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บทที่ 13 
งานประชาสมัพันธ์และรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

 
13.1 การจัดประชุมครั้งท่ี 1 (การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเสียท่ี

เหมาะสม สําหรับเทศบาลเมืองบางกรวย) 
 

 การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหานํ้าเสียที่เหมาะสม สําหรับเทศบาล
เมืองบางกรวย”ดําเนินการภายใต้โครงการสํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย” เป็นการจัดประชุมเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และเพ่ือนําไปปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงการให้สอดคล้อง
กับความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ ซ่ึงได้ดําเนินการเม่ือวันจันทร์ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้อง ณ ประชุมอเนกประสงค์ ช้ัน 4 สํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีนาย นายสุรศักด์ิ  วิชินโรจน์จรัลนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานในการประชุม  

13.1.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

  กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ตัวแทนจากรัฐวิสาหกิจ วัด 
โรงเรียน และผู้นําชุมชน รวมจํานวนท้ังสิ้น 64 คน ดังแสดงในตารางท่ี 13.1.1-1 และภาคผนวก ค 
สําหรับบรรยากาศการประชุมครั้งท่ี 1 แสดงในรูปท่ี 13.1.5-1  
 

ตารางที่ 13.1.1 -1  จํานวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมครั้งท่ี 1 (การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเสียที่เหมาะสม สําหรับเทศบาลเมืองบางกรวย) 

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) 
1. สํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 9 
2. สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  6 1 
3. โรงพยาบาลบางกรวย 1 
4. สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานนทบุรี 1 
5. สํานักงานศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาย่อยบางกรวย 1 
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2 
7. โรงเรียนวัดสําโรง 1 
8. โรงเรียนวัดสนามนอก 1 
9. วัดชลอ 1 
10. วัดสนามใน 2 
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ตารางที่ 13.1.1 -1  จํานวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมครั้งท่ี 1 (การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเสียที่เหมาะสม สําหรับเทศบาลเมืองบางกรวย) 

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) 
11. วัดโพธ์ิบางโอ 1 
12. ผู้นําชุมชน  

 ชุมชนหมู่บ้านสินธรา 3 

 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2 

 ชุมชนวัดท่าบางศรีทอง 1 

 ชุมชนสินพัฒนา 3 

 ชุมชนวัดโตนด 1 

 ชุมชนวัดโพธ์ิบางโอ 2 

 ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด 3 

 ชุมชนหมู่ท่ี 6 วัดพิกุลทอง 1 

 ชุมชนหมู่บ้านธนากร 2 3 

 ชุมชนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต 2 

 ชุมชนหมู่บ้านเกษราวิลล์ 2 

 ชุมชนสังข์ฉิมพัฒนา 1 

 ชุมชนหมู่บ้านศิขรินทร์ 2 

 ชุมชนวัดโพธ์ิเผือก 3 

 ชุมชนหมู่บ้านศรีบัณฑิต 3 2 

 ชุมชนวัดสวนใหญ่ 2 

 ชุมชนวัดจันทร์ 2 

 ชุมชนริมทางรถไฟ 1 

 ชุมชนทิพยเนตรสามัคคี 1 

 ชุมชนโรงหล่อพัฒนา 1 

 ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม 1 

 ชุมชนตลาดศรีบางกรวย หมู่ที่ 1 2 

 ชุมชนหมู่บ้านภาณุรังษี 2 
รวม 64 
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13.1.2 สรุปประเด็นท่ีได้จากเวทีการเสวนารับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
  

การเสวนาได้พูดคุยถึงประเด็นต่างๆและเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปัญหาสําคัญและข้อเสนอแนะ ได้แสดงในตารางท่ี 
13.1.2-1 

 
ตารางที่ 13.1.2 -1 สรุปประเด็นจากเวทีการเสวนารับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ

จัดประชุมครั้งท่ี 1  

ประเด็น ความคิดเห็น 
1. แนวคิดเรื่องการบําบัดน้ําเสีย รองศาสตราจารย์ ชาติ เจียมไชยศรี (ผู้จัดการโครงการ) 

ปัญหาหลักของการบําบัดน้ําเสีย คือเรื่องการรวบรวมนํ้าเสียหรือการ
วางท่อ ในปัจจุบันมีแนวคิดการกระจายศูนย์การจัดการออกไปเป็นหน่วยย่อย 
เพราะการสร้างระบบขนาดใหญ่ในปัจจุบัน อาจเป็นไปได้ยาก ใช้งบประมาณ
สูง ใช้พื้นท่ีจํานวนมากท้ังการดูแลระบบยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง การเน้นการ
บําบัดควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูภายในแหล่งน้ําโดยตรงกรณีท่ีไม่สามารถรวบรวม
น้ําเสียได้นั้น จึงเป็นแนวทางท่ีจะจัดการเพ่ือให้คุณภาพน้ําดียิ่งขึ้น โดยลด
อุปสรรคปัญหาต่างๆ ออกไป 

2. การดําเนินการที่ผ่านมาของ
เทศบาลเมืองบางกรวย 

นายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 
เท ศบ าล เมื อ งบ า งก รวย เป็ น พ้ื น ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย มี พ้ื น ท่ี ติ ด กั บ

กรุงเทพมหานคร มีผู้อยู่อาศัยจํานวนมาก ลักษณะพ้ืนท่ีมีคูคลองมากกว่า 30 
สาย ซ่ึงปัญหาน้ําเน่าเสียเป็นปัญหาสําคัญในเขตพ้ืนท่ีน้ี ทางเทศบาลจึงได้
กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารท่ีสําคัญประกอบด้วย 1.) การป้องกันน้ําท่วม 
2.) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.) ด้านสิ่งแวดล้อม/คุณภาพน้ํา 4.) ด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน  (โครงการคลองสวยน้ํ าใส ) ซ่ึง อบจ .เคย
ทําการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําเสียท้ังจังหวัดนนทบุรีแล้วพบว่าในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองบางกรวยควรมีจุดรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จึงเป็นท่ีมาของ
โครงการน้ี ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือศึกษาและออกแบบระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย
ท่ีเหมาะสม จัดทําเป็นระบบย่อยๆ โดยพิจารณาลําดับความเร่งด่วนของแต่
ละพื้นท่ี ถ้าทําบนดินไม่ได้ ก็ทําใต้ดินและฟ้ืนฟูในคลองร่วมด้วย และอีก
ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาก็คือความพร้อมของประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ เรื่อง
งบประมาณนั้นจะมาจากงบของทางเทศบาลส่วนหนึ่งและมาจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่ง  ท้ังนี้ไม่ว่าจะได้รับงบสนับสนุนจาก
ส่วนใด จะต้องมีความพร้อมเรื่องเอกสาร พ้ืนท่ี และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เมื่อดําเนินการก่อสร้างระบบไปแล้วก็ต้องพิจารณาต่อว่าใครจะ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-4 

 

ตารางที่ 13.1.2 -1 สรุปประเด็นจากเวทีการเสวนารับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
จัดประชุมครั้งท่ี 1  

ประเด็น ความคิดเห็น 
เป็นผู้ดูแล บริหารจัดการ จะเป็นประชาชนในพื้นท่ีได้หรือไม่ ฝากไว้ให้
ทีมงานศึกษาตรงส่วนนี้ด้วย 

3.นโยบายด้านการจัดการปัญหา
น้ําเสียในระดับชาติ 

คุณไพศาล ผดุงศิริกุล (ผู้อํานวยการกลุ่มงานนิเวศแหล่งนํ้า สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ปัญหาเรื่องน้ําเสียเป็นปัญหาสําคัญ แหล่งกําเนิดใหญ่ๆ มาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน และภาคเกษตรกรรม ในเขตพ้ืนท่ี กทม. 
และปริมณฑลเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่นและจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้
ปัญหาน้ําเสียมากขึ้นตามไปด้วย นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือเรื่องการ
จัดการขยะและนํ้าเสีย รวมท้ังนโยบายของเทศบาลเมืองบางกรวยเองก็มี
ความชัดเจนในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งน่าจะเป็นส่วนสําคัญให้การ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย 

ในเรื่องงบประมาณอาจใช้งบของทางเทศบาลเอง งบประมาณ
แผ่นดิน (ขอจัดสรรงบจากแผนปฎิบัติการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด) กองทุน
สิ่งแวดล้อม  กองทุนโรงไฟฟ้า เพ่ือนํามาใช้จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ โดย
ต้องมีรายละเอียดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีพื้น ท่ีการ
ดําเนินงานของโครงการเพ่ือใช้ประกอบการย่ืนของบประมาณสนับสนุน 

4. เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูคุณภาพ
น้ําในคลอง และระบบบําบัดน้ํา
เสียขนาดเล็ก 

อาจารย์ ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ (ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบรายละเอียดรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน) 

แนวคิดเรื่องการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในคลอง ดังท่ีนําเสนอไปในช่วงต้น 
ได้มีการดําเนินการไปแล้วในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลการดําเนินการเป็นท่ีน่า
พอใจ ในแง่การดูแลและควบคุมระบบได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

5. โครงการฯ รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่ างแ ท้ จริ ง
หรือไม่ 

ตัวแทนจากภาคเอกชน 
เนื่องจากเมืองบางกรวยในปัจจุบันเป็นชุมชนเมือง ไม่ใช่ชุมชน

เกษตรกรรมเหมือนในอดีตจึงขอเสนอให้จัดประชุมในวันหยุด และขยายเวลา
การประชุมมากกว่าครึ่งวัน จะได้เป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และขอ
เสนอว่าควรพาประชาชนไปดูงานในพ้ืนท่ีจริงว่าระบบที่นําเสนอมานั้น 
ทํางานอย่างไร ดีอย่างไร ซ่ึงตัวผู้พูดเห็นด้วยกับโครงการแต่คิดว่าทาง
โครงการยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
นายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 
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ตารางที่ 13.1.2 -1 สรุปประเด็นจากเวทีการเสวนารับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
จัดประชุมครั้งท่ี 1  

ประเด็น ความคิดเห็น 
ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน ทางโครงการวาง

แผนการดําเนินการไว้อย่างต่อเนื่องและมีหลายรูปแบบ เช่นการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การเก็บแบบสอบถาม การสํารวจการวางท่อและเก็บน้ําจากคูคลองต่างๆ 
ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อท่ีจะให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
รองศาสตราจารย์ ชาติ เจียมไชยศรี (ผู้จัดการโครงการ) 

การประชุมในวันนี้ เป็นการแนะนําโครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการศึกษา 
แต่ในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนําไปใช้กับโครงการ เพียงแค่มา
เสนอให้ท่านผู้นําชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เห็นภาพ
ตัวอย่างการบําบัดน้ําเสียจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยเน้นระบบขนาดเล็กให้ชุมชนได้
ดูแลเองได้ เป็นการเปิดกว้าง สิ่งท่ีนํามาเสนอเป็นไปตามหลักวิชาการเพ่ือให้
ชุมชนได้ทราบ 

6. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา มี
การตรวจค่า COD หรือไม่  

คุณสมศักด์ิ ฉายศีริ (คณะกรรมการชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด) 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําท่ีนําเสนอว่ามีการตรวจหาค่า BOD นั้น 

