



สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้จัดทำ

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก พ.ศ. 2549 ในพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำหลัก คือ ลุ่มน้ำแม่กลอง
ลุ่มน้ำเพชรบุรี และลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลประจวบครีีขันธ์ เพ่ือติดตามการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมในรอบปี
ท่ีผ่านมา

สาระสำคัญในรายงานฉบบัน้ี ประกอบด้วยประมวลผลการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม พร้อมทัง้การวเิคราะหค์ณุภาพสิง่แวดลอ้ม เพือ่รับทราบการเปลีย่นแปลง ของสภาพแวดลอ้ม
อันเปน็ประโยชน ์ตอ่การวเิคราะหป์ญัหาและแนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ พร้อมทัง้นำผลการรายงานสถานการณ์
ไปสู่การกำหนดกรอบ และทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ
เขตการปกครองและประชากร เป็นต้น สถานการณคุ์ณภาพแหล่งน้ำ คุณภาพอากาศ และการจดัการมูลฝอย
รวมถึงประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ  สถานการณเ์ร่ืองร้องเรียน และการดำเนนิงานของภาคสว่นต่างๆ
ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเฝ้าระวังป้องกันสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันตก

ในการน้ี สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสน้ี  ท่ีหน่วยงาน ต่างๆ
ได้สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานครัง้น้ี และหวังว่ารายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนนิงาน
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป ได้เข้าใจและตระหนักในความสำคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

      (ดร. กฤษณา เชยพนัธุ)์
       ผู้อำนวยการสำนกังานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 8
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บทท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
1.1  พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ
1.2  สภาพทางภูมิศาสตร์
1.3  ลักษณะภูมิประเทศ
1.4  เขตการปกครองและประชากร
1.5  สภาพภูมิอากาศ
1.6  แหล่งกำเนิดมลพิษ
1.7  ทรัพยากรธรรมชาติ
1.8 ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม

บทที ่2 ข้อมูลดา้นสิง่แวดลอ้ม / คุณภาพสิง่แวดลอ้ม : ภาวะมลพษิ
2.1  สถานการณคุ์ณภาพน้ำแหล่งน้ำ ปี 2549
2.2  สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2.3  สถานการณ์การจัดการมูลฝอย

บทท่ี 3 ประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีสำคัญ
3.1  การลักลอบท้ิงกากของเสียบริเวณหุบเขารางเฆ่
3.2  กรณีรถบรรทุกกรดไนตริกตกลงคลองชลประทาน
3.3  กรณีวัดถ้ำยอดทองท่ีได้รับผลกระทบจากเหมืองหิน
3.4  สารเคมีตกค้างในโรงงานเดดอง ไพม์ เคม (ประเทศไทย) จำกัด

บทท่ี 4  สถานการณเ์ร่ืองร้องเรียน

บทท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1  แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2550 – 2554
5.2  การดำเนินการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้น และรายงาน
        การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
       จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบครีีขันธ์
5.3  การมีส่วนร่วมของประชาชน
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ตารางท่ี 1.1   ตารางแสดงพืน้ท่ีลุ่มน้ำหลักในเขตรบัผิดชอบของ สสภ.8    1
ตารางท่ี 1.2   ตารางแสดง พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสสภ.8    4
ตารางที ่1.3   ตารางแสดงประชากรและหลงัคาเรอืน ระหว่างป ี2545 – 25487    6
ตารางท่ี 1.4   ตารางแสดงเขตการปกครองและประชากร    7
ตารางท่ี 1.5   ตารางแสดงความหนาแนน่ประชากร    7
ตารางท่ี 1.6   ตารางแสดงการคาดหมายปรมิาณฝน (มิลลิเมตร) พ.ศ. 2549 ช่วงฤดูฝน

        ในเขตพืน้ทีภ่าคกลาง    9
ตารางที ่1.7   ตารางแสดงอณุหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศาเซลเซยีส) ปี 2547 – 2548

        ของจงัหวัดกาญจนบรีุ  10
ตารางที ่1.8   ตารางแสดงอณุหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศาเซลเซยีส) ปี 2547 – 2548

        ของจงัหวดัราชบรีุ  11
ตารางที ่1.9   ตารางแสดงอณุหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศาเซลเซยีส) ปี 2547 – 2548

        ของจงัหวดัเพชรบรีุ  13
ตารางที ่1.10 ตารางแสดงอณุหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศาเซลเซยีส) ปี 2547 – 2548

        ของจังหวัดประจวบครีีขันธ์  15
ตารางท่ี 1.11 ตารางแสดงจำนวนโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ท่ี สสภ.8  16
ตารางท่ี 1.12 ตารางแสดงจำนวนโรงฆา่สัตว์ในพ้ืนท่ี สสภ.8  17
ตารางท่ี 1.13 ตารางแสดงจำนวนฟารม์สุกรในพ้ืนท่ี สสภ.8  17
ตารางท่ี 1.14 ตารางแสดงจำนวนโรงโมหิ่นในพ้ืนท่ี สสภ.8  18
ตารางท่ี 1.15 ตารางแสดงพืน้ท่ีการปกคลุมป่าไม้ พ.ศ.2547 และ 2548 รวมท้ัง 5 จังหวัด

        ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่8  19
ตารางท่ี 1.16 ตารางแสดงประเภทพืน้ท่ีป่าไม้ (ตร.กม.) พ.ศ.2547 และ 2548 รวมท้ัง 5 จังหวัด

        ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่8  19
ตารางที ่2.1   ตารางแสดงคา่เฉล่ียคุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลอง จำนวน 3 คร้ัง ปี 2549  29
ตารางที ่2.2   ตารางแสดงคา่เฉล่ียคุณภาพนำ้แม่น้ำแควใหญ ่จำนวน 3 คร้ัง ปี 2549  30
ตารางที ่2.3   ตารางแสดงคา่เฉล่ียคุณภาพน้ำแม่น้ำแควนอ้ย จำนวน 3 คร้ัง ปี 2549  31
ตารางที ่2.4   ตารางแสดงคา่เฉล่ียคุณภาพนำ้แม่น้ำเพชรบรีุ จำนวน 2 คร้ัง ปี 2549  33
ตารางที ่2.5   ตารางแสดงคา่เฉล่ียคุณภาพน้ำแม่น้ำปราณบรีุ จำนวน 2 คร้ัง ปี 2549  34
ตารางที ่2.6   ตารางแสดงคา่เฉล่ียคุณภาพน้ำแม่น้ำกุยบุรี จำนวน 2 คร้ัง ปี 2549  35
ตารางที ่2.7   ตารางแสดงคา่เฉล่ียคุณภาพน้ำคลองดำเนนิสะดวก จำนวน 3 คร้ัง ปี 2549  36
ตารางท่ี 2.8   ตารางสรุปคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 1

 อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2549  39
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินรอบบริเวณจุดเกิดเหตุ

      ครัง้ที ่1 (วันที ่30 พฤษภาคม 2549)  49
ตารางท่ี 3.2 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินรอบบริเวณจุดเกิดเหตุ

      ครัง้ที ่2 (วันที ่17 กรกฎาคม 2549)  51
ค
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ภาพท่ี 1.1   แผนท่ีขอบเขตลุ่มน้ำหลักในพ้ืนท่ี  สสภ.8    2
ภาพท่ี 1.2   แผนท่ีขอบเขตลุ่มน้ำสาขาในพืน้ท่ี  สสภ.8    3
ภาพท่ี 1.3   แผนภูมิแสดงขนาดพืน้ท่ี (ตารางกโิลเมตร) ท้ัง 5 จังหวัด

     ในเขตรบัผิดชอบของ สสภ.8    4
ภาพท่ี 1.4   แผนท่ีเส้นช้ันความสงูในพ้ืนท่ี สสภ.8    5
ภาพท่ี 1.5   แผนภูมิแสดงความหนาแนน่ของประชากร (คน/ตร.กม.)

     ในพืน้ที ่5 จงัหวดั ของ สสภ.8    8
ภาพท่ี 1.6   กราฟแสดงอณุหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศาเซลเซยีส) ของจังหวัดกาญจนบรีุ

     ป ี2547 – 2548  10
ภาพท่ี 1.7   กราฟแสดงอณุหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศาเซลเซยีส) ของจังหวัดราชบุรี

     ป ี2547 – 2548  12
ภาพท่ี 1.8   กราฟแสดงอณุหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศาเซลเซยีส) ของจังหวัดเพชรบุรี

     ป ี2547 – 2548  13
ภาพท่ี 1.9   กราฟแสดงอณุหภูมิเฉล่ียรายเดือน (องศาเซลเซยีส) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ป ี2547 – 2548  15
ภาพท่ี 1.10 แสดงบ้านไม้เรือนแถวริมฝ่ังคลอง  24
ภาพท่ี 1.11 แผนท่ีแสดงองค์ประกอบชุมชนในปัจจุบันของพ้ืนท่ีอัมพวา  25
ภาพท่ี 1.12 แผนท่ีแสดงการสรุปฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

     เพ่ือประกอบการกำหนดแผนงานและมาตรการของพืน้ท่ีอัมพวา  25
ภาพท่ี 2.1   กราฟแสดงคณุภาพน้ำแหล่งน้ำ พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

     สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ปี 2547 – 2549  27
ภาพท่ี 2.2   กราฟแสดงคณุภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ปี 2547 – 254941  27
ภาพท่ี 2.3   กราฟแสดงคณุภาพน้ำแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี และ ลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเล

     อ่าวไทยตะวนัตก ปี 2547 – 2549  28
ภาพท่ี 2.4   แสดงสถานเีก็บตัวอย่างน้ำ สถานี MK08 แม่น้ำแม่กลอง  29
ภาพท่ี 2.5   แสดงสถานเีก็บตัวอย่างน้ำ สถานี MN2.5 แม่น้ำแควน้อย  31
ภาพท่ี 2.6   แสดงลักษณะลำนำ้แม่น้ำเพชรบุรี  32
ภาพท่ี 2.7   แสดงบริเวณคลองดำเนนิสะดวก  35
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ภาพท่ี 2.8   น้ำตกเอราวัณ  36
ภาพท่ี 2.9   แสดงการเกบ็ตัวอย่างน้ำบริเวณน้ำตกป่าละอู  37
ภาพท่ี 2.10 เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ  38
ภาพท่ี 2.11 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  40
ภาพท่ี 2.12 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ท่ีจังหวัดราชบุรี  40
ภาพท่ี 2.13 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  41
ภาพท่ี 2.14 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ท่ีจังหวัดเพชรบุรี  41
ภาพท่ี 2.15 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนท่ี

     จังหวัดประจวบครีีขันธ์  42
ภาพท่ี 2.16 กราฟแสดงวิธีการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  42
ภาพท่ี 2.17 กราฟแสดงวิธีการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ท่ีจังหวัดราชบุรี  43
ภาพท่ี 2.18 กราฟแสดงวิธีการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ท่ีจังหวัดเพชรบุรี  43
ภาพท่ี 2.19 กราฟแสดงวิธีการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  44
ภาพท่ี 2.20 กราฟแสดงการเกบ็ขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนท่ี สสภ.8  45
ภาพท่ี 3.1   แสดงบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ  46
ภาพท่ี 3.2   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     ได้เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ี  48
ภาพท่ี 3.3   เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และส่ือมวลชน ร่วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ี  48
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  ⌫ 
สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 (สสภ.8)มีพ้ืนท่ีดำเนินงานตามการจดัการพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ 3 ลุ่มน้ำหลัก

ไดแ้ก ่ลุ่มนำ้แมก่ลอง ลุ่มนำ้เพชรบรีุ และลุม่นำ้ชายฝัง่ทะเลประจวบครีีขนัธ ์ทัง้นี ้ยึดขอบเขตการปกครอง 5
จังหวัด เพ่ือครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ำดังกล่าวให้มากท่ีสุด

ลุ่มนำ้แมก่ลอง ประกอบดว้ย จงัหวัดกาญจนบรีุ จงัหวัดราชบรีุ และจงัหวัดสมทุรสงคราม ซึง่
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ด้านตะวันออกบางส่วนครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ำท่าจีน

ลุ่มน้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำน้ี
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำนี้

และมีพ้ืนท่ีบางส่วนครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออก
โดยมรีายละเอยีดพืน้ทีลุ่่มนำ้หลกั และลุม่นำ้สาขา ดงัตารางที ่1.1 และตาราง   ภาคผนวกที ่1.1

ตามลำดับ



⌫ 

ตารางที ่1.1 พ้ืนท่ีลุ่มน้ำหลกัในเขตรบัผิดชอบของ สสภ.8

ลำดับ ชื่อลุ่มน้ำหลัก           พื้นที่ (ตร.ม.) พ้ืนท่ี (ตร.กม.)      พืน้ที ่(ไร่)
    1 ลุ่มน้ำแม่กลอง    22,074,465,262.42    22,074.47    13,796,540.79
    2 ลุ่มน้ำเพชรบุรี       6,247,777,007.70      6,247.78      3,904,860.63
    3 ลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลประจวบครีีขันธ์      6,781,735,441.54      6,781.74      4,238,584.65
                                     รวม                                     35,103,977,711.66    35,103.99    21,939,986.07

ท่ีมา : วิเคราะหพ้ื์นทีจ่ากขอ้มูลสารสนเทศภมิูศาสตร ์กรมทรพัยากรนำ้, 2548
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ภาพที ่1.1  แผนทีข่อบเขตลุม่นำ้หลกัในพืน้ที ่ สสภ.8
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ภาพที ่1.2 แผนทีข่อบเขตลุม่น้ำสาขาในพืน้ท่ี  สสภ.8
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พื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.8 ตามขอบเขตการปกครอง มีทั้งหมด 5 จังหวัด
ประกอบดว้ย  จงัหวดักาญจนบรีุ เพชรบรีุ ราชบรีุ สมทุรสงคราม และประจวบครีีขนัธ ์มพ้ืีนที่
รวมกนัประมาณ 37,579.44 ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 23,487,148.76 ไร ่โดยจงัหวดั ทีม่ี
พื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1.2

ตารางท่ี 1.2 พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสสภ.8

ลำดบั                     จงัหวดั    พ้ืนท่ี (ตร.ม.)     พืน้ที ่(ตร.กม.)         พื้นที่ (ไร่)
    1       จังหวัดกาญจนบรีุ  19,391,110,000          19,391.11      12,119,443.75
    2       จังหวัดประจวบครีีขันธ์    6,413,194,000            6,413.19        4,008,246.25
    3       จงัหวดัเพชรบรีุ    6,171,836,000            6,171.84         3,857,397.5
    4       จงัหวดัราชบรีุ    5,189,967,000            5,189.97         3,243,729.38
    5        จังหวัดสมุทรสงคราม        413,331,000                413.33            258,331.88
                                    รวม  37,579,438,000          37,579.44       23,487,148.76

ท่ีมา : วิเคราะหพ้ื์นทีจ่ากขอ้มูลสารสนเทศภมิูศาสตร ์กรมทรพัยากรนำ้, 2548

ภาพที ่1.3 แผนภมิูแสดงขนาดพืน้ท่ี (ตารางกโิลเมตร) ท้ัง 5 จังหวดัในเขตรบัผิดชอบของ สสภ.8
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ลักษณะพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่ภูเขาและที่สูง ตอนกลางเป็นที่ราบสลับกับภูเขาลูกโดด ด้าน
ทศิตะวนัออกเปน็ทีร่าบลุม่แมน่ำ้ และทีร่าบลุม่ชายฝัง่ทะเล โดยจงัหวดัสมทุรสงคราม  พ้ืนทีส่ว่นใหญเ่ปน็
ท่ีราบชายฝ่ังทะเล

พ้ืนทีส่ว่นใหญ ่มคีวามลาดชนัตัง้แต ่0-5 % รองลงมามคีวามลาดชนัมากกวา่ 35 %  ในดา้นตะวนัตก
ของพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ต้ังแต่ 0 -1,700 เมตร

ภาพที ่1.4 แผนทีเ่ส้นช้ันความสงูในพืน้ท่ี  สสภ.8
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ประชากรในปี 2548 มีการเปล่ียนแปลงของจำนวนประชากรเพิม่มากข้ึนในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี และประจวบครีีขันธ์ มีเพียงจังหวัดสมุทรสงครามเทา่น้ัน ท่ีมีประชากรลดลง โดยจังหวัด กาญจนบรีุ
และประจวบครีีขันธ์ มีประชากรชายมากกวา่ประชากรหญงิ ส่วนจังหวัดราชบรีุ สมุทรสงคราม และเพชรบรีุ
ประชากรหญิงมากกว่าประชากรชาย และท้ัง 5 จังหวัด มีจำนวนหลังคาเรือนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี

ตารางที ่1.3 แสดงประชากรและหลงัคาเรอืน ระหว่างป ี2545 - 2548

ท่ีมา : ประกาศสำนกัทะเบยีนกลาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 – 2548, กรมการปกครอง(http://www.dopa.go.th/)

2545
2546
2547
2548
2545
2546
2547
2548
2545
2546
2547
2548
2545
2546
2547
2548
2545
2546
2547
2548

กาญจนบุรี

ราชบุรี

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ประชากรชาย
       (คน)

405,787
402,826
408,391
416,492
408,255
409,832
399,294
403,218
99,454
98,809
94,060
93,893

224,942
224,913
218,498
219,885
248,551
250,121
241,289
245,570

ประชากรหญิง
        (คน)

396,049
394,513
401,874
409,677
422,020
423,902
415,783
420,276
105,681
105,189
101,152
101,175
236,397
236,825
232,531
234,097
239,926
242,359
238,399
241,227

ประชากรรวม
         (คน)

