ได้แก่ โซนเติมอากาศ 
(aeration zone) และโซนชีวภาพ (biotic zone) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โซนเติมอากาศ (aeration zone) เป็นพ้ืนท่ีสําหรับเตรียมนํ้าเสียให้มีสภาพพร้อมในการย่อย
สลายโดยจุลินทรีย์ชนิดฟิล์มตรึง (fixed film bacteria) โดยใช้เครื่องเติมอากาศ (air blower) และท่อ
หรือหัวจ่ายอากาศ (air- diffuser) ท่ีบริเวณใต้น้ํา  
 2. โซนชีวภาพ (biotic zone) โซนนี้เป็นหัวใจสําคัญของระบบ ซ่ึงมีการใช้จุลินทรีย์ชนิดฟิล์มตรึง 
ยึดเกาะกับตัวกลางที่วางเรียงกันคล้ายเป็นหญ้าหรือสาหร่ายเทียมบริเวณท้องนํ้า จุลินทรีย์เหล่านี้จะทําการ
ย่อยสลายสิ่งสกปรกท่ีละลายอยู่ในน้ําได้อย่างเหมาะสม ทําให้สามารถควบคุมการเกิดมลพิษและปรับสภาพ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเน่ือง ท้ังนี้เน่ืองจากสิ่งสกปรกในนํ้าและออกซิเจนที่ได้มาจากโซนเติมอากาศเป็น
แหล่งอาหารท่ีสําคัญท่ีทําให้จุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ในโซนน้ีสามารถดํารงชีวิต เจริญเติบโต และแพร่พันธ์ุอยู่ได้
เป็นเวลานานหลายปี นํ้าเน่าเสียท่ีมีกลิ่นเหม็นสีดําน่ารังเกียจจะถูกกําจัดอย่างสิ้นเชิงในโซนนี้ และทําให้นํ้า
หลังผ่านการบําบัดมีสภาพที่ดีขึ้น มีความใส มองเห็นได้ลึกมากกว่า 0.3 เมตร และมีคุณภาพอยู่ใน
มาตรฐานของทางราชการ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
สําคัญ ดําเนินการโดยประยุกต์จากแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําของกลุ่มพัฒนาแหล่งนํ้าและเกษตรกรรม สํานักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยพิจารณาผลกระทบในระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการ โดยครอบคลุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่  

- ทรัพยากรทางกายภาพ  
- ทรัพยากรทางชีวภาพ  
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
- คุณค่าคุณภาพชีวิต  
ทําการประเมินทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ซ่ึงพิจารณาผลกระทบจากแนวทางการ

ดําเนินโครงการ ได้แก่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ณ จุดทิ้งน้ํา และระบบฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าคลอง ร่วมกับข้อมูล
ปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือจําแนกผลกระทบชนิดของผลกระทบ คาดการณ์และประเมินระดับของ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น อันนําไปสู่การกําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบและมาตรการติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบแบ่งเป็นประเภทของ
ผลกระทบ และระดับความรุนแรง หรือขนาดของผลกระทบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางท่ี 10.2.2-1 และ
ตารางท่ี 10.2.2-2 

 
ตารางท่ี 10.2.2-1 เกณฑ์ในการจําแนกประเภทของผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ประเภทของผลกระทบ คําจํากัดความ 
ไม่มีผลกระทบ 

(None Impact) 
กิจกรรมของโครงการท่ีจะดําเนินการ หรือผลจากการดําเนิน
โครงการ ไม่เกีย่วข้องหรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ใน
พ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียง 

มีผลกระทบทางบวก 
(Positive Impact) 

กิจกรรมของโครงการท่ีจะดําเนินการ หรือผลจากการดําเนิน
โครงการ ไม่เกีย่วข้องหรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ใน
พ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียง 

มีผลกระทบทางลบ 
(Negative Impact) 

กิจกรรมของโครงการท่ีจะดําเนินการ หรือผลจากการดําเนิน
โครงการ ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนท่ี
โครงการและบริเวณใกล้เคียง 
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ตารางท่ี 10.2.2-2เกณฑ์ในการแบ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
คําจํากัดความ แนวทางการกําหนดมาตรการ 

ผลกระทบตํ่า กิจกรรมท่ีจะดําเนินการหรือผลจากการดําเนินโครงการ ท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่าง
ส้ินเชิง ท้ังด้านโครงสร้างและลักษณะตามธรรมชาติ 
(Function) ด้านลบไปจากสภาพโดยทั่วไป หรือสภาพ
ธรรมชาติเพียงเล็กน้อย เป็นช่วงระยะเวลาส้ันหรือมี
ขอบเขตของผลเสียหายในวงจํากัดมาก และ
สภาพแวดล้อมสามารถปรับตัว หรือคืนสู่สภาพปกติได้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือมีผลกระทบไม่มากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  

กําหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
หรือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
พร้อมท้ังกําหนดมาตรการ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  

ผลกระทบปานกลาง  กิจกรรมท่ีจะดําเนินการหรือผลจากการดําเนินโครงการที่
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่าง
ส้ินเชิง ท้ังด้านโครงสร้างและลักษณะตามธรรมชาติ 
(Function) ด้านลบไปจากสภาพโดยทั่วไปหรือสภาพ
ธรรมชาติเดิมอย่างเห็นได้ชัด หรือมีขอบเขตของผล
เสียหายในวงจํากัด และสภาพแวดล้อมสามารถฟ้ืนฟู
กลับคืนสภาพเดิมได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร หรือมี
ผลกระทบพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  

กําหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ หากไม่
สามารถลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้
จะต้องกําหนดมาตรการชดเชย
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเพิ่มเติม 
และกําหนดมาตรการเฝ้าระวัง
โดยการติดตามตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิด  

ผลกระทบสูง  กิจกรรมท่ีจะดําเนินการหรือผลจากการดําเนินโครงการที่
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่าง
ส้ินเชิง ท้ังด้านโครงสร้างและลักษณะตามธรรมชาติ 
(Function) ด้านลบไปจากสภาพโดยทั่วไปหรือสภาพ
ธรรมชาติเดิมอย่างมาก และมีขอบเขตของผลเสียหาย
กระจัดกระจายหรือมีระยะเวลาติดต่อกันยาวนานหรือ
เกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างถาวร หรือมีผลกระทบเกิน
เกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด  

จะต้องหยุดดําเนินโครงการหรือ
หาแนวทางการดําเนินโครงการ
ใหม่ เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
ให้อยู่ในระดับตํ่า หรือปากลาง 
พร้อมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือ
ลดผลกระทบท่ีเหลือตาม
แนวทางของการกําหนด
มาตรการของผลกระทบตํ่าและ
ปานกลาง  
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10.3  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระบบบําบัดน้ําเสีย ณ จุดท้ิงน้ํา  
 

10.3.1 ทรัพยากรทางกายภาพ  
 

1) ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน  
ระยะก่อสร้าง  
การประเมินผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรดินในระยะก่อสร้างพิจารณาจาก

การปรับพ้ืนท่ี โดยโครงการจะดําเนินการก่อสร้างโดยใช้พ้ืนท่ีกว้างประมาณ 2.5 ม. และยาว
ประมาณ 11 ม. เพ่ือก่อสร้างหน่วยบําบัดนํ้าเสียต่างๆ และอาคารควบคุม ระบบอาจอยู่ใต้ดินเพ่ือนํา
พ้ืนท่ีด้านบนไปใช้ประโยชน์ หรือบนดินหากมีท่ีดินเพียงพอ หรือก่อสร้างคร่อมคลอง ท้ังน้ีขึ้นกับ
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีแต่ละจุดในการก่อสร้าง 

เม่ือพิจารณาผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรดิน พบว่า ในระยะก่อสร้างระบบ
น้ัน มีการก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรดินในพื้นท่ีศึกษา ดังน้ัน
ในระยะก่อสร้างจึงมีผลกระทบปานกลาง  

ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมของโครงการที่จะมีขึ้นในระยะดําเนินการ คือการรวบรวมนํ้าเสียชุมชนเข้ามาบาบัดท่ี

ระบบบําบัด  ให้ มีคุณภาพที่ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ํ า ท้ิ งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบาบัด
นาเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ดังน้ันเม่ือพิจารณากิจกรรมของโครงการใน
ระยะดําเนินการแล้ว พบว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ  

เนื่องจากนํ้าเสียที่รับเข้ามาบําบัดยังระบบเป็นนํ้าเสียชุมชน ดังน้ันมลพิษหลักจึงเป็น
สารอินทรีย์ท่ีปนเป้ือนมากับนํ้าเสีย โอกาสการปนเป้ือนมลสารในรูปของโลหะหนัก หรือสารเคมีที่มี
ความเป็นพิษหรืออันตรายค่อนข้างตํ่า นํ้าเสียจะได้รับการบําบัดจนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนก่อนที่จะระบายออก ดังน้ันโอกาสการ
ปนเป้ือนของนํ้าเสียและสารมลพิษไปสู่ดินค่อนข้างน้อย และที่ปรึกษาจะกําหนดให้มีมาตรการเฝ้า
ระวัง และตรวจสอบคุณภาพของน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ันผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดินจึงอยู่ในระดับตํ่า  
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2) คุณภาพอากาศ  
ระยะก่อสร้าง  
ในด้านผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง พบว่ามลพิษทางอากาศที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นคือ ฝุ่นละออง โดยเกิดจากกิจกรรมการปรับพ้ืนที่ และการถมปรับระดับพ้ืนท่ี หรือการขุด
หน้าดินเพ่ือวางระบบใต้ดิน ขึ้นกับสภาพพื้นท่ี ตลออดจนฝุ่นท่ีฟุ้งกระจายตามเส้นทางคมนาคมท่ีใช้
ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ นอกจากน้ี อาจมีมลพิษทางอากาศจากเครื่องจักรต่างๆ เช่น รถแบคโฮ 
และรถเกรดเดอร์ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยท่ีสุด โครงการจะกําหนดให้มี
มาตรการ โดยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทําการฉีดพรมน้ําในบริเวณท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) ซ่ึงจากข้อมูลของ US.EPA. พบว่า การฉีดพรมนาให้เปียกจนทั่ว
ผิวหน้าดินอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จะสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่อากาศ ได้ถึงร้อย
ละ 50 โดยประมาณ ด้านมลพิษทางอากาศจากเครื่องจักรต่างๆ และกิจกรรมที่ทําในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
โครงการจะกําหนดให้ผู้รับเหมาทําการตรวจสภาพเครื่องจักร ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอเพ่ือลดปริมาณ
มลพิษที่ระบายออกมา ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศท่ีเกิดขึ้น ในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับ
ตํ่า 

ระยะดําเนินการ  
หลังจากมีการก่อสร้างโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมในระยะดําเนินการที่อาจก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศคือ การเติมอากาศ เนื่องจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการเป็นระบบบําบัดถัง
กรองชีวภาพแบบเติมอากาศ ซ่ึงต้องมีการเติมอากาศ จึงทําให้อาจมีการฟุ้งกระจายของละอองลอย 
หรือแอโรซอล (Aerosol) สู่อากาศ แต่เน่ืองจากโครงการใช้เคร่ืองเติมอากาศแบบ Submersible 
ejector หรือการเติมอากาศใต้ผิวนํ้า จึงทําให้การฟุ้งกระจายเกิดขึ้นน้อยกว่าการเติมอากาศที่ผิวนํ้า 
ดังน้ันผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะดําเนินการจึงอยู่ในระดับตํ่า  
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3) ระดับเสียง  
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมการก่อสร้างท่ีจะทําให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือนจากข้ันตอนต่างๆ ของการ

ก่อสร้าง โดยแหล่งกําเนิดเสียงและความสั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้างโครงการนั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก
การทํางานของเครื่องจักรและเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น การเจาะเสาเข็ม เสียงเหล่านี้ เป็นเสียง
กระทบแบบ Impulse or Impact Noise เป็นเสียงกระทบท่ีมีระยะเวลาเกิดขึ้นน้อยกว่า 0.5 วินาที 
และระดับความดังของเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อย 40 dB (A) ภายในระยะเวลาสั้นๆ ระดับ
ความดังของเสียงรบกวนท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างท่ีสถานที่ก่อสร้าง (At construction site) 
สามารถเรียงลําดับจากน้อยไปมาก ดังตารางท่ี 10.3.1-1 

