


              เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
                                                                          โครงการท่าเทยีบเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมทุรปราการ 

บริษัท ทแีอลที คอนซัลแตนส ์จำกัด/บริษัท เอน็ทิค จำกดั                                                                                            ก 

 เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
โครงการท่าเทียบเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
สารบัญ 

          หน้า 
1. ความเป็นมาของโครงการ  1  
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 3 
3. แผนการดำเนนิงานโครงการ 3 
4. ขอบเขตพื้นที่ศึกษา  3 
5. รายละเอียดของโครงการ 5 
6. ขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5 
7. การสำรวจสภาพแวดล้อมปัจจุบนั 7 
8.  การประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 9 
9. ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ       11 
10. ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ       43  

 
สารบัญรูป 

 

รูปที่ 1 สภาพปัจจุบนัของพื้นที่ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี จังหวัดสมุทรปราการ          2 
รูปที่ 2 ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตที่ตั้งโครงการ      4 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม           6 
รูปที่ 4 ขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ       6 
รูปที่ 5 บรรยากาศการจดักิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ค. 2565     10 
 
 

 
สารบัญตาราง 

 

ตารางที่ 1 กิจกรรมและแผนดำเนนิงานโครงการ                      1 
ตารางที่ 2 พื้นที่ศึกษาของโครงการ                       3 
ตารางที่ 3  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป                      11 
ตารางที่ 4  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง                    12 
ตารางที่ 5  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ                      29 
 
 



            เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 2 
              โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท ทแีอลที คอนซัลแตนส จำกัด/บริษัท เอน็ทิค จำกดั                                                                                                       1  

เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
1. ความเปนมาของโครงการ 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี เปนหนวยงานในสังกัดกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม มีภารกิจผลิตนักเดินเรือพาณิชย ตั้งอยูเลขที่ 
120 หมู ที่ 7 ตำบลบางดวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื ้อที่ประมาณ 25 ไร ประกอบดวย 
สิ่งกอสรางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใชในการเรียนการสอนอยางครบครันหลากหลายรายการ เชน อาคารอเนกประสงค 
อาคารหองสมุด หอพักนักศึกษา และทาเทียบเรือ เปนตน แสดงดังรูปที่ 1 

ทั้งนี้ ปจจุบันทาเทียบเรือของศูนยฝกพาณิชยนาวีมีขนาดพื้นที่ 1,120 ตารางเมตร ถูกใชมานานจึงมีความชำรุดทรุดโทรม 
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการของโครงการเกิดประโยชนสูงสุด ศูนยฝกพาณิชยนาวีจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงทาเทียบเรือใหม 
ภายในพื้นที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี ตำบลบางดวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนด โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซ่ึงตองจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามเอกสารทายประกาศ 4 
ลำดับที ่22 ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการทาเทียบเรือ ที่รองรับเรือขนาดตั้งแต 500 ตันกรอสข้ึนไป หรือมีความยาว
หนาทาตั้งแต 100 เมตร แตไมถึง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ทาเทียบเรือรวม ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 10,000 ตารางเมตร 
ตองเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในข้ันขออนุมัติ หรือในข้ันตอนขออนุญาตโครงการ แลวแตกรณ ี 

ดังนั้น ศูนยฝกพาณิชยนาวี จึงไดมอบหมายใหกลุมบริษัทที่ปรึกษา ประกอบดวย บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จำกัด 
และบริษัท เอ็นทิค จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการทาเทียบเรือศูนยฝก
พาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ เพื ่อขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) และหนวยงานที่เก่ียวของกอนดำเนินโครงการ  

 

ตารางที่ 1 กิจกรรมและแผนดำเนินงานโครงการ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ระยะเตรียมการกอสราง

- งานขนยายเครื่องจักรสําหรับงานกอสรางทาเทียบเรือ

2 ระยะรื้อถอนทาเทียบเรือ

- รื้อถอนทาเทียบเรือ และขนยายวัสดุ

3 ระยะกอสราง

- งานตอกและตัดหัวเสาเข็ม

- งานโครงสรางคานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

- งานระบบไฟฟาแสงสวาง

- งานติดตั้งองคประกอบทาเทียบเรือ เชน ระบบกันกระแทก หลักผูกเรือ

4 ระยะดําเนินการ

ระยะเวลา (เดือน)
รายการ
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ท่ีมา : บริษัท เอ็นทิค จำกัด, 2565 

รูปที่ 1 สภาพปจจุบันของพ้ืนที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

วัดบางนางเกรง 

พ้ืนท่ีศูนยฝกพาณิชยนาวี 

พ้ืนท่ีโครงการ 
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2. วัตถุประสงคของการจดัทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพื่อกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และนำเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) และหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดำเนินการโครงการ 

 
3. แผนการดำเนินงานโครงการ 
 

แผนงานการดำเนินของโครงการ มีระยะเวลาการในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
12 เดือน (360 วัน) ตั ้งแตในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566 ทั้งนี ้ โครงการจะสามารถ 
เร่ิมกอสรางภายหลังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไดรับความเห็นชอบจาก สผ.  

 
4. ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

พื้นที่ศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัด
สมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 5 กิโลเมตรจากขอบเขตที่ตั้งโครงการ แสดงดังตารางที่ 2 และรูปที่ 2 อยูในเขตปกครอง  
18 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ 

 
ตารางที่ 2 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

สมุทรปราการ 

พระประแดง 

บางจาก 
บางหญาแพรก 

บางหัวเสือ 
สำโรง 

สำโรงกลาง 
สำโรงใต 

พระสมุทรเจดีย 
ในคลองบางปลากด 

ปากคลองบางปลากด 
แหลมฟาผา 

เมืองสมุทรปราการ 

ทายบาน 
ทายบานใหม 

บางดวน 
บางโปรง 
บางเมือง 

บางเมืองใหม 
เทพารักษ 
ปากน้ำ 

สำโรงเหนือ 
1 จังหวัด 3 อำเภอ 18 ตำบล 
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รูปที่ 2 ที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่ศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอมรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตที่ตั้งโครงการ 
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5. รายละเอียดของโครงการ 
ประเภทโครงการ ทาเทียบเรือ 
ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 120 หมูที่ 7 ตำบลบางดวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ 
ขนาดพ้ืนที่โครงการ/องคประกอบสำคัญทาเทียบเรือ ขนาดพ้ืนทีป่ระมาณ 3,187 ตารางเมตร  
กิจกรรมของโครงการ เปนทาเทียบเรือสำหรับฝกนักเดินเรือพาณิชย  

 
6. ขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การศึกษาประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมดำเนินการศึกษาตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดลอม (EIA)  
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ลาสุด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผูชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอม ใหความเห็นชอบ (แสดงดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4) โดย 

1) ศึกษา สำรวจ และวิเคราะหสภาพทรัพยากรและคุณคาสิ่งแวดลอมในปจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกลเคียง ซึ่งมีความสอดคลอง สัมพันธ หรือเก่ียวของกับโครงการ ไดแก 
   (1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยาและแผนดินไหว เสียง 
ความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาน้ำผิวดินและน้ำใตดิน คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใตดิน และอุทกพลศาสตร 

 (2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ไดแก ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ เปนตน 
   (3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ไดแก การใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมขนสง การใชน้ำ การจัดการน้ำเสีย
การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม การใชไฟฟา การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการ
ประมง  
   (4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก สภาพเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การทองเที่ยวและทัศนียภาพ และแหลงโบราณคด ีโบราณสถานและประวัติศาสตร 

2) ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการที่มีตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะกอสรางและ 
ระยะดำเนินการ  

3) ศึกษาผลกระทบตอชุมชนและสังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย และวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 
โดยผนวกรวมไปกับการดำเนินการมีสวนรวมของประชาชน และรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย หนวยงานรัฐ และบุคคล
อื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจของรัฐ ซึ่งเปนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนขอกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) การเสนอมาตรการดานสิ่งแวดลอมทั้งในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ 
  (1) เสนอแนวทางและมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนการชดเชยความเสยีหายที่

เกิดขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได ดังนั้น จะตองกำหนดมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนตามที่ไดประเมินไว รวมทั้งการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนและใหเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

  (2) เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อเฝาระวังผลกระทบ โดยมีรายละเอียดชัดเจนที่
จะเปนแนวทางดำเนินการ โดยจะตองกำหนดพื้นที่ดำเนินการ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ คาใชจาย 
และหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัตเิปนสำคัญ 

5) รวบรวมขอมูลกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี ่ยวของ รวมถึงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
หนวยงานดังกลาว เพื่อนำมาวางแผนและดำเนินการตามขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ใหการพัฒนาโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค  



              เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
              โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 

 

บริษัท ทแีอลที คอนซัลแตนส จำกัด/บริษัท เอน็ทิค จำกดั                                                                                                      6   

 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 

 

รูปที่ 4 ขอบเขตการศึกษาและจดัทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
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7. การสำรวจสภาพแวดลอมปจจุบัน 

• การตรวจวัดคุณภาพอากาศ : ดำเนินการระหวางวันที่ 8-13 มิถุนายน 2565 และระหวางวันที ่17-24 
พฤศจิกายน 2565 พบวา ทุกดชันีมีคาอยูในมาตรฐานที่กำหนด  
- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ตามประกาศประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม. ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กำหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- ก  าซคาร บอนมอนอกไซด   (CO) เฉล ี ่ ย 1 ช ั ่ วโมง ม ีค  าไม  เก ิน 30 ส  วนในล  านส  วน (ppm) และ 
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 9 สวนในลานสวน (ppm) ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 170 สวนในพันลานสวน (ppb) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนได
ออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 300 สวนในพันลานสวน (ppb) และกาซซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 120 สวนในพันลานสวน (ppb) ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรใดออกไซดในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 

   
บริเวณศูนยฝกพาณชิยนาว ีตำบลบางดวน อำเภอ
เมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ (A1) 

บริเวณวดับางนางเกรง ตำบลบางดวน อำเภอ
เมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ (A2) 

บริเวณวดับางดวนนอก ตำบลบางดวน อำเภอ
เมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ (A3) 

• การตรวจวัดเสียง : ดำเนินการระหวางวันที่ 8-13 มิถุนายน 2565 และระหวางวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2565 
พบวา ทุกดัชนีมีคาอยูในมาตรฐานที่กำหนด 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hrs) มีคาไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาไมเกิน 115  

เดซิเบล (เอ) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

   
บริเวณศูนยฝกพาณชิยนาว ีตำบลบางดวน 

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ 
(A1) 

บริเวณวดับางนางเกรง ตำบลบางดวน อำเภอ
เมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ (A2) 

บริเวณวดับางดวนนอก ตำบลบางดวน อำเภอ
เมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ (A3) 
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• การตรวจวัดความสั่นสะเทือน : ดำเนินการระหวางวันที ่ 8-13 มิถุนายน 2565 และระหวางวันที่ 17-24 
พฤศจิกายน 2565 พบวา มีคาอยูในมาตรฐานอาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัดฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน 
เพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 127 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 
2553 

   
บริเวณศูนยฝกพาณชิยนาว ีตำบลบางดวน 

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ 
(A1) 

บริเวณวดับางนางเกรง ตำบลบางดวน อำเภอ
เมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ (A2) 

บริเวณวดับางดวนนอก ตำบลบางดวน อำเภอ
เมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ (A3) 

 

• การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาในน้ำ : เก็บตัวอยางวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ 
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พบวา คุณภาพน้ำผิวดินสวนใหญมีคาอยู ในเกณฑแหลงน้ำประเภทที่ 5  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลง
น้ำผิวดิน 

   
การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดิน การเก็บตัวอยางตะกอนดิน การเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช 

   
การเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว การเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน การเก็บตัวอยางลูกปลาและไขปลา 

 
  



              เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
              โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 

 

บริษัท ทแีอลที คอนซัลแตนส จำกัด/บริษัท เอน็ทิค จำกดั                                                                                                      9   

• การเก็บตัวอยางดานอุทกพลศาสตร  

   
การเก็บตวัอยางตะกอนพ้ืนทองน้ำ การสำรวจระดับทองน้ำและแนวตลิ่งแมน้ำ 

   
การสำรวจตรวจวัดระดับน้ำและกระแสน้ำ การเก็บตวัอยางดินทองน้ำและตัวอยางน้ำบริเวณหนาทาเทียบเรือโครงการ 

8.  การประชาสัมพันธและกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน  

 ดำเนินการประชาสัมพันธและกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดระยะการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการใหขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรมของ
โครงการ โดยใหมีความสอดคลองกับ “ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  
เรื ่อง แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม” 
ประกอบดวย 
 

• การดำเนินงานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

(1) การเขาพบเพ่ือแนะนำโครงการตอหัวหนาสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเตรียมความ
พรอมของชุมชน โดยการใหขอมูลเบื้องตนในประเด็นรายละเอียดโครงการ  ปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ คนหาขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับโครงการ รวมทั้งรับฟงความ
คิดเห็นจากบุคคลที่มีภารกิจและหนาที่เกี่ยวของตอการศึกษา เพื่อใหไดขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการ
ดำเนินโครงการมากที่สุด 

 
(2) การเขาพบเพื ่อแนะนำโครงการและปรึกษาหารือผู นำชุมชน พื ้นที ่ศ ึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร  

เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งเปนการประเมินความคิดเห็นเบื้องตน
ของผูนำชุมชนที่มีตอโครงการ  ประสานความรวมมือในการเชิญประชาชนที่อยูโดยรอบที่ตั้งโครงการเขารวมการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
 

(3) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ตอรางขอเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมของชุมชน โดยการใหขอมูลเบื้องตนในประเด็นรายละเอียดโครงการ  ปรึกษาหารือแนวทาง
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การจัดกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ คนหาขอมูลสำคัญที่เก่ียวของกับโครงการ 
รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลที่มีภารกิจและหนาที่เก่ียวของตอการศึกษา เพื่อใหไดขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนตอการดำเนินโครงการมากที่สุด ดำเนินการศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
และ 13.30-16.00 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารเรียน 6 ชั้น ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยมีผูเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 140 คน 
แสดงดังรูปที่ 5  

(4) การศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม จะดำเนินการควบคูและสอดคลองกับงานดานประชาสัมพันธ และการมีสวน
รวมของประชาชน โดยเฉพาะการสำรวจขอมูลระดับครัวเรือน และการสำรวจความคิดเห็นของผูนำชุมชน ครัวเรือนในรัศมี 5 
กิโลเมตร จากพื้นที่ศึกษาโครงการ รวมทั้งหนวยงาน องคกรที่เก่ียวของของโครงการ และผูนำชุมชนตอโครงการ 

(5) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ตอรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และรางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตอรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และรางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  โดยขอคิดเห็นที่ไดรับจากการรับฟง
ความคิดเห็นจะนำมาผนวกเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 

รูปที่ 5 บรรยากาศการจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ค. 2565 
  



                       เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
             โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 

 

บริษัท ทแีอลที คอนซัลแตนส จำกัด/บริษัท เอน็ทิค จำกดั                                                                                                                                                                                                 11  

9. รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
ตารางที่ 3 รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการทั่วไป 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 
1) ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา ตองยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ ตามท่ี

ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการของ ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา ซึ่งผนวกรวมมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไวดวยแลว 

2) ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา ตองนำรายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของตามที่เสนอไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ ไปกำหนดไวในเง่ือนไขสัญญากอสรางและดำเนินการ เพ่ือใหมั่นใจไดวาคูสัญญามีการปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนดไว 

3) ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา ตองดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ ของศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา ท่ีตั้งตำบลบางดวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ รวมท้ังจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหหนวยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาต
ตามกฎหมายพิจารณาทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะกอสราง และระยะดำเนินการ โดยใหเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนด 

4) ในกรณีท่ี ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี
ไดรับความเห็นชอบไวแลวให ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา แจงใหหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังน้ี 
4.1)  หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวาหรือเทียบเทามาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความ

เห็นชอบไวแลว  ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในกฎหมายน้ันๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนท่ีรับจด
แจงไวแจงใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 

6.1) หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  อาจกระทบตอสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว  ใหหนวยงานผูอนุมัติหรือ
อนุญาตจัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมชุดที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบประกอบกอนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลง  ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตแจงผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 

5) หากไดรับการรองเรียนจากประชาชนวาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการกอใหเกิดความเสียหายแกสาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
เจาของโครงการจะตองดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็วและแจงหนวยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือหาแนวทาง
และมาตรการในการแกไขปญหาตอไป 

6) หากผลการตรวจวัดตามมาตรการมีพารามิเตอรใดท่ีเกินคาท่ีกำหนดไวในรายงานฯ และ/หรือเกินคามาตรฐานท่ีเก่ียวของ ผูขออนุญาตจะตองดำเนินการแกไขโดยทันที 
7) จะตองจัดหาบุคคลท่ี 3 (Third Party) ท่ีมีความรูความชำนาญ เปนผูดำเนินการและการตรวจวิเคราะหตองใชหองปฏิบัติการท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมิไดมีสวนไดสวนเสียกับผูดำเนินการ 

ผูขออนุญาต หรือหนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการในการดำเนินโครงการหรือกิจการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และ/หรือรายงานแกไขเปลี่ยนแปลง
โครงการหรือกิจการ 

8) หากเกิดเหตุการณใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เจาของโครงการจะตองรีบดำเนินการแกไขและแจงใหกรมเจาทาทราบโดยเร็ว 
9) ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา ตองควบคุมใหมีการออกแบบรายละเอียดใหเปนไปตามท่ีระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ท่ีคณะกรรมการผูชำนาญการฯ ไดใหความเห็นชอบ  
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ตารางที่ 4 รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
1) อุทกพลศาสตร  

กิจกรรมการกอสรางอาจทำใหเกิดการฟุงกระจายของตะกอน 
โดยตะกอนที่เกิดจากการตอกเสาเข็ม จะมีความเขมขนสูงสุด ณ 
ตำแหนงเสาเข็ม และคอยๆ ฟุงกระจายออกไปและมีความเขมขนของ
ตะกอนลดลงไปเรื่อยๆ พบวาเมื่อหยุดทำการตอกเสาเข็มในแตละวัน
แลว ความเขมขนของตะกอนทั้งหมดจะเจือจางลงจนนอยกวา 10 
ppm เม่ือเวลาผานไปไมเกิน 8 ชั่วโมง และตะกอนท่ีฟุงกระจายจะไป
สะสมอยูตามแนวริมฝงพื้นที่ทาเรือและรองน้ำ พบความเขมขนของ
ตะกอนสูงสุดเทากับ 127 ppm และการฟุงกระจายของตะกอนจาก
การตอกเสาเข็มมีทิศทางไปตามทิศทางการไหลในแมน้ำเจาพระยา 
สามารถไปไดท้ังทางเหนือน้ำและทายน้ำ ซ่ึงพบวาสวนใหญจะไปทาง
ทายน้ำมากกวา นอกจากนี้บริเวณที่ตะกอนจะไปสะสมตัวอยูมากพบ
ที่คลองบางนางเกร็ง และพระสมุทรเจดีย ถึงแมตะกอนที่ฟุงกระจาย
ไปจะครอบคลุมพื้นที่ไมมากและมีความเขมขนไมสูงเทาใด แตในการ
ระหวางกอสรางจริง ทั ้งนี ้โครงการไดมีมาตรการปองกันการฟุง
กระจายของตะกอนโดยการใชมานดักตะกอน ซ่ึงพบวาเม่ือใชมานดัก
ตะกอน (ประสิทธิภาพ 90%) ความเขมขนสูงสุดของตะกอนไมได
เปล่ียนแปลงมากนักแตมีผลทำใหพ้ืนท่ีการฟุงกระจายลดลงอยางมาก 
จากการวิเคราะหพบวาลดลงจาก 0.0316 ตร.กม. เหลือไมถึง 0.0010 
ตร.กม. (1,000 ตร.ม.) หรือลดลงไปมากกวา 95% เลยทีเดียว ทำ
ใหผลกระทบอยูในระดับต่ำ 

1) ควบคุมการตอกเสาเข็มใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2) การตอกเสาเข็ม ใหดำเนินการในชวงน้ำลง หรือ ในชวงขณะน้ำขึ้นชวง

น้ำตาย ท่ีมีความเร็วของกระแสน้ำต่ำ 
3) ติดตั้งมานดักตะกอนที่มีประสิทธิภาพดักตะกอนไดประมาณรอยละ 90 

ในชวงท่ีมีกิจกรรมการตอกเสาเข็ม 
4) หากเกิดการทับถมของตะกอนหนาทาเทียบเรือ และแนวรองน้ำของ

โครงการ ควรพิจารณาดำเนินการขุดลอกตามความเหมาะสม 

-  
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2) คุณภาพน้ำผิวดิน 

การกอสรางอาจมีเศษวัสดุกอสรางตกลงไปในแมน้ำ และอาจทำให
มีตะกอนแขวนลอยในน้ำเพิ่มขึ้น แตเนื่องจากโครงการจะใชวิธีกอสราง
ดวยเสาคอนตรีตสำเร็จรูปจึงทำใหมีเศษวัสดุตกหลนในน้ำไดนอย ซ่ึงการ
ตอกเสาเข็มเพื ่อรองรับโครงสรางของทาเทียบเรือจะทำใหมีการฟุง
กระจายของตะกอนเพิ่มขึ้นจากสภาพธรรมชาติ อยางไรก็ตามโครงการ
จะมีการติดตั้งมานดักตะกอนจะถูกกักไว ทำใหไมเกิดการฟุงกระจายไป
ทางทายน้ำ รวมถึงการตอกเสาเข็มเปนกิจกรรมที่เกิดในชวงเวลาส้ัน  
จึงสงผลกระทบในระดับต่ำ 

1) ไมดำเนินกิจกรรมการกอสรางในชวงท่ีมีฝนตกหนัก  
2) จัดใหมีหองสุขาชั่วคราวท่ีเพียงพอกับจำนวนคนงานกอสราง และมีระบบ

บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปท่ีมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 
3) หามคนงานทิ้งขยะและระบายน้ำเสียที่ยังไมผานการบำบัดลงสูแหลงน้ำ 

หรือ ส่ิงแวดลอมภายนอกโดยตรง 
4) หามลาง ทิ ้งขยะ ของเสีย หรือทำความสะอาดเครื ่องมือ/เครื ่องจักร  

ในบริเวณแหลงน้ำผิวดินท่ีอยูใกลเคียง 
5) เตรียมวัสดุดูดซับไวใชงาน กรณีที่มีการหกลนรั่วไหลของน้ำมันที่ใชแลว  

และนำสงวัสดุดังกลาวไปกำจัดใหถูกวิธีตามกฎหมายกำหนด 
6) ใหมีพนักงานเก็บกวาดเศษวัสดุกอสรางที่ตกหลนบนพื้นที่หลังทา และ

รวบรวมเศษวัสดุกอสรางบนแผนผาใบหรือถาดสังกะสีท่ีรองรับบริเวณใต
พ้ืนท่ีกอสราง 

7) ติดตั้งมานดักตะกอนที่มีประสิทธิภาพดักตะกอนไดประมาณรอยละ 90 
ในชวงท่ีมีกิจกรรมการตอกเสาเข็ม 

8) บำรุงรักษามานดักตะกอนใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดเปนอยางดี ไมมีมีรอย
ฉีกขาด เสา/หรือทุนยึดมานดักตะกอนไมใหลม เปนตน 

9)  ติดตั้งตาขายกันวัสดุรวงหลนรอบบริเวณพื้นที่ที่จะรื้อถอน และบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีจะทำการตัดหัวเสาเข็มเพ่ือปองกันเศษวัสดุรวงหลนในแมน้ำ 

 

1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินระยะกอนกอสราง (แหลงน้ำ
ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที ่ 8 (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส  ง เสร ิ มและร ั กษาค ุณภาพส ิ ่ งแวดล อม พ .ศ .  2535  
เรื่อง  กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน) 

ดัชนีตรวจวัด :   
- สี กล่ินและรส (Colour, Odour and Taste) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ความโปรงแสง (Transparency) 
- ความเปนกรดและดาง (pH) 
- ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 
- บีโอดี (BOD) 
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด  (Total Coliform Bacteria) 
- แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) 
- ของแข็งละลายท้ังหมด (Total dissolved solids) 
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended solids) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-phosphorus 
สถานีตรวจวัด :   

แหลงน้ำบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 3 สถานี คือ 
- บริเวณเหนือน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   
- แมน้ำเจาพระยาบริเวณหนาทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี  
- บริเวณทายน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   

โดยวิธีการเก็บตัวอยางใหเปนไปตามคูมือวิธีปฏิบัติสำหรับการ
เก็บตัวอยางน้ำจากแหลงน้ำของกรมควบคุมมลพิษ และวิธีการ
ตรวจสอบเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะหนำ 
และน ้ ำเส ี ยStandard Methods for Examination of Water 
and Wastewater 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
วิธีการดำเนินการ :    
 ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินระยะกอสราง (แหลงน้ำประเภทท่ี 

4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เรื่อง  กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน) 

ความถี่ :   
ปละ 2 ครั ้ง ในฤดูแลง  (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และ 
ฤดูฝน (เดือนกันยายน-ตุลาคม) 

ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพานีชยนาวี กรมเจาทา 
 
2. ตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน 
ดัชนีตรวจวัด :  

วิเคราะหโลหะหนักในตะกอนดิน 
- โครเมียม (Chromium) 
- ตะกั่ว (Lead) 
- แคดเมียม (Cadmiun) 
- สารหนู (Arsenic) 
- เหล็ก (Iron) 
- สังกะสี (Zinc) 
- ปรอท (Mercury) 
- นิเกิล (Nickel) 
- แมงกานีส (Manganese) 
- ทองแดง (Copper)  

สถานีตรวจวัด :   
แหลงน้ำบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 3 สถานี คือ 

- บริเวณเหนือน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
- แมน้ำเจาพระยาบริเวณหนาทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี 
-  บริเวณทายน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   

โดยวิธีการเก็บตัวอยางใหเปนไปตามคู มือการเก็บตัวอยาง
ตะกอนดิน ของกรมควบคุมมลพิษ และวิธีเตรียมและวิเคราะห
ตัวอยางตะกอนดินเปนไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ำผิวดิน ประกาศ ณ 
วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

 ความถี่  :   
ปละ 2 ครั ้ง ในฤดูแลง (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และ 
ฤดูฝน (เดือนกันยายน-ตุลาคม) 

ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพานีชยนาวี กรมเจาทา 

3) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ พบวา ก ิจกรรมการกอสราง

กอใหเกิดมลสารหลักคือ ฝุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และมลสารท่ี
เกิดจากเครื่องจักร พบวา มีคาอยูในมาตรฐานกำหนด  

อยางไรก็ตาม โครงการได กำหนดมาตรการปองก ันและแก ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอมดาน
คุณภาพอากาศไว เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

1) ฉีดพรมน้ำอยางนอยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่กอสราง และเพิ่มจำนวน
ครั้งหากมีปริมาณฝุนละอองฟุงกระจายมาก พรอมท้ังจัดหาผาใบมาคลุม
บริเวณพ้ืนท่ีเก็บกองวัสดุอุปกรณท่ีอาจฟุงกระจายไดงาย 

2) รถบรรทุกวัสดุกอสรางตองมีผาใบคลุมระหวางการขนสงเพือ่ปองกันการ
ฟุงกระจายของฝุนละออง 

3) ดับเครื่องยนตหรือเครื่องจักรทุกครั้ง เม่ือไมไดใชงาน 
4) หลีกเลี่ยงการขนสงในชั่วโมงเรงดวน ในชวงเวลา 07.00-08.00 น. และ 

16.00-17.00 น. 
5) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต ใหอยูในสภาพดีพรอมใช

งานอยูเสมอ 
6) กรณีเศษวัสดุตกหลนในขณะขนสง พนักงานขับรถและผูติดตามจะตอง

รีบทำความสะอาด และเก็บขนเศษวัสดุที่รวงหลนจากรถบรรทุกทันที 
ท้ังน้ี ในการดำเนินงานจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก 
อยางเครงครัด 

 

1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
สถานีตรวจวัด : จำนวน 3 สถานี คือ  
- สถานีท่ี 1 บริเวณศูนยฝกพาณิชยนาวี  
- สถานีท่ี 2 วัดบางนางเกรง  
- สถานีท่ี 3 วัดบางดวนนอก  
ดัชนี : 
- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง 

- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี ่ย 1 ชั ่วโมง และเฉลี ่ย 8 
ชั่วโมง 

ความถี่ :  
ปละ 2 ครั้ง ในฤดูแลง และฤดูฝน ไมนอยกวา 5 วัน ตอเนื่อง
ตอครั้ง ครอบคลุมวันหยุดราชการ และวันทำการ ในขณะที่มี
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมการกอสราง เนื่องจากทิศทางลมหลักๆ ของประเทศ
ไทยมี 2 ทิศ ดังนั้น หากตรวจวัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง จะไมมี
ขอมูลในชวงท่ีลมพัดทิศทางตรงกันขาม 

ผูรับผิดชอบ : 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

4) เสียง 
 กิจกรรมของโครงการท่ีอาจสงผลกระทบดานเสียง ในชวงของการ
กอสราง โดยระดับเสียง เฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง เมื ่อคำนวณระดับเสียงท่ี
ลดทอนเน่ืองจากระยะทางไปยังพ้ืนท่ีออนไหวท่ีอยูใกลพ้ืนท่ีโครงการมาก
ที่สุด คือ บริเวณชุมชน หมูที่ 7 ซึ่งระดับเสียงมีคาอยูในมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 
15 (พ.ศ. 2540) ที่กําหนดใหระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 
เดซิเบลเอ  
 อยางไรกต็ามไดกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานเสียง เพื่อใหกิจกรรมกอสราง
โครงการมีผลกระทบตอชุมชนและพ้ืนท่ีออนไหวท่ีอยูใกลเคียงนอยท่ีสุด 

1) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่อยูในบริเวณที่มีเสียงดังให
เปนไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต
ละวัน เชน พนักงานที่ตองปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเดิน 85  
เดซิเบล (เอ) จะตองปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังกลาวไม เกิน 8 ชั่วโมงตอวัน 

