



สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 (ราชบุรี)สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำรายงานสถานการณ์
คณุภาพสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัตก  ป ี2548  ในพืน้ที ่ 3  ลุ่มนำ้หลกั คอื
ลุ่มนำ้แมก่ลอง  ลุ่มนำ้เพชรบรีุ และลุม่นำ้ชายฝัง่ทะเลอา่วไทยตะวนัตก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในรอบปีท่ีผ่านมา

สาระสำคญัในรายงานฉบบันี ้  ประกอบดว้ย 3 สว่นใหญ ่คอื
ข้อมูลท่ัวไป  ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ  และข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อม :
ภาวะมลพิษ  ด้านข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับประชากร อุณหภูมิ  ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติมีเหตุการณ์ท่ีสำคัญตามสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันอย่างมาก
ในรอบปี  ด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม : ภาวะมลพิษ  มีการเฝ้าระวังคุณภาพ
นำ้แหลง่นำ้ผวิดิน  การจดัการนำ้เสยีจากชมุชน  การจดัการขยะมลูฝอย
ของเทศบาล   การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้ง
คุณภาพอากาศโรงงานผลติไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรี
                  ในการนี ้ สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบรีุ) ขอขอบคณุ
หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานครั้งนี้
และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาท
สำคญัในการจดัการสิง่แวดลอ้ม   รวมทัง้นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป
ได้เข้าใจ และตระหนักในความสำคญัของส่ิงแวดล้อม

     (นายภวูพล  ภานมุาศเมธ)ี
 ผู้อำนวยการสำนกังานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8  (ราชบุรี )
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  ⌫    

สำนักงานสิง่แวดล้อมภาค ท่ี 8 (ราชบุรี)  มีพ้ืนท่ีดำเนนิงานตามการจดัการพ้ืนท่ีตามลุ่มน้ำ   3  ลุ่มน้ำ
หลัก  ได้แก่  ลุ่มน้ำแม่กลอง  ลุ่มน้ำเพชรบุรี  และลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลตะวนัตก  ท้ังน้ียึดขอบเขตการปกครอง  5
จังหวัด  เพ่ือครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ำดังกล่าวให้มากท่ีสุด

ลุ่มนำ้แมก่ลอง   ประกอบดว้ย   จงัหวดักาญจนบรีุ  จงัหวดัราชบรีุ และจงัหวดัสมทุรสงคราม  ซึง่มี
พ้ืนท่ีลุ่มน้ำท่าจีน  ลุ่มน้ำย่อยเพชรบุรีตอนล่างบางส่วน

ลุ่มน้ำเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรีท้ังจังหวัดอยู่ในลุ่มน้ำน้ี
ลุ่มนำ้ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก  ประกอบดว้ย  จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์   และมพ้ืีนทีลุ่่มนำ้ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวันออก  ลุ่มน้ำย่อยเพชรบุรีตอนบนบางสว่น

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

รูปท่ี  1       แผนท่ีขอบเขตลุม่น้ำหลัก พ้ืนท่ีของ สสภ.8
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ลักษณะพืน้ทีด่า้นตะวนัตกเปน็พืน้ทีภ่เูขาและทีสู่ง  ตอนกลางเปน็ทีร่าบสลับกบัภเูขาลกูโดดดา้น

ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  โดยจังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเล

พื้นที่ส่วนใหญ่ มีความลาดชันตั้งแต่ 0-5 % รองลงมามีความลาดชันมากกว่า 35 % ในด้าน
ตะวนัตกของพืน้ที ่มีความสงูจากระดบันำ้ทะเลปานกลาง ตัง้แต ่ 0 -1,700  เมตร

รูปท่ี 2     แผนทีเ่ส้นช้ันความสงู พ้ืนท่ีของ สสภ.8
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ประชากรในป ี 2547 มีเปล่ียนแปลงลดลงในจงัหวดัราชบรีุ  สมุทรสงคราม เพชรบรีุ และประจวบ

คีรีขันธ ์ มีเพยีงจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีประชากรเพิม่ข้ึน   โดยจงัหวดัราชบรีุ  สมุทรสงครามและเพชรบรีุ
ประชากรหญงิมากกวา่ชาย     ท้ัง 5 จังหวดั มีจำนวนหลงัคาเรอืนเพิม่มากขึน้ทกุปี

ตารางที ่  1-1   แสดงประชากรและหลงัคาเรอืน ระหวา่งป ี 2543 - 2547

จังหวัด ป ประชากรชาย
(คน)

ประชากรหญิง
(คน)

ประชากรรวม
(คน)

จํานวน
หลังคาเรือน

กาญจนบุรี 2543
2544
2545
2546
2547

398,639
401,457
405,787
402,826
408,391

387,362
390,837
396,049
394,513
401,874

786,001
792,294
801,836
797,339
810,265

220,126
225,461
231,313
238,719
248,238

ราชบุรี 2543
2544
2545
2546
2547

404,114
405,758
408,255
409,832
399,294

417,489
419,514
422,020
423,902
415,783

821,603
825,272
830,275
833,734
815,077

206,656
211,829
216,735
223,878
231,865

สมุทรสงคราม 2543
2544
2545
2546
2547

99,493
99,151
99,454
98,809
94,060

105,502
105,255
105,681
105,189
101,152

204,995
204,406
205,135
203,998
195,218

45,642
46,792
48,082
49,546
50,892

เพชรบุรี 2543
2544
2545
2546
2547

222,772
223,764
224,942
224,913
218,498

234,121
235,278
236,397
236,825
232,531

456,893
459,042
461,339
461,738
451,029

130,928
133,929
136,788
140,651
145,066

ที่มา  :    เวบ็ไซตก์รมการปกครอง,  ขอ้มูลประกาศสำนกัทะเบยีนกลาง  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2543 - 2547
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ทัง้ 5 จังหวดั  ประกอบดว้ย 40 อำเภอ  1 ก่ิงอำเภอ   เทศบาลเมอืง 10 แหง่  เทศบาลตำบล  73 แหง่และ
องคก์ารบรหิารสว่นตำบล  ประมาณ  335  แหง่

ในปี 2547   มีประชากรวมทั้งสิ้น จำนวน  2,751,277 คน   แบ่งเป็นประชากร ชาย จำนวน
1,361,532  คน และหญิง จำนวน  1,389,739 คน   ซึ่งเปลี่ยนแปลงลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน
38,012 คน
ตารางที ่  1-2   แสดงเขตการปกครองและประชากร

ทีม่า  : 1.   เวบ็ไซตก์รมการปกครอง,  ขอ้มูลประกาศสำนกัทะเบยีนกลาง  ณ  วนัที ่  31  ธนัวาคม  2547
2.   * มี  2  อบต.  ยกฐานะเปน็เทศบาลตำบล  คอื  อบต.บ้านสงิห ์ อ.โพธาราม และ อบต.กรบัใหญ่
       อ.บ้านโปง่  จ.ราชบรีุ

 ความหนาแนน่ของประชากรเฉลีย่ลดลง ในพ้ืนท่ี  คือ   78.63 คน/ตร.กม.  หรือ 3.30 คน/ครัวเรือน
ท้ังน้ีจังหวดัสมุทรสงคราม ยังมีความหนาแนน่ของประชากรมากทีสุ่ด คือ  468.47  คน/ตร.กม.   หรือ  3.84
คน/หลงัคาเรอืน    รองลงมา คอื จังหวดัราชบรีุ  มีความหนาแนน่   156.85 คน/ตร.กม. หรือ   3.52 คน/
หลังคาเรือน
ตารางท่ี   1-3   แสดงความหนาแนน่ประชากร

ความหนาแนนประชากร
จงัหวัด พื้นที่

(  ตร.กม. )

จํานวน
หลงัคา
เรือน

ประชากร
รวม
(คน)

คน/พื้นที่
( ตร.กม.)

คน/หลงัคา
เรือน

กาญจนบรุี 19,483.15 248,238 810,265 41.59 3.26
ราชบรีุ 5,196.46 231,865 815,077 156.85 3.52

สมุทรสงคราม 416.71 50,892 195,218 468.47 3.84
เพชรบรุี 6,225.14 145,066 451,029 72.45 3.11

ประจวบคีรีขันธ 6,367.62 158,372 479,688 75.33 3.03
รวม 34,989.08 834,433 2,751,277 78.63 3.30

ที่มา  :    1.  เวบ็ไซตก์รมการปกครอง,  ขอ้มูลประกาศสำนกัทะเบยีนกลาง   ณ  วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2547
               2.  พืน้ที ่คำนวณจากขอ้มูลสารสนเทศภมิูศาสตร ์ กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

73

335
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สภาพภูมิอากาศ  ภาพรวมทั้ง 5 จังหวัด ระหว่างปี  2545 - 2547  มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิทั้งปี

อยูใ่นระหวา่ง  27.61 ถงึ 28.8   โดยมรีายละเอยีด   ดงันี้
จังหวดักาญจนบรีุ  มีอุณหภมิูทีแ่ตกตา่งกนัมาก  โดยดจูากชว่งคา่อณุหภมิูเฉลีย่สงูสดุ คา่เฉลีย่

ต่ำสุด ในป ี2545  และ ปี 2546   มากกวา่ถงึ  15.25    แตใ่นป ี2547  มีค่าแตกตา่งลดลงเหลอื 6.57
และคา่เฉลีย่ระหวา่งป ี แตกตา่งประมาณ  0.6  องศา

จังหวดัราชบรีุ  อุณหภมิูเฉล่ียทัง้ปีมีค่าไม่แตกตา่งกนัมาก  มีความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่สูงสุด
คา่เฉลีย่ตำ่สดุ  มากกวา่  9.5

จังหวดัเพชรบรีุ อุณหภมิูเฉลีย่ทัง้ปมีีทศิทางลดลง  ช่วงหา่งระหวา่งคา่เฉลีย่สงูสดุคา่เฉลีย่ตำ่สดุ
ลดลงมาก จาก  7.3  เหลอื  4.8

จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์  มีอุณหภมิูเฉล่ียทัง้ป ีสูงขึน้จากป ี2546 เลก็นอ้ย

ตารางท่ี  1-4   แสดงอณุหภมิูเฉลีย่สงูสดุ  เฉลีย่ตำ่สดุ  และเฉลีย่ทัง้ปี
หนว่ย : องศาเซลเซยีส

ทีม่า : 1.  สถานอุีตนุยิมวทิยากาญจนบรีุ   เพชรบรีุ  ประจวบครีีขนัธ ์  และราชบรีุ (อุตนุยิมวทิยาเกษตร)
                      กรมอตุนุยิมวทิยา

2.  * ไม่ปรากฏคา่เฉลีย่สงูสดุ /คา่เฉลีย่ตำ่สดุ  ระหวา่งเดอืน ต.ค.- ธ.ค. 2547

สภาพอุณหภูมิเฉล่ียรายเดอืน ระหว่าง ปี 2546 - 2547  มีรายละเอยีด ดังน้ี
จังหวดักาญจนบรีุ  อุณหภมิูเฉลีย่รายเดอืนสงูสดุ  ในเดอืนเมษายน 2547  วดัได ้  31.43    องศา

เซลเซียส เฉลี่ยรายเดือนต่ำสุด เดือนธันวาคม 2546 วัดได้ 24.39 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุด เดอืนเมษายน 2547  วัดได ้41.1   องศาเซลเซยีส

จังหวดัราชบรีุ  อุณหภมิูเฉลีย่รายเดอืนสงูสดุ ในเดอืนเมษายน  2546 วดัได ้31.7 องศาเซลเซยีส
และวนัทีมี่อุณหภมิูสูงสุด วัดได ้40.0 องศาเซลเซยีส ในวนัที ่14 เมษายน 2546 และ 18 เมษายน 2547
เฉลีย่รายเดอืนตำ่สดุเดอืนธนัวาคม  2547  วัดได ้ 18.2   องศาเซลเซยีส    โดยวนัที ่ 14  มกราคม 2546
วัดอณุหภมิูตำ่สุดได ้ 25.4 องศาเซลเซยีส

กาญจนบรีุ ราชบรีุ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขันธ

ป เฉลีย่
สงูสดุ

เฉลีย่
ต่ําสดุ

เฉลีย่
ทั้งป

เฉลีย่
สงูสดุ

เฉลีย่
ตํ่าสดุ

เฉลี่ย
ทั้งป

เฉลีย่
สงูสดุ

เฉลีย่
ต่ําสดุ

เฉลีย่
ทั้งป

เฉลีย่
สงูสดุ

เฉลีย่
ต่ําสดุ

เฉลีย่
ทั้งป

2545
2546
2547

37.23
36.83
31.43

21.98
21.28
24.86

28.34
27.78
28.18

33.5
33.4
34.3

23.8
23.4
24.8

28.7
28.5
28.8

32.1
30.0
29.9

24.8
25.2
25.1

28.2
28.1
27.9

-
33.43

*

-
23.83

*

-
27.61
27.66
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จังหวัดเพชรบุรี อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด เดือนเมษายน  2546 วัดได้ 30.0องศาเซลเซียส
เฉล่ียตำ่สุด เดอืนธนัวาคม  2547  วัดได ้ 25.1   องศาเซลเซยีส

จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์ ประกอบดว้ยสถานตีรวจวดัสภาพอากาศ   3  แหง่
ก. สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบครีีขันธ์    อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด ปี 2547 เดือนเมษายน   วัดได้  30.40

องศาเซลเซยีส   เฉลีย่ตำ่สดุเดอืนธนัวาคม 2547  วดัได ้ 25.13   องศาเซลเซยีส   โดยวนัที ่ 19 เมษายน
2547 อุณหภมิูสูงสุด วัดได ้39.8  องศาเซลเซยีส วันที ่16 กุมภาพนัธ ์และวนัที ่16,30 ธันวาคม  2547
อุณหภมิูตำ่สดุ  วดัได ้ 17.6  องศาเซลเซยีส  ทัง้นีเ้ดอืนทีมี่ผลตา่งของอณุหภมิูสูงสดุกบัตำ่สดุเฉลีย่ คอื
เดอืนเมษายน 2546    ได้  11.74   องศาเซลเซยีส

ข. สถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ปี 2547 เดือนเมษายน วัดได้ 30.09 องศา
เซลเซยีส  เฉล่ียตำ่สุดเดอืนธนัวาคม 2546  วัดได ้ 25.65   องศาเซลเซยีส   โดยวนัที ่ 26 สิงหาคม 2547
อุณหภมิูสูงสดุ  วดัได ้37.1  องศาเซลเซยีส    วนัที ่ 17 มกราคม 2546 อุณหภมิูตำ่สดุ วดัได ้18.0  องศา
เซลเซียส

ค. สถานอุีตนุยิมวทิยาหนองพลบั    อุณหภมิูเฉลีย่สงูสดุ  ปี 2547 เดอืนเมษายน   วดัได ้ 30.1
องศาเซลเซยีส   เฉลีย่ตำ่สดุเดอืนธนัวาคม  วดัได ้ 23.9  องศาเซลเซยีส
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ตารางที ่ 1-6   แสดงภมิูอากาศเกษตร  อุณหภมิู คาบ 30 ปี ( พ.ศ.2514 - พ.ศ.2543 )
         หนว่ย : องศาเซลเซยีส

สถานอตุุนิยม
วิทยา

ราชบุรี
หนองพลับ

ม.ค.

26.1
24.5

ก.พ.

27.4
26.4

มี.ค.

29.2
28.1

เม.ย.

30.7
29.2

พ.ค.

30.3
28.9

มิ.ย.

29.5
28.1

ก.ค.

29.0
27.7

ส.ค.

28.8
27.5

ก.ย.

28.5
27.1

ต.ค.

27.7
26.5

พ.ย.

26.5
25.2

ธ.ค.

25.4
23.9

ท้ังปี

28.3
26.9

เดือน

ตารางท่ี  1-5   แสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน   ปี  2546 - 2547
          หนว่ย : องศาเซลเซยีส

เดือน
สถานอุตุนิยมวิทยา ป

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กาญจนบุรี 2546

2547
25.41
26.17

28.15
26.84

28.92
30.24

30.82
31.43

29.74
29.01

29.04
28.33

28.01
28.98

28.74
28.56

27.82
28.04

27.51
27.76

24.79
27.91

24.39
24.86

ราชบุรี 2546
2547

25.5
26.4

28.4
27.0

29.5
29.8

31.7
31.2

30.2
34.3

29.7
28.9

28.6
29.6

29.2
29.3

28.6
28.6

27.6
27.7

27.7
27.8

24.7
24.8

เพชรบุรี 2546
2547

25.8
25.7

27.7
26.4

28.3
28.6

30.0
29.9

29.4
29.0

29.1
28.8

28.2
28.8

29.0
28.7

28.0
28.1

27.8
28.0

28.2
28.1

25.2
25.1

ประจวบคีรีขันธ 2546
2547

25.69
25.84

27.41
26.50

28.09
28.80

29.89
30.40

28.75
28.48

29.32
28.06

27.88
28.56

28.12
27.71

26.14
27.78

26.84
27.09

27.68
27.51

25.52
25.13

หัวหิน 2546
2547

26.25
25.94

27.76
26.46

28.30
28.56

29.65
30.09

29.22
28.69

29.30
28.36

27.87
28.92

28.76
28.78

28.10
28.08

27.36
27.97

28.06
28.32

25.65
25.89

หนองพลับ 2546
2547

25.1
25.3

27.6
26.1

28.1
28.7

29.5
30.1

28.7
28.4

28.8
28.0

27.4
28.4

27.9
28.0

27.4
27.7

26.4
26.3

26.6
26.6

23.9
23.9

ทีม่า  : หนงัสอืภมิูอากาศเกษตรของประเทศไทย  คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514 – 2543 )  กองเกษตรอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
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2.1.1  สถานการณพ้ื์นทีป่่า

สำนกัฟืน้ฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรัุกษ ์  กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพนัธุพ์ชื    ไดน้ำภาพถา่ย
จากดาวเทยีม LANDSAT-5 มาตราสว่น 1: 50,000 ด้วยระบบ Digital และ Visual Interpretation มา
สำรวจหาเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2547 ปรากฏว่ามีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่ 104,807,371 ไร่
(167,691.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,769,179 เฮกแตร์) คิดเป็น 32.68 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ประเทศ
และเม่ือนำข้อมูลดังกล่าวน้ีไปเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM
ปี พ.ศ. 2543 มีพ้ืนท่ีป่าเหลอือยู่ 106,319,240 ไร่ คิดเป็น 33.14%   สรุปได้ว่าในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2543-
2547 (4 ปี) พื้นที ่ป่าลดลง 1,511,869 ไร่ หรือเฉลี ่ยปีละ 377,967.25 ไร่ โดยผลจากการนำ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 (TM) มาศึกษาหาพ้ืนท่ีป่าท่ีเหลืออยู่ (Existing Forest Area) ท่ัวประเทศ
ในป ีพ.ศ. 2547  แยกเปน็รายภาค  รายจงัหวดั  รายละเอยีดดงัตาราง



⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

 ทีม่า :  สถานการณป่์าไมข้องประเทศไทย ปี พ.ศ.2547 สำนกัฟืน้ฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรัุกษ ์กรมอทุยานแหง่ชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หมายเหตุ
1.  เน้ือท่ีป่าไม้ได้จากการแปลภาพถา่ยดาวเทยีม LANDSAT-5  ปี พ.ศ.2546-2547 (2003-2004)

มาตราสว่น 1:50,000 โดยใชวิ้ธีคำนวณดว้ยสูตรคณติศาสตรรู์ปหลายเหลีย่ม

ตารางท่ี 2-1  แสดงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ  ปี พ.ศ.2547  แยกเปน็ภาค  (ไร่)

รวมเนื้อที่
ทั้งหมด



9

 

2. เนือ้ทีป่่าไม ้หมายถงึ เนือ้ทีป่่าชนดิตา่ง ๆ  เชน่ ป่าดบิ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รงั ป่าเตง็รงั
แคระแกรน็ ป่าพรุ ป่าชายเลน และป่าชายหาด เป็นต้นไม่ว่าจะอยู่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ อุทยานแหง่ชาติ
เขตรกัษาพนัธุสั์ตวป่์า ป่าตามโครงการ และพืน้ทีท่ีใ่หญก่วา่ 5 เฮกแตร ์(3.125 ไร่)โดยมเีรอืนยอดตน้ไมสู้ง
อย่างนอ้ย 5 เมตร ปกคลุมมากกวา่ 10%

3. พ้ืนทีอ่ืน ๆ  หมายถงึ พ้ืนทีท้ังหมดซึง่ไม่ได้จำแนกไวต้ามตารางทีแ่สดงไว ้เช่น ป่าบก ป่าชายเลน
แหลง่นำ้ นากุง้

4.  เน้ือท่ีประเทศไทยไดจ้ากการคำนวณของกรมการปกครอง พ.ศ. 2547
5. การตรวจสอบภาคพืน้ดนิ ไดจ้ากการสำรวจแบบสุม่ตวัอยา่ง (ทา่นผูใ้ดพบขอ้ผิดพลาด กรณุา

แจง้ใหส่้วนสำรวจและวเิคราะหท์รพัยากรปา่ไม ้สำนกัฟืน้ฟแูละพฒันาพืน้ทีอ่นรัุกษ ์กรมอทุยานแหง่ชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
ตารางที ่2-2   แสดงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ปี พ.ศ.2547 แยกเปน็รายจงัหวดั ภาคตะวนัตก (ไร่)

