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ข้อเสนอแนวความคิด/วธีิการพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
ของนายธีระพงษ์  บุญทองล้วน 

เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวชิาการส่ิงแวดล้อม   
ช านาญการพเิศษ   ต าแหน่งเลขที่ 251  ส่วนเฝ้าระวังและเตอืนภัย 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
เร่ือง  การเพิม่ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวงัคุณภาพน า้ลุ่มน า้สาขา          

ที่ราบแม่กลอง  กรณีคลองประดู่ 
 

หลกัการและเหตุผล  

น ้ำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำรงชีวติของมนุษย ์มนุษยใ์ชน้ ้ ำทั้งในกำรอุปโภค
และบริโภคในชีวติประจ ำวนั แต่ปัจจุบนัปัญหำมลพิษทำงน ้ำไดท้วคีวำมรุนแรงข้ึน 
เน่ืองจำกผูใ้ชน้ ้ ำส่วนใหญ่ ไม่ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของน ้ำและขำดควำมเขำ้ใจใน   
กำรรับผดิชอบป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ มลพิษทำงน ้ำมีแหล่งก ำเนิดจำกกิจกรรมประเภท
ต่ำงๆ เช่น ชุมชน อุตสำหกรรม เกษตรกรรม เป็นตน้ ทั้งน้ีกำรเพิ่มข้ึนของประชำกร
ส่งผลใหก้ำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว   ท ำใหเ้กิด
กำรขยำยตวัของภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และภำคบริกำร ปัจจยัเหล่ำน้ีเป็น แรงขบั
เคล่ือนท่ีส ำคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดกำรใชป้ระโยชนจ์ำกทรัพยำกรน ้ำทั้งทำงตรงและทำงออ้ม
มำกข้ึน และเกิดน ้ำเสียท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะในปริมำณเพิ่มมำกข้ึน หำกไม่ได้
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รับกำรจดักำรท่ีเพียงพอและเหมำะสมจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้มของแหล่ง
น ้ำสำธำรณะในท่ีสุด 

กำรท่ีจะป้องกนัและแกไ้ขปัญหำมลพิษทำงน ้ำโดยเฉพำะพื้นท่ีแหล่งน ้ำวกิฤต
จ ำเป็นตอ้งผลกัดนัเพื่อใหเ้กิดกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ ำวกิฤต   
ใหอ้ยูใ่นเกณฑพ์อใชข้ึ้นไป  จะตอ้งสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  สถำนประกอบกำรท่ีมีกระบวนกำรผลิตและเกิดน ้ำเสีย  จึงมี   
ควำมจ ำเป็นอยำ่งมำก เพื่อใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนองคค์วำมรู้ดำ้นคุณภำพน ้ำท่ีจะน ำไป
ด ำเนินกำรเพื่อกำรวำงแผนกำรจดักำร ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
ควบคู่กบักำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชุน เครือข่ำยภำคประชำชนใหมี้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบและเฝ้ำระวงัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ชุมชนท่ีตนเอง
อยูอ่ำศยัหรือชุมชนใกล ้ซ่ึงเครือข่ำยเหล่ำน้ีจะตอ้งมีกำรประสำนกำรท ำงำน ส่งต่อขอ้มูล
ข่ำวสำร แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อเป็นกำรลดกำรปล่อยน ้ำเสียลง  
แหล่งน ้ำ หรือใหเ้กิดกำรจดักำรบ ำบดัน ้ำเสียใหไ้ดม้ำตรฐำนน ้ำท้ิง  ตำมกฎหมำยท่ี     
เก่ียวขอ้งก่อนท่ีระบำยลงแหล่งน ้ำธรรมชำติหรือแหล่งน ้ำสำธำรณะ   

 คลองประดู่ หรือคลองวดัประดู่  เป็นล ำน ้ำคลองขนำดเลก็  ในพื้นท่ีลุ่มน ้ำสำขำ
ท่ีรำบแม่กลอง ลุ่มน ้ำหลกัแม่น ้ำแม่กลอง  มีควำมลึก  0.6-2.45 เมตร  ควำมลำดชนัตลอด
ล ำน ้ำ  อยูใ่นช่วง 1:5000 ถึง  1:30000  ท ำหนำ้ท่ีเป็นคลองระบำยน ้ำสำยหลกั ในพื้นท่ี
โครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำรำชบุรีฝ่ังขวำ  เดิมลกัษณะกำรไหลของน ้ำจะข้ึนกบั
ลกัษณะภูมิประเทศ  ควำมลำดชนั  และจะหมุนเวียนเขำ้-ออก เป็นไปตำมกำรข้ึนลงของ
น ้ำทะเลหนุน   ปัจจุบนัมีกำรพฒันำโครงกำรชลประทำนต่ำงๆ และมีกำรเปล่ียนแปลง
สภำพกำรใชป้ระโยชนท่ี์ดิน  มีผลใหล้กัษณะกำรไหลของคลองวดัประดู่  เปล่ียนไปตำม
ลกัษณะกำรจดักำรน ้ำ  ไดแ้ก่ กำรเปิดปิดประตูระบำยน ้ำส่งน ้ำคลองชลประทำนเป็นหลกั  
เพื่อกำรเกษตร กำรสำธำรณูปโภค  กำรอุตสำหกรรม  นอกจำกน้ียงัมีปัจจยัควบคุม       
กำรไหลของน ้ำ ไดแ้ก่ กำรป้องกนักำรเกิดอุทกภยั  กำรส่งน ้ำเพื่อป้องกนักำรรุกล ้ำของ  
น ้ำเสีย  

 ลกัษณะของคลองประดู่ รองรับน ้ำจำกคลองสำขำท่ีส ำคญั จ  ำนวน 5 คลองสำขำ 
ไดแ้ก่  คลองสำขำหว้ยโรง (คลองแบ่งขอบเขตกำรปกคลองของจงัหวดัรำชบุรีและจงัหวดั
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เพชรบุรี) คลองสำขำวนัดำว คลองสำขำปำกท่อ  คลองสำขำจอมประทดั  คลองสำขำ   
บำงนำงสูญ   พื้นท่ีรอบคลองวดัประดู่   ประกอบดว้ย  พื้นท่ีต ำบลวดัเพลง  ต ำบล       
จอมประทดั  อ  ำเภอวดัเพลง   ต  ำบลยำงงำม   ต  ำบลวนัดำว  อ  ำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบุรี  
พื้นท่ีต ำบลเหมืองใหม่  ต  ำบลวดัประดู่  และต ำบลแพรกหนำมแดง  อ  ำเภออมัพวำ จงัหวดั
สมุทรสงครำม   พื้นท่ีต ำบลหว้ยโรง  อ  ำเภอเขำยอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี 