2) กอนดำเนินกิจกรรมกอสรางหรือปรับปรุงในทุกกรณีตองแจงรายละเอียด
ใหกับผูนำชุมชนในพื้นที่ศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ไดรับทราบลวงหนา 1 สัปดาห 

3) กำหนดชวงเวลาในการกอสรางต้ังแต 08.00-17.00 น. เทาน้ัน ยกเวนงานท่ี
ตองทำอยางตอเน่ืองใหแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชนใหทราบ
ลวงหนากอนทำการกอสรางอยางนอย 7 วัน 

4) วางแผนการทำงานใหเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตท่ีมีเสียงดังพรอมๆ กัน 

5) ก อนดำเน ินการทุกคร ั ้ง ผ ู ควบคุมงานจะตองตรวจสอบอุปกรณ 
เครื่องจักร และเครื่องมือใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หาก พบวาชำรุดตอง
รีบซอมบำรุงทันที 

6) ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องมืออยางสม่ำเสมอ
ตามแผนการซอมบำรุง หรือ แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิง
ปองกัน และสงหลักฐานการซอมบำรุงใหเจาของโครงการเพื่อใชอางอิง
ตอไป 

7) จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับงานใหพนักงาน 
และควบคุมดูแลพนักงานท่ีตองปฎิบัติงานท่ีท่ีมีเสียงดังใหสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 

ดัชนีตรวจวัด : 
- ระดับความเขมเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) 
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเปอรเซ็นตไทล ท่ี 90 (L90) 
- เสียงรบกวน 
สถานีตรวจวัด : จำนวน 3 สถานี คือ  
-  สถานีท่ี 1 บริเวณศูนยฝกพาณิชยนาวี  
-  สถานีท่ี 2 วัดบางนางเกรง  
- สถานีท่ี 3 วัดบางดวนนอก 
ความถี่ : 

ปละ 2 ครั้ง ในฤดูแลง และฤดูฝน ไมนอยกวา 5 วัน ตอเนื่อง
ตอครั้ง ครอบคลุมวันหยุดราชการ และวันทำการ ในขณะที่มี
กิจกรรมการกอสราง 

ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 



                       เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
5) ความส่ันสะเทือน 

ในระยะกอสรางมีกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความสั่นสะเทือนที่อาจ
สงผลกระทบตอพื ้นที ่ออนไหวและชุมชนที่อยู ใกลพื ้นที ่กอสรางของ
โครงการ โดยระดับผลกระทบของความสั่นสะเทือนขึ้นอยูกับชนิดของ
อุปกรณ เครื่องจักรที่ใช วิธีการกอสราง รวมถึงระยะหางของแหลงรับ
ความส่ันสะเทือนจากแหลงกำเนิด โดยบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวและชุมชนมี
คาความเร็วอนุภาคสูงสุดอยูในชวง 0.002-0.027 มิลลิเมตร/วินาที โดย
คาความเร็วอนุภาคสูงสุดดังกลาวอยูในเกณฑคาความเร็วอนุภาคสูงสุด
หรือคาระดับความสั ่นสะเทือนที ่ ไม ทำให เก ิดความเสียหายทาง
สถาปตยกรรม ตามคามาตรฐานของ DIN4150 และคามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ท่ี
กำหนดใหคาความเร็วอนุภาคสูงสุดบริเวณฐานรากหรือชั ้นลางของ
อาคารประเภทที่ 2 (อาคารพักอาศัย และอาคารที่เปนพื้นที่ออนไหวตอ
ผลกระทบ เชน สถานที่ศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล) ที่คาระดับ
ความถี่ต่ำสุด จะมีคาไดไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที  
 นอกจากน้ีผลการคำนวณคาความเร็วอนุภาคสูงสุดจากกิจกรรมการ
กอสราง (ตอกเสาเข็ม) จะมีคาความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.027 มิลลิเมตร/
วินาที หรือ 0.0011 นิ้ว/วินาที ซึ่งผลกระทบตอการรับรูของมนุษยอยู
ในชวงไมสามารถรับความรูสึกได (0-0.15 มิลลิเมตร/วินาที) 
 อยางไรกต็ามไดกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานความสั่นสะเทือน เพื ่อให
กิจกรรมกอสรางโครงการมีผลกระทบตอชุมชนและพื้นที่ออนไหวที่อยู
ใกลเคียงนอยท่ีสุด 
 
 

1) จำกัดความเร็วของยานพาหนะบริเวณโครงการใหมีความเร็วไมเกิน 30 
กิโลเมตรตอชั่วโมง และบริเวณเสนทางสาธารณะใหใชความเร็วและ
น้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายกำหนด 

2) เจาของโครงการกำกับใหผูรับเหมาควบคุมใหพนักงานขับรถปฏิบัติตาม
กฎจราจรอยางเครงครัด 

3) กำหนดชวงเวลาในการกอสรางต้ังแต 08.00-17.00 น. เทาน้ัน ยกเวนงานท่ี
ตองทำอยางตอเน่ืองใหแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชนใหทราบ
ลวงหนากอนทำการกอสรางอยางนอย 7 วัน 

4) จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด และควบคุมการกอสรางให
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมและสงผลกระทบประชาชนที่อยูใกลเคียง
โครงการท่ีสุด 

5) หมั่นตรวจสอบสภาพเครื ่องจักรและเครื ่องยนตอยางสม่ำเสมอเพ่ือ
ปองกันการกอใหเกิดเสียงดังและความส่ันสะเทือนผิดปกติ 

6) เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและวิธีการกอสรางท่ีกอใหเกิดเสียงและความ
ส่ันสะเทือนรบกวนนอยท่ีสุด 

ตรวจสอบความส่ันสะเทือน 
ดัชนีตรวจวัด :   
- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) 
- ความถี่ (Frequency) 
สถานีตรวจวัด : จำนวน 3 สถานี คือ  
-  สถานีท่ี 1 บริเวณศูนยฝกพาณิชยนาวี  
-  สถานีท่ี 2 วัดบางนางเกรง  
-  สถานีท่ี 3 วัดบางดวนนอก 
ความถี่  :   

ปละ 2 ครั้ง ในฤดูแลง  (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน 
(เดือนกันยายน-ตุลาคม) ไมนอยกวา 5 วันตอเนื ่องตอครั้ง  
ครอบคลุมวันหยุดราชการ และวันทำการในขณะท่ีมีกิจกรรมการ
กอสราง 

ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
6) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 
 ในระยะกอสรางของโครงการ มีแหลงน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรม
บริเวณพื้นที่กอสราง ประกอบดวย น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานกอสราง และน้ำเสียจากกิจกรรมการกอสราง ซึ ่งอาจสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาในน้ำ ทั้งนี้ โครงการกำหนดให
คนงานกอสรางใชหองน้ำภายในพื้นที ่ศูนยฝกพาณิชยนาวีที ่มีอยู ใน
ปจจุบัน ซึ ่งมีการติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ ่งเพียงพอตอ
คนงาน และหองสวมตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ที่กำหนดใหตองจัดใหมีสวมที่ถูกสขุลักษณะสำหรับ
คนงาน ในอัตราสวนไมนอยกวา 1 หอง ตอ 20 คน ดังนั้น โครงการมี
จำนวนคนงานทั้งหมด 30 คน จะตองจัดใหมีหองสวมอยางนอย 2 หอง 
สวนส่ิงปฏิกูลในระบบบำบัดน้ำเสียเม่ือเต็มศูนยฝกพาณิชยนาวี จะติดตอ
หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตนำรถเขามาสูบถายส่ิงปฏิกูลออกไปกำจัด 

1) การกอสรางติดตั ้งอุปกรณตางๆ บนทาเทียบเรือตองดำเนินการตาม
ระเบียบกรมเจาทา และตองไมท้ิงน้ำเสียและของเสียลงแหลงน้ำ 

2) ควบคุมดูแลคนงานกอสรางไมใหทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งของใดๆ ในแหลงน้ำ 
ไมวาจะเปนวัสดุที่ยอยสลายไดหรือยอยสลายไมไดซึ่งอาจตกสะสมลงสู
พ้ืนทองน้ำได 

3) ติดตั ้งมานกันตะกอนลอมพื้นที ่กอสรางจุดที ่ตอกเสาเข็มเพื ่อลดการ
แพรกระจายของตะกอนและปองกันสัตวน้ำเขามาใกลบริเวณพื ้นท่ี
กอสรางโครงการ 

1. ตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 
ดัชนีตรวจวัด :   
- แพลงกตอนพืช 
- แพลงกตอนสัตว 
- สัตวหนาดิน 
- สัตวน้ำวัยออน 
 โดยวิธีการเก็บตัวอยางใหเปนไปตามคูมือการจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการเจาะสำรวจปโตรเลียมใน
ทะเล หรือโครงการเจาะสำรวจปโตรเลียมบนบก ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรอือางอิง
วิธีเก็บตัวอยางของกรมประมง  หรือใน Standard Method  for  
the  Examination  of  Water and Wastewater (APHA,  AWWA  
and  WEF,  ฉบับลาสุด) 

สถานีตรวจวัด :   
จำนวน 3 สถานี คือ 
- บริเวณเหนือน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   
- แมน้ำเจาพระยาบริเวณหนาทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี  
- บริเวณทายน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร  
วิธีตรวจวัด :   

 ตามคูมือการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการเจาะสำรวจปโตรเลียมในทะเล หรือโครงการเจาะสำรวจ
ป  โ ต ร เ ล ี ย ม บนบ ก  ข อ ง ส ำ น ั ก ง านน โ ยบ า ยแ ละแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ความถี่ :   
 ปละ 2 ครั้ง ในฤดูแลง  (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน 

(เดือนกันยายน-ตุลาคม) โดยตรวจวัด 1 ครั้ง/สถานี ระยะกอน
กอสราง 

ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพานีชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
7) การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
 โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี เปนการปรับปรุงทา
เทียบเรือ ทั้งนี้กิจกรรมที่อาจเกิดผลกระทบทางน้ำ โครงการจะปองกัน
การฟุงกระจายของตะกอน เชน การใชมานดักตะกอน ทำใหการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการจึงไมมีผลกระทบตอการเพาะเลี ้ยงสัตวน ้ำใน
บริเวณแมน้ำแตอยางใด คาดวาการดำเนินกิจกรรมของโครงการไมสงผล
กระทบตอการการเพาะเล้ียงสัตวน้ำและประมงแตอยางใด 

1) น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนงานกอสรางตองมีการบำบัดน้ำเสีย
ใหไดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ ้งของทางราชการกอนระบายออก และ
นำไปใชประโยชน เชน รดน้ำในพื้นที่กอสราง เพื่อลดการระบายน้ำท้ิง
ออกสูภายนอก หรือนำไปใชใหหมดโดยไมระบายออกสูภายนอก 

3) น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนเรือกอสรางตองมีถังเก็บ และขน
ถายมากำจัดบนฝงไมท้ิงลงแหลงน้ำ 

4) ขยะจากการอุปโภคบริโภคของคนงานกอสรางทั ้งบนฝง และในเรือ
กอสรางตองมีถังใสขยะมีฝาปดมิดชิด และมีการรวบรวมขนไปกำจัดอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล ไมท้ิงลงแหลงน้ำ 

- 

8) การคมนาคมขนสง 
คมนาคมทางบก 
ระยะกอสราง ซึ่งดำเนินการภายในพื้นที่ทาเทียบเรือโครงการ 

และจะยังคงมีกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยฝกพาณิชย นาวี
ตามปกติ ขณะเดียวกันจะมีกิจกรรมการกอสรางทาเทียบเรือ ซ่ึงกิจกรรม
ดังกลาวอาจก อใหเก ิดผลกระทบและความเด ือดร อนรำคาญแก
ประชาชนที่อยูใกลเคียงเสนทางขนสงและบริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสราง 
การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางทาเทียบเรือเดิมของ
โครงการ ไดพิจารณาจากการขนสงนักเรียนและบุคลากรของศูนยฝก
พาณิชยนาวี การขนสงวัสดุกอสราง เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ขนสง
คนงานกอสราง และปริมาณรถเก็บขนขยะมูลฝอย ผลการประเมิน
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นบนถนนที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 3113 ทางหลวงหมายเลข 
3268 ทางหลวงหมายเลข 3344 และถนนสุขุมวิน ซอย 6 บางนางเกรง 
 จากการประเม ินความหนาแนนของปร ิมาณการจราจรตอ
ความสามารถในการรองรับของถนนสายหลัก และถนนที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการกอสรางของโครงการ พบวาปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
กิจกรรมการกอสราง มีผลใหคา V/C Ratio บนถนนบริเวณใกลเคียง
พื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น และทำใหสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไปจาก

1.  การคมนาคมทางบก 
1) หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณ และเครื่องจักรในชวงชั่วโมงเรงดวน 

และในชวงวันหยุดนักขัตฤกษเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูอาศัยท่ี
อยูใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

2) ใหจัดหาวัสดุปดคลุมทายรถใหมิดชิดเพ่ือปองกันการฟุงกระจายและรวง
หลนของวัสดุจากการรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและวัสดุกอสราง 

3) ติดตั้งปายสัญญาณเตือน สัญญาณไฟ บริเวณพื้นที่รื้อถอนทาเทียบเรือ
เดิมและพ้ืนท่ีกอสรางใหชัดเจน 

4) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนทาเทียบเรือ
เดิมและการกอสรางทุกชนิด ใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

5) จัดเตร ียมพื ้นที ่จอดรถภายในโครงการใหเพียงพอ และหามจอด
รถบรรทุกขนสงวัสดุจากการรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและวัสดุกอสราง
บริเวณถนนสาธารณะ เพ่ือปองกันการกีดขวางจราจร 

6) ใหผูรับเหมาประสานงานกับสถานีตำรวจในทองถิ่นเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนสง 

7) ผูรับเหมาตองควบคุมพนักงานขับรถและกำหนดความเร็วของรถบรรทุก
วัสดุกอสรางบนทางหลวงใหใชความเร็วไมเกิน 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
เมื่อผานชุมชนทางรวมหรือทางแยก ใหใชความเร็วไมเกิน 50 กิโลเมตร

1.  บันทึกปริมาณจราจรท่ีเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 
ดัชนีตรวจวัด :   

ปริมาณจราจรที่เขา-ออกพื้นที่โครงการโดยแยกประเภทของ
ยานพาหนะ 

สถานีตรวจวัด  :   
บริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

วิธีตรวจวัด :   
 บันทึกปริมาณรถท่ีเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 
ความถี่  :   
 ทุกวันตลอดระยะเวลาการรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและตลอด

ระยะเวลาการกอสราง 
ผูรับผิดชอบ : 

 ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
 
2.  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุดานการจราจรท่ีเกิดขึ้น  

ดัชนีตรวจวัด :   
บันทึกจำนวนอุบัติเหตุที ่เก ิดขึ ้นเนื ่องจากยานพาหนะของ
โครงการ พรอมบันทึกสาเหตุ สถานที่ ชวงเวลา และการแกไข
ปญหาทุกครั้ง 
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             โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 

 