801,836
797,339
810,265
826,169
830,275
833,734
815,077
823,494
205,135
203,998
195,218
195,068
461,339
461,738
451,029
453,982
488,477
492,480
479,688
486,797

      จำนวน
  หลงัคาเรอืน

231,313
238,719
248,238
257,048
216,735
223,878
231,865
238,990
48,082
49,546
50,892
51,964

136,788
140,651
145,066
149,442
144,576
150,820
158,372
165,927

จังหวัด ปี



  7 ⌫ 

ทัง้ 5 จงัหวดั ประกอบดว้ย 40 อำเภอ 2 กิง่อำเภอ เทศบาลเมอืง 10 แหง่ เทศบาลตำบล 73 แหง่ และ
องค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 344 แห่ง

ในป ี2548 ทัง้ 5 จงัหวดัมปีระชากรวมทัง้สิน้ จำนวน 2,785,510 คน แบง่เปน็ประชากรชาย จำนวน
1,379,058 คน และประชากรหญงิจำนวน 1,406,452 คน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปท่ีีผ่านมาจำนวน 34,233 คน

ตารางท่ี 1.4 แสดงเขตการปกครองและประชากร

กาญจนบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
        รวม

13 / -
9 / 1
3 / -
8 / -
7 / 1
40 / 2

2
3
1
2
2

10

25
22
4
9

13
73

94
86
30
73
45

328

416,492
403,218
93,893

219,885
245,570

1,379,058

409,677
420,276
101,175
234,097
241,227

1,406,452

826,169
823,494
195,068
453,982
486,797

2,785,510

จังหวัด อำเภอ/ก่ิง เขต
ทม. ทต. อบต. ชาย หญิง รวม

ประชากร 1/

ท่ีมา : 1/ ประกาศสำนกัทะเบยีนกลาง ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548, กรมการปกครอง    (http://www.dopa.go.th/)

 ความหนาแน่นของประชากรเฉลีย่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา คือ 74.12 คน/ตารางกิโลเมตร หรือ  3.23 คน /
หลังคาเรอืน ท้ังนีจั้งหวัดสมทุรสงคราม ยังมคีวามหนาแนน่ของประชากรมากทีสุ่ด คือ    471.94  คน / ตาราง
กิโลเมตร  หรือ 3.75 คน/หลังคาเรือน รองลงมา คือ จังหวัดราชบุรี มีความหนาแน่น 158.67 คน/ตารางกิโลเมตร
หรือ 3.45 คน/หลังคาเรอืน

กาญจนบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
           รวม

19,391.11
5,189.97

413.33
6,171.84
6,413.19

37,579.44

826,169
823,494
195,068
453,982
486,797

2,785,510

257,048
238,990
51,964

149,442
165,927
863,371

42.60
158.67
471.94
73.56
75.90
74.12

3.21
3.45
3.75
3.04
2.93
3.23

จังหวัด พ้ืนท่ี
(ตร.กม.)1/

ประชากรรวม
(คน)1/

จำนวน
หลังคาเรือน2/

ความหนาแน่นประชากร
คน/พื้นที่
(ตร.กม.)

คน/
หลังคาเรือน

ตารางท่ี 1.5 แสดงความหนาแนน่ประชากร

ท่ีมา : 1/ วิเคราะหพ้ื์นทีจ่ากขอ้มูลสารสนเทศภมิูศาสตร ์กรมทรพัยากรนำ้
2/ ประกาศสำนกัทะเบยีนกลาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548, กรมการปกครอง
   (http://www.dopa.go.th/)



  8 ⌫ 

ภาพท่ี 1.5 แผนภูมิแสดงความหนาแนน่ของประชากร (คน/ตร.กม.) ในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ของสสภ.8

  

จากข้อมูลการตรวจวัดสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพภูมิอากาศระหว่าง
เดอืนมกราคม 2548 – ธนัวาคม 2548 พบวา่อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปอียู่ในชว่ง 26.23 – 28.60 องศาเซลเซยีส โดย
จังหวัดท่ีมีอากาศร้อนมากท่ีสุด คือจังหวัดกาญจนบุรี วัดได้ 41.3 องศาเซลเซียส ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาทองผาภูมิ
ส่วนปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศเฉลีย่ตลอดท้ังปี มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 69.96 – 79.76

จากการตรวจวดัปริมาณนำ้ฝนระหว่างเดอืนมกราคม 2548 – ธันวาคม 2548 พบว่าจังหวัดกาญจนบรีุ
มีปริมาณฝนตกรวมท้ังปีสูงท่ีสุด คือ 1,972.80 มิลลิเมตร (สถานีอุตุนิยมวิทยาทองผาภูมิ) และมีจำนวนวันท่ี ฝนตก
170 วัน รองลงมาได้แก่จังหวัดราชบุรีมีปริมาณฝนตกรวมทั้งปี 1,149.80 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่
ฝนตก 128 วัน ส่วนจังหวัดท่ีมีปริมาณฝนตกรวมท้ังปีน้อยท่ีสุดคือ จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 868.30 มิลลิเมตร

ทัง้นีใ้นป ี2549 สำนกัพฒันาอตุนุยิมวทิยา กรมอตุนุยิมวทิยา มกีารคาดหมายลกัษณะอากาศในชว่ง
ฤดูฝน ในเขตพืน้ท่ีภาคกลาง รายละเอียดดังตารางที ่1.6
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ตารางที ่1.6 แสดงการคาดหมายปรมิาณฝน (มิลลิเมตร) พ.ศ. 2549
ช่วงฤดูฝนในเขตพื้นที่ภาคกลาง

ท่ีมา :   สำนกัพัฒนาอตุุนิยมวิทยา กรมอตุุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร (พฤษภาคม 2549)
หมายเหต ุ : 1/ ค่าปกต ิหมายถงึ ปริมาณฝนเฉลีย่ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514 – 2543)

2/ การคาดหมายสภาวะฝนนี ้เปน็การคาดหมายลว่งหนา้ระยะยาวนาน จึงอาจคลาดเคลือ่นได้

จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศจำนวน 2 แห่ง ดังน้ี
ก. สถานอุีตุนิยมวิทยากาญจนบรีุ
- อุณหภูมิ (Temperature) ในปี 2548 มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีวัดได้ 28.30 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉล่ียท้ังเดือนสูงสุด คือเดือนมิถุนายน วัดได้ 29.62 องศาเซลเซียส เฉล่ียท้ังเดือนต่ำสุด คือ   เดือน ธันวาคม
วัดได้ 24.81 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้  41.00 องศาเซลเซียส และเดือน
ธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำท่ีสุด วัดได้ 33.7 องศาเซลเซียส

- ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศเฉล่ียตลอดท้ังปี มีค่า ร้อยละ
69.96 โดยเดือนท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ำสุด คือเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าร้อยละ 15 และเดือน ท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด
คือเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน มีค่าร้อยละ 97

- ปริมาณน้ำฝน (Rainfall) ปริมาณน้ำฝนรวมท้ังปี 1,164.2  มิลลิเมตร โดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยสูงสุด คือเดือนตุลาคม มีปริมาณฝน 282.5 มิลลิเมตร เดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีฝน จำนวนวันที่มีฝนตก
ตลอดท้ังปีวัดได้ 114 วัน

ข. สถานอุีตุนิยมวิทยาทองผาภมิู
- อุณหภูมิ (Temperature) ในปี 2548 มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีวัดได้  26.23  องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉล่ียท้ังเดือนสูงสุด คือเดือนเมษายน วัดได้ 30.14 องศาเซลเซียส เฉล่ียท้ังเดือนต่ำสุด คือ เดือน มีนาคม
วัดได้ 18.57 องศาเซลเซียส โดยวันที่ 1 เมษายน มีอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้  41.3 องศาเซลเซียส และวันที่
2-3 มกราคม มีอุณหภูมิต่ำท่ีสุด วัดได้ 10.5 องศาเซลเซียส

- ปรมิาณนำ้ฝน (Rainfall) ปรมิาณนำ้ฝนรวมทัง้ป ี1,972.8 มลิลิเมตร โดยเดอืนทีม่ปีรมิาณ
น้ำฝนเฉล่ียสูงสุด คือเดือนกรกฎาคม มีปริมาณฝน 544.0 มิลลิเมตร เดือนมกราคม ไม่มีฝน จำนวนวันท่ีมีฝนตก
ตลอดท้ังปีวัดได้ 170 วัน และวันท่ีมีฝนตกมากทีสุ่ดในรอบ 24 ช่ัวโมง คือวันท่ี 14 กันยายน มีปริมาณฝน 100.3
มิลลิเมตร

เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) 2/

150 – 200
120 – 170
120 – 170
170 – 220
250 – 300
170 – 220

- 1/

- 1/
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ตารางที ่1.7 แสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน (องศาเซลเซยีส) ปี 2547 – 2548
ของจังหวัดกาญจนบรีุ

ท่ีมา :  สถานอุีตุนิยมวิทยากาญจนบรีุ กรมอตุุนิยมวิทยา, 2548

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
     เฉล่ียท้ังปี

26.17
26.84
30.24
31.43
29.01
28.33
28.98
28.56
28.04
27.76
27.91
24.86
28.18

26.05
29.2

29.23
30.98
30.27
29.62
28.65
28.33
28.23
27.21
27.04
24.81
28.30

เดือน
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซี่ยส)

ปี 2547 ปี 2548

ภาพที ่1.6 กราฟแสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน (องศาเซลเซยีส) ของจงัหวดักาญจนบรีุ ปี 2547 - 2548

จงัหวดักาญจนบรีุ (สถานอุีตนุยิมวิทยากาญจนบรีุ)
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จังหวัดราชบุรี มีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศจำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี
- อุณหภูมิ (Temperature)  ในปี 2548   มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปีวัดได้  28.60  องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

เฉล่ียท้ังเดือนสูงสุด คือเดือนเมษายน วัดได้ 31.30 องศาเซลเซยีส เฉล่ียท้ังเดือนต่ำสุด คือ เดือน ธันวาคม วัดได้
25.00 องศาเซลเซียส โดยวันที่ 5 พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 39.5 องศาเซลเซียส และวันที่
3  มกราคม มีอุณหภูมิต่ำท่ีสุด วัดได้ 13.9 องศาเซลเซียส

- ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ เฉล่ียตลอดท้ังปี มีค่า ร้อยละ
72.3 โดยเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด คือเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าร้อยละ 39 และ
เดือนท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด คือเดือนกันยายน มีค่าร้อยละ 96

- ปรมิาณนำ้ฝน (Rainfall) ปรมิาณนำ้ฝนรวมทัง้ป ี1,149.8 มลิลิเมตร โดยเดอืนทีม่ปีรมิาณ
น้ำฝนเฉล่ียสูงสุด คือเดือนตุลาคม มีปริมาณฝน 441.5 มิลลิเมตร เดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีฝน จำนวนวันท่ีมีฝนตก
ตลอดท้ังปีวัดได้ 128 วัน

ตารางที ่1.8 แสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน (องศาเซลเซยีส) ปี 2547 – 2548
ของจังหวัดราชบุรี

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
     เฉล่ียท้ังปี

26.4
27

29.8
31.2
34.3
28.9
29.6
29.3
28.6
27.7
27.8
24.8

28.78

26.1
28.9
29.1
31.3

31
30.1
28.8
28.9
28.7
27.8
27.4

25
28.60

เดือน
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซี่ยส)

ปี 2547 ปี 2548

ท่ีมา : สถานอุีตุนิยมวิทยาราชบรีุ กรมอตุุนิยมวิทยา, 2548
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ภาพที ่1.7 กราฟแสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน (องศาเซลเซยีส) ของจงัหวดัราชบรีุ ปี 2547 – 2548

จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศจำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
- อุณหภูมิ (Temperature) ในปี 2548 มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี วัดได้ 28.42 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉล่ียท้ังเดือนสูงสุด คือเดือนกรกฎาคม วัดได้ 30.82 องศาเซลเซียส เฉล่ียท้ังเดือนต่ำสุด คือ  เดือน มกราคม
วัดได้ 25.22 องศาเซลเซียส โดยวันที่ 2 มิถุนายน และ 17 สิงหาคม มีอุณหภูมิสูงที่สุด    วัดได้ 36.5
องศาเซลเซียส และวันท่ี 3 มกราคม มีอุณหภูมิต่ำท่ีสุด วัดได้ 16.4 องศาเซลเซียส

- ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศเฉล่ียตลอดท้ังปี มีค่าร้อยละ
79.76 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียท้ังเดือนสูงสุด คือเดือนตุลาคม มีค่าร้อยละ 100 เฉล่ียท้ังเดือนต่ำสุด คือเดือน มกราคม
มีค่าร้อยละ 38

- ปริมาณน้ำฝน (Rainfall) ปริมาณน้ำฝนรวมท้ังปี 868.8 จำนวนวันท่ีมีฝนตกตลอดท้ังปีวัดได้
102 วัน และวันท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในรอบ 24 ช่ัวโมง คือวันท่ี 23 ตุลาคม มีปริมาณฝน 108.4 มิลลิเมตร

จงัหวดัราชบรุ ี (สถานอุีตนุยิมวิทยาราชบรีุ)
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ตารางที ่1.9 แสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน (องศาเซลเซยีส) ปี 2547 – 2548
ของจังหวัดเพชรบุรี

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
     เฉล่ียท้ังปี

25.7
26.4
28.6
29.9

29
28.8
28.8
28.7
28.1

28
28.1
25.1

27.93

25.22
27.86
28.16
29.77
30.22
29.89
30.82
29.5

28.87
28.09
27.37
25.32
28.42

เดือน
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซี่ยส)

ปี 2547 ปี 2548

ท่ีมา : สถานอุีตุนิยมวิทยาเพชรบรีุ กรมอตุุนิยมวิทยา, 2548

จังหวดัรเพชรบรีุ  (สถานอุีตนุยิมวิทยาเพชรบรีุ)

ภาพที ่1.8 กราฟแสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน (องศาเซลเซยีส) ของจงัหวดัเพชรบรีุ ปี 2547 – 2548
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศจำนวน 3 แห่ง ดังน้ี
ก. สถานอุีตุนิยมวิทยาประจวบครีีขันธ์
- อุณหภูมิ (Temperature) ในปี 2548 มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี วัดได้ 28.00 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉล่ียท้ังเดือนสูงสุด คือเดือนเมษายน วัดได้ 29.92 องศาเซลเซียส เฉล่ียท้ังเดือนต่ำสุด คือเดือน มกราคม
วัดได้ 25.36 องศาเซลเซียส โดยวันที่ 28 เมษายน มีอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 37.9 องศาเซลเซียส และ
วันท่ี 4 มกราคม มีอุณหภูมิต่ำท่ีสุด วัดได้ 17.2 องศาเซลเซียส

- ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศเฉล่ีย ตลอดท้ังปีมีค่า ร้อยละ
75.95 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งเดือนสูงสุด คือเดือนตุลาคม มีค่าร้อยละ 80.18 เฉลี่ยทั้งเดือนต่ำสุด คือ
เดือนธันวาคม มีค่าร้อยละ 70.53 โดยวันท่ี 6 มีนาคม มีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ำท่ีสุด คือร้อยละ 32 และค่า ความช้ืน
สัมพัทธ์สูงท่ีสุด คือวันท่ี 23 ตุลาคม และ 5 ธันวาคม มีค่าร้อยละ 98

- ปริมาณน้ำฝน (Rainfall) ปริมาณน้ำฝนรวมท้ังปี 1,081 มิลลิเมตรโดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ำฝน
เฉล่ียสูงสุด คือเดือนตุลาคม มีปริมาณฝน 276.1 มิลลิเมตร เดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีฝน จำนวนวันท่ีมีฝนตก ตลอด
ท้ังปีวัดได้ 109 วัน และวันท่ีมีฝนตกมากทีสุ่ดในรอบ 24 ช่ัวโมง คือวันท่ี 18 พฤศจิกายน     มีปริมาณฝน 116.3
มิลลิเมตร

ข. สถานอุีตนุยิมวิทยาหวัหนิ
- อุณหภูมิ (Temperature) ในปี 2548 มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปีวัดได้ 28.09 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

เฉล่ียท้ังเดือนสูงสุด คือเดือนพฤษภาคม วัดได้ 29.85 องศาเซลเซียส เฉล่ียท้ังเดือนต่ำสุด คือเดือน ธันวาคม วัดได้
25.55 องศาเซลเซยีส โดยวันท่ี 27 มิถุนายน มีอุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้  37.1 องศาเซลเซยีส และ วันท่ี 3 มกราคม
มีอุณหภูมิต่ำท่ีสุด วัดได้ 18.7 องศาเซลเซียส

- ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศเฉล่ียตลอดท้ังปีมีค่า ร้อยละ
73.38 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งเดือนสูงสุด คือเดือนตุลาคม มีค่าร้อยละ 80.25 เฉลี่ยทั้งเดือนต่ำสุด คือ
เดือนธันวาคม มีค่าร้อยละ 67.07 โดยวันท่ี 4 มกราคม และ 27 กุมภาพันธ์ มีความช้ืนสัมพัทธ์ ต่ำท่ีสุด คือร้อยละ
39 และค่าความช้ืนสัมพัทธ์สูงท่ีสุด คือวันท่ี 4 เมษายน มีค่าร้อยละ 99

- ปริมาณน้ำฝน (Rainfall) ปริมาณน้ำฝนรวมท้ังปี 1,080 มิลลิเมตรโดยเดือนท่ีมีปริมาณน้ำฝน
เฉล่ียสูงสุด คือเดือนตุลาคม มีปริมาณฝน 373.6 มิลลิเมตร เดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีฝน จำนวนวันท่ีมีฝนตกตลอด
ท้ังปีวัดได้ 111 วัน และวันท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในรอบ 24 ช่ัวโมง คือวันท่ี 23 ธันวาคม  มีปริมาณฝน 122.7 มิลลิเมตร