อยากทราบว่ามีการตรวจค่า COD หรือไม่ และประเด็นท่ีห่วงกังวลคือเม่ือน้ํา
ได้รับการตรวจว่ามีค่า BOD ท่ีผ่านเกณฑ์นั้น ประชาชนจะเข้าใจว่าสัตว์น้ําก็
สามารถนํามาเป็นอาหารได้ น้ําน้ันก็สามารถนําไปทําการเกษตรได้ ซ่ึงผลการ
ตรวจคุณภาพน้ําในค่า BOD ใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงความปลอดภัยในการบริโภค
สัตว์นํ้าและพืชผลทางการเกษตรได้หรือไม่ 
รองศาสตราจารย์ ชาติ เจียมไชยศรี (ผู้จัดการโครงการ) 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ําน้ันได้ทําการตรวจตามมารฐานกําหนด มี
การตรวจในหลายพารามิเตอร์ด้วยกัน แต่ในการนําเสนอได้เลือกใช้เฉพาะค่า 
BOD มาเป็นเกณฑ์การจัดลําดับความรุนแรงของปัญหาน้ําเสียจากชุมชน 
เพราะ BOD เป็นการดูท่ีสารอินทรีย์ท่ีย่อยสลายได้ด้วยตัวจุลินทรีย์โดยใช้
ออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในนํ้า ในประเด็นเรื่องสารพิษตกค้างในน้ําหลังการ
บําบัดนั้น การบําบัดด้วยระบบท่ีนําเสนอน้ี มิได้มีการเติมสารเคมีใดๆ ลงไป
ในแหล่งน้ํา  
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ตารางที่ 13.1.2 -1 สรุปประเด็นจากเวทีการเสวนารับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
จัดประชุมครั้งท่ี 1  

ประเด็น ความคิดเห็น 
7. แนวทางการแก้ไขในชุมชนท่ีมี
ค ว า ม เดื อ ด ร้ อ น ม า ก จ ะ
ดําเนินการอย่างไร  

นายประดิษฐ์ บางทราย (ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านสินธรา)  
ในพ้ืนท่ีชุมชนสินธราอยู่ในเขตพื้นท่ีสีแดง ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

มี  BOD > 20 mg/L ท้ังน้ีมีหลายหมู่บ้านปล่อยน้ําเสียลงคลองโดยตรง อีก
ท้ังไม่มีพ้ืนท่ีในการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม อยากทราบว่าจะมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
นายดิเรก สรวิสูตร (ประธานชุมชนวัดท่าบางศรีทอง)  

คลองบางศรีทองเน่าเสียมากจะดําเนินการอย่างไรจึงจะแก้ได้ตลอด
ท้ังคลองบางศรีทอง 
อาจารย์ ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ (ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบรายละเอียดรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน) 

คณะทํางานได้มีการสํารวจแนวท่อ รูปแบบคูคลอง และในขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร และภาวะมลพิษ โดยจะนําผล
ท้ังหมดมารวมกันพิจารณาหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดและนําทางเลือกนั้น
ไปคุยกับประชาชนในพ้ืนท่ีอีกครั้งหน่ึง ก่อนนําเสนอผลการศึกษาต่อเทศบาล 

ในเรื่องของคลองบางศรีทองนั้น จากการลงพ้ืนท่ีพบว่ามีการเติม
อากาศลงในคลอง แต่เน่ืองจากคลองยาวมาก ทางโครงการจึงจะเน้นจัดการ
ในเขตพื้นท่ีก่อน 
นายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 

บางพ้ืนท่ีมีการไหลมาของนํ้าคุณภาพต่ําจากนอกเขตพื้นท่ีเทศบาลก็
จะต้องมาบําบัดและฟื้นฟูคุณภาพน้ําด้วยเช่นกัน 
คุณไพศาล ผดุงศิริกุล (ผู้อํานวยการกลุ่มงานนิเวศแหล่งนํ้า สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ในแง่ของน้ําเสียจากนอกเขตนั้น ในอนาคตต่อไปก็น่าจะมีการนําผล
การจัดการของพื้นท่ีบางกรวยไปเป็นต้นแบบและผลักดันให้มีการจัดการใน
ทุกพ้ืนท่ีของนนทบุรีต่อไป  

8. การของบประมาณต้องมี
ขั้นตอนอย่างไร 

ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนวัดลุ่มคงคาราม 
การของบประมาณสนับสนุนต้องทําในทุกชุมชนหรือไม่ และจะต้อง

ดําเนินการอย่างไร ในชุมชนวัดลุ่มคงคารามมีคลองวัดโบสถ์ท่ีมีปัญหาน้ําเน่า
เสียมาก เนื่องจากการค้าขายท่ีมีการท้ิงไขมันมากกว่าแหล่งกําเนิดอ่ืนๆ 
อยากขอข้อมูลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรไปประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี 
ไปประชุมคณะกรรมการชุมชน และไปประกอบการเขียนโครงการขอ
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ตารางที่ 13.1.2 -1 สรุปประเด็นจากเวทีการเสวนารับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
จัดประชุมครั้งท่ี 1  

ประเด็น ความคิดเห็น 
งบประมาณสนับสนุนการแก้ปัญหาต่อไป และขอให้ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม
เป็นต้นแบบในการดําเนินการด้วย 
นายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 

การจัดทําโครงการนั้นต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งหน่ึง กล่าวคือบาง
พ้ืนท่ีอาจมีความเหมาะสม 1 ชุมชน 1 ระบบ หรือบางพ้ืนท่ีอาจรวมกัน 2-3 
ชุมชนแล้วจัดทํา 1 ระบบ  เรื่องของงบประมาณนั้นจะขอได้เม่ือมีผล
การศึกษา มีแบบการจัดการ แล้วจึงส่งเข้าขอการสนับสนุนงบประมาณ แต่
หลังจากได้รับการก่อสรา้งไปแล้วนั้น สําคัญมากท่ีจะต้องให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีส่วนร่วมในการดูแลระบบต่อไปด้วย โครงการนําร่องนั้น อย่างน้อยต้องมีสัก 
1-2 แห่ง ซ่ึงต้องดูความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีด้วย แล้วทางโครงการ
จะนําผลการจัดทําโครงการต้นแบบนั้นไปปรับใช้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

 

13.1.3 สรุปความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

จากการแจกแบบประเมินความพึงพอใจจํานวน 64 ฉบับ พบว่ามีผู้ตอบแบบประเมินและส่งคืน
เป็นจํานวน 64 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 60.94 และเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 39.06 แสดงในตารางท่ี แสดงในตารางท่ี 13.2.1 -1   

 

ตารางท่ี 13.1.3-1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมคร้ังท่ี 1  

ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 39 60.94 

 หญิง 25 39.06 

รวม 64 100.00 

หน่วยงาน 

 หน่วยงานราชการ 3 4.69 

 สํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 9 14.06 

 รัฐวิสาหกิจและเอกชน 3 4.69 

 ผู้นําชุมชน 43 67.19 
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ตารางท่ี 13.1.3-1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมคร้ังท่ี 1  

ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 

 วัด 4 6.25 

 โรงเรียน 2 3.13 

รวม 64 100.00 

2)  ระดับความความพึงพอใจต่อการจัดประชุม 

เกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจแสดงในตารางท่ี 13.2.2 -1 และตารางท่ี 13.2.2 - 2
ตามลําดับ โดยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการจัดประชุมครั้งท่ี 1 แสดงในตารางท่ี 13.2.2 - 3 

 

ตารางท่ี 13.1.3 -2  เกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัดความความพึงพอใจในการจัดประชุม 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยท่ีสุด 1 

 

    
สําหรับเกณฑ์การแปลผลความความพึงพอใจในการจัดประชุมได้ กํ า ห น ด ไ ว้  5 

ระดับ โดยแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยจากสูตรดังน้ี  
 (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) = (5 -1) = 0.80 
  จํานวนระดับ      5  
 

ตารางท่ี 13.1.3– 3 เกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจในการจัดประชุม 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
น้อยมาก 1.00 - 1.80 
น้อย 1.81 – 2.60 

ปานกลาง 2.61 – 3.40 
มาก 3.41 – 4.20 

มากท่ีสุด 4.21 – 5.00 
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 จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ในการจัดการ
ประชุมในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

(1) ความพึงพอใจต่อเน้ือหา สาระ ของการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก 

(2) ความพึงพอใจต่อรูปแบบของการจัดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(3) ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดประชุม เช่นการเปิดโอกาสให้ซักถามผู้เข้าร่วม

ประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(4) ความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดการประชุมต่อผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับ

มาก 
(5) ความพึงพอใจต่อการอํานวยความสะดวกระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึง

พอใจในระดับมาก 
(6) ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(7) ความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(8) ความพึงพอใจอาหารและเครื่องด่ืม ต่อผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(9) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก 
(10) ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับ

มาก 

ตารางท่ี 13.1.3 -4  สรุปความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อความพึงพอใจ
ในการจัดประชุมครั้งท่ี 1  

ระดับความความพึงพอใจในการจัดประชุม 
ความพึงพอใจในการจัดประชุม 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ 

1. เนื้อหา สาระ ของการจัดประชุม 4.03 มาก 
2. รูปแบบของการจัดประชุม 3.92 มาก 
3. การมีส่วนร่วมในการจัดประชุม เช่นการเปิดโอกาสให้ซักถาม 3.91 มาก 
4. ระยะเวลาในการจัดการประชุม 3.67 มาก 
5. การอํานวยความสะดวกระหว่างการประชุม 3.97 มาก 
6. เอกสารประกอบการประชุม 3.77 มาก 
7. สถานท่ีจัดประชุม 3.86 มาก 
8. อาหารและเครื่องดื่ม 3.80 มาก 
9.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 4.08 มาก 
10. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการประชุม 3.91 มาก 
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3) ความรุนแรงเก่ียวกับปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

เกณฑ์การแปลผลความรุนแรงผลกระทบจากปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยแสดง
ดังตารางท่ี 13.1.3 -5 และตารางท่ี 13.1.3 -6 ตามลําดับ โดยค่าเฉลี่ยความรุนแรงของผลกระทบ
จากปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยจากความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมแสดงในตารางท่ี 
13.1.3 -7 

ตารางท่ี 13.1.3 -5 เกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัดความความรุนแรงผลกระทบจากปัญหาน้ําเสียใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย  

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยท่ีสุด 1 

 

    

สําหรับเกณฑ์การแปลผลความความรุนแรงกําหนดไว้ 5 ระดับ โดยแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยจากสูตร
ดังน้ี  

 

 (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) = (5 -1) = 0.80 
  จํานวนระดับ      5  
 

ตารางท่ี 13.1.3 -6 เกณฑ์การแปลผลความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาน้ําเสีย  

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
น้อยมาก 1.00 - 1.80 
น้อย 1.81 – 2.60 

ปานกลาง 2.61 – 3.40 
มาก 3.41 – 4.20 

มากท่ีสุด 4.21 – 5.00 
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จากการประเมินความรุนแรงของปัญหาน้ําเสีย ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นต่อผลกระทบจาก
ปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1) ปัญหาเรื่องกลิ่นมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
2) ปัญหาแมลงวันมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
3) ปัญหายุงมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4) ปัญหาหนูมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
5) ปัญหาต่อสุขภาพอนามัยมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
6) ปัญหาต่อการท่องเที่ยวมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
7) ปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจส่วนตัวมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
8) ปัญหาในการนํานํ้ามาใช้อุปโภค เช่น อาบ ล้างจานมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
9) ปัญหาในการนํานํ้ามาใช้ด่ืม / ประกอบอาหารมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
10) ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้การเกษตรได้มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
11) ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 13.1.3 -7 สรุปความคิดเห็นด้านความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย จากผู้เข้าร่วมการจัดประชุมครั้งท่ี 1  