บริษัท ทแีอลที คอนซัลแตนส จำกัด/บริษัท เอน็ทิค จำกดั                                                                                                                                                                                                 20  

ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สภาพปจจุบันเล็กนอย แตยังคงมีความคลองตัวดี อยางไรก็ดี อาจมี
กิจกรรมการกอสรางทำใหเกิดผลกระทบตอการคมนาคมหรืออุบัติเหตุ
ขึ้นได จึงจำเปนตองจัดทำแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอมดานคมนาคมขนสง 

ตอชั่วโมง และในพื้นที่โครงการใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง และกำหนดบทลงโทษเม่ือมีการฝาฝน 

8) ผูรับเหมาตองควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก ไมใหบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักท่ี
กฎหมายกำหนดเพ่ือใหปองกันถนนชำรุด และปองกันอุบัติเหตุ 

9) จัดใหมีพนักงานคอยดูแลเรื่องการจราจรของรถบรรทุกวัสดุกอสรางท่ีจะ
เขาออกของโครงการ เพ่ือหลีกเลียงการเกิดอุบัติเหตุกับรถของประชาชน
ท่ีสัญจรไปมา 

สถานีตรวจวัด :   
บริเวณทางเขา-ออกโครงการ และตลอดเสนทางการขนสงของ
โครงการ 

วิธีตรวจวัด : 
บันทึกจำนวนอุบัติเหตุที ่เก ิดขึ ้นเนื ่องจากยานพาหนะของ
โครงการ พรอมบันทึกสาเหตุ สถานที่ ชวงเวลา และการแกไข
ปญหาทุกครั้ง 

ความถี่  :   
 ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ตลอดระยะรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและ

ระยะเวลาการกอสราง และสรุปเปนรายเดือน 
ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

คมนาคมทางน้ำ 
ระยะกอสรางจะเปนการดำเนินการบริเวณทาเทียบเรือของ

โครงการ ซึ่งจะมีกิจกรรมการขนสงวัสดุกอสราง เครื่องจักรและอปุกรณ
ตางๆ โดยกิจกรรมดังกลาวดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการ
เพ่ิมขึ้นของจราจรทางน้ำ รวมท้ังสงผลกระทบดานการกัดเซาะตล่ิง และ
ผลกระทบดานอุบัติเหตุทางน้ำ 

2.  การคมนาคมทางน้ำ 
1) ใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการกอสรางใหเรือตางๆ ที่สัญจร

ผานบริเวณโครงการเปนการลวงหนา เพื่อใหทราบตำแหนงการรื้อถอน
ทาเทียบเรือเดิมและการกอสราง  วิธีการรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและ
วิธีการกอสราง และระยะเวลารรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและระยะเวลา
กอสราง รวมทั้งขอควรระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือใน
ระหวางการรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและการกอสราง 

2) ตรวจสอบ บำรุงรักษาไฟฟาแสงสวางบริเวณทาเทียบเรือใหใชงานได
ตลอดเวลา 

3) จัดพื้นที่จอดโปะตอกเสาเข็มใหอยูภายในขอบเขตบริเวณพื้นที่กอสราง
เทาน้ัน 

4) จัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุมดูแลความปลอดภัยบริเวณพ้ืนท่ีรื้อถอนทาเทียบ
เรือเดิมและพ้ืนท่ีกอสรางทาเทียบเรือตลอด 24 ชั่วโมง 

5) การนำเรือเขา-ออกทาเทียบเรือของโครงการตองปฏิบัติตามขอกำหนด
หรือกฎหมายของกรมเจาทา และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
1.  บันทึกจำนวนเรือท่ีเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 
ดัชนีตรวจวัด :   

จำนวนเรือและขนาดของเรือท่ีเขาเทียบทา 
สถานีตรวจวัด :   

พ้ืนท่ีโครงการ 
วิธีตรวจวัด :   
 บันทึกจำนวนเรือและขนาดของเรือท่ีเขาเทียบทา 
ความถี่  :   
 ทุกวันตลอดระยะเวลาการรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและตลอด

ระยะเวลาการกอสราง 
ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2.  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ  

ดัชนีตรวจวัด :   
บันทึกจำนวนและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำที่เกิดขึ้นของ

โครงการ 
สถานีตรวจวัด   :   
พ้ืนท่ีโครงการ 

วิธีตรวจวัด :   
 บันทึกจำนวนและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำที่เกิดขึ้นของ

โครงการ 
ความถี่ :   

 ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ตลอดระยะรื้อถอนทาเทียบเรือเดิมและ
ระยะเวลาการกอสราง และสรุปเปนรายเดือน 

ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

9) การจัดการน้ำเสีย 
 ในระยะกอสรางของโครงการ มีแหลงน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรม
บริเวณพื้นที่กอสราง ประกอบดวย น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานกอสราง และน้ำเสียจากกิจกรรมการกอสราง ซึ ่งอาจสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาในน้ำ ทั้งนี้ โครงการกำหนดให
คนงานกอสรางใชหองน้ำภายในพื้นที ่ศูนยฝกพาณิชยนาวีที ่มีอยู ใน
ปจจุบัน ซึ ่งมีการติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ ่งเพียงพอตอ
คนงาน และหองสวมตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ที่กำหนดใหตองจัดใหมีสวมที่ถูกสขุลักษณะสำหรับ
คนงาน ในอัตราสวนไมนอยกวา 1 หอง ตอ 20 คน ดังนั้น โครงการมี
จำนวนคนงานทั้งหมด 30 คน จะตองจัดใหมีหองสวมอยางนอย 2 หอง 
สวนส่ิงปฏิกูลในระบบบำบัดน้ำเสียเม่ือเต็มศูนยฝกพาณิชยนาวี จะติดตอ
หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตนำรถเขามาสูบถายส่ิงปฏิกูลออกไปกำจัด 

1) จัดใหมีหองน้ำ-หองสวมที ่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอสำหรับคนงาน
กอสราง 

2) ติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพดีอยูสม่ำเสมอ  

 

- 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
10) การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย 

ของเสียที่เกิดขึ้นในชวงระหวางการกอสรางเกิดจาก 2 กิจกรรม
หลัก คือ มูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภค ของคนงานกอสราง และ
ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง คาดวาจะมีขยะมูลฝอย ไดแก 
ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง ขยะมูลฝอย
ดังกลาว ขยะมูลฝอยดังกลาว ประกอบดวย ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก 
เศษกระดาษ เศษอาหาร เปนตน ซึ่งโครงการไดจัดเตรียมถังขยะแยก
ประเภท แบงออกเปน ถังขยะท่ัวไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอนัตราย ท่ีมี
ฝาปดมิดชิด ขนาด 200 ลิตร ตั้งอยูภายในบริเวณพื้นที่เก็บกองวัสดุ 
อุปกรณการกอสราง และสำนักงานชั่วคราว โดยผูรับเหมากอสรางจะ
เปนผู ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นเขามาเก็บขนขยะมูลฝอยไป
กำจัด ในสวนของเสียอันตรายจะประสานกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามาเก็บขนและนำไปกำจัดตามขั้นตอน
ตอไป 

1) ผูรับเหมาตองจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยอยางเพียงพอ และวางใน
บริเวณท่ีสะดวกตอการท้ิงขยะมูลฝอยของผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี โดยมีการ
แยกถังรองรับตามประเภทของขยะมูลฝอย และรอหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีศักยภาพในการใหบริการเก็บขนและกำจัดได
อยางเพียงพอ เขามาเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัดอยางถกูตองตอไป  

2) กำหนดใหผูรับเหมาทำการคัดแยกของเสียสวนที่สามารถนำกลับมาใช
ใหมไดไปขายหรือนำกลับมาใชประโยชน 

- 

11) สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 
 จากการสำรวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียโดยการสัมภาษณ
รายบุคคล การดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ การรับฟงความ
คิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ท้ังในกลุมหนวยงานราชการ 
กลุมผูนำชุมชน กลุมครัวเรือน พบวา กลุมผูมีสวนไดเสียสวนใหญมีความ
คิดเห็นในเชิงบวกตอการพัฒนาโครงการ มีความเชื่อม่ันในการ
ดำเนินงานของโครงการ นอกจากน้ี ยังมีความคิดเห็นวาการดำเนิน
โครงการกอใหเกิดผลดีตอชุมชน อยางไรก็ตาม กลุมผูมีสวนไดเสีย
บางสวนมีขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ดังน้ัน 
โครงการจึงจัดใหมีแผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเปน
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจ สราง
ความสัมพันธท่ีดี และคลายความวิตกกังวล 

 

1)   ผู รับเหมากอสรางตองปฏิบัติตามมาตรการฯ ที ่กำหนด และควบคุม
คนงานกอสรางใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอยางเครงครัด  

2) ควบคุมพฤติกรรมของคนงาน อยางใกลชิดและเขมงวด เพื่อมิใหสราง
ความเดือดรอนรำคาญตอคนในชุมชน 

3) ประชาสัมพันธใหประชาชนในตำบลท่ีเปนท่ีต้ังทาเทียบเรือใหไดรับทราบ
ลวงหนากอนกอสรางอยางนอย 1 สัปดาห 

4) ควบคุมคนงานกอสรางมิใหสรางความเดือดรอนหรือบุกรุกในพื้นที่สวน
บุคคลของชาวบานใกลเคียง 

5) ติดปายประชาสัมพันธบริเวณหนาโครงการแสดงชื่อผูรับผิดชอบเบอร
โทรศัพทติดตอ เพื่อรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนที่อาจจะไดรับความ
เสียหาย หรือไดรับผลกระทบตอรางกายและทรัพยสินจากโครงการ 

6) ประชาสัมพันธใหประชาชนในบริเวณพื ้นที ่ใกลเคียงที ่ตั ้งโครงการ
รับทราบขอมูลเกี ่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการอยาง
สม่ำเสมอ 

ดัชนีตรวจวัด :   
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน  

ผลกระทบท่ีชุมชนไดรับจากกิจกรรมการกอสรางของโครงการ  
- ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
กลุมเปาหมาย :   
 ผูนำชุมชน พื้นที่ออนไหว หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ

ประชาชนที ่อย ู ในพื ้นที ่ศ ึกษา ครอบคลุมพื ้นที ่ในร ัศมี 5 
กิโลเมตร จากท่ีต้ังโครงการ 

วิธีตรวจวัด :   
 ใชแบบสอบถามและจำนวนตัวอยางเปนไปตามวิธีการทางสถิติ

ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติเทากับรอยละ 95 และใหระดับ
ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 

ความถี่ :   
 ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากอสราง 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
7) ประชาสัมพันธใหผูนำชุมชนในพื้นที่ศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหรับทราบ

ความกาวหนาของโครงการอยางสม่ำเสมอ โดยมีวิธีดำเนินการ ดังน้ี 
- เขาพบผูนำชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่ เพื่อรับฟง

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางปองกัน
แกไข 

- รวมกิจกรรมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นที่ออนไหว และชุมชน 
เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโครงการกับชุมชนอยางตอเน่ือง 

8) รับฟงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนจากประชาชนเกี ่ยวกับปญหาฝุน
ละออง เสียง ความสั่นสะเทือน หากพบวาโครงการทำใหมีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตองดำเนินการปองกันและแกไขโดยทันที 

9) จัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชน
อันเน ื ่องมาจากการดำเนินโครงการและเร งแก ไขปญหาโดยเร็ว  
โดยกำหนดระยะเวลาในการแกไขอยางชัดเจน และจัดเตรียมตัวอยาง
แบบฟอรมรับเรื่องรองเรียน 

10)  ในกรณีที่พบวากิจกรรมของโครงการสงผลกระทบตอชุมชนในบริเวณ
พื ้นที ่ใกลเคียง โครงการจะตองร ับผิดชอบตอผลกระทบที ่เกิดขึ้น  
โดยประสานเขาชวยเหลือและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมท้ัง
เจรจาตกลงชดเชยความเสียหาย อยางเปนธรรมและเหมาะสม 

ผูรับผิดชอบ : 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

12) การสาธารณสุข และสุขภาพ 
 การดำเนินกิจกรรมในระยะกอสรางโครงการในแตละขั้นตอน อาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดซ่ึงจะสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ผูปฏิบัติงาน หรือประชาชนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ ยังอาจ
กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมจากการทำงาน ไดแก ฝุนละอองจาก
การกอสราง เสียงดังรบกวนจากการทำงานของเครื่องยนต/เครื่องจักร 
และการบาดเจ็บจากการทำงาน ผลกระทบเหลาน้ีสามารถลดความเส่ียง
ที ่อาจเกิดขึ ้นได โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข
ผลกระทบดานสาธารณสุข 

1) จัดใหมีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานแกคนงานกอสรางอยางเพียงพอและ
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก จัดเตรียมน้ำใช น้ำดื่ม หองน้ำ-
หองสวมอยางเพียงพอ และมีการจัดการมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ  
ไมลักลอบนำขยะมูลฝอยไปท้ิง 

2) ในกรณีท่ีมีการใชแรงงานตางถิ่นตองตรวจสุขภาพรางกายคนงานกอนเขา
ทำงานเพื ่อปองกันโรคติดตอสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียงจัดทำ
ทะเบียนประวัติและตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาปฏิบัติงาน 

3) จัดทำทะเบียนประวัติและตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาปฏิบัติงาน  
เพ่ือปองกันโรคติดตอท่ีอาจจะสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง 

- 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
4) โครงการตองจัดทำแฟมประวัติ พรอมทั้งเก็บสำเนาบัตรประชาชนของ

พนักงานทุกคน กรณีเปนแรงงานตางดาว จะตองเปนผูที่มีใบอนุญาต
ถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน และทำการจัดเก็บสำเนาเปนประวัติ 

5) จัดใหมีหนวยงานปฐมพยาบาลเบื้องตนภายในพื้นที่โครงการกอนนำสง
โรงพยาบาลพรอมรถรับสงผูปวย 

6) ประสานงานก ับสถานพยาบาลที ่อย ู  ใกล  เค ียง ก ับโครงการ เชน 
โรงพยาบาลตางๆ เปนตน เพ่ือ เตรียมรองรับผูปวยหรือผูประสบอุบัติเหตุ
จากการกอสราง 

7) กำหนดเขตพื้นที่สำนักงานโครงการชั่วคราวให ชัดเจน เชน ติดตั้งปาย 
กั้นพ้ืนท่ี เปนตน 

8) กรณีเปนแรงงานตางถิ่นตองมีการจดทะเบียน คนงานใหถูกตอง และ
ตรวจสุขภาพคนงานกอนเริ่ม การกอสรางตามขอกำหนดของกรมแรงงาน 

9) จัดหาน้ำดื ่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ใหกับคนงานกอสรางใน
ปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการ (ไมนอยกวาคนละ 2 ลิตร/วัน) 

10) จัดใหมีหองสวมที่เพียงพอตอคนงานกอสราง (ตามมาตรฐาน วสท. 
1010-34 ตองจัดใหมีหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวน 
คนงานกอสราง ในสัดสวนไมนอยกวา 1 หองตอ 20 คน) โดยหองสวม
ตองอยูหางจากแมน้ำอยางนอย 50 เมตร 