  15 ⌫ 

ตารางที ่1.10 แสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน (องศาเซลเซยีส) ปี 2547 – 2548
ของจงัหวดัประจวบครีีขันธ์

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
     เฉล่ียท้ังปี

25.84
26.5
28.8
30.4

28.48
28.06
28.56
27.71
27.78
27.09
27.51
25.13
27.66

25.36
27.57
28.52
29.92
29.42
29.08
27.89
29.03
28.82
27.64
27.21
25.55
28.00

เดือน
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซี่ยส)

ปี 2547 ปี 2548

ท่ีมา : สถานอุีตุนิยมวิทยาประจวบครีีขันธ ์กรมอตุุนิยมวิทยา, 2548

จงัหวดัประจวบครีีขันธ ์ (สถานอุีตนุยิมวิทยาประจวบครีีขันธ)์

ภาพที ่1.9 กราฟแสดงอณุหภมิูเฉล่ียรายเดอืน (องศาเซลเซยีส) ของจงัหวดัประจวบครีีขันธ ์ปี 2547-2548
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1.6.1 โรงงานอุตสาหกรรม

การประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 8  มีจำนวนสถานประกอบการทัง้ส้ิน 3,998 แห่ง โดยมีโรงงานทีจั่ดเป็นแหล่งกำเนดิมลพิษ คือ โรงงาน
จำพวกท่ี 2 และ 3 จำนวน 3,157 แห่ง ในจำนวนนีจั้งหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมทีจั่ดเป็นแหล่งกำเนดิมลพิษ
มากทีส่ดุคอื จงัหวดัราชบรีุ มจีำนวน 1,186 แหง่ รองลงมาไดแ้กจ่งัหวดักาญจนบรีุ เพชรบรีุ ประจวบครีีขนัธ์
และสมุทรสงคราม ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1.11

ตารางที ่1.11 จำนวนโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ท่ี สสภ.8

กาญจนบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
           รวม

461
106
180
90
4

841

211
132
98
96
58

595

612
1,054

354
332
210

2,562

1,284
1,292
632
518
272

3,998

จังหวัด
จำนวนโรงงานอตุสาหกรรม (แหง่)

จำพวกท่ี 1 จำพวกท่ี 2 จำพวกท่ี 3
รวม

ท่ีมา : กรมโรงงานอตุสาหกรรม ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มกราคม 2549 (http://www.diw.go.th/)

นอกจากน้ีได้จำแนกโรงงานทีจั่ดเป็นโรงงานท่ีมีมลพิษทางน้ำ จำนวน 40 ประเภทในพ้ืนท่ี สำนักงาน
สิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ซึง่มทีัง้หมดจำนวน 500 แหง่ ประกอบไปดว้ย โรงงานผลติภณัฑเ์ครือ่งกระเบือ้งเคลอืบ
เครื ่องปั ้นดินเผา หรือเครื ่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื ่อการดังกล่าว จำนวน 75 แห่ง
โรงงานทำอาหารหรอืเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะท่ีผนึก และอากาศเขา้ไม่ได้ จำนวน
67 แห่ง โรงงานทำปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จำนวน 54 แห่ง และโรงงาน
ทำเคร่ืองปรุงกล่ิน รส หรือสีของอาหาร จำนวน 44 แห่ง เป็นต้น รายละเอียดดังตารางภาคผนวกที ่1.2

1.6.2 โรงฆ่าสัตว์
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีจำนวนโรงฆ่าสัตว์ ทั้งสิ้น

122 แห่ง โดยจังหวัดที่มีโรงฆ่าสัตว์มากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยโรงฆ่าสัตว์ ทั้ง 122 แห่ง
แบ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 84 แห่ง และไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 38 แห่ง
ดังตารางท่ี 1.12
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ตารางที ่1.12 จำนวนโรงฆา่สัตว์ในพืน้ท่ี สสภ.8

กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
           รวม

60
36
24
2

122

54
26
3
1

84

6 1/
10
21
1

38

จังหวัด จำนวนโรงฆา่สตัว์
(แห่ง)

ระบบบำบัดน้ำเสีย
มี ไม่มี

ท่ีมา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสตัวแพทย์ ภาคตะวนัตก กรมปศสัุตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2548
หมายเหต ุ:      1/ ไมร่ะบขุ้อมูล จำนวน 1 แห่ง

1.6.3 ฟาร์มสุกร
 ฟาร์มสุกรในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีจำนวนทั้งสิ้น

911 แห่ง โดยจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมากที่สุด คือ จังหวัดราชบุรี มีจำนวนทั้งหมด 638 แห่งโดยฟาร์มสุกร
ทัง้หมดจำนวน 911 แหง่ แบง่เปน็ฟารม์สกุร ทีม่รีะบบบำบดันำ้เสยี จำนวน 142 แหง่ และไมม่รีะบบบำบดั
น้ำเสยีจำนวน 121 แห่ง ดังตารางที ่1.13

ตารางที ่1.13 จำนวนฟารม์สุกรในพ้ืนท่ี สสภ.8

กาญจนบุรี
ราชบุรี 1/

เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม 2/

รวม

1
87
2
2
-

92

30
225
44
38
1

338

15
326
37
94
9

481

46
638
83

134
10

911

42
-

46
54

-
142

4
-

37 3/

80 3/

-
121

จังหวัด
จำนวนฟารม์สุกร (แหง่)

ประเภท ก
(ขนาดใหญ่)

ประเภท ข
(ขนาดกลาง)

ประเภท ค
(ขนาดเล็ก)

รวม
ระบบบำบัดน้ำเสีย

มี ไม่มี

ท่ีมา :   ศูนย์วิจัยและพฒันาการสตัวแพทย ์ภาคตะวนัตก กรมปศสัุตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2548
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หมายเหต ุ: 1/ ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ณ เดือนธันวาคม 2546
2/ ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ณ เดือนธันวาคม 2548
3/ ไม่ระบุข้อมูล จำนวน 1 แห่ง

- ฟาร์มประเภท ก (ขนาดใหญ่) หมายถึง ฟาร์มสุกรท่ีมีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์รวมกันเกินกว่า  600 หน่วย
-  ฟาร์มประเภท ข (ขนาดกลาง) หมายถึง ฟาร์มสุกรท่ีมีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์รวมกันต้ังแต่ 60-600 หน่วย
-  ฟาร์มประเภท ค (ขนาดเล็ก)  หมายถึง ฟาร์มสุกรท่ีมีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์รวมกันต้ังแต่  6   หน่วย แต่

ไม่เกิน 60 หน่วย
   (น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ 1 หน่วย หมายถึง น้ำหนักสุทธิของสกุรพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ สุกรขุน หรือ

ลูกสุกรชนิดใดชนิดหน่ึงหรือต้ังแต่สองชนิดข้ึนไป ท่ีมีน้ำหนักรวมกันเท่ากับ 500 กิโลกรัม)

1.6.4 โรงโม่หิน
 โรงโม ่บด หรือย่อยหิน จดัเปน็แหลง่กำเนดิมลพษิทีส่ำคญัอกีแหง่หนึง่ โรงโมหิ่นในพืน้ที่

รับผดิชอบสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 มจีำนวนทัง้หมด 35 แหง่ โดยจงัหวดัทีม่โีรงโมหิ่นมากทีส่ดุ คอื
จังหวัดราชบรีุ รองลงมาคอื จังหวัดประจวบครีีขันธ์ กาญจนบรีุ และเพชรบรีุ ส่วนจังหวัดสมทุรสงครามไมมี่
โรงโม่หิน รายละเอียดดังตารางท่ี 1.14

ตารางที ่1.14 จำนวนโรงโมหิ่นในพืน้ท่ี สสภ.8

จำนวนโรงโมหิ่น
 (แหง่)

    1 กาญจนบุรี     5
    2 ราชบุรี    18
    3 เพชรบุรี     4
    4 ประจวบคีรีขันธ์     8
    5 สมุทรสงคราม     0

รวม    35

ลำดับ จังหวัด

   ท่ีมา : สำนักงานควบคุมโรคท่ี 4 (ราชบุรี) กรมควบคุมโรค, 2549

  
1.7.1 ทรัพยากรป่าไม้

(ก) สถานการณ์
ทรัพยากรป่าไม้ มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ

ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม คือเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ เป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาหาความรู้
แหล่งกำเนิดต้นน้ำ โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วยรักษาความสมดุลย์ของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชวีภาพ
แม้ป่าไม้ถูกจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดไปและสามารถทดแทนได้ก็ตาม(renewable resources)
แต่จากความเจรญิเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกจิ และสังคม ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลง และเส่ือมโทรม
ลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
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พ้ืนทีโ่ดยรวมทัง้ 5 จงัหวดั ในเขตรบัผดิชอบของสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 มทีัง้หมด ประมาณ
23,490,603 ไร่ หรือ 37,584.97 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนท่ีป่าไม้รวมท้ังหมด ในปี พ.ศ. 2548 ประมาณ 11,892,655
ไร่ หรือ 19,028.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.63 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 0.09

ตารางที ่1.15 แสดงพืน้ท่ีการปกคลุมป่าไม้ พ.ศ.2547 และ 2548 รวมท้ัง 5 จังหวัด
ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคท่ี 8

ราชบุรี
กาญจนบรีุ
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
รวมท้ัง 5 จังหวดั

5,189.97
19,390.11

413.61
6,176.29
6,414.99

37,584.97

3,243,730
12,118,817

258,504
3,860,183
4,009,369

23,490,603

1,607.04
11,630.14

12.76
3,312.56
2,498.89

19,061.39

1,004,401
7,268,841

7,972
2,070,348
1,561,809

11,913,371

30.96
59.98
3.08

53.63
38.95
50.72

1,606.99
11,622.65

12.76
3,294.72
2,491.12

19,028.24

1,004,369
7,264,158

7,972
2,059,203
1,556,953

11,892,655

30.96
59.94
3.08

53.34
38.83
50.63

จังหวัด พื้นที่จังหวัด
(ตร.กม.)

พื้นที่จังหวัด
(ไร่) พ้ืนท่ีป่า

(ตร.กม.)
พ้ืนท่ีป่า

(ไร่) ร้อยละ พ้ืนท่ีป่า
(ตร.กม.)

พ้ืนท่ีป่า
(ไร่) ร้อยละ

ปี 2547 ปี 2548

ที่มา : การประเมนิและตดิตามการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่า่ไมโ้ดยการสำรวจขอ้มลูจากระยะไกล
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (23 ธันวาคม 2548)

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลภาพดาวเทียมท่ีใช้ในการแปลตคีวามการปกคลมุป่าไม้ปี 2547 บันทึกค่าระหว่าง
 เดอืนธนัวาคม 2546 – เมษายน 2547

2 ข้อมูลภาพดาวเทียมท่ีใช้ในการแปลตคีวามการปกคลมุป่าไม้ปี 2548 บันทึกค่าระหว่าง
เดอืนมกราคม 2548 – เมษายน 2548

ตารางที ่1.16 แสดงประเภทพืน้ท่ีป่าไม้ (ตร.กม.) พ.ศ.2547 และ 2548  รวมท้ัง 5 จังหวัด
ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคท่ี 8

ราชบุรี
กาญจนบรีุ
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
รวมท้ัง 5 จังหวดั

5,189.97
19,390.11

413.61
6,176.29
6,414.99

37,584.97

จังหวัด
พื้นที่
จังหวัด

(ตร.กม.)
1,607.04

11,630.14
0.00

3,274.10
2,496.35

19,007.63

0.00
0.00

12.76
38.45
2.54

53.75

1,607.04
11,630.14

12.76
3,312.56
2,498.89

19,061.39

30.96
59.98
3.08

53.63
38.95
50.72

1,606.99
11,622.65

0.00
3,256.30
2,488.58

18,974.52

0.00
0.00

12.76
38.42
2.54

53.72

1,606.99
11,622.65

12.76
3,294.72
2,491.12

19,028.24

30.96
59.94
3.08

53.34
38.83
50.63

พ้ืนท่ีป่าไม้ปี 2547 (ตร.กม.) พ้ืนท่ีป่าไม้ปี 2548 (ตร.กม.)
ป่าบก ป่า

ชายเลน
รวม
พ้ืนท่ี
ป่าไม้

%
พ้ืนท่ี
ป่าไม้

ป่าบก ป่า
ชายเลน

รวม
พ้ืนท่ี
ป่าไม้

%
พ้ืนท่ี
ป่าไม้

ท่ีมา : การประเมนิและตดิตามการเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีป่าไมโ้ดยการสำรวจขอ้มูลจากระยะไกล
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (23 ธันวาคม 2548)

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลภาพดาวเทียมท่ีใช้ในการแปลตคีวามการปกคลมุป่าไม้ปี 2547 บันทึกค่าระหว่าง
 เดอืนธนัวาคม 2546 – เมษายน 2547

2 ข้อมูลภาพดาวเทียมท่ีใช้ในการแปลตคีวามการปกคลมุป่าไม้ปี 2548 บันทึกค่าระหว่าง
    เดอืนมกราคม 2548 – เมษายน 2548
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 (ข) การดำเนนิงาน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2548 นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)

มอบหมายใหรั้ฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (นายยงยทุธ   ตยิะไพรชั) เปน็
ผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ประเทศไทยมีแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อนเพื่อ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื ่องแนวเขตที่ดินภายใต้ “โครงการจัดทำแผนที่ฐานในการกำหนดแนวเขต
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ท่ีดิน (Reshape)” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ท่ีมาตราส่วน 1:4,000

2.  เพ่ือใช้แก้ปัญหาข้อขัดแย้งเก่ียวกับท่ีดินเพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ท่ีดินและการวางแผน
การใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดประโยชนสู์งสุดอย่างย่ังยืน

3.  เพ่ือกำหนดเขตการใชท่ี้ดินใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของภูมิประเทศ

มีข้ันตอนการดำเนนิการ ดังน้ี
1. การดำเนนิการแบง่เป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนท่ี 1 การดำเนินการจัดทำแผนท่ีแสดงแนวเขตทีดิ่นของรัฐให้ปรากฏในแผนที่
ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 (ขณะน้ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

- ส่วนท่ี 2 การปรับปรุงแนวเขตพ้ืนท่ีป่าไม้ (Reshape)
- ส่วนท่ี 3 การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับข้อกฎหมายอันเน่ืองมาจากการปรับแผนท่ี

2. การปรบัปรุงแนวเขตพืน้ท่ีป่าไม ้กระทรวงฯ ได้ต้ังคณะกรรมการเพือ่กำหนด หลักเกณฑแ์ละ
แนวทางการดำเนนิงานและไดต้ั้งคณะทำงาน 4 คณะ ดังน้ี

- คณะที ่1 ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปน็ประธาน พ้ืนท่ีดำเนนิการ 14 จังหวัด
- คณะที ่2 ผู้แทนกรมท่ีดิน เป็นประธานพืน้ท่ีดำเนนิการ 20 จังหวัด
- คณะที ่3 ผู้แทน สปก. เป็นประธานพืน้ท่ีดำเนนิการ 15 จังหวัด
- คณะที ่4 ผู้แทนกรมป่าไม้ เป็นประธานพืน้ท่ีดำเนนิการ 19 จังหวัด

เพ่ือทำการ Reshape บนแผนท่ีมาตรส่วน 1:50,000 และมาตราส่วน 1:4,000
โดยสรุปคือ พ้ืนท่ีแสดงแนวเขตทีดิ่นของรัฐ จะต้องมีเพียงแนวเขตเดยีวและการลงท่ีหมายแผนท่ี

จะต้องเกิดข้ึนโดยข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดทำเปน็ข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือ
ความชัดเจนในการดำเนินงานต่อไปรวมท้ังการปรับปรุงแนวเขตให้ยึดแนวเขตท่ีดินท่ีได้มีการรับรองโดยผู้แทน
หน่วยงาน ของรัฐ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียงข้อง

นอกจากนีไ้ด้ต้ังคณะกรรมการระดบัจังหวัด เพ่ือตรวจสอบในพืน้ท่ีจริง และพิจารณารบัรองผล
การปรับปรุงแนวเขตท่ีคณะทำงานได้ทำการปรับแนวเขตแล้ว

3. ในการปฏิบัติงานปรับปรุงแนวเขต มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 16 หน่วยงาน ดังน้ี
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กรมพัฒนาท่ีดิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม
กรมท่ีดิน
กรมธนารักษ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมแผนท่ีทหาร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
จังหวัด (68 จังหวัด)

1.7.2 ทรัพยากรน้ำ
จากสถิติข้อมูลรายงานสภาพอากาศและน้ำท่าภาคตะวันตก ประจำเดือนมีนาคม 2549

(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2548 - วันที่ 31 มีนาคม 2549) ของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในลุ่มน้ำหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำแมก่ลอง ลุ่มน้ำเพชรบรีุ และลุ่มน้ำ
ชายฝ่ังทะเลตะวันตก มีปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำท่า ดังน้ี

(ก) ปริมาณนำ้ฝน
ปริมาณนำ้ฝนสงูสุด - ต่ำสุด รายเดอืนในชว่งท่ีผ่านมา ณ สถานสีำรวจอตุุนิยมวิทยา จำนวน