ผลกระทบจากปัญหานํ้าเสีย 
ความรุนแรง 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ปัญหาเรื่องกล่ิน 3.91 มาก 
2) ปัญหาแมลงวัน 3.88 มาก 
3) ปัญหายุง 4.23 มากที่สุด 
4) ปัญหาหนู 3.84 มาก 
5) ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย 3.97 มาก 
6) ปัญหาต่อการท่องเที่ยว 3.61 มาก 
7) ปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจส่วนตัว 3.56 มาก 
8) ปัญหาในการนํานํ้ามาใช้อุปโภค เช่น อาบ ล้างจาน 4.11 มาก 
9) ปัญหาในการนํานํ้ามาใช้ดื่ม / ประกอบอาหาร 3.97 มาก 
10) ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้การเกษตรได้ 3.78 มาก 
11) ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้ในการเล้ียงสัตว์ได้ 3.61 มาก 
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4) ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม 
 

(1) แนวทางการแก้ไขปัญหานํ้าเสียในคลอง     

(1.1) ควรใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

ชุมชนเมืองบางกรวยหรืออาจใช้แบบผสมผสานกันหลายระบบแต่ควรเป็นขนาด

เล็ก  

(1.2) เริ่มจากชุมชนในหมู่บ้านสร้างระเบียบวินัย ใช้เครื่องบําบัดนํ้าเสียให้เกิดประโยชน์

มากท่ีสุด 

(2)  แนวทางการบําบัดนํ้าเสียของแต่ละชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาล  

(2.1) ปริมาณนํ้าเสียของท่อรวบรวมน้ํามีความไม่แน่นอน ช่วงเวลาการบําบัด ปริมาณนํ้า

สูงสุด-ตํ่าสุด เทคโนโลยีต้องเป็นระบบ หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ชาวบ้านใช้ได้  

(2.2) บ่อบําบัดนํ้าเสีย/บ่อดักไขมันมีขนาดเล็ก แต่หลายโครงการเป็นโครงข่ายเช่ือมโยง

ถึงกัน และสามารถบริหารเหมือนโครงข่ายสายไฟฟ้า   

(3) การให้ความรู้ เช่น การบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน การเช่ือมต่อท่อเข้าท่อรวบรวมนํ้าเสีย เป็นต้น 
(3.1) สนับสนุนการติดต้ังถังบําบัดภายในบ้านเรือนและชุมชนเท่าท่ีทําได้ ช่วยสนับสนุน

ระบบบําบัดรวมของชุมชน 

(3.2)  จําเป็นอย่างมากตามกฎหมายและข้อบังคับใช้ การบัญญัติบทลงโทษขนาดพื้นท่ี

เท่าไหร่        

(4) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ       

(4.1)   ปรับเทคนิคให้ใช้พ้ืนท่ีน้อย/เล็ก และหลายหน่วยงานเป็นลักษณะใยแมงมุม บ่อ

บําบัดน้ําเสียจะมีประสิทธิภาพสูงและเกิดโครงการได้ ความขัดแย้งพ้ืนท่ีจะน้อย  

(4.2) ควรแก้ท่ีต้นเหตุ (ต้นทางของน้ําเสียด้วย) จะมีประสิทธิภาพดีมาก ทําให้เห็นผล

เป็นรูปธรรมได้ดีขึ้น และควรบอกอายุของระบบบําบัดด้วยว่าไบโอฟิล์มมีอายุใช้

งานได้กี่ปี หรือตลอดไป ข้อดี ข้อเสีย และข้อจํากัดของแต่ละระบบ 

 

 

 

 
 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 13 งานประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-13 

 

5) บรรยากาศการจัดประชาคมครั้งที่ 1 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและรับเอกสาร ผู้แทนคณะที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวรายงาน 

  
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวยกล่าวเปิดการประชุม มอบของท่ีระลึกแด่ประธานในพิธี 

  
ทีมท่ีปรึกษานําเสนอข้อมูลของโครงการ ทีมท่ีปรึกษานําเสนอข้อมูลของโครงการ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-14 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลของโครงการ 
  

การเสวนาแนวทางการจัดการปัญหาน้ําเสีย ผู้เข้าประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น 

  

ผู้เข้าประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวยกล่าวปิดการ
ประชุม 

 
รูปท่ี 13.1.3-1 บรรยากาศการจัดการจัดประชุมครั้งท่ี 1  

(การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเสียท่ีเหมาะสม  

สําหรับเทศบาลเมืองบางกรวย) 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-15 

 

13.2  การหารือเรื่องการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ณ ชุมชนรุ่งโรจน์ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี) 

 

13.2.1  สรุปการหารือเร่ืองการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย ณ ชุมชนรุ่งโรจน์ เทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้นําชุมชน น. ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนรุ่งโรจน์ ในวันท่ี 
16 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
 

 การหารือระหว่างทีมท่ีปรึกษาและผู้นําชุมชนจากตัวแทนคณะกรรมการชุมชนรุ่งโรจน์ เรื่องการ
ติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย ณ ชุมชนรุ่งโรจน์ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันเสาร์ท่ี 16 
กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนรุ่งโรจน์ เทศบาลเมืองบางกรวย             
จังหวัดนนทบุรี โดยในการหารือมีตัวแทนคณะการชุมชนรุ่งโรจน์จากหมู่บ้านทวีโรจน์เข้าร่วม 8 ท่าน และ
ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนรุ่งโรจน์จากหมู่บ้านบรรจงนิเวศน์เข้าร่วม 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน  
 ในช่วงต้นของการพูดคุยทางทีมที่ปรึกษาได้จัดผู้เช่ียวชาญเร่ืองระบบบําบัดนํ้าเสีย นําโดยอาจารย์ 
ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ อาจารย์รวิชญ์ ทวีทรัพย์ และคุณศรายุทธ สุรเวทวงศ์ภาส ล้อมวงร่วมกันบอกเล่า
ถึงที่มาของของโครงการ ความจําเพาะต่อพ้ืนท่ี ขั้นตอนการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย BIOLOGICAL 
CONTACT OXIDATION (BCO) PROCESS แก่ผู้นําชุมชน โดยกล่าวถึงองค์ประกอบของระบบ วิธีการ
ทํางาน และยกตัวอย่างผลการดําเนินงานของระบบท่ีเคยติดต้ังในพ้ืนท่ีอําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา การบรรยายประกอบภาพตัวอย่างเพ่ือให้ตัวแทนผู้นําชุมชนเกิดความเข้าใจพอสังเขป เม่ือถึง
ช่วงเวลาหารือเก่ียวกับข้อห่วงกังวลต่างๆ ที่ชุมชนมีต่อการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย ทีมท่ีปรึกษาได้เปิด
โอกาสให้ทางผู้นําชุมชนสอบภามอย่างเต็มท่ีโดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ได้ดังตารางที 13.2.1 -1                  
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-16 

 

ตารางที่ 13.2.1 -1 สรุปประเด็นหารือเรื่องการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ณ ชุมชนรุ่งโรจน์ เทศบาล
เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
ประเด็น ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

(1) เสียงจากการทํางานของเคร่ือง
เติมอากาศ 

 เม่ื อ เดิ น ระบบ เครื่ อ ง เติ ม
อากาศจะทํางานเสียงดังมาก
แค่ไหน 

 
 
 
 
 
 

 เสียงดังจากการทํางานของ
เครื่องเติมอากาศจะดังนาน
เท่าไหร่ 
 

 
 

 การทํางานของเครื่องเติมอากาศจะมีเสียงและระดับความ
ดั ง เที ย บ เคี ย ง ไ ด้ กั บ เค ร่ื อ งค อ ม เพ รส เซ อ ร์ ข อ ง
เครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าๆที่ใช้ในบ้านเรือน แต่จะไม่เงียบ
เหมือนกับคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ 
อย่างไรก็ตาม เครื่องเติมอากาศต้ังอยู่ในอาคาร ซ่ึงสามารถ
ลดความดังของเสียงได้ กอปรกับตําแหน่งท่ีต้ังอาคารอยู่
ห่างจากบ้านเรือนจึงช่วยลดความดังของเสียงลงได้อีก ทาง
ทีมงานจึงม่ันใจว่าไม่เกิดปัญหาเสียงรบกวนจากเครื่องเติม
อากาศต่างๆ ออกไป 

 เพ่ือให้ระบบบําบัดน้ําเสียทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยปกติจะเปิดเครื่องเติมอากาศประมาณ 6-8 ช่ัวโมงต่อ
วัน ซ่ึงเลือกเปิดในช่วงกลางวันและปดิในช่วงกลางคืน ทั้งน้ี
การทํางานของเครื่องอาจจะต้องขึ้นอยู่กับระดับความ
รุนแรงของปัญหาคุณภาพน้ําในคลองด้วย กล่าวคือ หาก
นํ้ามีคุณภาพตํ่ามากก็มีความจําเป็นท่ีจะต้องเปิดเครื่องเป็น
เวลานานขึ้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของชุมชน ทางชุมชนจะมีส่วนตัดสินใจในประเด็น
เร่ืองเวลาและช่ัวโมงการเปดิระบบเติมอากาศอย่างแน่นอน 

(2) ระบบทํางานอย่างไร  ระบบทํางานแบบอัตโนมัติ  ควบคุมด้วยตัวต้ังเวลา 
(Timer) และส าม ารถค วบ คุ มก ารทํ า งาน ด้ วย มื อ 
(manual) ได้อีกด้วย 

(3) ระบบมีขนาดใหญ่แค่ไหน  ระบบบําบัดมี 2 ส่วนหลัก คือ อาคารควบคุม และส่วน
บําบัดนํ้าเสีย โดยตัวอาคารควบคุมซ่ึงติดต้ังเครื่องเติม
อากาศและตู้ควบคุมไฟฟ้าไว้ด้านใน ต้ังอยู่บนพ้ืนดิน มี
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ประมาณกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร 
ส่วนบําบัดน้ําเสีย เช่น แถบชีวภาพ จะจมอยู่ใต้นํ้าในคลอง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-17 

 

ตารางที่ 13.2.1 -1 สรุปประเด็นหารือเรื่องการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ณ ชุมชนรุ่งโรจน์ เทศบาล
เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
ประเด็น ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

(4) จะติด ตั งระบบ บําบั ดน้ํ า เสี ย
ทั้งหมดกี่จุด 

 จะทําการติดต้ัง 2 จุด คือหมู่บ้านทวีโรจน์ 1 แห่ง และ
หมู่บ้านบรรจงนิเวศน์ 1 แห่ง       

(5) โครงการจะเริ่ม เม่ือไหร่ หาก
เป็นไปได้อยากขอให้จัดทําโดยเร็ว 

 ค าด ว่ าจ ะ เป็ น ช่ ว งสิ้ น ปี งบ ป ระ ม าณ น้ี  ห รื อ ต้ น
ปีงบประมาณหน้า 

(6) ใช้เวลาในการติดต้ังนานหรือไม่  ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน   

(7) ก่อนการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย
นี้ ขอให้ขุดลอกลําคลองก่อน และจาก
ที่เคยผ่านมาในอดีต ปัญหาของการขุด
ลอกคูคลองคือไม่มีพ้ืนที่ในการทิ้งกาก
ตะกอน              