 

ตารางท่ี 10.3.1-1 ระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง  
กิจกรรม ระดับความเข้มเสียง, dB(A) 

1. งานติดตั้งระบบและขึ้นโครงการ (Erection) 75 
2. งานเก็บความเรียบร้อย และงานตบแต่ง (Finishing) 75 
3. งานทําฐานราก (Foundation) 78 
4. งานขุดเจาะ (Excavation) 79 
5. งานเตรียมพ้ืนท่ี (Ground Cleaning) 84 
หมายเหตุ : ระดับเสียงท่ีระยะห่างจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร 
ท่ี ม า  :  Canter, Larry W., “Environmental Impact Assessment” 2nd ed., Mc Graw Hill, Inc., New York. 
1996 

 
สําหรับบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ระบบบําบัดน้ันส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย แต่เน่ืองจากเป็นการ

ประเมินผลกระทบเบ้ืองต้นซ่ึงยังไม่สามารถระบุตําแหน่งที่ต้ังของระบบได้ ท่ีปรึกษาจึงขอสมมติให้
ทางด้านทิศเหนือของระบบเป็นบ้านพักอาศัยโดยอยู่ห่างจากแนวก่อสร้างระบบประมาณ 5 เมตร 
(คิดในกรณีสร้างระบบใกล้บ้านพักอาศัย) และถ้าใช้ระดับความดังของเสียงสูงสุดในการประเมินคือ 
ระดับเสียงจากงานเตรียมพ้ืนท่ี จะสามารถคํานวณระดับเสียงท่ีเกิดขึ้น ณ บ้านพักอาศัย ได้ดังน้ี 

Lp2  =  Lp1-20 log (R2 / R1)  
เม่ือ     Lp1  =  ระดับเสียงท่ีระยะทาง R1 (1 เมตร)  

=  84 dB(A)  
Lp2  =  ระดับเสียงท่ีต้องการทราบที่ระยะทาง R2 (5 เมตร)  

		 	 	 ∴   Lp2  =  84-20 log (5 / 1)  
=  70.0 dB(A) 
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สําหรับบริเวณทางด้านทิศใต้ของระบบ สมมติให้บ้านพักอาศัยอยู่ห่างจากแนวก่อสร้าง
ประมาณ 1 เมตร และถ้าใช้ระดับความดังของเสียงสูงสุดในการประเมินคือ ระดับเสียงจากงาน
เตรียมพ้ืนที่ จะสามารถคํานวณระดับเสียงท่ีเกิดขึ้น ณ โรงงานดังกล่าว ได้ดังน้ี 

Lp2  =  Lp1-20 log (R2 / R1)  
เม่ือ     Lp1  =  ระดับเสียงท่ีระยะทาง R1 (1 เมตร)  

=  84 dB(A)  
Lp2  =  ระดับเสยีงท่ีต้องการทราบที่ระยะทาง R2 (1 เมตร)  

		 	 	 ∴   Lp2  =  84-20 log (1 / 1)  
=  84.0 dB(A) 

 
เม่ือนําระดับความเข้มของเสียงท่ีคํานวณได้ไปเปรียบเทียบกับระดับเสียงท่ีมีผลกระทบต่อ

ชุมชนท่ีแสดงในตารางท่ี 10.3.1-2 พบว่าระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นต่อบริเวณบ้านพักอาศัย ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับท่ีก่อให้เกิดให้เกิดการร้องเรียนมากขึ้น แต่เน่ืองจากเสียงท่ีเกิดขึ้นจะดังเป็นระยะๆ ไม่ได้ดัง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา นอกจากน้ี อาคารบริเวณใกล้เคียงเป็นอาคารปิดท่ีมีคอนกรีตเป็นผนังก้ัน
ระหว่างแหล่งกําเนิดเสียงและผู้พักอาศัย (Receptor) ซ่ึงผนังเหล่านี้ จะทําหน้าท่ีเสมือนกําแพงเสียง
ท่ีสามารถลดระดับความเข้มเสียงลงได้ประมาณ 32 dB(A) คงเหลือระดับความเข้มเสียงท่ีบ้านพัก
อาศัยประมาณ 38.0 และ 52 dB(A) ตามลําดับ ซ่ึงจัดเป็นระดับความเข้มของเสียงท่ีไม่มีผลต่อ
ชุมชน และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันท่ี 
12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 
กําหนดให้ค่าระดับเสียงมีค่าสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 dB(A) และมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 
ช่ัวโมง 70 dB(A) พบว่าเสียงท่ีเกิดจากการก่อสร้างระบบอยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง
เฉลี่ย และค่าสูงสุดไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 
ตารางท่ี 10.3.1-2 ผลกระทบระดับเสียงท่ีมีต่อชุมชน  

ลักษณะการตอบโต้ของชุมชน ระดับความเข้มเสียงกลางวัน-กลางคืน, dB(A) 
ไม่มีผลต่อชุมชน หรือเกิดการร้องเรียนเพียงเล็กน้อย  50 – 60 
เกิดการร้องเรียนมากขึน้  60 – 70 
เกิดการร้องเรียนอย่างรุนแรง  70 – 75 
เกิดการตอบโต้จากชุมชน  75 – 80 
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แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือ คนงานก่อสร้างที่ทํางานกับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ที่มีเสียงดัง เน่ืองจากมีการทํางานใกล้กับแหล่งกําเนินเสียง ดังน้ันทางผู้รับเหมาจะต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plug) ที่ทําด้วยพลาสติก/ยาง 
ซ่ึงจะสามารถช่วยลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 dB(A) หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear muffs) ซ่ึง
สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ให้กับคนงานก่อสร้าง และเพ่ือเป็นการลดผลกระทบ
ทางด้านเสียงจึงได้เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการ พบว่า อาจมีเสียงดังเกิดขึ้นจากการ

ทํางานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องสูบนํ้า โดยมีระดับเสียงประมาณ 70 dB(A) (รูป
ที่10.3.1 -1) ซ่ึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบคือ ผู้พักอาศัยใกล้ระบบ และผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ันโครงการ
จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง จึงได้เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 
รูปที่ 10.3.1 -1 ระดับเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆ  
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4) คุณภาพน้ําผิวดิน  
ระยะก่อสร้าง  
สําหรับผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าผิวดินในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ซ่ึงคาดการณ์ว่าคุณภาพนํ้าคลอง

บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง จะได้รับผลกระทบจากนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างของโครงการ แบ่ง
ออกเป็น  

- นํ้าเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง คาดว่าเกิดจากห้องนํ้า/ห้องส้วมเป็นส่วนใหญ่ 
อย่างไรก็ตาม คนงานก่อสร้างจะใช้ห้องนํ้า-ห้องส้วมช่ัวคราว ซ่ึงจัดให้เฉพาะสําหรับคนงานก่อสร้าง 
นํ้าเสียจากห้องนํ้าดังกล่าว จะผ่านการบําบัดด้วยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จนผ่านมาตรฐานนํ้าท้ิง 
ก่อนที่ระบายท้ิงลงสู่แหล่งรองรับนํ้าท้ิง สําหรับกากสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างในระบบบําบัดสําเร็จรูป
จําเป็นต้องติดต่อให้บริษัทเอกชนมาดําเนินการนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัดเป็นคร้ังคราว  

- นํ้าเสียจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง กรณีสร้างระบบคร่อมคลอง ซ่ึงในปัจจุบันเป็นคลองรับนํ้าเสียและ
นํ้าฝนจากพ้ืนผิวจราจรในชุมชน โดยทําการปรับพ้ืนที่คลองบางส่วนเพ่ือติดต้ังระบบ ดังนั้นจะ
ก่อให้เกิดความขุ่นและตะกอนแขวนลอยเพ่ิมขึ้น ซ่ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงในระดับปาน
กลาง ท่ีเกิดจากการฟุ้งกระจายของตะกอน ทําให้เพ่ิมความขุ่นของนํ้า แต่ทั้งน้ีจะเป็นไปใน
ระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม ควรมีมาตรการเพ่ือลดผลกระทบคือ ควรดําเนินการก่อสร้างในช่วง
โดยใช้เวลาในการก่อสร้างให้สั้นที่สุดและเสร็จทันตามกําหนดการ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับตํ่า 

ระยะดําเนินการ  
สําหรับผลกระทบต่อคุณภาพน้ําผิวดิน ในระยะดําเนินการ คาดการณ์ว่าคุณภาพนํ้าคลองบริเวณ

พ้ืนท่ีศกึษาจะได้รับผลกระทบจากน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นในช่วงดําเนินการโครงการ แบ่งออกเป็น  
- นํ้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน (กรณีมีห้องนํ้าบริเวณระบบ) คาดว่าเกิดจาก

ห้องนํ้า/ห้องส้วมเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม นํ้าเสียจากห้องนํ้าดังกล่าวจะผ่านการบําบัดด้วยถัง
บําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปจนผ่านมาตรฐานน้ําท้ิงก่อนท่ีระบายทิ้งลงสู่แหล่งรองรับนํ้าทิ้ง สําหรับกากสิ่ง
ปฏิกูลท่ีตกค้างในระบบบําบัดสําเร็จรูปจําเป็นต้องติดต่อให้บริษัทเอกชนมาดําเนินการนําสิ่งปฏิกูล
ไปกําจัดเป็นครั้งคราว 

- โครงการทําการรับนํ้าเสียจากชุมชนเข้ามาบําบัด โดยนํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วจะปล่อยลงสู่
คลอง นํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าคลองได้ หาก
คุณภาพของน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้นจึงเสนอแนะให้มีมาตรการ
ควบคุมให้มีคุณภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มท่ี 127 ตอน
พิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 ซ่ึงกําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 10.3.1-3 
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ตารางท่ี 10.3.1-3 ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  - 5.5 – 9.0 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand  มิลลิกรัมต่อลิตร 20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended solids)  มิลลิกรัมต่อลิตร 30* 
นามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)  มิลลิกรัมต่อลิตร 20 
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)  มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 20 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)  มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร 2 
หมายเหตุ: * ในกรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผ่ึง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 
50 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ท่ีมา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มท่ี 127 ตอน
พิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

  

ดังน้ัน เม่ือพิจารณากิจกรรมของระบบในระยะดําเนินการแล้ว พบว่าการดําเนินการซ่ึงเป็นการ
รวบรวมนํ้าเสียจากท่อรับนํ้าเสียเข้ามาบําบัดในระบบ เพ่ือให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานนํ้าทิ้ง
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า จึงคาดว่าก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อคุณภาพนํ้าผิวดินในระดับปาน
กลาง 

 

5) คุณภาพน้ําใต้ดิน  
ระยะก่อสร้าง  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างพบว่าไม่มีกิจกรรมใดที่ต้องทําการขุดเจาะลงไปถึง

ช้ันนํ้าใต้ดิน ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบโดยตรง ส่วนผลกระทบที่เกิดจากการปนเป้ือนของนํ้าเสียจาก
การก่อสร้างนั้นพบว่า อยู่ในระดับตํ่าเน่ืองจากมีการจัดการนํ้าเสียท่ีเหมาะสม ท้ังนํ้าที่มาจากการ
ก่อสร้างและนํ้าอุปโภค บริโภคของพนักงานจึงคาดว่าจะไม่มีนํ้าเสียปนเป้ือนลงช้ันนํ้าใต้ดิน ดังน้ัน 
จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อคุณภาพนํ้าใต้ดิน  

ระยะดําเนินการ  
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดิน ในระยะดําเนินการ คาดการณ์ว่าคุณภาพน้ําคลองบริเวณพ้ืนท่ี

ศึกษา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใต้ดิน  
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10.3.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ  
1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก  