24 สถาน ีประกอบไปดว้ย ลุ่มนำ้แมก่ลอง จำนวน 13 สถาน ีลุ่มนำ้เพชรบรีุ จำนวน 3 สถาน ีและลุม่นำ้ชายฝัง่
ทะเลตะวันตก จำนวน 8 สถานี ปริมาณน้ำฝนแต่ละลำน้ำต่างๆ สามารถสรุปสถานีท่ีสำคัญๆ ได้ดังน้ี

ลุ่มน้ำแม่กลอง
       สถาน ี 47161 บรเิวณลำภาช ีอำเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรีุ มปีรมิาณฝนเฉลีย่สงูสดุ

ในเดอืนตุลาคม 2548 ประมาณ 274.3 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนเฉลีย่ต่ำสุดในเดอืนมกราคม 2549 ประมาณ
5.0 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณฝนเฉล่ียท้ังหมดในรอบปีประมาณ 1,442 มิลลิเมตร

สถานี 13053 บริเวณหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
มีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2548 ประมาณ 554.0 มิลลิเมตร เดือนมกราคม ไม่มีฝนตก
ส่วนปริมาณฝนเฉล่ียท้ังหมดในรอบปีประมาณ 2,072 มิลลิเมตร

สถาน ี13630 บริเวณแมน้่ำแควนอ้ย อำเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบรีุ มีปริมาณฝนเฉลีย่
สูงสุดในเดอืนตุลาคม 2548 ประมาณ 285.5 มิลลิเมตร เดือนมกราคมไมมี่ฝนตก ส่วนปริมาณฝนเฉลีย่ท้ังหมด
ในรอบปีประมาณ 1,187 มิลลิเมตร

สถานี 13511 บริเวณแม่น้ำแม่กลอง  ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคตะวันตก
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณฝนเฉล่ียสูงสุดในเดือนตุลาคม 2548 ประมาณ 337.9 มิลลิเมตรและมี
ปริมาณฝนเฉลีย่ต่ำสดุในเดอืนมกราคม 2549 ประมาณ 0.4 มิลลิเมตร ส่วนปรมิาณฝนเฉลีย่ ท้ังหมดในรอบปี
ประมาณ 1,248 มิลลิเมตร
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ลุ่มน้ำเพชรบุรี
สถานี 37101 บริเวณหลังเขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

มีปริมาณฝนเฉลีย่สูงสุดในเดอืนตุลาคม 2548 ประมาณ 383.5 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนเฉลีย่ต่ำสุดในเดอืน
มกราคม 2549 ประมาณ 5.3 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณฝนเฉล่ียท้ังหมดในรอบปีประมาณ  1,281 มิลลิเมตร

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
สถาน ี45181 บรเิวณแมน่ำ้กยุบรีุ อำเภอกยุบรีุ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์มปีรมิาณฝน

เฉลีย่สงูสดุในเดอืนตลุาคม 2548 ประมาณ 324.3 มลิลิเมตร เดอืนมกราคมไมม่ฝีนตก สว่นปรมิาณฝนเฉลีย่
ท้ังหมดในรอบปีประมาณ 1,345 มิลลิเมตร

(ข) ปริมาณน้ำท่า
ปริมาณนำ้ทา่สงูสดุ - ต่ำสดุ รายเดอืนในชว่งทีผ่่านมา ณ สถานสีำรวจปรมิาณนำ้ทา่ จำนวน

31 สถาน ีประกอบไปดว้ย ลุ่มนำ้แมก่ลอง จำนวน 17 สถาน ีลุ่มนำ้เพชรบรีุ จำนวน 4 สถาน ีและลุม่นำ้ชายฝัง่
ทะเลตะวันตก จำนวน 10 สถานี ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำต่างๆ สามารถสรุปสถานีท่ีสำคัญๆ ได้ดังน้ี

ลุ่มน้ำแม่กลอง
สถานี K.17 บริเวณลำภาชี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีปริมาณน้ำเฉลี่ย สูงสุด

ในเดอืนตลุาคม 2548 ประมาณ 146.70 ล้านลกูบาศกเ์มตร และมปีรมิาณนำ้เฉลีย่ตำ่สดุในเดอืนมนีาคม 2549
ประมาณ 0.89 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปีประมาณ  269.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานี K.54 บริเวณหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
มปีรมิาณนำ้เฉลีย่สงูสดุในเดอืนมนีาคม 2549 ประมาณ 804 ล้านลกูบาศกเ์มตร และมปีรมิาณนำ้ เฉลีย่ตำ่สดุ
ในเดือนตุลาคม 2548 ประมาณ 171.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปีประมาณ 4,858
ล้านลูกบาศก์เมตร

สถาน ีK.37 บรเิวณแมน่ำ้แควนอ้ย อำเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรีุ มปีรมิาณนำ้เฉลีย่
สูงสุดในเดือนมีนาคม 2549 ประมาณ 834 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำเฉล่ียต่ำสุดใน เดือนมิถุนายน 2548
ประมาณ 289.1 ล้านลกูบาศกเ์มตร สว่นปรมิาณนำ้เฉลีย่ทัง้หมดในรอบปปีระมาณ 6,732 ล้านลกูบาศกเ์มตร

สถานี K.35A บริเวณแม่น้ำแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรีุ มีปริมาณน้ำเฉล่ีย
สูงสุดในเดอืนเมษายน 2548 ประมาณ 548.2 ล้านลูกบาศกเ์มตร และมีปริมาณน้ำเฉล่ียต่ำสุดในเดอืนสิงหาคม
2548 ประมาณ 107.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปีประมาณ 3,142 ล้านลูกบาศก์เมตร

ลุ่มน้ำเพชรบุรี
สถานี B.3A บริเวณหลังเขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

มีปริมาณนำ้เฉลีย่สูงสุดในเดอืนมีนาคม 2549 ประมาณ 108.7 ล้านลูกบาศกเ์มตร และมปีริมาณนำ้เฉลีย่ต่ำสุด
ในเดือนธันวาคม 2548 ประมาณ 26.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปีประมาณ 683.1
ล้านลูกบาศก์เมตร

สถาน ีB.10 บรเิวณหลงัเขือ่นเพชร อำเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ มปีรมิาณนำ้เฉลีย่
สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2548 ประมาณ 31.85ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำเฉล่ียต่ำสุดในเดือนกันยายน
2548 ประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำเฉล่ียท้ังหมดในรอบปีประมาณ 113.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
สถานี Ky.3 บริเวณแม่น้ำกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำเฉล่ีย

สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2548 ประมาณ 22.84 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำเฉลี่ยต่ำสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2549 ประมาณ 0.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งหมดในรอบปีประมาณ 61.08
ล้านลูกบาศก์เมตร

1.8  สิง่แวดลอ้มศลิปกรรม
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หมายถึง พื้นที่ หรือบริเวณที่สะท้อนถึง

พัฒนาการที่สำคัญของประวัติศาสตร์มนุษยชาติในทุกระดับ อันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้
และการให้คุณค่าของสังคมและชุมชน บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติผ่านช่วงเวลา

ปัจจุบันมีการจัดทำระบบเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นหน่ึงในผลผลิตท่ีสำคัญ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม (TCEP) ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทยและ เดนมาร์ก
(DANIDA) โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น ผู้ประสานงาน
หลักฝ่ายไทย ระบบนี้เกิดจากการนำระบบเพื่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของเดนมาร์ก ได้แก่
“ระบบการสำรวจคณุคา่ทางสถาปตัยกรรมในสภาพแวดลอ้ม SAVE (Survey of Architectural Value in the
Environment) และ ระบบการบูรณาการแหล่งมรดกวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการวางแผน CHIP (Cultural
Heritage in Planning) มาปรับใช้และปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยคณะทำงาน
จากสถาบันการศึกษาไทย 3 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการทดสอบระบบในพื้นที่ศึกษาต่างๆ ได้แก่
จังหวัดสมุทรสงคราม กรุงรัตนโกสินทร์ และนนทบุรี ตามลำดับ

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินงานในเขตเทศบาลตำบลอมัพวา เน่ืองจาก
คลองอัมพวาเป็นคลองท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
มีบ้านไม้เรือนแถวริมฝ่ังคลองอัมพวาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกตา่งจากชุมชนอ่ืน และยังมีสภาพ

ค่อนข้างสมบูรณ์
มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  มีแผนท่ีและข้อมูลจากการศึกษา

ของสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มซ่ึงจัดทำโดยคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งท่ีต้ังใกล้กับกรุงเทพ
มีชุมชนในทอ้งถ่ินทีมี่ส่วนร่วมในโครงการ รวมทัง้ความพรอ้มของหนว่ยงานของรฐัในระดบั

ท้องถ่ิน
มีคณะศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่และมี

ความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดี
การดำเนินการใช้การประชุมกลุ่มของผู้เช่ียวชาญในระดับท้องถ่ิน เพ่ือประชุม หารือ ระดม ความคิดเห็น

และสรุปเป็นเอกสารคุณลักษณะสำคัญของจังหวัด การสร้างข้อมูลอ้างอิงร่วมกันดังกล่าว จะเป็นการลด
ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการสร้างฐานความเข้าใจร่วมกัน และเป็นการจำกัดเนื้อหาของการสำรวจ และ
การเก็บข้อมูลให้ตรงกับประเด็นท่ีต้องการเน้น และมีความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนนิการ
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ข้อมูลจากคุณลักษณะสำคัญในทุกด้านจะได้ถูกนำมาแลกเปล่ียนกันเพ่ือระดมความคิดเห็น  ก่อนท่ีจะนำ
มากำหนดเป็นสาระสำคัญ (Theme) ของแต่ละจังหวัดโดยอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก กลุ่มหัวข้อสาระสำคัญ
ในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางไดดั้งน้ี คือ

A กลุ่มสาระสำคญัดา้นสิง่แวดลอ้มมนษุย์ (Built Environment)
ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้าง โบราณสถาน

ชุมชน โครงสร้างเมือง แหล่งโบราณคดี ฯลฯ
B กลุ่มสาระสำคญัดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ(Natural Environment)
ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพทางธรรมชาต ิได้แก่ แม่น้ำคูคลอง แหล่งน้ำ ป่าไม้ ฯลฯ
C กลุ่มสาระสำคญัด้านประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (Intangible

Heritage)
ครอบคลุมหัวข้อท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์ประกอบท่ีไม่ใช่กายภาพ เช่น เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์

วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชนชาติพันธุ์ แหล่งการผลิต แหล่งเกษตรกรรม และภูมิทัศน์
ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น ฯลฯ

ผลการสำรวจได้ถูกนำมาสรุปเป็น ระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยโครงการ
มีความมุ่งหวังว่าระบบนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกวัฒนธรรม
โดยผู้มีส่วนเก่ียวข้องและหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบ เพ่ือขยายผลการดำเนนิการสูจั่งหวัดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ ต่อไป
ในอนาคต

ภาพที ่1.10 แสดงบา้นไมเ้รือนแถวรมิฝ่ังคลอง
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ภาพท่ี 1.11 แผนท่ีแสดงองค์ประกอบชุมชนในปัจจุบันของพ้ืนท่ีอัมพวา

ภาพท่ี 1.12 แผนท่ีแสดงการสรุปฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เพ่ือประกอบการกำหนดแผนงานและมาตรการของพืน้ท่ีอัมพวา
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สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 (สสภ.8)ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ป ี2549 ดงันี้

1. ลุ่มน้ำแม่กลอง ประกอบด้วยแม่น้ำสายหลัก 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง แควน้อย และ     แควใหญ่
2. ลุ่มน้ำเพชรบุรี ประกอบด้วยแม่น้ำสายหลัก 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี
3. ลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวันตก ประกอบด้วยแม่น้ำสายหลัก 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำปราณบุรี และ

กุยบุรี

คณุภาพนำ้แหลง่นำ้ ป ี 2549 ในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8  โดยรวม
มีคุณภาพท่ีดีข้ึนกว่า ปี 2548 และ ปี 2547 จากการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ปี 2549 จำนวน ท้ังส้ิน
41 สถานี พบว่าคุณภาพน้ำ จัดอยู่ในประเภทที่ 2 และ 3 หรืออยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ จำนวน 29 สถานี
คดิเปน็รอ้ยละ 70.7 ในขณะที ่ป ี2547 และ 2548 มคีณุภาพนำ้ในเกณฑด์ ีและพอใช ้ร้อยละ 61.1 และ 45.4
ตามลำดับ ในขณะท่ีคุณภาพน้ำประเภทท่ี 5 ในปี 2549 มีเพียง 1 สถานี คือ บริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เดิม เมื่อ ปี 2548 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำแยกตามลุ่มน้ำ พบว่า ลุ่มน้ำแม่กลอง
และลุ่มน้ำภาคใต้ (ประกอบด้วยลุ่มน้ำเพชรบุรี และลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวันตก) ก็มีลักษณะ เช่นเดียวกัน
รายละเอียด ดังแสดงในภาพที ่2.1 ภาพท่ี 2.2 และภาพท่ี 2.3 ตามลำดบั



  27 ⌫ 

ภาพท่ี 2.1 แสดงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ปี 2547 - 2549

ภาพที ่2.2   แสดงคณุภาพนำ้ลุม่นำ้แมก่ลอง ปี 2547- 2549

คุณภาพนำ้แหลง่นำ้ พ้ืนท่ีความรับผิดชอบสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8

ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549

คุณภาพน้ำแหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549

ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5
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ภาพที ่2.3 แสดงคณุภาพนำ้แหลง่นำ้ ลุ่มน้ำเพชรบรีุ และลุ่มน้ำชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยตะวนัตก
ปี 2547 – 2549

2.1.1 คุณภาพนำ้ลุ่มน้ำแมก่ลอง ปี 2549

สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง รวมท้ังส้ิน 24 สถานีได้แก่
แม่น้ำแม่กลอง 12 สถานี แม่น้ำแควน้อย 7 สถานี แม่น้ำแควใหญ่ 5 สถานี จากการติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำ
3 คร้ัง ในเดือนพฤศจิกายน 2548 เดือนกุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม 2549 สามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ดังนี้

1. คุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลอง
กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศให้คุณภาพน้ำแม่กลองตลอดสาย อยู่ในแหล่งน้ำ

ประเภทที ่3 คอื เปน็แหลง่นำ้ทีม่คีณุภาพพอใช ้สามารถใชเ้พือ่การอปุโภคบรโิภคได ้โดยผา่นกระบวนการ
ปรบัปรงุคณุภาพนำ้ทัว่ไปและการฆา่เชือ้โรค และสามารถใชเ้พือ่การเกษตรกรรม และการอตุสาหกรรม แต่
จากผลการตรวจสอบคณุภาพน้ำในแม่กลอง ปี 2549 พบว่า คุณภาพน้ำโดยเฉล่ีย มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
คอื จดัอยูใ่นประเภทที ่3 จำนวน 7 สถาน ี(ร้อยละ 58.3) และตำ่กวา่เกณฑม์าตรฐาน หรือคอ่นขา้งเสือ่มโทรม
จัดอยู่ในประเภทท่ี 4 จำนวน5 สถานี (ร้อยละ 41.7)  ซ่ึงไม่เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์ เพ่ือการอุปโภค บริโภค
แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ จะต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเป็นพิเศษ และผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย

คุณภาพนำ้ลุ่มน้ำเพชรบรีุ และชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวันตก

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549

ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5
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ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ำ (DO) ปริมาณความสกปรกในรปูของสารอินทรีย์ (BOD) และปริมาณ
ไนโตรเจนในรปูของแอมโมเนยี (NH3) ของแมน้่ำแม่กลองตลอดสาย มีค่าระหว่าง 4.77 – 5.93  มก./ล. 0.63 –
1.73  มก./ล. และ      0.03 – 0.13 มก./ล. ตาม ลำดบั ซึง่ทัง้ 3
พารามิเตอร์ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำแม่น้ำ
แม่กลอง คุณภาพน้ำท่ีเป็นปัญหาสำคญัของแมน้่ำแม่กลอง
ได้แก่ ปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (TCB) และ
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) ซึ่งพบค่าเฉลี่ยในปริมาณที่สูงกว่า
ค่ามาตรฐานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ไหลผ่าน
ชุมชนหนาแนน่ไดแ้ก ่บรเิวณ อำเภอเมอืง อำเภอบา้นโปง่
จังหวัดราชบุรี จนถึง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.1 ภาพที่ 2.4 แสดงสถานีเก็บตัวอย่างน้ำ

สถานี  MK08 แม่น้ำแม่กลอง

ตารางที ่2.1 ค่าเฉลีย่คุณภาพนำ้แมน่ำ้แมก่ลอง จำนวน 3 คร้ัง ปี 2549

บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ำ
MK01: ปากนำ้แมก่ลอง อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม      MK07: สะพานเฉลมิพระเกยีรตฯิ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
MK02: หน้ารพ.สมทุรสงคราม อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม      MK7.1: สะพานวดัลาดบวัขาว อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
MK03: หนา้ทีว่่าการ อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม      MK7.9: สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ(วัดดงสกั) อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
MK04: สะพานสมเดจ็พระอมัรนิทร ์อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม   MK08: บา้นทา่เรอื อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
MK05: หนา้คา่ยภานรัุงษ ีอ.เมอืง จ.ราชบรีุ      MK09: ทา้ยเขือ่นแมก่ลอง อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ
MK06: สะพานธรรมเสน-เจด็เสมยีน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ      MK10: บา้นปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ
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2. คุณภาพน้ำแม่น้ำแควใหญ่
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำแควใหญ่ ปี 2549 พบว่า มีคุณภาพน้ำโดยรวมต่ำกว่า ปี 2548