 ทางโครงการจะนําเสนอประเด็นน้ีต่อเทศบาล อย่างไรก็
ตาม ยังมีเวทีการพบปะเพ่ือช้ีแจงประเด็นห่วงกังวลของ
ชุมชนต่อโครงการฯ อีกในครั้งต่อๆ ไป 

(8) มีการการใช้ระบบบําบัดแบบน้ี
มานานหรือยัง 

 ในต่างประเทศมีการใช้ระบบการบําบัดนํ้าเสียท่ีมีการเติม
อากาศมานานแล้ว ในส่วนของประเทศไทยก็มีการใช้งาน
เครื่องเติมอากาศน้ีกับงานด้านเกษตรกรรมหรือด้านอ่ืนๆ 
มานานเช่นกัน แต่ในลักษณะของการติดต้ังเครื่องเติม
อากาศกับระบบบําบัดนํ้าเสีย BCO น้ันยังมีการใช้ไม่
แพร่หลายนัก ซ่ึงก่อนการติดต้ังระบบฯ ในชุมชนรุ่งโรจน์ 
ทางโครงการภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลเมืองบาง
กรวยจะมีการจัดให้ผู้นําชุมชนและตัวแทนชาวบ้านไป
ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและเห็นภาพการทํางานของระบบน้ีอย่าง
ชัดเจน 

(9) เครื่องจ่ายอากาศของระบบมี
โอกาสระเบิดหรือไม่ 

 ไม่มีโอกาสระเบิด 

(10) ระบบมีอายุการใช้งานกี่ปี  ในส่วนเครื่องเติมอากาศหรือเครื่องสูบนํ้าหมุนเวียนมีอายุ
ใช้งานค่อนข้างนาน แต่ต้องมีการซ่อมบํารุงเป็นระยะ เช่น 
การทําความสะอาดหม้อกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง ตรวจตลับลูกปืน เติมนํ้ามันหล่อลื่น อย่างน้อยปีละ
ครั้ง เป็นต้น  ส่วนแถบชีวภาพ (media) มีอายุใช้งาน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-18 

 

ตารางที่ 13.2.1 -1 สรุปประเด็นหารือเรื่องการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ณ ชุมชนรุ่งโรจน์ เทศบาล
เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
ประเด็น ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

ค่อนข้างนานเช่นกัน แต่ต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ 
อย่างน้อยปีละครั้ง 

(11) ใครจะเป็นผู้ดูแลซ่อมบํารุงระบบ  เทศบาลฯ ร่วมกับชุมชน 

(12) ระบบสามารถบําบัดน้ําเสียจาก
โร ง ง าน อุ ต ส าห ก รรม ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ 
เนื่องจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ปล่อย
น้ํ าเสีย ท่ี มีสีของการพิมพ์ปนเป้ือน
ออกมาเสมอๆ 

 การทํางานของระบบจะมีส่วนช่วยให้คุณภาพนํ้าโดยรวมดี
ขึ้น ใสขึ้น มีกลิ่นรบกวนลดลง แต่ระบบบําบัดน้ีจะไม่
สามารถแก้ปัญหาคุณภาพน้ําให้ทุกๆ อย่างดีขึ้นได้ 100 % 
ท้ังน้ี ชุมชนสามารถม่ันใจได้ว่าคุณภาพนํ้าโดยรวมจะดีขึ้น
อย่างแน่นอน 

(13) ชุมชนเกรงว่าเทศบาลจะไม่มี
เวลาและกําลังคนมาดูแล อยากขอ
คําม่ันสัญญาจากเทศบาลว่าจะไม่
ทอดทิ้งชุมชนหลังติดต้ังระบบไปแล้ว 

 ทางเทศบาลมีความเป็นห่วงกับปัญหาน้ําเสียในชุมชน จึง
ได้มีโครงการน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ํา
เสียเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วน วันน้ี
จากการจัดลําดับความเร่งด่วนและความพร้อมของพ้ืนท่ี 
ทางทีมงานได้เลือกพ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ ก็ต้องขอความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนด้วย อย่างไรก็ตามทางทีมท่ี
ปรึกษาโครงการจะนําเสนอประเด็นนี้ต่อถึงเทศบาลฯ และ
ขอให้ทราบว่ายังมีเวทีการพบปะเพ่ือช้ีแจงประเด็นห่วง
กังวลของชุมชนต่อโครงการฯ อีกในครั้งต่อๆ ไป จึงจะขอ
ทุกท่านเข้าร่วมกับโครงการฯ ในครั้งต่อๆ ไปด้วย 

(14) ชุมชนต้องการให้ตัวแทนจาก
เทศบาลมาพบพูดคุยหารือกันพร้อมๆ 
กับทีมที่ปรึกษา ถึงข้อห่วงกังวลต่างๆ 
ที่ชุมชนมี   

 ทางทีมท่ีปรึกษาโครงการจะนําเสนอประเด็นน้ีต่อถึง
เทศบาลฯ และขอให้ทราบว่ายังมีเวทีการพบปะเพ่ือช้ีแจง
ประเด็นห่วงกังวลของชุมชนต่อโครงการฯ อีกในครั้งต่อๆ 
ไป 

(15) ชาวบ้านจะมีบทบาทอย่างไรกับ
ระบบบําบัดนํ้าเสียน้ี    

 บทบาทของชุมชนที่คณะทํางานคาดหวัง คือ การสอดส่อง 
ดูแลป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆสูญหายหรือถูกทําลาย 

(16) การใช้ไฟฟ้า 

 กินไฟฟ้ามากแค่ไหน 
 
 

 

 ระบบใช้ไฟฟ้ากับเครื่องเติมอากาศเป็นหลัก ซ่ึงเปิด
ประมาณ 6-8 ช่ัวโมงต่อวัน เสียค่าไฟฟ้าประมาณ 5-6 
บาทต่อช่ัวโมง หรือประมาณวันละ 30-50 บาท 
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ตารางที่ 13.2.1 -1 สรุปประเด็นหารือเรื่องการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ณ ชุมชนรุ่งโรจน์ เทศบาล
เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
ประเด็น ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

 ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้า 
 
 

 ชุมชนขอให้เทศบาลเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายเร่ืองค่าไฟฟ้า 
เนื่ อ ง จ า ก ช า ว บ้ า น ต้ อ ง
รับผิดชอบกับค่าไฟฟ้าของไฟ
ถนนในหมู่บ้านซ่ึงถือว่าเป็น
ภาระหนักอยู่แล้ว  

 ควรมีการหารือกันระหว่างเทศบาลและชุมชน อย่างไรก็
ตามยังมีเวทีการพบปะเพ่ือช้ีแจงประเด็นห่วงกังวลของ
ชุมชนต่อโครงการฯ อีกในครั้งต่อ ๆ ไป 

 ทางโครงการจะเสนอประเด็นนี้ต่อเทศบาล อย่างไรก็ตาม
ยังมีเวทีการพบปะเพ่ือช้ีแจงประเด็นห่วงกังวลของชุมชน
ต่อโครงการฯ อีกในครั้งต่อ ๆ ไป 

(17) ปัญหาเรื่องขยะในคลองเป็นส่วน
หน่ึงของปัญหานํ้าเสีย โดยขยะที่ปนมา
ในลําคลองของชุมชนมีสาเหตุมาจาก
โรงเรียน ชุมชนจึงอยากให้โรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการลดขยะผ่านกิจกรรมจิต
อาสาเก็บขยะรอบๆ โรงเรียน เป็นต้น 

 ทางโครงการฯ เห็นด้วยอย่างย่ิงต่อการปลูกฝังจิตสํานึก
และจิตอาสาแก่นักเรียนช้ันประถม และจะนําเสนอ
ประเด็นนี้ใส่ต่อเทศบาล อย่างไรก็ตามยังมีเวทีการพบปะ
เพ่ือช้ีแจงประเด็นห่วงกังวลของชุมชนต่อโครงการฯ อีกใน
คร้ังต่อ ๆ ไป 
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รูปที ่13.2.1 -1 ภาพบรรยากาศการหารือกับผู้นําชมุชนทวีโรจน์ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 
ณ ลานเอกประสงค์ชุมชนทวีโรจน์ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
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13.3 การหารือเรื่องการติดตั้งระบบบําบดัน้ําเสีย ณ ชมุชนสมชายพัฒนาคอนโด เทศบาลเมืองบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 
 

13.3.1 สรุปการหารือเรื่องการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย ณ ชมุชนสมชายพัฒนาคอนโด เทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุร ีเพื่อรับฟงัความคิดเห็นของผู้นําชมุชน ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนสมชาย
พัฒนาคอนโด ในวันจนัทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

 การหารือระหว่างทีมที่ปรึกษาและผู้นําชุมชนจากตัวแทนคณะกรรมการชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด 
เร่ืองการติดต้ังระบบฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าเสีย ณ ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี เม่ือวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนสมชาย
พัฒนาคอนโด เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยในการหารือมีตัวแทนคณะการชุมชนสมชาย
พัฒนาคอนโดเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ท่าน  
 ในช่วงต้นของการพูดคุยทางทีมที่ปรึกษาได้จัดผู้เช่ียวชาญเร่ืองระบบบําบัดนํ้าเสีย นําโดยอาจารย์ 
ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ และอาจารย์รวิช ทวีทรัพย์ล้อมวงร่วมกับผู้นําชุมชนบอกเล่าถึงท่ีมาของของ
โครงการ ความจําเพาะต่อพ้ืนที่ ขั้นตอนการทํางานของระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําเสียแบบตรึงจุลชีพบนแถบ
ชีวภาพร่วมกับการเติมอากาศ BIOLOGICAL CONTACT OXIDATION (BCO) PROCESS แก่ผู้นําชุมชน 
โดยกล่าวถึงองค์ประกอบของระบบ วิธีการทํางาน และยกตัวอย่างผลการดําเนินงานของระบบที่เคยติดต้ัง
ในพ้ืนที่อําเภอบ้านโพธิ์และอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การบรรยายประกอบภาพตัวอย่าง
เพ่ือให้ตัวแทนผู้นําชุมชนเกิดความเข้าใจพอสังเขป เม่ือถึงช่วงเวลาหารือเกี่ยวกับข้อห่วงกังวัลต่างๆ ท่ี
ชุมชนมีต่อการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ทีมที่ปรึกษาได้เปิดโอกาสให้ทางผู้นําชุมชนสอบภามอย่างเต็มท่ี
โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังน้ี คือ                    
                                                                                                                                  

1) ทําไมทางเทศบาลจึงเลือกจัดทําระบบน้ี                                 
(1) เม่ือทําไมเทศบาลถึงเลือกแนวคิดการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีน้ี  
- คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ ทางทีมท่ีปรึกษาได้เสนอหลากหลายแนวทางในการจัดการ

ปัญหาน้ําเสียในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลบางกรวยแด่ทางเทศบาลฯ เช่นการสร้างระบบบําบัด
รวม การสร้างระบบบําบัดปลายท่อ ฯลฯ และได้มีการวิเคาระห์ถึงความเหมาะสม
ร่วมกัน ซ่ึงมองถึงความเหมาะสมกับแหล่งกําเนิดน้ําเสีย ประสิทธิภาพของระบบ 
งบประมาณ พ้ืนที่ก่อสร้างฯลฯ พร้อมท้ังขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใน
วันน้ีกเ็ป็นขั้นตอนหนึ่งในการศึกษาความเหมาะสมด้วยเช่นกัน 

