บทนำ
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา และเป็นเมืองปริมณฑล ซึ่งมี
พื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ท้าให้ได้รับการวางแผนจัดการในด้านเส้นทางคมนาคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นที่อยู่อาศัย ส้านักงาน ศูนย์การค้า และพาณิชยกรรม
เทศบาลนครนนทบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ 38.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคม จึงมีความเจริญ มีการขยายตัวของเมืองใน
ด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2546 มีประชากร 270,813 คน แต่กลับพบว่า ปริมาณน้้าเสียจากชุมชนที่เกิดจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ น้้าเสียจากบ้านพักอาศัย ศูนย์การค้า ส้านักงาน โรงเรียน ตลาดสด ร้านอาหาร
สถานบริการ เป็นต้น มีปริมาณเพิ่มชึ้นตามการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไม่สามารถรองรับการขยายตัวได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งระบบระบายน้้าที่มีอยู่เดิมก็ยังคงระบายน้้าทุกประเภทลงสู่ล้า
คลองต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมกับแม่น้าเจ้าพระยาโดยไม่ได้ผ่านการบ้าบัด ท้าให้คุณภาพของน้้าในล้าคลองต่างๆ และแม่น้า
เจ้าพระยามีคุณภาพเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาและความจ้าเป็นในการบ้าบัดน้้าเสียจาก
ชุมชนจึงได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จ้ากัด ร่วมกับ บริษัท
แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ด้าเนินการจัดท้าแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียของ
เทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ
พื้นที่ประชานิเวศน์ และพื้นที่รัตนาธิเบศร์ (ดังรูปที่ 1)
พื้นที่ประชานิเวศน์ ครอบคลุมพื้นที่ราว 1 ใน 3 ของพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี พบว่าใน ปี พ.ศ.
2554 จะมีปริมาณน้้าเสีย 38,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
พื้นที่รัตนาธิเบศร์ ครอบคลุมพื้นที่ราว 2 ใน 3 ของพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี พบว่าใน ปี พ.ศ. 2554
จะมีปริมาณน้้าเสีย 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ต่อมากรมโยธาธิการได้ว่าจ้าง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จ้ากัด ร่วมกับ
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ท้าการออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้้าและบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลนคร
นนทบุรี (พื้นที่ประชานิเวศน์) โดยได้ด้าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 และในปี พ.ศ. 2538 กรมโยธาธิการได้รับ
การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบระบายน้้าและบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลนครนนทบุรี (พื้นที่ประชานิเวศน์) จังหวัด
นนทบุรี โดยได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สามประสิทธิ์ ท้าการก่อสร้างในวงเงิน 616,637,729.58 บาท เริ่มด้าเนินการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2538 แล้วเสร็จ วันที่ 6 มกราคม 2544 ระยะเวลาด้าเนินการ 1,907 วัน (63 เดือนครึ่ง) และว่าจ้าง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จ้ากัด ร่วมกับ บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด
เป็นผู้ควบคุมงาน

รำยละเอียดของกำรก่อสร้ำงระบบระบำยนำและบำบัดนำเสีย พืนที่ประชำนิเวศน์
เทศบาลนครนนทบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ประชานิเวศน์ มักจะประสบความเสียหายจากน้้าท่วมขังเป็น
ประจ้าในฤดูฝน เนื่องจากระบบระบายน้้าพัฒนาไม่ทันกับความเจริญเติมโตของเมือง และในฤดูแล้งน้้าเสียจากชุมชน
ในพื้นที่ประชานิเวศน์เกือบทั้งหมดระบายลงสู่คูคลองสาธารณะโดยมิได้ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียอย่างเหมาะสม เป็นผล
ให้สภาพน้้าในคูคลองอยู่ในสภาวะเน่าเสียมีสีด้า ผลการศึกษาความเหมาะสมพบว่า ในปี พ.ศ. 2554 บริเวณพื้นที่
ประชานิเวศน์ เทศบาลนครนนทบุรี จะมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นเป็นปริมาณ 38,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงความส้าคัญในปัญหานี้ จึงได้ด้าเนินการวางแผนปรับปรุง
การระบายน้้ารวบรวมน้้าเสียและบ้าบัดน้้าเสียให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดย
ด้าเนินการว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสามประสิทธิ์ ท้าการก่อสร้างระบบระบายน้้าและบ้าบัดน้้าเสีย พื้นทีป่ ระชานิเวศน์ โดยรวบรวมน้้าเสียจากชุมชนบริเวณถนนงามวงศ์วานถนนประชาชื่น ถนนสามัคคี และถนนวัดบัวขวัญ เข้าสู่
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้้า พื้นทีประชานิเวศน์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 26 ไร่ (โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจาก
การเคหะแห่งชาติ) ในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 เพื่อบริการบ้าบัดน้้าเสียจากพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร

บริเวณของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้้า พื้นที่ประชานิเวศน์