 กำรใชป้ระโยชนจ์ำกน ้ำในคลอง ชำวบำ้นใชใ้นกำรด ำรงชีวติ กำรติดต่อกำรคำ้
ทำงน ้ำ รวมทั้งใชก้ำรเกษตร โดยมีวดัท่ีส ำคญัหลำยวดั  เช่น  วดัแจง้เจริญ  วดัยำงงำม    
ในจงัหวดัรำชบุรี   วดัแกว้เจริญและวดัประดู่  ตั้งอยูท่ี่ต  ำบลวดัประดู่ อ  ำเภออมัพวำ  
จงัหวดัสมุทรสงครำม  โดยวดัประดู่  เป็นวดัเก่ำแก่ สร้ำงในสมยักรุงศรีอยธุยำตอนปลำย 
ซ่ึงรัชกำลท่ี 5  เคยเสดจ็ประพำสตน้ทำงชลมำรคมำท่ีวดัน้ีสมยัท่ีหลวงปู่แจง้เป็นเจำ้อำวำส 
ทรงมีพระรำชศรัทธำ และไดถ้วำยส่ิงของใหแ้ก่หลวงปู่มำกมำย 

บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

แนวคิดของกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำลุ่มน ้ำสำขำ            
ท่ีรำบแม่กลอง กรณีคลองประดู่ นั้น  มีแนวทำงด ำเนินกำร เพื่อจดัท ำเป็นขอ้เสนอ ดงัน้ี 

 บทวเิคราะห์ 
จำกขอ้มูลกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำคลองประดู่ ของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มท่ี 8   

ตั้งแต่ปี 2554  แสดงใหเ้ห็นวำ่   คุณภำพน ้ำของสถำนีวดัช่องลมวรรณำรำม ซ่ึงเป็น  
ต ำแหน่งท่ีรวมรับน ้ ำมำจำกคลองสำขำคลองปำกท่อและคลองวนัดำว  โดยเฉพำะช่วงเวลำ
ฤดูฝน จะมีสภำพเส่ือมโทรมมำก   และจะตรวจวดัค่ำพำรำมิเตอร์แอมโมเนีย ไดท่ี้บริเวณ  
วดัแกว้เจริญ ซ่ึงเป็นจุดติดตำมคุณภำพน ้ำจุดทำ้ยน ้ ำ  ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นช่วงเวลำท่ีน ้ำลง  ท ำให้
น ้ำไหลไปทำงจุดทำ้ยน ้ำ ซ่ึงจะท ำใหค้วำมสกปรกในน ้ำกระจำยไปถึงได ้  เม่ือพิจำรณำ   
จำกผล  คุณภำพน ้ำของคลองสำขำ ไดแ้ก่ คลองวนัดำว  และคลองปำกท่อ ใน ปี 2554  และ 
ปี 2556  จะพบว่ำ คลองวนัดำว มีสภำพเส่ือมโทรมมำกท่ี  รองลงมำเป็นคลองปำกท่อ  ซ่ึง       
มีชุมชนท่ีเป็นปัจจยัส ำคญั คือเทศบำลต ำบลปำกท่อ อ ำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบุรี  ใน     
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำของคลองประดู่ จึงควรใหค้วำมส ำคญักบั
พื้นท่ีคลองวนัดำว และคลองปำกท่อ  
 
  แนวความคดิ 

1) กำรร้องเรียนปัญหำคุณภำพน ้ำของคลองประดู่  มีอยำ่งต่อเน่ืองมำหลำยปี  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวติของประชำชนในพื้นท่ี  ยกตวัอยำ่งกรณี ซ่ึงเป็นปัญหำ
เพียงบำงส่วน ไดแ้ก่ ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 8 โดยส่วนเฝ้ำระวงัและเตือนภยั ได้
ด ำเนินกำรเกบ็และวเิครำะห์ตวัอยำ่งคุณภำพน ้ำบริเวณคลองวดัประดู่ (กรณีร้องเรียน)   
หมู่ท่ี 7 ถึง หมู่ท่ี 10 ต  ำบลวดัประดู่ และต ำบลแพรกหนำมแดง อ ำเภออมัพวำ จงัหวดั
สมุทรสงครำม เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558 จ ำนวน 4 จุด ไดแ้ก่ จุดท่ี 1 บริเวณพื้นท่ี หมู่ 7 
คลองขดุ  จุดท่ี 2 บริเวณรอยเช่ือมต่อหมู่ 4 คลองปำกท่อ (จุดท่ีน ้ำจำกปำกท่อไหลลง  
คลองประดู่)  จุดท่ี 3 บริเวณคลองประดู่ ใตส้ะพำน (ถนนรำชบุรี–ปำกท่อ) จุดท่ี 4 บริเวณ
คลองประดู่ พื้นท่ีต ำบลแพรกหนำมแดง (วดัวนัดำว)     

2) กำรด ำเนินงำนติดตำมเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำคลองประดู่ และคลองสำขำ  
เปรียบเทียบกบัมำตรฐำนคุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำผวิดิน หรือดชันีช้ีวดัคุณภำพน ้ำ(WQI)   

2.1) คุณภำพน ้ำตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ ำผวิดิน  
            มำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดิน ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำหนดเกณฑสู์งสุด ตำมกำรแบ่ง
ประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำรใชป้ระโยชน ์ออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
  2.1.1) ประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ำท่ีมีสภำพตำมธรรมชำติโดยปรำศจำก 
น ้ำท้ิงจำกกิจกรรมทุกประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1) กำรอุปโภคและบริโภคตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติก่อน 
2) กำรขยำยพนัธุ์ตำมธรรมชำติของส่ิงมีชีวติระดบัพื้นฐำน 
3) กำรอนุรักษร์ะบบนิเวศนข์องแหล่งน ้ำ 

2.1.2) ประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ำท่ีไดรั้บน ้ำท้ิงจำกกิจกรรมบำงประเภท 
และสำมำรถเป็นประโยชนเ์พื่อ 

9
1
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1) กำรอุปโภคและบริโภคตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติ และ
ผำ่นกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำทัว่ไปก่อน 
2) กำรอนุรักษส์ัตวน์ ้ ำ 
3) กำรประมง 
4) กำรวำ่ยน ้ำและกีฬำทำงน ้ำ 

  2.1.3) ประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ำท่ีไดรั้บน ้ำท้ิงจำกกิจกรรมบำงประเภท
และสำมำรถเป็นประโยชนเ์พื่อ 
   1) กำรอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติ 
และผำ่นกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำทัว่ไปก่อน 
   2) กำรเกษตร 
  2.1.4) ประเภทท่ี 4 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ำท่ีไดรั้บน ้ำท้ิงจำกกิจกรรมบำงประเภท 
และสำมำรถเป็นประโยชนเ์พื่อ 
    1) กำรอุปโภคและบริโภคตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติ และผำ่น
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำเป็นพิเศษก่อน 
   2) กำรอุตสำหกรรม 
  2.1.5) ประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ำท่ีไดรั้บน ้ำท้ิงจำกกิจกรรมบำงประเภท
และสำมำรถเป็นประโยชนเ์พื่อกำรคมนำคม 

     2.2) ประเมินคุณภำพน ้ำผวิดินโดยใชค่้ำดชันีคุณภำพน ้ำผวิดินทัว่ไป (General 
Water Quality Index: WQI )  