เน่ืองจากไม่พบคุณภาพน้ำประเภทท่ี 2 เลย คุณภาพน้ำแม่น้ำแควใหญ่เฉล่ียจัดอยู่ในประเภทท่ี 3 จำนวน 4  สถานี
อยู่ในประเภทที่ 4 หรือค่อนข้างเสื่อมโทรม จำนวน 1 สถานี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)
ปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (TCB) และ ฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) และปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ
แอมโมเนีย (NH3) ของแม่น้ำแควใหญ่ตลอดสาย มีค่าระหว่าง 4.87 – 6.37  มก./ล., 320 – 2,700 MPN/ 100 ml.,
20 – 466.67 MPN/ 100 ml. และ 0.02 – 0.09 มก./ล. ตามลำดบั คณุภาพนำ้   ทีเ่ปน็ปญัหาสำคญัของ แมน่ำ้
แควใหญ ่ไดแ้ก ่ปรมิาณความสกปรกในรปูของสารอนิทรย์ี (BOD) ซึง่พบคา่เฉลีย่ในปรมิาณ 2.37 มก./ล.
บริเวณ ต.ทุ่งลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายละเอียด แสดงในตารางที ่2.2

ตารางที ่2.2 ค่าเฉลีย่คุณภาพนำ้แมน่ำ้แควใหญ ่จำนวน 3 คร้ัง ปี 2549

บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ำ
KY01: สะพานพระสงัฆราชฯปากแมน้่ำแควใหญ ่อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ KY04: ดา้นใตเ้ขือ่นทา่ทุง่นา อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบรีุ
KY02: สะพานเหนอืเมอืง อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ KY05: ทา้ยเขือ่นศรนีครนิทร ์อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบรีุ
KY03: สะพาน ต.ทุง่ลาดหญา้ อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ
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3. คุณภาพนำ้แม่น้ำแควน้อย
ผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้ในแมน่ำ้แควนอ้ย ป ี2549 จำนวน 7 สถาน ีพบวา่คณุภาพนำ้โดย

โดยเฉล่ียท้ัง 7 สถานี จัดอยู่ในประเภทท่ี 3 หรือ ระดับพอใช้ ต้ังแต่บริเวณท้ายเข่ือนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี จนถึงปากแม่น้ำแควน้อย ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ
ทีส่ำคญั ไดแ้ก ่ปรมิาณออกซเิจน ทีล่ะลาย ในนำ้ (DO) มคีา่ระหวา่ง
4.63 – 5.87  มก./ล. ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD)
มีค่าระหว่าง 0.7 – 1.67 มก./ล. ปริมาณแบคทีเรียชนิด โคลิฟอร์ม (TCB)
มีค่าระหว่าง 410 – 5,133   MPN/ 100 ml. และ ฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)
มีค่าระหวา่ง 90 – 1,033.33 MPN/ 100 ml. และปรมิาณไนโตรเจน
ในรูปของแอมโมเนีย (NH3) มีค่าระหว่าง 0.02 – 0.06  มก./ล.
รายละเอียด แสดงในตารางที ่2.3 ภาพที่ 2.5 แสดงสถานีเก็บตัวอย่างน้ำ

สถานี KN2.5 แม่น้ำแควน้อย

ตารางที ่ 2.3  ค่าเฉลีย่คุณภาพนำ้แมน่ำ้แควนอ้ย  จำนวน  3 คร้ัง ปี 2549

บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ำ
KN01  :  ปากแมน่ำ้แควนอ้ย  ต.หนองหญา้ อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ KN02 : หมูบ่า้นชา้งไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ
KN2.5 :  สะพานปากแซง  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบรีุ KN03 : โรงแรมหมูบ่า้นรเิวอแ์คว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ
KN04  :  ปากทางนำ้ตกไทรโยคใหญ ่ อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบรีุ KN4.5 : สะพานทองผาภมิู อ.ทองผาภมิู จ.กาญจนบรีุ
KN05  :  ทา้ยเขือ่นวชริาลงกรณ ์ต.ทา่ขนนุ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรีุ
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2.1.2  คุณภาพนำ้ลุ่มน้ำเพชรบรีุ ปี 2549
กรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรก

ตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณบ้านแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน ถึงท้ายเขื่อน
เพชรบรีุ บรเิวณบา้นคอละออม ตำบลทา่แลง อำเภอทา่ยาง
ใหเ้ปน็แหลง่นำ้ประเภท 2 คอื    เปน็แหลง่นำ้ทีม่คีณุภาพดี
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เน่ืองจากมีการปนเป้ือน
ของนำ้เสยีนอ้ย  และชว่งที ่2 ตัง้แตท่า้ยเขือ่นเพชรบรีุ จนถงึ
ปากนำ้เพชรบรีุ บรเิวณบา้นแหลม ตำบลบา้นแหลม  อำเภอ
บ้านแหลม ให้เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3 คือ เป็นแหล่งน้ำ
ที ่มีคุณภาพพอใช้ เนื ่องจากมีการปนเปื ้อนของน้ำเสีย
ค่อนข้างมาก แหล่งน้ำประเภทนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์
เพื ่อการอุปโภคและบริโภคได้ โดยผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพแบบทั่วไป และการฆ่าเชื ้อโรค และ

ยังสามารถใช้เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมได้
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ี จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 10 สถานี

ในปี 2549 จำนวน 2 คร้ัง เม่ือเดือนธันวาคม 2548  และเมษายน 2549 พบว่า คุณภาพน้ำ โดยเฉล่ียใน แม่น้ำช่วงแรก
(PC05 - PC06) มีคุณภาพส่วนใหญ่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที ่กรมควบคุมมลพิษ กำหนด คือน้ำ มีคุณภาพพอใช้
จัดเป็นประเภทท่ี 3 ปัญหาคุณภาพน้ำท่ีสำคัญ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ำ (DO) ซ่ึงต่ำกว่า 6.0 มก./ล.
เมื่อน้ำไหลผ่านเลยบริเวณนี้ไปแล้ว เข้าสู่ช่วงที่ 2  ของแม่น้ำเพชรบุรี คุณภาพน้ำเริ่มต่ำลงเนื่องจาก
มีการปนเปื้อนของน้ำเสียมาก จนกระทั่งคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด เป็นแหล่งน้ำ
ท่ีจัดอยู่ในประเภทท่ี 4 คือ เป็นแหล่งน้ำท่ีมีคุณภาพต่ำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการ อุตสาหกรรมเท่าน้ัน
ไมเ่หมาะทีจ่ะนำไปใชเ้พือ่การอปุโภคและบรโิภค  แตห่ากมคีวามจำเปน็ตอ้งใชเ้พือ่ การอปุโภคและบรโิภค
เนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งน้ำอื่นได้  จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ และฆ่าเชื้อโรคก่อน
สิ่งที่ทำให้น้ำบริเวณนี้มีคุณภาพต่ำ คือมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ที่อาศัยอยู่ในสัตว์ เลือดอุ่นมาก
(แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม และฟีคัลโคลิฟอร์ม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี คุณภาพน้ำ
จัดอยู่ในประเภทที่ 5 คือ เสื่อมโทรมมาก ปัญหาคุณภาพน้ำที่สำคัญ คือ มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก
ท่ีเป็นสารอินทรีย์ (BOD)

ภาพที ่ 2.6 แสดงลกัษณะลำนำ้  แมน่ำ้เพชรบรีุ
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ตารางที ่ 2.4   ค่าเฉลีย่คุณภาพนำ้แมน่ำ้เพชรบรีุ   จำนวน   2 คร้ัง ปี 2549

บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ำ
PC01  :  ปากแมน่ำ้เพชรบรีุ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ PC02  : สะพานขา้มกอ่นเขา้บา้นแหลม อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ
PC03  :  สะพานเทศบาล ต.คลองกระแชะ อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ PC04  : ถ.เพชรเกษม บา้นตน้มว่ง-บา้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบรีุ
PC4.1 :  สะพานราษฎรร่์วมศรทัธา(วัดลาดศรทัธาราม) PC4.9 : สะพานยางหยอ่ง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ
PC05  :  ทา้ยเขือ่นเพชรบรีุ ม.1 ต.ทา่แลง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ PC5.1 : สะพานทา่ไมร้วก ต.ทา่ไมร้วก อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ
PC5.9 :  สะพานสองพีน่อ้ง อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรีุ PC06 : ทา้ยเขือ่นแกง่กระจาน ม.1 ต.แกง่กระจาน อ.แกง่กระจาน

จ.เพชรบุรี

2.1.3   คุณภาพนำ้ลุม่นำ้ชายฝัง่ทะเลอา่วไทยตะวนัตก   ปี 2549
1.  แม่น้ำปราณบุรี
แม่น้ำปราณบุรี เป็นแม่น้ำสายส้ันๆ อยู่ในพ้ืนท่ี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการตรวจวัด

คุณภาพน้ำในแม่น้ำปราณบุรี จำนวน 5 สถานี จำนวน 2 คร้ัง เม่ือเดือนธันวาคม 2548  และเมษายน 2549 พบว่า
คุณภาพน้ำในแม่น้ำโดยเฉลี่ย  มีเกณฑ์ต่ำกว่าปี 2548 บริเวณท้ายเขื่อนปราณบุรี สะพานถนนเพชรเกษม
และบริเวณบ้านนาห้วย คุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำประเภทท่ี 4 ซ่ึงเป็นแหล่งน้ำท่ีมีคุณภาพต่ำสามารถนำไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการอุตสาหกรรม ไม่เหมาะท่ีจะนำไปใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคแต่หากมีความจำเป็นต้องใช้
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค เน่ืองจากไม่สามารถ   หาแหล่งน้ำอ่ืนได้ จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ
และฆ่าเช้ือโรคก่อน ปัญหาคุณภาพน้ำท่ีสำคัญ คือมีการปนเป้ือนของส่ิงสกปรกท่ีเป็นสารอินทรีย์ (BOD) และ
ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
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ตารางที ่ 2.5  ค่าเฉลีย่คุณภาพนำ้แมน่ำ้ปราณบรีุ  จำนวน  2  คร้ัง  ปี  2549

บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ำ
PB01 : ปากแมน้่ำปราณบรีุ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์
PB02 : สะพานบา้นนาหว้ย อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบครีีขันธ์
PB03 : สะพานถนนเพชรเกษม ม. 6 กม.256 บ.โรงสบู จ.ประจวบครีีขันธ์
PB04 : โรงสูบน้ำแรงต่ำการประปาปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์
PB05 : ท้ายเขือ่นปราณบรีุ  อ.ปราณบรีุ  จ.ประจวบครีีขันธ์

2. แม่น้ำกุยบุรี
 สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 ไดท้ำการตรวจวดัคณุภาพนำ้แมน่ำ้กยุบรีุ ซึง่อยูใ่นพืน้ที่

อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพียง 2 สถานี จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เม่ือเดือนธันวาคม 2548  และเมษายน 2549
พบว่า คุณภาพน้ำดีขึ ้นกว่าปี 2548 โดยบริเวณปากแม่น้ำกุยบุรี บ้านปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก
ซึ่งเป็นจุดที่น้ำไหลผ่านเทศบาลตำบลกุยบุรีมาแล้ว พบว่ามีคุณภาพจัดอยู่ในประเภทที่ 3 เป็นแหล่งน้ำที่มี
คุณภาพพอใช้ และบริเวณถนนเพชรเกษม ต.กุยบุรี คุณภาพน้ำ อยู่ในประเภทที ่2    จัดอยู่ในเกณฑดี์
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บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ำ
KB01  :  ปากแมน้่ำกยุบุรี บ.ปากคลองเกลยีว ต.บ่อนอก จ.ประจวบครีีขันธ์
KB02  :  สะพาน  ถ.เพชรเกษม  ต.กุยบุรี  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบครีีขันธ์

ตารางที ่ 2.6  ค่าเฉลีย่คุณภาพนำ้แมน่ำ้กยุบรีุ  จำนวน  2  คร้ัง  ปี  2549

2.1.4  คุณภาพนำ้คลองดำเนนิสะดวก  ปี 2549

คณุภาพนำ้คลองดำเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ ยังคงมคีวามเสือ่มโทรม เชน่เดยีวกบัป ี2547 และป ี2548
จากการตรวจวดัคุณภาพน้ำ ของสำนกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่8 จำนวน 3 คร้ัง เม่ือเดือนธันวาคม 2548 มีนาคม
2549 และมิถุนายน 2549 และนำค่าเฉลี ่ยของ
การตรวจวดั มาเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน คณุภาพนำ้
ในแหลง่นำ้ผวิดนิ พบวา่คณุภาพนำ้สว่นใหญ ่จดัเปน็
แหล่งน้ำที่มีคุณภาพประเภทที่ 4 สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการอุตสาหกรรม หากมีความจำเป็นต้องใช้
เพื่อการอุปโภค-บริโภคต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เป็นพิเศษและฆ่าเชื้อโรคก่อน ปัญหาคุณภาพน้ำ
ที ่สำคัญของคลองดำเนินสะดวก ได้แก่ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ปริมาณการปนเปื้อน
ของ แบคทีเร ียประเภทโคลิฟอร์ม (TCB) และ
พีคัลโคลิฟอร์ม(FCB) ซ่ึงนา่จะมสีาเหตจุากการปลอ่ย
น้ำเสียของชุมชน 2  ฝ่ังคลอง ดังแสดงรายละเอยีด ดังน้ี

ภาพที่ 2.7 แสดงบริเวณคลองดำเนินสะดวก
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ตารางที ่ 2.7  ค่าเฉลีย่คุณภาพนำ้คลองดำเนนิสะดวก  จำนวน 3 คร้ัง ปี 2549

บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ำ
DS01 : วัดเจรญิสขุารามวรวหิาร ต.บางคนท ีอ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม
DS02 : วัดโชตกิาราม  ต.ดำเนนิสะดวก อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ
DS03 : ศาลเจา้พอ่หลักเมอืง ต.ศรสีรุาษฎร ์อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ
DS04 : วัดปราสาทสทิธิ ์ต.ประสาทสทิธิ ์อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ

2.1.5  คุณภาพนำ้บริเวณอุทยานแหง่ชาติ  ปี  2549

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 โดยกลุ่มภารกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำตก และน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
จ.กาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั่งแต่ปี 2548 จากการประสาน
ขอความร่วมมือของสำนักงานอุทยานแห่งชาติท้ัง 2 แห่ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2549 จำนวน 2 คร้ัง เม่ือ
เดือนมกราคม และพฤษภาคม 2549 สรุปได้ดังน้ี

1.  คุณภาพน้ำบริเวณน้ำตกเอราวัณ อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี
ไดเ้กบ็ตวัอย่างนำ้ตกเอราวณั บรเิวณ ช้ันที ่5 และชัน้
ท่ี 1  ตรวจวัดคุณภาพน้ำพบว่าคุณภาพ น้ำท้ังสองบริเวณ
มีคุณภาพดี จัดเป็นแหล่งน้ำ ประเภท ที่ 2 สามารถ
ใช้ประโยชน์เพื ่อการอุปโภค-บริโภค โดยผ่าน
การฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ำทั่วไปก่อนการอนุรักษ์ต้นน้ำ การประมง
การว่ายน้ำ และกีฬาทางน้ำก่อนการอนุรักษ์ต้นน้ำ
การประมง การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำภาพที ่2.8 น้ำตกเอราวณั
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นอกจากน้ี ได้เก็บตัวอย่างน้ำท่ีใช้สำหรับบ้านพัก โรงอาหาร และบริเวณสำนักงานของอุทยานแห่งชาติ
พบว่าคุณภาพน้ำจัดอยู่ในเกณฑดี์ สามารถนำไปใชท่ั้วไปหรือเพ่ือการอุปโภค-บริโภคโดยผ่านการฆ่าเช้ือโรค
ตามปกติก่อน

2. คุณภาพน้ำบริเวณน้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน
จ.ประจวบครีีขันธ์ ได้เก็บตัวอย่างน้ำตกปา่ละอู บริเวณช้ันท่ี 5 ช้ันท่ี 1 บริเวณจุดบริการน้ำโอโซน และบริเวณ
ทีท่ำการสำนกังานนำ้ตกปา่ละอ ูตรวจวดัคณุภาพนำ้ พบวา่คณุภาพนำ้ตกบรเิวณชัน้ที ่5 มคีณุภาพด ีจดัเปน็
แหล่งน้ำประเภทที ่2 สามารถใชป้ระโยชน์เพ่ือการอุปโภค-บริโภค โดยผ่านการฆา่เช้ือโรคตามปกต ิและผ่าน
กระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปก่อนการอนุรักษ์ต้นน้ำ  การประมง  การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

ส่วนคุณภาพนำ้ตกบรเิวณช้ันท่ี 1 มีคุณภาพพอใช ้จัดเปน็แหล่งน้ำประเภทที ่3 สามารถใชป้ระโยชน์
เพือ่การอปุโภคและบรโิภค โดยตอ้งผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกต ิและผา่นกระบวนการปรบัปรงุคณุภาพนำ้
โดยท่ัวไปก่อน ไม่เหมาะสำหรับการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำ และกีฬาทางน้ำเน่ืองจากมีปริมาณ
แบคทีเรีย ชนิดโคลิฟอร์ม ค่อนข้างสูง ซ่ึงน่าจะมีสาเหตุจากการเล่นน้ำของนักท่องเท่ียว

สำหรับคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค บริเวณจุดบริการน้ำโอโซน และที่ทำการน้ำตกป่าละอู
คุณภาพน้ำจัดอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนำไปใช้อุปโภคและบริโภคได้ โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน
(น้ำไม่สามารถด่ืมได้โดยตรงเน่ืองจากพบว่ามีปริมาณแบคทเีรียชนิดโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานคณุภาพน้ำบริโภคท่ีกำหนดให้น้ำบริโภคต้องไม่พบเช้ือแบคทีเรียท้ังสองชนิด)