ระยะก่อสร้าง  
บริเวณระบบและชุมชนโดยรอบเป็นพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองและชุมชนพักอาศัย ไม่มีสภาพพ้ืนท่ี

ป่าไม้หรือพ้ืนท่ีท่ีเหมาะต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตหายาก หรือใกล้สูญพันธ์ุแต่อย่างใด ดังน้ัน 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างระบบจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบก 

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมของระบบบําบัดประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีเดิมของพ้ืนท่ีศึกษาที่ไม่ได้มี

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ันกิจกรรมในระยะดําเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบก 

2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา  
ระยะก่อสร้าง  
เน่ืองจากแหล่งนํ้าในบริเวณระบบมีลักษณะเป็นคลองท่ีรับน้ําทิ้งจากบ้านเรือน และอาคาร

ต่างๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ดังน้ันจึงไม่มีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพในน้ํา และไม่มีสัตว์นํ้าท่ีหายาก 
ใกล้สูญพันธ์ุ หรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดังน้ันกิจกรรมในระยะก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในน้ํา  

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่าการดําเนินการของระบบบําบัดซ่ึงเป็น

การรวบรวมน้ําเสียจากชุมชนต่างๆ เข้ามาบําบัดในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานนํ้า
ท้ิง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา และคาดการณ์ว่าคุณนํ้าในคลองจะดีขึ้น ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิตในคลอง ทํา
ให้เหมาะสมต่อการดํารงชีวิต และสืบพันธ์ุมากขึ้น จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อ
ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 
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10.3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
 

1) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
ระยะก่อสร้าง  
ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบระบบบําบัด ส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ีพักอาศัย ย่าน 

พาณิชยกรรม ในระยะก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เน่ืองจากท่ีปรึกษาทํา
การออกแบบระบบให้เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนท่ีไม่ว่าระบบจะตั้งอยู่บนดิน ใต้ดิน หรือคร่อมคลอง 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนรอบข้าง ส่วนพ้ืนท่ีคลองยังสามารถใช้ในการรองรับนํ้าได้ดังเดิม 
ดังน้ันจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ท่ีดินบริเวณใกล้เคียง  

ระยะดําเนินการ  
จากผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พบว่าพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นพ้ืนที่

อยู่อาศัยเป็นหลักและเป็นพ้ืนที่ ท่ีมีศาสนสถาน และโรงเรียนอยู่เป็นจํานวนมาก เม่ือพิจารณา
กิจกรรมของระบบบําบัดในระยะดําเนินการ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นที่โครงการ
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย และพ้ืนที่เพาะปลูก พบว่า กิจกรรมในระยะดําเนินการจะช่วยส่งผล
กระทบเชิงบกต่อการใช้ที่ดินบริเวณใกล้เคียง เน่ืองจากเกษตรกรสามารถนํานํ้าในคลองท่ีมีคุณภาพท่ี
ดีขึ้นมาใช้ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้ 

2) การคมนาคมขนส่ง 
ประเมินผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง ทําการประเมินตามวิธีการคํานวณ ของสํานักอํานวย

ความปลอดภัย กรมทางหลวง โดยใช้ข้อมูลสถิติปริมาณจราจรในปี พ.ศ. 2557 (ตารางท่ี 10.3.3 -1 
) ของกรมทางหลวง เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน โดยพิจารณาปริมาณการจราจรท่ีเข้า-ออกพ้ืนที่ ในเส้นทาง
คมนาคมหลักท่ีใช้ คือ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ถนนหมายเลข 3215) เป็นถนนลาดยางขนาด 2 
ช่องทาง ยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร ท้ังในช่วงปัจจุบันก่อนมีการก่อสร้างระบบและภายหลังมีระบบ
บําบัดในช่วงก่อสร้าง โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีการจราจรติดขัด (Volume capacity ratio: V/C) จาก
สูตรในการคํานวณ อ้างอิงจากรายงานการวิเคราะห์ คํานวณดัชนีการจราจรติดขัด และความ
หนาแน่นการจราจร สํานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง มิถุนายน 2552 
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ตารางท่ี 10.3.3 -1  ปริมาณการจราจรของทางหลวงหมายเลข 3215 (บางกรวย-ไทรน้อย) บริเวณ
หลักกิโลเมตรท่ี 14+705  
ชนิดของยานพาหนะ  ปริมาณเฉล่ีย (คัน/วัน) ปริมาณเฉล่ีย (คัน/ชั่วโมง) 

รถยนต์นั่ง (ไม่เกิน 7 คน) 20,609 858.71 
รถยนต์นั่ง (เกิน 7 คน) 1,043 43.46 
รถโดยสารขนาดเลก็ 819 34.13 
รถโดยสารขนาดกลาง 123 5.13 
รถโดยสารขนาดใหญ่ 419 17.46 
รถบรรทุกขนาดเลก็ ( 4 ลอ้) 3,130 130.42 
รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล้อ) 1,051 43.79 
รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ลอ้) 450 18.75 
รถบรรทุกพว่ง (มากกว่า 3 เพลา) 536 22.33 
รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 136 5.67 
จักรยาน 2 ล้อ และ จักรยาน 3 ล้อ 69 2.88 
สามล้อเครือ่งและจักรยานยนต์ 5,097 212.38 
ท่ีมา : รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง 2557 
 

การประเมินสภาพการจราจรปัจจุบัน 
เนื่องจากยานพาหนะแต่ละประเภทมีขนาดที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การประเมินผลกระทบจาก

การก่อสร้างท่ีคาดว่าจะมีต่อการจราจรภายนอกพ้ืนที่โครงการ สามารถวิเคราะห์โดยใช้ค่า V/C 
Ratio ภายใต้ข้อกําหนดต่อไปน้ี 

1) ท่ีปรึกษาจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลการคมนาคมขนส่ง โดยจะนําปริมาณจราจรของรถมา
แยกประเภทเป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทจะมีค่าถ่วงนาหนัก (Passenger-Car Equivalents; 
PCE Factor) เพ่ือปรับปริมาณการจราจรท่ีบันทึกให้เป็นหน่วย Passenger-Car Unit (PCU) ดังนี้ 

- รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ (Bi+Tri cycle)  =  0.25  
- รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง (Motorcycle)  =  0.33  
- รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (Passenger car < 7 person)  =  1.0  
- รถยนต์นั่งเกิน 7 คน (Passenger car > 7 person)  =  1.0  
- รถยนต์โดยสารขนาดเลก็ (Light bus)  =  1.5  
- รถยนต์โดยสารขนาดกลาง (Medium bus)  =  1.5  
- รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (Heavy bus)  =  2.1  
- รถบรรทุกขนาดเลก็ (4 ล้อ) (Light truck or pick up)  =  1.0  
- รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล้อ) (Medium truck)  =  1.5  
- รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ล้อ) (Heavy truck)  =  2.5  
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- รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) (Full trailer)  =  2.5  
- รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) (Semi trailer)  =  2.5  

 

2) ใช้ข้อกําหนดของกองวิศวกรรมการจราจร กรมทางหลวง ซ่ึงได้กําหนดให้ ถนน 2 ช่อง
จราจร 2 ทิศทาง สามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 2,000 คัน/ช่ัวโมง ต่อท้ังสองทิศทาง (ตารางที่ 
10.3.3 -2) ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ให้ V เป็นปริมาณการจราจร (จากหน่วย PCU) ต่อช่ัวโมงสูงสุด 
นํามาคํานวณหาค่า V/C Ratio แล้วเปรียบเทียบกับสภาพการจราจรด้วยเกณฑ์ท่ีศึกษาไว้ โดยได้
กําหนดเกณฑ์การประเมินสภาพการจราจร เป็น 5 ระดับตามค่า V/C Ratio ดังตารางท่ี 10.3.3 -3 

 
ตารางท่ี 10.3.3 -2ความสามารถรองรับของทางหลวงในสภาพสมบูรณ์  

ชนิดของทาง จํานวนรถยนต์ (คัน/ช่ัวโมง) 
ถนนหลายช่องทางจราจร 2,000 ต่อหน่ึงช่องจราจร 

ถนน 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง 2,000 ต่อทั้งสองทิศทาง 
ถนน 3 ช่องจราจร 2 ทิศทาง 4,000 ต่อทั้งสองทิศทาง 

ท่ีมา : เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, วิศวกรรมการทาง (2534) 
ตารางท่ี 10.3.3-3 ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปรมิาณการจราจร  

สภาพการจราจร อัตราส่วนของปริมาณการจราจร 
เลวมาก 0.88-1.00 
เลว 0.67-0.88 
พอใช้ 0.52-0.67 
ดี 0.36-0.52 

ดีมาก 0.20-0.36 
ท่ีมา : เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, วิศวกรรมการทาง (2534) 

  
 จากข้อมูลสถิติปริมาณจราจรรายวันเฉลี่ย บนทางหลวงหมายเลข 3215 (บางกรวย-ไทร

น้อย) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14+705 มีปริมาณ 33,482 คันต่อช่ัวโมง คํานวณค่า PCU และ V/C 
Ratio ดังตารางท่ี 10.3.3 -4 
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ตารางท่ี 10.3.3 -4 ปริมาณจราจรรายวันเฉล่ียบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ประเภทรถ ค่า PCE 
ปริมาณจราจรถนนบางกรวย ไทรน้อย 

คันต่อชั่วโมง PCU/ชั่วโมง 
รถยนต์น่ัง (ไม่เกิน 7 คน)  1 858.71 858.7 
รถยนต์น่ัง (เกิน 7 คน)  1 43.46 43.5 
รถโดยสารขนาดเล็ก  1.5 34.13 51.2 
รถโดยสารขนาดกลาง  1.5 5.13 7.7 
รถโดยสารขนาดใหญ่  2.1 17.46 36.7 
รถบรรทุกขนาดเล็ก ( 4 ล้อ)  1 130.42 130.4 
รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล้อ)  1.5 43.79 65.7 
รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ล้อ)  2.5 18.75 46.9 
รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)  2.5 22.33 55.8 
รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)  2.5 5.67 14.2 
จักรยาน 2 ล้อ และ จักรยาน 3 ล้อ  0.25 2.88 0.7 
สามล้อเคร่ืองและจักรยานยนต์  0.33 212.38 70.1 

รวม 1395.08 1381.49 

 
  จากน้ันนํามาคิดค่า  V/C Ratio ได้ดังน้ี 

     V/C Ratio  =  1381.49/2000 
       = 0.7 

  เม่ือนําค่า V/C Ratio มาเปรียบเทียบค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณ
การจราจรตามตารางท่ี 10.3.3-3 พบว่า สภาพการจราจรปัจจุบันอยู่ในระดับเลว  

 
ระยะก่อสร้าง  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะก่อสร้าง พบว่า กิจกรรมหลักท่ีจะส่งผลกระทบต่อการคมนาคม 

คือ การขนส่งวัสดุ โครงสร้าง และถังบําบัดของระบบมายังพ้ืนท่ีก่อสร้าง เม่ือพิจารณาความสามารถ
ในการให้บริการของบนทางหลวงหมายเลข 3215 (บางกรวย-ไทรน้อย) โดยอ้างอิงข้อมูลปริมาณ
การจราจร ณ หลักกิโลเมตรท่ี 14+705 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีแย่ จึงคาดการณ์ว่ากิจกรรมในระยะ
ก่อสร้าง จะส่งผลกระทบในระดับปานกลางในช่วงการก่อสร้างแต่สามารถกําหนดมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ 

 
ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมหลักในระยะดําเนินการคือการรวบรวมนํ้าเสียเข้ามาบําบัดยังระบบ โดยการรวบรวม
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ทางท่อไม่มีการขนส่งโดยการรถยนต์แต่อย่างใด แต่ในบางช่วงที่ต้องมีการซ่อมบํารุง ดูแลระบบ 
เครื่องจักร อาจเกิดผลกระทบในระดับตํ่า ดังนั้นกิจกรรมในระยะดําเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
การคมนาคมขนส่ง 