   ส่วนแหล่งน ้ำจืด ส ำนกัจดักำรคุณภำพน ้ำ กรมควบคุมมลพิษ ไดพ้ฒันำวธีิ   
กำรประเมินคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดิน เพื่อใชใ้นกำรส่ือสำรเพื่อเผยแพร่คุณภำพน ้ำ
ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป โดยมีหลกักำรพฒันำมำจำกดชันีคุณภำพน ้ำทัว่ไป(WQI) ท่ีมี
หน่วยเป็นคะแนน 0-100 คะแนน แลว้น ำมำปรับเทียบกำรค ำนวณคะแนนกบัมำตรฐำน
คุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดิน 5 ดชันี ไดแ้ก่ ออกซิเจนละลำยน ้ำ(Dissolved Oxygen: DO), 
ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย(์Biological Oxygen Demand: BOD), แบคทีเรียกลุ่ม      
โคลิฟอร์มทั้งหมด(Total Coliform Bacteria: TCB), แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม(Fecal 
Coliform Bacteria: FCB) และแอมโมเนีย–ไนโตรเจน(Ammonia - Nitrogen: NH3- N) 
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โดยมีเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพน ้ำตำม WQI เปรียบเทียบกบัมำตรฐำนคุณภำพน ้ำและ
เกณฑคุ์ณภำพน ้ำแสดงดงัตำรำง  1    

 
ตาราง  1     ค่ำเกณฑป์ระเมินคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดินตำม WQI 

 

เกณฑ์คุณภาพน า้ คะแนนรวม 
เทยีบได้กบัมาตรฐานแหล่งน า้ผวิดิน

ประเภท 
ดีมำก 91-100 1 
ดี 71 - 90 2 
พอใช ้ 61 - 70 3 
เส่ือมโทรม 31 - 60 4 
เส่ือมโทรมมำก 0 - 30 5 

 
3)  กำรติดตำมคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ ำผวิดินของคลองประดู่และคลองสำขำ  ได้

ก  ำหนดสถำนีตรวจวดัคุณภำพน ้ำ   ดงัน้ี 
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ตาราง  2   สถำนีตรวจวดัคุณภำพน ้ำคลองประดู่และคลองสำขำ 
 

คลอง สถำนี บริเวณท่ีเกบ็ตวัอยำ่งน ้ำ 
คลองประดู่ PD01 วดัแกว้เจริญ  ต ำบลเหมืองใหม่  อ  ำเภออมัพวำ  จงัหวดั

สมุทรสงครำม 
PD02 วดัประดู่  ต  ำบลวดัประดู่  อ  ำเภออมัพวำ  จงัหวดั

สมุทรสงครำม 
PD03 วดัช่องลมวรรณำรำม  ต ำบลวดัประดู่  อ  ำเภออมัพวำ   

จงัหวดัสมุทรสงครำม 
PD04 คลองวดัประดู่  หมู่ 2  ต  ำบลวนัดำว  อ  ำเภอปำกท่อ  

จงัหวดัรำชบุรี 
PD05 ประตูน ้ำคลองหว้ยโรง  ต  ำบลหว้ยโรง  อ  ำเภอเขำยอ้ย  

จงัหวดัเพชรบุรี 
คลองสำขำ
คลองประดู่ 

BPD01 สะพำนถนนเพชรเกษม ต ำบลวงัมะนำว  อ  ำเภอปำกท่อ  
จงัหวดัรำชบุรี 

BPD02 คลองวดัวนัดำว หมู่ท่ี 1  ต  ำบลวนัดำว  อ  ำเภอปำกท่อ  
จงัหวดัรำชบุรี 

BPD03 คลองปำกท่อ หมู่ท่ี 4  ต  ำบลวดัยำงงำม  อ  ำเภอปำกท่อ  
จงัหวดัรำชบุรี 

BPD04 คลองจอมประทดั (คลองเลก็) หนำ้วดัประดู่  ต  ำบล   
จอมประทดั   อ ำเภอวดัเพลง  จงัหวดัรำชบุรี 

BPD05 คลองแควออ้ม  หนำ้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล          
เกำะศำลพระ  ต ำบลเกำะศำลพระ  อ ำเภอวดัเพลง  
จงัหวดัรำชบุรี 
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ภาพ  1   ต  ำแหน่งสถำนีตรวจวดัคุณภำพน ้ำคลองประดู่ 

ผลกำรติดตำมคุณภำพน ้ำของคลองประดู่ ระหวำ่งปี 2544 ถึงปี 2558  และ    
คลองสำขำ ในปี 2544 และปี 2556 โดยใชค่้ำดชันีคุณภำพน ้ำผวิดินทัว่ไป (General    
Water Quality Index: WQI ) และค่ำมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดิน  สรุปได ้ดงัน้ี 

 
3.1) ปีงบประมำณ 2554  ในภำพรวมช่วงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกนัยำยน มี

ปริมำณแอมโมเนียท่ีสูง โดยเฉพำะบริเวณวดัช่องลมวรรณำรำม  และจะตรวจพบไดใ้น
ปลำยน ้ำบริเวณ วดัประดู่ และวดัแกว้เจริญ   

http://iwis.pcd.go.th/document/WQI.pdf
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ตาราง  3  แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองประดู่  ปีงบประมำณ 2554 
สถานี คร้ัง

ที ่
วนัที่

ด าเนินการ 
คะแนน 
WQI 

ประเภท   
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้
ตามเกณฑ์ 

PD01 1 22 ก.พ. 54 62 พอใช ้ - 
 2 21 มิ.ย. 54 69 พอใช ้ - 
 3 29 ก.ค. 54 46 เส่ือมโทรม TCB 
 4 26 ส.ค. 54 57 เส่ือมโทรม TCB,FCB 
 5 22 ก.ย. 54 48 เส่ือมโทรม TCB,NH3 
PD02 1 22 ก.พ. 54 60 เส่ือมโทรม TCB 
 2 21 มิ.ย. 54 54 เส่ือมโทรม TCB 
 3 29 ก.ค. 54 45 เส่ือมโทรม TCB 
 4 26 ส.ค. 54 52 เส่ือมโทรม TCB 
 5 22 ก.ย. 54 39 เส่ือมโทรม TCB, FCB,NH3 
PD03 1 22 ก.พ. 54 58 เส่ือมโทรม TCB 
 2 21 มิ.ย. 54 52 เส่ือมโทรม NH3 
 3 29 ก.ค. 54 24 เส่ือมโทรมมำก DO,BOD,TCB,NH3 
 4 26 ส.ค. 54 32 เส่ือมโทรม DO,BOD,TCB,NH3 
 5 22 ก.ย. 54 34 เส่ือมโทรม TCB,NH3 
PD04 1 22 ก.พ. 54 35 เส่ือมโทรม BOD, NH3 
 2 21 มิ.ย. 54 57 เส่ือมโทรม TCB,FCB 
 3 29 ก.ค. 54 56 เส่ือมโทรม - 
 4 26 ส.ค. 54 51 เส่ือมโทรม TCB,FCB 
 5 22 ก.ย. 54 44 เส่ือมโทรม BOD 
PD05 2 21 มิ.ย. 54 57 เส่ือมโทรม TCB,FCB 
 3 29 ก.ค. 54 44 เส่ือมโทรม BOD,NH3 
 4 26 ส.ค. 54 54 เส่ือมโทรม TCB,NH3 
 5 22 ก.ย. 54 42 เส่ือมโทรม BOD, NH3 
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3.2)  ปีงบประมำณ 2554  คลองสำขำประดู่  บริเวณปำกคลองคลองวดัวนัดำว  
หมู่ท่ี 1  ต  ำบลวนัดำว  และคลองปำกท่อ หมู่ท่ี 4  ต  ำบลวดัยำงงำม  อ  ำเภอปำกท่อ  จงัหวดั
รำชบุรี จะมีควำมสกปรกค่ำแอมโมเนีย ทุกกำรตรวจวดั 