11) ใหความรูและคำแนะนำแกคนงานกอสรางในการปองกันโรค โดยขอ
ความรวมมือจากหนวยงาน ใหบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 
มาตรการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
1) ใหคนงานทุกคนใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
2) มีการตรวจวัดอุณภูมิกอนเขาพ้ืนท่ี 
3) จัดวางแอลกอฮอล เจลลางมือใหคนงานตามจุดตางๆ  
4) หามบุคคลภายนอกเขาพ้ืนท่ีกอนไดรับอนุญาต 
5) จัดการฉีดพนยาฆาเชื้อโรคตามจุดตางๆ ทุกวัน 
6) จัดการสุมตรวจโควิดพนักงานโดยใช ATK เปนระยะสม่ำเสมอ 



                       เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
             โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 

 

บริษัท ทแีอลที คอนซัลแตนส จำกัด/บริษัท เอน็ทิค จำกดั                                                                                                                                                                                                 25  

ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
7) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาอื ่นท่ี

กำหนดไวโดยกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดสมุทรปราการอยาง
เครงครัด 

8) รณรงคใหคนงานฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ตามนโยบายของรัฐ 
9) จัดใหมีการคัดกรองเบ้ืองตน โดยสังเกตผูท่ีมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ 

จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน และพาไฟพบแพทย
ทันที 

10) จัดหาหนากากผา หรือหนากากอนามัย และ อุปกรณปองกันตนเองขณะ
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และเพียงพอ 

11) จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบู หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล สำหรับคนงาน 
อยางเพียงพอ ท้ังในพ้ืนท่ีบริเวณ กอสรางและท่ีพักคนงาน  

12) หากมีการรับ-สง พนักงาน ใหดูแลความปลอดภัยของคนงาน เชน จํากัด
จำนวนคนในรถ รับ-สง ไมใหแออัด จัดที่นั่งไมหันหนาเขาหากัน และให
สวมหนากากผา หรือหนากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม
จำเปนตลอดระยะเวลาการเดินทาง 

13) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กิจกรรมของโครงการที่เกิดจากผลกระทบดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในระยะกอสราง คาดวาจะเกิดจากอุบัติเหตุจากสภาพ
การทำงานที่ไมเหมาะสม หากคนงานไมระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน 
และไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่กำหนดไว ทั้งนี้ อุบัติเหตุในการ
ทำงานสวนใหญมักเกิดจากความประมาทและขาดความชำนาญงาน 
อยางไรก็ตามหากโครงการกำหนดมาตรการในการทำงานที่ชัดเจน และ
จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงาน 
เชน หมวกนิรภัย ถุงมือ แวนตานิรภัย รองเทานิรภัย เปนตน จะชวยลด
อุบัติเหตุในการทำงานลงได ดังนั้น คาดวากิจกรรมในระยะกอสรางจะ
กอใหเกิดผลกระทบอยูในระดับต่ำ 

(1)  การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไป 
1) จัดฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานใหคนงาน

โดยเจาหนาท่ีความปลอดภัยกอนเริ่มการกอสราง 
2) กำหนดใหคนงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกครั้งใน

การปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของอันตรายและลักษณะงาน 
3) ควบคุมกำกับผู ร ับเหมาใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแก ไข

ผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด รวมท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ีติดตามผลกระทบอัน
เนื ่องมาจากกิจกรรมการกอสร างโครงการ หากพบปญหาให  เรง
ประสานงานและแกไขปญหาโดยเร็ว 

4) ตรวจสอบ บำรุงรักษาหรือตรวจสอบ เครื่องยนตเครื่องจักรที่ใชในการ
กอสรางตามระยะเวลาท่ีกำหนด (ท่ีระบุไวในคูมือแนะนำ การบำรุงรักษา
ของแตละเครื่องจักร)  

1. จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ การเจ็บปวย และการบาดเจ็บในระหวาง
การปฏิบัติงานของคนงาน 

สถานี :  
พ้ืนท่ีกอสราง 

ดัชนีตรวจวัด :  
จำนวนสถิติการเกดิอุบัติเหตุ 

ความถี่ :  
ทุกวัน ตลอดระยะเวลากอสราง 

ผูรับผิดชอบ : 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
5) จัดระเบียบพ้ืนท่ีกอสราง ดังน้ี 

พ้ืนท่ีบนบก 
- กันเขตพื้นที่กอสรางใหชัดเจนโดยการติดตั้งรั้วโดยรอบพื้นที่บริเวณ

กอสราง และพื้นที่กองวัสดุกอสราง พรอมทั้งติดปายประกาศ “เขตพื้นท่ี
กอสราง” 

                    - กำหนดชองทางเขา-ออกเฉพาะพ้ืนท่ีกอสรางใหชัดเจน 
       - จัดเจาหนาท่ีอำนวยความสะดวกบริเวณทางเขา-ออก 

พ้ืนท่ีในน้ำ 
- ติดตั้งปายและไฟสัญญาณเตือนเพื่อทราบถึงเขตพื้นที่กอสราง บริเวณ 

 ทาเทียบเรือ 
 

 (2) มาตรการการปองกันและแกไขผลกระทบชวงการขนสงวัสดุอุปกรณ/
การรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ/กากของเสีย และในพ้ืนท่ีกอสราง 
2.1)   เจาของโครงการกำกับใหผูรับเหมาควบคุมใหพนักงานขับรถปฏิบัติตาม

กฎจราจรอยางเครงครัด และมีบทลงโทษทางวินัยอยางเขมงวดเมื่อมี
การฝาฝน 

2.2)   ในการบรรทุกวัสดุกอสรางใหจัดหาวัสดุปดคลุมทายรถใหมิดชิดท้ัง
ดานบนและดานขางท้ัง 3 ดานเพ่ือปองกันการฟุงกระจายและรวงหลน
ของวัสดุ 

2.3)    จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใชในการขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง 
โดยในชวงที่ผานเขตชุมชนใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
และควบคุมความเร็วใหไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผานพื้นท่ี
ท่ัวไป ท้ังน้ีใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของในแตละพ้ืนท่ี 

2.4) หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุอุปกรณในชวงโมงเรงดวน ชวงเวลา 07.00-
08.30 น. และ 16.00-17.30 บนถนนท่ีมีการจราจรหนาแนน หรือชวง
เทศกาลตางๆ 

2.5) กำหนดเสนทางการขนสงวัสดุในระยะกอสรางใหผานชุมชนนอยท่ีสุด 
2.6) จัดเจาหนาท่ีอำนวยความสะดวกบริเวณทางเขา-ออก 

2. ตรวจสอบอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพรอมใชงาน 
สถานี :  

พ้ืนท่ีกอสราง 
ดัชนี :  

ความพรอมของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
ความถี่ :  

ทุกวัน ตลอดระยะเวลากอสราง 
ผูรับผิดชอบ :  

ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
 
3. บันทึกสาเหตุการเกิดเหตุ บริเวณที ่เกิดเหตุความรุนแรงของ   

อุบัติเหตุ สาเหตุการแกไข 
สถานี :  

พ้ืนท่ีกอสราง 
ดัชนี :  

จำนวนการเกิดเหตุ 
ความถี่ :  

ทุกวัน ตลอดระยะเวลากอสราง 
ผูรับผิดชอบ : 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
 
4. ตรวจสอบเครื ่องมือและอุปกรณในการระงับอัคคีภัยการแจง

เตือน และอื่นๆ 
สถานี :  

พ้ืนท่ีกอสราง 
ดัชนี :  

ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณในการระงับอัคคีภัยการ
แจงเตือนภัย และอื่น ๆ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2.7) จัดระเบียบรถท่ีเขา-ออกโครงการเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
2.8) จัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบการปดคลุมทายรถกอนนำรถออกจากพ้ืนท่ี

ทุกครั้ง 
2.9) จัดใหฝกอบรมคนงานขับรถเครนโดยเฉพาะ 
2.10) จัดใหมีพนักงานใหสัญญาณระหวางยกวัสดุอุปกรณ 
2.11) ไมบรรทุกหนักเกินกวามาตรฐานกำหนด 
2.12) จัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยควบคุมการทำงานตลอดเวลา 
2.13) จัดใหมีถังขยะคัดแยกประเภทภายในพ้ืนท่ีโครงการ และจัดเก็บขยะให

เปนไปตามหลักสุขาภิบาล 
2.14) ติดต้ังตาขายกันวัสดุรวงหลนรอบบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะรื้อถอน และบริเวณ

พ้ืนท่ีท่ีจะตัดหัวเสาเข็มเพ่ือปองกันเศษวัสดุรวงหลนในแมน้ำ 
2.15) ในการตอกเสาเข็มตองกำหนดใหมีการใชหมอนรองหัวเสาเข็มที ่ทำ

ดวยวัสดุท่ีออน เพ่ือลดเสียงและความส่ันสะเทือน      
2.16) จัดแยกวัสดุท่ีเกิดประกายไฟในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
2.17) ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเม่ือเกิดเพลิงไหม 
2.18)  ติดตั้งถังเครื่องมอืดับเพลิงขั้นตนแบบมือถือไวในบริเวณท่ีมีโอกาสเกิด

เพลิงไหมขึ้นได เชน บริเวณตูไฟฟา เครื่องปมน้ำไฟฟา สำนักงานและ
หนาทาเทียบเรือ 

2.19)  จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยบนเรือ สำหรับกรณีฉุกเฉินอยาง
เพียงพอ เชน ปมสูบน้ำ เสื้อชูชีพ หวงชูชีพ เปนตน รวมทั้งตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ ความปลอดภัยใหใชงานไดดีอยูเสมอ 

2.20) ในกรณีท่ีมีเหตุเรือลม ตองปฏิบัติตามแผนการจัดการการเกิดอุบัติเหตุ
เรือลมทันที 

2.21) ฝกซอมรับเหตุฉุกเฉิน เชน แผนการกำจัดคราบน้ำมันในกรณีเกิดการ
รั่วไหลลงสูแมน้ำ เปนการภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

2.22) ใหปฏิบัติตามแผนกำจัดคราบน้ำมันในกรณีเกิดการรั่วไหลลงสูแมน้ำ 
2.23) จัดอบรมหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน และคนงานในเรื่องความปลอดภัย

ในการทำงานท่ีเกี่ยวกับการกอสราง รวมถึงผูเกี่ยวของอื่น ๆ 

ความถี่ :  
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลากอสราง 

ผูรับผิดชอบ : 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะร้ือถอนและระยะกอสราง 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2.24) จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยในการทำงานใหคนงาน ใชงานอุปกรณ

ดังกลาวตองเหมาะสมกับสภาพการทำงานและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
2.25) จัดอุปกรณ เครื่องมือท่ีอยูในสภาพดี พรอมใชงานใหกับคนงาน 
2.26) จ ั ด ให ม ี ระบบการตรวจความปลอดภ ัย  ( Safety Inspection)  

เปนระยะๆ โดยมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบและอำนาจท่ีชัดเจน 
2.27) จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ประจำพ้ืนท่ีกอสราง 
2.28) กำหนดเขตพ้ืนท่ีกอสรางใหชัดเจน เชน ติดต้ังปาย และกั้นพ้ืนท่ี 
2.29) อบรมคนงานกอสรางและผูรับเหมาใหทราบกฎระเบียบ เพื่อความ

ปลอดภัยในการเขาปฏิบัติงานในขอบเขตของบริษัท 
2.30) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการ ดำเนินการตรวจสอบใหมีการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบอยางเครงครัด และใหผู ร ับเหมารายงานการเกิด
อุบัติเหตุทุกครั้งท่ีเกิดขึ้น 

2.31) ตรวจสอบอุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภ ัยทั ้งหมดของ
โครงการใชงานไดดีเสมอ สำหรับเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือชนิดผง
เคมีแหงจะตองทำการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกำหนด พรอมทำการ
เปลี ่ยนผงที ่บรรจ ุอย ู ในเคร ื ่องด ับเพลิงท ุกระยะ 2-5 ปตามท่ี
บริษัทผูผลิตกำหนด ซึ่งเมื่อตองเปลี่ยนผงเคมีภายในถังดับเพลิงให
เปล่ียนผงเคมีเปนขนาดการดับเพลิงไมต่ำกวา 6A - 10B ท้ังโครงการ 
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ตารางที่ 5 รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 
โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
1) อุทกพลศาสตร  

ปจจัยที่มีผลกระทบดานอุทกศาสตร และการกัดเซาะตลิ่ง มี
รายละเอียดดังน้ี 
(1) การเปลี่ยนแปลงของตลิ่ง การเปลี่ยนแปลงของตลิ่งบริเวณ

โครงการ พบวา การถอยรน/ทับถมของลำน้ำอยู ในระดับต่ำ 
นอกจากนี้ ไมมีการสรางโครงสรางริมตลิ่งอันจะทำใหทิศทาง
ของกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ปริมาณน้ำทาไม
เพิ่มขึ้นทำใหกระแสน้ำไมรุนแรงมากขึ้นและนาจะไมมีการขุด
ลอกใดๆ เกดิขึ้นในบริเวณใกลเคียงกับท่ีต้ังโครงการ ดังน้ัน การ
เปล่ียนแปลงของตล่ิงจึงเกิดขึ้นอยางชาๆ ตามธรรมชาติ 

(2) ระดับน้ำในแมน้ำ ระดับน้ำในแมน้ำขึ้นกับปริมาณน้ำทาและ
อิทธิพลของน้ำขึ ้นน้ำลง ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงของระดับน้ำ 
ปริมาณน้ำทาเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศท่ีปกคลุม จึงไม
มีผลกระทบตอระดับน้ำเพราะใชน้ำเพ่ือการคมนาคมเทาน้ัน 

(3) ความเร็วและทิศทางกระแสน้ำ ความเรว็และทิศทางกระแสน้ำ
ขึ้นกับปริมาณน้ำทา และอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตัดของลำน้ำ โครงการทาเทียบเรือไม
สงผลกระทบตอความเร็วและทิศทางกระแสน้ำในลำน้ำเนื่องจาก
ทาเรือไมไดทำใหพื้นที่หนาตัดของล้ำน้ำเปลี่ยนแปลงไป ไมไดทำ
ใหปริมาณน้ำทาไหลในลำน้ำเพ่ิมขึ้น/ลดลงแตอยางใด  

(4) การฟุ งกระจายของตะกอน การกระจายตัวของตะกอน
แขวนลอย/ตะกอนทองน้ำขึ ้นกับปริมาณน้ำทา น้ำขึ ้นน้ำลง 
ปริมาณตะกอนตั้งแตตนน้ำลงมาตลอดจนการเปลี ่ยนแปลง
รูปรางหนาตัดลำน้ำ เนื่องจากโครงการไมมีการขุดลอกหนาทา
หรือถมตลิ่ง ประมาณน้ำทาและตะกอนในลำน้ำยังเปนไปตาม
ธรรมชาติ โครงการจึงไมสงผลกระทบตอการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

1) หากเกิดการทับถมของตะกอนหนาทาเทียบเรือ และแนวรองน้ำของ
โครงการ ควรพิจารณาดำเนินการขุดลอกตามความเหมาะสม 