ภาพที่ 2.9 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณน้ำตกป่าละอู
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สถานการณคุ์ณภาพอากาศในบรรยากาศ จังหวัดราชบุรี ปี 2549
กรมควบคมุมลพิษ โดยสำนกัจัดการคณุภาพอากาศและเสยีง ได้ติดต้ังเครือ่งตรวจวดัคุณภาพอากาศ

แบบอัตโนมัติ ในบริเวณศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ซึ่งอยู่ใจกลางเทศบาลเมืองราชบุรี  ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ  ต้ังแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนมิถุนายน  2549  ปรากฏผลดังน้ี

1.  ปรมิาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีย่  1 ช่ัวโมง มคีา่
อยู่ระหวา่ง  0 – 42  ppb  คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.8 ppb ไมพ่บจำนวน ครัง้
ท่ีสูงกว่ามาตรฐานจากการตรวจวดั 4,033 คร้ัง

2.  ปรมิาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)  เฉลีย่  1  ช่ัวโมง
มคีา่อยูร่ะหวา่ง  8.2 – 61.0 ppb  และมคีา่เฉลีย่เทา่กบั  8.2  ppb  ไมพ่บ
จำนวนคร้ังท่ีสูงกว่ามาตรฐาน     จากการตรวจวัด 4,091 คร้ัง

3.  ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง  และ  8
ช่ัวโมง  พบคา่อยูร่ะหวา่ง  0 – 2.0  ppm     มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 0.5 ppm
ไม่พบจำนวนคร้ังท่ีสูงกว่ามาตรฐาน จากการตรวจวัด 4,306 คร้ัง

4.  ปริมาณก๊าซโอโซน  (O3) เฉล่ีย  1  ช่ัวโมง  มีค่าอยู่ระหว่าง  1.0
– 111.0  ppb  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  24.2  ppb  พบจำนวนคร้ังท่ีสูงกว่า มาตรฐาน
8  คร้ัง  จากการตรวจวดั  3,860  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 0.21

5.  ปริมาณฝุ่นขนาดเลก็  (PM10) เฉล่ีย 24ช่ัวโมงมีค่าอยู่ระหว่าง
6.7 – 78.7 ug/m3 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 29.7  ug/m3  ไม่พบจำนวนครัง้ท่ีสูงกว่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศโดยสรปุ  ของจงัหวดัราชบรีุ  ยังไมพ่บปญัหาทีเ่ดน่ชดั เชน่เดยีวกบัเมอืงใหญอ่ื่นๆ ใน
ประเทศไทย ปัญหามลพิษอากาศทีพ่บ ได้แก่ ปริมาณก๊าซโอโซน ท่ีพบว่ามีจำนวนครัง้ท่ีสูงกว่ามาตรฐานบา้ง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเดือนมกราคม รายละเอียดแสดงในตารางที ่2.8

ภาพที่ 2.10 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบอัตโนมัติ
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ตารางท่ี 2.8 สรุปคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณศูนย์วิศวกรรมการแพทยท่ี์ 1
อ.เมือง จ.ราชบรีุ ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2549

สารมลพิษ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

( SO2 )

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  ( ppb )

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

( NO2 )

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  ( ppb )

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

( CO )

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  ( ppm )

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

( CO )

เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง  ( ppm )

ก๊าซโอโซน  ( O3 )

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  ( ppb )

ฝุ่นขนาดเลก็  ( PM10 )

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  ( ?g/m3 )

แสดงค่า
ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าต่ำสุด

จำนวนคร้ังท่ีสูงกว่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าต่ำสุด

จำนวนคร้ังท่ีสูงกว่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าต่ำสุด

จำนวนคร้ังท่ีสูงกว่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าต่ำสุด

จำนวนคร้ังท่ีสูงกว่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าต่ำสุด

จำนวนคร้ังท่ีสูงกว่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าต่ำสุด

จำนวนคร้ังท่ีสูงกว่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด
42.0

2.8

0.0

0/4,033

61.0

8.2

0.0

0/4,091

2.0

0.5

0.0

0/4,137

1.6

0.5

0.0

0/4,306

111.0

24.2

1.0

8/3,860

78.7

29.7

8.7

0/180

ค่ามาตรฐาน

300

170

30

9

100

120
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2.3.1 การจดัการมลูฝอยของเทศบาล
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล 85 แห่งในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนกังานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8

มปีระมาณวนัละ 896 ตนั อัตราการผลติมลูฝอยเฉลีย่วันละ 0.96 กโิลกรมั / คน เทศบาลทัง้ 85 แหง่นี ้มรีะบบ
การเก็บขนมูลฝอยของตนเอง และสามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยได้หมด คิดเป็นร้อยละ 95.08 ส่วนที่
เก็บขนได้ไม่หมด เนื่องจากบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ห่างกัน ประชาชนจะใช้วิธีการกำจัดเอง โดย
การกองเผากลางแจง้ ท้ิงในหลุมหรือกองท้ิงไว้ตามท่ีต่างๆ

ภาพที่ 2.11 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 2.12 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
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ภาพที่ 2.13 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพที่ 2.14 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 2.15 กราฟแสดงอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในส่วนของการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลส่วนใหญ่ใช้วิธีเทกองบนพื้นแล้วฝังกลบเป็นครั้งคราว
อาจเปน็การฝงักลบปลีะ 1 - 2 ครัง้ ปกตเิทศบาลจะไมเ่ผาขยะเนือ่งจากจะเกดิเหตเุดอืดรอ้นรำคาญแกชุ่มชน
ข้างเคียง แต่พบว่ามีการลักลอบเผาโดยผู้คุ้ยเข่ียขยะอยู่เสมอ

วิธีการกำจัดขยะของเทศบาลในแตล่ะจังหวัด สามารถแสดงรายละเอยีด  ดังกราฟท่ี 2.16

ภาพที่ 2.16 กราฟแสดงวิธีการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาพที่ 2.17 กราฟแสดงวิธีการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ภาพท่ี 2.18 กราฟแสดงวธีิการกำจดัมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ท่ีจังหวัดเพชรบุรี
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ภาพท่ี 2.19 กราฟแสดงวธีิการกำจดัมูลฝอยของเทศบาลในพืน้ท่ีจังหวัดประจวบครีีขันธ์

2.3.2 การจัดการมูลฝอยขององคก์ารบรหิารสว่นตำบล
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้สำรวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในพืน้ทีส่ำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ในเขตพืน้ที ่5 จงัหวดัไดแ้ก ่จงัหวดักาญจนบรีุ จงัหวดัราชบรีุ จงัหวดั
สมทุรสงคราม จงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์ทัง้ 338 แหง่ มรีายละเอยีด การจดัการมลูฝอย
แยกตามรายจังหวัดได้ดังน้ี

การเก็บขนมูลฝอย
จากการใช้แบบสอบถามการจัดการมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบล ในพ้ืนท่ี สสภ. 8 มีองค์การบริหาร

สว่นตำบลทัง้หมด 338 แหง่ ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 209 แหง่ และไมม่ขีอ้มลู 129 แหง่ พบวา่ อบต.ทีม่ี
การเก็บขนมูลฝอยมีท้ังหมด 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27 และไม่มีการเก็บขนมูลฝอย 153 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73
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ภาพท่ี 2.20 กราฟแสดงการเกบ็ขนมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นตำบลในพืน้ท่ี สสภ.8

อัตราการผลิตมูลฝอย
จากการศึกษาอัตราการผลิตมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบล 73 แห่ง จำนวนประชากร รวม 484,126

คน อบต.สามารถเก็บขนขยะได้วันละประมาณ 260 ลบ.ม. เฉพาะในส่วนชุมชนหนาแน่นของ อบต.

ในด้านการกำจัดมูลฝอยของ อบต. อบต.มีพ้ืนท่ีกำจัดมูลฝอยเป็นของตนเอง รวม  55 แห่ง อบต. ท่ีไม่มี
ท่ีเป็นของตนเองจะใชวิ้ธีการกำจัดมูลฝอยร่วมกับเทศบาลหรือ อบต.อ่ืน ซ่ึงวิธีการกำจัดมูลฝอยส่วนใหญ่ใช้วิธี
เทกองแล้วเผาเป็นคร้ังคราวและฝังกลบเป็นคร้ังคราว
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⌫ 
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  ⌫

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประสานขอความอนุเคราะห์
ร่วมตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเนือ่งจากไดรั้บแจง้จากสือ่มวลชนวา่มผู้ีลักลอบนำกากของเสยีอุตสาหกรรม มาทิง้
บรเิวณหบุเขารางเฆ ่หมูท่ี ่ 8 ตำบลบา้นใหม ่อำเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ หนว่ยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้เข้าไปดำเนินการร่วมกันตรวจสอบเม่ือวันท่ี10 พฤษภาคม 2549 และได้มีมาตรการแก้ไขปัญหามาเป็นลำดับ

ภาพที ่3.1 บริเวณสถานทีเ่กิดเหตุ

(1) วันท่ี 10 พฤษภาคม 2549
หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

กาญจนบุรี สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
บา้นใหม ่และสือ่มวลชน ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบสถานทีเ่กดิเหตพุบถงับรรจกุากของเสยี   จำนวนมาก รวมทัง้
บ่อเก็บกักของเสยี ท่ีเป็นของเหลว ลักษณะสน้ีำตาล มีฟองก๊าซผุดข้ึนบริเวณผิวน้ำ มีกล่ินเหม็นเปร้ียว และฉุน
ซ่ึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารชนิดใดบ้าง จึงได้ทำบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบเบือ้งต้นและแจ้งความ
ไว้เป็นหลักฐานต่อสถานีตำรวจภูธรตำบลสำรอง และในส่วนของการตรวจสอบสารตา่ง ๆ  อย่างละเอียด น้ันได้
ประสานขอความอนุเคราะห์กรมควบคุมมลพิษมาดำเนินการ
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(2) วันท่ี 12 พฤษภาคม 2549
กรมควบคมุมลพิษร่วมกับสำนักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบรีุ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และสถานีตำรวจภูธรตำบลสำรอง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง บริเวณสถานท่ี
เกดิเหต ุในเบือ้งต้น พบว่า

- สารเคมีในถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร และขนาด 200 ลิตร เป็นของเหลว
มีคุณสมบัติ เป็นกรดแก่ (pH น้อยกว่า 1) และมีฤทธ์ิกัดกร่อน คาดว่าน่าจะเป็น
กรดไฮโดรคลอริกจากการล้างสนิมท่อ

- สารเคมีในถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร เป็นของเหลวข้น สีขาว ละลายน้ำได้
คาดว่าน่าจะเป็นกากสีท่ีเส่ือมสภาพจากกระบวนการผลติสีของโรงงานอุตสาหกรรม
(สีพลาสติก)

- สารเคมีในถังโลหะขนาด 200 ลิตร เป็นของเหลวหนืดข้น สีดำ มีกล่ินคล้ายน้ำมัน
คาดว่าน่าจะเป็นเอสฟัลท์ หรือยางมะตอยท่ีไม่ได้คุณภาพ

- กากของเสยีท่ีเทท้ิงในแอ่งน้ำ คาดว่าน่าจะเปน็กากตะกอนและนำ้เสีย
จากกระบวนการลา้งแป้ง (น้ำล้างเส้นบะหม่ี)

ประเด็นปัญหาผลกระทบตอ่สุขภาพและสิง่แวดล้อม
1. กล่ินเหม็นท่ีเกิดจากการหมกัย่อยสลายของสารอินทรีย์ (น้ำแป้ง) ในแอ่งน้ำ
2. น้ำในแอ่งน้ำมีสภาพเป็นกรดสูง หากไหลออกไปปนเปือ้นแหล่งน้ำใกล้เคียง

หรือซึมลงใต้ดิน จะเป็นอันตรายต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชนได้
3. สารเคมีท่ีร่ัวไหลอยู่ตามพ้ืนดินบริเวณท่ีวางถังสารเคมี มีสภาพเป็นกรดสูง

หากสัมผัสหรือสูดดมจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจได้
กรมควบคุมมลพิษได้แนะนำให้ปรับสภาพพื้นดินและแอ่งน้ำให้เป็นกลางโดยใช้ปูนขาว

เพ่ือลดปัญหาการกัดกร่อนและได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาส่ังการให้หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง
ดำเนินการตามอำนาจหนา้ท่ีต่อไป

 (3) วันที ่15 พฤษภาคม 2549
คณะเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย นายอำเภอท่าม่วง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จงัหวดักาญจนบรีุ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบา้นใหม ่  และสถานี
ตำรวจภธูรตำบลสำรอง ไดร่้วมกนัตรวจสอบ พบวา่มกีารเคลือ่นยา้ยสารเคมบีางสว่น ไปไวอี้กสถานทีห่นึง่
ซ่ึงอยู่ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร จึงไดเ้ขา้แจง้ความตอ่พนักงานสอบสวนสถานตีำรวจภธูร ตำบลสำรอง
ไว้เป็นหลักฐาน

(4)  วันที ่16 พฤษภาคม 2549
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้เดินทางเข้า

ตรวจสอบในพืน้ท่ี และกำชบัให้จังหวัดเร่งดำเนนิการแกไ้ขปญัหา รวมท้ังให้ตรวจสอบสทิธิการครอบครอง
ท่ีดิน บริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุด้วย ส่วนกากของเสยีท่ีอยู่ในแอ่งน้ำน้ันให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการหาแนวทาง
ในการบำบดัต่อไป และจังหวัดกาญจนบรีุได้มีหนังสือส่ังการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำเนินการดังน้ี
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1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
3. สถานีตำรวจภูธรตำบลสำรอง ดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด

รวมถึงแหล่งท่ีมาของกากของเสยีหรือสารอันตรายดังกล่าว
เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายตอ่ไป

4. สำหรับบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ ให้หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติภารกิจในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้) จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอำเภอท่าม่วง ตรวจสอบ
ความชัดเจนของพ้ืนท่ี แล้วรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน

ภาพที่ 3.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจสอบพื้นที่

(5) วันท่ี 27 พฤษภาคม 2549
รองปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่ิงแวดล้อม

ได้เดินทางไปติดตามตรวจสอบการแกไ้ขปัญหา  ในพ้ืนท่ีโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8  และส่ือมวลชน เข้าร่วมตรวจสอบ

ภาพที่ 3.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่
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ในวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม 301 อาคาร
กรมควบคุมมลพิษ โดยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่ิงแวดล้อม  เป็นประธานการประชมุ โดยมีประเด็นท่ีพิจารณาคือ

1. การสืบสวนสอบสวนหาแหล่งท่ีมาของกากของเสียอันตราย
2. การดำเนินคดีกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองวัตถุอันตรายและโรงงานทีลั่กลอบนำกากของเสยี

อันตรายออกนอกโรงงาน
3. การจัดการกับกากของเสียอันตราย (ของกลางในคด)ี
4. งบประมาณทีจ่ะใช้ในการดำเนนิการ

(6) วันที ่ 30 พฤษภาคม 2549
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

รอบบริเวณจุดเกิดเหตุ เพ่ือเฝ้าระวังการปนเป้ือนจากสารเคมี โดยการตรวจวัดค่าความเป็น   กรดด่าง (pH) จำนวน
8 จุด ผลการตรวจวัดทุกจุด ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.1

ตารางที ่3.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้ผวิดนิ และนำ้ใตด้นิรอบบรเิวณจดุเกดิเหตุ
คร้ังที ่1 (วันที ่30 พฤษภาคม 2549)
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(7) วันที ่5 มิถนุายน 2549
คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สถานีตำรวจภูธรตำบลสำรอง  กองบังคับ
การปราบปรามการกระทำผดิทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บริษัท Genco จำกัด และบริษัท Better World
Green จำกัด (ผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม)ได้ร่วมกันไปตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหา ในพ้ืนท่ีโดย

1.  กรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการร่ัวซึมของภาชนะบรรจุกากของเสีย
ท่ีร่ัวไหลให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย

2.  บริษัทผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งได้ร่วมกันตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง
กากของเสยีไปตรวจวิเคราะห์ เพ่ือท่ีจะประเมนิค่าใช้จ่ายและกำหนดวธีิการกำจัดนำเสนอ ในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป

(8) วันที ่ 27 มิถนุายน 2549
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 และคณะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

บา้นใหม ่  เดนิทางไปตดิตามตรวจสอบสภาพพืน้ที ่และการดำเนนิการแกไ้ขปญัหา พบวา่ของเสยีในบอ่นำ้
แห้งลงไปมาก ถังบรรจุสารเคมียังคงถูกจัดเก็บไว้เหมือนเดิม ไม่มีการเคล่ือนย้ายซ่ึงการดำเนนิการขนย้าย และ
ปรับสภาพพืน้ท่ี จะตอ้งรอการประมาณการ จากบรษัิทรับกำจดักากของเสยีก่อน รวมท้ังการกำหนดแนวทาง
ที่ชัดเจนจากกรมควบคุมมลพิษ ในส่วนของการป้องกันปัญหาในระยะยาวนั้น ผอ.สสภ.8 ได้ให้แนวคิดว่า
น่าจะมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางด้านการเฝา้ระวัง และ   การจัดการกับการลักลอบท้ิงสารเคม ีให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอบต.บ้านใหม่ก็เห็นชอบด้วย และจะได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะ
อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันท่ี 28 มิถุนายน
2549 ต่อไป

ภาพที่ 3.4 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมตรวจสอบพื้นที่
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(9) วันท่ี 17 กรกฎาคม 2549
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน

รอบบริเวณจุดเกิดเหตุ คร้ังท่ี 2 เพ่ือเฝ้าระวังการปนเป้ือนจากสารเคมี โดยการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
จำนวน 8 จุด ผลการตรวจวัดทุกจุด ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3.2

ตารางที ่3.2 ผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้ผวิดนิ และนำ้ใตด้นิรอบบรเิวณจดุเกดิเหตุ
คร้ังที ่2 (วันที ่17 กรกฎาคม 2549)

(10)  วันที ่20-21 กรกฎาคม 2549
บริษัทเบตเตอร ์เวิลด์ กรนี (ศูนย์บริหารและจดัการกากอตุสาหกรรม จงัหวัดสระบรีุ) ไดม้า

ดำเนนิการขนยา้ยถงับรรจสุารเคมทีัง้หมด (ซึง่เปน็ของกลางในคด)ี เพือ่นำไปบำบดัหรอืกำจดั ตามกรรมวธิี
ที่ถูกต้องต่อไป โดยเจ้าของไร่เชาว์ดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งในการดำเนินการขนย้ายนี้ มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม จังหวัดกาญจนบรีุ สำนักงานอตุสาหกรรมจงัหวัดกาญจนบรีุ องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหม่
สถานีตำรวจภูธรตำบลสำรอง และผู้แทนเจ้าของไร่เชาว์ดี
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ภาพที่ 3.5 บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ได้ดำเนินการขนย้ายถังบรรจุสารเคมีไปกำจัด

  ⌫

ภาพที่ 3.6 บริเวณสถานที่เกิดเหตุ (สะพานข้ามคลองชลประทาน เขต ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี)
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การตรวจสอบและประเมนิสถานการณ์
รถบรรทุก  6  ล้อ  ทะเบียน 951422  กรุงเทพมหานคร  บรรทุกสารเคมกีรดไนตรกิ  68%  (HNO3)

โดยบรรจุในถังพลาสติกที่ปิดแน่นด้วยระบบ  (Cap lock)  ขนาดความจุ  30  ลิตร จำนวน  70  ถัง
เดินทางจากเขตบางมด  กรุงเทพมหานคร ของบริษัท
เพรสซเิดนท ์ เคมภัีณฑ ์ จำกดั  นำสารเคมมีาสง่ที ่ บรษิทั
ไทยอารม์  จำกดั  อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ  ถึงบรเิวณทีเ่กดิเหตุ
เวลาประมาณ  15.00  น วันที ่ 5  เมษายน  2549 เปน็สะพาน
ข้ามคลองชลประทาน  เขต ต.ห้วยไผ่  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
ได้หลบรถขับแซงหน้ากะทันหัน  จึงหักหลบเป็นเหตุให้
รถบรรทุกว่ิงลงไปในคลองชลประทานทำใหร้ถและสารเคมี
ท่ีบรรทุกมาจมนำ้ท้ังคัน (คลองมีระดับน้ำลึกประมาณ 3 – 4
เมตร กระแสน้ำค่อนข้างแรง)คนขับรถบรรทุกได้รับ
บาดเจ็บบริเวณแขนเล็กน้อย ซึ ่งหน่วยกู ้ภ ัย มูลนิธิ
ปฐมบรมราชานุสรณ์ จ.ราชบุรี ได้ดำเนินการกู้รถบรรทุกข้ึนมา
ได้ในเวลาประมาณ 18.25 น.

การดำเนินการเบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานโครงการ
ชลประทานจงัหวัด  ในการปิดประตูน้ำช่วงเหนือและใต้ท่ีเกิดเหตุไว้ก่อนแล้ว และประสาน อบต.ท่ีอยู่ท้ายน้ำ
ท่ีเกิดเหตุให้แจ้งประชาชนงดการใชน้้ำคลองชลประทานชัว่คราว

มสีารเคม ีจำนวน 1 ถัง เกดิความเสยีหาย ซึง่เกบ็กูข้ึน้มาไดเ้หลอืสารเคมเีพยีงครึง่ถงั  อีก 6 ถัง
ได้จมศูนย์หายในคลองโดยมีทีมชุดประดาน้ำของมูลนิธิฯ
ทำการค้นหาต่อเน่ือง ถึงเวลา  22.00 น.พบอีก 2 ถัง จากน้ันได้หยุด
การค้นหาเน่ืองจากกระแสน้ำแรงและออกซิเจนในถังประดาน้ำ
หมด จึงดำเนินการค้นหาต่อในวันรุ่งขึ้นจนได้ถังสารเคมีที่
เหลืออีก 4 ถัง โดยทั้งหมดอยู่ใน สภาพเรียบร้อยไม่แตกรั่ว
ทัง้นีค้ณุภาพนำ้บรเิวณเหนอื–ใตจ้ดุเกดิเหตปุระมาณ 50 เมตร
เม่ือ วันท่ี 5 เมษายน เวลา 17.30 น. มีค่าความเปน็กรด – ด่าง 6.9
ซึ่งเป็นค่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย แสดงว่าไม่มีผลกระทบจาก
สารเคมีและใช้ปูนขาวโรยบริเวณ ทางที่รถบรรทุกลงน้ำ
เพ่ือสลายฤทธ์ิกรด

ภาพที ่3.7 นายบงการ ลิมปะพนัธุ์
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงมาส่ังการด้วยตนเอง

ภาพที ่  3.9 ตรวจสอบความเปน็กรด – ด่าง ของนำ้บรเิวณทีเ่กิดเหตุ

ภาพที่ 3.8 ถังสารเคมีที่ที่ทำการ
ค้นหาขึน้มาไดจ้ำนวน  6  ถัง
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จากกรณีท่ีมีส่ือมวลชนนำเสนอข่าวว่าพระวัดถ้ำยอดทอง หมู่ท่ี 8 ต. ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี ต้อง
สวมหมวกกันน็อคสวดมนต์ทำวัตรเย็น เนื่องจากชาวบ้านนำมาถวายให้พระใส่ เพราะ เกรงว่าอาจจะถูก
สะเก็ดหินที่กระเด็นใส่ศีรษะจากการระเบิดหินของโรงโม่ หลังจากที่เคยมีพระถูกสะเก็ดหินได้รับบาดเจ็บ
มาแล้ว กระท่ังเจ้าหน้าท่ี จ.ราชบุรีเข้าไปดูแล โดยนายวงศ์ศักด์ิ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่ังให้
โรงโมหิ่นระงบัการระเบดิหนิในบรเิวณพืน้ทีท่ีต่ดิกบัวดัถำ้ยอดทองไวก้อ่น เพือ่กำหนดวธิกีารและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาไม่ให้แรงระเบดิทำให้ก้อนหินตกลงใสวั่ด และพระ ซ่ึงเหตุเกิดมาต้ังแต่วันท่ี 7 ธันวาคม 2548
เป็นต้นมา

ภาพที่ 3.10 วัดถ้ำยอดทองด้านที่ติดกับเหมืองหิน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้เข้า
ตรวจสอบสถานทีเ่กดิเหต ุ ร่วมกบักรมควบคมุ
มลพษิ เมือ่วันที ่ 7 เมษายน 2549 พบวา่ไดเ้กดิ
เหตุก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงมาบริเวณที่ลาน
ปฏิบัติธรรมของวัดจริง โดยเหตุน้ันเกิดเม่ือ วันท่ี
1 เมษายน 2549 เวลา 14.15 น.

หลังจากเกิดเหตุมีพระลูกวัดซึ่งได้ไป
ลาสิกขาบท ณ วัดแห่งหน่ึง ได้กล่าวถึง เร่ืองหิน
ตกน้ี ให้พระผู้ใหญ่ท่ีวัดดังกล่าวทราบและกลาย
เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับภาพที่ 3.11 หินที่ตกลงมาบริเวณวัดถ้ำยอด
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จากการสำรวจภาคสนามไดพ้บวา่กอ้นหนิขนาดใหญน่ัน้มขีนาดความสงูประมาณ 3 เมตร นำ้หนกั
น่าจะมากกว่า 600 ตันได้ตกลงมาจากภูเขาจริง โดยพบว่ามีร่องรอยการกล้ิงตกจากภูเขาเป็นรอย สีขาวเป็น ทางยาว
บริเวณท่ีเกิดเหตุน้ันห่างจากบริเวณศาลาเผาศพประมาณ 70 เมตร (วัดจากเคร่ืองจีพีเอส Garmin รุ่น ique 3600)
ทีต่ำแหนง่ 47P  X0577467  Y1489889  กอไผจ่ำนวนหนึง่ล้มตายลงเนือ่งจากโดนกอ้นหนิทบั ศาลาเผาศพ
ไม่มีร่องรอยความเสียหาย ไม่มีรายงานว่าใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่อย่างใด

ภาพที ่3.12 เจา้หนา้ที ่สสภ 8 ไดเ้ข้าตรวจสอบสถานทีเ่กิดเหตุ

หลังจากเกิดเหตุ กรมควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจวัดปริมาณอนุภาคแขวนลอยรวม (TSP) และอนุภาค
ฝุ่น (PM10)โดยระบบ Gravimertric high Volume ซ่ึงจะใช้เคร่ือง High volume sampler ต้ังไว้บริเวณหน้าศาลา
เผาศพ 2 เคร่ือง ท่ีตำแหน่ง 47P X 0577535  Y 1489870 เพ่ือนำผลการตรวจวัดท่ีได้ มาวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นต่อไป

ในเวลาต่อมาจังหวัดราชบุรีได้มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนวัดถ้ำยอดทอง
และไดมี้การประชมุเมือ่วันที ่10 เมษายน 2549 ณ ห้องประชมุช้ัน 3 ศาลากลางจงัหวัดราชบรีุ เพ่ือหาแนวทาง
การแกป้ญัหา โดยมคีณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ อุตสาหกรรมจงัหวดัราชบรีุ กรมอตุสาหกรรม
พ้ืนฐานและเหมืองแร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ อำเภอปากท่อ ผู้ประกอบการเหมอืงแร่ เจ้าอาวาสวัด ผู้ส่ือข่าวและประชาชน

นอกจากน้ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สำนักงานส่ิงแวดล้อม ภาคท่ี
8 เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งผลการประชุมสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ว่าทุกฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกัน
ในการกำหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาและแนวทางการดำเนนิงานดังน้ี

มาตรการแก้ไขปัญหาระยะส้ัน
จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการออกคำสั่งจังหวัด ให้ผู้ประกอบการดำเนินการนำเศษหิน

ดา้นหนา้ผาทีอ่ยู่ตดิกบัวดัลงมาใหห้มด โดยทำแนวปอ้งกนัใหแ้ขง็แรง ซึง่ผูป้ระกอบการเสนอวา่จะสามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 90วัน ท้ังน้ีเพ่ือแก้ไขปัญหาก้อนหินไหลล่ืนลงมาเน่ืองจากความสัน่สะเทือน
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของวัดได้
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มาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว
1. จากข้อเท็จจริงปัจจุบันน้ี การประกอบกิจการโรงโม่หิน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธีรพล การแร่

และของนายสรรค์ชัย นิติกาญจนา ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นหากผู้ประกอบการ จะดำเนินการ
ทำเหมืองต่อไป จะต้องดำเนินศึกษาเพ่ือแก้ไขผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนให้เป็นไปตามมาตรการทีก่ำหนดในรายงาน
การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อประกอบการยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณา

2. ในระหว่างน้ีควรจะมีแนวทางในการดำเนนิการร่วมกัน  ดังน้ีคือ
2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการทั้งสองราย

ให้ชัดเจน
2.2 ในช่วงของการนำเศษหินลงจากหน้าผานั้น ให้ประสานการดำเนินงานให้

ชัดเจนเพ่ือป้องกันความเสียหายและหากว่าวัดได้รับความเสียหายประการใดผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 ⌫    
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามี

การขโมยถังใส่สารเคมีท่ีอยู่ในโรงงานเดดองไฟน ์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีเลิกดำเนินกิจการ
แล้วโดยได้เททิ้งสารเคมีที่บรรจุในภาชนะที่ตกค้างอยู่ในโรงงาน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากได้รับกล่ินเหม็นดังกล่าว

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ไดป้ระสานงานกบั อบต.หลุมดนิ และเขา้ตรวจสอบภายในโรงงาน
เดดองไฟน์ เคม (ประเทศไทย) จำกัด เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2549 จากการตรวจสอบในเบือ้งต้นพบว่าโรงงานน้ี
ได้เลิกประกอบกิจการมาประมาณ 10 ปีแล้ว โดยไม่มีคนเฝ้าประจำโรงงาน ภายในบริเวณโรงงานมีอาคารร้าง 4
หลัง เป็นอาคารสำนักงาน 1 หลัง และอาคารผลิตและเก็บสารเคมี 1 หลัง ในอาคาร 3 หลังนี้มีถังบรรจุ
สารเคมีต่างๆจำนวนมาก มีท้ังถังบรรจุสารเคมีท่ีมีช่ือทางการคา้ และช่ือสารเคมี แต่บางถังไม่ปรากฏช่ือ และมี
การลบช่ือออก นอกจากน้ัน ยังพบว่าบนพ้ืนอาคารท้ัง 3 หลังน้ี มีสารเคมีไหลนองอยู่ท่ัวไปและมีบางส่วนไหล
ออกภายนอกอาคารดว้ย ซ่ึงในส่วนน้ี อบต.หลุมดินได้แก้ปัญหาเฉพาะหนา้โดยการใชปู้นขาวโรยทับท้ังหมด
ท่ีด้านหลังของอาคารพบว่ามีการนำถุงพลาสติกบรรจุสารเคมีสีเหลืองกองท้ิงไว้

ภาพที่ 3.13 สารเคมีที่กองไว้บริเวณภายในอาคาร
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ภาพที่ 3.14 สารเคมีที่กองไว้บริเวณภายนอกอาคาร
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ประสานงานกับส่วนปฏิบัติการฉุกเฉิน (สารเคมี)

กรมควบคุมมลพิษ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบสารเคมีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้ง
ประสานสำนักงานทรัพยากรธรรามชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เพ่ือทราบด้วย

ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2549 สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีจากส่วนปฏิบัติ การ ฉุกเฉิน
(สารเคมี) กรมควบคุมมลพิษ อบต.หลุมดิน และทสจ.ราชบุรี ได้ร่วมกัน  เข้าตรวจสอบโรงงานนี้อีกครั้ง
โดยละเอียด พบว่ามีถังบรรจุสารเคมีขนาดต่างๆ ดังน้ี

-  ถังขนาด  200   ลิตร   ประมาณ  330  ถัง
-  ถังขนาด  100   ลิตร   ประมาณ    10  ถัง
-  ถังขนาด   50    ลิตร   ประมาณ    30  ถัง
-  ถังขนาด  20     ลิตร   ประมาณ    30  ถัง

นอกจากนัน้ยงัพบสารเคมทีีบ่รรจใุนถงุพลาสตกิ อีกจำนวนหนึง่ กองรวมกนัอยูซ่ึง่ ไมส่ามารถนบั
จำนวนได้

จากการตรวจสอบข้างถังบรรจุสารเคมีท่ีปรากฏช่ือ พบว่ามีสารเคมีหลายชนิด ได้แก่ Polymethane resin,
Neobinder, Neotex CBA, N-Methylol, Acrylanide, Styrene Monomer,  ฟอร์มัลดีไฮด์ กรดอะซิติค
กรดไฮโดรฟลอูอริค ในสว่นของสารเคมทีีต่กหลน่และไมป่รากฏชือ่ กรมควบคมุมลพษิ ไดเ้กบ็ตวัอย่างเพือ่
ตรวจสอบหาคุณสมบัติต่อไป และในขณะเดยีวกัน กรมควบคุมมลพิษจะได้ตรวจสอบ คุณสมบัติของ สารเคมี
ท่ีปรากฏช่ือข้างถังโดยละเอียด

ภาพที่ 3.15 ถังสารเคมีที่ถูกลบชื่อออก
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ภาพท่ี 3.16 ถังสารเคมีท่ีปรากฏช่ือ

ผลการประชมุการบรรเทาและแกป้ญัหาสารเคมใีนเบือ้งตน้แก ่อบต.หลุมดนิ สามารถสรปุประเดน็
สำคัญได้ว่า

1. ให้ทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนมิให้เข้าใกล้หรือสัมผัสสารเคมีในบริเวณโรงงานโดยให้พิจารณา
ถึงข้อความที่ใช้ว่าต้องไม่ให้ประชาชนที่เห็นไม่เกิดความตื่นกลัวจนเกินเหตุ และให้ขโมยไม่กล้าเข้ามา
เทสารเคมีเพ่ือขโมยถังบรรจุไปขายอีก

2. ใช้พลาสติกปิดคลุมถังสารเคมท่ีีไม่มีฝาปิดท่ีต้ังอยู่ริมอาคาร เพ่ือป้องกันฝกตกลงมาชะลา้งสารเคมี
ภายในถังจากการแพรก่ระจายสู่ภายนอก

3. ใช้ขี้เลื่อยโรยทับสารเคมีที่ไหลนองอยู่บนพื้น ตั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อดูดซับสารเคมี
จากน้ันตักใส่ถังรวบรวมไว้ภายในอาคาร แล้วรอคำแนะนำวิธีการกำจัดท่ีถูกต้องจากกรมควบคมุ มลพิษต่อไป
(หลังจากท่ีกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบคุณสมบัติของสารเคมี โดยละเอียดแล้ว)
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⌫ 
⌫