ตาราง  4  แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองสำขำประดู่ ปีงบประมำณ 2554 
สถานี คร้ัง

ที ่
วนัที่

ด าเนินการ 
คะแนน 
WQI 

ประเภท    
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้      
ตามเกณฑ์ 

PDB01 1 3 ก.พ. 54 54 เส่ือมโทรม - 
 2 21 มิ.ย. 54 56 เส่ือมโทรม TCB 
 3 29 ก.ค. 54 60 เส่ือมโทรม - 
 4 26 ส.ค. 54 56 เส่ือมโทรม TCB,NH3 
PDB02 1 3 ก.พ. 54 27 เส่ือมโทรมมำก DO,BOD,TCB,NH3 
 2 21 มิ.ย. 54 37 เส่ือมโทรม BOD, NH3 
 3 29 ก.ค. 54 21 เส่ือมโทรมมำก DO,BOD,TCB,FCB,NH3 
 4 26 ส.ค. 54 33 เส่ือมโทรม DO,BOD,NH3 
PDB03 1 3 ก.พ. 54 57 เส่ือมโทรม NH3 
 2 21 มิ.ย. 54 41 เส่ือมโทรม NH3 
 3 29 ก.ค. 54 38 เส่ือมโทรม DO,TCB,NH3 
 4 26 ส.ค. 54 34 เส่ือมโทรม DO,TCB,FCB,NH3 
PDB04 1 3 ก.พ. 54 60 เส่ือมโทรม - 
 2 21 มิ.ย. 54 60 เส่ือมโทรม TCB 
 3 29 ก.ค. 54 52 เส่ือมโทรม TCB 
 4 26 ส.ค. 54 37 เส่ือมโทรม DO,TCB,NH3 
PDB05 1 3 ก.พ. 54 57 เส่ือมโทรม - 
 2 21 มิ.ย. 54 64 พอใช ้ - 
 3 29 ก.ค. 54 49 เส่ือมโทรม NH3 
 4 26 ส.ค. 54 68 พอใช ้ - 
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3.3) ปีงบประมำณ 2555  มีควำมถ่ีของกำรตรวจวดัมำกข้ึน ในภำพรวมช่วงเดือน

พฤษภำคมถึงเดือนกนัยำยน มีปริมำณแอมโมเนียท่ีสูง โดยเฉพำะบริเวณวดั                  
ช่องลมวรรณำรำม  และเดือนกนัยำยน จะตรวจพบไดใ้นปลำยน ้ำบริเวณวดัประดู่ และ  
วดัแกว้เจริญ 

  
ตาราง  5  แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองประดู่ ปีงบประมำณ 2555 

 

สถานี คร้ัง
ที ่

วนัที่
ด าเนินการ 

คะแนน 
WQI 

ประเภท  
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้      
ตามเกณฑ์ 

PD01 1 24 ม.ค. 55 65 พอใช ้ - 
 2 21 ก.พ. 55 57 เส่ือมโทรม TCB 
 3 21 มี.ค. 55 68 พอใช ้ - 
 4 24 เม.ย. 55 55 เส่ือมโทรม TCB 
 5 22 พ.ค. 54 58 เส่ือมโทรม TCB 
 6 19 มิ.ย. 55 60 เส่ือมโทรม TCB 
 7 23 ก.ค. 55 54 เส่ือมโทรม TCB, FCB 
 8 4 ก.ย. 55 42 เส่ือมโทรม TCB,FCB,NH3 
PD02 1 24 ม.ค. 55 70 พอใช ้ - 
 2 21 ก.พ. 55 58 เส่ือมโทรม TCB, FCB 
 3 21 มี.ค. 55 55 เส่ือมโทรม FCB 
 4 24 เม.ย. 55 58 เส่ือมโทรม TCB 
 5 22 พ.ค. 54 56 เส่ือมโทรม TCB 
 6 19 มิ.ย. 55 59 เส่ือมโทรม TCB 
 7 23 ก.ค. 55 52 เส่ือมโทรม TCB, FCB 
 8 4 ก.ย. 55 40 เส่ือมโทรม TCB,FCB,NH3 
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ตาราง  6   แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองประดู่ ปีงบประมำณ 2555(ต่อ) 

 
สถานี คร้ัง

ที ่
วนัที่

ด าเนินการ 
คะแนน 
WQI 

ประเภท    
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้      
ตามเกณฑ์ 

PD03 1 24 ม.ค. 55 41 เส่ือมโทรม DO,BOD,TCB,NH3 
 2 21 ก.พ. 55 38 เส่ือมโทรม BOD, NH3 
 3 21 มี.ค. 55 28 เส่ือมโทรมมำก DO,BOD,TCB,FCB,NH3 
 4 24 เม.ย. 55 45 เส่ือมโทรม DO 
 5 22 พ.ค. 54 39 เส่ือมโทรม DO,TCB, FCB, NH3 
 6 19 มิ.ย. 55 25 เส่ือมโทรมมำก BOD,TCB, FCB, NH3 
 7 23 ก.ค. 55 23 เส่ือมโทรมมำก BOD, TCB, NH3 
 8 4 ก.ย. 55 29 เส่ือมโทรมมำก TCB,FCB,NH3 
PD04 1 24 ม.ค. 55 55 เส่ือมโทรม BOD 
 2 21 ก.พ. 55 53 เส่ือมโทรม FCB, NH3 
 3 21 มี.ค. 55 43 เส่ือมโทรม BOD,TCB,FCB 
 4 24 เม.ย. 55 48 เส่ือมโทรม DO 
 5 22 พ.ค. 54 47 เส่ือมโทรม DO, NH3 
 6 19 มิ.ย. 55 36 เส่ือมโทรม BOD,TCB, NH3 
 7 23 ก.ค. 55 57 เส่ือมโทรม - 
 8 4 ก.ย. 55 40 เส่ือมโทรม TCB,FCB 
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ตาราง  7   แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองประดู่ ปีงบประมำณ 2555(ต่อ) 
 
สถานี คร้ัง

ที ่
วนัที่

ด าเนินการ 
คะแนน 
WQI 

ประเภท    
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้    
ตามเกณฑ์ 

PD05 1 24 ม.ค. 55 55 เส่ือมโทรม BOD 
 2 21 ก.พ. 55 61 พอใช ้ - 
 3 21 มี.ค. 55 55 เส่ือมโทรม FCB 
 4 24 เม.ย. 55 50 เส่ือมโทรม DO 
 5 22 พ.ค. 54 46 เส่ือมโทรม DO, NH3 
 6 19 มิ.ย. 55 39 เส่ือมโทรม BOD,TCB, NH3 
 7 23 ก.ค. 55 55 เส่ือมโทรม TCB 
 8 4 ก.ย. 55 55 เส่ือมโทรม TCB, FCB 

 
3.4 ) ปีงบประมำณ 2556  มีควำมถ่ีกำรตรวจวดั 4 คร้ัง ผลคุณภำพน ้ำในภำพรวม     

จะเหมือนปี 2554 และปี 2555    
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ตาราง  8   แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองประดู่ ปีงบประมำณ 25556 
 