2) ในกรณีท่ีมีการขุดลอกหนาทา โครงการจะตองดำเนินการดังน้ี 
1.  กอนดำเนินการขุดลอก  

(1)  โครงการจะตองการยื ่นขออนุญาตขุดลอก ที ่สำนักงานเจาทา
ภูม ิภาคสาขาสมุทรปราการ ตามระเบียบกรมเจ าทาว าด วย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหขุดลอกรองน้ำทางเรือเดินบริเวณ
หนาทาเทียบเรือ พ.ศ. 2556 

(2)  ดำเนินการขุดลอกพื้นที ่หนาทาตามแผนงานที ่กำหนดไวอยาง
เครงครัด 

(3)  ประสานงานกับหนวยงานราชการในการประชาสัมพันธแจง
แผนการขุดลอกใหกับชุมชนที่อยูบริเวณทายน้ำใหทราบลวงหนา
กอนดำเนินการขุดลอกอยางนอย 1 สัปดาห 

2.  ระหวางการขุดลอกพ้ืนท่ีหนาทา 
(1)  หามท้ิงดินและอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับการขุดลอกลงในแมน้ำเปนอัน

ขาด 
(2)  ใหรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมปริมาณวัสดุที่ไดจากการขุดลอก

ใหกรมเจาทาทราบทุก 15 วัน และใหวิศวกรผูควบคุมการขุดลอก
รวมตรวจสอบวัสดุที่ไดจากการขุดลอกบริเวณพื้นที่กองเก็บรวมกับ
เจาหนาท่ีของสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาอยุธยาทุกครั้ง 

(3)  ใหทำการขุดลอกระหวางเวลาท่ีกรมเจาทากำหนด 
(4)  ในกรณีมีการขุดลอกหนาทา ใหมีการตรวจสอบโลหะหนักของ

ตะกอนดินที ่ไดจากการขุดลอก กอนนำไปใชประโยชน ถาคา
ตรวจวัดสูงกวามาตรฐานจะสงไปกำจัดโดยหนวยงานที ่ได รับ
อนุญาตจากทางราชการ  

ดัชนีท่ีตรวจวัด :   
 ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงตล่ิง 
วิธีตรวจวัด :  
- ใชภาพถายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารมาทำการวิเคราะหและ

คำนวณการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี 
-  สำรวจแนวตลิ่งทั้ง 2 ฝง ครอบคลุมบริเวณพื้นที่โครงการ และแนว

ตล่ิงดานทิศเหนือและทิศใตของพ้ืนท่ีโครงการ ระยะทางดานละ 500 
เมตร 

สถานีตรวจวัด :  
 แนวตลิ่งทั้ง 2 ฝง ครอบคลุมบริเวณพื้นที่โครงการ และแนวตลิ่งฝง

ตรงขามกับพ้ืนท่ีโครงการระยะทางดานละ 500 เมตร 
ความถี่ :   
  ทำการสำรวจ 1 ครั้งตอป ในปท่ี 1 ปท่ี 3 และปท่ี 5 และหากพบวา

ผลการตรวจวัดไมม ีการเปลี ่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญจะหยุด
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ : 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ของตะกอนแขวนลอย/ตะกอนทองน้ำ แตการท่ีเรือมาจอดเทียบทา
อาจจะสงผลใหตะกอนทองน้ำบริเวณหนาทาเพิ่มขึ้นมาเล็กนอย  
ซึ่งคาตะกอนแขวนลอยจะกลับสูสภาวะปกติหลังจากเรือจอดน่ิง
สนิทแลว การจอดเรือบริเวณหนาทาเปนเวลานานอาจสงผลใหเกิด
น้ำน่ิงหนาทาทำใหตะกอนแขวนลอยตกสะสมอยูหนาทาได แตก็ไป
ชดเชยกับการฟุงกระจายของตะกอนทองน้ำขณะเรือเขาจอดหรือ
แลนออกจากทา 

  

2) คุณภาพน้ำผิวดิน 
ในระยะดำเนินการของโครงการ น้ำเสียท่ีเกิดขึ้นเปนน้ำเสียท่ี

เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของบุคคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะใช
หองน้ำภายในศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยน้ำเสียที ่เกิดขึ ้นจะถูก
รวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซ่ึงมีความสามารถในการ
รองรับน้ำเสียไดอยางพียงพอ ซึ่งศูนยฝกพาณิชยนาวีจะประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสูบสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดใหถูกหลัก
สุขาภิบาลตอไป สำหรับการจัดการน้ำเสียและสิ ่งปฏิกูลจาก
หองน้ำ-หองสวมบนเรือ โครงการจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขามาสูบส่ิงปฏิกูลเพ่ือนำไปกำจัดใหถูกหลักสุขาภิบาลตอไป ดังน้ัน 
ผลกระทบดานคุณภาพน้ำผิวดินจึงอยูในระดับต่ำ 
 

1) หามระบายของเสีย น้ำเสีย ส่ิงปฏิกูล น้ำอับเฉา น้ำปนเปอนน้ำมันท่ีเกิด
จากการดำเนินงานของโครงการและเรือลงสูแหลงน้ำโดยตรง  

2) จ ัดให ถ ังหร ือภาชนะสำหร ับรวบรวมของเส ีย น ้ำเส ีย ส ิ ่งปฏ ิกูล  
น้ำปนเปอนน้ำมันจากเรือ และใหโครงการประสานกับบริษัทที่ไดรับ
อนุญาตจากกรมเจาทา เปนผูนำไปกำจัด 

3) จัดใหมีภาชนะรองรับเมื ่อมีการเปลี ่ยนน้ำมันหลอลื ่นจากการดูแล
บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต 

4) จัดหาอุปกรณกำจัดคราบน้ำมัน และอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ ใหพรอม 
และนำสงคราบน้ำมันไปกำจัดใหถูกวิธีตามกฎหมายกำหนด 

5) ฝกซอมแผนปฏิบัติการกำจัดคราบน้ำมัน ปละ 1 ครั้ง 
6) จัดหาภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอยใหเหมาะสมและเพียงพอ และควบคุม

มิใหมีการท้ิงขยะมูลฝอยลงสูแหลงน้ำ 
7) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอยางสม่ำเสมอ และระมัดระวังไมให

ม ีการร ั ่วไหลของน้ำม ันลงสูแหล งน ้ำได  โดยเฉพาะกิจกรรมการ
ดำเนินการบริเวณหนาทาเทียบเรือ 

8) เรือที่มาเทียบทาตองไมปลอยน้ำเสียลงสูแหลงน้ำในขณะที่มีการจอด
เทียบทา 

9) หามมิใหมีการท้ิงขยะหรือส่ิงปฏิกูลท่ีจะเกิดจากกิจกรรมบริเวณทาเทียบ
เรือ รวมท้ังขยะจากเรือลงสูแหลงน้ำโดยขยะจากเรือและบริเวณทาเทียบ
เรือจะถูกรวบรวมในถุงดำและปดปากถุงใหแนน และรวบรวมนำมาท้ิง
ยังถังขยะที่ไดจัดเตรียมไวบริเวณหลังทาเปนประจำทุกวัน ไมใหเหลือ

1. ติดตามตรวจสอบค ุณภาพน ้ำผ ิวด ิน (แหล  งน ้ ำประเภทท ี ่  4  
ตามประกาศคณะกรรมการ ส ิ ่ งแวดล อมแห งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  8  
(พ.ศ. 2537) ออก ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนด มาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหลงน้ำผิวดิน) 

ดัชนีตรวจวัด :   
- สี กล่ินและรส (Colour, Odour and Taste) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ความโปรงแสง (Transparency) 
- ความเปนกรดและดาง (pH) 
- ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 
- บีโอดี (BOD) 
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด  (Total Coliform Bacteria) 
- แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) 
- ไนเตรต (NO3) ในหนวยไนโตรเจน 
- แอมโมเนีย (NH3) ในหนวยไนโตรเจน 
- แคดเมียม (Cd) 
- ตะกั่ว (Pb) 
- ปรอทท้ังหมด (Total Hg) 
- ของแข็งละลายท้ังหมด (Total dissolved solids) 
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended solids) 



                       เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
             โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 

 

บริษัท ทแีอลที คอนซัลแตนส จำกัด/บริษัท เอน็ทิค จำกดั                                                                                                                                                                                                 31  

ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ตกคางอยูบริเวณทาเทียบเรือ จากนั้นจะประสานงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือมาจัดเก็บและนำไปกำจัดตอไป 

10) ในกรณีมีการหกรั่วไหลของน้ำมันจากหัวจายในระหวางการเติมน้ำมัน
จากใหทำความสะอาดบริเวณท่ีหกรั่วไหลทันที 

 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
ทางน้ำ 
1) การเดินเรือใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ. 

2456 (แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2535) และปฏิบัติตามคูมือการเดินเรือของผูประกอบการ
เรืออยางเครงครัดเพื่อเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางเรือและการ
ฟุงกระจายของตะกอนทองน้ำท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอปลาและส่ิงมีชีวิต
ในน้ำ 

2) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเรือลมหนาทาเทียบเรือของโครงการ จะตองปฏิบัติ
ตามแผนการจัดการเมื ่อเกิดเหตุเรือลมบริเวณหนาทาเทียบเรือ และ
อำนวยความสะดวกใหกับทีมปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 

 
 

- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-phosphorus 
สถานีตรวจวัด :   

แหลงน้ำบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 3 สถานี คือ 
- บริเวณเหนือน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   
- แมน้ำเจาพระยาบริเวณหนาทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี  
- บริเวณทายน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   

โดยวิธีการเก็บตัวอยางใหเปนไปตามคูมือวิธีปฏิบัติ สำหรับการเก็บ
ตัวอยางน้ำจากแหลงน้ำของกรม ควบคุมมลพิษ และวิธีการตรวจสอบ
เปนไปตาม วิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะหน้ำและน้ำเสีย Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater 
วิธีการดำเนินการ :    
 ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินระยะกอนกอสราง (แหลงน้ำประเภทที่ 4 

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
พ.ศ. 2535 เรื่อง  กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน) 

ความถี่  :   
ปละ 2 ครั ้ง ในฤดูแลง (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน  
(เดือนกันยายน-ตุลาคม) โดยตรวจวัด 1 ครั ้ง/สถานี ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ  : 
 ศูนยฝกพานีชยนาวี กรมเจาทา 
 
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน 

วิเคราะหโลหะหนักในตะกอนดิน 
- โครเมียม (Chromium) 
- ตะกั่ว (Lead) 
- แคดเมียม (Cadmiun) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

- สารหนู (Arsenic) 
- เหล็ก (Iron) 
- สังกะสี (Zinc) 
- ปรอท (Mercury) 
- นิเกิล (Nickel) 
- แมงกานีส (Manganese) 
- ทองแดง (Copper)  

สถานีตรวจวัด  :   
แหลงน้ำบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 3 สถานี คือ 
- บริเวณเหนือน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   
- แมน้ำเจาพระยาบริเวณหนาทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี  
- บริเวณทายน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   

วิธีการดำเนินการ  :   
โดยวิธีการเก็บตัวอยางใหเปนไปตามคูมือการเก็บตัวอยางตะกอนดิน 
ของกรมควบคุมมลพิษ และวิธีเตรียมและวิเคราะหตัวอยางตะกอนดิน
เปนไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดิน
ในแหลงน้ำผิวดิน ประกาศ ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

ความถี่  :   
ปละ 2 ครั ้ง ในฤดูแลง  (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน  
(เดือนกันยายน-ตุลาคม) โดยตรวจวัด 1 ครั้ง/สถานี ระยะกอนกอสราง 

ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพานีชยนาวี กรมเจาทา 

3) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
จากการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ โดยใช

แบบจำลอง AERMOD พบวา กิจกรรมการเผาไหมเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนตดีเซลในการเดินเรือ กอใหเกิดมลสารหลักท่ีเกิดจาก
เครื่องยนต พบวา ดัชนีตางๆ มีคาอยูในมาตรฐานกำหนด อยางไรก็
ตาม เพ่ือใหกิจกรรมการพัฒนาของโครงการมีผลกระทบดาน

1) จัดใหมีพนักงานที่มีความรู ทำหนาที ่ตรวจสอบเครื ่องมือ เครื ่องจักร 
เครื่องยนต และบำรุงรักษาสภาพยานพาหนะใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
เพ่ือลดการปลอยมลสาร  

2)  เรือที่เขามาจอดจะตองดับเครื่องยนต เพื่อลดการระบายควันไอเสียของ
เครื่องยนต 

1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
สถานีตรวจวัด : จำนวน 3 สถานี คือ  
- สถานีท่ี 1 บริเวณศูนยฝกพาณิชยนาวี  
- สถานีท่ี 2 วัดบางนางเกรง  
- สถานีท่ี 3 วัดบางดวนนอก 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

คุณภาพอากาศตอพ้ืนท่ีออนไหวท่ีอยูใกลเคียงนอยท่ีสุด โครงการ
จึงกำหนดมาตรการดานคุณภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

3) กำหนดใหการเดินเรือของโครงการเรือตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ. 2456 (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ำไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535) อยางเครงครัด 

 ดัชนี : 
- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NOx) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SOx) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง 

- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
ความถี่ :  

ปละ 2 ครั้ง ในฤดูแลง (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือน
กันยายน-ตุลาคม) โดยตรวจวัด 1 ครั ้ง/สถานี ไมนอยกวา 5 วัน 
ตอเน่ืองตอครั้ง ครอบคลุมวันหยุดราชการ และวัน ทำการ ตลอดระยะ
ดำเนินการ เน่ืองจากทิศทางลม หลักๆ ของประเทศไทยมี 2 ทิศ ดังน้ัน 
หากตรวจวัด อยางนอยปละ 1 ครั ้ง จะไมมีขอมูลในชวงที ่ลมพัด 
ทิศทางตรงกันขาม  

ผูรับผิดชอบ : 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

4) เสียง 
กิจกรรมของโครงการที่อาจสงผลกระทบดานเสียง ในระยะ

ดำเนินการ พบวาระดับเสียงจากแหลงกำเนิดเสียงในการเดินเรือ 
เมื ่อคำนวณระดับเสียงที ่ลดทอนเนื ่องจากระยะทางไปยังพื ้นท่ี
ออนไหวที่อยูใกลกับพืน้ที่โครงการมากที่สุด คือ บริเวณชุมชน หมู
ที่ 7 ซึ่งมีระยะหางประมาณ 145 เมตร และรวมกับคาสูงสุดของ
ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ไดจากการตรวจวัดในปจจุบัน จะมี
คาอยูในมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) ท่ีกําหนดใหระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ) สำหรับการประเมิน
ระดับเสียงรบกวน บริเวณชุมชน หมูที่ 7 มีคาอยูในมาตรฐานตาม

1) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต ใหอยูในสภาพดีพรอมใช
งานอยูเสมอ 

2) การซอมบำรุงใด ๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังใหกระทำในชวงเวลากลางวัน
เทาน้ัน 

3) กำหนดระยะเวลาการทำงานของผูปฏิบัติงานที่อยูในบริเวณที่มีเสียงดัง
ใหเปนไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน เร ื ่อง 
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี ่ยตลอดระยะเวลาการ
ทำงานในแตละวัน เชน พนักงานที่ตองปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
เดิน 85 เดซิเบล (เอ) จะตองปฏบัิติงานในพ้ืนท่ีดังกลาวไมเกิน 8 ชั่วโมง
ตอวัน 