ภาค/จงัหวดั ปาบก ปาชายเลน แหลงน้ํา พื้นที่อ่ืน ๆ นากุง รวมเน้ือท่ีทั้ง
หมด

จ.ราชบุรี 1,004,401 0 18,704 2,220,026 598 3,243,730
จ.กาญจนบุรี 7,268,841 0 498,906 4,351,451 0 12,118,817
จ.สพุรรณบุรี 377,992 0 37,794 2,961,451 0 3,377,273
จ.นครปฐม 0 0 9,835 1,327,440 0 1,337,275
จ.สมทุรสาคร 0 20,823 8,187 508,375 227 537,612
จ.สมทุรสงคราม 0 7,972 4,587 244,901 1,044 258,504

จ.เพชรบุรี 2,046,316 24,032 39,912 1,746,436 3,487 3,860,183
จ.ประจวบคีรีขันธ 1,560,219 1,590 32,142 2,362,648 52,770 4,009,369

รวม 12,257,768 54,418 650,067 15,722,348 58,127 28,742,727

ทีม่า : สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2547 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ท้ังหมด
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แผนทีก่ารใช้ประโยชนท่ี์ดินป่าไม้ พ.ศ.2547 จังหวัดราชบุรี

รูปท่ี 3
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2.1.2  ปัยจยัทีท่ำใหพ้ื้นทีป่่าลดลง

          (ก)  การบกุรุกพ้ืนทีป่่า
ในการประชมุคณะรฐัมนตรีนอกสถานทีอ่ย่างเปน็ทางการ ณ จังหวดัพะเยาเมือ่วันท่ี 14 มิถุนายน

2548 ไดใ้หค้วามสำคญักบัการบกุรกุตดัไมท้ำลายทรพัยากรปา่ไม ้  ซ่ึงมอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทย
เปน็เจา้ภาพ  โดยมุง่เนน้ใหผู้้วา่ราชการและนายอำเภอ ในฐานะผูบ้ริหารสงูสดุในจงัหวดัและอำเภอ เปน็
ผู้รับผิดชอบในการบรหิารจดัการ  โดยใชข้้อมูลพ้ืนฐานจากภาพถา่ยดาวเทยีมและแผนที ่GIS  ของสกังาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวัด เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบความเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีป่าของ
จังหวดัวา่ลดลง หรอืเพิม่ขึน้อยา่งไร   รวมทัง้ สำนกังาน ก.พ.ร. ไดก้ำหนด “อัตราการเปลีย่นแปลงของ
เน้ือท่ีป่าไม้ในจังหวัด”  เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ซ่ึงข้อมลูท่ีเป็นตัวเลขท่ีแทจ้ริงรอการตรวจสอบยนืยนั
จากหน่วยงานในพื้นที่   ที่นำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นขนาดของปัญหา  และการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น   โดยมีพื้นที่คาดว่าป่าจะถูกบุกรุกในพื้นที่ สสภ.8 (ราชบุรี)  จำนวน
ประมาณ  137 แปลง  รวมเปน็พืน้ทีห่ลายแสนไร ่ รวมทัง้พืน้ทีป่่าชายเลน ประกอบดว้ย

จังหวดัสมทุรสงคราม  จำนวน  7   แปลง   คดิเปน็พืน้ทีป่ระมาณ   4,220  ไร่   ในพืน้ทีข่อง
อ.เมืองสมุทรสงคราม   และ อ.อัมพวา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน  6  แปลง  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 13,750  ไร่ ในพื้นที่ของ
กิง่ อ.สามรอ้ยยอด  และ อ.เมอืง

จังหวดัเพชรบรีุ   จำนวน 20  แปลง คดิเปน็พืน้ทีป่ระมาณ 41,875  ไร่ ในพืน้ทีข่อง  อ.บ้านแหลม
อ.หนองหญา้ปลอ้ง   และ  อ.แกง่กระจาน

จังหวดัราชบรีุ   จำนวน  18  แปลง   คดิเปน็พืน้ทีป่ระมาณ   49,375  ไร่  ในพืน้ทีข่อง  อ.สวนผึง้
อ.จอมบึง    และ อ.ปากทอ่

จังหวดักาญจนบรีุ   จำนวน  86  แปลง    คดิเปน็พืน้ทีป่ระมาณ   178,574 ไร่   ในพืน้ทีข่อง
อ.ทองผาภมิู     อ.เมอืง   อ.ไทรโยค     อ.สังขละบรีุ    อ.ศรสีวสัดิ ์   และ  อ.เลาขวญั

(ข)  พ้ืนทีป่่าถูกไฟไหม้
ในเดอืนตลุาคม 2547 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพนัธุพ์ชื ส่วนควบคมุไฟปา่ไดค้าดการณ์

สถานการณข์องฤดไูฟป่า ปี 2548 ว่า จะเร่ิมต้นเร็วมาก โดยจะเริม่ต้ังแตเ่ดือนพฤศจกิายน 2547เป็นตน้ไป
ไฟปา่จะมคีวามรนุแรงมากทีสุ่ดในรอบ 6 ปี (ปี 2542-2547) เนือ่งจากมกีารสะสมของปรมิาณเชือ้เพลงิ
ท่ีเพอ่ิมมากข้นประกอบกบัอิทธิพลของ เอล นินโญ่ และฤดไูฟป่าอาจจะขยายยาวออกไปถงึเดือนมิถุนายน
2548  หากเอล นนิโญ ่ ยงัไมอ่่อนกำลงัลงหลงัจากตน้ป ี2548 ไปแลว้
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จากการตดิตามสถานการณ ์ ขอ้มูลในป ี2548 ความถีใ่นการเกดิไฟปา่  และพืน้ทีค่วามเสยีหาย
ลดลง ทัง้นีจั้งหวดัในพืน้ที ่สสภ.8 (ราชบรีุ)  ปี 2548  ระหวา่ง 1 ต.ค.47-24 ก.ค.48 พบพืน้ทีเ่กดิไฟปา่
จำนวน 3 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี   ราชบุรี และเพชรบุรี   โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีความถี่
ในการเกดิมากทีสุ่ด   ส่วนจังหวัดราชบุรี มีพ้ืนท่ีความเสยีหายมากทีสุ่ด

ตารางท่ี  2-3   แสดงการประเมนิพืน้ทีป่่าถกูไฟไหม ้ ระหวา่ง  พ.ศ.2535 - พ.ศ.2545

ท่ีมา : http://www.dnp.go.th/forestfire/2546/firestatistic%20Th.htm
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ตารางท่ี  2-4   เปรียบเทยีบการเกดิไฟไหมป่้า  ปี 2547-2548

ทีม่า : http://www.dnp.go.th/forestfire/2546/firestatistic%20Th.htm

ตารางที ่ 2-5   แสดงพืน้ทีไ่ฟไหมป่้าในแตล่ะจงัหวดัภาคกลาง ปีงบประมาณ 2548

ป 2548   ( 1 ต.ค.47 - 24 ก.ค.48 )
จังหวัด

ความถ่ี  (คร้ัง) ป 2548 ( 1 ต.ค.47 - 24 ก.ค.48 )
1. กาญจนบรีุ
2. ราชบรีุ
3. เพชรบรีุ
4. อทุยัธานี
5. สพุรรณบรีุ
6. ลพบรีุ
7. สระบรีุ
8. ฉะเชิงเทรา
9. ปราจีนบรีุ
10. สระแกว
11. ตราด
12. ระยอง
13. จันทบรีุ
14. ชลบรีุ
15. นครนายก

222
148
81
132
62
24
27
37
49
50
13
15
88
126
41

3,223.00
4,168.00
1,490.50
23,363.00

810.00
234.00
463.00

3,675.00
649.00

2,841.00
850.00

1,300.00
3,190.00
4,987.00
1,431.00

ทีม่า : http://www.dnp.go.th/forestfire/pdf/รายจังหวัด.pdf
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นอกจากนี้ ปัจจัยเงื่อนไขการลดลงของพื้นที่ป่าในประเทศไทย  จากข้อมูลหนังสือ รายงาน
สถานการณ ์พ้ืนที ่ป่า ปี 2547  ประกอบดว้ยหลายปจัจัย ไดแ้ก่

1. การลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้อย่างต่อเน่ือง
การลดลงของพืน้ท่ีป่าไม้เกิดจากปัจจัยและเง่ือนไขหลายประการทีส่ำคัญท่ีสุดท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ

1.1 การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เน้นการผลิต
ในระดับมหาภาค เพื่อการส่งออก และการขยายการผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก ประกอบกับในการ
พฒันาสงัคม การเมอืงการปกครอง ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีป่่าไมเ้ปน็
ไปอย่างผ่อนปรนทำให้มีการบุกรุกมากข้ึน

1.2 การเพิ่มขึ้นของประชากรจาก 28 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(ปี พ.ศ.2506) เป็น 60 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิฉบับท่ี 8 (ปี พ.ศ.2541) ทำใหค้วามตอ้งการใชไ้ม้และทีดิ่นมากเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

2. ความเส่ือมโทรมของสิง่แวดล้อม
แม้ว่าจะมีการประกาศอนุรักษ์เป็นพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ในความเป็นจริงยังมีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และในบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากป่าทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดการบุกรุกทำลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาต ิและระบบนเิวศ ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่ความเปน็อยู่ของประชาชนโดยตลอด ท้ังปัญหา
ภัยแล้ง อุทกภัย การพังทลายของดิน ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาการเสื่อมสภาพของ
ส่ิงแวดลอ้ม

3. ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้
การเปลีย่นแปลงจากประเทศเกษตรกรรมไปสูอุ่ตสาหกรรมทำใหเ้กิดช่องว่างในเรือ่งความเปน็อยู่

รายได้มาตราฐานการครองชีพสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของราษฎรในชนบท
และในเมืองมากขึ้น โดยไม่ได้คำนึงถึงราษฎรและชุมชนในชนบทที่จะได้รับผลประโยชน์จากป่า และการ
ใช้ชีวิตของคนร่วมกับป่า ทำให้เกิดความขัดแย้งของราษฎรในทอ้งถ่ินต่อนโยบายของรฐั ราษฎรบางส่วนไม่
ให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์และพัฒนาการป่าไม้นอกจากน้ันนโยบายและแนวทางดำเนนิงานในเร่ืองท่ีดิน
และป่าไม้หลายประการก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ขยายความขัดแย้งเพิ่มขึ้น ไม่สามารถจะนำไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายได้กล่าวคือ

3.1 นโยบายเรื่องที่ดินป่าไม้บางประการมีช่องโหว่ ทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องคน
อยูก่บัป่า มุ่งประเดน็ทางกฎหมาย และสทิธใินการถอืครองทีด่นิ มากกวา่การคำนงึถงึความสำคญัในการ
ป้องกนัรกัษาปา่ การอนรัุกษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนความหลากหลายทางชวีภาพ
และต่อชนรุ่นหลังท่ีจะได้รับประโยชน์จากป่า

3.2   มีการเรียกร้องสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในขณะที่กฎหมาย และ
ระเบียบปฏิบัติท่ีรัฐกำหนดขึน้ ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทีจ่ะปกป้องรักษาป่าไว้ได้
การบุกรุกทำลายป่าจึงยังคงมีอยู่
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3.3  การอพยพผู้บุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าไม้รวมถึงพื้นที่ของผู้มีอิทธิพล เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทั้งในเรื่องการเมือง  ความมั่นคง
รวมถงึดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้ม

3.4  เนื่องจากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ไม่ทราบแนวเขตพื้นที่ป่า รวมถึงพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ท่ีแน่ชัด แน่นอน จึงไม่สามารถจะแกไ้ขปัญหาการบุกรุกได้อย่างแท้จริง

3.5  การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนไม่กว้างขวางและต่อเนื่องไม่
สามารถประสานแนวความคดิ และทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีป่าไม้และประชาชน

4. การขาดแคลนไม้
ในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปี เกิดภาวะขาดแคลนไม้ใช้สอยในประเทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ขาดไม้เพ่ือเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม ประเทศไทยตอ้งนำเขา้ไม้ท่อน ไม้แปรูปผลิตภัณฑ์ไม้เย่ือกระดาษจาก
ต่างประเทศมมูีลค่าสงู เชน่ การนำเขา้ไมแ้ละผลติภณัฑไ์ม้ในชว่งป ีพ.ศ.2536 มีมูลค่า 37,897 ล้านบาท
และมูลค่าการนำเข้าเพิ่มเป็น 57,822 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2538 สำหรับปี พ.ศ.2540 มูลค่าการนำเข้า
ลดลงเนือ่งจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ แตก่ย็งัสงูถงึ 47,318 ล้านบาท ปี พ.ศ.2545 การนำเขา้ลดลงเหลอื
เพยีง 16,408 ล้านบาท

ถ้าพิจารณาจากมลูค่าการสง่ออก ในปี พ.ศ.2536 มีมูลค่า 14,837 ล้านบาท และเพิม่เป็น 53,223
ล้านบาท

2.1.3 แผนแม่บทการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ
จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำแผนแม่บท

การฟืน้ฟทูรัพยากรปา่ไม้แหง่ชาต ิปี พ.ศ.2547-2556 เพือ่สนองนโยบายของรฐับาลในการพืน้ฟทูรัพยากร
ป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ฟ้ืนฟูป่าธรรมชาตแิละระบบนเิวศ เพ่ิมป่าใช้สอยชุมชน และปลูกป่าเศรษฐกจิเพ่ือ
อุตสาหกรรม และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีสิทธิใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ร่วมกันสร้างขึ้น และได้
กำหนดเป้าภายในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เป็น รวม16 ล้านไร่ในระยะเวลา 10 ปี   โดยดำเนินการ 3
ลักษณะดังนี้

1. ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาเสถียรภาพของ
ระบบนเิวศ ปีระ 600,000 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี รวม 6 ล้านไร่

2. เพิ่มป่าชุมชนเพื่อการใช้สอยในท้องถิ่นและลดแรงกดดันต่อป่าธรรมชาติ เฉลี่ยปีละ 5,000
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 100 ไร่ ระยะเวลา 10 ปี รวม 5 ล้านไร่

3. สร้างป่าเศรษฐกิจโดยส่งเสริมภาคเอกชน     ในการปลูกป่าเพื่อทดแทนการนำเข้าไม้จาก
ต่างประเทศ และเพือ่สร้างวตัถดิุบนำไปเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิด้านอตุสาหกรรมไม ้เฉล่ีย ปีละ 500,000
ไร่ ระยะเวลา 10 ปี รวม 5 ล้านไร่

การดำเนนิงานตามแผนแมบ่ทฉบับน้ีได้กำหนดยทุธศาสตรไ์ว้ 3 ด้าน คือ
1. สร้างความเชือ่ม่ันและแรงผลกัดนั
2. ฟ้ืนฟูป่าธรรมชาติ เพ่ิมป่าชุมชนโดยประชาชนมส่ีวนร่วม
3. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้ต่อเน่ือง
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กลยทุธเ์พือ่รองรบัยทุธศาสตรไ์ว ้ 7  ดา้น คอื
1.  กำหนดพืน้ท่ีเป้าหมายและจดัทำขอ้มูล
2.  เพ่ิมความรว่มมือลดความขดัแยง้
3.  พัฒนามาตรการและกลไกผลกัดนั
4.  อนรัุกษแ์ละฟืน้ฟปู่าธรรมชาติ
5.  เพิม่ป่าชุมชน
6.  ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน
7.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมค้รบวงจร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน  กลยุทธ์ทั้ง 7 ด้าน  ได้กำหนดแผนงานสำคัญในการฟื้นฟู
ทรพัยากรปา่ไม ้รวม 10 แผนงาน ดงันี้

1. แผนงานตามยทุธศาสตรท์ี ่1 (สร้างความเชือ่ม่ันและแรงผลกัดนั) มี 6 แผนงาน งบประมาณ
3,695  ล้านบาท  คอื

1. แผนจัดทำฐานขอ้มูลและพ้ืนท่ีเป้าหมายการฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. แผนจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้
3. แผนจัดรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
4. แผนเพิม่ความร่วมมือลดความขดัแย้ง
5. แผนสร้างมาตรการและกลไกสง่เสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้
6. แผนปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบ

2. แผนงานตามยทุธศาสตรท่ี์ 2 (ฟ้ืนฟธูรรมชาตแิละปา่ชมุชน) มี 2 แผนงาน งบประมาณ 14,180
ล้านบาท

1.  แผนฟืน้ฟธูรรมชาตโิดยฐานชมุชน
2.  แผนเพิม่ป่าชมุชน

3.  แผนงานตามยทุธศาสตรท์ี ่3 (ส่งเสรมิการปลกูปา่เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมไมต้อ่เนือ่ง) มี 2
แผนงาน งบประมาณ 2,625 ล้านบาท

1. แผนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
2. แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมตอ่เน่ืองครบวงจร

การดำเนนิการตามแผนแมบ่ทฉบับน้ี มีตัวช้ีวัดความสำเรจ็ท่ีสำคัญท้ังด้านส่ิงแวดล้อมด้านสังคม
และดา้นเศรษฐกจิ คือ
1. ด้านส่ิงแวดล้อม

1. พื้นที่ป่าธรมชาติในป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟูและปลูกเสริมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 600,000
ไร่/ปี

2. พ้ืนทีป่่าชุมชนเพิม่ข้ึนไม่น้อยกวา่ 500,000 ไร่/ปี
3. พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกจิเพ่ิมข้ึนเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 500,000 ไร่/ปี
4. พ้ืนท่ีป่าท่ีเกิดไฟป่าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของปีก่อน
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2. ด้านสงัคม
1. จำนวนชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันรักษาป่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 5,000 ชุมชน/ปี
2. จำนวนป่าชุมชนเพ่ือการใช้สอยในการดำเนินชีวิตของประชาชนในชนบทเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 5,000

แห่ง/ปี
3. ด้านเศรษฐกจิ

ชุมชนทอ้งถิน่ไดรั้บการจา้งงงานในการปลกูปา่เฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 5,000 ชุมชน/ปี ดา้นสงัคมและ
เศรษฐกิจ โดยด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งฟื้นฟูให้ทรัพยากรป่าไม้มีความสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิม่ขึน้ เพือ่ทำใหร้ะบบนเิวศมเีสถยีรภาพ ส่วนดา้นสงัคม มุ่งใหก้ารเกษตรมคีวามมัน่คงในอาชพี
สร้างความม่ันคงในการตัง้ถ่ินฐานสำหรับด้านเศรษฐกิจมุ่งเน้นการมีป่าเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนและมีการจ้างงาน
ในชนบทและโรงงานอตุสาหกรรมเพิม่ข้ึน มีไม้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศเพิม่ข้ึนและมีวัตถุดิบเพียงพอ
ต่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน

  
2.2.1  สถานการณ์
จากสถิติข้อมูลรายงานสภาพอากาศและน้ำท่า ภาคตะวันตก  ประจำเดือน มีนาคม  2548

(ระหว่างเดือนเมษายน 2547- เดือนมีนาคม 2548) ของ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ในลุม่นำ้หลกั ไดแ้ก ่ลุ่มน้ำแม่กลอง  ลุ่มน้ำเพชรบุรีและลุม่น้ำ
ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก  มีปริมาณนำ้ฝนและปรมิาณนำ้ทา่  (รายละเอยีดในตารางภาคผนวก) ดังนี้

(ก)  ปริมาณนำ้ฝน
ปริมาณฝนสงูสดุ-ตำ่สดุรายเดอืนในชว่งทีผ่่านมา ณ สถานสีำรวจอตุนยิมวทิยา จำนวน  24 สถานี

พบว่าเดือนพฤษภาคม  มีปริมาณฝนมากทีสุ่ด  แตกต่างจากปีท่ีผ่านมาท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดเดือนกันยายน
และปรมิาณนำ้ฝนเฉลีย่ในรอบปลีดลงจากปท่ีีผ่านมา  โดยมปีริมาณฝน แตล่ะลุ่มน้ำ ดังนี้

ลุ่มนำ้แมก่ลอง จำนวน 12 สถานี
แม่น้ำแควน้อย บริเวณ สถานี  K.54  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  มีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุด

ในเดอืนพฤษภาคม 2547   ปริมาณ 455.4 ม.ม.  รองลงมาคอืเดอืนมถุินายน  2547   ปริมาณ  252.7 ม.ม.
และปรมิาณฝนเฉลีย่ในรอบป ี ปริมาณ  1,313  ม.ม.

แมน่ำ้แควใหญ ่บริเวณ สถาน ี K.12  อ.เมอืง  จ.กาญจนบรีุ  มีปริมาณฝนเฉลีย่สงูสดุในเดอืน
พฤษภาคม 2547   ปริมาณ  212.1 ม.ม. รองลงมาคอืเดอืนกนัยายน  2547 ปริมาณ  151.8 ม.ม และ
ปริมาณฝนเฉลีย่ในรอบป ี ปริมาณ  670.8  ม.ม.  ทัง้นี ้ในเดอืนพฤศจกิายน ยังมฝีนเลก็นอ้ย

แมน่ำ้แมก่ลอง บริเวณ  สถาน ีHYD07  อ.ทา่มว่ง  จ.กาญจนบรีุ มีปริมาณฝนเฉลีย่สงูสดุในเดอืน
พฤษภาคม 2547  ปริมาณ 263.3 ม.ม. รองลงมาคอืเดอืนกนัยายน 2547   ปริมาณ  173.3 ม.ม และ
ปริมาณฝนเฉลีย่ในรอบป ี ปริมาณ  1,010 ม.ม.
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แสดงสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า ภาคตะวันตก พ้ืนท่ีของ สสภ.8
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ลุ่มนำ้เพชรบรีุ  จำนวน 3 สถานี
เขือ่นแกง่กระจาน  บริเวณ  สถาน ี B.5    อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรีุ  มีปริมาณฝนเฉลีย่สงูสดุ

ในเดอืนพฤษภาคม 2547   ปริมาณ  250.1 ม.ม. รองลงมาคอืเดอืนตลุาคม 2547 ปริมาณ  137.2 ม.ม.
และปรมิาณฝนเฉลีย่ในรอบป ี  ปริมาณ  888.1 ม.ม.