3) น้ําใช้  
ระยะก่อสร้าง  
ความต้องการใช้นํ้าในระยะการก่อสร้าง สามารถจําแนกตามลักษณะกิจกรรมท่ีสําคัญได้เป็น 2 

ประเภท ดังนี้  
- นํ้าใช้เพ่ือการก่อสร้างซ่ึงมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันไม่เท่ากัน คาดว่าจะมีปริมาณไม่มากนัก 

เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ใช้ เพ่ือกิจกรรมการผสมซีเมนต์ สําหรับการก่อสร้าง โดยน้ําใช้ในกิจกรรมการ
ก่อสร้าง จะมาจากแหล่งนํ้าประปาภูมิภาคในพ้ืนที่เป็นหลัก คาดว่าจะมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ การใช้น้ําสําหรับการก่อสร้างและไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ําของชุมชน  

- นํ้าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะมาจาก
แหล่งน้ําประปาภูมิภาคในพ้ืนที่เป็นหลัก สําหรับน้ําใช้เพ่ือการบริโภคของคนงานก่อสร้าง น้ําด่ืม
กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดหาหรือซ้ือจากภายนอกมาบรรจุเก็บไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
คนงานก่อสร้าง  

ดังน้ัน จึงคาดการณ์ว่ากิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นํ้า
ของชุมชน 

ระยะดําเนินการ  
ในระยะดําเนินการ ใช้น้ําจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยความต้องการใช้น้ําในระยะ

ดําเนินการ สามารถจําแนกตามลักษณะกิจกรรมท่ีสําคัญได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี  
- นํ้าใช้เพ่ือกิจกรรมต่างๆ เช่น การล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ การซ่อมบํารุง เป็นต้น ซ่ึงคาด

ว่าจะมีปริมาณไม่มาก  
- นํ้าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ของพนักงาน เช่น นํ้าใช้เพ่ือการล้างทําความสะอาดร่างกาย ซ่ึง

คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ไม่มากนัก ส่วนนํ้าด่ืมกําหนดให้โครงการจัดหานํ้าด่ืมให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของพนักงาน  

ดังน้ัน จึงคาดการณ์กิจกรรมในระยะดําเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นํ้าของชุมชน 
 
4) ไฟฟ้า  
ระยะก่อสร้าง  
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะก่อสร้าง สําหรับการทํางานของเครื่องจักร คาดว่าโครงการจะ

ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงและในช่วงกรณีฉุกเฉินจะใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองของ
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บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากระยะก่อสร้างใช้ไฟฟ้าจํานวนน้อยและเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เฉพาะ
ในช่วงก่อสร้าง ดังนั้น ผลกระทบที่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน  

ระยะดําเนินการ  
ในระยะดําเนินการ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ในการเดินเครื่องจักรและ

อุปกรณ์บําบัดนํ้าเสีย ตลอดจนใช้ไฟฟ้าเพ่ือการส่องสว่างในเวลากลางคืน โดยสามารถรับ
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงยังอยู่ในความสามารถท่ียังจ่ายไฟได้ ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่า
กิจกรรมในระยะดําเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน 

 

5) การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  
ระยะก่อสร้าง  
ในระยะก่อสร้างคาดว่าก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วท่ีเกิดขึ้น จําแนกได้เป็น 2 ประเภท 

คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว จากการอุปโภค-บริโภค ของคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุ จาก
กิจกรรมการก่อสร้าง โดยจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยดังกล่าว
ท่ีเกิดขึ้น ส่วนเศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง อาทิ เศษเหล็ก เศษไม้ เศษอิฐ เป็นต้น จะ
กําหนดให้บริษัทรับเหมารับผิดชอบ ในการเก็บขนไปกําจัด นํากลับมาใช้ใหม่หรือขายให้แก่ผู้รับซ้ือ
ของเก่าต่อไป โดยส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วท่ีเกิดขึ้นท้ังสองประเภทน้ัน ทางผู้รับเหมาต้องนําไป
กําจัด ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจากการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วในช่วงก่อสร้าง จึงอยู่ในระดับตํ่า 

ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมในระยะดําเนินการเป็นการบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นมีท้ังสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่ไม่
เป็นอันตราย โดยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ กาก
ตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น โดยกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียจะต้องมีการกําจัด
โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) และของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ี
ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ ก็จะต้องได้รับการจัดการโดยการคัดแยกประเภท ซ่ึงแยกของท่ีสามารถรีไซเคิล
ได้ออก และส่งขายรีไซเคิล ในส่วนท่ีต้องกําจัดต้องได้รับการกําจัดตามหลักวิชาการ ส่วนสิ่งปฏิกูล
และวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ถังบรรจุสารเคมีอันตราย (กรด/ด่าง 
ในการปรับสภาพน้ําเสีย) จะต้องมีการรวบรวม และจัดเก็บในภาชนะที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว้
เป็นพ้ืนท่ีจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่ เป็นอันตรายและส่งกําจัดยังหน่วยงาน หรือ
บริษัทเอกชนท่ีได้รับการอนุญาตเท่านั้น ดังน้ันผลกระทบจากการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วระยะดําเนินการ จึงอยู่ในระดับตํ่า 
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6) การประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนที่คลองรับน้ําทิ้งจากชุมชนน้ัน พบว่าไม่มี

ผลกระทบต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เน่ืองจากไม่มีการทําประมงและการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําในพ้ืนท่ีติดกับระบบ 

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่า การรวบรวมน้ําเสียชุมชนเข้ามายังโครงการ 

เพ่ือทําการบําบัดให้มีคุณภาพดีเป็นตามมาตรฐานก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งนํ้า เป็นการช่วยให้ลด
ปริมาณความสกปรกที่ปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า ทําให้คุณภาพน้ําของแหล่งนํ้าดีขึ้น สัตว์นํ้าสามารถอาศัย
และแพร่พันธ์ุในแหล่งนํ้าได้มากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลกระทบในทางบวกต่อการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
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10.3.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต  
 

1) สภาพเศรษฐกิจ สังคม  
ระยะก่อสร้าง  
การดําเนินการระยะก่อสร้างจะส่งผลต่อการจ้างแรงงานในท้องถิ่นและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ

ของชุมชน นอกจากนี้ยังทําให้คนในชุมชนโดยรอบมีโอกาสในการทําอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น เช่น การค้า
ขายและรับจ้างแรงงานซ่ึงเป็นผลกระทบทางบวก สําหรับผลกระทบทางลบ เน่ืองจากการดําเนินใน
ระยะก่อสร้างอาจมีการจ้างงานทําให้เกิดปัญหาสังคมจากประชากรแฝง เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด ซ่ึงต้องมีมาตรการรองรับในการออกกฎระเบียบสําหรับผู้รับผิดชอบคือ ผู้รับเหมาและการ
สอดส่องจากเจ้าหน้าที่รัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับปรุงพ้ืนที่และมีการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ ผลกระทบต่อชุมชนจึง
เก่ียวข้องกับเสียงดังรบกวน จากกิจกรรมการก่อสร้างและฝุ่นละอองที่อาจมีการปนเป้ือนบริเวณท่ี
พักอาศัยและพ้ืนท่ีใกล้เคียงทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญได้ อย่างไรก็ดี การก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่
ในพ้ืนท่ีโล่งและหากโครงการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบทางด้านสังคม เสียงดัง และฝุ่น
ละออง จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบ
ด้านบวกมากกว่าด้านลบ 

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่า การรวบรวมนํ้าเสียชุมชนเข้ามายังระบบเพ่ือ

ทําการบําบัดให้มีคุณดีเป็นตามมาตรฐานก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งนํ้า เป็นการช่วยให้ลดปริมาณ
ความสกปรกท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน้ําทําให้คุณภาพน้ําของแหล่งน้ําดีขึ้นเป็นผลดีต่อการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ดังน้ันจึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในทางบวก 

 

2) การสาธารณสุข  
ระยะก่อสร้าง  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะก่อสร้าง พบว่ามีปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชน ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนท่ีต้ังกระจายอยู่โดยรอบ ในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา จากข้อมูล
ปฐมภูมิจากการทําแบบสอบถาม พบว่าข้อมูลปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยในเร่ืองการเจ็บป่วยและการเข้ารับการรักษาพยาบาล พบว่า ในครัวเรือนของพื้นที่
ศึกษามีการเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.4 มีการ
เจ็บป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.4 และมีการเจ็บป่วยเป็นโรคตาแดง 
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.5 นอกจากน้ีในพ้ืนท่ียังพบผู้ที่มีความเจ็บป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไข้หวัด ทอนซิลอักเสบ มะเร็งลําไส้ และโรคกระดูก เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม การระบุหรือบ่งช้ีหาสาเหตุท่ีชัดเจนว่ามีปัจจัยหลักมาจากส่ิงใดเป็นสําคัญนั้นเป็น
เร่ืองที่กระทําได้ยาก เน่ืองจากการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุดังกล่าวจะรวมผู้ป่วยท่ีมีอาการหวัดอยู่ด้วย 
ซ่ึงอาจมีสาเหตุหรือปัจจัยเสริมภายนอกอ่ืนๆ ที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ เช่น ความแปรปรวน
ของสภาพอากาศในพ้ืนที่ ขาดการออกกําลังกาย หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งสุขนิสัยส่วนบุคคล 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในช่วงก่อสร้างอาจเพ่ิมอุบัติการณ์ของโรคดังกล่าว เน่ืองจากมีปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึน้ คือ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การขุดเจาะเพ่ือเปิดหน้า
ดิน และรถขนดินเพ่ือปรับถมพ้ืนท่ี หรือจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ที่สามารถฟุ้งกระจายตัว และตก
สู่พ้ืนได้ในระยะใกล้ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพ
อนามัยของคนในชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังอาจเกิดความรําคาญ เน่ืองจากเสียงรบกวนจาก
กิจกรรมการตอกเสาเข็ม การก่อสร้างระบบ ทําให้คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นในระดับปาน
กลาง อย่างไรก็ตามผลกระทบจะลดลงได้จากการทําตามมาตรการ ในการลดผลกระทบของฝุ่น
ละอองและเสียงอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันผลกระทบทางสาธารณสุข อีกด้านหนึ่งของช่วง
ก่อสร้าง คือ โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคท้องร่วง โรคพิษสุนัขบ้า เป็น
ต้น ซ่ึงอุบัติการณ์การเกิดโรคดังกล่าว มักเกิดในพ้ืนที่ท่ีมีการสร้างท่ีพักช่ัวคราวของคนงานก่อสร้าง 
โดยอาจทําให้เพ่ิมอุบัติการณ์ การเกิดโรคบางโรคในพ้ืนท่ีเดิมโดยเฉพาะโรคท้องร่วง โดยผลกระทบ
ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง หากไม่มีวิธีการป้องกันที่ดี ซ่ึงจะต้องมีการกําหนดมาตรการให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาในการดูแลคนงานและการให้ความรู้จากเจ้าหน้าท่ีภาคสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีเพ่ือทําให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับตํ่า 

ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่า กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบสุขภาพ ได้แก่ การเติม

อากาศ ในระบบบําบัดซ่ึงอาจทําให้เกิดละอองลอย ซ่ึงในนํ้าเสียชุมชนอาจมีเช่ือก่อโรค (Pathogen) 
ต่างๆ ปนเป้ือนมา แต่เนื่องจากท่ีปรึกษาได้เลือกใช้วิธีการเติมอากาศแบบใต้นํ้าจึงทําให้มีปริมาณ
ละอองตํ่าและเป็นระบบปิด อีกทั้งโครงการมีแนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่ดี 
จึงคาดการณ์ว่ากิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการสาธารณสุข 

 

3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ระยะก่อสร้าง  
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเด็นหลักๆ ที่สําคัญและสอดคล้องกับกิจกรรมการ

ก่อสร้าง ได้แก่ เสียงดัง อุบัติเหตุและการป้องกันอัคคีภัย ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
ผลกระทบจากเสียงดังรบกวนท่ีคนงานอาจได้รับในช่วงก่อสร้าง เกิดขึ้นจากยานพาหนะในการ