องค์ประกอบที่สำคัญของโครงกำร
ระบบระบำยนำ
ประกอบด้วย งานก่อสร้างท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 7,213.75 เมตร ดังต่อไปนี้
ถนนสามัคคี
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 604.50 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 241.50 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 2,430.25 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 1,103.75 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 43.50 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 1.50 x 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 14 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 1.80 x 1.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 48 เมตร
ถนนวัดบัวขวัญ
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 85.50 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 222.10 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 1,135.70 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. ปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ความยาว 275.30 เมตร
ซอยบ่อปลา
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 1.80 x 1.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 211.25 เมตร
ถนนประชานิเวศน์ ซอย 2
- ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 1.50 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 798.40 เมตร
ระบบรวบรวมนำเสีย
ประกอบด้วย งานก่อสร้างท่อรวบรวมน้้าเสีย พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 6,446.50 เมตร ดังต่อไปนี้
2.1 ริมคลองส่วย (ถนนประชาชื่น)
- ก่อสร้างท่อดักน้้าเสีย ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. ปากระฆังพร้อมบ่อพัก ความยาว 1,221.50 เมตร
- ก่อสร้างท่อดักน้้าเสีย ค.ส.ล. Ø 1.50 ม. ปากระฆังพร้อมบ่อพัก ความยาว 1,084.00 เมตร
2.2 ถนนสามัคคี
- ก่อสร้างท่อดักน้้าเสีย ค.ส.ล. Ø 1.50 ม. ปากระฆังพร้อมบ่อพัก ความยาว 2,104.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อดักน้้าเสีย ค.ส.ล. 1.80 x 1.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 341.00 เมตร
2.3 ถนนวัดบัวขวัญ
- ก่อสร้างท่อดักน้้าเสีย ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ปากระฆังพร้อมบ่อพัก ความยาว 1,204.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อดักน้้าเสีย ค.ส.ล. Ø 2.00 ม. ปากระฆังพร้อมบ่อพัก ความยาว 492.00 เมตร
บ่อดักนำเสีย
จ้านวน
11
บ่อ
จุดระบำยนำและอำคำรชลศำสตร์
จ้านวน
6
แห่ง
งำนปรับปรุงท่อลอด – ท่อเชื่อม
จ้านวน
7
รายการ

งำนปรับปรุงคลองส่วย
ประกอบด้วยงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
6.1 งานขุดลอกคลอง
ความยาว
6.2 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองส่วยพร้อมทางเท้า ความยาว
สถำนีสูบนำ
7.1 สถานีสูบน้้าเสีย ประชานิเวศน์ 2
จ้านวน
7.2 สถานีสูบน้้าฝน คลองส่วย
จ้านวน
โรงงำนปรับปรุงคุณภำพนำ
ประกอบด้วยงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
8.1 งานก่อสร้างตะแกรงดักขยะและบ่อสูบน้้า
จ้านวน
8.2 งานก่อสร้างถังดักกรวดทราย
จ้านวน
8.3 งานก่อสร้างถังเติมอากาศ ชนิด 4 ถัง
จ้านวน
8.4 งานก่อสร้างถังตกตะกอนและสัมผัสคลอรีน
จ้านวน
8.5 งานก่อสร้างอาคารรีดตะกอน
จ้านวน
8.6 งานก่อสร้างอาคารไฟฟ้าและเครื่องจ่ายลม
จ้านวน
8.7 งานก่อสร้างอาคารเทิดพระเกียรติ
จ้านวน
8.8 งานก่อสร้างอาคารซ่อมบ้ารุง
จ้านวน
8.9 งานก่อสร้างอาคารส้านักงาน
จ้านวน
8.10 งานก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ (4 ชั้น)
จ้านวน
8.11 งานก่อสร้างอาคารป้อมยาม รั้ว และประตูทางเข้า
จ้านวน
8.12 งานอื่น ๆ บริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้้า ได้แก่
- งานถนน งานปรับถมพื้นที่และงานภูมิสถาปัตย์
- งานระบบควบคุมและงานไฟฟ้า
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่างน้้าเสีย
- งานจัดหาเครื่องสูบน้้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ

2,762.00 เมตร
2,139.70 เมตร
1
1

แห่ง
แห่ง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

น้้าทิ้งหลังผ่านการบ้าบัด ของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้้า พื้นที่ประชานิเวศน์

ข้อมูลพืนฐำนระบบบำบัดนำเสียที่ใช้ในโครงกำร
 ข้อมูลออกแบบ
ปริมาณน้้าเสีย
=
38,800
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ค่า BOD น้้าเสียเข้าระบบ
=
120
มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่า BOD น้้าเสียออกจากระบบ <
20
มิลลิกรัมต่อลิตร
 ระบบบำบัดนำเสียที่ใช้
ใช้ขบวนการบ้าบัดน้้าเสียโดยจุลินทรีย์ หรือ ขบวนการบ้าบัดสารอินทรีย์ในน้้าเสียทางชีวภาพ (Biochemical
Treatment)
จุลินทรีย์หรือจุลชีพ เป็นชนิดเจริญเติบโตโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ที่ละลายอยู่ในน้้า
[ CHON + O2
CO2 + H2O + NO3 + Energy + New Cell ]
ต้องมีการใช้เครื่องจักรกลในการเติมออกซิเจน (เครื่องจ่ายลมผ่านหัวกระจายอากาศ) มีการหมุนเวียนตะกอน
จุลชีพ (MLSS,New Cell) โดยใช้เครื่องสูบ
มีการไหลวนเวียนของน้้าตะกอน ตามแนวยาวของถังเติมอากาศ โดยใช้เครื่องดันน้้า (Submersible Mixer)
เรียกขบวนการบ้าบัดน้้าเสีย นี้ว่า OXIDATION DITCH หรือคลองวนเวียน
ข้อดี
- ประสิทธิภาพการบ้าบัดสูง และน่าเชื่อถือ
- ดูแล บ้ารุงรักษาง่าย
- ตะกอนที่เกิดขึ้นสามารถตกตะกอนได้ง่าย
- ทนต่อสารพิษ
- รองรับปริมาณน้้าเสียที่ผันผวนได้ดี
- ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้อย เหมาะกับพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี
ข้อเสีย
- มีการใช้เครื่องจักรช่วยในการเติมอากาศ และหมุนเวียนตะกอน
- เสียค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน้้าเสียค่อนข้างสูง (ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าซ่อมบ้ารุง)

โรงงำนปรับปรุงคุณภำพนำ พืนที่ประชำนิเวศน์
เทศบำลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล
ส้านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