สถานี คร้ัง
ที ่

วนัที่
ด าเนินการ 

คะแนน 
WQI 

ประเภท       
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้
ตามเกณฑ์ 

PD01 1 30 ม.ค. 56 66 พอใช ้ - 
 2 27 มี.ค. 56 63 พอใช ้ - 
 3 29 พ.ค. 56 69 พอใช ้ - 
 4 1 ส.ค. 56 39 เส่ือมโทรม TCB, FCB, NH3 
PD02 1 30 ม.ค. 56 61 พอใช ้ NH3 
 2 27 มี.ค. 56 58 เส่ือมโทรม - 
 3 29 พ.ค. 56 59 เส่ือมโทรม TCB 
 4 1 ส.ค. 56 30 เส่ือมโทรมมำก TCB, FCB, NH3 
PD03 1 30 ม.ค. 56 34 เส่ือมโทรม BOD,TCB,NH3 
 2 28 มี.ค. 56 61 พอใช ้ - 
 3 30 พ.ค. 56 50 เส่ือมโทรม TCB, NH3 
 4 1 ส.ค. 56 31 เส่ือมโทรม TCB, FCB, NH3 
PD04 1 31 ม.ค. 56 68 พอใช ้ - 
 2 28 มี.ค. 56 52 เส่ือมโทรม - 
 3 30 พ.ค. 56 60 เส่ือมโทรม TCB, FCB 
 4 1 ส.ค. 56 39 เส่ือมโทรม TCB, NH3 
PD05 1 31 ม.ค. 56 64 พอใช ้ - 
 2 28 มี.ค. 56 55 เส่ือมโทรม - 
 3 30 พ.ค. 56 58 เส่ือมโทรม FCB 
 4 1 ส.ค. 56 41 เส่ือมโทรม NH3 
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3.5 ) ปีงบประมำณ 2556  คลองสำขำประดู่  บริเวณปำกคลองคลองวดัวนัดำว  
หมู่ท่ี 1  ต  ำบลวนัดำว  อ  ำเภอปำกท่อ  จงัหวดัรำชบุรี จะมีควำมเส่ือมโทรมมำก ทุกคร้ัง      
กำรตรวจวดั 

ตาราง  9   แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองสำขำประดู่ ปีงบประมำณ 2556 
 

สถานี คร้ัง
ที ่

วนัที่
ด าเนินการ 

คะแนน 
WQI 

ประเภท     
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้       
ตามเกณฑ์ 

PDB01 1 31 ม.ค. 56 81 พอใช ้ - 
 2 28 มี.ค. 56 66 พอใช ้ - 
 3 30 พ.ค. 56 59 เส่ือมโทรม - 
 4 1 ส.ค. 56 53 เส่ือมโทรม NH3 
PDB02 1 31 ม.ค. 56 30 เส่ือมโทรมมำก DO,BOD,TCB,NH3 
 2 28 มี.ค. 56 30 เส่ือมโทรมมำก BOD,NH3 
 3 30 พ.ค. 56 34 เส่ือมโทรม DO,BOD,NH3 
 4 1 ส.ค. 56 30 เส่ือมโทรมมำก DO,BOD,TCB,FCB,NH3 
PDB03 1 31 ม.ค. 56 44 เส่ือมโทรม BOD,TCB,NH3 
 2 28 มี.ค. 56 42 เส่ือมโทรม BOD,NH3 
 3 30 พ.ค. 56 47 เส่ือมโทรม DO,TCB,NH3 
 4 1 ส.ค. 56 45 เส่ือมโทรม DO 
PDB04 1 30 ม.ค. 56 54 เส่ือมโทรม - 
 2 27 มี.ค. 56 58 เส่ือมโทรม TCB 
 3 29 พ.ค. 56 59 เส่ือมโทรม - 
 4 1 ส.ค. 56 38 เส่ือมโทรม DO,TCB 
PDB05 1 30 ม.ค. 56 63 พอใช ้ - 
 2 27 มี.ค. 56 69 พอใช ้ - 
 3 29 พ.ค. 56 60 เส่ือมโทรม TCB 
 4 1 ส.ค. 56 64 พอใช ้ - 
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3.6) ปีงบประมำณ 2557  คลองประดู่  มีควำมถ่ีของกำรตรวจวดั จ  ำนวน 3 คร้ัง 
ในภำพรวมบริเวณวดัช่องลมวรรณำรำม  มีค่ำเส่ือมโทรมถึงเส่ือมโทรมมำก  ทุกคร้ัง          
กำรตรวจวดั 

 
ตาราง  10  แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองประดู่ ปีงบประมำณ 2557 

 
สถานี คร้ัง

ที ่
วนัที่

ด าเนินการ 
คะแนน 
WQI 

ประเภท        
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้      
ตามเกณฑ์ 

PD01 1 20 ธ.ค. 56 70 พอใช ้ - 
 2 1 เม.ย. 57 63 พอใช ้ - 
 3 24 มิ.ย. 57 56 เส่ือมโทรม TCB,FCB 
PD02 1 20 ธ.ค. 56 60 เส่ือมโทรม - 
 2 1 เม.ย. 57 57 เส่ือมโทรม NH3 
 3 24 มิ.ย. 57 58 เส่ือมโทรม TCB, FCB 
PD03 1 20 ธ.ค. 56 27 เส่ือมโทรมมำก DO,BOD,TCB,NH3 
 2 1 เม.ย. 57 42 เส่ือมโทรมมำก DO, NH3 
 3 24 มิ.ย. 57 44 เส่ือมโทรม DO,TCB,FCB 
PD04 1 20 ธ.ค. 56 49 เส่ือมโทรม BOD,NH3 
 2 1 เม.ย. 57 55 เส่ือมโทรม - 
 3 24 มิ.ย. 57 32 เส่ือมโทรม DO,NH3 
PD05 1 20 ธ.ค. 56 51 เส่ือมโทรม BOD,NH3 
 2 1 เม.ย. 57 52 เส่ือมโทรม FCB 
 3 24 มิ.ย. 57 39 เส่ือมโทรม NH3 
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3.7) ปีงบประมำณ 2558  คลองประดู่  ในภำพรวมช่วงเดือนพฤษภำคม บริเวณ   
วดัช่องลมวรรณำรำม  มีค่ำเส่ือมโทรมถึงเส่ือมโทรมมำก   
 