 

ดัชนีตรวจวัด :  
- ระดับความเขมเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) 
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเปอรเซ็นตไ ทล ท่ี 90 (L90) 
- เสียงรบกวน 
สถานีตรวจวัด : จำนวน 3 สถานี คือ  
- สถานีท่ี 1 บริเวณศูนยฝกพาณิชยนาวี  
- สถานีท่ี 2 วัดบางนางเกรง  
- สถานีท่ี 3 วัดบางดวนนอก  
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่ 29 (พ.ศ. 
2550) กำหนดใหมีคาไมเกิน 10 เดซิเบล(เอ) 

อยางไรก็ดี ไดกำหนดมาตรการปองกันและแกไขตรวจสอบ
ผลกระทบดานเสียง เพื ่อใหกิจกรรมการพัฒนาของโครงการมี
ผลกระทบตอชุมชนและพ้ืนท่ีออนไหวท่ีอยูใกลเคียงนอยท่ีสุด 

ความถี่  : 
 ปละ 2 ครั้ง ในฤดูแลง (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือน

กันยายน-ตุลาคม) โดยตรวจวัด 1 ครั ้ง/สถานี ไมนอยกวา 5 วัน 
ตอเน่ืองตอครั้ง ครอบคลุมวันหยุดราชการ และ วันทำการ ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ : 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

5) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 
ในระยะดำเนินการของโครงการ น้ำเสียท่ีเกิดขึ้นเปนน้ำเสียท่ี

เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของบุคคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะใช
หองน้ำภายในศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยน้ำเสียที ่เกิดขึ ้นจะถูก
รวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซ่ึงมีความสามารถในการ
รองรับน้ำเสียไดอยางพียงพอ ซึ่งศูนยฝกพาณิชยนาวีจะประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสูบสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดใหถูกหลัก
สุขาภิบาลตอไป สำหรับการจัดการน้ำเสียและสิ ่งปฏิกูลจาก
หองน้ำ-หองสวมบนเรือ โครงการจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขามาสูบส่ิงปฏิกูลเพ่ือนำไปกำจัดใหถูกหลักสุขาภิบาลตอไป ดังน้ัน 
ผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพในน้ำจึงอยูในระดับต่ำ 
 

1) หามระบายของเสีย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล น้ำอับเฉา น้ำปนเปอนน้ำมันที่เกดิ
จากการดำเนินงานของโครงการและเรือลงสูแหลงน้ำโดยตรง   

2) กิจกรรมการเดินเรือของโครงการ ตองเดินเรืออยางระมัดระวังเพ่ือ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางเรือ และการฟุงกระจายของตะกอนทองน้ำท่ี
กอใหเกิดผลกระทบตอปลาและส่ิงมีชีวิตในน้ำ 

3) จัดใหถังหรือภาชนะสำหรับรวบรวมของเสีย น้ำเสีย สิ ่งปฏิกูล น้ำ
ปนเปอนน้ำมันจากเรือ และใหโครงการประสานกับบริษัทท่ีไดรับอนุญาต
จากกรมเจาทา เปนผูนำไปกำจัด 

4) จัดใหมีภาชนะรองรับเมื ่อมีการเปลี ่ยนน้ำมันหลอลื ่นจากการดูแล
บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต 

5) จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียจากโครงการ
ไดอยางเพียงพอ  

6) จัดหาอุปกรณกำจัดคราบน้ำมัน และอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ ใหพรอม 
และนำสงคราบน้ำมันไปกำจัดใหถูกวิธีตามกฎหมายกำหนด 

7) ฝกซอมแผนปฏิบัติการกำจัดคราบน้ำมัน ปละ 1 ครั้ง 
8) จัดหาภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอยใหเหมาะสมและเพียงพอ และควบคุมมิ

ใหมีการท้ิงขยะมูลฝอยลงสูแหลงน้ำ 
9) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอยางสม่ำเสมอ และระมัดระวังไมให

มีการรั่วไหลของน้ำมันลงสูแหลงน้ำได โดยเฉพาะกิจกรรมการดำเนินการ
บริเวณหนาทาเทียบเรือ 

10) เรือที่มาเทียบทาตองไมปลอยน้ำเสียลงสูแหลงน้ำในขณะที่มีการจอด
เทียบทา 

1. ตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 
ดัชนีตรวจวัด :   
- แพลงกตอนพืช 
- แพลงกตอนสัตว 
- สัตวหนาดิน 
- สัตวน้ำวัยออน 

โดยวิธีการเก็บตัวอยางใหเปนไปตามคู มือการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการเจาะสำรวจปโตรเลียมในทะเล 
หรือโครงการเจาะสำรวจปโตรเลียมบนบก ของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรืออางอิงวิธีเก็บตัวอยางของ
กรมประมง  หร ือใน Standard Method  for  the  Examination  of  
Water and Wastewater (APHA,  AWWA  and  WEF,  ฉบับลาสุด) 

สถานีตรวจวัด   :   
จำนวน 3 สถานี คือ 

- บริเวณเหนือน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   
- แมน้ำเจาพระยาบริเวณหนาทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี  
- บริเวณทายน้ำ หางจากท่ีต้ังโครงการประมาณ 500 เมตร   

วิธีตรวจวัด :   
 ตามคูมือการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการ

เจาะสำรวจปโตรเลียมในทะเล หรือโครงการเจาะสำรวจปโตรเลียมบน
บก ของสำน ักงานนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
ส่ิงแวดลอม 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

11) หามมิใหมีการทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลที่จะเกิดจากกิจกรรมบริเวณทาเทยีบ
เรือ รวมท้ังขยะจากเรือลงสูแหลงน้ำโดยขยะจากเรือและบริเวณทาเทียบ
เรือจะถูกรวบรวมในถุงดำและปดปากถุงใหแนน และรวบรวมนำมาท้ิงยัง
ถังขยะที่ไดจัดเตรียมไวบริเวณหลังทาเปนประจำทุกวัน ไมใหเหลือ
ตกคางอยูบริเวณทาเทียบเรือ จากนั้นจะประสานงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือมาจัดเก็บและนำไปกำจัดตอไป 

12) ในกรณีมีการหกรั่วไหลของน้ำมันจากหัวจายในระหวางการเติมน้ำมัน
จากใหทำความสะอาดบริเวณท่ีหกรั่วไหลทันที 

 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
ทางน้ำ 
1) การเดินเรือใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ. 

2456 (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ. 2535) และปฏิบัติตามคูมือการเดินเรือของผูประกอบการเรืออยาง
เครงครัดเพ่ือเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางเรือและการฟุงกระจายของ
ตะกอนทองน้ำท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอปลาและส่ิงมีชีวิตในน้ำ 

2) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเรือลมหนาทาเทียบเรือของโครงการ จะตองปฏิบัติ
ตามแผนการจัดการเมื ่อเกิดเหตุเรือลมบริเวณหนาทาเทียบเรือ และ
อำนวยความสะดวกใหกับทีมปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 

ความถี่ :   
 ปละ 2 ครั้ง ในฤดูแลง  (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือน

กันยายน-ตุลาคม) โดยตรวจวัด 1 ครั้ง/สถานี ระยะกอนกอสราง 
ผูรับผิดชอบ : 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

6) การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
ในระยะดำเนินการกิจกรรมของโครงการจะเปนการฝกการ

เดินเรือเทานั้น ซึ่งผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/ประมงที่มา
จากกิจกรรมของโครงการ ไดแก ผลกระทบจากปริมาณน้ำเสียและ
น้ำทิ ้ง และกรณีเกิดเหตุการณน้ำมันรั ่วไหล โดยโครงการได
กำหนดใหมีมาตรการเรื่องการควบคุมการบำบัดน้ำทิ้งในชวงการ
ดำเนินการดวยความพอเพียงและศักยภาพของระบบที่สามารถ
รองรับปริมาณน้ำเสียทั ้งหมดที ่เก ิดขึ ้น รวมทั ้งมีการกำหนด
มาตรการในการรองรับและควบคุมกรณีที่มีน้ำมันรั่วไหลทำใหการ
ดำเนินงานในระยะดำเนินการของโครงการสงผลกระทบตอ
คุณภาพน้ำอยูในระดับต่ำ ซึ่งสงผลตอเนื่องถึงทรัพยากรสัตวน้ำ
รวมท้ังการประมง บริเวณพ้ืนท่ีโครงการอยูในระดับต่ำเชนกัน  

1) ตองมีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของของ
ผูปฏิบัติงานในเรือ โดยตองบำบัดน้ำทิ้งใหไดมาตรฐานน้ำทิ้งของทาง
ราชการ  

2) จัดใหมีถาดรองรับในจุดที่ทอดูดของเสียตอจากตัวเรือ เพื่อใหถาดรองรับ
ของเสียท่ีอาจลวงหลนขณะสูบอยูหรือเม่ือถอดทอออกจากจุดท่ีสูบจากเรือ 

3) ตองควบคุมเรือท่ีเขามาจอดหามถายท้ิงของเสียจากเรือ ในบริเวณแหลงน้ำ 

- 



                       เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
             โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

7)  การคมนาคมขนสง 
คมนาคมทางบก 
ระยะดำเนินการ มีกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยฝก
พาณิชยนาวีตามปกติ จึงมีเพียงปริมาณจราจรจากการ
เดินทางของนักเรียนและบุคคลากรของศูนยฝกพาณิชยนาวี
เทานั ้น ซึ ่งกิจกรรมดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบและ
ความเดือดรอนรำคาญแกประชาชนที ่อยู ใกลเคียงพื ้นท่ี
โครงการ 
 
คมนาคมทางน้ำ 
ในระยะดำเนินการ ศูนยฝกพาณิชยนาวีมีเรือสำหรับใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยฝกพาณิชยนาวีจำนวน 2 
ลำ ซึ ่งจะมีการเดินเรือเฉพาะชวงที ่มีการเรียนการสอน
เทาน้ัน รวมท้ังมีเรือของกรมเจาทาจอดเทียบทาอยูท่ีบริเวณ
ทาเทียบเรือของศูนยฝกพาณิชยนาวี เชนเดียวกับในปจจุบัน 
ซึ่งการเดินเรือจากกิจกรรมดังกลาวดังกลาวอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอการเพิ ่มขึ ้นของจราจรทางน้ำ รวมทั้งสงผล
กระทบดานการกัดเซาะตลิ่ง และผลกระทบดานอุบัติเหตุ
ทางน้ำ 

1. การคมนาคมทางบก 
1) จัดใหมีเจาหนาที ่ร ักษาความปลอดภัยคอยจัดระบบการจราจรและ

อำนวยความสะดวกในการเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 
 

2. การคมนาคมทางน้ำ  
1) ติดตั ้งเครื ่องหมายเดินเรือใหประชาชนที่สัญจร ไป-มา ไดเห็นอยาง

ชัดเจน โดยเปนไปตามมาตรฐาน สากล และตองบำรุงรักษา/ซอมแซมให
ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

2) โครงการตองจัดใหมีระบบไฟฟาแสงสวางให เพียงพอบริเวณทาเทียบเรือ 
และตรวจสอบ บำรุงรักษาไฟฟาแสงสวางบริเวณทาเทียบเรือใหใชงานได
ตลอดเวลา 

3) ปฏิบัติติตามระเบียบการเดินเรือของกรมเจาทาอยางเครงครัด 
4) ติดตั ้งหลักผูกเรือ และยางกันกระแทกเรือบริเวณทาเรือ พรอมท้ัง

ตรวจสอบสภาพอุปกรณใหอยูในสภาพดี 
5) การเดินเรือเขา-ออกทาเทียบเรือของโครงการตองปฏิบัติตามขอกำหนด

หรือกฎหมายของกรมเจาทา และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

การคมนาคมทางน้ำ 
 
จำนวน/สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำท่ีเกิดขึ้นของโครงการ 
ดัชนีท่ีตรวจวัด :   
 บันทึกจำนวน/สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำท่ีเกิดขึ้นของโครงการ 
วิธีตรวจวัด :   
 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำท่ีเกิดขึ้นของโครงการ 
สถานีตรวจวัด :   
 บริเวณทางเขา-ออกโครงการ และตลอดเสนทางการขนสงของโครงการ 
ความถี่ :   
 ทุกครั้งที ่มีอุบัติเหตุและสรุปผลรายงานทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ : 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

8) การจัดการน้ำเสีย 
 ในระยะดำเนินการของโครงการ น้ำเสียท่ีเกิดขึ้นเปนน้ำเสียท่ี
เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของบุคคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะใช
หองน้ำภายในศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยน้ำเสียที ่เกิดขึ ้นจะถูก
รวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซ่ึงมีความสามารถในการ
รองรับน้ำเสียไดอยางเพียงพอ ซึ่งศูนยฝกพาณิชยนาวีจะประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสูบสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดใหถูกหลัก
สุขาภิบาลตอไป สำหรับการจัดการน้ำเสียและสิ ่งปฏิกูลจาก
หองน้ำ-หองสวมบนเรือ โครงการจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขามาสูบส่ิงปฏิกูลเพ่ือนำไปกำจัดใหถูกหลักสุขาภิบาลตอไป ดังน้ัน 
ผลกระทบดานการจัดการน้ำเสียจึงอยูในระดับต่ำ 

1) หากมีการซอมเครื่องจักรหนาทาเทียบเรือ จะตองมีการลอมบริเวณ และ
ใชขี้เลื่อยหรือวัสดุดูด ซับน้ำมันดูดซับคราบน้ำมันทุกครั้ง และรวบรวม 
จัดเก็บใสถุงดำรัดปากถุงเพ่ือรอนำไปกำจัดตอไป 

2) ประสานงานหนวยงานทองถิ่นมาสูบสิ่งปฏิกลูจากเรือเพื่อนำไปกำจัดให
ถูกตองตามกฎหมายตอไป 

 

- 



                       เอกสารประกอบกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
             โครงการทาเทยีบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวดัสมทุรปราการ 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

9) การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย 
 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการนั้น สวนใหญเปนมูล
ฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภค ของบุคคลากรและนักศึกษาภายใน
เรือ โดยมูลฝอยดังกลาว ประกอบดวย ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก 
เศษกระดาษ เศษอาหาร เปนตน ซึ่งโครงการไดจัดเตรียมถังขยะ
แยกประเภท แบงออกเปน ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะ
อันตราย และถังขยะยอยสลายได ท่ีมีฝาปดมิดชิด ขนาด 200 ลิตร 
ตามจุดตางๆ  

อยางไรก็ตาม โครงการจะเปนผูประสานงานกับหนวยงาน
ทองถิ่น เขามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปไปกำจัด ในสวนของของเสีย
อันตรายจะประสานกับหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาเขา
มาเก็บขนและนำไปกำจัดตามขั้นตอนตอไป ดังนั้นผลกระทบตอ
การจัดการขยะมูลฝอยของโครงการจึงคาดวาจะอยูในระดับต่ำ 
 

1) จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหมีจำนวนและขนาดเพียงพอ ตอ
การใชงาน จัดวางในสถานที่ที่สามารถใชสอยไดสะดวกและนำไปขจัด
อยางเหมาะสม พรอมจัดทำปายประชาสัมพันธเรื ่องการรักษาความ
สะอาดแกผูใชบริการทาเรือ 