(2) ตัวแทนชุมชนเคยไปดูงานการบําบัดน้ําเสียรวมท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รู้สึกว่าเป็นระบบที่ดี 
มีการควบคุมด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กเม่ือเทียบกับปริมาณนํ้าที่ มากมหาศาล เป็นไปได้
หรือไม่ท่ีทางพ้ืนท่ีของเราจะทําเช่นน้ัน เอาน้ํามารวมกันแล้วบําบัดด้วยกัน 
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- คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ การบําบัดรวมโดยการสร้างท่อรวบรวมเป็นแนวคิดหน่ึงที่
ทางทีมท่ีปรึกษาและทางเทศบาลมองเห็น แต่มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการมาก
และมีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้ความเป็นไปได้ท่ีจะนํามาใช้ในพ้ืนท่ีตํ่าลงกว่าแนวทางการ
บําบัดฟ้ืนฟูภายในคลอง เน่ืองด้วยมีผลกระทบมากในการขุดวางท่อ ท่ีจะส่งผลต่อ
การจราจรอีกท้ังการติดต้ังป๊ัมนํ้าเพ่ือส่งต่อน้ําเสียสู่ระบบบําบัดก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่า
กระแสไฟฟ้า และไม่มีพ้ืนท่ีของราชการให้ใช้ในการสร้างบ่อกักเก็บน้ําเสีย ทาง
เทศบาลและทีมท่ีปรึกษามีการวิเคราะห์ถึงการแก้ไขปัญหานํ้าเสียโดยมองทุกๆ 
องค์ประกอบอย่างรอบคอบ แต่ละระบบดีด้อยต่างกันแล้วแต่ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

2) ต้องมีการขุดลอกคลองหรือไม่  
- คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ ต้องปรับพ้ืนคลอง ให้เหมาะสม บริเวณหลังคอนโดฯ ท่ีจะ

เป็นจุดติดต้ัง เป็นจุดที่ระดับน้ําไม่ลึก จําเป็นต้องปรับท้องคลองให้มีระดับนํ้าให้
เหมาะสมกับการทํางานของระบบบําบัดฟ้ืนฟูนี้ 

3) ค่าใช้จ่ายจากระบบมากเท่าไหรและใครจะดูแลรับผิดชอบ 
(1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินระบบเป็นเรื่องที่ชุมชนกังวล ขอให้เขียน TOR ให้ชัดเจนว่าใคร

จะรับผิดชอบ 
- คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ การดูแลระบบต้องแบ่งเป็นสองส่วน คือประกอบกัน

ระหว่างเทศบาลและชุมชน เทศบาลและชุมชนต้องหาทางออกร่วมกัน ต้องพูดคุยกัน
หาจุดลงตัวและกําหนดบทบาทรับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในด้านการจัดการ
นํ้าเสียท่ีสูงสุด โดยจะมีทีมท่ีปรึกษาให้คําแนนนําในเรื่องข้อมูลด้านวิชาการและมีการ
รับฟังความคิดเห็นในเวทีการพบกันครั้งต่อไป อีกทั้งทางเทศบาลเมืองบางกรวย มี
นโยบายจะจัดต้ังกองเจ้าหน้าท่ีเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทําหน้าท่ีรับผิดชอบ  

- ทางออกท่ีมองเห็นในตอนนี้คือเทศบาลดูแลสนับสนุนในด้านงบประมาณและชุมชน
ดูแลความปลอดภัยของระบบ   

- การเติมอากาศต้องใช้ไฟฟ้า 6 ถึง 12 ช่ัวโมง ในช่วงกลางวัน ใช้ระบบต้ังเวลาเปิดปิด
ให้ทํางานในช่วงกลางวัน เพ่ือป้องกันเรื่องมลพิลทางเสียงในช่วงเวลาพักผ่อน 

- การใช้ไฟฟ้าประมาณช่ัวโมงละ 5 บาท ระบบออกจะสามารถใช้ไฟเฟสเดียวหรือสาม
เฟสก็ได้ แต่อัตราค่าไฟเท่ากัน  

- ระยะเวลาการเปิดเครื่องเติมอากาศแปรไปตามอัตราการก่อนํ้าเสียที่ท้ิงลงมายังคลอง 
หากต่อไปมีการใช้กฏหมายอย่างเข็มแข็ง มีการบําบัดก่อนท้ิงนํ้าที่ดี ก็จะลดเวลาการ
เปิดระบบเติมอากาศให้น้อยลง ค่าไฟก็จะประหยัดลงไปด้วยเช่นกัน ถ้าฤดูกาลไหน
คุณภาพน้ําดีก็ไม่ต้องเปิดเคร่ืองเติมอากาศ  
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4) โครงการจะทําต่อไปนานเท่าไหร่ 
(1) โครงการนี้จะดําเนินอย่างต่อเนื่องไปกี่ปี ชุมชนกังวลว่าทางเทศบาลจะขาดความต่อเน่ือง

ในการดูแลการทํางานขอระบบเช่นในด้านการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า การซ่อมบํารุงท่อ ท่ีจําเป็นในการ run ระบบต่อไปภายหลังการสร้างระบบเสร็จ
แล้ว มี TOR ที่เขยีนไว้ว่าจะดูแลต่อไปอีกกี่ปี มีการประเมินคุณภาพนํ้าต่อไปอีกกี่ครั้ง การ
ประเมินการทํางานระบบห่างกันครั้งละกี่เดือน  

 
- คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ  สัญญาในการดําเนินงานของการศึกษาครั้งน้ี เริ่มต้นท่ี

การศึกษาความเหมาะสมและสิ้นสุดท่ีการออกแบบก่อสร้าง ส่วนของ TOR ของการ
ก่อสร้างโครงการนําร่องจะมีระยะเวลา 15 เดือน ลักษณะเป็นงานวิจัยประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบ มีการก่อสร้างระบบ และการเก็บคุณภาพนํ้าไปตรวจ หลังจาก
น้ันก็จะส่งมอบให้ทางเทศบาลและชุมชนดูแลต่อไป 

5) เสียงจากการทํางานของเคร่ืองเติมอากาศ                                 
(1) เม่ือเดินระบบเคร่ืองเติมอากาศจะทํางานเสยีงดังมากแค่ไหน 

- คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ  เสียงจากการทํางานของมอเตอร์ป๊ัมลมเติมอากาศ มีห้องที่
สร้างเพ่ือปิดคลุมสามารถช่วยลดเสียงได้อย่างดี ไซเลนเซอร์ แผ่นดูดซับเสียง ลดเสียง
ได้ร้อยละ 70 จากต้นกําเนิด ประกอบกับระยะท่ีต้ังไกลจากบ้านเรือนก็จะทําให้เสียง
น้ันเบาลงอีก ทางทีมงานจึงม่ันใจว่าจะไม่มีปัญหาเสียงรบกวนจากเครื่องเติมอากาศ
แน่นอน                   

(2) เสียงดังจากการทํางานของเคร่ืองเติมอากาศจะดังนานเท่าไหร่ 
-   คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ เพ่ือให้ระบบบบําบัดน้ําเสียทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยปกติจะมีการเปิดเครื่องเติมอากาศนานประมาณ 6-12ช่ัวโมงต่อวัน เลือกเปิด

ในช่วงกลางวันและปิดในช่วงกลางคืน ท้ังนี้การทํางานของเครื่องอาจจะต้องขึ้นอยู่กับ

ระดับความรุนแรงของปัญหาคุณภาพนํ้าในคลองด้วย คือถ้าหากนํ้ามีคุณภาพตํ่ามากก็

มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดเครื่องเป็นเวลานานขึ้น อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เหมาะสมกับ                        

ความต้องการของชุมชน ทางชุมชนจะมีส่วนตัดสินใจได้ในประเด็นเรื่องช่ัวโมงการเปิด

ระบบเติมอากาศน้ีอย่างแน่นอน 

6) ระบบทํางานอย่างไร 
- คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ   ระบบทํางานแบบอัตโนมัติ สั่งการโดยการเปิดปิดสวิตช์

เพ่ือเริ่มและหยุดทํางานมีเดียมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ มีตัวยึด เพ่ือให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ  
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7) โครงการจะเริ่มเม่ือไหร่ หากเป็นไปได้อยากขอให้จัดทําโดยเร็ว  
-   คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ ควดว่าจะเป็นช่วงต้นปีงบประมาณหน้า            

8) ใช้เวลาในการติดต้ังนานหรือไม่ 
- คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ   หลักจากปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสมการติดต้ังจะใช้เวลานาน

ประมาณ 3 เดือน   
9) มีการใช้ระบบบําบัดแบบนี้มานานหรือยัง 

-   คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ  ในต่างประเทศมีการใช้ระบบน้ีมานานแล้ว ในส่วนของ
ประเทศไทยก็มีการใช้งานท่ีหลอดตาโต เทศบาลตําบลแสนพลูดาษ และท่ีเทศบาล
ตําบลพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงก่อนการติดต้ังระบบฯ ในชุมชนน้ี ทาง
โครงการภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลเมืองบางกรวยจะมีการจัดให้ผู้นําชุมชนและ
ตัวแทนชาวบ้านไปศึกษาดูงาน ในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงดําเนินการมา
นานประมาณ 4 ปีแล้ว เพ่ือช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพการทํางานของระบบน้ีอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อน        

10)  ระบบสามารถบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสากรรมได้หรือไม่  
-   คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ  การทํางานของระบบจะมีส่วนช่วยให้คุณภาพนํ้าโดยรวมดี

ขึ้น ใสขึ้น มีกลิ่นรบกวนลดลง สามารถใช้บําบัดนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้แต่
จะต้องมีการออกแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับประเภทของน้ําเสีย ท้ังน้ีชุมชนสามารถ
ม่ันใจได้ว่าคุณภาพนํ้าโดยรวมจะดีขึ้นอย่างแน่นอน 

11)  ชุมชนเกรงว่าเทศบาลจะไม่มีเวลาและกําลังคนมาดูแล อยากขอคําม่ันสัญญาจากเทศบาลว่า
จะไม่ทอดทิ้งชุมชนหลังติดต้ังระบบไปแล้ว  

   คําตอบจากผู้เช่ียวชาญคือ ทางเทศบาลมีความเป็นห่วงกับปัญหาน้ําเสียในชุมชน จึงได้
มีโครงการน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ความ
ร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วน วันนี้จากการจัดลําดับความเร่งด่วนและความพร้อมของ
พ้ืนที่ ทางทีมงานได้เลือกพ้ืนที่น้ีเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ ก็ต้องขอความร่วมมือจากภาค
ประชาชนด้วย อย่างไรก็ตามทางทีมท่ีปรึกษาโครงการจะนําประเด็นนี้ใส่ในเล่ม
รายงานเพื่อส่งต่อถึงเทศบาลฯ และขอให้ทราบว่ายังมีเวทีการพบปะเพื่อช้ีแจงประเด็น
ห่วงกังวลของชุมชนต่อโครงการฯ อีกในครั้งต่อๆ ไป จึงจะขอทุกท่านเข้าร่วมกับ
โครงการฯ ในครั้งต่อๆ ไปด้วย   
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รูปท่ี 13.3.1-1 ภาพบรรยากาศการหารือกับผู้นําชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด เทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบรุี ณ ลานเอกประสงค์ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด  