ลุ่มนำ้ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก  จำนวน 8 สถานี
กุยบุรี บริเวณ สถานี Ky.2   อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือน

พฤษภาคม 2547  ปริมาณ  181.7 ม.ม.   รองลงมาคอืเดอืนมิถุนายน ปริมาณ  156.2 ม.ม.และปรมิาณ
ฝนเฉลีย่ในรอบป ี ปริมาณ  858.8 ม.ม.

ส่วนบรเิวณบางสะพาน  สถาน ีGT.7 อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีีขนัธ ์ มีปริมาณฝนเฉลีย่สูงสุด
ในเดอืนสิงหาคม 2547 ปริมาณ 248.8 ม.ม.  รองลงมาคอืเดอืนกนัยายน  2547  ปริมาณ  190.2 ม.ม .
ท้ังนีป้ริมาณฝนเฉลีย่ในรอบป ี มี  1,313 ม.ม.

(ข) ปริมาณน้ำท่า
ปริมาณนำ้ทา่สงูสดุ-ตำ่สดุรายเดอืนในชว่งทีผ่่านมา ณ  สถานสีำรวจปรมิาณน้ำท่า    จำนวน 33

สถานี มีปริมาณนำ้ทา่ในลำนำ้ตา่ง ๆ   ดงันี้

ลุ่มน้ำแม่กลอง  จำนวน 17 สถานี
ลำภาชี  บริเวณ  สถานี K.17  อ.สวนผ้ึง  จ.ราชบุรี   มีปริมาณน้ำเฉล่ียสูงสุดในเดือนตุลาคม 2547

ประมาณ  18.08 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ำเฉล่ียต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2548    ประมาณ  1.67  ล้าน
ลบ.ม.  ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปี  ประมาณ  151.5  ล้าน ลบ.ม  ลดลงจากปีท่ีผ่านมาประมาณ
คร่ึงหน่ึง

หลังเข่ือนวชิราลงกรณ์  บริเวณ  สถานี K.54   อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  มีปริมาณน้ำเฉล่ียสูงสุด
ในเดือนเมษายน 2547  ประมาณ  709.1 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ำเฉล่ียต่ำสุด ในเดือนมกราคม 2548
ประมาณ  364.6  ล้าน ลบ.ม.  ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปี  ประมาณ  6,045  ล้าน ลบ.ม.

แม่น้ำแควน้อย บริเวณ สถานี K.37  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  มีปริมาณน้ำเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
สิงหาคม  2547  ประมาณ  767.4 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ำเฉล่ียต่ำสุดในเดือนมกราคม  2548  ประมาณ
315.1  ล้าน ลบ.ม.  ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปี  ประมาณ  6,639  ล้าน ลบ.ม

แม่น้ำแควใหญ ่บริเวณ  สถาน ี K.35A  อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ มีปริมาณนำ้เฉลีย่สูงสุดในเดอืน
กุมภาพันธ์  2548  ประมาณ  539.0 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ำเฉล่ียต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2547  ประมาณ
207.1  ล้าน ลบ.ม.  ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปี  ประมาณ  4,487  ล้าน ลบ.ม

ลุ่มน้ำเพชรบุรี  จำนวน 6 สถานี
หลังเข่ือนแก่งกระจาน บริเวณ สถานี  B.3  อ.แก่งกระจาน  ซ่ึงมีปริมาณน้ำเฉล่ียสูงสุดในเดือน

กรกฎาคม 2547  ประมาณ  189.3 ล้าน ลบ.ม และมปีริมาณนำ้เฉลีย่ตำ่สุดในเดอืนมกราคม 2548
ประมาณ  25.80 ล้าน ลบ.ม. ส่วนปรมิาณนำ้เฉลีย่ ท้ังหมดในรอบปปีระมาณ  1,058  ล้าน ลบ.ม.
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               แมน่ำ้เพชรบรีุหลงัเขือ่นเพชร  บริเวณ  สถาน ี B.10  มีปริมาณนำ้
เฉล่ียสูงสุดในเดอืนกรกฎาคม 2547  ประมาณ 117.9  ล้าน ลบ.ม.
และมปีริมาณนำ้เฉลีย่ตำ่สุดในเดอืนพฤศจกิายน 2547 ประมาณ  9.36  ล้าน ลบ.ม.
ท้ังนีป้ริมาณนำ้เฉลีย่ทัง้หมดในรอบป ีประมาณ  523.7  ล้าน ลบ.ม.

ลุ่มนำ้ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก  จำนวน 10 สถานี
แมน่ำ้กยุบรีุ   บริเวณ สถาน ี  Ky.3  อ.กยุบรีุ  จ.ประจวบครีีขนัธ ์  มีปริมาณนำ้ทา่เฉลีย่สงูสดุใน

เดอืนตลุาคม 2547 ประมาณ   4.97 ล้าน ลบ.ม.  รองลงมาเดอืนมิถุนายน 2547 ประมาณ 3.08  ล้าน
ลบ.ม.    ท้ังนีป้ริมาณนำ้เฉลีย่ทัง้หมดในรอบป ีประมาณ  20.38  ล้าน ลบ.ม.

2.2.2  พ้ืนทีน้่ำท่วมซ้ำซาก / พ้ืนทีค่วามแหง้แล้ง /พ้ืนทีเ่ส่ียงภัยดินถลม่
(ก) พ้ืนท่ีน้ำท่วมซ้ำซาก
จากข้อมูลการศึกษา ฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากของประเทศไทย  ของส่วนวางแผน

ทรัพยากรน้ำ  สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซ่ึงแบ่งพ้ืนท่ีเส่ียงภัยออกเป็น

พ้ืนทีเ่ส่ียงภยันำ้ทว่มซำ้ซากตำ่ มีจำนวน 220,022,646  ไร่  คดิเปน็รอ้ยละ  68.61 ของประเทศ
พืน้ทีเ่สีย่งภยันำ้ทว่มซำ้ซากปานกลาง   มีจำนวน 91,093,245  ไร่  คดิเปน็รอ้ยละ  28.40
พืน้ทีเ่สีย่งภยันำ้ทว่มซำ้ซากสงู   มีจำนวน 9,580,996  ไร่   คดิเปน็รอ้ยละ  2.99
ทัง้นี ้  5 จังหวดัในพืน้ที ่สสภ.8   อยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยันำ้ทว่มซำ้ซาก อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดย

จังหวดัราชบรีุ มีพ้ืนทีร้่อยละ 0.988 ของพืน้ทีน้่ำทว่มซ้ำซากปานกลางทัง้หมด  รายละเอยีดด งัตาราง

ตารางท่ี  2-6   แสดงพืน้ทีเ่สีย่งภยันำ้ทว่มซำ้ซากในลุม่นำ้

(ข) พ้ืนท่ีความแหง้แล้ง
จากขอ้มูลการศกึษา  ความแหง้แลง้ซำ้ซากสูภ่าวการณเ์ปน็ทะเลทราย  ของประเทศไทย  สำนกั

วจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พบวา่ประเทศไทย มีพืน้ที่
เสีย่งตอ่ภาวการณเ์ปน็ทะเลทรายในระดบัรุนแรง จำนวน 6.93 ล้านไร ่(ร้อยละ 2.17ของพืน้ทีท่ัง้ประเทศ)
แบง่เปน็ทีร่าบ 2.39 ล้านไร ่และพืน้ทีสู่ง 2.50 ล้านไร่

จังหวัด ไร รอยละ
(ของพืน้ทีเ่สีย่งภัยปานกลาง)

กาญจนบุรี 657,503 0.722
ราชบุรี 900,196 0.988

สมุทรสงคราม 249,509 0.274
เพชรบุรี 711,208 0.781

ประจวบคีรีขันธ 273,330 0.300
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โดยพืน้ทีภ่าคตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย จังหวดัสุพรรณบรีุ  นครปฐม  สมุทรสาคร  กาญจนบรีุ
ราชบรีุ  สมุทรสงคราม  เพชรบรีุ และประจวบครีีขนัธ ์ มีพ้ืนทีร่ะดบัความเสีย่ง   ดงัตาราง

ตารางท่ี  2-7   แสดงพืน้ทีร่ะดบัความเสีย่งตอ่ภาวการณเ์กดิทะเลทราย ภาคตะวนัตก

ทัง้นี ้ จังหวดัในพืน้ที ่สสภ.8   มีพืน้ทีเ่สีย่งระดบัรุ่นแรง ของแตล่ะจงัหวดั  ดงันี้
จังหวดักาญจนบรีุ อยู่ในบริเวณ  อ.เมือง และ อ.บ่อพลอย    จังหวดัราชบรีุ อยู่บริเวณ อ.ปากทอ่

และ อ.จอมบึง จังหวดัเพชรบรีุ อยูใ่นบรเิวณ อ.แกง่กระจาน และ อ. หนองหญา้ปลอ้ง    จังหวดัประจวบ
ครีีขนัธ ์ อยูใ่นบรเิวณ อ. ปราณบรีุ และ อ.กยุบรีุ

ตารางที ่ 2-8   แสดงพืน้ทีร่ะดบัความเสีย่งของจงัหวดั ในพืน้ที ่สสภ.8

พ้ืนท่ี ( ไร)
จังหวัด

นอย ปานกลาง รุนแรง พื้นที่ปาอนุรักษ
รวม

กาญจนบุรี 2,769,771 3,884,451 59,198 5,398,540 12,111,95
9

ราชบุรี 1,128,839 1,782,360 14,326 308,451 3,233,976
สมุทรสงคราม 199,028 51,525 0 0 250,554
เพชรบุรี 570,753 1,515,684 42,960 1,733,837 3,863,235

ประจวบคีรีขันธ 1,176,595 1,595,059 45,671 1,132,899 3,950,225

หมายเหต ุ : พื้นที่ความเสี่ยงต่อภาวการณ์เป็นทะเลทราย เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น ยังต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องกับสภาพพื้นที่ความเป็นจริงอีกครั้ง

(ค) พ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากดินถล่ม
จากการวิเคราะห์พื้นที่ ที่มีความเสี่ยงภัยจากดินถล่มในประเทศไทย  ของกรมพัฒนาที่ โดยใช้

ขอ้มูลแผนทีก่ลุม่ดนิ  แผนทีส่ภาพการใชท้ีด่นิ  แผนทีธ่รณวีทิยา  ขอ้มูลความสงูของพืน้ที ่  ขอ้มูลแผนที่
หมู่บ้าน  และแบบจำลองวเิคราะหค์วามมัน่คงของพืน้ท่ีลาดเท
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ตารางท่ี  2-9 แสดงรายช่ือหมู่บ้าน ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเกดิดินถล่ม ภาคตะวนัตก

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน
ชะแล บานภูเตย (อพป.)
ทาขนุน บานไรปา

ทองผาภูมิ

ลิ่นถ่ิน บานหนองบาง (อพป.)
เขาโจด บานตีนตก

กาญจนบุรี

ศรีสวัสด์ิ
นาสวน บานนอย

บานเนินขาม
บานปลายนาสวน
บานรังกระโดน
บานหนองศาลา
บานหนองแหว
บานหัวตอ
บานองหลุ

ราชบุรี สวนผึ้ง สวนผึ้ง บานตะโกลาง
บานถ้ําหิน

ปาเด็ง บานหวยสัตวใหญเพชรบุรี แกงกระจาน
หวยแมเพรียง บานบางกลอย

บานพุไทร
แสงอรุณ บานหินเทินทับสะแกประจวบคีรีขันธ

หมูบ้่านเสีย่งภยัดนิถลม่  หาจากระยะหา่งจากพืน้ที ่ทีมี่ความเสีย่งภยัเกดิดนิถลม่ ประมาณ 2-3
กิโลเมตรและอยูใ่กลล้ำนำ้  และใชเ้กณฑป์ริมาณนำ้ฝน มากกวา่ 100 ม.ม. /วนั  ตอ่เนือ่งเกนิ 20 ช่ัวโมง

พบวา่  มีจำนวน 581 หมูบ้่าน  ในพืน้ที ่ 42 จังหวดั   ภาคตะวนัตก  มีจำนวน 21 หมูบ้่าน  ใน 5
จังหวดั  โดยจงัหวดักาญจนบรีุ มีจำนวน 12 หมูบ้่าน



 

24



25

 

⌫⌫⌫⌫⌫



 

26

  
คุณภาพน้ำทะเล
ขอ้มูลจากกรมควบคมุมลพษิ   โดยสว่นแหลง่นำ้ทะเล สำนกัจดัการคณุภาพนำ้  ไดเ้ปรยีบเทยีบ

ขอ้มูลปี  2543-2547  พบวา่คณุภาพนำ้ทะเลชายฝัง่ของประเทศไทย  ในรอบ  5  ปี  ทีผ่่านมา  พบวา่
มีแนวโนม้ไม่แตกตา่งกนัมากนกั  โดยคณุภาพนำ้ทะเลสว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัพอใชถ้งึด ี  คดิเปน็ประมาณ
ร้อยละ  80  ของจำนวนสถานทีต่รวจวดัทัง้หมด  โดยในป ี 2547  ยงัพบคณุภาพนำ้เสือ่มโทรมทีบ่ริเวณ
ปากคลองบา้นแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

ตารางท่ี 2-10  สถานการณค์ณุภาพนำ้ทะเลป ี 2543-2547  (ร้อยละของสถานทีีเ่กบ็ตวัอยา่ง)

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลปี 2547 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานคุณภาพ
นำ้ทะเลชายฝัง่ โดยแบง่ออกเปน็ 4 พืน้ที ่คอื อ่าวไทยตอนใน ชายฝัง่ทะเลตะวนัออกชายฝัง่ทะเลตะวนัตก
และฝัง่ทะเลอนัดามนั และมกีารเกบ็ตวัอยา่ง 2 ฤด ู  คอื  ฤดแูลง้และฤดฝูน    ซ่ึงมส่ีวนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่อง
สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบรีุ)   2  พืน้ทีด่ว้ยกนั คอื  อ่าวไทยตอนใน  และ ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก
สรุปได้ดังน้ี

(ก) อ่าวไทยตอนใน
ฤดูแล้ง
ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมคีา่คอ่นขา้งสงู บริเวณปากแมน่ำ้แมก่ลอง แบคทเีรยีกลุม่โคลฟิอร์ม

บริเวณปากแมน่ำ้แมก่ลองมคีา่สงูเกนิมาตรฐาน แบคทเีรยีกลุม่ฟคีอลโคลฟิอรม์ บริเวณทศิตะวนัตกของ
แม่น้ำแม่กลองมีค่าสูงสุด  มีค่า 4,600 MPN/100 มิลลิลิตรปริมาณโลหะหนักพบ เหล็กว่ามีค่าสูงเกิน
มาตราฐานบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองส่วนการปนเป้ือนของสารไตรบิวทิลทินพบว่ามีการปนเป้ือนสูงบริเวณ
ปากแมน่ำ้แมก่ลอง  มีคา่ 43 นาโนกรมั/ลิตร

ฤดูฝน
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด บริเวณปากแมน้่ำแม่กลองมีค่าสูงเกินมาตรฐาน
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม บริเวณปากแมน้่ำแม่กลองมีค่าสูง
ปริมาณโลหะหนักพบเหล็กว่ามีค่าสูงเกินมาตราฐานบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง
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(ข) อ่าวไทยฝัง่ตะวันตก
ฤดูแล้ง
ปริมาณสารแขวนลอยมค่ีาสูงบริเวณอ่าวประจวบดา้นเหนอื หน้าเขาตามอ่งล่าย  จังหวัดประจวบ

ครีีขันธ ์ มีคา่ 692.3  มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมค่ีาสูง บริเวณปากคลองบา้นแหลม (ด้านกลาง) จังหวดัเพชรบรีุ  มีค่า

109  ไมโครกรมั/ลิตร
ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสมีค่าสูง บริเวณปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง) จังหวัดเพชรบุรี

มีค่า 115  ไมโครกรมั/ลิตร
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั ้งหมดมีค่าสูงเกินมาตรฐานที่ปากคลองบ้านบางตะบูนด้านใต้

ปากคลอง บ้านแหลมดา้นกลาง  บ้านแหลม  (ดา้นใต)้  (ฟารม์หอยแมลงภู)่  จังหวดัเพชรบรีุ  ปากแมน่ำ้
ปราณบุรี  จังหวัดประจวบครีีขันธ์

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าสูงเกินมาตรฐานที่บริเวณปากคลองบ้านบางตะบูนด้านใต้
ปากคลองบา้นแหลมดา้นกลาง  บ้านแหลม  (ดา้นใต)้  (ฟารม์หอยแมลงภู)่  จังหวดัเพชรบรีุ

พบปรมิาณ   V.  parahaemolyticus  สูงทีป่ากคลองบางตะบนู  (ดา้นกลาง) มีคา่110 โคโลน/ี
มิลลิลิตร ปากคลองบา้นบางตะบนู (ด้านใต)้  มีค่า 40  โคโลน/ีมิลลิลิตร

ปริมาณโลหะหนักพบแมงกานีสสูงเกินมาตรฐานบริเวณปากคลองบ้านบางตะบูน  (ด้านเหนือ)
และปากคลองบา้นแหลม  (ดา้นกลาง)  จังหวดัเพชรบรีุ  หาดสามพระยา,อุทยานเขาสามรอ้ยยอด จังหวดั
ประจวบครีีขันธ ์ โดยบรเิวณปากคลองบา้นแหลม  (ดา้นกลาง)  มีคา่สูงสุด  950  ไมโครกรมั/ลิตรและพบ
เหล็กมีค่าสูงเกินมาตรฐานบริเวณปากคลองบางตะบูนและปากคลองบ้านแหลม  (ด้านกลาง)  จังหวัด
เพชรบรีุ  หาดสามพระยาและคลองปลาวาฬ  จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์  โดยบรเิวณปากคลองบา้นแหลม
(ด้านกลาง)  มีค่าสูงสดุ  5,200 ไมโครกรมั/ลิตร
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ฤดูฝน
ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าสูงบริเวณบ้านบ่อนอก  และอ่าวประจวบด้านเหนือ หน้าเขาตา

ม่องล่าย  จังหวดัประจวบครีีขันธ์
ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมีค่าสูง บริเวณปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง) จังหวัดเพชรบุรี

อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง  จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์  และบรเิวณปากคลองบา้นแหลม (ดา้นกลาง)  มีคา่
สูงสุด  1,760 ไมโครกรมั/ลิตร

ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสมีค่าสูง บริเวณปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ) จังหวัด
เพชรบรีุ มีค่า 125 ไมโครกรมั/ลิตร

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่าสูงเกินมาตรฐานที่ปากคลองบ้านบางตะบูนปากคลอง
บ้านแหลม  จังหวดัเพชรบรีุ  สะพานปลาหวัหนิ  จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์ และบรเิวณปากคลองบา้นแหลม
(ด้านกลาง)  มีค่าสงูสดุ  28,000  MPN/100  มิลลิลิตร

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าสูงเกินมาตรฐานทีบ่ริเวณปากคลองบา้นบางตะบนู ปากคลอง
บ้านแหลม  จังหวดัเพชรบรีุ  สะพานปลาหวัหนิ  จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์ และบรเิวณปากคลองบา้นแหลม
(ด้านกลาง)  มีค่าสงูสดุ  28,000  MPN/100  มิลลิลิตร

พบแบคทเีรียกลุม่ Enterococci  มีคา่สงูบรเิวณโรงแรมโซฟเิทล  หวัหนิ  จังหวดัประจวบครีีขนัธ์
มีค่า 920  MPN/100  มิลลิลิตร  หาดวงัไกลกงัวล  มีค่า  220  MPN/100  มิลลิลิตร

ปริมาณโลหะหนักพบแมงกานีสสูงเกินมาตรฐานบริเวณปากคลองบ้านบางตะบูน  (ด้านเหนือ)
และปากคลองบา้นแหลม  (ดา้นกลาง)  จังหวดัเพชรบรีุ  โดยบรเิวณปากคลองบา้นแหลม  (ดา้นกลาง)
มีค่าสูงสุด  2,200  ไมโครกรมั/ลิตร  และพบเหลก็มีค่าสูงเกนิมาตรฐานบรเิวณปากคลองบางตะบนูและ
ปากคลองบา้นแหลม  จังหวดัเพชรบรีุ  อ่าวประจวบดา้นใต ้ จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์โดยบรเิวณปากคลอง
บ้านแหลม  (ด้านกลาง) มีค่าสูงสุด 19,000 ไมโครกรมั/ลิตร

พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพน้ำทะเลเส่ือมโทรม
ถงึแมว้า่คณุภาพนำ้ทะเลชายฝัง่ของประเทศไทย  ปี  2547  ส่วนใหญจ่ะอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพนำ้ทะเลชายฝัง่ตามกจิกรรมการใชป้ระโยชนข์องแตล่ะพ้ืนท่ี  แต่ก็ยังพบวา่มีบางพืน้ท่ีท่ีมีคุณภาพ
น้ำบางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ กำหนด  ซึ่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีบริเวณปากคลอง
บ้านแหลม  และปากคลองบางตะบนู  จังหวดัเพชรบรีุ  มีปัญหาปรมิาณออกซเิจนละลายตำ่และปรมิาณ
สารอาหารสูงปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดมีค่าสูงเกินมาตรฐานแบคทเีรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
มีค่าสูง  ปริมาณโลหะหนักพบแมงกานีสและเหล็กสูงเกินมาตรฐานนอกจากพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามที่
กำหนดไว้ในมาตรฐานคณุภาพนำ้ทะเลชายฝัง่แลว้  ยังมบีางพารามเิตอรท์ีต่อ้งไดรั้บการตดิตามตรวจสอบ
และศกึษาเฉพาะเรือ่ง  ไดแ้ก ่ไตรบวิทลิทนิ  ซึง่ไตรบวิทลิทนิมคีา่สงูในหลายพืน้ที ่  โดยเฉพาะปากแมน่ำ้
แม่กลอง  ท่ีมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน
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ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากปัญหาคณุภาพนำ้ทะเลชายฝัง่ กล่าวไดว่้าปัญหาคณุภาพนำ้เส่ือมโทรมส่วนใหญเ่ป็นปัญหา