ตาราง  11  แสดงผลคุณภำพน ้ำคลองประดู่ ปีงบประมำณ 2558 
 

สถานี คร้ัง
ที ่

วนัที่
ด าเนินการ 

คะแนน 
WQI 

ประเภท       
แหล่งน า้ 

พารามเิตอร์ไม่ได้ 
ตามเกณฑ์ 

PD01 1 25 พ.ย. 57 68 พอใช ้ - 
 2 17 ก.พ. 58 60 เส่ือมโทรม - 
 3 26 พ.ค. 58 70 ดี - 
 4 18 ส.ค. 58 36 เส่ือมโทรม DO,TCB,FCB,NH3 
PD02 1 25 พ.ย. 57 63 พอใช ้ - 
 2 17 ก.พ. 58 58 เส่ือมโทรม - 
 3 26 พ.ค. 58 51 เส่ือมโทรม TCB, NH3 
 4 18 ส.ค. 58 44 เส่ือมโทรม NH3 
PD03 1 25 พ.ย. 57 39 เส่ือมโทรม NH3 
 2 17 ก.พ. 58 43 เส่ือมโทรม DO, TCB 
 3 26 พ.ค. 58 28 เส่ือมโทรมมำก TCB, FCB, NH3 
 4 18 ส.ค. 58 37 เส่ือมโทรม NH3 
PD04 1 25 พ.ย. 57 60 เส่ือมโทรม FCB 
 2 17 ก.พ. 58 50 เส่ือมโทรม BOD 
 3 26 พ.ค. 58 69 พอใช ้ - 
 4 18 ส.ค. 58 37 เส่ือมโทรม TCB,FCB 
PD05 1   25 พ.ย. 57 61 พอใช ้ FCB 
 2 17 ก.พ. 58 51 เส่ือมโทรม BOD 
 3 26 พ.ค. 58 72 ดี - 
 4 18 ส.ค. 58 38 เส่ือมโทรม TCB,FCB 
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4) กำรด ำเนินงำนของโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มและกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหวำ่งหน่วยงำนส่วนกลำง ภูมิภำค จงัหวดั 
และทอ้งถ่ินในรำชอำณำจกัรไทย  โดยส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 8 (รำชบุรี) และองคก์รควำมร่วมมือระหวำ่ง
ประเทศของญ่ีปุ่น (JICA)  กิจกรรมภำยใตโ้ครงกำรน ำร่องในกำรด ำเนินงำน โครงกำร
บริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มชุมชน ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยน 2557 ถึงเดือนธนัวำคม 2558  
ในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลปำกท่อ จงัหวดัรำชบุรี  

เทศบำลต ำบลปำกท่อ ประกอบดว้ย 5 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนตลำดปำกท่อ ชุมชน
ริมคลอง ชุมชนคลองนกนอ้ย ชุมชนดำวลอย และชุมชนดอนเมือง  ชุมชนมีขนำดไม่ใหญ่
แต่ละชุมชนมีประชำกรประมำณ 300-500 คน  ยกเวน้ชุมชนตลำดปำกท่อมีมำกกวำ่ 
1,000 คน  ในเขตเทศบำลมีล ำคลองสำมสำย ไดแ้ก่ คลองวนัดำว คลองนกนอ้ย และคลอง
ปำกท่อ   ซ่ึงคุณภำพน ้ำในคลองประดู่ไดรั้บอิทธิพลจำกคลองปำกท่อ และคลองวนัดำว  
โดยมีคลองนกนอ้ยไหลเช่ือมต่อคลองวนัดำว 

ผลกำรส ำรวจคุณภำพน ้ ำ จ  ำนวน 4 จุดต่อคลอง ในคลองปำกท่อ และคลอง      
นกนอ้ย  เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2558  โดยบำงจุดจะเนน้กำรตรวจ ค่ำ COD( Chemical 
Oxygen Demand) แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรต ์  ฟอสเฟส ดว้ยชุดทดสอบ “Pack Test” 
ชุดทดสอบในภำคสนำม สรุปพำรำมิเตอร์ดำ้นมลพิษท่ีส ำคญั พบว่ำ คลองปำกท่อในเขต
เทศบำล จุดท่ี 1(ตน้เขต) และจุดท่ี 3 (บริเวณตลำด) และจุดท่ี 4 ปลำยคลองนกนอ้ย มีค่ำ
แอมโมเนียสูงกว่ำค่ำไนเตรท หมำยถึงน ้ ำในคลองถูกปนเป้ือนจำกกิจกรรมชุมชน เช่น 
กำรปล่อยน ้ำเสีย เป็นตน้ 
 

5)  ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี  ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ รวมทั้งขอ้มูลกำรศึกษำอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณภำพน ้ำคลองประดู่ และคลองสำขำ  

5.1) พื้นท่ีคลองประดู่ ไดรั้บอิทธิพลจำก กรณีน ้ำข้ึน-น ้ำลง  ตำมขอ้มูล หนงัสือ  
ฅนแม่กลอง  พิมพค์ร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2550  ของคุณสุรจิต ชิรเวทย ์บรรณำธิกำร ไดใ้หข้อ้มูล
เก่ียว กบัระบบน ้ำในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงครำม ดงัน้ี   
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แม่กลองเป็นเมืองสำมน ้ำ คือ มีทั้ง น ้ำจืด แถบอ ำเภอบำงคนที น ้ำกร่อย แถบ
อ ำเภออมัพวำ และอ ำเภอเมืองตอนบน  น ้ำเคม็ ทำงอ ำเภอเมืองตอนกลำงและตอนล่ำง  
กบัอ ำเภออมัพวำตอนล่ำง เพรำะแม่กลองอยูติ่ดกน้อ่ำวไทย (หนำ้ 43) 

แม่กลองน ้ำ ถำ้เขำ้ใจ ถำ้เคำรพสติปัญญำของบรรพบุรุษกไ็ม่ตอ้งไปเสียเงิน
มำกมำยในกำรท ำท่อระบำยน ้ำ  หำกแต่ตอ้งรักษำคลองและล ำประโดงต่ำงๆ ไว ้เพรำะ 
แม่กลองอยูติ่ดทะเลมีดินดอนขนำดใหญ่ปำกแม่น ้ำ (Delta) หลำยดอน  ระดบัน ้ ำทะเลข้ึน-
ลง วนัละเป็นเมตรหรือหลำยเมตรแลว้แต่อยูใ่กล ้หรือไกลทะเล และรูปลกัษณะของ
ชำยฝ่ังหรืออ่ำว ควำมลำด ควำมลึก เหล่ำน้ีกมี็ผลต่อระดบัควำมสูง และต ่ำของปริมำณน ้ำ
ท่ีข้ึนและลงดว้ย ในหน่ึงวนัน ้ำจะข้ึน 2 คร้ัง ลง 2 คร้ัง เฉล่ียคร้ังละ  6 ชัว่โมง โดยน ้ำจะ
ข้ึน-ลงเล่ือนไปวนัละประมำณ 48 นำที เน่ืองจำกดวงจนัทร์จะข้ึนชำ้ไปวนัละประมำณ   
48 นำที  

แต่ทวำ่ปริมำณน ้ำข้ึน-ลง อยำ่งละ 2 คร้ัง กมี็ปริมำณน ้ำไม่เท่ำกนัหรอก ตอ้งดู
ข้ึน-แรม ของพระจนัทร์ประกอบดว้ย  โดยปริมำณน ้ำข้ึน-ลงมำกในช่วง “น ้ำเกิด” 
ประมำณข้ึนหรือแรม 12 ค  ่ำ 13 ค ่ำ 14 ค  ่ำ  1 ค ่ำ 2 ค  ่ำ 3 ค  ่ำ 4 ค  ่ำ 5 ค  ่ำ ในช่วง “น ้ำเกิด” น้ี
ปริมำณน ้ำท่ีข้ึนจะสูงมำกกวำ่ช่วง “น ้ำตำย”  ในช่วงน ้ำตำยจะอยูใ่นช่วงข้ึนหรือแรม  6 ค  ่ำ 
7 ค ่ำ 8 ค  ่ำ  9 ค ่ำ 10 ค  ่ำ 11 ค  ่ำ  ช่วง “น ้ำตำย” น้ีปริมำณน ้ำท่ีข้ึนหรือลงจะต ่ำกว่ำช่วง      
“น ้ำเกิด” กระแสไหลของน ้ำจะนอ้ย(หนำ้ 47 ) 