วันจันทรท่ี์ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
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13.4 การศึกษาดูงาน  
 

13.4.1 การศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตําบลแสนภดูาษและเทศบาลตําบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ท่ีปรึกษาได้จัดให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองบางกรายไปศึกษาดูงานระบบฟ้ืนฟูคุณภาพ
นํ้าคลอง เม่ือวันจันทร์ท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ เทศบาลตําบลแสนภูดาษ
และเทศบาลตําบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 73 คน ดัง
แสดงในตารางท่ี 13.4.1-1 
 

ตารางท่ี  13.4.1-1  จํานวนผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน 

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) 
1. สํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 26 
2. สภาเทศบาลเมืองบางกรวย 4 
3. ผู้นําชุมชน  

 ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด 10 

 ชุมชนทวีโรจน์ 11 

 ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม 7 

 ชุมชนสินพัฒนา 6 

 ชุมชนสังข์ฉิมพัฒนา 3 

 ชุมชนวัดโพธ์ิเผือก 3 

 ชุมชนหมู่บ้านสินธรา 2 

 ชุมชนสุนทรศิริ 1 
รวม  73 
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รูปท่ี 13.4.1-1 บรรยากาศการจัดการศึกษาดูงานระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําเสียในคลอง 
ณ เทศบาลตําบลแสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา 

วันท่ี 12 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 11.30 น.  
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รูปท่ี 13.4.1-1 บรรยากาศการจัดการศึกษาดูงานระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําเสียในคลอง 
ณ เทศบาลตําบลแสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา 

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 11.30 น.  (ต่อ) 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-29 

 

รูปท่ี 13.4.1-2 บรรยากาศการจัดการศึกษาดูงานระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําเสียในคลอง 
 ณ เทศบาลตําบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 12.00 – 12.30 น. 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-30 

 

13.5 การจัดประชมุครั้งท่ี 2 (ปัจฉมินิเทศโครงการ) โครงการสํารวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมอืงบางกรวย จังหวัดนนทบุร)ี 
 

 การจัดประชุมครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เป็นการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงและนําเสนอผล
การศึกษารวมถึงทางเลือกที่ทีมที่ปรึกษาวิเคราะห์ได้และเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทํางานของ
ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าในคลอง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อผลการศึกษาเพ่ือนําไปปรับปรุงโครงการ
พัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงได้ดําเนินการ
เม่ือวันจันทร์ท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชลธี 1 ช้ัน 1  โรงแรม ซัน
ธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณไพศาล บัวแตง ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย เป็น
ประธานในการประชุม  

 

13.5.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

  กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานส่วนต่างๆ ในเทศบาลเทศบาลเมืองบาง
กรวย ตัวแทนจากสภาเทศบาล และผู้นําชุมชน รวมจํานวนท้ังสิ้น 73 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1-1 (รายช่ือ
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงไว้ในภาคผนวก 1-1) สําหรับบรรยากาศการประชุมครั้งท่ี 2 แสดงในรูปท่ี 13.5.1-1  
 

ตารางที่ 13.5.1-1  จํานวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสํารวจ 
ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนผู้เข้ารว่ม (คน) 
4. สํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 26 
5. สภาเทศบาลเมืองบางกรวย 4 
6. ผู้นําชุมชน  

 ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด 10 

 ชุมชนทวีโรจน์ 11 

 ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม 7 

 ชุมชนสินพัฒนา 6 

 ชุมชนสังข์ฉิมพัฒนา 3 

 ชุมชนวัดโพธ์ิเผือก 3 

 ชุมชนหมู่บ้านสินธรา 2 

 ชุมชนสุนทรศิริ 1 
รวม  73 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-31 

 

13.5.2 สรุปประเด็นท่ีได้จากเวทีการรับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในทีป่ระชุม 
 

การประชุมได้พูดคุยถึงประเด็นต่างๆ และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปัญหาสําคัญและข้อเสนอแนะ ได้แสดงในตารางท่ี 
13.5.2-1 

 

ตารางท่ี 13.5.2-1 สรุปประเด็นจากเวทีการรับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดประชุม
ครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)  

ประเด็น คําถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. การทํางานของระบบการ

ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในคลอง 

คําถามจากตัวแทนชุมชนวัดลุ่มคงคาราม 
- การทํางานของปั๊มเติมอากาศ และป๊ัมหมุนเวียนน้ํา ทํางานอย่างไร 

จะเปิดปิดเม่ือไหร่ ควบคุมอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ เหมือนป๊ัมตู้ปลา
หรือเปล่า 

คําตอบจากผู้เชี่ยวชาญ อ.รวิช ทวีทรัพย์    
- การทํางานของปั๊มแบ่งออกเป็นสองส่วน คือระบบการป๊ัมนํ้าและ

ระบบป๊ัมเติมอากาศซึ่งจะทํางานแบบอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ตั้งเวลา 
(Timer) สั่งการโดยการเปิดปิดสวิตช์เพ่ือเริ่มและหยุดทํางาน 
ควบคุมง่าย ไม่ซับซ้อน 

- ด้านระบบการป๊ัมนํ้าเพ่ือหมุนเวียนนั้น จะจําเป็นในบางพื้นท่ีท่ีมี
การปิดประตูน้ําเพ่ือช่วยให้นํ้าไหลเวียน ตัวปั๊มคล้ายปั๊มนํ้าท่ีใช้ใน
บ้าน ควบคุมง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถตั้งเวลาได้เช่นกัน 

คําตอบจากผู้เชี่ยวชาญ อ.ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ 
- การเปิดปิดเครื่องเติมอากาศสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคุณภาพน้ํา

คลองท่ีต้องการ หากต้องการคุณภาพน้ํ าดีมากก็จะต้องเปิด
ตลอดเวลา แต่ก็สามารถลดช่วงเวลาการเติมอากาศได้ เช่น เปิดเม่ือ
มีน้ําเสียเกิดขึ้นปริมาณมากๆ ในช่วงกลางวันเพราะกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดน้ําเสียอยู่ในช่วงกลางวันเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาก็จะปิด
ในช่วงกลางคืนเพ่ือลดปัญหาการเกิดเสียงรบกวนในช่วงเวลาผัก
ผ่อนของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง  

2. ความย่ังยืนของโครงการใน
ด้ า น ก า ร ส นั บ ส นุ น ค่ า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ของระบบอย่างต่อเนื่อง 

คําถามจากตัวแทนชุมชนทวีโรจน์ 
- โครงการนี้จะดําเนินอย่างต่อเนื่องไปกี่ปี ชุมชนกังวลว่าทางเทศบาล

จะขาดความต่อเน่ืองในการดูแลการทํางานขอระบบเช่นในด้านการ
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าไฟฟ้า การซ่อมบํารุงท่อ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-32 

 

ตารางท่ี 13.5.2-1 สรุปประเด็นจากเวทีการรับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดประชุม
ครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)  

ประเด็น คําถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานระบบต่อไปภายหลังการสร้างระบบเสร็จ
แล้ว  

คําตอบจากนายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 
- ทางเทศบาลจะจ่ายค่าไฟกระแสไฟฟ้าไปเรื่อยๆ เน่ืองจากคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล ทางเทศบาลมีหน้าท่ี
ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ีให้ได้ดีท่ีสุด จะจ่ายนาน
ไปจนกว่าผู้ท่ีก่อให้เกิดมลพิษจะจ่ายค่าบําบัดมลพิษตามกฎหมาย
โดยจะดําเนินการเมื่อมีการออกกฎหมายออกมากํากับชัดเจน หรือ
หากชุมชนใดสมัครใจท่ีจะเป็นชุมชนนําร่องในการจัดการด้วย
แนวทางน้ีคือจะรวมตัวกันเป็นชุมชนต้นแบบท่ีจะจ่ายค่าบําบัด
มลพิษด้วยตนเองก็สามารถทํา MOU ร่วมกันกับทางเทศบาลได้ 

ความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ ชาติ เจียมไชยศรี (ผู้จัดการโครงการ) 
- ระบบท่ีเรากําลังติดตั้งนี้ มีความยืดหยุ่นของการบําบัดได้ตาม

คุณภาพน้ําท่ีเข้ามาสู่ระบบ ซ่ึงนั่นหมายถึงถ้าชุมชนช่วยกันลด
ปัญหามลพิษท่ีระบายลงสู่แหล่งน้ํา ภาระรับผิดชอบของเทศบาลใน
เรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าก็จะลดลง การประหยัดน้ํา มีการติดตั้งระบบ
บําบัดในครัวเรือน มีการใช้ถังดักไขมัน ก็จะลดระยะเวลาการ
ทํางานของระบบลง ค่าไฟฟ้าก็จะน้อยลง  

3. การลดปัญหาน้ํ าเสียด้วย

วิธีการสร้างความตะหนัก

และสร้างจิตสํานึก 

คําถามจากตัวแทนชุมชนทวีโรจน์ 
- ในฐานะท่ีชุมชนเป็นผู้ก่อให้เกิดน้ําเสียเป็นหลัก ทางเทศบาลมี

แนวคิดอย่างไรในการดําเนินการเรื่องการสร้างจิตสํานึก สร้างความ
ตะหนัก เพ่ือให้การก่อนํ้าเสียลดลง ทางเทศบาลจะมีนโยบาย
อย่างไร จะมีการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ หากจะทํา จะทําในอีกกี่
ปีข้างหน้านี้ 

คําตอบจากนายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 
- เทศบาลดําเนินการอย่างเข้มงวดกับบ้านท่ีสร้างใหม่ โดยหน่วยงาน

ท่ีกํากับดูแลคือกองช่าง ทุกบ้านท่ีขออนุญาตก่อสร้างจะต้องมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนขนาด 1,600- 2,000 ลิตร ก่อนปล่อยน้ํา
ท้ิงลงคลองหรือลําลางสาธารณะ ซ่ึงกองช่างจะไปแนะนํา กําชับ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-33 

 

ตารางท่ี 13.5.2-1 สรุปประเด็นจากเวทีการรับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดประชุม
ครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)  

ประเด็น คําถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ควบคุมในการก่อสร้าง โดยต้องมีภาพส่งมาให้ตรวจสอบก่อนขอ
เลขท่ีบ้าน และในกรณีหมู่บ้านจัดสรรก็ต้องมีระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมอีกขั้นตอนหนึ่งตามกฎหมายกําหนดหากเป็นอาคารชุด หอพัก 
คอนโดท่ีจะก่อสร้างก็ต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมี
การกําหนดให้ทําระบบบําบัดน้ําเสียรวมก่อนปล่อยท้ิงเช่นกัน ใน
ส่วนของบ้านเก่าท่ีอยู่อาศัยมาก่อนแล้วหรือผู้ประกอบการรายเก่า
น้ัน ยังไม่มีมาตรการบังคับใช้ชัดเจน แต่หากเป็นผู้ประกอบการ 
หอพัก ฯลฯ จะมีกฎหมายบังคับให้ติดตั้งระบบบําบัดและต้อง
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ําทุกๆ เดือน  

- ในการติดตามการดําเนินการว่าทุกระบบท่ีติดตั้งไปน้ันมีการ
ดําเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่ มีการเปิดเดินเครื่องระบบบําบัด
ด้วยการเติมอากาศหรือไม่ ทางเทศบาลก็จะส่งเจ้าหน้าท่ีของกอง
ช่างและเทศกิจไปตรวจติดตามดูเป็นระยะ 

4. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ้า

เสีย  

คําถามจากตัวแทนชุมชนทวีโรจน์ 
- การดําเนินการด้านการกํากับควบคุมสถานประกอบการท่ีเป็น

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างดีหรือไม่เพราะจากท่ีชุมชนเห็นคือ
นํ้าท้ิงจากโรงงานลงสู่ลําคลองมีการปนเปื้อนสีจากการพิมพ์ต่างๆ 
อยู่เสมอ 

- และในกรณีท่ีสถานประกอบการใหญ่ๆ เช่น คอนโด หมู่บ้านขนาด
ใหญ่ โรงแรม มักมีโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่ ผลดีด้านการบําบัด
น้ันไม่เป็นข้อสงสัย แต่ปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนนั้นมีมาก จึงอยากทราบว่าปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจะแก้
อย่างไร 

คําตอบจากนายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 
- ในกรณีความเดือนร้อนราํคาญจากสถานประกอบการน้ัน หากมีการ

ร้องเรียน ทางเทศบาลจะมีการดําเนินการจะเริ่มท่ีมาตรการระดับ
เบาไปสู่ระดับท่ีหนักแน่นมากขึ้น ในกรณีท่ีกล่าวมานี้ต้องยอมรับว่า
การตรวจสอบดูแลอาจจะยังไม่ท่ัวถึง เนื่องจากสถานประกอบการ
ในเขตพ้ืนท่ีมีมาก อย่างไรก็ตามขอขอบคุณท่ีแจ้งเข้ามา ก็จะให้
เจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบอีกครั้ง 
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ตารางท่ี 13.5.2-1 สรุปประเด็นจากเวทีการรับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดประชุม
ครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)  

ประเด็น คําถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

5.  การขั งขอ ง นํ้ าหน้ าหมู่ บ้ าน

บรรจงนิเวศ 

คําถามจากตัวแทนชุมชนทวีโรจน์ 
- หน้าหมู่บ้านบรรจงนิเวศเดิมเป็นคลองท่ีอุดมสมบรูณ์ มีปลา มีเต่า

อาศัยอยู่ตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันมีการตัดถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
แล้วการฝังท่อไม่เหมาะสมทําให้ทางเดินน้ําถูกปิดกั้น ตันตรงโค้ง
พอดี น้ําไม่ไหนลงสู่คลองบางกรวย ถ้าน้ําไหนผ่านใต้ถนนได้สะดวก
นํ้าก็จะไม่เน่าเสีย 

- หมู่บ้านบรรจงนิเวศน์  ซอย  5 และ ซอย 7 ท่อน้ํ าไม่ระบาย
เนื่องจากท่อไม่ตรง ส่วนซอย 1 และ 3 ท่อเล็กไม่เหมาะสม 
กลายเป็นบ่อน้ําเสียในปัจจุบัน 

คําตอบจากนายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 
- ปัญหานี้ทางเทศบาลรับทราบดีและลงมือแก้ไขไปแล้ว แต่ยังมี

อุ ป ส รรค ท่ี ท่ อ สู งก ว่ าน้ํ า  เ น่ื อ งจาก มี ท่ อ ส าย ไยแ ก้ ว ข อ ง
องค์การโทรศัพท์ขวางอยู่ การแก้ไขจึงไม่สามารถขุดลงลงไปกว่าน้ัน
ได้อีกเพราะจะทําความเสียหายต่อระบบขององค์การโทรศัพท์ได้  

- วิธีการแก้ไขท่ีจะทําต่อไปคือการติดตั้งระบบบําบัดนี้แล้วผันนํ้ามาลง
สู่คลองบางกรวยผ่านทางคลองสวยนํ้าใสแทนก็น่าจะช่วยแก้ปัญหา
ได้ 

คําตอบจากผู้เชี่ยวชาญ อ.ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ 
- ทีมท่ีปรึกษาทราบถึงปัญหานี้เช่นกันและได้ศึกษาปัญหาของพ้ืนท่ีนี้

มาแล้วว่ามีการแก้ปัญหาแบ่งเป็น 2 ประเด็น  
      1.ปัญหานํ้าในคลองกลางหมู่บ้านเน่าเสีย ต้องทําให้น้ํามี
คุณภาพดีขึ้น ซึ่งต้องทําการขุดท้องคลองให้ลึกขึ้นเพ่ือติดตั้งระบบ
ฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าคลองสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
และได้ออกแบบระบบฯ ท่ีสามารถรับภาระน้ําเสียได้สูงถึง 400 ลบ.
ม.ต่อวันซ่ึงสูงกว่าปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน จึงม่ันใจได้
ว่ าระบบจะสามารถรองรับภาวะฉุ ก เฉิน ต่ างๆ  ได้ อ ย่ าง มี
ประสทิธิภาพตลอดเวลา 
     2. ด้านการระบายนํ้าออก ท้องคลองท่ีทวีโรจน์ต่ําท่ีสุดตามรูป
แบบเดิมท่ีต้องชักน้ําจากคลองบางกรวยเข้ามาใช้ในการเกษตร 
ระดับของท้องคลองสวยนํ้าใสก็สูงกว่าระดับท้องคลองในหมู่บ้าน 
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ตารางท่ี 13.5.2-1 สรุปประเด็นจากเวทีการรับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดประชุม
ครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)  

ประเด็น คําถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ทําให้น้ําขังในบริเวณนั้น ทางทีมท่ีปรึกษาจะใช้หลักทางวิศวกรรม
มาดําเนินการ ระบบบําบัดฟ้ืนฟูนี้จะทําให้นํ้าท่ีขังเป็นน้ําท่ีมีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างแน่นอน 

6. ระบบบําบัดน้ําเสียรวมจะ

เกิดขึ้นได้หรือไม่ 

คําถามจากตัวแทนชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด 
- อยากให้แผนระยะยาวมีการวางแผนถึงการสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย

รวมด้วยเพื่อรองรับชุมชนท่ีขยายต่อไปอนาคต เพราะคิดว่า
เหมาะสมและจําเป็นท่ีจะวางรางฐานของการวางท่อรวบรวมและ
สร้างบ่อบําบัดไว้ตั้งแต่วันนี้ เพราะใน 20 ปีข้างหน้าอาจจะทําได้
ยากกว่า มีปัญหาอุปสรรคมากกว่าท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน โดยส่วนตัวผู้
พูดนี้เข้าใจและเห็นด้วยกับโครงการน้ีเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่อยากให้
มองข้ามระบบบําบัดรวมไป 

คําตอบจากนายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 
- ระบบบําบัดน้ําเสียรวมเป็นการบําบัดน้ําเสียท่ีดี แต่ใช้งบประมาณ

สูงและทางเทศบาลเมืองบงกรวยไม่มีท่ีดินท่ีจะใช่ก่อสร้างระบบ ขอ
ยกตัวอย่างเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีประชาชน 1 หม่ืนคน กําลัง
การบําบัดเพียง 60 % ยังต้องท่ีใช้พื้นท่ี 50 - 60 ไร่ในการก่อสร้าง 
ซ่ึงไม่สามารถทําได้ในพ้ืนท่ีบางกรวย ปัญหาอุปสรรคท่ีเคยผ่านมาใน
การหาจุดติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียย่อยท่ียังต้องไปขอตามวัดต่างๆ 
เพ่ือติดตั้ง ปัญหาเรื่องพื้นท่ีเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถทําได้ในตอนน้ี 

ความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ ชาติ เจียมไชยศรี (ผู้จัดการโครงการ) 
- ปัญหาหลักของการบําบัดน้ําเสีย คือเรื่องการรวบรวมนํ้าเสียหรือ

การวางท่อ ในปัจจุบันมีแนวคิดการกระจายศูนย์การจัดการออกไป
เป็นหน่วยย่อย เพราะการสร้างระบบขนาดใหญ่ในปัจจุบัน อาจ
เป็นไปได้ยาก ใช้งบประมาณสูง ใช้พ้ืนท่ีจํานวนมากท้ังการดูแล
ระบบยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง การเน้นการบําบัดขนาดเล็กควบคู่ไป
กับการฟื้นฟูภายในแหล่งน้ําโดยตรง กรณีท่ีไม่สามารถรวบรวมน้ํา
เสียได้นั้น จึงเป็นแนวทางท่ีจะจัดการเพื่อให้คุณภาพน้ําดียิ่งขึ้น โดย
ลดอุปสรรคปัญหาต่างๆ ออกไป  

คําตอบจากผู้เชี่ยวชาญ อ.ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 13 งานประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-36 

 

ตารางท่ี 13.5.2-1 สรุปประเด็นจากเวทีการรับและการฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดประชุม
ครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)  

ประเด็น คําถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

- ทีมท่ีปรึกษาทําการมองถึงแนวทางการบําบัดไว้ 4 แนวทาง คือ  
1. ระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
2. ระบบฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในคลอง 
3. ระบบบําบัดน้ําเสียปลายท่อ 
4. ผสมผสานกันระหว่างการบําบัดปลายท่อและการฟื้นฟูคุณภาพ

น้ําในคลอง 
         ซ่ึงเม่ือพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเรื่องคุณภาพ 
น้ําท่ีผ่านการบําบัดแล้วนั้นพบว่าในปัจจุบันนี้เหมาะกับแนวทางท่ี 4 มาก
ท่ีสุดใน หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยใดๆ ก็ตาม สามารถนํา
ทางเลือกด้านอื่นๆ ท่ีทําการศึกษาไว้มาใช้ได้เลย 

7. พ้ืนท่ีต้นแบบของระบบฟื้นฟู

คุณภาพน้ําในคลอง 

ความคิดเห็นจากนายไพศาล บัวแตง (ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย) 
- โครงการนําร่องท่ีจะเกิดขึ้นและจะเป็นท่ียอมรับหรือไม่ จะมีปัญหา

อุปสรรค และมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีหรือไม่น้ัน ยังต้องศึกษากัน
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามทางเทศบาลก็จะไม่หยุดย้ังในการดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงการจะมี
ประโยชน์ต่อประชาชน  

 

  



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ ( Final Report) 
บทที่ 13 งานประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 13-37 

 

3.5.3. สรุปความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

 จากการแจกแบบประเมินความพึงพอใจจํานวน 73 ฉบับ พบว่ามีผู้ตอบแบบประเมินและ
ส่งคืนเป็นจํานวน 63 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.30 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.56 
และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.44 แสดงในตารางท่ี 13.5.3-1 

 

ตารางท่ี 13.5.3-1ตารางสรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมคร้ังท่ี 
2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)  

ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

 ชาย 28 44.44 

 หญิง 35 55.56 

รวม 63 100.00 
หน่วยงาน 
 สํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 25 39.68 

 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย 4 6.35 

 ผู้นําชุมชน 34 53.97 
รวม 63 100.00 

2)  ระดับความความพึงพอใจต่อการจัดประชุม 

เกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจแสดงในตารางท่ี 1-4 และตารางท่ี 1-5 ตามลําดับ โดย
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจในการจัดประชุมครั้งท่ี 2 แสดงในตารางที่ 13.5.3-2 

 

ตารางท่ี 13.5.3-2 เกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัดความความพึงพอใจในการจัดประชุม 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 
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สําหรับเกณฑ์การแปลผลความความพึงพอใจในการจัดประชุมได้ กําหนดไว้ 5 ระดับ (ตารางท่ี 
13.5.3-3) โดยแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยจากสูตรดังน้ี  