มลพษิจากแผน่ดนิ  (Land – base Pollution)  อันไดแ้ก ่ แหลง่ชมุชน  อุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม
รวมถงึการเพาะเลีย้งสตัวน์ำ้  ทา่เทยีบเรอื  สะพานปลาและแพปลา  โดยจะเหน็วา่ผลการตรวจวดัพบคา่
โคลิฟอร์มที่มีค่าสูงในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากแม่น้ำ  บริเวณชายฝั่งที่มีแหล่งชุมชน
ต้ังอยู ่ ทำใหมี้การระบายนำ้ทิง้จากชมุชนทัง้บริเวณรมิฝ่ังแมน้่ำทีร่ะบายลงทะเลในทีสุ่ดและบรเิวณชมุชน
ชายฝัง่เอง  เนือ่งจากไมมี่ระบบรวบรวมและบำบดันำ้เสยีทีค่รอบคลมุพืน้ที ่  ความไมมี่ประสทิธภิาพของ
ระบบบำบัดที่มีอยู่และระบบรวบรวมน้ำทิ้งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำให้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ระบายน้ำเสีย
ลงสูแ่หลง่นำ้โดยตรง  รวมถงึการตรวจสอบพบปรมิาณสารอาหารและโลหะหนกับางพารามเิตอรมี์คา่สูง
ในหลายพืน้ท่ี

การแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว  ตอ้งพยายามลดมลพษิจากแหลง่กำเนดิ  รวมถงึการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม  เพือ่ให้ทราบสถานการณแ์ละเปน็การประเมนิประสทิธภิาพของการดำเนนิการตา่งๆ
ว่ามีประสิทธภิาพมากนอ้ยเพยีงใด  โดยแนวทางการแกไ้ขปัญหาสำหรบัหนว่ยงานของรฐัท่ีเกีย่วขอ้ง  เพือ่
ให้มีการจัดการปญัหามลภาวะบรเิวณชายฝัง่ทะเล  การกำหนดมาตรการการจดัการสิง่แวดลอ้มทางทะเล
และการตดิตามตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีดังน้ี

1. เพ่ิมความเขม้งวดในการควบคมุคุณภาพนำ้ท้ิงจากแหลง่กำเนดิต่างๆ ท้ังอุตสาหกรรมกจิกรรม
การทอ่งเทีย่วและสถานประกอบการตา่งๆ  บริเวณชายฝัง่  อาคารประเภทตา่ง ๆ   ทา่เทยีบเรอืประมงและ
สะพานปลา  และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งกำเนิดที่ได้มีการประกาศ
มาตรฐานน้ำทิ้งแล้วโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่ง
ต่าง ๆ  อย่างสม่ำเสมอ  ซ่ึงหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ำหนดไว้จะต้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. และสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ  การจัดให้ทุกเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้ชายฝั่งหรือปากน้ำมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน  โดยจะต้องมีการดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจ
เผยแพรข่อ้มูลและขอ้ช้ีแจงกบัประชาชน  ใหมี้ความเขา้ใจถงึปญัหาตา่ง ๆ  เชน่  ปัญหาเรือ่งผลขา้งเคยีง
จากการดำเนินการบำบัดน้ำเสีย  ในเรื่องของกลิ่นจากการบำบัด  การกำจัดกากตะกอน  ผลกระทบ
ต่อคุณภาพนำ้และการเพาะเลีย้งชายฝ่ังเป็นต้น  โดยการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียชุมชนต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการเพ่ือไม่ให้มีการขัดแย้งหรือต่อต้านการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย

3. ฟืน้ฟรูะบบบำบดันำ้เสยีทีมี่อยูแ่ลว้ใหส้ามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยในพืน้ที่
ท่ีมีระบบบำบดันำ้เสยีอยูแ่ลว้แตไ่ม่สามารถดำเนนิการไดน้ั้น  ใหส้นบัสนนุใหมี้การฟืน้ฟใูหส้ามารถบำบดั
น้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเลก็สำหรับพ้ืนท่ีท่ีเป็นชุมชนขนาดเลก็ เน่ืองจากไม่ต้องใช้พ้ืนท่ี
ในการกอ่สร้างมาก  ดูแลง่าย  และค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการตำ่

5. จัดให้มีโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในรายจังหวัดที่อยู่ติดกับพื้นที่ชายฝั่งโดยให้
แต่ละจังหวัดที่อยู่ติดพื้นที่ชายฝั่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ และกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้สนับสนุนงานด้าน
การตดิตามตรวจสอบ  นอกจากนี ้  ในกรณใีนจงัหวดัใดทีมี่องคก์รอสิระทีด่ำเนนิการในการดแูลเฝา้ระวงั



31

 

คุณภาพนำ้ทะเลอยูแ่ล้ว  หน่วยงานรฐัควรเขา้ไปสนับสนุนช่วยเหลอื  เพ่ือให้การเฝ้าระวังคุณภาพนำ้ทะเล
ชายฝ่ังในพ้ืนท่ีน้ันมีประสิทธิภาพมากขึน้ และการดำเนนิการขององคก์รอิสระในบางพ้ืนท่ีอาจเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีสำหรับนำไปใช้กับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  อีกด้วย

6. ให้มีการเข้มงวดในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งเพื่อป้องกันปัญหาการระบาย
ของเสียลงสู่ทะเลโดยตรงและปอ้งกันปัญหาการกดัเซาะการพงัทลายของชายฝัง่

7.  ควรกำหนดและปรบัปรุงมาตรฐานคณุภาพนำ้  ทัง้นำ้ทะเลและนำ้ผิวดนิ และมาตรฐานนำ้ทิง้
จากแหล่งกำเนินต่างๆ  ให้เหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์  เช่น  การกำหนดมาตรฐานสารแขวนลอย Vibrio
parahaemolyticus และ Enterococci

8. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เอง
นับต้ังแต่การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ การกำหนดมาตรฐานเฉพาะพืน้ท่ี
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชป้ระโยชน ์ รวมถงึใหห้นว่ยงานสว่นภมิูภาค  เชน่  สถาบนัการศกึษา  เขา้มามี
บทบาทมากขึน้  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองของการวจัิยและพัฒนา
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ในพ้ืนท่ีความรบัผิดชอบของสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาค 8 (ราชบุรี)

ภาพลุ่มน้ำท่ีสำคัญ ในความรบัผิดชอบของสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบุรี) ประกอบดว้ย
1. ลุ่มนำ้แมก่ลอง ( ครอบคลมุ แมน่ำ้แมก่ลอง  แควนอ้ย  แควใหญ ่)
2.  ลุ่มนำ้เพชรบรีุ  (ครอบคลมุแม่น้ำเพชรบรีุ)
3.  ลุ่มนำ้ชายฝัง่ทะเลอา่วไทยตะวนัตก (ครอบคลมุ แมน่ำ้ปราณบรีุ  และกยุบรีุ )
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3.1.1.  คุณภาพนำ้ลุ่มนำ้แมก่ลอง ปี 2548
สสภ. 8 (ราชบรีุ)  ไดด้ำเนนิการเกบ็ตวัอยา่งนำ้ลุม่นำ้แมก่ลอง  รวมทัง้สิน้  20  สถาน ี  ไดแ้ก่

แมน่ำ้แมก่ลอง  10  สถาน ี แมน่ำ้แควนอ้ย  5 สถาน ี แมน่ำ้แควใหญ ่ 5  สถาน ี ความถี ่ปีละ 4 ครัง้  คอื
ในเดอืนพฤศจกิายน  กมุภาพนัธ ์ พฤษภาคม  และสงิหาคม  สรุปผลการตดิตามตรวจสอบ ดงันี้

1. คุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลอง
กรมควบคมุมลพษิไดป้ระกาศให ้ คณุภาพนำ้แมก่ลองตลอดสายอยูใ่นแหลง่นำ้ประเภทที ่ 3  คอื

เป็นแหล่งน้ำท่ีมีคุณภาพพอใช้  สามารถใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ โดยผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพ
น้ำทั่วไปและการฆ่าเชื้อโรค  และสามารถใช้เพื่อการเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรม  แต่จากผลการ
ตรวจสอบคณุนำ้ในแมก่ลอง ปี 2548  พบวา่  คณุภาพนำ้โดยเฉลีย่ มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน คอื
จัดอยูใ่นประเภทที ่ 3 จำนวน 4 สถาน ี(ร้อยละ 40) และตำ่กวา่เกณฑม์าตรฐาน หรอืคอ่นขา้งเสือ่มโทรม
จัดอยู่ในประเภทท่ี 4 จำนวน 6 สถานี (ร้อยละ 60) ซ่ึงไม่เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์ เพ่ือการอุปโภค  บริโภค
แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้  จะต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเป็นพิเศษ  และผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคด้วย  บริเวณของแหล่งน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม  ได้แก่บริเวณที่ไหลผ่านชุมชน
หนาแนน่  คอื  บริเวณตัง้แตบ้่านทา่เรอื  อ.ทา่มะกา  จ.กาญจนบรีุ ถงึ สะพานบา้นนกแขวก อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม และ บริเวณปากแมน่ำ้แมก่ลอง  จ.สมุทรสงคราม ก่อนทีจ่ะไหลลงสูท่ะเล ตวัชีวั้ดปญัหา
คุณภาพน้ำท่ีสำคัญ คือปริมาณการปนเปือ้นของแบคทเีรีย  และความสกปรกทีเ่ป็นสารอินทรีย์ (BOD)
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ตารางท่ี 3-1  คณุภาพนำ้แมน่ำ้แมก่ลอง  ปี 2548

2. คุณภาพน้ำแม่น้ำแควใหญ่
ผลการตรวจสอบคณุภาพนำ้แมน่ำ้แควใหญ ่ปี 2548 พบวา่ ในการตรวจสอบคณุภาพนำ้ ครัง้ที ่1

และ 2 คุณภาพน้ำตลอดทั้งสาย มีคุณภาพน้ำจัดอยู่ในประเภทที่ 2 หรือ เป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี
สามารถใชเ้พือ่การอปุโภค  บริโภค  ได้โดยผา่นกระบวนการปรบัปรุงคณุภาพนำ้ทัว่ไป  และการฆา่เชือ้โรค
นอกจากนัน้ยังสามารถใชเ้พ่ือการอนุรักษ์สัตว์น้ำและการประมง   ตลอดจนใช้เพ่ือการว่ายน้ำและการกฬีา

ปากแม่น้ำแม่กลอง
อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม
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ทางนำ้ ได ้แตใ่นการตรวจวดัครัง้ที ่3 และ 4 เมือ่เดอืนมถินุายน และสงิหาคมทีผ่่านมาพบวา่นำ้มคีณุภาพ
ตำ่ลงทำใหค้ณุภาพนำ้เฉลีย่ทัง้ปตีำ่ลง  จัดอยูใ่นประเภทที ่3 จำนวน 3 สถาน ีไดแ้กบ่ริเวณ    ทา้ยเขือ่น
ศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วัดทุ่งลาดหญ้า  และสะพานแก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปัญหาคุณภาพน้ำที่สำคัญ คือ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์ (BOD) ซึ่งน่าจะมีสาเหตุ
มาจากการปล่อยน้ำเสียจากแพพักของนักท่องเท่ียว

ตารางท่ี 3-2  คณุภาพนำ้แมน่ำ้แควใหญ ่ปี 2548

3. คุณภาพน้ำแม่น้ำแควน้อย
ผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้ในแมน้่ำแควนอ้ย ปี 2548

จำนวน 5 สถานี พบว่าคุณภาพน้ำต้ังแต่ท้ายเข่ือนวชิราลงกรณ
อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี จนถึงอุทยานสะพานแขวน
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   มีคุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำประเภท
ท่ี  2   คือเป็นแหล่งน้ำท่ีมีคุณภาพดี  สามารถใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภค  ได้โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไป  และ
การฆ่าเช้ือโรค  นอกจากน้ันยังสามารถใช้เพ่ือการอนุรักษ์ สัตว์น้ำ
และการประมง  ตลอดจนใช้เพ่ือการว่ายน้ำและการกีฬาทางน้ำ
ได้

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
สถานี บริเวณ

เก็บตัวอยางน้ํา ประเภทที่ คุณภาพน้ําที่สําคัญ คาเฉลี่ย

KY01 สะพานพระสังฆราชฯปากแม
นํ้าแควใหญ อ.เมือง    จ.
กาญจนบุรี

2 BOD
TCB
FCB

   1.5   มก./ล.
1,775 MPN/100ml.
318 MPN/100ml.

KY02 สะพานแกงเส้ียน  อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี

3 BOD 1.7   มก./ล.

KY03 วัดทุงลาดหญา  อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

3  BOD 1.6  มก./ล.

KY04 ดานใตเขื่อนทาทุงนา
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

2 BOD
TCB
FCB

1.4   มก./ล.
473 MPN/100ml.
25 MPN/100ml.

KY05 ทายเขื่อนศรีนครินทร
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

3 BOD 1.6   มก./ล.

สะพานพระสังฆราชฯ
ปากแมน้่ำแควใหญ ่อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

สะพานแก่งเสี้ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
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แต่เมื่อไหลผ่านมาถึงบริเวณโรงแรมริเวอร์แคว  อ.ไทรโยค คุณภาพน้ำต่ำลงเป็นประเภทที่ 3
เน่ืองจากการปนเปือ้นของจุลินทรีย์ในกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   โดยเฉพาะอยา่งย่ิงบริเวณปากแมน้่ำ
แควนอ้ย   คณุภาพนำ้ จัดอยูใ่นประเภทที ่4 หรอืคอ่นขา้งเสือ่มโทรม ส่ิงทีท่ำใหค้ณุภาพนำ้ตำ่ลง คอืมีการ
ปนเป้ือนของจุลินทรีย์ในกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีพบอยู่ในสัตว์เลือดอุ่น

ตารางท่ี 3-3  คณุภาพนำ้แมน้่ำแควนอ้ย  ปี 2548

โรงแรมริเวอร์แคว
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สะพานท้ายเขื่อน
วชิราลงกรณ์ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
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3.1.2.  คุณภาพน้ำลุ่มนำ้เพชรบุรี ปี 2548
กรมควบคุมมลพิษ  ได้กำหนดคุณภาพน้ำใน

แมน่ำ้เพชรบรีุ  ออกเปน็  2  ช่วงคอื  ช่วงแรกตัง้แตท่า้ย
เขื่อนแก่งกระจาน  บริเวณบ้านแก่งกระจาน  ตำบลแก่ง
กระจาน  อำเภอแกง่กระจาน  ถึงท้ายเขือ่นเพชรบุรี บริเวณ
บ้านคอละออม ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง ให้เป็น
แหลง่นำ้ประเภท 2 คอืเปน็แหลง่นำ้ทีมี่คณุภาพดสีามารถ
ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  เนื่องจากมีการปนเปื้อนของ
น้ำเสียน้อย  และช่วงที่  2   ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีจนถึงปากน้ำเพชรบุรี  บริเวณบ้านแหลม  ตำบล
บ้านแหลม  อำเภอบา้นแหลมใหเ้ปน็แหลง่นำ้ประเภทที ่ 3  คอืเปน็แหลง่นำ้ทีมี่คณุภาพพอใช ้ เนือ่งจาก
มีการปนเปื้อนของน้ำเสียค่อนข้างมาก   แหล่งน้ำประเภทนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคได ้  โดยผา่นกระบวนการปรบัปรุงคณุภาพแบบทัว่ไป  และการฆา่เชือ้โรค  และยงัสามารถใชเ้พือ่
การเกษตรและอุตสาหกรรมได้

จากการตรวจวดัคณุภาพนำ้ในแมน่ำ้เพชรบรีุ ซ่ึงอยูใ่นพืน้ที ่จ. เพชรบรีุ จำนวน 6 สถาน ีปี 2548
จำนวน 2 คร้ัง เม่ือเดอืนเมษายน และกนัยายนทีผ่่านมา พบวา่  คุณภาพนำ้โดยเฉลีย่ในแมน้่ำช่วงแรก  คือ
ตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน  ถึงท้ายเขื่อนเพชรบุรี  ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ
กำหนด   คือน้ำในชว่งนียั้งมีคุณภาพด ี เม่ือน้ำไหลผา่นเลยบรเิวณนีไ้ปแล้ว คุณภาพนำ้เริม่ต่ำลงเนือ่งจาก

มีการปนเปือ้นของนำ้เสียมาก จนกระทัง่คุณภาพนำ้ต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด  เป็นแหล่งน้ำ
ทีจั่ดอยูใ่นประเภทที ่4 คอื เปน็แหลง่นำ้ทีมี่คณุภาพตำ่
สามารถนำไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การอตุสาหกรรมเทา่นัน้
ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค แต่
หากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค
เนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งน้ำอื่นได้  จะต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ  และฆ่าเชื้อโรคก่อน
ส่ิงทีท่ำใหน้ำ้บรเิวณนีมี้คณุภาพตำ่  คอืมีการปนเปือ้น

ของจลิุนทรยี ์ทีอ่าศยัอยูใ่นสตัวเ์ลอืดอุน่มาก (แบคทเีรยีชนดิโคลฟิอรม์ และฟคีลัโคลฟิอรม์)  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงบริเวณปากแมน้่ำเพชรบุรี คุณภาพนำ้ จัดอยู่ในประเภทที ่5 คือ เส่ือมโทรมมาก ปัญหาคณุภาพนำ้
ทีส่ำคญั คอื มีการปนเปือ้นของสิง่สกปรกทีเ่ปน็สารอนิทรยี ์(BOD)  และมปีริมาณแอมโมเนยี – ไนโตรเจน
ท่ีสูงเกินค่ามาตรฐานท่ีกำหนด
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ตารางท่ี 3-4   คณุภาพนำ้แมน้่ำเพชรบรีุ  ปี 2548

3.1.3.  คุณภาพน้ำลุ่มนำ้ชายฝัง่ทะเลอา่วไทยตะวนัตก  ปี 2548
1.  แมน้่ำปราณบุรี
แม่น้ำปราณบุรี เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ อยู่ใน

พืน้ที ่อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบครีีขนัธ ์ จากการตรวจ
วัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราณบุรี จำนวน 5 สถานี
จำนวน 2 คร้ัง เม่ือเดือนเมษายน และกันยายน  2548
พบว่า  คุณภาพน้ำในแม่น้ำโดยเฉลี ่ยตั ้งแต่
ท้ายเขื ่อนปราณบุร ีจนถึงปากแม่น้ำปราณบุร ี
อ.ปราณบุรี  มีคุณภาพอยู่ในแหล่งน้ำประเภทที่ 2
และ 3  คอื มีคณุภาพพอใช ้คอ่นขา้งด ีสามารถใช้
เพื ่อการอุปโภคบริโภคได้ โดยผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปและการฆ่าเช้ือโรคและยงั
สามารถใช้เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมได้

ปากแม่น้ำเพชรบุรี
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ
สะพานข้ามก่อนเข้า
บ้านแหลม อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี

ท้ายเข่ือนเพชรบุรี ต.ท่าแลง
 อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ
ท้ายเข่ือนแก่งกระจาน
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
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ตารางที ่3-5  คุณภาพนำ้แมน้่ำปราณบรีุ  ปี 2548

2. แมน้่ำกุยบุรี
สสภ.8 (ราชบรีุ)  ไดท้ำการตรวจวดั

คุณภาพน้ำแม่น้ำกุยบุรี  ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ี อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีร ีข ันธ์ เพียง  2  สถานี
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเม่ือเดือนเมษายน
และกนัยายน  2548  พบวา่  สถานแีรกซึง่
อยูบ่ริเวณถนนเพชรเกษม  ตำบลกยุบรีุ  มี
คณุภาพนำ้โดยเฉลีย่อยูใ่นประเภทที ่2   คอื
เป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี และสถานีที่  2
อยูบ่ริเวณปากแมน่ำ้กยุบรีุ  บ้านปากคลอง
เกลียว ตำบลบ่อนอก  ซึ่งเป็นจุดที่น้ำไหล
ผ่านเทศบาลตำบลกุยบุรีมาแล้ว  พบว่า
คณุภาพจดัอยูใ่นประเภทที ่ 5 เป็นแหลง่นำ้
ท่ีมีคุณภาพตำ่มาก เนือ่งจากมกีารปนเปือ้น
ของส่ิงสกปรกทีเ่ป็นสารอินทรีย์ (BOD) ในปริมาณท่ีสูงมาก

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
สถานี บริเวณ

เก็บตัวอยางน้ํา ประเภทที่ คุณภาพน้ําที่สําคัญ คาเฉลี่ย
PB01 ปากแมนํ้าปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.

ประจวบคีรีขันธ
3 FCB 1,300 MPN/100ml.

PB02 สะพานบานนาหวย อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ

2 BOD
TCB
FCB

1.5   มก./ล.
1,300 MPN/100ml.
500 MPN/100ml.

PB03 สะพาน ถ.เพชรเกษม ม.6 บ.โรงสูบ อ.
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ

3 BOD
TCB

1.7   มก./ล.
11,000 MPN/100ml.

PB04 โรงสูบนํ้าแรงต่ําการประปาปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ

2 BOD
TCB
FCB

1.0   มก./ล.
1,300 MPN/100ml.
220  MPN/100ml.