2) ประสานงานหนวยงานทองถิ่นใหเขามาเก็บขนมูลฝอยและนำไปกำจัด
อยางถูกตอง 

3) ขยะอ ันตรายจากโครงการ จะรวบรวมใส ถ ั งขยะอ ันตราย และ
ประสานงานหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไป
กำจัดตอไป 

4) ไมท้ิงส่ิงปฏิกูลใดๆ ลงแหลงน้ำสาธารณะ โดยใหเปนไปตามขอกำหนดใน 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ.2456 (แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535) 

5) กรณีเรือท่ีมาจอดเทียบทาของโครงการตองการจะกำจัดกากของเสีย เชน 
ขยะอันตราย ทางโครงการจะตองเปนผู ประสานงานกับหนวยงานท่ี
ใหบริการกำจัดเสียที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ และขึ้นทะเบียนกับ
กรมเจาทามารับไปกำจัด  

ดัชนีท่ีตรวจวัด :   
 ชนิด ปริมาณ แหลงกำเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล 
วิธีตรวจวัด :  
- สำรวจและจดบันทึกชนิด ปริมาณ แหลงกำเนิดของมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ท่ีเกิดขึ้นทุกครั้ง 
- บันทึกการจัดการ มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล พรอมระบุวิธีการจัดการทุกครั้ง 
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน 
สถานีตรวจวัด :   
 บริเวณพ้ืนท่ีของโครงการ 
ความถี่ :   
 สรุปผลรายงานทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ : 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

10) สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 
 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู มีสวนไดเส ียโดยการ
สัมภาษณรายบุคคล การดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ การรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ทั้งในกลุม
หนวยงานราชการ กลุมพ้ืนท่ีออไหว กลุมผูนำชุมชน กลุมครัวเรือน 
พบวา กลุมผูมีสวนไดเสียสวนใหญมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการ
พัฒนาโครงการ มีความเชื ่อมั ่นในการดำเนินงานของโครงการ 
นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นวาการดำเนินโครงการกอใหเกิดผลดี
ตอชุมชน อยางไรก็ตาม กลุมผูมีสวนไดเสียบางสวนมีขอหวงกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ดังนั้น โครงการจึงจัด
ใหมีแผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปนเครื่องมือใน

1) ใหความชวยเหลือกิจกรรมภายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถานกลุม
ประมงทองถิ่น และหนวยงานราชการตามโอกาสและความเหมาะสม 

2)   สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพในชุมชน เชน สนับสนุนการ
ผลิต/จำหนายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในชุมชน 

3) จัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียนที่มีระยะเวลาในการแกไขอยางชัดเจน 
พรอมนี้ไดจัดเตรียมแบบฟอรมรับเรื่องรองเรียน พรอมทั้งชองทางติดตอ
ตาง ๆ 

4) หากพบขอร องเร ียนความเดือดรอนอันเนื ่องมาจากโครงการ ให
ดำเนินการใหความชวยเหลือและแกไขโดยเร็วที ่สุด พรอมบันทึกขอ
รองเรียน สาเหตุของปญหา และรายละเอียดการแกไขปญหาตาม
แบบฟอรมขอรองเรียน และแจงผลการแกไขปรับปรุงประเด็นท่ีไดรับการ

ดัชนีตรวจวัด :   
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน  
- ผลกระทบท่ีชุมชนไดรับจากการดำเนินงานของโครงการ 
- ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
กลุมเปาหมาย :   

ผูนำชุมชน พ้ืนท่ีออนไหว หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และประชาชนท่ี
อยูในพ้ืนท่ีศึกษา  
 

วิธีตรวจวัด :   
 ใชแบบสอบถามและจำนวนตัวอยางเปนไปตามวิธีการทางสถิติที่ระดับ

ความเชื่อม่ันทางสถิติเทากับรอยละ 95 และใหระดับความคลาดเคล่ือน
รอยละ 5 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจ สรางความสัมพันธที่ดี 
และคลายความวิตกกังวล 

รองเรียนผานชองทางที่หลากหลาย เชน แจงโดยตรงกับผู รองเรียน 
โทรศัพท อีเมล เปนตน 

5)   สรางความสัมพันธที ่ดี ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูนำชุมชนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี และหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในอนาคต 

6) เปดโอกาสใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูนำชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษาสามารถ
เขามามีสวนรวมกับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบของ
โครงการ พรอมทั้งแจงผลจากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหทราบ
ทุกครั้ง 

7) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน 
และหนวยงานราชการตามโอกาสและความเหมาะสม 

8) โครงการตองดำเนินการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตามความเหมาะสม 
ในการเผยแพรขอมูลความกาวหนา และการดำเนินการดานการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอมของโครงการสำหรับการประชาสัมพันธ คือการเผยแพร
ขอมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบระยะ
ดำเนินการของทาเรือของโครงการใหชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ โดยส่ือดังน้ี 

- รายงานปละ 2 ครั้งทุก 6 เดือนใหองคการบริหารสวนตำบลบางดวน 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 
และเผยแพรใหประชาชนไดทราบ 

- เผยแพรผานส่ืออิเล็คโทรนิคปละ 1 ครั้ง 
9) ประชาสัมพันธใหประชาชนในบริเวณพื ้นที ่ใกลเคียงที ่ตั ้งโครงการ

รับทราบขอมูลเกี ่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการอยาง
สม่ำเสมอ 

10) ประชาสัมพันธใหผูนำชุมชนในพื้นที่ศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหรับทราบ

ความกาวหนาของโครงการอยางสม่ำเสมอ โดยมีวิธีดำเนินการ ดังน้ี 

ความถี่ :  
 ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ : 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

- เขาพบผูนำชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่ เพื่อรับฟง

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางปองกัน

แกไข 

- รวมกิจกรรมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นที่ออนไหว และชุมชน 

เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโครงการกับชุมชนอยางตอเน่ือง 

11) รับฟงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนจากประชาชนเกี ่ยวกับปญหาฝุน

ละออง เสียง ความสั่นสะเทือน หากพบวาโครงการทำใหมีผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมตองดำเนินการปองกันและแกไขโดยทันที 

12) จัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชน

อันเน ื ่องมาจากการดำเน ินโครงการและเร งแก ไขปญหาโดยเร็ว  

โดยกำหนดระยะเวลาในการแกไขอยางชัดเจน และจัดเตรียมตัวอยาง

แบบฟอรมรับเรื่องรองเรียน  

13) ติดต้ังระบบกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทาเทียบเรือ พรอมท้ังเชื่อมตอ

กลอง CCTV กับกรมเจาทา เพื่อใชในการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับ

การใชทาเทียบเรือใหปฏิบัติเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตตามขอกำหนดของ

กรมเจาทา  

14)  ในกรณีที่พบวากิจกรรมของโครงการสงผลกระทบตอชุมชนในบริเวณ

พื ้นที ่ใกลเคียง โครงการจะตองร ับผิดชอบตอผลกระทบที ่เกิดขึ้น  

โดยประสานเขาชวยเหลือและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมท้ัง

เจรจาตกลงชดเชยความเสียหาย อยางเปนธรรมและเหมาะสม 

11) สาธารณสุข และสุขภาพ 
 ในระยะดำเนินการ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดซึ่งจะสงผล
ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน หรือประชาชนผูท่ี
อยู บริเวณใกลเคียง นอกจากนี ้ ย ังอาจกอใหเก ิดปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมจากการทำงาน ไดแก เสียงดังรบกวน และการบาดเจ็บ
จากการทำงาน ผลกระทบเหลานี ้สามารถลดความเสี ่ยงที ่อาจ

1) สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพ่ือ
ใหบริการรักษาผูปวยและเฝาระวังสุขภาพของชุมชน 

2) จัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื ้องตน และมีระบบการสงตอผู ปวยเขาสู
โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลเอกชน แทนการใชสถานบริการ
สาธารณสุขภายในชุมชน 

การบันทึกสถิติการเจ็บปวย 
(ก) สถิติขอมูลการเจ็บปวยของบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ดัชนีท่ีตรวจวัด :  
  สถิติขอมูลการเจ็บปวย  
วิธีตรวจวัด :  
  บันทึกขอมูลการเจ็บปวย 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

เก ิดขึ ้นได โดยปฏิบัต ิตามแผนปฏิบัต ิการปองกันและแก ไข
ผลกระทบดานสาธารณสุข 

3) จัดทำแผนประสานงานสงตอคนงานที่เจ ็บปวยจากโรคติดเชื ้อไวกับ
โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลใกลเคียง เพ่ือการรักษาพยาบาลผูปวย
ติดเชื้อและไมใหกระทบตอระบบบริหารสุขภาพ ปจจุบันของศูนยบริการ
สาธารณสุข 

4) จัดใหมีการตรวจสุขภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกป 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของอยาง

เครงครัด 
มาตรการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

1) ใหบุคลากรของโครงการทุกคนใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
2) มีการตรวจวัดอุณภูมิกอนเขาพ้ืนท่ี 
3) จัดวางแอลกอฮอล เจลลางมือใหคนงานตามจุดตางๆ  
4) หามบุคคลภายนอกเขาพ้ืนท่ีกอนไดรับอนุญาต 
5) จัดการฉีดพนยาฆาเชื้อโรคตามจุดตางๆ ทุกวัน 
6) จัดการสุมตรวจโควิดพนักงานโดยใช ATK เปนระยะสม่ำเสมอ 
7) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาอื ่นท่ี

กำหนดไวโดยกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยาง
เครงครัด 

8) รณรงคใหพนักงานฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ตามนโยบายของรัฐ 

สถานีตรวจวัด :  
  พ้ืนท่ีโครงการ 
ความถี่ :  
  ทุกครั้งท่ีมีการเจ็บปวย และสรุปผลทุก 6 เดือน 
ผูรับผิดชอบ : 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 

12) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ทาเทียบเรือของโครงการอาจมีผลกระทบดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยตอประชาชนและพนักงานผูปฏิบัติงาน โดย
เกิดผลกระทบในดานอุบัติเหตุจากการทำงาน การไดรับอันตราย
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และสูญเสียทรัพยสินจากอุบัติเหตุ หากไม
ระมัดระวังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นดวย สำหรับดานการเกิด
อัคคีภัย การปฏิบัติงาน อาจมีการติดไฟไหม หากไมมีการปองกันท่ี
ดีพอโดยเฉพาะระบบปองกันและระงับอัคคีภัยอาจเกิดผลกระทบ
จากการเกิดอัคคีภัยจากวัตถุท่ีติดไฟไดและอาจสงผลกระทบตอเรือ
โครงการได 

1) จัดใหมีการอบรมความรู ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหกับ
บุคลากรทุกคนท่ีใชบริการทาเทียบเรือ 

2) จัดใหมีปายแสดงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของหนวยงานทองถิ่นสำหรับแจงเหตุเพลิงไหม โดยตัวอักษร
ตองมีขนาดใหญชัดเจน บริเวณทาเทียบเรือ  

3) ติดตั ้งเครื ่องหมายเดินเรือใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และตอง
บำรุงรักษา/ซอมแซมใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

4) ติดต้ังถังดับเพลิงขั้นตนแบบมือถือไวบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหมขึ้นได 
5) ฝกซอมการปองกันอัคคีภัยภายในโครงการรวมกับหนวยงานในทองถิ่น

เปนประจำทุกป 

1. ตรวจสอบอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
สถานี :  

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
ดัชนี :  
ความพรอมของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
ความถี่ :  

ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ :  

ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

6) ฝกซอมรับเหตุฉุกเฉิน เชน แผนการกำจัดคราบน้ำมันในกรณีเกิดการ
รั ่วไหลลงสู แมน้ำ เปนการภายในอยางนอยปละ 1 ครั ้ง และรวมกับ
หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของปละ 1 ครั้ง 

7) จัดใหมีการฝกซอมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟ ใหเปนไปตามกฎหมาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

8) ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเม่ือเกิดเพลิงไหม 
9) ใหมีพนักงานประจำทาเรือทำหนาท่ีดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบความ

พรอมของทาเรือและเรือกอนท่ีเรือจะเขา-ออก  
10) บุคลากรที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอยางเครงครัด

ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
11) โครงการตองฝกซอมแผนดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ รวมทั้งฝก

การใชอุปกรณดับเพลิงในโครงการ พรอมท้ังอบรมและใหความรูในเรื่อง
การบรรเทาสาธารณภัย การคนหาและชวยเหลือผู บาดเจ็บ การปฐม
พยาบาล และการนำสงผูปวยแกอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

12) ตองจัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยบนเรือสำหรับกรณีฉุกเฉินอยาง
เพียงพอ เชน ปมสูบน้ำ เสื้อชูชีพ หวงชูชีพ เปนตน รวมทั้งตรวจสอบ
สภาพอุปกรณความปลอดภัยใหใชงานไดดีอยูเสมอและใหเปนไปตาม
ขอกำหนดท่ีเกี่ยวของ 

13) ตรวจสอบอุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภัยทั้งหมดของโครงการ
ใชงานไดดีเสมอ 

14) ติดต้ังไฟสัญญาณ หรือเครื่องหมายแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการใหชัดเจน
โดยเฉพาะในเวลากลางคืนตามมาตรฐานที่เกี่ยวของเพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

15) ทาเทียบเรือตองจัดใหมีแผนการปองกัน รองรับและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ท่ีเกิดจากไฟไหม โดยใหมีการซอมแผนฉุกเฉินปละครั้ง 

2. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณในการระงับอัคคีภัยการแจงเตือนภัย 
และอื่นๆ 
สถานี : บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
ดัชนี :  

ความพรอมของเครื่องมือ และอุปกรณในการระงับอัคคีภัยการแจงเตือน
ภัย และอื่นๆ 

ความถี่ :  
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ :  
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการทาเทียบเรือศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

16) เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงาน ตองรายงานใหผู
ควบคุมงานทราบโดยทันที และจัดทำรายงานบันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตท่ีุ
อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแกไข และผลเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

17) ตองดูแลรักษาทาเทียบเรือใหอยูในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู
เสมอ บนทาเทียบเรือตองไมมีเศษวัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรก
อื่นใด 

18) ตองจัดเตรียมความพรอมของบุคลากรและอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ กรณี
เกิดอัคคีภัยในบริเวณทาเทียบเรือ 
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10.  ติดตอและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 

กรมเจาทา 
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ  
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศัพท : 0-2756-4971-80   โทรสาร : 0-2384-7063 
 

  

 ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
120 ซอยเทศบาล 6 (วัดบางนางเกรง) ตำบลบางดวน อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท : 0-2756-4971-80   โทรสาร : 0-2384-7063 
 

  

 

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ  
บริษัท ทีแอลท ีคอนซัลแตนส จำกัด  
152 ถนนนวลจนัทร แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม  
กรุงเทพมหานคร 10230  
โทรศัพท : 0-2363-7727-8   โทรสาร : 0-2509-9097 

  

 บริษัท เอ็นทิค จำกัด 
เลขที่ 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุม เขตบึงกุม  
กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท: 0-2379-0141-2 โทรสาร: 0-2379-0143-4 
 

 