 

 (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) = (5 -1) = 0.80 
  จํานวนระดับ      5  
 

ตารางท่ี 13.5.3-3 เกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจในการจัดประชุม 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

น้อยมาก 1.00 - 1.80 
น้อย 1.81 – 2.60 

ปานกลาง 2.61 – 3.40 
มาก 3.41 – 4.20 

มากท่ีสุด 4.21 – 5.00 

 จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุม ใน ตารางท่ี 13.5.3-4 ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความพึงพอใจ ในการจัดการประชุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อเนื้อหา สาระ ของการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก 

2) ความพึงพอใจต่อรูปแบบของการจัดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
3) ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดประชุม เช่นการเปิดโอกาสให้ซักถามผู้เข้าร่วมประชุม

มีความพึงพอใจในระดับมาก 
4) ความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดการประชุมต่อผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
5) ความพึงพอใจต่อการอํานวยความสะดวกระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก 
6) ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
7) ความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
8) ความพึงพอใจอาหารและเครื่องด่ืม ต่อผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
9) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก 
10) ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ตารางท่ี 3.5.3-5 เกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัดความความรุนแรงผลกระทบจากปัญหาน้ําเสียใน
เขตเทศบาลเมืองบางกรวย  

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

 
 สําหรับเกณฑ์การแปลผลความความรุนแรงกําหนดไว้ 5 ระดับ โดยแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยจากสูตร
ดังน้ี  

 (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) = (5 -1) = 0.80 
  จํานวนระดับ      5  

ตารางที่ 13.5.3-4  สรุปความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความพึงพอใจ
ในการจัดประชุมคร้ังที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย 

ระดับความความพึงพอใจในการจัดประชุม 
ความพึงพอใจในการจัดประชุม 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ 

9. เน้ือหา สาระ ของการจัดประชุม 4.03 มาก 
10. รูปแบบของการจัดประชุม 3.92 มาก 
11. การมีส่วนร่วมในการจัดประชุม เช่นการเปิดโอกาสให้

ซักถาม 
4.10 

มาก 
12. ระยะเวลาในการจัดการประชุม 3.75 มาก 
13. การอํานวยความสะดวกระหว่างการประชุม 4.13 มาก 
14. เอกสารประกอบการประชุม 4.05 มาก 
15. สถานท่ีจัดประชุม 4.30 มาก 
16. อาหารและเครือ่งด่ืม 4.25 มาก 
9.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 4.22 มาก 
10. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการประชุม 4.16 มาก 
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ตารางท่ี 13.5.3-6 เกณฑ์การแปลผลความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาน้ําเสีย  

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
น้อยมาก 1.00 - 1.80 
น้อย 1.81 – 2.60 

ปานกลาง 2.61 – 3.40 
มาก 3.41 – 4.20 

มากท่ีสุด 4.21 – 5.00 

จากตารางท่ี 13.5.3-7 การประเมินความรุนแรงของปัญหานํ้าเสีย ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1) ปัญหาเรื่องกลิ่นมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
2) ปัญหาแมลงวันมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
3) ปัญหายุงมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4) ปัญหาหนูมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
5) ปัญหาต่อสุขภาพอนามัยมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 

ตารางท่ี 13.5.3-7 สรุปความคิดเห็นด้านความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวย การจัดประชุมคร้ังท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสํารวจ ศึกษาความเหมาะสม 
และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย 

ผลกระทบจากปัญหาน้ําเสีย 
ความรุนแรง 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ปัญหาเรื่องกลิ่น 3.90 มาก 
2) ปัญหาแมลงวัน 3.56 มาก 
3) ปัญหายุง 4.10 มาก 
4) ปัญหาหนู 3.79 มาก 
5) ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย 3.75 มาก 
6) ปัญหาต่อการท่องเที่ยว 3.49 มาก 
7) ปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจส่วนตัว 3.33 ปานกลาง 
8) ปัญหาในการนํานํ้ามาใช้อุปโภค เช่น อาบ ล้างจาน 3.79 มาก 
9) ปัญหาในการนํานํ้ามาใช้ด่ืม / ประกอบอาหาร 3.67 มาก 
10) ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้การเกษตรได้ 3.54 มาก 
11) ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 3.60 มาก 
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6) ปัญหาต่อการท่องเที่ยวมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
7) ปัญหาต่อกิจการค้าธุรกิจส่วนตัวมีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง 
8) ปัญหาในการนํานํ้ามาใช้อุปโภค เช่น อาบ ล้างจานมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
9) ปัญหาในการนํานํ้ามาใช้ด่ืม / ประกอบอาหารมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
10) ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้การเกษตรได้มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
11) ไม่สามารถนํานํ้ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
 

13.5.4 ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม 
 

1) แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเสียในคลอง     

- แก้ไขปัญหาการท้ิงขยะในคลอง 
- ใช้กฎหมายต่อโรงงานต่างๆปฏิบัติตาม 
- ให้ความรู้การแก้ไขปัญหานํ้าเสียต่อชุมชนเป็นประจํา 
- ทําให้เกิดการแข่งขันในการแก้ไขน้ําเสีย แข่งกันในระหว่างชุมชน 
- ดําเนินการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียในชุมชน 
- ต้องลอกคลองต่างๆในทุกๆหมู่บ้านให้มากท่ีสุดและบ่อยๆ 
- ควรให้แต่ละบ้านมีท่อกักไขมันก่อนปล่อยนํ้าเสียลงท่อระบายนํ้า หรือมีบ่อกักน้ําเสียก่อน

ปล่อยนํ้า 
- ไม่ควรท้ิงขยะลงในคลอง 
- เทศบาลควรรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการใช้นํ้าของแต่ละชุมชน เห็นความสําคัญของนํ้า 
- ขอให้ดําเนินการตามโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วและขอให้เป็นความถาวรย่ังยืนด้วย 
- รณรงค์การแก้ไขปัญหา จัดประชุมกันบ่อยๆ 
- ขอให้รีบทําบําบัดนํ้าเสียโดยเร็ว (เติมอากาศในลําคลอง) 
- แก้ไขปัญหาการท้ิงขยะในคลอง 
- ลดปัญหานํ้าเสียจากการบําบัดนํ้าเสียและบ่อดักไขมันจากครัวเรือน 
- เริ่มต้นจากการปลูกจิตสํานึกให้กับคนในชุมชนก่อน 
- สร้างข้อตกลงและกําหนดโทษของการทิ้งขยะและของเสียลงคลองและทางระบายนํ้า 
- ต้องสร้างจิตสํานึกของประชาชนไม่ท้ิงขยะลงลําคลองและติดต้ังถังบําบัดนํ้าเสียทุก

บ้านเรือนก่อนท้ิงลงบ่อนํ้าสาธารณะประโยชน์ 
 

2) แนวทางการบําบัดน้ําเสียของแต่ละชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาล  
- ติดต้ังระบบบําบัดเป็นจุดๆ ให้เหมาะตามสภาพชุมชน 
- สร้างความตระหนักของผลเสยีของน้ําเสียและขยะมูลฝอย 
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- ส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ่อดักไขมันและบําบัดนํ้าเสียจัดการประกวดชุมชนบําบัดและ
จัดการนํ้าเสีย 

- ปลูกจิตสํานึกและให้รู้รักษากนัอย่างดี 
- ชุมชนรณรงค์ให้บําบัดน้ําเสียเบ้ืองต้นด้วยการติดต้ังถังบําบัดนํ้าเสีย ถังดักไขมันให้ชุมชน

เห็นความสําคัญและโทษในการปล่อยนํ้าเสียก่อนบําบัดนํ้า 
- นํ้าเหม็นคลองวัดจันทร์ 
- ควรจัดทําการบําบัดนํ้าเสียโดยการติดต้ังเครื่องบําบัดตามที่มาดูงานท่ี ต.แสนภูดาษ 
- ต้องทําให้คลองในหมู่บ้านแต่ละคลองมีทางที่ทะลุไปที่คลองบางกรวยให้ได้ เพ่ือจะได้ทําไห้

นํ้าในคลองเล็กๆไหลลงไปที่คลองบางกรวยได้ 
  

3) ข้อสงสัยและความห่วงกังวลท่ีมีต่อระบบฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าในคลอง BIOLOGICAL CONTACT 
OXDATION (BCO) PROCESS 

- ถ้าเครื่องเสีย จะซ่อมอย่างไร ผู้ใดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
- ไม่มีข้อสงสัย เพราะได้มาดูงานท้ัง 2 ท่ีแล้วและได้ฟังการบรรยายจากท่านอาจารย์และท่าน

ปลัดทั้ง 4 ท่านพร้อมตอบคําถามต่างๆ และเข้าใจมากขึ้น 
- เลี่ยง พลังงาน การบํารุงรักษาป้ัม 
- กลัวต่อไปจะเป็นอนุเสาวรีย์เหมือนอย่างหลายโครงการที่มองเห็นกันมาแล้วในอดีต 
- การดูแลรักษาและความต่อเน่ืองของชุมชนท่ีมีต่อโครงการ 
- การทํางานอย่างต่อเน่ืองจะไปได้นานแค่ไหน 
- ตําแหน่งท่ีจะก่อสร้างจะเกิดเสียงรบกวน ทําให้ไม่ให้ความร่วมมือท่ีจะทําให้ติดถังตัวเติม

อากาศ 
- ควรหาตําแหน่งที่รบกวนชุมชนน้อย       

4) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ       
- คลองหมู่บ้านทวีโรจน์อยากให้ดูต้ังแต่ต้นเหตุคือมีการขุดลอกบ่อยๆและมีการระบายนํ้าท่ีดี 
- การรณรงค์สร้างจิตสํานึกในเขตเทศบาลในการใช้น้ํา เทศบาลควรใช้กลยุทธ์ในเชิงรุก 
- ทําจริงๆตามท่ีได้คิด ได้ลงมือแล้ว ขอให้ทําต่อไป 
- ควรให้กฎหมายมีอํานาจบังคับการทําลายมลพิษ ให้เข้มข้นลงโทษอย่างแรงขึ้น 
- ถังแซทที่ใช้อยู่ทุกวันดีหรือไม่ 
- ทุกๆ บ้านเห็นควรจัดหาถังบําบัดมาไว้บําบัดก่อนทิ้งลงคูคลองครับ (ถังดักไขมัน) 
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13.5.5  บรรยากาศการจัดการประชุมครั้งท่ี 2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและรับเอกสาร ผู้แทนคณะที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวรายงาน 

 
ปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองบางกรวยกล่าวเปิดการประชุม มอบของท่ีระลึกแดป่ระธานในพิธี 

 
ทีมที่ปรึกษานําเสนอข้อมูลของโครงการ ทีมที่ปรึกษานําเสนอข้อมูลของโครงการ 

 
รูปท่ี 13.5.5-1 บรรยากาศการจัดการจัดประชุมครั้งท่ี 2 (ปัจฉมินิเทศโครงการ) 
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การตอบคําถามข้อห่วงกังวลจากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลของโครงการ 

  

  
ผู้เข้าประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
ผู้เข้าประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
รูปท่ี 13.5.5-1 บรรยากาศการจัดการจัดประชุมครั้งท่ี 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) 

โครงการสํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมนํ้าเสีย 
และระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย (ต่อ) 

 
 
 