PB05 ทายเข่ือนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 3 BOD 1.9   มก./ล.

จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบครีีขันธ์
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ตารางท่ี 3-6  คณุภาพนำ้แมน่ำ้กยุบรีุ   ปี 2548

3.1.4.   คุณภาพน้ำคลองดำเนนิสะดวก
สสภ. 8 (ราชบุรี)  ได้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง

ดำเนินสะดวกตั้งแต่ปี 2547 โดยเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวัด
คุณภาพ ปีละ 4 ครั ้ง  ครอบคลุมพื้นที ่ ตั้งแต่ บริเวณ
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ถึง บริเวณ ต.ปราสาทสิทธิ์
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในชื่อ
ของ “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก”รวมท้ังส้ิน 4 สถานี ในปี 2548

ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้ว จำนวน 4 ครั้ง เมื่อเดือน มกราคม   มีนาคม   มิถุนายน และ
กนัยายน  ทีผ่่านมา   เมือ่นำผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้โดยเฉลีย่ทัง้ 4 ครัง้  มาเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน
คณุภาพนำ้ในแหลง่นำ้ผวิดนิ พบวา่ คณุภาพนำ้ตัง้แต ่ปี 2547  ส่วนใหญเ่สือ่มโทรมลงจดัอยูใ่นแหลง่นำ้
ประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพต่ำ   สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรมเท่านั้น
ไม่เหมาะทีจ่ะนำไปใชเ้พ่ือการอปุโภคและบรโิภค  แต่หากมคีวามจำเปน็ต้องใช้เพ่ือการอปุโภคและบรโิภค
เนือ่งจากไมส่ามารถหาแหลง่นำ้อืน่ได ้  จะตอ้งมกีารปรบัปรุงคณุภาพนำ้เปน็พเิศษ  และฆา่เชือ้โรคกอ่น
ปัญหาคุณภาพน้ำที่สำคัญของคลองดำเนินสะดวก ได้แก่ ปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ประเภท
โคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  การปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์  และ ปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในนำ้ อันเน่ืองมาจากการปลอ่ยน้ำเสียจากชุมชนริมคลอง ท้ัง 2 ฝ่ัง
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3.1.5.  คุณภาพน้ำอุทยานแหง่ชาติ  ปี 2548
ในป ี2548 สสภ.8 โดยกลุม่งานเฝา้ระวงัและควบคมุ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้อุทยาน
แหง่ชาต ิ  จำนวน 2 แหง่ ไดแ้ก ่ อุทยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน
(ป่าละอ)ู  ต.หว้ยสตัวใ์หญ ่อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีีขนัธ ์  และ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี
โดยกำหนดเก็บตัวอย่างน้ำ จากน้ำตก  และบริเวณบ้านพัก
อุทยาน  จำนวน  แหง่ละ 3 จุด ตรวจวดัคณุภาพนำ้ภาคสนาม
ไดแ้กอุ่ณหภมิูนำ้  ความเปน็กรด – ดา่ง (pH)   ความขุน่ (Tur-
bidity) ความนำไฟฟ้า(Conductivity)  ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ำ (DO) และตรวจวัดคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ได้แก่  ความกระด้าง (Hardness) ปริมาณของแข็งที่ละลาย

นำ้ (TDS) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ฟลอูอไรด ์ แบคทเีรยีชนดิโคลฟิอรม์และฟคีลัโคลฟิอรม์ (Coliform
และ Fecal Coliform Bacteria) จากการเกบ็ตัวอย่างนำ้ เม่ือเดือน มกราคม  และ พฤษภาคม  2548 รวม 2
ครัง้  สรุปผลคณุภาพนำ้ทัง้ 2  แหง่ ไดว้า่ คณุภาพนำ้โดยทัว่ไปยงัมคีวามเปน็ธรรมชาตอิยูม่าก  คอืจัด
เปน็แหลง่นำ้ประเภทที ่1 ปราศจากนำ้ทิง้จากกจิกรรมทกุประเภท  และสามารถใชเ้ปน็ประโยชนเ์พือ่การ
อุปโภค บริโภค โดยผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกตกิอ่น  การขยายพนัธต์ามธรรมชาตขิองสิง่มชีีวติพืน้ฐาน
และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ  อาจพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
ในปริมาณท่ีค่อนข้างสูงบ้าง  ในบริเวณนำ้ตกช้ันท่ี 1 ซ่ึงน่าจะมีสาเหตจุากการเลน่น้ำของนกัท่องเท่ียว

ตารางท่ี 3-7  คุณภาพนำ้คลองดำเนนิสะดวก   ปี 2548

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณ
เก็บตัวอยางน้ํา ประเภทที่ คุณภาพนํ้าที่สําคัญ คาเฉลี่ย

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ต.บางคนที  จ.
สมุทรสงคราม 4

DO
BOD
FCB

2.4 มก./ล.
2.1  มก./ล.

5,500 MPN/100ml.
วัดโชติทายการาม ต.ดําเนินสะดวก อ.
ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี

4 DO
BOD
FCB

2.6   มก./ล.
2.1  มก./ล.

        5,050 MPN/100ml.
ศาลเจาพอหลักเมือง  ต.ศรีสุราษฎร  อ.
ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี

4 DO
TCB
FCB

2.5   มก./ล.
27,500 MPN/100ml.
7,500 MPN/100ml.

วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ปราสาทสิทธ  อ.
ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี

4 DO
FCB

2.3   มก./ล.
  8,500 MPN/100ml.

จ.สมุทรสงคราม

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
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3.1.6.  คุณภาพน้ำทะเล ปี 2548
จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาด อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี  และบริเวณชายหาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2548
จำนวน 4  ครั้ง  ในเดือนกุมภาพันธ์  เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม
2548  ตรวจวดัคณุภาพนำ้ทะเล แหง่ละ 3 จุด ดงันี้

- บริเวณชายหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้แก่ หน้าโรงแรมเมธาวลัย
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว และบริเวณซอยชะอำใต ้5

- บริเวณชายหาด
อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีีขนัธ ์ ไดแ้ก ่หนา้โรงแรมฮลิตนั   ชีวาศรม
และเขาตะเกยีบใต ้  ซ่ึงเปน็ บริเวณทีน่กัทอ่งเทีย่วสว่นใหญมั่กใช้
ในการเล่นน้ำทะเล

เมือ่นำผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้ในบรเิวณดงักลา่ว มา
เปรียบเทียบกับ มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ประเภทที่ 5
เพื่อการว่ายน้ำ พบว่า คุณภาพน้ำโดยส่วนใหญ่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน (ปริมาณแบคทเีรียชนดิโคลฟิอร์ม หรือ Total Coliform
Bacteria ไม่มากกวา่ 1,000 MPN/100 ml.) สามารถใชป้ระโยชน์
เพ่ือการว่ายน้ำได้

3.1.7.  คุณภาพน้ำ แหลง่น้ำอ่ืนๆ
ในชว่งเดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 2548 พืน้ที ่อ.สวนผึง้ จ.ราชบรีุ ประสบเหตภุยัแลง้ ปริมาณ

นำ้ทีมี่อยูไ่ม่เพยีงพอกบัความตอ้งการใชน้ำ้เพือ่การอปุโภค และบรโิภค ของประชาชน  หนว่ยงานในพืน้ที่
จึงได้มีโครงการที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำบริเวณเหมืองแร่เก่า ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง มาใช้เพื่อบรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประชาชน   ในการนีส้ำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ไดมี้ส่วนรว่มในการเกบ็ตวัอยา่งนำ้  เพือ่
ตรวจสอบคณุภาพนำ้ดา้นโลหะหนกั จำนวน 6 พารามเิตอร ์ไดแ้ก ่  ปริมาณแมงกานสี  (Mn)  ทองแดง
(Cu) สังกะส ี (Zn) ตะกัว่ (Pb)  โครเมีย่ม  (Cr)  และแคดเมีย่ม  (Cd)  จากบรเิวณดงักลา่ว ดงันี้

7.1  เมือ่วนัที ่ 30  มีนาคม 2548 ไดเ้กบ็ตวัอยา่งนำ้บรเิวณเหมอืงแรเ่กา่ จำนวน 5 ตวัอยา่ง คอื
-  บริเวณอา่งเกบ็นำ้หว้ยสดุ  หมู ่8 ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้  จ.ราชบรีุ
-  บริเวณบา้นนายปรชีา ปูชนยีกลุ  หมู ่3  ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้  จ.ราชบรีุ
-  บริเวณบา้นนายสงา่  หวายนอ้ย  หมู ่3  ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้  จ.ราชบรีุ
-  บริเวณเหมอืงนายส ี หมู ่3  ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้  จ.ราชบรีุ
-  บริเวณขมุเหมอืงผาปกใหม ่ หมู ่3  ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้  จ.ราชบรีุ

7.2  เมือ่วนัที ่ 19  พฤษภาคม  2548  เกบ็ตวัอยา่งนำ้แหลง่นำ้บรเิวณโรงเรยีน ตชด.
ตะโกปดิทอง  ต.สวนผึง้  อ.สวนผึง้  จ.ราชบรีุ  จำนวน 2 ตวัอยา่ง
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คลองวดัประดูเ่ปน็คลองทีมี่ความสำคญัคลองหนึง่ ในพืน้ทีค่วามรบัผิดชอบของ สสภ.8 (ราชบรีุ)
เน่ืองจากมีเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน  กรณีได้รับความเดอืดร้อนจากการเนา่เสียของน้ำในคลองวดัประดู่
โดยคาดว่าน่าจะมาจากการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกร และโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
ลงคลองสาขาทีไ่หลรวมลงคลองประดู ่ ตัง้แต ่ปี 2543 จนถงึปจัจุบัน

คลองวัดประดู่ มีความยาว
ประมาณ  26  กิโลเมตร  ตั้งแต่
บริเวณ ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี  ผ่านจังหวัดราชบุรี บริเวณ
อ.ปากท่อ  อ.วัดเพลง  และ
ไหลลงคลองแควอ้อม บริเวณ
วดัแกว้เจรญิ  ต.วดัประดู ่อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม คลองวัดประดู่มี
พื ้นที ่ส ่วนใหญ่อยู ่ในเขตอำเภอ
ปากทอ่ จังหวดัราชบรีุ   เปน็คลอง
ที่แบ่งเขต ระหว่างจังหวัด เพชรบุรี
ราชบรีุ  และสมทุรสงคราม มีคลอง

สาขาทีส่ำคญัที ่มาบรรจบกบัคลองประดู ่ คอื  คลองปากทอ่  คลองนกนอ้ย  คลองวนัดาว  คลองหว้ยโรง
และคลองทิง้นำ้ (หนองเสอื)

สสภ. 8 (ราชบุรี)  ได้มีการเกบ็ตัวอยา่งนำ้ในคลองวดัประดู ่และคลองสาขา  คร้ังแรก  เม่ือวันที ่19
มกราคม 2547  จากการร้องเรียนกรณีน้ำในคลองวัดประดู่เสีย ของ  อบต. วัดประดู่  อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม  จำนวน  5  ตัวอย่าง  เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  มาเปรียบเทียบมาตรฐาน
คณุภาพนำ้ในแหลง่นำ้ผวิดนิ  พบวา่  คณุภาพนำ้สว่นใหญ ่จัดอยูใ่นประเภทที ่5  คอืมีความเสือ่มโทรม
มาก  ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค บริโภค  รวมท้ังใช้ในการเกษตรกรรมได ้ ปัญหาคุณภาพน้ำท่ีสำคัญ  ได้แก่
ค่าความสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์  (BOD)  ซึ่งพบว่ามีปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง บริเวณ
คลองวนัดาว และคลองปากทอ่ จ.ราชบุรี

ผลการตรวจวดัคณุภาพ พบวา่  ตวัอยา่งนำ้ทัง้ 7 ตวัอยา่ง มีปริมาณโลหะหนกัทัง้ 6 พารามเิตอร์
ไม่เกนิคา่มาตรฐานคณุภาพนำ้ในแหลง่นำ้ผวิดนิ แตค่ณุภาพนำ้บรเิวณสระใหญข่องโรงเรยีน ตชด. ตะโก
ปิดทอง มีปริมาณฟลูออไรด์ สูงกว่ามาตรฐานคณุภาพนำ้ด่ืมขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)  จึงไม่เหมาะ
ท่ีจะนำมาปรับปรุงเพ่ือใช้ในการบริโภค
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          ตารางท่ี 3-8  คุณภาพนำ้คณุภาพนำ้คลองประดูแ่ละคลองสาขา
                                วันที ่ 19  มกราคม  2547   โดย  สสภ. 8

ปัญหาน้ำเสียในคลองประดู่ ยังคงเป็นปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ที่อาศัยบริเวณ
ใกลเ้คยีงอยู ่จนถงึ ปี 2548  จังหวดัราชบรีุ ในฐานะทีมี่พืน้ทีค่ลองวดัประดูม่ากทีสุ่ด  จึงไดร่้วมกบัจังหวดั
สมุทรสงคราม  จังหวดัเพชรบรีุ  และสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  พจิารณาดำเนนิการศกึษาสภาพปญัหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดู่  ในเบ้ืองต้นได้มีการแต่งต้ังคณะทำงานฯ  ร่วมกัน  3 จังหวัด
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได ้ม ีการแต่งตั ้งคณะทำงานศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก ้ไข
ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดู่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  ตามคำส่ังกระทรวงมหาดไทยที ่ 337/ 2548
ลงวันที ่ 14  กรกฎาคม 2548 โดยมีผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขต 6  เป็นประธาน
คณะทำงานฯ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพชรบุรี  และสมุทรสงคราม เป็น รองประธาน หัวหน้า
ส่วนราชการ  และผู้แทนองคก์รภาคเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง เป็นคณะทำงานฯ

กรมควบคุมมลพิษ  ได้ให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  โดยการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนำ้บริเวณคลองประดู ่ และคลองสาขา จำนวน  7  แห่ง เม่ือวันท่ี  15 – 16 มิถุนายน 2548   ผลการ
ตรวจสอบคณุภาพนำ้ เม่ือนำมาเปรยีบเทยีบมาตรฐานคณุภาพนำ้ในแหลง่น้ำผิวดิน  พบว่า  มีคุณภาพนำ้
จัดอยู่ในประเภทท่ี 5  คือมีความเส่ือมโทรมมาก เช่นเดียวกัน ปัญหาคุณภาพน้ำท่ีสำคัญ  ยังคงเป็น ค่าบีโอดี
หรือค่าความสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์  บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ มากที่สุด คือบริเวณคลอง
วนัดาว  และคลองปากทอ่  ซ่ึงเปน็คลองสาขา  ของคลองวดัประดู่
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ตารางท่ี 3-9  คุณภาพนำ้คณุภาพนำ้คลองประดูแ่ละคลองสาขา
วันที ่ 15 -  16 มิถุนายน  2548   โดย  กรมควบคมุมลพษิ

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 (ราชบรีุ)  ไดร่้วมดำเนนิการสนบัสนนุ การแกไ้ขปญัหา ดว้ยการ
สำรวจพื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษ  และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองวัดประดู่  และคลองสาขา
เมือ่วนัที ่ 13  กรกฎาคม  2548  ผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้  พบวา่  คณุภาพนำ้โดยรวม  ยงัคงมคีวาม
เสื่อมโทรมมาก คือเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ยังคงเป็นคุณภาพน้ำ
ประเภทที ่5  ไม่สามารถใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค  การเกษตรกรรม  หรือแม้แต่อุตสาหกรรมไดใ้ช้ประโยชน์
ไดเ้พยีงในการคมนาคม เทา่นัน้  บริเวณทีพ่บวา่ยงัมปัีญหาคณุภาพนำ้มากทีสุ่ด  คอืบริเวณคลองวนัดาว
และคลองปากทอ่  ซ่ึงสาเหตสุำคัญมาจาก การรองรบัน้ำเสียจากฟารม์สุกร  และชุมชน

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ (มก./ล.)บริเวณ คุณภาพน้ํา
ประเภทท่ี DO BOD COD SS

คลองวันดาว ต.วันดาว
อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

5 5.3 17.0 88 28

คลองปากทอ ต.วันดาว
อ.ปากทอ  จ.ราชบุรี

5 4.3 16.7 72 24

คลองวัดประดู  บริเวณวัดยาง
งาม

5 3.9 12.1 64 18

คลองวัดจอมประทัด 5 4.0 10.7 56 2
จุดเช่ือมคลองวัดประดูและแคว
ออมบริเวณวัดแกวเจริญ

5 3.5 11.2 64 6

จุดเช่ือมคลองวัดประดูและแคว
ออม  บริเวณวัดปากน้ํา

5 5.5 10.5 52 4

แมนํ้าแมกลองบริเวณวัดปาก
น้ํา

5 4.8 10.3 48 4

บริเวณวัดยางงาม

บริเวณวัดปากน้ำ

แควอ้อม บริเวณวัดแก้วเจริญ

แควอ้อม บริเวณวัดแก้วเจริญ
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ตารางท่ี 3-10  คณุภาพนำ้คณุภาพนำ้คลองประดูแ่ละคลองสาขา
วันที ่ 13  กรกฎาคม  2548    โดย  สสภ. 8

วัดประดู่

วัดแก้วเจริญ
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คณะทำงานยอ่ยฯ  จังหวดัราชบรีุ ได้สรุปสาเหต ุ สภาพปญัหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาของ
คลองวดัประดู ่ดังนี้

สาเหตุ  สภาพปัญหา
1. การปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
2. การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. ปัญหาน้ำท้ิงจากแหลง่ชุมชนบ้านเรือน
4. การเนา่เสยีของวชัพืชในลำคลอง  รวมทัง้การตืน้เขนิของคลอง
5. การไหลเวยีนของระบบระบายนำ้  และการปดิ – เปิดของชลประทาน

แนวทางแก้ไขปัญหา
ระยะส้ัน

1. ตรวจสอบและตดิตามการระบายนำ้จากฟารม์สุกร  และโรงงานอตุสาหกรรม  ไม่ให้มีการ
ปล่อยนำ้เสยีลงสูค่ลอง

2. ปล่อยน้ำดีจากคลองชลประทาน  เพ่ือเจือจางนำ้เสียในคลองประดู่
3. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ  เพ่ือควบคุมการระบายนำ้
4. ขดุลอกคลองระบายนำ้  เพือ่ใหน้ำ้ไหลสะดวก
5. ควบคมุการปดิ – เปดินำ้
6. การสรา้งจติสำนกึในการดแูลสภาพแวดลอ้ม  และเฝา้ระวงัคณุภาพนำ้ในคลองอยา่ง

ต่อเน่ือง

ระยะยาว
1. ก่อสร้างอาคารชลประทาน  ระบายน้ำจากคลองชลประทานสูค่ลองระบาย
2. การขดุลอกคลองชลประทาน
3. การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองระบาย
4. ขดุลอกคลองระบายนำ้  โดยเพิม่ขนาดและเสรมิคันคลอง
5. ติดต้ังเครือ่งสูบน้ำ และสร้างระบบบำบดัน้ำเสียโดยวธีิธรรมชาติ
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  ⌫
จากการสำรวจของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) พบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 (ราชบรีุ) มีเทศบาลทีไ่ดด้ำเนนิการกอ่สร้างระบบบำบดันำ้เสยีรวม  เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้  จำนวน 8 เทศบาลไดแ้ก ่ เทศบาลเมอืงกาญจนบรีุ  เทศบาลเมอืงเพชรบรีุ  เทศบาลตำบล
เมืองชะอำ  เทศบาลเมอืงราชบรีุ  เทศบาลเมอืงบา้นโปง่  เทศบาลเมอืงโพธาราม  เทศบาลเมอืงประจวบ
ครีีขนัธ ์ และเทศบาลเมอืงหวัหนิ  มีขอ้มูลสำคญัดงันี้

1. ข้อมลูท่ัวไป
สถานที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย  ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเอง  ยกเว้นเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

มีระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์   ซึ่งมีระยะทางจากเทศบาลประมาณ 4
กิโลเมตรเทศบาลเมืองราชบุรีมีระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  ซึ่งมีระยะทาง
จากเทศบาลประมาณ 1 กิโลเมตร และเทศบาลเมืองเพชรบุรีมีระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมผกัเบีย้  อำเภอบา้นแหลม  มีระยะทางจากเทศบาลประมาณ  18  กิโลเมตร

2. หน่วยงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
หน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล

แตเ่ทศบาลทีไ่มมี่กองชา่งสขุาภบิาลกจ็ะมอบใหห้นว่ยงานอืน่ดแูล  ดงัตารางที ่ 1

ตารางท่ี  3-11   หนว่ยงานของทอ้งถิน่ทีรั่บผิดชอบดแูลระบบบำบดันำ้เสยี
เทศบาล หนวยงานท่ีดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย

เมืองกาญจนบุรี
เมืองบานโปง
เมืองโพธาราม
เมืองเพชรบุรี

เมืองชะอํา
เมืองประจวบคีรีขันธ

เมืองหัวหิน
เมืองราชบุรี

กองชางสุขาภิบาล
กองชาง

กองสาธารณสุข
มูลนิธิชัยพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

และกรมชลประทาน
กองชางสุขาภิบาล

กองชาง
กองชางสุขาภิบาล
กองชางสุขาภิบาล
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ตารางท่ี 3-12   งบประมาณและแหลง่งบประมาณทีใ่ช้ในการกอ่สร้างระบบบำบดันำ้เสยี

3. งบประมาณและแหลง่งบประมาณ
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที  8

(ราชบุรี)ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ ยกเว้นระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการ
ก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ  ยกเว้นระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการก่อสร้างโดยมูลนิธิ
ชัยพัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
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4. พ้ืนท่ีการปกครองและพืน้ท่ีให้บริการ
ระบบบำบดันำ้เสยีของเทศบาลจะถกูออกแบบใหส้ามารถรองรบันำ้เสยีของเทศบาล  ได้ทัง้หมด

พร้อมทั้งเผื่อน้ำเสียที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย  แต่ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลยังไม่สามารถ
รวบรวมน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเพือ่ส่งไประบบบำบัดน้ำเสียได้ครอบคลุมท้ังหมด

ตารางท่ี  3-13   พืน้ทีก่ารปกครองของเทศบาลและพืน้ทีใ่หบ้ริการ

เทศบาล พื้นที่การปกครอง
(ตร.กม.)