คลองประดู่กจ็ะไดรั้บอิทธิพลน ้ำข้ึน-ลง ผำ่นมำทำงแม่น ้ำแม่กลอง  คลอง     
แควออ้ม(แม่น ้ำแม่กลองสำยเก่ำ) และคลองประดู่ โดยจะส่งผลถึงบริเวณวดัป่ำไก่ ต ำบล
ยำงงำม อ ำเภอปำกท่อ ก่อนจุดติดตำมตรวจสอบน ้ำวดัช่องลมวรรณำรำม  หำกช่วงของ 
น ้ำเกิดปริมำณของเสียกจ็ะสะสมในคลอง  ในช่วงน ้ ำลงอำจจะตรวจวดัค่ำแอมโมเนียได ้
ท่ีบริเวณ ปลำยน ้ำวดัแกว้เจริญ      

 
5.2) คลองประดู่จดัเป็นคลองระบำยน ้ำสำยใหญ่ของโครงกำรส่งน ้ำและ

บ ำรุงรักษำรำชบุรีฝ่ังขวำ   โดยทำงโครงกำรมีกำรจดัสรรน ้ำท่ีส่งมำจำกเข่ือนแม่กลอง   
อ  ำเภอท่ำม่วง จงัหวดักำญจนบุรี เพื่อสนบัสนุนกำรเพรำะปลูกในพื้นท่ี ในแต่ละปีน ้ำ
จะแจง้แผนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบ เช่น ปี 2557 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ฤดูแลง้ เร่ิมส่งน ้ำ ระหวำ่ง
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วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2557 ถึง วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2557  หยดุส่งน ้ำ  วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
ถึงวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2557   ส่วนฤดูฝน  เร่ิมส่งน ้ำ ระหวำ่งวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2557 ถึง 
วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2557  หยดุส่งน ้ำ  วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2557 ถึงวนัท่ี   4  มกรำคม 2558    
ดงัรูป    

 

 
 

ท่ีมำ : โครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำรำชบุรีฝ่ังขวำ 
 

5.3) ขอ้มูลปริมำณฝนในพื้นท่ีจงัหวดัรำชบุรี  มีขอ้มูลใกลพ้ื้นท่ีคลองประดู่มำก
ท่ีสุด  ไดแ้ก่ สถำนีอุตุนิยมวทิยำรำชบุรี  กรมอุตุนิยมวทิยำ โดยสถิติของปริมำณน ้ำฝน 
รำยปี ระหวำ่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ. 2559  มีปริมำณน ้ ำฝนรวมทั้งปี ระหวำ่ง  935.5 ถึง 
1350.5  มิลลิเมตร   โดยเดือนท่ีมีปริมำณฝนมำกท่ีสุดอยูร่ะหวำ่งเดือนกนัยำยนถึงเดือน
ตุลำคม   รำยละเอียด  ดงัตำรำง 12    
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ตาราง 12   แสดงปริมำณน ้ำฝนของจงัหวดัรำชบุรี  ระหวำ่งปี 2555 ถึง ปี 2559 
 
   

เดือน 
           ปี พ.ศ.               หน่วย : มิลลิเมตร  

2555 2556 2557 2558 2559 

มกรำคม 13 0 0 3.2 0 

กมุภำพนัธ์ 0 3.6 4.8 12.6 0.3 

มีนำคม 20.6 57.6 1.8 6.8 0 

เมษำยน 0.6 22.7 14.8 11.5 39.4 

พฤษภำคม 191.4 103.8 103.3 149.3 107.3 

มิถุนำยน 12.3 227.3 171.1 118.1 188.8 

กรกฎำคม 123.1 162.7 68.9 130.7 125.3 

สิงหำคม 131.6 91.3 129.2 145.9 82.7 

กนัยำยน 264 271.6 157.4 246.6 259.3 

ตุลำคม 135.3 183.7 246.2 52.5 367.2 

พฤศจิกำยน 94.5 226.2 112.1 40.7 66.4 

ธนัวำคม 0 0 6 17.6 6.2 
 

ท่ีมำ :  สถำนีอุตุนิยมวทิยำรำชบุรี  กรมอุตุนิยมวทิยำ  
 

5.4 ) งำนศึกษำวจิยัท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีคลองประดู่  ดวงนภำ วำนิชสรรพ ์(2551: 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษำ ผลกระทบน ้ำท้ิงจำกฟำร์มสุกรในเขตจงัหวดัรำชบุรีท่ีมีต่อคุณภำพน ้ำ
และกำรบริหำรจดักำรน ้ำ ในเขตฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ำแม่กลอง  โดยเกบ็ตวัอยำ่งน ้ำ ณ  
คลองประดู่  ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2549 ถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2549  และ
เดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ.2550 ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2550 นอกจำกน้ียงัไดท้  ำกำรศึกษำ
ทำงดำ้นชลศำสตร์ กำรแพร่กระจำยของมวลสำรในน ้ำ และคุณภำพน ้ำของคลองวดัประดู่ 
โดยใชแ้บบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ MIKE11   พบวำ่  คุณภำพน ้ำโดยรวมในคลองประดู่      



22 

ณ  ต ำแหน่งต่ำงๆ อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนแหล่งน ้ำธรรมชำติ  ในขณะท่ีดชันีคุณภำพน ้ำ 
บำงประกำรมีค่ำสูงกวำ่มำตรฐำน คือ ค่ำควำมตอ้งกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี(BOD)  ค่ำ 
กำรน ำไฟฟ้ำ (EC)  และปริมำณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลำยในน ้ำ (TDS)  จึงพอสรุปไดว้ำ่  
ปริมำณน ้ำท่ำจำกคลองระบำย  ปริมำณน ้ำในคลองประดู่  และพฤติกรรมกำรปล่อยน ้ำจำก
ฟำร์มเล้ียงสุกรส่งผลต่อคุณภำพน ้ำในคลองประดู่  ซ่ึงสังเกตไดว้ำ่บริเวณท่ีมีกำรเล้ียงสุกร 
คุณภำพน ้ำท่ีไดค่้อนขำ้งต ่ำกวำ่เกณฑม์ำตรฐำน  ท ำใหท้รำบวำ่ของเสียจำกฟำร์มสุกรมี
ผลกระทบต่อคุณภำพน ้ำค่อนขำ้งชดัเจน แต่บริเวณส้ินสุดของคลอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวม
ของปริมำณน ้ำทั้งหมดและไดรั้บน ้ำท่ีมีคุณภำพดีจำกแม่น ้ำแควออ้ม  คุณภำพน ้ำท่ีไดอ้ยู่
ในเกณฑม์ำตรฐำน 