เดินทางเข้า-ออก และเสียงดังท่ีเกิดจากการทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
โดยเฉพาะเสียงกระแทกจากการตอกเสาเข็ม ซ่ึงคาดว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 
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ท้ังน้ี เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคนงานที่ปฏิบัติงาน จึงกําหนดให้ทําการตรวจสอบซ่อมบํารุง
เครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีดีอยู่เสมอ นอกจากน้ี ในการทํางานของคนงานก่อสร้าง
จะต้องมีการหยุดพักการทํางานช่ัวคราว หรือหมุนเวียนสับเปล่ียนคนงาน ท่ีปฏิบัติงานในบริเวณ
ดังกล่าวตลอดเวลาและจะต้องหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่อุดหู ท่ีครอบหู เป็นต้น 
ให้แก่คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ซ่ึงหากทําได้ตามมาตรการคาดว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะอยู่ใน
ระดับตํ่า  

อุบัติเหตุท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างน้ันเป็นผลมาจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย 
(Unsafe action) และสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) เช่น การยกวัสดุก่อสร้าง ซ่ึง
คาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบในระดับปานกลาง ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างจึงมีความจําเป็นที่จะต้องหา
แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นอย่างรัดกุม เช่น การกําหนดให้คนงานก่อสร้างใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา ร้องเท้านิรภัย เป็นต้น พร้อมกับการติดป้ายเตือน
และการดูแลติดตามจากหัวหน้างาน เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้น้อยท่ีสุดและลดผลกระทบ
ให้อยู่ในระดับตํ่า 

ในด้านอัคคีภัย กิจกรรมการก่อสร้างท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยนั้นอาจเกิดจากลูกไฟท่ี
เกิดจากการเช่ือมและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับกระแสไฟฟ้า ดังนั้น เทศบาล
และบริษัทรับเหมาจึงต้องกําหนดเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการดําเนินการก่อสร้างท่ีชัดเจน ในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอตามแผนงานที่กําหนดไว้ ในขณะเดียวกันหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้น นอกจากการช่วยเหลือภายในองค์กรโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วยังสามารถขอความ
ช่วยเหลือได้จากหน่วยงานภายนอกได้ด้วย 

จากผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผลกระทบด้านความปลอดภัยในระยะ
ก่อสร้าง คาดว่าจะอยู่ในระดับตํ่าแต่หากมีมาตรการรองรับและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คาดว่าไม่
เกิดผลกระทบ  

ระยะดําเนินการ  
ผลกระทบจากเสียงดังรบกวนท่ีผู้พักอาศัยใกล้กับระบบ และคนงานอาจได้รับในระยะ

ดําเนินการเกิดขึ้นจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น การทางานของป๊ัม และมอเตอร์ต่างๆ ซ่ึงคาด
ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับตํ่า ท้ังน้ี เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัย และคนงานท่ี
ปฏิบัติงานจึงกําหนดให้ทําการตรวจสอบซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีดีอยู่
เสมอและจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ท่ีอุดหู ท่ีครอบหู เป็นต้น ให้แก่
คนงานท่ีปฏิบัติงานในบริเวณน้ันซ่ึงหากทําได้ตามมาตรการ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อคนงาน 

อุบัติเหตุท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะดําเนินการเป็นผลมาจากการกระทําท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe 
action) และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) เช่น การได้รับสัมผัสกรด/ด่าง ซ่ึง
คาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบในระดับตํ่า ดังน้ัน ในช่วงก่อสร้างจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องหา
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แนวทาง ในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรัดกุม เช่น การกําหนดให้คนงานก่อสร้างใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา ร้องเท้านิรภัย เป็นต้น พร้อมกับการติดป้ายเตือน
และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานตลอดจนการดูแลติดตามจาก
หัวหน้างานเพ่ือลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้น้อยที่สุด 

ในด้านอัคคีภัย กิจกรรมในระยะดําเนินการท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยน้ัน อาจเกิด
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า ดังน้ัน ต้องกําหนด
มาตรการในการตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรให้เป็นปกติอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยกําหนด
เป็นแผนการบํารุงรักษาท่ีชัดเจน ในขณะเดียวกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนอกจากการช่วยเหลือ
ภายในองค์กรโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว ยังสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานภายนอกได้
ด้วย 

ดังน้ัน จากผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผลกระทบด้านความปลอดภัยใน
ระยะดําเนินการ คาดว่าจะอยู่ในระดับตํ่าแต่หากมีมาตรการรองรับและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คาดว่า
จะไม่เกิดผลกระทบ  
 
4) สุนทรียภาพ  

ระยะก่อสร้าง  
ผลกระทบต่อสุนทรียภาพในระยะก่อสร้าง พบว่าการก่อสร้างมีทั้งระบบท่ีต้ังอยู่บนดิน ใต้ดิน 

และคร่อมคลอง ซ่ึงขึ้นกับความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างจะทําแนวรั้วสังกะสี
ช่ัวคราวรอบด้าน เพ่ือป้องกันการตก กระเด็นของวัสดุก่อสร้าง ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น และ
บดบังกิจกรรมในระหว่างก่อสร้างระบบ ดังนั้น ผู้ที่สัญจรไปมาจะได้รับผลกระทบต่อสุนทรียภาพใน
ระดับตํ่า 

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะดําเนินการ หากเป็นระบบท่ีก่อสร้างคร่อมคลองหรือติดต้ังบนดิน 

ระบบบําบัดและระบบควบคุมถูกก่อสร้างอย่างถาวรซ่ึงมีผลกระทบต่อทัศนียภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ทําให้เกิดผลกระทบในระดับตํ่า 
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10.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้นระบบฟื้นฟูคุณภาพน้ําคลอง 
 

10.4.1  ทรัพยากรทางกายภาพ  
 

1) ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน  
ระยะก่อสร้าง  
การประเมินผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรดินในระยะก่อสร้างพิจารณาจาก

การติดต้ังอุปกรณ์เติมอากาศ ในด้านผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ พบว่า ในระยะก่อสร้าง
ในช่วงระยะเวลาสั้น หรือเพียงช่ัวคราวน้ัน ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนท่ี
ศึกษา  

ในด้านทรัพยากรดิน พบว่าดินในพ้ืนท่ีศึกษาไม่มีแร่ธาตุสําคัญท่ีมีคุณค่าแก่การใช้ประโยชน์ 
และในกิจกรรมก่อสร้าง มิได้ใช้ดินเป็นตัวกลางในการบําบัดมลพิษ ดังน้ันในระยะก่อสร้างจึงไม่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรดินในพ้ืนท่ีศึกษา 

ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมที่จะมีขึ้นในระยะดําเนินการคือ การเติมอากาศในบริเวณคลองให้ออกซิเจนสามารถ

ละลายในนํ้าได้มากขึ้น ซ่ึงเม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะดําเนินการแล้ว พบว่าไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ 

 

2) คุณภาพอากาศ  
ระยะก่อสร้าง  
ในด้านผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง พบว่ามลพิษทางอากาศที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นคือ ฝุ่นละออง โดยเกิดจากกิจกรรมการปรับพ้ืนที่ การขุดลอกคลองเพื่อติดต้ังอุปกรณ์ของ
ระบบฟ้ืนฟูในลําคลอง ตลออดจนฝุ่นที่ ฟุ้งกระจายตามเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ นอกจากนี้ อาจมีมลพิษทางอากาศจากเครื่องจักรต่างๆ เช่น รถแบคโฮ และรถเกรดเดอร์ 
เพ่ือเป็นการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นให้เหลือน้อยท่ีสุด กําหนดให้มีมาตรการโดยให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ทําการฉีดพรมน้ําในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง (เช้า-บ่าย) ซ่ึง
จากข้อมูลของ US.EPA. พบว่า การฉีดพรมน้ําให้เปียกจนทั่วผิวหน้าดินอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จะ
สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่อากาศ ได้ถึงร้อยละ 50 โดยประมาณ ด้านมลพิษทาง
อากาศจากเครื่องจักรต่างๆ และกิจกรรมที่ทําในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยกําหนดให้ผู้รับเหมาทําการตรวจ
สภาพเครื่องจักรให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอเพ่ือลดปริมาณมลพิษที่ระบายออกมา ดังนั้น ผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับตํ่า 
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ระยะดําเนินการ  
หลังจากมีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมในระยะดําเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศคือ การเติมอากาศ เนื่องจากระบบท่ีใช้เป็นระบบ Biological contact oxidation ซ่ึงต้องมี
การเติมอากาศ จึงทําให้อาจมีการฟุ้งกระจายของละอองลอย หรือแอโรซอล (Aerosol) สู่อากาศ ท่ี
ปรึกษาเลือกใช้เคร่ืองเติมอากาศแบบ Submersible ejector หรือการเติมอากาศใต้ผิวนํ้า จึงทําให้
การฟุ้งกระจายเกิดขึ้นน้อยกว่าการเติมอากาศท่ีผิวน้ํา ดังน้ันผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะ
ดําเนินการจึงอยู่ในระดับตํ่า 

 

3) ระดับเสียง  
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมการก่อสร้างท่ีจะทําให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือนจากข้ันตอนต่างๆ ของการ

ก่อสร้าง โดยแหล่งกําเนิดเสียงและความสั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการทํางาน
ของเครื่องจักรและเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น การขุดลอกคลองเพื่อเตรียมติดต้ังอุปกรณ์ ซ่ึงเสียงจาก
กิจกรรมก่อสร้างท่ีสถานท่ีก่อสร้าง (At construction site) สามารถเรียงลําดับจากน้อยไปมาก 
ดังน้ี 

 

กิจกรรม ระดับความเข้มเสียง, dB(A) 
1. งานติดตั้งระบบและขึ้นโครงการ (Erection) 75 
2. งานเก็บความเรียบร้อย และงานตบแต่ง (Finishing) 75 
3. งานทําฐานราก (Foundation) 78 
4. งานขุดเจาะ (Excavation) 79 
5. งานเตรียมพ้ืนท่ี (Ground Cleaning) 84 
หมายเหตุ : ระดับเสียงท่ีระยะห่างจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร 
ท่ี ม า  :  Canter, Larry W., “Environmental Impact Assessment” 2nd ed., Mc Graw Hill, Inc., New York. 
1996 

 
สําหรับบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ระบบฟ้ืนฟูนั้นส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย แต่เนื่องจากเป็นการ

ประเมินผลกระทบเบ้ืองต้นซ่ึงยังไม่สามารถระบุตําแหน่งท่ีต้ังของระบบได้ ท่ีปรึกษาจึงขอสมมติ 
ทางด้านทิศเหนือของระบบเป็นบ้านพักอาศัยโดยอยู่ห่างจากแนวก่อสร้างระบบประมาณ 5 เมตร 
(คิดในกรณีสร้างระบบใกล้บ้านพักอาศัย) และถ้าใช้ระดับความดังของเสียงสูงสุดในการประเมินคือ 
ระดับเสียงจากงานเตรียมพ้ืนท่ี จะสามารถคํานวณระดับเสียงท่ีเกิดขึ้น ณ บ้านพักอาศัย ได้ดังน้ี 

Lp2  =  Lp1-20 log (R2 / R1)  
เม่ือ     Lp1  =  ระดับเสียงท่ีระยะทาง R1 (1 เมตร)  

=  84 dB(A)  
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Lp2  =  ระดับเสียงท่ีต้องการทราบที่ระยะทาง R2 (5 เมตร)  

		 	 	 ∴   Lp2  =  84-20 log (5 / 1)  
=  70.0 dB(A) 

สําหรับบริเวณทางด้านทิศใต้ของระบบ สมมติให้บ้านพักอาศัยอยู่ห่างจากแนวก่อสร้าง
ประมาณ 1 เมตร และถ้าใช้ระดับความดังของเสียงสูงสุดในการประเมินคือ ระดับเสียงจากงาน
เตรียมพ้ืนที่ จะสามารถคํานวณระดับเสียงท่ีเกิดขึ้น ณ โรงงานดังกล่าว ได้ดังน้ี 