พื้นที่ใหบริการ
(ตร.กม)

การใหบริการ
ครอบคลุมพื้นท่ี

(รอยละ)

เมืองกาญจนบุรี
เมืองบานโปง
เมืองโพธาราม
เมืองเพชรบุรี
เมืองชะอํา
เมืองประจวบคีรีขันธ
เมืองหัวหิน
เมืองราชบุรี

9.16
2.91
2.6
5.4
110
14

86.36
8.7

7.5
2.91
2.6
5.4
8
7

23
8.7

81.87
100
100
100
7.27
50.00
26.63
100

8.7
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6. ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่  8   ทั้ง  7

เทศบาล  มี  4   แบบด้วยกัน  คือ  Oxidation  Ditch, Aerated Lagoon,   Rotating  Biological
Contractors  (RBC) และ  Stabilization  pond

ตารางท่ี  3-14 แบบของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียท่ีสามารถรองรับได้ตามท่ีออกแบบและ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบปัจจุบัน

หมายเหต ุ **  (1)  ไม่สามารถหาปรมิาณนำ้เสยีเขา้ระบบไดเ้นือ่งจาก  Flow   Meter  เสีย

2,400
5,000
5,000

10,000
17,000
8,500

8,000

2,400
2,000
3,500
3,500
2,400

6,000-8,500
6,000-8,500
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6. ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย
ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 เป็นระบบท่อระบายรวม

(Combine sewer)  ทัง้หมด  โดยมแีบบการกอ่สร้างระบบรวบรวมนำ้เสยีระยะเดยีวคอื  กอ่สร้างพรอ้ม
ระบบบำบัดน้ำเสีย   จากนัน้เทศบาลจะมกีารก่อสร้างทอ่รวบรวมเพิม่ข้ึนเร่ือย  ตามการขยายตวัของชมุชน
และงบประมาณทีเ่ทศบาลมีอยู่นอกจากเทศบาลบางแหง่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางจะมีการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมนำ้เสยีในระยะที ่ 2  ตอ่ไป  เช่น  เทศบาลเมอืงหวัหนิ

ตารางท่ี  3-15  ข้อมูลระบบรวบรวมนำ้เสยี

*   ระยะที ่1 และระยะที ่ 2  รวมกนั

เทศบาล กอสรางเสร็จ จํานวนสถานีสูบ
นํ้าเสีย

จํานวนอาคารดักน้ํา
เสีย  (CSO)

ความยาวทอรวบ
รวมน้ําเสียปจจุบัน

(เมตร)

เมอืงกาญจนบุรี
บานโปง
โพธาราม
เพชรบุรี
ชะอํา
ประจวบ
หวัหิน

- ระยะที ่ 1
- ระยะที ่ 2

เมอืงราชบรุี

2544
2541
2541
2537
2544
2541

2534
2545
2544

1
4
3
6
2
2

7*

-

8
-
4
1
2
4

6*

3

5308
5340

ไมมขีอมูล
70,000
4,541
2400

50000

10,000

ประจวบครีีขันธ์

50,000

2,400

5,308
5,340

น้ำเสีย
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7. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การบำรุงรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลในเขตพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที ่ 8 ส่วนใหญ ่  เทศบาลใหเ้จา้หนา้ทีข่องเทศบาลดำเนนิการเอง  แตส่ำหรบัเทศบาลเมอืงเพชรบรีุนัน้
เดินระบบโดยโครงการศกึษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอ้มแหลมผักเบ้ีย  อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิซ่ึงเป็น
โครงการทีอ่ยูใ่นความดแูลของมลูนธิชัิยพฒันา  ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ และกปร.  ส่วนระบบ
รวบรวมน้ำเสียอยู่ในความดูแลของสำนักกองช่างเทศบาลเมืองเพชรบุรีและองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดย อจน. รับผิดชอบระบบรวบรวมน้ำเสียในถนนสายหลักและ
สายรองในเขตเทศบาลจำนวน  11 สาย,ท่อรวบรวมนำ้เสียเลียบคลองวดัเกาะ  และทอ่รวบรวมนำ้เสียจาก
สถานรีวบรวมนำ้เสยีบา้นคลองยาง  ไปบ่อบำบดันำ้เสยีแหลมผกัเบีย้  และเทศบาลเมอืงชะอำจา้งบรษัิท
เอกชนดแูลสถานสูีบนำ้เสยีและเดนิระบบบำบดันำ้เสยีเปน็ระยะเวลา  8  เดอืน (เดอืนกมุภาพนัธ ์ 2548 –
เดอืนกนัยายน  2548)
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⌫⌫  ⌫

สสภ.8 ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการจัดการมูลฝอย
ของเทศบาลในพืน้ท่ีรับผิดขอบ ตามโครงการตดิตามตรวจสอบ
สถานท่ีบำบัดและกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทัว่ประเทศ  จำนวน  83  แหง่  โดยแยกเปน็จงัหวดักาญจนบรีุ
27 แหง่  จังหวดัเพชรบรีุ 11 แหง่ จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์ 15
แหง่ จังหวดัราชบรีุ 25 แหง่ และจงัหวดัสมทุรสงคราม 5 แหง่
โดยมข้ีอมูลท่ีสำคญัดงัแสดงในตาราง

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลในพื้นที่ของ
สสภ.8  จากการสำรวจพบว่ามีประมาณ 179.05   ตันต่อวัน
มีอัตราการผลติมลูฝอยเฉลีย่  0.96 กโิลกรมัตอ่คนตอ่วนั  ในสว่น
ของการเก็บขนมูลฝอยนั้น  เทศบาลทุกแห่งมีระบบการเก็บขน
มูลฝอยของตนเองโดยบางเทศบาลยงัไม่สามารถให้บริการเก็บขน
ได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดเพราะสภาพบา้นเรือนอยู่กระจัดกระจาย
หา่งไกลกนั  ประชาชนใชว้ธิกีำจดัเอง  โดยการกองเผากลางแจง้

หรือขุดหลุมฝัง  หรือกองทิ้งไว้ตามที่ต่างๆในด้านระบบการกำจัดมูลฝอยนั้น  พบว่าเทศบาลส่วนใหญ่มี
ปัญหาในเรื่องการจัดหาสถานที่กำจัด   เพราะจะได้รับการต่อต้านจากมวลชน   ที่ไม่ยอมรับให้ใช้พื้นที่
เน่ืองจากความหวัน่เกรงทีจ่ะได้รับผลกระทบจากมลูฝอย  ดังน้ัน  จึงมีเทศบาลทีมี่ระบบการจัดการมูลฝอย
ทีถ่กูหลกัสขุาภบิาล  เพยีง  2  แหง่  คอื  เทศบาลเมอืงชะอำ  จังหวดัเพชรบรีุ  และเทศบาลเมอืงหวัหนิ
อำเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบครีีขนัธน์อกนัน้  จะเปน็การนำไปกำจดัในบอ่ลูกรงัเกา่  ทีส่าธารณประโยชน์
เช่าท่ีของเอกชน  รวมท้ังจ้างเอกชนเผา  โดยใชเ้ตาเผาปลอดมลพษิ

จังหวัด จํานวนครวัเรือน
(หลังคาเรอืน)

จํานวนประชากร
(คน)

ปรมิาณมูลฝอย ตอ
วัน(ตัน)

อัตราการผลิตมูล
ฝอย(กก./คน/วัน)

กาญจนบรีุ
เพชรบรีุ
ประจวบคีรีขันธ
ราชบรีุ
สมุทรสงคราม

50,047
42,913
59,052
72,767
12,632

264,548
173,437
181,513
267,611
48,108

192
181
212

267.25
43

0.72
1.04
1.16
0.99
0.89

รวม 23,411 935,217 179.05 0.96

ต่อวัน(ตัน) มูลฝอย(กก./คน/วัน)
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ตารางท่ี 3-16  ขอ้มูลการจดัการมลูฝอยในเขตเทศบาล  จังหวดักาญจนบรีุ

จำนวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร ์+  ประชากรแฝง   164,390 +  100,158  =  264,548    คน
จำนวนหลงัคาเรอืน     50,047   หลัง
ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้   192   ตนั     ความสามารถในการเกบ็ขน    180  ตนั



57

 

ตารางท่ี 3-17  ขอ้มูลการจดัการมลูฝอยในเขตเทศบาล จังหวดัเพชรบรีุ

จำนวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร ์+  ประชากรแฝง   159,937 + 13,500  =  173,437     คน
จำนวนหลังคาเรือน 42,913  หลัง
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 181   ตัน
ความสามารถในการเกบ็ขน    171  ตัน

ลําดับ
ที่ รายช่ือเทศบาล

จํานวนประชา
กร (คน)

ประชากร
แฝง(คน)

ครวัเรอืน
(หลัง)

ปรมิาณขยะ
(ตัน)

ความสามารถ
เก็บขน
(ตัน)

ปขอมูล
(พ.ศ.)

1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 30583 0 9034 40 40 2548

2
เทศบาลตําบลหาดเจา
สําราญ 4459 10000 1915 1 1 2547

3 เทศบาลตําบลหัวสะพาน 6201 1000 1641 1 1 2548
4 เทศบาลเมืองชะอํา 29921 0 6810 45 45 2547
5 เทศบาลตําบลบานแหลม 13944 2000 3402 12 12 2547
6 เทศบาลตําบลบางตะบูน 5990 200 1434 2 2 2547
7 เทศบาลตําบลทายาง 29729 0 8328 40 40 2547
8 เทศบาลตําบลหนองจอก 2674 0 750 1 1 2547
9 เทศบาลตําบลเขายอย 15296 0 4580 15 15 2548

10 เทศบาลตําบลบานลาด 3657 300 1160 4 4 2547
11 เทศบาลตําบลนายาง 17483 0 3859 20 10 2547

รวม 159937 13500 42913 181 171

30,583

4,459

29,921
13,944

5,990
29,729

2,674

15,296

3,657

17,483

159,937

1,000

13,500

9,034

1,915
1,641

6,810

3,402
1,434

8,328

4,580
1,160

3,856

42,913

จำนวนประชากร
(คน)

6,201

2,000
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ตารางที ่3-18  ข้อมูลการจดัการมลูฝอยในเขตเทศบาล จังหวดัประจวบครีีขันธ์

จำนวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร ์+  ประชากร  152,538 + 28,975  =   181,513  คน
จำนวนหลังคาเรือน 59,052  หลัง
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 212.5    ตัน
ความสามารถในการเกบ็ขน    212.5  ตัน
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ตารางท่ี 3-19  ข้อมูลการจดัการมลูฝอยในเขตเทศบาล จังหวดัราชบรีุ

ลําดับ
ท่ี รายชือ่เทศบาล

จํานวน
ประชากร

(คน)

ประชากรแฝง
(คน)

ครัวเรือน
(หลัง)

ปริมาณขยะ
(ตัน)

ความสามารถ
เก็บขน
(ตัน)

ปขอมูล
(พ.ศ.)

1 เทศบาลเมืองราชบุรี 44,226 0 13,551 60 60 2544
2 เทศบาลเมืองโพธาราม 11,542 100 2,458 13 13 2547
3 เทศบาลตําบลเขางู 8,878 0 1,897 5 5 2547
4 เทศบาลตําบลหวยชนิสีห 10,753 0 2,951 12 12 2548
5 เทศบาลตําบลหลักเมือง 18,867 0 5,148 10 10 2547
6 เทศบาลตําบลบานเลือก 9,438 0 3,058 30 30 2547
7 เทศบาลตําบลเจด็เสมียน 5,525 114 1,454 3 3 2547
8 เทศบาลตําบลหวยกระบอก 2,100 1,000 527 1 1 2547
9 เทศบาลตําบลเขาขวาง 6,782 300 1,700 8 8 2548
10 เทศบาลเมืองบานโปง 21,195 0 5,367 35 35 2547
11 เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก 8,835 0 2,639 10 10 2547
12 เทศบาลตําบลกระจบั 7,150 0 2,277 10 10 2547
13 เทศบาลตําบลโพหัก 10,198 0 2,200 5 4 2547
14 เทศบาลตําบลศรีดอนไผ 12,473 0 2,673 5 5 2547
15 เทศบาลตําบลบางแพ 16,018 0 4,632 8 8 2548
16 เทศบาลตําบลสวนผึ้ง 3,004 300 1,152 1.25 1.25 2548
17 เทศบาลตําบลจอมบึง 5,486 1,500 1,827 3 3 2548
18 เทศบาลตําบลดานทับตะโก 2,505 0 629 3 3 2548
19 เทศบาลตําบลวัดเพลง 1,416 200 460 2 2 2547
20 เทศบาลตําบลชฎัปาหวาย 3,594 4,000 1,178 8 8 2547

จำนวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร ์+  ประชากรแฝง   258,597 + 9,014   = 267,611      คน
จำนวนหลังคาเรือน 72,767 หลงั
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 267.25   ตัน
ความสามารถในการเกบ็ขน    266.25 ตัน
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ตารางท่ี 3-20  ข้อมูลการจดัการมลูฝอยในเขตเทศบาลจงัหวดัสมุทรสงคราม

จำนวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร ์+  ประชากร  47,508 + 600 =  48,108  คน
จำนวนหลงัคาเรอืน       12,632 หลัง
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 43    ตัน
ความสามารถในการเกบ็ขน    40  ตัน
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 ⌫
 ⌫ 

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 (ราชบรีุ)  โดยกลุม่งานเฝา้ระวงัและควบคมุคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ได้ดำเนินการตามภารกิจการรับเรื่องราวร้องทุกข์และตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี   เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  และสมุทรสงคราม  ซึ่งมีประเด็นปัญหาเหตุร้องเรียน
ท่ีดำเนินการตรวจสอบแก้ไขดังน้ี

ตารางที ่3-21 ข อ้มูลปัญหาเหตรุ้องเรยีน ใน สสภ.8

จํานวน (เร่ือง)
ประเด็นปญหาเหตุรองเรียน

ป 2546 ป 2547 ป 2548
1. ดานน้ําเสีย
2.  ดานอากาศ (ฝุนละออง เขมา ควัน)
3.  ดานเสียง
4.  ดานกล่ินเหม็น
5.  ดานกากของเสียอันตราย

7
5
0
4
1

11
5
2
2
4

14
4
1
3
3

รวม 17 24 25

จากตารางสรปุผลการดำเนนิงานขา้งตน้  จะเหน็ไดว้า่ ปี 2548  สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8
(ราชบรีุ)  ไดรั้บการรอ้งขอเพือ่ตรวจสอบแกไ้ขปญัหาเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้สิน้  25  เรือ่ง  โดยมปีระเดน็ปญัหา
ดา้นนำ้เสยีมากทีสุ่ด  จำนวน  14  เรือ่ง  คดิเปน็รอ้ยละ  56.00  รองลงมาคอืดา้นอากาศ (ฝุ่นละออง  เขมา่
ควนั )  จำนวน 4 เรือ่ง  คดิเปน็รอ้ยละ  16.00  ดา้นกลิน่เหมน็  จำนวน 3  เรือ่ง  คดิเปน็รอ้ยละ 12.00
ด้านกากของเสียอันตราย  จำนวน 3  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 12.00 และด้านเสียง  จำนวน  1  เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 4.00 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2546 และ2547 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของ
ประเด็นปัญหาเปน็ไปในทิศทางเดยีวกันและคลา้ยกัน โดยปัญหาดา้นน้ำเสีย เป็นเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน
มากทีสุ่ดในทกุ ๆ  ปี

จังหวดัทีมี่การแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนมากทีสุ่ด ไดแ้กจั่งหวดัราชบรีุ จำนวน 14 เรือ่ง โดยปญัหาทีพ่บ
มากท่ีสุด คือ การปล่อยน้ำเสียลงแหลง่น้ำสาธารณะ โดยเฉพาะจากฟารม์สุกร

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบรีุ) ไดด้ำเนนิการแกไ้ขปญัหาโดยการประสานการปฏบัิตกิบั
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดั  สำนกังานอตุสาหกรรม
จังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริง
ทีไ่ดรั้บการตรวจสอบ และเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมดไดรั้บการแกไ้ขครบทกุเรือ่ง ซ่ึงสรปุผลการตรวจสอบเรือ่ง
ร้องเรยีนแตล่ะเรือ่งในป ี2548 โดยสงัเขปได ้ ดงันี้
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1.  ประเด็นปัญหา  ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียคลองบางป่า
 เร่ืองเดิม   อำเภอเมอืงราชบรีุ  ไดข้อความอนเุคราะหด์ำเนนิการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกรณี

ราษฎร ต.บางป่า   ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสียในคลองบางปา่

สรุปการดำเนินงาน
1. ตรวจสอบข้อมูลและสภาพปญัหาของพืน้ท่ี
2. เกบ็ตัวอยา่งนำ้ในคลองบางปา่และคลองเชือ่มเพือ่วิเคราะหคุ์ณภาพนำ้  จำนวน  5  จุด
3. ตรวจสอบแหลง่กำเนดิของเสยีท่ีอาจเป็นสาเหตขุองปัญหานำ้เสีย พบฟาร์มสุกรจำนวน 2 แห่ง

โรงงานอตุสาหกรรม จำนวน  2  แหง่
4. สรุปผลแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำเนินการตามอำนาจหนา้ท่ีต่อไป

2.   ประเดน็ปัญหา  กลิน่เหมน็และนำ้เสียจากฟารม์สกุร
เร่ืองเดิม   กรมควบคมุมลพษิ  ประสานงานขอความอนเุคราะหร่์วมตรวจสอบเหตรุ้องเรยีน

กลิ่นเหม็นและการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

สรุปการดำเนินงาน
1.   ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมมลพิษ  พบว่ามีการปล่อยน้ำเสียและกล่ินเหม็นจริง
2.  กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำท้ิงเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำ
3.  กรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการประสานงานกบัเทศบาลและออกคำสัง่ตามอำนาจหนา้ท่ี

ต่อไป

3.  ประเด็นปัญหา  เร่ืองน้ำทะเลปากแมน้่ำแม่กลองเน่าเสีย
เรื่องเดิม  สำนักตรวจและประเมินผล  ได้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตามข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับที่  17,080  วันอังคารที่  26  ตุลาคม  2547 หัวข้อข่าว  “ทะเลแม่
กลองเนา่  เชือ่โรงงานปลอ่ยนำ้เสยี”  พืน้ที ่ต.บางแกว้  อ.  เมอืง  จ.สมุทรสงคราม

สรุปการดำเนินงาน
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณสถานทีเ่กิดเหตุ  ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน  เม่ือวันท่ี 23

ตุลาคม  2547 ชาวบ้านบอกว่าน้ำทะเลมีสีผิดปกติไหลเข้ามาในคลองปากมาบ ต.บางแก้ว  อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม  และมีปลาลอยข้ึนมาหายใจบริเวณผิวน้ำเป็นจำนวนมาก

2.เน่ืองจากเหตกุารณ์ได้ผ่านไปหลายวนัแล้ว  จึงได้บันทึกข้อมูลไว้และประสานงานกบัสถาบัน
วจัิยการเพาะเลีย้งกุง้ทะเล  จังหวดัสมทุรสงครามเพือ่ขอทราบขอ้มูลการตรวจคณุภาพนำ้  คาดวา่สาเหตุ
ของปญัหานา่จะเกดิจากการสะพรัง่ของสาหรา่ย (Algae bloom)  ทำใหเ้กดิภาวะการขาดออกซเิจนในนำ้
จึงมีผลกระทบตอ่สัตว์น้ำ
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4. ประเด็นปัญหา ตรวจสถานทีเ่กิดเหตุ   กรณีการเพาะเล้ียงกุ้งกุลาดำระบบความเคม็ต่ำในพ้ืนท่ี
น้ำจืด

เรื่องเดิม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ เน่ืองจากได้รับการร้องขอจากสถานตีำรวจภูธรก่ิงอำเภอสามร้อยยอด
ร่วมตรวจสอบ กรณีมีผู้ลักลอบเล้ียงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพ้ืนท่ีน้ำจืด  ต.ศิลาลอย ก่ิงอ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์

สรุปการดำเนินงาน
1. ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุร่วมกับพนักงานสอบสวน
2. ตรวจสอบคณุภาพนำ้ในบอ่กุ้ง  พบวา่  น้ำมีความเคม็
3. แจ้งผลให้พนักงานสอบสวนเพือ่ใช้ประกอบสำนวนคดย่ืีนฟ้องผู้ต้องหาตอ่ไป

5.  ประเด็นปัญหา เหตุร้องเรียนนำ้เสียจากฟารม์สุกร
เรื่องเดิม   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  ขอความ

อนุเคราะหด์ำเนนิการตรวจสอบกรณ ีมีผู้ร้องเรยีนการปลอ่ยทิง้นำ้เสยีจากฟารม์สุกร   เขตอำเภอบางคนที
จังหวดัสมุทรสงคราม

สรุปการดำเนินงาน
1. ร่วมดำเนินการตรวจสอบกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
2. ให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข  และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ติดตามตรวจสอบต่อไป