ผลกำรประยกุตก์ำรใชแ้บบจ ำลอง MIKE11 พบวำ่ ในกำรสอบเทียบแบบจ ำลอง
เพื่อหำค่ำพำรำมิเตอร์ท่ีเหมำะสม  ไดค่้ำสัมประสิทธ์ิควำมขรุขระท่ีทอ้งล ำน ้ำของ
แบบจ ำลองยอ่ยอุทกพลศำสตร์มีค่ำอยูร่ะหวำ่ง  0.025 - 0.029  ค่ำสัมประสิทธ์ิของ       
กำรแพร่กระจำยของแบบจ ำลองยอ่ยของกำรพำ-แพร่กระจำย มีค่ำอยูร่ะหวำ่ง  10-25  
ตำรำงเมตร/วนิำที  และค่ำสัมประสิทธ์ิของแบบจ ำลองยอ่ยคุณภำพน ้ำ  ซ่ึงประกอบดว้ย  
ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรีย ์มีค่ำเท่ำกบั 0.2 วนั -1  อตัรำกำรผลิตออกซิเจน
สูงสุดจำกกำรสังเครำะห์แสงของพืช มีค่ำเท่ำกบั 3.5  กรัมออกซิเจน/ตำรำงเมตร/วนั    
และอตัรำกำรหำยใจของพืชและสัตวน์ ้ ำมีค่ำเท่ำกบั 1 กรัมออกซิเจน/ตำรำงเมตร/วนั    
จำกกำรศึกษำยงัพบวำ่  ในช่วงเดือนพฤษภำคม มีปัญหำทำงดำ้นคุณภำพน ้ำต  ่ำกวำ่   
เกณฑม์ำตรฐำน  ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งท ำกำรควบคุม เพื่อลดกำรปล่อยของเสีย
จำกฟำร์มเล้ียงสุกร และเฝ้ำระวงัในเร่ืองของคุณภำพน ้ำ  รวมทั้งตรวจวดัคุณภำพน ้ำ อน่ึง
หำกมีปัญหำ คุณภำพน ้ำต  ่ำกวำ่เกณฑม์ำตรฐำนในคลองระบำย  ควรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้
โดยกำรปล่อยน ้ำลงคลองระบำยน ้ำเพิ่มเติม  เพื่อไล่ของเสียออกจำกระบบ 

ข้อเสนอ 
แนวคิดท่ีตอ้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำลุ่มน ้ำสำขำท่ีรำบ

แม่กลอง กรณีคลองประดู่  มีดงัน้ี 
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1. เสริมกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำคลองสำขำคลองประดู่  โดยกำรติดตั้งสถำนี
ตรวจวดัคุณภำพน ้ำอตัโนมติัปำกคลองสำขำประดู่ ไดแ้ก่ คลองวนัดำว  ต  ำบลวนัดำว 
อ ำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบุรี โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็น องคก์รบริหำรส่วนต ำบลดอนทรำย 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปำกท่อ เทศบำลต ำบลปำกท่อ  ท่ีท ำกำรอ ำเภอปำกท่อ จงัหวดั
รำชบุรี องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวดัประดู่  อ  ำเภออมัพวำ จงัหวดัสมุทรสงครำม ได้
ทรำบสถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำคลองวนัดำวอยำ่งต่อเน่ือง  

2. เพิ่มจ ำนวนสถำนีกำรติดตำมคุณภำพน ้ำในคลองสำขำของของประดู่มำกข้ึน 
เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีควำมเขำ้ใจในพื้นท่ี เพื่อน ำไปสู่กำรบงัคบัใชท้ำง
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งเคร่งครัด  
   3. ก ำหนดเป็นพื้นท่ีตน้แบบ ในกำรใชแ้บบจ ำลองคุณภำพน ้ำมำใชศึ้กษำและ
ประเมินคุณภำพน ้ำ ของคลองประดู่และคลองสำขำ  มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไดจ้ำก
กำรศึกษำ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงำนรำชกำร ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบ
ขอ้มูล และน ำไปด ำเนินงำนในกำรควบคุมกำรลดของเสียจำกแหล่งต่ำง เพื่อใหคุ้ณภำพ
น ้ำคลองดีข้ึน 
  4. จดัอบรมใหค้วำมรู้ในกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำ แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และประชำชน ในพื้นท่ีอ  ำเภอปำกท่อ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลองประดู่และคลองสำขำ  เพื่อ
เป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 8  ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดั มีฐำนขอ้มูลคุณภำพน ้ำของพื้นท่ีคลองประดู่และคลองสำขำ  เป็นประโยชนต่์อ
กำรประเมินสถำนกำรณ์ กำรวำงแผนกำรเฝ้ำระวงัและฟ้ืนฟูคุณภำพน ้ำ คลองประดู่ และ
กำรวำงแผนกำรจดักำรน ้ำเสียในภำพรวมของคลอง  
   2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงำนภำครำชกำร ภำคประชำชน ไดท้รำบ
ถึงสถำนกำรณ์ของคุณภำพน ้ำคลอง เพื่อประโยชนใ์นกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ 
กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์และกำรวำงแผนกำรจดักำรคุณภำพน ้ำของคลองท่ีทอ้งถ่ิน
เก่ียวขอ้ง  
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   3. บุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชำชนในพื้นท่ีมีศกัยภำพใน
กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำ  น ำไปสู่แผนงำน/โครงกำรจดักำรแหล่งก ำเนิดมลพิษ
ในพื้นท่ีของตนเอง โดยไดรั้บควำมร่วมมือในกำรจดักำรคุณภำพน ้ำจำกชุมชน ผูน้  ำชุมชน
เป็นอยำ่งดี 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  

 ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ 
1. ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำค ร่วมกบัส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ร่วมพฒันำระบบฐำนขอ้มูลคุณภำพน ้ำคลองประดู่และคลองสำขำ  
จ  ำนวน 1 ระบบ 

2. ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำค ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมพิจำรณำและมีสถำนีตรวจวดัคุณภำพน ้ำ
อตัโนมติัในคลองสำขำคลองประดู่    จ  ำนวน  1 สถำนี 

3. ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำค ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอปำกท่อ พิจำรณำเพิ่มสถำนี
ตรวจวดัคุณภำพน ้ำ  และร่วมติดตำมคุณภำพน ้ำในพื้นท่ีอ  ำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบุรี 
เพิ่มข้ึนมำกข้ึน  จ  ำนวน  6 สถำนี 

4. ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำค ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงำนรำชกำร ภำคประชำชน  ร่วมกนั
ก ำหนดช่องทำง กำรเขำ้ถึงสถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำคลองประดู่  อยำ่งนอ้ย  2 ช่องทำง   

  5. ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำค  ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ ร่วมกนัพฒันำศกัยภำพกำร
เฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำ  จ  ำนวน  4  เครือข่ำย 
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 ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
    คุณภำพน ้ำคลองประดู่และคลองสำขำ  มีระบบกำรเฝ้ำระวงัติดตำมคุณภำพน ้ำ

อยำ่งต่อเน่ือง ครอบคลุมพื้นท่ี และส่ือสำรใหห้น่วยงำน ภำคประชำชนท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดท้รำบสถำนกำรณ์ น ำไปสู่กำรจดักำรท ำใหคุ้ณภำพน ้ำดีข้ึน 

 
 

  ช่ือ……………………………… 
                    (นำยธีระพงษ ์ บุญทองลว้น) 

                ผูเ้สนอแนวคิด 
                      /   พฤศจิกำยน / 2560         
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