Lp2  =  Lp1-20 log (R2 / R1)  
เม่ือ     Lp1  =  ระดับเสียงท่ีระยะทาง R1 (1 เมตร)  

=  84 dB(A)  
Lp2  =  ระดับเสียงท่ีต้องการทราบที่ระยะทาง R2 (1 เมตร)  

		 	 	 ∴   Lp2  =  84-20 log (1 / 1)  
=  84.0 dB(A) 

 

เม่ือนําระดับความเข้มของเสียงท่ีคํานวณได้ไปเปรียบเทียบกับระดับเสียงท่ีมีผลกระทบต่อ
ชุมชนท่ีแสดงในตารางท่ี 10.3.4-1 พบว่าระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นต่อบริเวณบ้านพักอาศัย ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับท่ีก่อให้เกิดให้เกิดการร้องเรียนมากขึ้น แต่เน่ืองจากเสียงท่ีเกิดขึ้นจะดังเป็นระยะๆ ไม่ได้ดัง
ต่อเนื่องตลอดเวลา นอกจากน้ี อาคารบริเวณใกล้เคียงเป็นอาคารปิดท่ีมีคอนกรีต เป็นผนังกั้น
ระหว่างแหล่งกําเนิดเสียงและผู้พักอาศัย (Receptor) ซ่ึงผนังเหล่านี้ จะทําหน้าท่ีเสมือนกําแพงเสียง
ท่ีสามารถลดระดับความเข้มเสียงลงได้ประมาณ 32 dB(A) คงเหลือระดับความเข้มเสียงท่ีบ้านพัก
อาศัยประมาณ 38.0 และ 52 dB(A) ตามลาดับ ซ่ึงจัดเป็นระดับความเข้มของเสียงท่ีไม่มีผลต่อ
ชุมชน และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันท่ี 
12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 
กําหนดให้ค่าระดับเสียงมีค่าสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 dB(A) และมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 
ช่ัวโมง 70 dB(A) พบว่าเสียงท่ีเกิดจากการก่อสร้างระบบอยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง
เฉลี่ย และค่าสูงสุดไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-70 

 

ตารางท่ี 10.3.4-1 ผลกระทบระดับเสียงท่ีมีต่อชมุชน  
ลักษณะการตอบโต้ของชุมชน ระดับความเข้มเสียงกลางวัน-กลางคืน, dB(A) 

ไม่มีผลต่อชุมชน หรือเกิดการร้องเรียนเพียง
เล็กน้อย  

50 - 60 

เกิดการร้องเรียนมากขึ้น  60 – 70 
เกิดการร้องเรียนอย่างรุนแรง  70 – 75 
เกิดการตอบโต้จากชุมชน  75 - 80 

 
แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง คือ คนงานก่อสร้างที่ทํางานกับเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ์ท่ีมีเสียงดัง เน่ืองจากมีการทํางานใกล้กับแหล่งกําเนินเสียง ดังนั้นทางผู้รับเหมาจะต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plug) ท่ีทําด้วยพลาสติก/ยาง 
ซ่ึงจะสามารถช่วยลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 dB(A) หรือท่ีครอบหูลดเสียง (Ear muffs) ซ่ึง
สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ให้กับคนงานก่อสร้าง คาดการณ์ว่าก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านเสียงในระดับปานกลาง และเพ่ือเป็นการลดผลกระทบทางด้านเสียง จึงได้เสนอแนะมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่า อาจมีเสียงดังเกิดขึ้นจากการทํางานของ

เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบนํ้า ซ่ึงผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบคือ ผู้พัก
อาศัยใกล้ระบบ และผู้ปฏิบัติงาน คาดการณ์ว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงในระดับปานกลาง แต่
สามารถลดผลกระทบ ดังน้ัน เทศบาลจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง จึงได้
เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
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4) คุณภาพน้ําผิวดิน  
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมในระยะก่อสร้างพิจารณาจากกิจกรรมการปรับพ้ืนท่ีคลองบางส่วน การสร้างฝายรับนํ้า 

และการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นจะก่อให้เกิดความขุ่นและตะกอนแขวนลอยเพ่ิมขึ้น ซ่ึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นมีความรุนแรงในระดับปานกลาง ที่เกิดจากการฟุ้งกระจายของตะกอน ทําให้เพ่ิมความขุ่น
ของน้ํา แต่ท้ังน้ีจะเป็นไปในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม ควรมีมาตรการเพ่ือลดผลกระทบคือ 
ควรดําเนินการก่อสร้างในช่วงโดยใช้เวลาในการก่อสร้างให้สั้นท่ีสุดและเสร็จทันตามกําหนดการ ซ่ึง
จะช่วยลดผลกระทบให้อยู่ในระดับตํ่า 

ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมในระยะดําเนินการพิจารณาจากกิจกรรมการเดินเครื่องเติมอากาศ เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนละลาย (DO) จึงส่งผลให้คุณภาพนํ้าในคลองดีขึ้น ดังนั้นคาดการณ์ว่าการดําเนินการจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อคุณภาพนํ้าผิวดิน 

 

5) คุณภาพน้ําใต้ดิน  
ระยะก่อสร้าง  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างพบว่า ไม่มีกิจกรรมใดที่จําเป็นต้องนํานํ้าใต้ดินมา

ใช้แต่อย่างใด ดังน้ัน จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อคุณภาพนํ้าใต้ดิน  
ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมในระยะดําเนินการพิจารณาจากกิจกรรมการเดินเครื่องเติมอากาศ พบว่าไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใต้ดิน  
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10.4.2  ทรัพยากรทางชีวภาพ  
 

1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก  
ระยะก่อสร้าง  
บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างหรือบริเวณโดยรอบไม่มีสภาพพื้นท่ีป่าไม้หรือพ้ืนท่ีท่ีเหมาะต่อการอยู่

อาศัยของสัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตหายาก หรือใกล้สูญพันธ์ุแต่อย่างใด ดังนั้น กิจกรรมในระยะก่อสร้างจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบก  

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณาจากกิจกรรม ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบ พบว่าไม่ได้มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นกิจกรรมในระยะดําเนินการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบก  

 

2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา  
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมในระยะก่อสร้างซ่ึงเป็นการติดต้ังระบบในลําคลอง โดยมีระยะเวลาการติดต้ังเพียงช่วง

สั้น อาจทําให้สัตว์น้ําท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีทําการติดต้ังหนีออกจากบริเวณดังกล่าวช่ัวคราว แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่าสัตว์น้ําต่างๆ ท่ีพบในคลองไม่มีสัตว์นํ้าท่ีหายาก ใกล้สูญพันธ์ุ หรือควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ ดังน้ันกิจกรรมในระยะก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในนํ้า  

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่าการดําเนินการเป็นการเดินเคร่ืองเติม

อากาศเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนละลาย หรือ DO ทําให้มีปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้ามากขึ้น 
คุณภาพของนํ้าในคลองดีขึ้น อันจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิต หรือสัตว์นํ้าสามารถดํารงชีวิต และสืบพันธ์ุ
ได้มากขึ้น ดังน้ันจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
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10.4.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
 

1) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
ระยะก่อสร้าง  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างพบว่า กิจกรรมก่อสร้างดําเนินการในคลองและ

พ้ืนท่ีริมตลิ่งเท่าน้ัน โดยไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่อย่างใด ดังน้ันจึงไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะดําเนินการซ่ึงมีเพียงการเดินเครื่องเติมอากาศเท่าน้ัน พบว่าไม่

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลําคลองแต่อย่างใด เน่ืองจากปัจจุบันคลองรับนํ้า
เสียจากชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่ในทางตรงข้ามการฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าในคลองจะส่งผลทําให้คุณภาพ
นํ้าในคลองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงส่งผลดีต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูกของชุมชน 
ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ในระยะดําเนินการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 

2) การคมนาคมขนส่ง  
ระยะก่อสร้าง  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะก่อสร้าง พบว่า กิจกรรมหลักท่ีจะส่งผลกระทบต่อการคมนาคม 

คือ การขนส่งวัสดุ โครงสร้าง และอุปกรณ์ของระบบมายังพ้ืนท่ีโครงการ เม่ือพิจารณาความสามารถ
ในการให้บริการของบนทางหลวงหมายเลข 3215 (บางกรวย-ไทรน้อย) ซ่ึงอยู่บริเวณโครงการ โดย
อ้างอิงข้อมูลปริมาณการจราจร ณ หลักกิโลเมตรท่ี 14+705 ค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.7 และเม่ือนํา
ค่า V/C Ratio มาเปรียบเทียบค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณการจราจร พบว่า สภาพ
การจราจรปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ท่ีแย่ จึงคาดการณ์ว่ากิจกรรมในระยะก่อสร้างจะส่งผลกระทบใน
ระดับปานกลางในช่วงการก่อสร้างแต่สามารถกําหนดมาตรการป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมหลักในระยะดําเนินการคือการฟื้นฟูคุณภาพน้ําคลอง โดยใช้ระบบ Biological 

contact oxidation พบว่าไม่มีการขนส่งทางน้ําแต่อย่างใด แต่ในบางช่วงท่ีต้องมีการซ่อมบํารุง 
ดูแลระบบ เครื่องจักร อาจเกิดผลกระทบต่อการขนส่งทางบกในระดับตํ่า ดังน้ันกิจกรรมในระยะ
ดําเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง 

 

3) น้ําใช้  
ระยะก่อสร้าง  

กิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างพบว่า ไม่มีกิจกรรมก่อสร้างท่ีต้องใช้นํ้าจึงคาดการณ์ว่ากิจกรรม
ในระยะก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นํ้าของชุมชน  
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ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะดําเนินการพบว่า ไม่มีกิจกรรมที่ต้องใช้น้ําจึงคาดการณ์ว่า

กิจกรรมในระยะดําเนินการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นํ้าของชุมชน  
 

4) ไฟฟ้า  
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างพบว่า อาจมีการใช้ไฟฟ้าในการเช่ือมประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์ 

ท้ังนี้ กําหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือใช้ระหว่างการก่อสร้าง ดังน้ันจึงคาดการณ์ว่า
กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน  

ระยะดําเนินการ  
ในระยะดําเนินการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องเติมอากาศ โดยเทศบาลสามารถ

รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงซ่ึงยังอยู่ในความสามารถท่ียังจ่ายไฟได้ ดังนั้นจึงคาดการณ์
ว่ากิจกรรมในระยะดําเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน 

 
5) การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  

ระยะก่อสร้าง  
ในระยะก่อสร้างคาดว่าก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วท่ีเกิดขึ้น จําแนกได้เป็น 2 ประเภท 

คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว จากการอุปโภค-บริโภค ของคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุ จาก
กิจกรรมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือรองรับขยะมูล
ฝอยดังกล่าวที่เกิดขึ้น ส่วนเศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง อาทิ เศษเหล็ก จะกําหนดให้บริษัท
รับเหมารับผิดชอบ ในการเก็บขนไปกําจัด นํากลับมาใช้ใหม่หรือขายให้แก่ผู้รับซ้ือของเก่าต่อไป โดย
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นทั้งสองประเภทน้ัน ทางผู้รับเหมาต้องนําไปกําจัด ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจากการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วในช่วงก่อสร้าง จึง
อยู่ในระดับตํ่า  

ระยะดําเนินการ  
ในระยะดําเนินการอาจมีของเสียเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีชํารุด หรือเสื่อมสภาพ

ตามอายุการใช้งาน ซ่ึงทางเทศบาลต้องนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วเหล่าน้ีไปกําจัดให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการต่อไป ดังน้ัน ผลกระทบจากการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วในระยะ
ดําเนินการ จึงอยู่ในระดับตํ่า 
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6) การประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมในระยะก่อสร้างซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ีคลอง พบว่าไม่มีผลกระทบต่อการประมงและ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เน่ืองจากปัจจุบันพ้ืนที่คลองใช้เป็นแหล่งรองรับนํ้าเสียและระบายนํ้าฝน 
ดังน้ันการดําเนินการติดต้ังระบบ ซ่ึงดําเนินการในระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่าการดําเนินการซ่ึงเป็นเดินเครื่องเติมอากาศ

เพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนละลาย หรือ DO ทําให้มีปริมาณออกซิเจนละลายในนํามากข้ึน คุณภาพ
ของน้ําในคลองพานทองดีขึ้นอันจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิต หรือสัตว์น้ําสามารถดํารงชีวิตและสืบพันธ์ุ
ได้มากขึ้น ดังน้ันจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
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10.4.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต  
 

1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม  
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนที่คลอง ในช่วงระยะเวลาส้ันๆ โดยมีจํานวน

คนงานไม่มากนัก คาดการณ์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสภาพเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ี 
ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่า การเดินเครื่องเติมอากาศเพื่อเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนละลายจะส่งผลทําให้คุณภาพน้ําของคลองดีขึ้นเป็นผลดีต่อการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี ดังน้ัน
จึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในทางบวก  

 

2) การสาธารณสุข  
ระยะดําเนินการ  
กิจกรรมในช่วงก่อสร้างอาจมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการ

ก่อสร้าง การปรับพ้ืนที่คลอง หรือจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ท่ีสามารถฟุ้งกระจายตัว และตกสู่พ้ืน
ได้ในระยะใกล้ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังอาจเกิดความรําคาญ เน่ืองจากเสียงรบกวนจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างระบบ ฝาย ทําให้คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบจะลดลงได้จากการทําตามมาตรการ ในการลดผลกระทบของฝุ่นละอองและเสียงอย่าง
เคร่งครัด ในขณะเดียวกันผลกระทบทางสาธารณสุข อีกด้านหน่ึงของช่วงก่อสร้าง คือ โรคติดเช้ือ
บางชนิด เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคท้องร่วง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ซ่ึงอุบัติการณ์การเกิด
โรคดังกล่าว มักเกิดในพ้ืนท่ีท่ีมีการสร้างท่ีพักช่ัวคราวของคนงานก่อสร้าง โดยอาจทําให้เพ่ิม
อุบัติการณ์ การเกิดโรคบางโรคในพ้ืนท่ีเดิมโดยเฉพาะโรคท้องร่วง โดยผลกระทบดังกล่าวอยู่ใน
ระดับปานกลาง หากไม่มีวิธีการป้องกันท่ีดี ซ่ึงจะต้องมีการกําหนดมาตรการให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับเหมาในการดูแลคนงานและการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ภาคสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
เพ่ือทําให้ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยู่ในระดับตํ่า 

ระยะดําเนนิการ  
กิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่า กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบสุขภาพ ได้แก่ การเติม

อากาศ ในระบบบําบัดซ่ึงอาจทําให้เกิดละอองลอย ซ่ึงในนํ้าเสียชุมชนอาจมีเช่ือก่อโรค (Pathogen) 
ต่างๆ ปนเป้ือนมา แต่เนื่องจากท่ีปรึกษาได้เลือกใช้วิธีการเติมอากาศแบบใต้นํ้าจึงทําให้มีปริมาณ
ละอองตํ่า จึงคาดการณ์ว่ากิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการ
สาธารณสุข 
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3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ระยะก่อสร้าง  
กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนที่คลอง ในช่วงระยะเวลาส้ันๆ โดยมีจํานวน

คนงานไม่มากนัก ผลกระทบด้านความปลอดภัยในระยะก่อสร้างอาจเกิดได้จากการทํางานที่ไม่
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ท้ังน้ี เทศบาลต้องกําหนดให้
ผู้รับเหมาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้แก่คนงาน จึงคาดการณ์ว่าผลกระทบต่ออาชี
วอนามัยและความปลอดภัยจะอยู่ในระดับตํ่า  

ระยะดําเนินการ  
ในระยะดําเนินการใช้พนักงานจํานวนน้อยมาก โดยทําหน้าท่ีในการเปิด-ปิด เครื่องเติมอากาศ 

และการบํารุงรักษาเครื่องเติมอากาศเท่านั้น ท้ังนี้ เทศบาลต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ี
จําเป็นให้แก่พนักงาน เพ่ือลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน หรือลดความรุนแรงของ
ผลกระทบ หรืออันตรายท่ีจะได้รับ จึงคาดการณ์ว่าผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะ
อยู่ในระดับตํ่า 
 

4) สุนทรียภาพ  
ระยะก่อสร้าง  
ผลกระทบต่อสุนทรียภาพในระยะก่อสร้าง พบว่าการก่อสร้างระบบฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีคลอง ซ่ึง

ดําเนินการในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งไม่มีสถานท่ีท่องเที่ยวต่างในพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงคาดการณ์ว่าไม่
มีผลกระทบต่อสุนทรียภาพในระยะก่อสร้าง  

ระยะดําเนินการ  
เม่ือพิจารณากิจกรรมในระยะดําเนินการ พบว่ามีเพียงตู้ควบคุมระบบ ซ่ึงสามารถออกแบบให้

กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบได้จึงไม่มีผลกระทบต่อสุนทรียภาพ 
 

สรุปผลการประเมินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนา
โครงการ แสดงในตารางท่ี 10.4.4 -1 
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ตารางที่ 10.4.4 -1 สรุปผลการประเมินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาโครงการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง ระยะดําเนินการ 
ก่อนการกําหนดมาตรการ หลังการกําหนดมาตรการ ก่อนการกําหนดมาตรการ หลังการกําหนดมาตรการ 
ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ระบบบําบัดน้ําเสีย ณ จุดทิ้งน้ํา 
1. ทรัพยากรทางกายภาพ  
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา ไม่มี - 
1.2 คุณภาพอากาศ ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา ไม่มี - 
1.3 ระดับเสียง ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา 
1.4 คุณภาพน้ําผิวดิน ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา บวก - บวก - 
1.5 คุณภาพน้ําใต้ดิน ไม่ม ี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ  
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ไม่ม ี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ไม่ม ี - ไม่มี - บวก - บวก - 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่มี - ไม่มี - บวก - บวก - 
3.2 การคมนาคมขนส่ง ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา ไม่มี - ไม่มี - 
3.3 น้ําใช้ ไม่ม ี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
3.4 ไฟฟ้า ไม่ม ี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
3.5 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลบ ต่ํา ไม่มี - ลบ ต่ํา ไม่มี - 
3.6 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ไม่ม ี - ไม่มี - บวก - บวก - 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง ระยะดําเนินการ 
ก่อนการกําหนดมาตรการ หลังการกําหนดมาตรการ ก่อนการกําหนดมาตรการ หลังการกําหนดมาตรการ 
ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต  
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม บวก - บวก - บวก - บวก - 
4.2 การสาธารณสุข ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา ไม่มี - ไม่มี - 
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลบ ต่ํา ไม่มี - ลบ ต่ํา ไม่มี - 
4.4 สุนทรียภาพ ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา ไม่มี - 
ระบบฟื้นฟูคุณภาพน้าํคลอง 
1. ทรัพยากรทางกายภาพ  
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
1.2 คุณภาพอากาศ ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา ลบ ต่ํา ไม่มี - 
1.3 ระดับเสียง ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา 
1.4 คุณภาพน้ําผิวดิน ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา บวก - บวก - 
1.5 คุณภาพน้ําใต้ดิน ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ  
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ไม่ม ี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ไม่ม ี - ไม่มี - บวก - บวก - 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่มี - ไม่มี - บวก - บวก - 
3.2 การคมนาคมขนส่ง ลบ ปานกลาง ลบ ต่ํา ไม่มี - ไม่มี - 
3.3 น้ําใช้ ไม่ม ี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง ระยะดําเนินการ 
ก่อนการกําหนดมาตรการ หลังการกําหนดมาตรการ ก่อนการกําหนดมาตรการ หลังการกําหนดมาตรการ 
ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทของ
ผลกระทบ 

ระดับความ
รุนแรง 

3.4 ไฟฟ้า ไม่ม ี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
3.5 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลบ ต่ํา ไม่มี - ลบ ต่ํา ไม่มี - 
3.6 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ไม่มี - ไม่มี - บวก - บวก - 
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต  
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ไม่มี - ไม่มี - บวก - บวก - 
4.2 การสาธารณสุข ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลบ ต่ํา ไม่มี - ลบ ต่ํา ไม่มี - 
4.4 สุนทรียภาพ ไม่ม ี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
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10.5 มาตรการลดและป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

 

10.5.1 มาตรการลดและป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมระบบบําบัดน้ําเสีย ณ จุดท้ิงน้ํา  
 

 สรุปมาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระบบบําบัดน้ําเสีย ณ จุดทิ้งนํ้า แสดงในตารางท่ี 10.5.1 -1 
 

10.5.2 มาตรการลดและป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมระบบฟื้นฟูคุณภาพน้ําคลอง 
 

 สรุปมาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระบบฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าคลอง แสดงในตารางที่ 10.5.2 -1
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ตารางที่ 10.5.1 -1 มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบบําบัดน้ําเสีย ณ จุดทิ้งน้ํา  
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และ
ทรัพยากรดิน 

ระยะก่อสร้าง 
- จัดทํารั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหา
ทัศนียภาพที่ไม่น่าดูจากสิ่งก่อสร้าง 

- ควบคุมการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- ตรวจสอบคุณภาพของน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด 

- ตรวจสอบคุณภาพของน้ําเสียที่ผ่านการ
บําบัดอย่างสม่ําเสมอ 

ทุก 3 เดือน เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1.2 คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง  
- ฉีดพรมน้ําในบริเวณ ที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)  
- จัดให้มีผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างที่ขนส่ง เพื่อป้องกันมิให้มีเศษ
วัสดุก่อสร้าง ตกหล่นระหว่างทาการขนส่ง  
- ทําการตรวจสภาพเครื่องจักร ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ  

- จํากัดความเร็วรถบรรทุกขณะแล่นผ่านชุมชน ควรขับไม่เกิน 
30 กม./ชม. เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายหรือเศษดินร่วง
หล่นสู่เส้นทางจราจร 

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 
TSP PM-10 ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้
กับบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดโครงการจากงาน
ทําฐานรากและก่อสร้าง 
- สํ า ร ว จ ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู้ ที่ อ าจ ได้ รั บ
ผลกระทบบริเวณโครงการในช่วงก่อสร้าง  

- ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- บํารุงรักษา และตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรอย่าง
สม่ําเสมอ 

- - เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.3 ระดับเสียง ระยะก่อสร้าง 
- กําหนดช่วงเวลาในการทํางานเฉพาะเวลากลางวันเพื่อไม่ให้
รบกวนประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
เพื่อลดการเกิดเสียงดัง 
- กําหนดช่วงเวลาในการทํางานของคนงานที่ได้รับเสียงให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

- ตรวจวัดระดับเสียงจากการก่อสร้าง มี
พารามิ เตอร์ ได้แก่ Lmax, Leq 24 hr, 
Ldn, L90 ในพื้นที่ก่อสร้างใกล้กับบ้านพัก
อาศัย ในช่วงการวางฐานรากและก่อสร้าง 
- สํ า ร ว จ ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู้ ที่ อ าจ ได้ รั บ
ผลกระทบบริเวณโครงการในช่วงก่อสร้าง 

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- บํารุงรักษา และตรวจสอบการทํางานของเครื่องเติมอากาศ
อย่างสม่ําเสมอ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง เช่น ที่อุดหูหรือ
ครอบหู ให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เครื่องจักร
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่นปั๊มต่างๆ  

- - เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1.4 คุณภาพน้ําผิวดิน ระยะก่อสร้าง 
- จัดห้องน้ํา-ห้องส้วมชั่วคราว ให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ  
- รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จากการก่อสร้าง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม ก่อนปล่อยลงรางสาธารณะ  
- เร่งดําเนินการก่อสร้างในกรณีสร้างระบบคร่อมคลองเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในคลอง 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในคลอง
บริเวณระบบ ก่อนและหลังจุดระบายน้ํา 
พารามิเตอร์ที่ทําการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า
ความเป็นกรด -ด่าง ค่าบี โอดี  ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
ไขมันและน้ํามัน ไนโตรเจนในรูป TKN 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด  ปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด และปริมาณฟีคัลโคลิ

เดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับเหมา 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ฟอร์ม 
ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในคลอง
บริเวณระบบ ก่อนและหลังจุดระบายน้ํา 
พารามิเตอร์ที่ทําการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า
ความเป็นกรด -ด่าง ค่าบี โอดี  ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
ไขมันและน้ํามัน ไนโตรเจนในรูป TKN 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด  ปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด และปริมาณฟีคัลโคลิ
ฟอร์ม 

เดือนละ 1 ครั้ง เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1.5 คุณภาพน้ําใต้ดิน ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- - - 

2. ทรัพยากรชีวภาพ  
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ระยะก่อสร้าง 

- ไม่มี - 
- - - 

 ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- - - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- - - 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์องมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะก่อสร้าง 

- ไม่มี - 
- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

3.2 การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 
- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกดินและอุปกรณ์ก่อสร้างให้บรรทุก
ตามพิกัด เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน 
- จํากัดความเร็วของรถบรรทุกดินและอุปกรณ์ ควรขับไม่เกิน 
30 กม./ชม. เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ 
- กําหนดเวลาในการขนส่งเนื่องจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย มี
ปริมาณการจราจรคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วนจึงควรหลีกเลี่ยง
การจราจรในช่วงนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้สัญจร 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมและอํานวย
ความสะดวกในการผ่าน เข้า ออกของรถ  บริ เวณปาก
ทางเข้าออกโครงการเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร 
- จัดให้มีผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างที่ขนส่ง เพื่อป้องกันมิให้มีเศษ
วัสดุก่อสร้าง ตกหล่นระหว่างทาการขนส่ง 
- จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์

- - ผู้รับเหมา 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อื่นๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจราจรสะดวกขึ้น 
ระยะดําเนินการ 
- จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้
การจราจรสะดวกขึ้น 

- - เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

3.3 น้ําใช้ ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

3.4 ไฟฟ้า ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 

ระยะดําเนินการ 
- จัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการในกรณีฉุกเฉิน 

- - เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

3.5 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ใช้แล้ว 

ระยะก่อสร้าง 
- ทําการรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการก่อสร้าง 
แล้วส่งไปกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- คัดแยกประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย และกาจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ 
- กําจัดกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียโดยการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-87 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- สิ่ งป ฏิ กู ลและวั ส ดุ ที่ ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ เป็ น อั น ต ราย  เช่ น 
น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้ว ถังบรรจุสารเคมีอันตราย (กรด/ด่าง ใน
การปรับสภาพน้ําเสีย) ต้องมีการรวบรวม และจัดเก็บใน
ภาชนะที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่กําหนดไว้เป็นพื้นที่จัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และส่งกําจัดยัง
หน่วยงาน หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น 

3.6 การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม ระยะก่อสร้าง 

- กวดขันการก่อปัญหาสังคมในพื้นที่ จากคนงานก่อสร้าง
ระหว่างการก่อสร้าง 
- ติดป้ายแสดงอาณาเขตการก่อสร้าง และแคมป์ที่อยู่อาศัย
ของคนงานก่อสร้างอย่างชัดเจน 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

4.2 การสาธารณสุข ระยะก่อสร้าง 
- ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ระบุไว้ในมาตรการ ด้านคุณภาพ
อากาศอย่างเคร่งครัด 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

ผู้รับเหมา 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สําหรับคนงาน
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
- ให้ความรู้ด้านสุขลักษณะ ในการปฏิบัติตนด้านต่างๆ เพื่อลด
อุบัติการณ์การเกิดโรคติดเชื้อ 
ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

4.3 อาชีวอนามัยและปลอดภัย ระยะก่อสร้าง 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สําหรับคนงาน
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
- จัดทําป้ายเตือน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ กรณีการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ด้ านต่ างๆ  เช่น  การ ส่ ง ผู้ ที่ ได้ รับบ าด เจ็บ ไป รักษ า  ยั ง
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด 
- กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานก่อสร้าง 
จะต้องมีการหยุดพักการทางานชั่วคราว หรือหมุนเวียน
สับเปลี่ยนคนงาน ที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว ตลอดเวลา
เพื่อลดอุบัติเหตุ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้แก่
พนักงาน 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

4.4 สุนทรียภาพ ระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ผู้รับเหมา 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ออกแบบระบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
- จัดทํารั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหา
ทัศนียภาพที่ไม่น่าดูจากสิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้าง 
 

ระยะดําเนินการ 
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบระบบบําบัดให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม  

- - เทศบาลเมือง 
บางกรวย- 
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ตารางที่ 10.5.2-1 มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบฟื้นฟูคุณภาพน้ําคลอง 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และ
ทรัพยากรดิน 

ระยะก่อสร้าง 
- จัดทํารั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหา
ทัศนียภาพที่ไม่น่าดูจากสิ่งก่อสร้าง 

- ควบคุมการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- ตรวจสอบคุณภาพของน้ําเสียที่ผ่านการ
บําบัดอย่างสม่ําเสมอ 

ทุก 3 เดือน เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1.2 คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง  
- ฉีดพรมน้ําในบริเวณ ที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)  
- จัดให้มีผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างที่ขนส่ง เพื่อป้องกันมิให้มีเศษ
วัสดุก่อสร้าง ตกหล่นระหว่างทาการขนส่ง  
- ทําการตรวจสภาพเครื่องจักร ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ  

- จํากัดความเร็วรถบรรทุกขณะแล่นผ่านชุมชน ควรขับไม่เกิน 
30 กม./ชม. เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายหรือเศษดินร่วง
หล่นสู่เส้นทางจราจร 

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 
TSP PM-10 ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้
กับบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดโครงการจากงาน
ทําฐานรากและก่อสร้าง 
- สํ า ร ว จ ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู้ ที่ อ าจ ได้ รั บ
ผลกระทบบริเวณโครงการในช่วงก่อสร้าง  

- ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- บํารุงรักษา และตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรอย่าง
สม่ําเสมอ 

- - เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.3 ระดับเสียง ระยะก่อสร้าง 
- กําหนดช่วงเวลาในการทํางานเฉพาะเวลากลางวันเพื่อไม่ให้
รบกวนประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
เพื่อลดการเกิดเสียงดัง 
- กําหนดช่วงเวลาในการทํางานของคนงานที่ได้รับเสียงให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

- ตรวจวัดระดับเสียงจากการก่อสร้าง มี
พารามิ เตอร์ ได้แก่ Lmax, Leq 24 hr, 
Ldn, L90 ในพื้นที่ก่อสร้างใกล้กับบ้านพัก
อาศัย ในช่วงการวางฐานรากและก่อสร้าง 
- สํ า ร ว จ ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู้ ที่ อ าจ ได้ รั บ
ผลกระทบบริเวณโครงการในช่วงก่อสร้าง 

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- บํารุงรักษา และตรวจสอบการทํางานของเครื่องเติมอากาศ
อย่างสม่ําเสมอ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง เช่น ที่อุดหูหรือ
ครอบหู ให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เครื่องจักร
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่นปั๊มต่างๆ  

- ตรวจวัดระดับเสียงจากการเดินระบบ มี
พารามิ เตอร์ ได้แก่ Lmax, Leq 24 hr, 
Ldn, L90 ในพื้นที่ใกล้กับบ้านพักอาศัย 
ในช่วงการเดินระบบ 

ช่วงแรกของการ
ดําเนินการ 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

1.4 คุณภาพน้ําผิวดิน ระยะก่อสร้าง 
- เร่งดําเนินการก่อสร้างในกรณีสร้างระบบเพื่อฟื้นฟูคุณภาพ
น้ําในคลอง 

- - ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- ตรวจสอบ คุณ ภ าพน้ํ า ผิ ว ดิ น  โด ย
พารามิเตอร์ที่ทําการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า
ความเป็นกรด -ด่าง ค่าบี โอดี  ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
ไขมันและน้ํามัน ไนโตรเจนในรูป TKN 

เดือนละ 1 ครั้ง เทศบาลเมือง 
บางกรวย 
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  รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-92 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด  ปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด และปริมาณฟีคัลโคลิ
ฟอร์ม 

1.5 คุณภาพน้ําใต้ดิน ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- - - 

2. ทรัพยากรชีวภาพ  
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ระยะก่อสร้าง 

- ไม่มี - 
- - - 

 ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- - - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 

 ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี - 

- - - 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์องมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะก่อสร้าง 

- ไม่มี - 
- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

  รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-93 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 
- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกดินและอุปกรณ์ก่อสร้างให้บรรทุก
ตามพิกัด เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน 
- จํากัดความเร็วของรถบรรทุกดินและอุปกรณ์ ควรขับไม่เกิน 
30 กม./ชม. เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ 
- กําหนดเวลาในการขนส่งเนื่องจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย มี
ปริมาณการจราจรคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วนจึงควรหลีกเลี่ยง
การจราจรในช่วงนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้สัญจร 
- จัดให้มีผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างที่ขนส่ง เพื่อป้องกันมิให้มีเศษ
วัสดุก่อสร้าง ตกหล่นระหว่างทาการขนส่ง 
- จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์
อื่นๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจราจรสะดวกขึ้น 

- - ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้
การจราจรสะดวกขึ้น 

- - เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

3.3 น้ําใช้ ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

3.4 ไฟฟ้า ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

  รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-94 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ระยะดําเนินการ 
- จัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการในกรณีฉุกเฉิน 

- ตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

3.5 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ใช้แล้ว 

ระยะก่อสร้าง 
- ทําการรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการก่อสร้าง 
แล้วส่งไปกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- คัดแยกประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย และกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ 
- กําจัดตะกอนที่ได้จากการขุดลอกคลองโดยการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) 
- สิ่ งป ฏิ กู ลและวั ส ดุ ที่ ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ เป็ น อั น ต ราย  เช่ น 
น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้ว ถังบรรจุสารเคมีอันตราย (กรด/ด่าง ใน
การปรับสภาพน้ําเสีย) ต้องมีการรวบรวม และจัดเก็บใน
ภาชนะที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่กําหนดไว้เป็นพื้นที่จัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และส่งกําจัดยัง
หน่วยงาน หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

3.6 การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

  รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-95 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม ระยะก่อสร้าง 

- ไม่มี - 
- - - 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

4.2 การสาธารณสุข ระยะก่อสร้าง 
- ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ระบุไว้ในมาตรการ ด้านคุณภาพ
อากาศอย่างเคร่งครัด 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สําหรับคนงาน
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
- ให้ความรู้ด้านสุขลักษณะ ในการปฏิบัติตนด้านต่างๆ เพื่อลด
อุบัติการณ์การเกิดโรคตดิเชื้อ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

4.3 อาชีวอนามัยและปลอดภัย ระยะก่อสร้าง 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สําหรับคนงาน
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
- จัดทําป้ายเตือน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ กรณีการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ด้ านต่ างๆ  เช่น  การ ส่ ง ผู้ ที่ ได้ รับบ าด เจ็บ ไป รักษ า  ยั ง
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 

ผู้รับเหมา 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

  รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10-96 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานก่อสร้าง 
จะต้องมีการหยุดพักการทางานชั่วคราว หรือหมุนเวียน
สับเปลี่ยนคนงาน ที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว ตลอดเวลา
เพื่อลดอุบัติเหตุ 
ระยะดําเนินการ 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สําหรับพนักงานที่
ดูแลระบบอย่างเหมาะสม- 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

เทศบาลเมือง 
บางกรวย 

4.4 สุนทรียภาพ ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มี - 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

ผู้รับเหมา 

ระยะดําเนินการ 
- ไม่มี – 

- - - 

 
 
 