6.  ประเดน็ปัญหา  เหตรุ้องเรยีนนำ้เสียจากฟารม์สกุร
เรื่องเดิม   ราษฎรร้องเรียนปัญหาการปล่อยทิ้งน้ำเสียของฟาร์มสุกรเขต ต.หนองกวาง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทำใหท่ี้ดินและบอ่น้ำ  เสียหาย

สรุปการดำเนินงาน
1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
2. ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาไปส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เรียบร้อย จึงได้ให้คำแนะนำ

ในการปรับปรุงแก้ไข  และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวางประสานการเจรจาระหว่างคู่กรณี
เพ่ือหาแนวทางยติุข้อพิพาท  เน่ืองจากสภาพปัญหาไม่รุนแรงมากนัก

7.  ประเด็นปัญหา  เสียงดังและฝุ่นละอองจากโรงงานบดยอ่ยแร่
เร่ืองเดมิ  ราษฎรหมู ่ 8 ต.หนิกอง  อ.เมอืง จ.ราชบรีุ ร้องเรยีนปญัหาเสยีงดงั และฝุน่ละออง

จากโรงงานบดยอ่ยแร่เพอร์ไลต์
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7.  ประเด็นปัญหา  เสียงดังและฝุ่นละอองจากโรงงานบดยอ่ยแร่
เร่ืองเดมิ  ราษฎรหมู ่ 8 ต.หนิกอง อ.เมอืง จ.ราชบรีุ   ร้องเรยีนปญัหาเสยีงดงัและฝุน่ละออง

จากโรงงานบดยอ่ยแร่เพอร์ไลต์

สรุปการดำเนินงาน
1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
2. พบวา่โรงงานกอ่ผลกระทบทางดา้นฝุน่ละอองและเครือ่งจักรมีเสียงดงั  จึงไดใ้ห้คำแนะนำ

ในการปรับปรุงแก้ไข
3. ให้แจ้งแผนการปรับปรุงแก้ไขแก่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  เพื่อดำเนินการ

ติดตามตรวจสอบต่อไป

 8.  ประเดน็ปัญหา    ฝุ่นละออง  เขม่า  ควันไฟจากโรงโอง่
เร่ืองเดิม  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดย์ีหัก

ได้ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ  กรณีกำนัน
ต.เจดีย์หัก  ร้องเรียนว่าโรงโอง่อุดมดินไทย  ก่อเหตุ
เดือดร้อนรำคาญเกีย่วกบัฝุ่นละออง  เขม่า  ควันไฟ
ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรพัย์สินเสียหาย

สรุปการดำเนินงาน
1. ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
2. ให้คำแนะนำในการปรบัปรุงแก้ไขปล่องระบายควัน
3. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักติดตามตรวจสอบ เม่ือผู้ประกอบการดำเนินการเสร็จแล้ว

และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

9.  ประเดน็ปัญหา    กล่ินเหมน็จากโรงงานกระดาษ
เรื่องเดิม    สำนักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบกรณี  ราษฎร
ร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานกระดาษ
บริเวณ ต.บ้านเหนอื  อ.เมือง  จ.กาญจนบรีุ)

สรุปการดำเนินงาน
1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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2. พบกลิน่เหมน็ไมม่ากนกัจากบรเิวณบอ่บำบดันำ้เสยี   แตใ่นเวลากลางคนือาจสง่ผลกระทบ
กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ จึงได้สั่งการให้เจ้าของสถานประกอบการปรับปรุงแก้ไขหามาตรการป้องกัน
กล่ินท่ีจะไปรบกวนพ้ืนท่ีใกล้เคียง

3. ขอใหเ้ทศบาลเมอืงกาญจนบรีุประสานการแกไ้ขปญัหารว่มกนั   ระหวา่งโรงงานกบัชุมชน
ข้างเคียง  เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะยาวตอ่ไป

10.   ประเดน็ปัญหา  ราษฎรร้องเรียนปัญหาในนำ้บ่อสาธารณะเนา่เสีย
เร่ืองเดมิ   สำนกังานทรพัยากรธรรมชาต ิและ

ส่ิงแวดลอ้มจังหวัดประจวบครีีขันธ์  ขอความอนเุคราะหร่์วม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรหมู่ท่ี 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์  ร้องเรียนปัญหาน้ำในบ่อสาธารณะเนา่เสีย

สรุปการดำเนินงาน
     1. ร่วมกบัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนิเหลก็ไฟ

ดำเนนิการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเมือ่วันที ่ 15 มีนาคม  2548
     2. เกบ็ตวัอยา่งนำ้จากบอ่เลีย้งกุง้จำนวน 1ตวัอยา่งและบอ่นำ้สาธารณะ  จำนวน 1 ตวัอยา่ง

เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
     3.ให้ผู้ประกอบการงดปลอ่ยน้ำเสียจากการเลีย้งกุง้ออกสู่ท่ีสาธารณะ

11.   ประเดน็ปัญหา   กลิน่เหมน็จากการเลีย้งสกุร
เรื่องเดิม  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ได้ขอความ

อนเุคราะหต์รวจสอบขอ้เทจ็จริงและแกไ้ขปญัหา  กรณรีาษฎร  หมูท่ี ่18  ตำบลเขาขลงุ  อำเภอบา้นโปง่
จังหวัดราชบุรี  ร้องเรียนปัญหากล่ินเหม็นจากการเล้ียงสุกร

สรุปการดำเนินงาน
1. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลงุปศุสัตว์

จังหวดัราชบรีุ(สาขาบา้นโปง่) และสถานอีนามยัตำบลเขาขลงุ
ดำเนนิการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  เมือ่วนัที ่4 เมษายน  2548

2. ให้ผู้ประกอบการปรบัปรุงระบบระบายกลิน่จาก
โรงเรือนที่เลี้ยงสุกร
ให้ระบายข้ึนด้านบนเพ่ือลดปัญหากล่ินเหม็น

3. ให้ผู ้ประกอบการใช้จุลินทรีย์ที ่มีประสิทธิภาพ
ฉีดพ่นโรงเรือนเป็นประจำเพ่ือป้องกันกล่ินเหม็นจากโรงเรือน
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12.  ประเด็นปัญหา  ราษฎรร้องเรียนปัญหากล่ินเหม็นจากการแช่และล้างปลาหมึก
เรื่องเดิม เทศบาลเมืองโพธาราม  ได้ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎร

ในเขตเทศบาลเมอืงโพธาราม  ร้องเรียนปัญหากล่ินเหม็นจากการแชแ่ละล้างปลาหมึก

สรุปการดำเนินงาน
1. ร่วมตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกบัเทศบาลเมอืงโพธาราม  เมือ่วันที ่27  พฤษภาคม  2548
2. แนะนำให้ผู้ประกอบการใช้พลาสติกปิดคลุมภาชนะแช่ปลาหมึก  เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น

และขอใหเ้ทศบาลตดิตามผลตอ่ไป

13. ประเดน็ปัญหา ราษฎรร้องเรียนปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ืองเดมิ  สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัเพชรบรีุ  ขอความอนเุคราะห์

ร่วมตรวจสอบขอ้เท็จจริง  กรณีราษฎรร้องเรียนปัญหาการปลอ่ยน้ำเสียลงทีน่า  พ้ืนท่ีตำบลสระพงั  อำเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

สรุปการดำเนินงาน
1. ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเทศบาลตำบลเขาย้อย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจังหวดัเพชรบรีุ  และสำนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัเพชรบรีุเม่ือวันที ่28 มิถุนายน  2548
2. จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า  โรงงานไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต

น้ำเสียที่ปล่อยทิ้งนั้นคือน้ำเสียจากโรงอาหาร  อาคารสำนักงานและหอพัก  ผู้แทนโรงงานได้แจ้งว่าทาง
โรงงานกำลังจะดำเนินการจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  และจะรวบรวมน้ำทิ้งปล่อยลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย
ท้ังหมด  โดยไม่มีการปล่อยให้ไหลลงท่ีนาของประชาชนใกลเ้คียงอีก

3. เทศบาลตำบลเขาย้อยจึงได้แจ้งให้ทางโรงงานทำหนังสือแจ้งให้เทศบาลทราบอย่าง
เป็นทางการในเรือ่งการจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  เพ่ือจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

14.  ประเดน็ปัญหา  ผลกระทบเสยีงดังจากโรงงานอตุสาหกรรม
     เร่ืองเดมิ  จังหวดัราชบุรีได้ขอความชว่ยเหลอืตรวจสอบปญัหาผลกระทบเลยีงดงัจากโรงงาน

อุตสาหกรรม บริเวณหมูท่ี ่10 ต.บ้านสงิห ์อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

    สรุปการดำเนนิงาน
    ใหโ้รงงานปรบัปรุง  แกไ้ขโครงสรา้งของโรงงานโดยกอ่กำแพงดา้นขา้งโรงงานทีต่ดิกบัชุมชน

ให้สูงขึ้นจากเดิม 2  เมตร  เป็นกำแพงทึบ  เพื่อป้องกันเสียงที่จะก่อผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียง

15. ประเดน็ปัญหา ผลกระทบกล่ินเหม็นจากการเล้ียงโค
    เร่ืองเดิม  องคก์ารบรหิารสว่นตำบลรางบวัไดข้อความอนเุคราะหต์รวจสอบปญัหาผลกระทบ

กล่ินเหมน็จากการเลีย้งโค  บริเวณหมูท่ี่ 6  ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
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สรุปการดำเนินการ
(1)   ใหป้้องกนัปญัหากลิน่จากเปลอืกสบัปะรด  ทีน่ำมากองไวใ้หเ้ปน็อาหารโค  โดยการใชว้สัดุ

ปกคลุมให้มิดชิด
(2)  ใหจั้ดการกองมลูโคทีอ่ยูบ่ริเวณแปลงหญา้  ไม่ใหเ้ปยีกชืน้  เพราะอาจสง่กลิน่เหมน็  และ

เป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุแมลงพาหะนำโรคได้
16. ประเดน็ปัญหา   น้ำเสียจากโรงงานปลาปน่

เรื่องเดิม       สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจังหวดัประจวบครีีขนัธ ์ ไดข้อความอนเุคราะห์
ตรวจสอบปญัหานำ้เสยีจากโรงงานปลาปน่  บริเวณหมูท่ี ่2
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
สรุปการดำเนินการ

(1)  ให้โรงงานเปลี่ยนแปลงการปล่อยน้ำทิ้งจาก
ระบบหล่อเย็น  จากการปล่อยท้ิงลงทะเลมาปลอ่ยท้ิงรวมกับน้ำเสียจากระบบกำจดักล่ิน  ด้านหลังโรงงาน

(2)  ปรับปรุงบอ่เกบ็กกันำ้เสยี  ดา้นหลงัโรงงาน  โดยเสรมิคนับอ่ดนิรอบบอ่  และนำ้ทอ่ระบายนำ้
ท่ีมีอยู่เดิมออก

(3)ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัดกล่ิน  ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือให้ประสิทธิภาพ
การบำบัดน้ำเสียดีข้ึน
17.   ประเดน็ปัญหา  ฝุ่นละอองจากลานตากขา้ว และกองดนิลูกรัง

เรื่องเดิม   เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์  ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบปัญหาฝุ่นละอองจากลานตากขา้ว และกองดนิลูกรัง  ของนายจริพาส  ศรีอนุรักษ์  บริเวณหมูท่ี่ 8
ต.อ่างทองอ.เมือง จ.ราชบุรี
สรุปการดำเนินงาน

(1)  แนะนำให้ผู้ประกอบการขนย้ายกอง
ลูกรังไปไว้บริเวณด้านหลังที่ห่างไกลจากบ้านเรือน
ข้างเคยีง

(2)  ห้ามประกอบกิจการในช่วงเวลากลางคืน
(3) ปรับปรุงทางเข้า -  ออกของรถบรรทุก

โดยใช้กากนำ้ตาลเทราด  เพ่ือลดการฟุง้กระจายของ
ฝุ่นละออง
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18.   ประเดน็ปัญหา  กลิน่เหมน็จากโรงงานหนอ่ไมด้อง
เร่ืองเดมิ      เทศบาลตำบลหว้ยชนิสหี ์ต.อ่างทอง อ.เมอืง จ.ราชบรีุ ไดข้อความอนเุคราะห์

ตรวจสอบปัญหากล่ินเหม็นจากโรงงานหนอ่ไม้ดอง  ของนาง
ลำดวน  ประเทอืงผล  บริเวณ หมูท่ี ่8  ต.อ่างทอง อ.เมอืง
จ.ราชบุรี

สรุปการดำเนินงาน
(1)  ใหผู้้ประกอบการปรบัปรุงคณุภาพนำ้ทิง้  เพือ่ลด

ปัญหากล่ินเหม็นท่ีเกิดบ่อบำบัดน้ำเสียโดยการใช้จุลินทรีย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ (EM) เทราดลงในบอ่

(2)  การแก้ปัญหาในระยะยาวใหป้รับปรุงระบบบำบัด
น้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   เพ่ือลดความสกปรกของนำ้ท้ิง

19.   ประเดน็ปัญหา   ของเสยีอนัตราย  จากรา้นรับซ้ือของเกา่
เรื่องเดิม    เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ ต.อ่างทอง

อ.เมือง จ.ราชบุรี  ได้ขอความอนุเคราะห์  ตรวจสอบปัญหา
ผลกระทบจากของเสยีอันตราย  จากร้านรับซ้ือของเก่า  บริเวณ
หมูท่ี ่8  ต.อ่างทอง อ.เมอืง จ.ราชบรีุ

สรุปการดำเนินงาน
(1)  แนะนำใหผู้้ประกอบการ  จัดเกบ็ของเสยีอันตราย

จำพวกยาฆา่แมลง  ขวดสารเคมตีา่งๆใหมิ้ดชดิ   เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย  ไม่ให้ปนเป้ือนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

(2)  จัดทำรัว้โดยรอบพืน้ที ่  เพือ่ป้องกนัปญัหาทศันะ
อุจาด  และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย

20.  ประเด็นปัญหา  ผลกระทบนำ้เสียจากฟารม์เล้ียงกุ้งทะเล
เรื่องเดิม      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบปัญหานำ้เสียจากฟารม์เล้ียงกุ้งทะเล  บริเวณหมูท่ี่ 1
ตำบลสามร้อยยอด ก่ิง อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์

สรุปการดำเนินงาน
(1)  ใหผู้้ประกอบการสรา้งคนัดนิกนันำ้โดยรอบ  และ

รื้อท่อน้ำที่จะรับน้ำฝนจากนอกบ่อออก  เพื่อไม่ให้ชาวบ้าน
ข้างเคียงเข้าใจว่าปล่อยน้ำเสียออกนอกบ่อกุ้ง

(2)  สภาพพืน้ทีด่นิขา้งเคยีงทีเ่กดิความเสือ่มโทรมนัน้
ยังไม่สามารถชี้ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด  จึงขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจพิสูจน์ต่อไป
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21.  ประเด็นปัญหา  ผลกระทบนำ้เสียคลองบางป่า
เร่ืองเดิม   ศูนย์ดำรงธรรม อ.เมือง จ.ราชบุรี  ได้ขอความร่วมมือ  ตรวจสอบปัญหาน้ำเสียคลองบางป่า

อ.เมือง จ.ราชบุรี

สรุปการดำเนินงาน
(1) ตรวจสอบพบแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ   ที่อยู่บริเวณริมคลองกระดี่  ซึ่งเป็นคลองเชื่อม

ทีจ่ะลงไปยงัคลองบางปา่  จำนวน  2   แหง่  คอื  โรงงานเอสวเีอม็  เทก็ซไ์ทลจ์ำกดั  ตัง้อยูบ่ริเวณหมูท่ี ่3
ต.โคกหมอ้ อ.เมือง จ.ราชบุรี  ซ่ึงประกอบดว้ยกจิการฟอกยอ้มเส้นดา้ย  ผ้า  และฟารม์สุกรพากเพยีรตัง้อยู่
บริเวณหมูท่ี ่3   ตรงขา้มกบัโรงงานดงักลา่ว

(2) ได้แจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดำเนินการต่อไป

22.   ประเดน็ปัญหา  เหตุเดือดร้อนรำคาญ  จากเตาเผาถา่น
เร่ืองเดิม จังหวัดราชบุรี ได้ขอความร่วมมือตรวจสอบปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากเตาเผาถา่น

บริเวณหมูท่ี ่5  ต.ดอนคา  อ. บางแพ จ.ราชบรีุ
สรุปการดำเนินงาน

(1)  แนะนำให้ผู ้ประกอบการหา
มาตรการลดควัน ที่เกิดจากเตาเผาถ่านโดย
หมุนเวียนการเผาไม่ให้พร้อมกัน   และเลือก
เวลาเผาใหเ้หมาะสม  โดยใหเ้กดิผลกระทบกบั
ชุมชนน้อยท่ีสุด

(2) เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีการ
จัดตั ้งศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน  ซึ ่งมีกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีนักท่องเท่ียวมาเย่ียมชม

ประจำซ่ึงอาจได้รับความเดือดร้อนรำคาญได้ ดังน้ันจึงแนะนำให้ผู้ประกอบการย้ายไปดำเนินการในบริเวณ
พ้ืนท่ีอ่ืนท่ีห่างไกลชุมชน  เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบเปน็เหตุเดือดร้อนรำคาญ

23.  ประเดน็ปัญหา   การปนเปือ้นสารตะกัว่  จากการลกัลอบหลอมตะกัว่
เร่ืองเดิม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอความอนเุคราะห์

ตรวจสอบการปนเปือ้นสารตะกัว่  บริเวณ ม. 1  ต.สิงห ์อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินงาน  เน่ืองจากสสภ. 8 (ราชบุรี)  ไม่มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ในการตรวจสอบจงึได้

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์จากกรมควบคุมมลพิษ  มาช่วยดำเนินการ

24.  ประเดน็ปัญหา   ผลกระทบจากขีเ้ถ้าถ่านหนิลิกไนต์
เร่ืองเดิม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอความอนเุคราะห์

ตรวจสอบถ่านหินลิกไนท์  ซ่ึงนำมาใชท้ำถนน  บริเวณถนนเรยีบทางรถไฟ  บริเวณหมูท่ี่ ต.ทุ่งทองอ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
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สรุปการดำเนินงาน
เนือ่งจาก  สสภ. 8 (ราชบรีุ)  ไม่มีเครือ่งมอื  อุปกรณใ์นการตรวจสอบจงึไดข้อความอนเุคราะห์

เจ้าหน้าท่ีพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์จากกรมควบคุมมลพิษ  มาช่วยดำเนินการ

25. ประเด็นปัญหา   การปล่อยน้ำเสียจากฟารม์เล้ียงแพะ
เร่ืองเดิม สำนักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มจังหวัดกาญจนบรีุได้ขอความอนเุคราะห์

ตรวจสอบการปนเปือ้นนำ้เสยีจากฟารม์เลีย้งแพะ  บริเวณ ม. 5  ต.หินดาด อ.ทองผาภมิู  จ. กาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินงาน
(1)  จากการตรวจสอบพบวา่  โรคระบาดของ

แพะเกดิจากเชือ้แบคทเีรียในตระกลู Bacillusและ
มีการระบาดตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ทางเลอืดและ
สารคัดหลั่ง โดยผู้สัมผัสจะต้องมีแผลหรือรอย
ขีดข่วนดังนั้นการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
จึงไม่น่าจะมีการติดต่อของโรคได้

(2) ได้ร่วมกบักรมควบคมุมลพิษเกบ็ตัวอยา่ง
นำ้ในแมน่ำ้แควนอ้ย  ส่งตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิาร
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกคร้ังหน่ึง
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⌫

สสภ. รับแจงเร่ืองรองเรียน

ไมเปนแหลงกําเนดิมลพษิตาม พรบ.
สงเสริมฯพ.ศ. 2535

เปนแหลงกําเนดิมลพษิ
ตาม พรบ.สงเสริมฯ พ.ศ. 2535

ประสานหนวยงานในพืน้ทีด่ําเนนิ
การและรวมตรวจสอบ

ตรวจสอบขอเทจ็จริง

ติดตามผลจากหนวยงาน
ทีเ่กี่ยวของ

บงัคับตามกฎหมาย

สสภ  /หนวยงานทีรั่บผดิชอบแจงผ
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  ⌫

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ ณ แหลง่กำเนดิโรงไฟฟา้ราชบรีุ  เดอืนมกราคม – สิงหาคม 2548
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งโรงไฟฟา้ราชบรีุ   ไดแ้ก ่ NO2 และ  SO2 อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
(ตารางที่ 3- 21 )  ส่วนคุณภาพอากาศรอบนอกโรงไฟฟ้าราชบุรี  ค่าการตรวจวัดมลพิษอากาศที่ตรวจ
ไดแ้ก ่  NO2 , O3,  TSP และ SO2  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ยกเวน้  PM10  ทีมี่เกนิมาตรฐานในบางเวลา
ท่ีบ้านบางกะโด  ตำบลบา้นสิงห ์ อำเภอโพธาราม ค่าสูงสุดถึง 194 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร   (ตารางที่
3 – 23 )

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ แหล่งกำเนิดโรงไฟฟ้า บริษัท ไตรเอนเนอจ้ี จำกัด  เดือนมกราคม
– มิถุนายน   2548  ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งโรงไฟฟา้    ได้แก ่ ไนโตรเจนออกไซต ์( NOx)
คารบ์อนมอนอกไซต ์( CO ) และ  คา่ความทบึแสง ( opacity )  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  (ตารางที ่3- 24 )

จากการศึกษาการตรวจวัดคุณภาพอากาศของจงัหวัดราชบุรีโดยสำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง  กรมควบคมุมลพิษ ค่าการตรวจวดัมลพิษอากาศทีต่รวจประจำเดอืน มกราคมถงึเดือนกันยายน
25458   ไดแ้ก ่ NO2, CO, TSP และ SO2 พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน มี เพยีงคา่  O3  เทา่นัน้ทีเ่กนิ
มาตรฐาน ในช่วงเดือนมกราคม –  เมษายน 2548  ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้บริษัทจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัญหานี้แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดย
ศกึษาเรือ่งปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอนควบคูไ่ปดว้ยกนั  ( ตารางที ่3- 25 )

- โอโซนทีเ่กนิมาตรฐานในเดอืน มกราคม 2548  จำนวนครัง้ทีเ่กนิมาตรฐาน 13 ครัง้  ในจำนวน
ครัง้ทัง้หมดทีต่รวจวดั  712 คดิเปน็รอ้ยละ  1.83  คา่สูงสดุทีว่ดัได ้  135 ppb

- โอโซนทีเ่กนิมาตรฐานในเดอืน กมุภาพนัธ ์ 2548  จำนวนครัง้ทีเ่กนิมาตรฐาน 1 ครัง้  ในจำนวน
ครัง้ทัง้หมดทีต่รวจวดั  633  คดิเปน็รอ้ยละ  0.16  คา่สูงสดุทีว่ดัได ้  111 ppb

- โอโซนทีเ่กนิมาตรฐานในเดอืน มีนาคม 2548  จำนวนครัง้ทีเ่กนิมาตรฐาน  4 ครัง้  ในจำนวน
ครัง้ทัง้หมดทีต่รวจวดั  712 คดิเปน็รอ้ยละ  0.56   คา่สูงสดุทีว่ดัได ้  108 ppb

- โอโซนทีเ่กนิมาตรฐานในเดอืน เมษายน  2548  จำนวนครัง้ทีเ่กนิมาตรฐาน  1 ครัง้  ในจำนวน
ครัง้ทัง้หมดทีต่รวจวดั   687  คดิเปน็รอ้ยละ  0.145   คา่สูงสดุทีว่ดัได ้ 107 ppb
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เดอืน  ม.ค. – มี.ค. 2548
เดอืน  เม.ย. – มิ.ย. 2548
เดอืน  ก.ค. – ส.ค. 2548

เครือ่งที ่1

    ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO
2 )     ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO

2 )
  ก๊าซธรรมชาต ิ     น้ำมันเตา        ก๊าซธรรมชาต ิ        น้ำมันเตา
     20 ppm             320 ppm         120 ppm             180 ppm

เครือ่งที ่2

  ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO
2 )     ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO

2 )
  ก๊าซธรรมชาต ิ     น้ำมันเตา        ก๊าซธรรมชาต ิ       น้ำมันเตา
      20 ppm          320 ppm          120 ppm              180 ppm

รายการ

มาตรฐาน

0.64 – 8.77
0.36 – 8.75
0.39 – 7.14

20.14 - 61.07
10.72 – 52.59
12.69 – 67.13

15.99 – 30.62
11.62 – 31.05
19.38 – 55.81

68.54 – 100.89
39.2 – 108.6

41.58 – 111.13

0.20 – 7.25
3.89 – 4.42
0.22 – 4.92

4.81 – 78.47
3.89 – 39.87
15.92 – 57.49

14.72 – 33.77
16.29 – 40.31
1.59 – 41.60

34.48 – 116.42
38.35 - 125.39
20.53 - 51.61

ตารางที่ 3 – 21    แสดงผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งโรงไฟฟา้ราชบรุี    โรงไฟฟา้พลงังานความรอ้น

ตารางที่ 3 - 22   แสดงผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งโรงไฟฟา้ราชบรุี   โรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่ม

เดอืน  ม.ค. – มี.ค. 2548
เดอืน  เม.ย. – มิ.ย. 2548
เดอืน  ก.ค. – ส.ค. 2548

รายการ

มาตรฐาน

เครือ่งที ่1

0 - 3.2
1.0 - 4.3
0.1 - 12.9

 กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
(SO

2 )
ก๊าซธรรมชาติ

20 ppm

0.1 - 81.90
0.2 - 83.90
3.0 - 30.40

 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO

2 )
ก๊าซธรรมชาติ

120 ppm

เครือ่งที ่1

0.21 - 8.90
0 - 7.37

0.21 - 11.05

 กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
(SO

2 )
ก๊าซธรรมชาติ

20 ppm

6.7 - 49.36
8.78 - 46.40
1.32 - 66.68

 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO

2 )
ก๊าซธรรมชาติ

120 ppm

เครือ่งที ่1

0.1 - 3.5
0 - 1.4

0.1 - 2.2

 กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
(SO

2 )
ก๊าซธรรมชาติ

20 ppm

0.6 - 59
11.40 - 53.30
0.1 - 50.60

 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO

2 )
ก๊าซธรรมชาติ

120 ppm
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เดอืน  ม.ค. – มี.ค. 2548
เดอืน  เม.ย. – มิ.ย. 2548
เดอืน  ก.ค. – ส.ค. 2548

รายการ

มาตรฐาน

0 - 8
0 - 7
0 - 8

1 ชม.(ppb)
300

0 - 3
0 - 4
0 - 3

24 ชม. (ppb)
120

 กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
(SO

2 )

0 - 31
0 - 22
0 - 23

1 ชม.(ppb)
170

 กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO

2 )

0 - 97
0 - 92
0 - 37

1 ชม.(ppb)
100

ก๊าซโอโซน
(O

3 )

20 - 194*
6 - 70
3 - 39

24 ชม.(มคก./ลบ.ม.)
120

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน(PM-10)

32 - 215
13 - 97
11 - 47

24 ชม.(มคก./ลบ.ม.)
330

ฝุ่นรวมทั้งหมด
TSP

ตารางที่ 3 – 23    แสดงคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยรอบโรงไฟฟา้ราชบรุี

ตารางที่ 3 – 24    แสดงผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งของโรงไฟฟา้ของ บริษัท ไตรเอนเนอจี ้จำกดั

2
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ม.ค.48
ก.พ.48
มี.ค.48
เม.ย.48
มิ.ย.48
ก.ค.48
ส.ค.48
ก.ย.48

รายการ

0 - 43
0 - 31
0 - 47
1 - 20
0 - 20
0 - 18
0 - 13
0 - 28

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO

2 )
เฉลี่ย 1 ซม.(ppb)

300

มลสารที่ตรวจวัด

มาตรฐาน

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO

2 )
เฉลี่ย 1 ซม.(ppb)

170

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์(CO)
คา่เฉลีย่ 1 ชม.

(ppm)
คา่เฉลีย่ 8 ชม.

(ppm)

กา๊ซโอโซน (O
3 )

เฉลี่ย 1 ชม.
(ppm)

ฝุ่นขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชม.

(มคก./ลบ.ม.)
30

9
100

120
0 - 75
0 - 40
0 - 60
0 - 22
0 - 24
0 - 26
0 - 21
0 - 23

0 - 2.4
0 - 2.3

0.1 - 1.8
0.1 - 1.3
0 - 1.3
0 - 1.2
0 - 1.4
0 - 1.5

0.1 - 1.6
0.1 - 20
0.2 - 1.5
0.2 - 1.0
0 - 0.7
0 - 0.6
0 - 1.0

0.1 - 0.9

2.0 - 135*
1.0 - 111*
2.0 - 108*
1.0 - 107*

1 - 44
1 - 42
0 - 40
0 - 45

24.7 - 94.2
53.9 - 86.9
19.1 - 79.7
14.6 - 46.1
11.2 - 55
13.5 - 45

15.3 - 44.7
15.5 - 39.2

ตารางที่ 3 - 25   แสดงคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  สถานตีรวจวดัจงัหวดัราชบรุี  บริเวณศนูยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี ่ 1 ราชบรุี

ทีม่า :  สำนกัจดัการคณุภาพอากาศและเสยีง   กรมควบคมุมลพษิ
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ตารางท่ี 1   แสดงปรมิาณฝน ลุ่มนำ้แมก่ลอง (หนว่ย มิลลิเมตร)

ป 2547   เดือน ป 2548  เดือน
สถานี

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม
จ.ราชบุรี
K.25    กิ่ง อ.บานคา 57.1 269.4 96.9 36.6 29.1 124.7 81.8 12.3 0.0 0.0 0.0 35.5 743.2
K.17   อ.สวนผ้ึง 12.4 397.2 133.0 40.0 47.3 81.3 120.9 3.5 0.0 0.0 0.0 60.1 895.7
K.61   อ.จอมบึง 27.8 288.9 105.1 23.6 45.0 185.4 74.6 0.4 0.0 0.0 0.0 48.7 799.5
จ.กาญจนบุรี
K.54   อ.ทองผาภูมิ 23.8 455.4 252.7 128.1 185.3 194.2 4.3 0.0 0.0 0.4 13.5 55.7 1313
K.13   อ.ทองผาภูมิ 13.2 231.1 383.1 161.3 285.0 150.8 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 1267
K.22A   อ.ไทรโยค 61.1 502.7 366.7 75.0 174.1 157.3 13.5 0.0 0.0 8.0 54.9 30.0 1443
K.32A   อ.ไทรโยค 161.2 361.8 177.3 82.1 112.2 139.8 19.1 0.0 0.0 5.1 0.0 79.0 1138
K.10   อ.ไทรโยค 103.1 336.8 103.6 40.3 141.9 66.8 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 849.0
K.53    อ.ไทรโยค 34.9 253.9 101.2 88.7 116.6 82.2 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 783.9
K.44    อ.หนองปรือ 91.6 180.1 69.7 22.6 38.8 173.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 96.2 682.9
K.12    อ.เมอืง 46.5 212.1 89.4 39.6 90.7 151.8 34.6 0.4 0.0 0.3 0.0 5.4 670.8
K.37      อ.เมอืง 0.0 211.8 51.8 59.8 120.0 251.5 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 759.8
HYDO7  อ.ทามวง 71.4 263.3 90.3 75.2 154.2 173.3 63.5 0.3 0.0 3.4 0.0 114.8 1010

ที่มา  :     รายงานสภาพอากาศและนำ้ทา่ภาคตะวนัตก ประจำเดอืน มีนาคม 2548

ตารางท่ี 2   แสดงปรมิาณฝน  ลุ่มนำ้เพชรบรีุ (หนว่ย มิลลิเมตร)
ป 2547   เดือน ป 2548  เดือน

สถานี
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

จ.เพชรบุรี
B.11 อ.หนองหญาปลอง 56.4 411.1 210.5 141.2 116.7 330.5 216.6 61.2 0.0 2.3 0.0 60.6 1607
B.5     อ.แกงกระจาน 94.3 250.1 82.7 40.8 20.8 105.2 137.2 1.2 0.0 5.0 0.0 150.8 888.1
B.8A  อ.ทายาง - - 24.5 40.1 46.1 124.4 140.9 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 402.4

ที่มา  :     รายงานสภาพอากาศและนำ้ทา่ภาคตะวนัตก ประจำเดอืน มีนาคม 2548

ตารางท่ี 3   แสดงปรมิาณฝน  ลุ่มนำ้ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก  (หนว่ย มิลลิเมตร)
ป 2547   เดือน ป 2548  เดือน

สถานี
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

จ.ประจวบคีรีขันธ
ไกลกังวล  อ.หัวหิน 2.5 161.0 117.9 19.5 64.4 97.7 193.7 2.4 0.0 5.1 0.0 31.3 695.5
PR.3A อ.ปราณบุรี 7.3 191.9 122.6 56.1 20.7 57.2 128.6 1.8 0.0 8.5 0.0 N/A
 Ky.2  อ.กุยบุรี 1.4 181.7 156.2 11.9 57.0 106.3 151.7 93.7 0.0 28.3 0.0 70.6 858.8
โครงการประจวบฯ
อ.เมอืง

4.8 175.9 101.7 4.4 54.8 71.6 116.3 121.4 0.0 23.1 0.0 127.6 801.6

Gt.9  อ.ทับสะแก 3.7 193.3 123.2 24.9 162.0 166.4 112.4 130.6 0.0 37.8 0.0 38.4 992.7
Gt.6   อ.บางสะพาน 31.1 212.6 164.6 119.1 207.7 189.6 131.3 155.0 0.0 73.5 0.0 119.6 1404
Gt.7  อ.บางสะพาน 31.3 187.5 86.9 88.9 248.8 190.2 128.9 185.4 0.0 75.9 0.0 88.8 1313
บานดงไมงาม
อ.บางสะพาน

0.0 221.1 126.1 86.4 184.3 241.2 178.8 214.5 0.0 41.5 0.0 36.5 1330

ที่มา  :     รายงานสภาพอากาศและนำ้ทา่ภาคตะวนัตก ประจำเดอืน มีนาคม 2548
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ตารางท่ี  4  แสดงปรมิาณนำ้ทา่ ลุ่มนำ้แมก่ลอง (หนว่ย ล้าน ลบ.ม. )

ที่มา  :     รายงานสภาพอากาศและนำ้ทา่ภาคตะวนัตก ประจำเดอืน มีนาคม 2548

K.53 หว้ยแมก่ะบาล
อ.ไทรโยค

K.37 แควนอ้ย อ.เมือง

K.12 ลำตะเพนิ
อ.เมือง

K.36 แควใหญ่
อ.เมือง

K.35A แควใหญ่
อ.เมือง

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0.16

632.3

3.46

494.2

529.4

12.32

749.2

11.20

303.7

356.3

11.24

510.4

7.21

195.7

207.1

3.20

512.6

4.34

268.0

278.0

1.81

767.4

7.11

219.3

228.1

1.86

634.9

4.34

272.6

292.9

2.58

534.3

4.03

253.6

297.5

0.54

608.7

0.75

435.1

451.1

0.48

393.7

0.80

279.7

310.1

0.48

315.1

0.78

304.0

332.6

0.38

436.5

0.68

508.8

539.0

0.45

543.8

0.65

627.1

664.3

35.49

6,639

45.36

4,162

4,487
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ตารางท่ี  5  แสดงปรมิาณนำ้ทา่ ลุ่มนำ้เพชรบรีุ (หนว่ย ล้าน ลบ.ม. )

ที่มา  :     รายงานสภาพอากาศและนำ้ทา่ภาคตะวนัตก ประจำเดอืน มีนาคม 2548

ตารางท่ี  6  แสดงปรมิาณนำ้ทา่  ลุ่มนำ้ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก  (หนว่ย ล้าน ลบ.ม. )
ป 2547   เดือน ป 2548  เดือน

สถานี เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.
ค.

ก.พ. มี.
ค.

รวม

จ.ประจวบคีรขัีนธ
 Ky.3  คลองกยุ
อ.กยุบุรี

1.41 1.64 3.08 2.08 1.43 1.95 4.97 1.56 1.16 0.67 0.29 0.15 20.38

Gt.8  คลองหวาโทน
อ.เมอืง

0.33 0.95 1.52 1.27 0.64 2.35 1.31 0.61 0.13 0.06 0.06 0.19 9.42

Gt.15  หวยทราย
อ.เมอืง

0.04 0.09 0.15 0.11 0.14 0.14 0.38 0.20 0.10 0.06 0.03 0.07 1.51

Gt.16 หวยหินจวง   
อ.เมอืง

0.44 0.63 0.83 0.56 0.70 1.20 1.58 0.91 0.61 0.46 0.13 0.34 8.39

Gt.17  อ.ทับสะแก 0.23 0.40 1.09 0.37 0.79 2.49 2.08 0.99 0.61 0.32 0.17 0.05 9.60
Gt.9 คลองทับสะแก
อ.ทับสะแก

0.24 0.85 1.20 0.38 1.46 5.58 6.32 1.84 0.65 0.33 0.13 0.17 19.16

Gt.18 คลองจะกระ   
อ.ทับสะแก

0.83 0.72 1.80 1.40 3.42 8.00 6.78 1.12 0.35 0.23 0.25 0.19 25.10

Gt.19 คลองอางทอง  
อ.ทับสะแก

0.09 0.26 0.36 0.08 0.40 1.05 2.11 1.01 0.04 0.00 0.00 0.01 5.41

Gt.10 คลองกรดู
อ.บางสะพาน

1.58 2.27 1.84 1.99 5.66 8.88 12.57 6.35 1.58 0.86 0.30 1.64 45.52

Gt.11 คลองใหญ
อ.บางสะพานนอย

0.46 1.24 2.27 1.42 3.85 2.27 3.41 8.82 10.9
6

1.67 0.12 0.01 36.50

ทีม่า  :     รายงานสภาพอากาศและนำ้ทา่ภาคตะวนัตก ประจำเดอืน มีนาคม 2548

ป 2547   เดือน ป 2548  เดือน
สถานี

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
รวม

จ.เพชรบุรี
B.11  หวยแม
ประจันต
อ.หนองหญาปลอง

0.27 4.50 6.60 2.11 0.72 4.69 11.76 0.76 0.15 0.01 0.00 0.00 31.57

 B.6  หวยแม
ประจันต
อ.แกงกระจาน

0.01 7.38 16.73 2.58 0.97 11.91 28.00 0.88 0.16 0.00 0.00 0.11 68.73

B.8A  หวยผาก
อ.ทายาง

0.00 5.42 3.67 1.66 1.08 1.74 3.03 0.85 0.08 0.00 0.00 0.00 17.53

B.3A แมน้ํา
เพชรบุร ี อ.แกง
กระจาน

117.0 72.50 111.8 189.3 180.5 127.6 50.20 78.29 29.48 25.80 39.30 28.29 1050

B.9  แมน้ําเพชรบุรี
อ.ทายาง

141.7 84.84 135.1 247.3 219.2 149.9 46.07 68.21 18.41 15.43 29.33 35.81 1191

B.10 แมน้ํา
เพชรบุร ี อ.ทายาง

19.08 18.56 94.80 117.9 105.4 74.23 35.11 9.36 11.62 10.47 13.92 13.27 523.7

อ.แกง่กระจาน
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  1. กรมการปกครอง.  ข้อมลูประชากร ( http://www.dola.go.th ) .
  2. กรมอุตุนิยมวิทยา, สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบรีุ.  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ปี 2546-2550 ( http://www.thai.net/kan_met/year4650.zip ).
  3. สถานการณป่์าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2547.  กรงุเทพฯ :  สำนกัฟืน้ฟแูละพฒันา

พืน้ทีอ่นรัุกษ ์ กรมอทุยานแหง่ชาต ิ สัตวป่์า และพนัธุพ์ชื,   2547.  149 หนา้.
  4. กรมอุทยานแหง่ชาต ิ สัตวป่์า และพนัธุพื์ช, ข้อมูลไฟไหมป่้า

(http://www.dnp.go.th/forestfire/2546/firestatistic%20Th.htm ).
  5. กรมอุทยานแหง่ชาต ิ สัตวป่์า และพนัธุพื์ช, ข้อมูลไฟไหมป่้า

(http://www.dnp.go.th/forestfire/pdf/รายจังหวดั.pdf ).
  6. รายงานสภาพอากาศและนำ้ท่าภาคตะวันตก ฉบับ 123.   กาญจนบรีุ : ศูนย์อุทกวิทยา

และบรหิารนำ้ภาคตะวนัตก  กรมชลประทาน,   2548.   130 หนา้.
  7. อุดม  พนมเริงศักด์ิ. ฐานข้อมูลแผนท่ีพ้ืนท่ีน้ำท่วมซ้ำซากของประเทศไทย. กรุงเทพฯ :

สำนกัสำรวจดนิและวางแผนการใชท้ีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ,   2546.   260 หนา้.
  8. ยุทธชัย อนุรักติพันธ์, สรรสฤษฎ์ เธียรโพธิภิ์รักษ์.  ความแห้งแล้งซ้ำซากสู่ภาวะการ

เป็นทะเลทรายของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน
กรมพฒันาทีด่นิ,   96 หนา้.

  9. กรมพัฒนาท่ีดิน. ข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัยการเกิดดินถล่ม
(http://www.ldd.go.th/Link-risk/sos-fall_down/page1.html ).

10. รายงานสถานการณคุ์ณภาพน้ำทะเลชายฝัง่ ปี 2547.  กรุงเทพฯ : สำนักจัดการ
คุณภาพนำ้  กรมควบคมุมลพิษ,   2547.

11. รายงานผลการติดตามคุณภาพอากาศโรงงานผลิตไฟฟ้า ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จำกัด(มหาชน). ราชบุรี : สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดั
ราชบุรี,  2548.
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ที่ปรึกษา
นายปีติพงษ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสมชัย เพียรสถาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการ
นายภูวพล ภานุมาศเมธี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

กองบรรณาธิการ
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม : ภาวะมลพษิ
นายประสาท ฉัตรไชยรัชต์ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม  8 ว.
นางปิยนุช สุดประเสริฐ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม  7 ว.
นายสมศักดิ์ พลายมาต นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม  7 ว.
นายคงศักดิ์ แสงพวง เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานชา่ง  6
นส. ศภุลกัษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไป, ทรัพยากรธรรมชาติ
นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม  7 ว.

จำนวนพิมพ์ 500   ฉบับ
เจ้าของ สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 ( ราชบรีุ)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์เมื่อ กนัยายน  2548
ผู้ดำเนินการจัดทำ สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 ( ราชบรีุ)

126  ถนนสมบรูณก์ลุ   ตำบลหนา้เมอืง   อำเภอเมอืง  จังหวดัราชบรีุ
โทร  0-3231-5395,  0-3231-5396     โทรสาร  0-3231-5044
Web Site   HTTP://www.reo08.mnre.go.th

   HTTP://www.envwest.com
    HTTP://www.reo08.envicluster.deqp.go.th/envicluster/

E-Mail :     reo08@mnre.go.th ,  reo8rb@hotmail.com
ออกแบบและพิมพ์ที่ มีโชคกราฟฟคิ 10/44 ถ.สมบูรณก์ลุ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรีุ 70000

โทร.032-310232, 09-9144987, 04-8024034
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