ในปงีบประมาณ 2549 (ขอ้มลู ณ วันที ่20 มถุินายน 2549) สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (สสภ.8)
ได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหา เหตุร้องเรียน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม จำนวน 23 เรือ่ง เมือ่จำแนกรายจงัหวดัทีร้่องเรยีนมายงั สสภ.8 พบวา่จงัหวดัราชบรีุ มเีรือ่ง
ร้องเรียนมากทีสุ่ดจำนวน 12 เร่ือง รองลงมาคอืจังหวัดกาญจนบรีุ จำนวน 8 เร่ือง และจงัหวัดเพชรบรีุ จำนวน
3 เร่ือง ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเข้ามายัง สสภ.8

จากข้อมูลการรับเร่ืองร้องเรียนท้ังหมด 23 เร่ือง มีประเด็นปัญหาการร้องเรียนด้านมลพิษส่ิงแวดล้อม
ทัง้หมดรวม 28 ปญัหา สว่นใหญเ่ปน็ปญัหามลพษิทางดา้นนำ้เสยี 13 ปญัหา รองลงมา คอืปญัหาฝุน่ละออง
จากการประกอบกิจการต่างๆ จำนวน 4 ปัญหา ปัญหากลิ่นรบกวน 4 ปัญหา เขม่าควัน 2 ปัญหา สารเคมี
กากของเสยีและวตัถอัุนตราย 2 ปญัหา เสยีง 2 ปญัหา และปญัหามลพษิอืน่ๆ จำนวน 1 ปญัหา สามารถแสดง
ร้อยละของประเภทปญัหามลพิษ ได้ดังภาพท่ี 4.1

ภาพท่ี 4.1 แผนภูมิแสดงร้อยละของปัญหามลพิษท่ีมีการร้องเรียนปี 2549 ในพ้ืนท่ี สสภ.8
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เร่ืองรอ้งเรยีนในพืน้ท่ีสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ข้อมูล ณ วันที ่20 มิถุนายน 2549
จำแนกตามประเภทของปญัหามลพษิ

(ก)  เร่ืองรอ้งเรยีนเกีย่วกับปญัหานำ้เสยี
1.    ประเด็นปัญหา :    ราษฎรรอ้งเรยีนปญัหาโรงงานยอ้มผ้าปลอ่ยนำ้เสยีลงคลองสาธารณะ

สถานที่ :    บา้นหนองไกขั่น ตำบลเขาขลงุ อำเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ในขณะเข้าดำเนินการตรวจสอบ ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงานแต่อย่างใด และ ไม่พบ
ความผิดปกติของน้ำในคลองสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าระยะเวลาผ่านมาหลายวันแล้ว เนื่องจาก
เหตุการณ์เกิดต้ังแต่วันท่ี 26 กันยายน 2548 แต่ สสภ.8 ได้รับแจ้งเร่ืองเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2548

         (2) ประสานงานกับ อบต.เขาขลุง เฝ้าระวังตรวจสอบ หากน้ำมีความผิดปกติ ขอให้แจ้ง สสภ.8 หรือ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี(ทสจ.ราชบุรี)เข้าดำเนินการตรวจสอบทันที

2.    ประเด็นปัญหา :   โรงงานปลอ่ยนำ้เสยีลงแหลง่นำ้ประปาหมูบ่า้น
สถานที่ :    ตำบลหนิกอง อำเภอเมอืง จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานกับ อบต.หินกอง เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
         (2) อบต.หินกอง แจ้งว่า อุตสาหกรรมจงัหวัดราชบุรี ได้มาดำเนนิการตรวจสอบ และเก็บตัวอย่าง

น้ำไปตรวจวิเคราะห์ จึงได้แจ้งอำเภอเมืองราชบุรี ประสานกับอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ต่อไป
3.    ประเด็นปัญหา :      โรงงานปลอ่ยนำ้เสยีลงคลองสาธารณะ และมฝุ่ีนละอองรวมทัง้เสยีงดงั

สถานที่ :       ตำบลนำ้พ ุอำเภอเมอืง จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกบั อบต.นำ้พ ุตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ไมพ่บการกระทำผดิตามทีร้่องเรยีน
แต่พบว่ามีข้อบกพร่องในการจัดการของเสียหลายประการ

(2) แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสียโดยการเสริมคันบ่อ และแยกน้ำฝนไม่ให้
ไหลลงบ่อบำบัดน้ำเสีย และควบคุมป้องกันฝุ่นละอองและเสียงดังจากกระบวนการบดยอ่ยพลาสติกไม่ให้เป็น
เหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง รวมท้ังปรับปรุงวิธีการสะสมวัตถุดิบให้มีโรงเรือนเก็บอย่างมิดชิด

ภาพที่ 4.2 น้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน
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4.    ประเด็นปัญหา :   ตรวจสอบการปนเปือ้นสารตะกัว่ในแมน้่ำแควใหญ่
สถานที่ :   ตำบลแกง่เสีย้น อำเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกับเทศบาลตำบลแก่งเส้ียน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

(2) เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำแควใหญ่
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ตัวอย่างพบว่า
มีสารตะก่ัวเจือปนไม่เกินมาตรฐาน

ภาพที่ 4.3 การทดสอบปริมาณสารตะกั่ว
ในแม่น้ำแควใหญ่

5.    ประเด็นปัญหา :   โรงงานปลอ่ยนำ้เสยีลงคลองสาธารณะ
สถานที่ :   ตำบลนำ้พ ุอำเภอเมอืง จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกับ อบต.น้ำพุ ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ พบวา่โรงงานตน้เหตอุยู่ในเขต อบต.รางบวั
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จึงได้ประสาน เพื่อเข้า
ตรวจสอบโรงงาน

(2) ได้แนะนำให้โรงงานเร่งสูบน้ำเสียที่ขัง
อยู่นอกโรงงานเขา้มากักเก็บในบ่อบำบัดน้ำเสียให้หมด
โดยเร็ว แล้วให้ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินท่ีปนเป้ือน
ขึน้ใหห้มด นอกจากนัน้ไดเ้กบ็ตวัอย่างนำ้ในบอ่บำบดั
น้ำเสียมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1

ตัวอย่าง พบว่าน้ำเสียมีปริมาณโลหะหนักปนเปื้อน เกินมาตรฐาน จึงได้สั่งห้ามปล่อยทิ้ง ออกนอกบริเวณ
โรงงานเด็ดขาด จนกว่าจะมีการปรับปรุงให้อยู่ในเกินมาตรฐาน

ภาพที่ 4.4 ระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงงาน
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6.    ประเด็นปัญหา :    ตรวจสอบคณุภาพนำ้จากเหมอืงถา่นหนิลกิไนตเ์ก่า
สถานที่ :    ตำบลหนองหญา้ปลอ้ง อำเภอหนองหญา้ปลอ้ง จังหวดัเพชรบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกบั อบต.หนองหญ้าปล้อง ตรวจสอบสถานท่ี
(2) เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำท่ีคาดว่าอาจจะถูกปนเป้ือนจากถ่านหินลิกไนต์ จำนวน 2 ตัวอย่าง

เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ภาพที ่4.5 การตรวจสอบคณุภาพนำ้ท่ีคาดวา่จะปนเปือ้นถา่นหนิลิกไนต์

7.    ประเด็นปัญหา :    ประชาชนร้องเรียนปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
สถานที่ :    ตำบลทา่คอย อำเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกับเทศบาลตำบลทา่ยางเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
(2) ตรวจสอบไม่พบความเสียหายท่ีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง

ภาพท่ี 4.6 น้ำเสียท่ีออกมาจากฟาร์มสุกร
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8.    ประเด็นปัญหา :     โรงงานปลอ่ยนำ้เสยีลงคลองสาธารณะ
สถานที่ :     ตำบลศรสีรุาษฎร ์อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ให้ผู้ประกอบการแยกนำ้ฝนออกจากนำ้เสีย เพ่ือลดปริมาณน้ำเสียท่ีเกิด จากกระบวนการ
ผลิตมะพร้าวต้ม

(2) ใหป้รบัปรงุระบบบำบดันำ้เสยีใหส้ามารถรองรบันำ้เสยีไดเ้พยีงพอโดยไมม่กีารระบาย
ออกสู่ส่ิงแวดล้อม

9.    ประเด็นปัญหา :    ฟารม์สกุรปล่อยนำ้เสยีลงคลองระบายนำ้
สถานที่ :    ตำบลทบัคาง อำเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(2) แนะนำให้เจ้าของฟาร์มสุกร ขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งมีสภาพตื้นเขิน และทำคันดิน

ป้องกันน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ไหลล้นออกนอกฟาร์ม

10.  ประเด็นปัญหา :   ตรวจสอบคณุภาพนำ้อา่งเกบ็นำ้
สถานที่ :   ตำบลหนองล ูอำเภอสงัขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกบัหนว่ยประสานงาน
ชายแดนไทย – พมา่ เพือ่เดนิทางไปตรวจสอบอา่งเกบ็นำ้
และโรงงานเผาแรพ่ลวงในเขตอำเภอพญาตองซ ูประเทศ
เมียนม่าร์ ไม่พบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงอ่างเก็บน้ำ
จึงคาดว่าปัญหาปลาตายน่าจะเกิดจากการขาดออกซเิจน

(2) ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
พญาตองซ ูจำนวน 1 ตวัอย่าง และจากอา่งเกบ็นำ้หมูบ่า้น
พระเจดย์ีสามองค ์(ฝ่ังไทย) จำนวน 1 ตวัอย่าง เพือ่ตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐาน
แหล่งน้ำผิวดิน

ภาพที ่4.7 ลักษณะนำ้ในอา่งเกบ็นำ้

11.  ประเด็นปัญหา :    การลกัลอบปลอ่ยท้ิงนำ้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม
สถานที่ :    ตำบลพงัตร ุอำเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) แจ้งให้ผู้ประกอบการประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบขั้นตอน
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(2) สำหรับบ่อลูกรังท่ีนำน้ำท้ิงมากำจัดน้ัน ให้ฝังกลบให้มิดชิด
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(ข)  เร่ืองรอ้งเรยีนเกีย่วกับปญัหาฝุน่ละออง และเขมา่ควนั
1.    ประเด็นปัญหา :   ราษฎรไดรั้บความเดอืดรอ้นจากเขมา่ควนัโรงงานปนูขาว

สถานที่ :   ตำบลเจดย์ีหกั อำเภอเมอืง จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกับ อบต.เจดีย์หัก ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(2) โรงงานได้แจ้งว่าได้เข้าร่วมโครงการการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในโรงงาน

อุตสาหกรรม กับกระทรวงพลังงาน โดยโรงงานจะทำการปรับเปลี่ยนวิธีการเผาปูนขาวแบบทีละครั้ง
เป็นการเผาแบบต่อเนื่อง ที่สามารถลดมลพิษทางอากาศได้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบจึงได้แจ้งให้
อบต.เจดีย์หัก ติดตามตรวจสอบต่อไป

ภาพที ่4.8 เขม่าควันจากโรงงาน
2.    ประเด็นปัญหา :    ประชาชนรอ้งเรยีนปญัหาเขมา่ควนัดำจากโรงงานนำ้ตาล

สถานที่ :    ตำบลทา่มะกา อำเภอท่ามะกา จังหวดักาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ได้ประสานงานสำนกังานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าดำเนินการตรวจสอบ
(2) เน่ืองจากในขณะทีเ่ข้าดำเนนิการตรวจสอบนัน้ โรงงานนำ้ตาลซึง่มีอยู่ 2 โรงงานไดห้ยุด

ดำเนินการ จึงได้ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหามาตรการป้องกันปัญหาต่อไป

3.    ประเด็นปัญหา :    ประชาชนรอ้งเรยีนฝุน่จากลานตากมนั
สถานที่ :    ตำบลหนองฝา้ย อำเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) .ประสานกับ อบต.หนองฝ้าย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
(2) แนะนำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดย
การใช้วัสดุปิดก้ันโดยรอบลานตากมัน ส่วนในระยะยาว น้ันให้
ปลูกต้นไม้ท่ีมีใบหนาทึบโดยรอบ

ภาพท่ี 4.9 บริเวณลานตากมนัท่ีถูกร้องเรียน
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4.    ประเด็นปัญหา :    ประชาชนรอ้งเรียนฝุ่นจากบอ่ลูกรัง
สถานที่ :     ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) .ประสานกบั อบต.ดอนตาเพชร
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง

(2) ให้ อบต.แจ้งรถบรรทุกดินลูกรัง
ควบคุมปัญหาฝุ่นละออง และความเรว็เม่ือผ่านชุมชน
รวมท้ังทำป้ายเตือนก่อนเข้าชุมชนด้วย

ภาพที่ 4.10 ปัญหาฝุ่นที่เกิดจากการขุดดินลูกรัง

(ค)  เร่ืองรอ้งเรยีนเกีย่วกับปญัหากลิน่เหมน็
1.    ประเด็นปัญหา :    ประชาชนรอ้งเรียนกล่ินเหม็นจากโรงงานพรกิป่น

สถานที่ :    ตำบลดอนไผ ่อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกบัเทศบาลตำบลศรดีอนไผ่ เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

(2) ได้แนะนำให้โรงงานปรับปรุงห้องอบ และ
คั่วพริกให้มีลักษณะปิดมิดชิด และติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
จากภายนอกโรงงานดา้นบนหลังคา

ภาพที่ 4.11 สภาพแวดล้อมภายในโรงงานพริกป่น

2.    ประเด็นปัญหา :     ประชาชนรอ้งเรยีนปญัหากลิน่เหมน็ / นำ้เสยีจากโรงงาน
สถานที่ :     ตำบลดอนกระเบือ้ง อำเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้หม้อไอน้ำนั้น โรงงานกำลังปรับปรุงเชื้อเพลิง และ
ระบบการเผาไหม้ ซ่ึงจะได้ตรวจสอบประสิทธิภาพต่อไป

(2) น้ำเสียที่รั่วออกนอกโรงงานนั้น เกิดจากความบกพร่องของโรงงานเอง ซึ่งได้ยอมชดใช้
ค่าเสียหายให้ผู้ร้องเรียนแล้ว
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3.    ประเดน็ปญัหา  : กล่ินเหมน็จากโรงงานแปง้มัน
สถานที ่ : ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานกับ อบต.เบิกไพร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าโรงงานที่เป็นสาเหตุ
ของการร้องเรียน คือ บริษัทอุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด

(2) เข้าดำเนินการตรวจสอบในโรงงาน พบว่าที่มาของกลิ่นเหม็น น่าจะเกิดจากบ่อบำบัด
น้ำเสยีด้านหลังโรงงาน ซ่ึงทางโรงงานกย็อมรับและแจง้ว่าไดด้ำเนนิการแกไ้ขโดยการตดิต้ั เคร่ืองเตมิอากาศ
จำนวน 9 เคร่ือง และกำลังติดต้ังเคร่ืองเติมสารจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดกล่ินเหม็นแล้ว

(3) แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ และติดตามตรวจสอบการแกไ้ขปัญหาต่อไป

4.    ประเด็นปัญหา :    กล่ินเหมน็และนำ้เสยีจากโรงงานสตัวน์ำ้แชแ่ขง็
สถานที่ :      ตำบลอา่งทอง อำเภอเมอืง จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ร่วมกับ ทสจ.ราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์
และผู้นำชุมชน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ากล่ินเหม็นเกิดจากระบบบำบดัน้ำเสีย และไม่มีการปล่อยน้ำเสีย
ลงท่ีนาของชาวบ้านแต่อย่างใด

(2) แนะนำให้ปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ในขั้นตอนที่มีกลิ่นเหม็น และจัดทำ
ลานกรองทราย รวมทัง้ลานตากตะกอน เพือ่ลดกลิน่เหมน็จากนำ้เสยี ตลอดจนคดัแยกชิน้สว่น วัตถุดบิไมใ่ห้
ลงไปปะปนกับน้ำเสีย และปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงงาน หรือป้องกันกล่ินกรณีท่ีมีกระแสลมพัดแรง

(ง)  เร่ืองรอ้งเรยีนเกีย่วกับปญัหามลพษิอืน่ๆ
1.    ประเด็นปัญหา :   การลกัลอบท้ิงกากของเสยีและวตัถอัุนตราย

สถานที่ :   ตำบลบา้นใหม ่อำเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) พ้ืนท่ีเกิดเหตุอยู่บริเวณหุบเขารางเฆ ่ภายในไร่เชาว์ดี หมู่ท่ี 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี มีการนำกากของเสยีและวัตถุอันตรายมากำจัดและเก็บกักไว้เป็นจำนวนมาก

(2) กรมควบคมุมลพิษได้มาตรวจสอบและเกบ็ตัวอย่างสารทัง้หมดไปตรวจวเิคราะห์ พบว่า
สารท่ีนำมาท้ิงมีสภาพเป็นกรด มีฤทธ์ิกัดกร่อน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดนิหายใจและส่ิงแวดล้อม
ได้

(3) ในเบือ้งตน้ไดส้ัง่การใหผู้้ครอบครองปรบัสภาพเปน็กรดดา่ง ของนำ้ในบอ่เกบ็กกั ใหม้ี
สภาพเป็นกลางเพื่อลดการกัดกร่อนและแจ้งความดำเนินคดีในความผิดตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พร้อมท้ังประเมนิค่าใช้จ่ายในการขนยา้ยไปกำจดัอย่างถูกวิธี เพ่ือให้ผู้ครอบครองรับผิดชอบดำเนนิการต่อไป

(4) ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรอบบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
ของสารอันตรายโดยการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง เดือนละ 1 คร้ัง
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ภาพท่ี 4.12 บริเวณท่ีมีการนำกากของเสยีและวัตถุอันตรายมากองไว้
2.    ประเด็นปัญหา :    การปลอ่ยท้ิงสารเคมใีนโรงงานทีเ่ลิกกิจการแลว้

สถานที่ :    ตำบลหลมุดนิ อำเภอเมอืง จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานงานกับ อบต.หลุมดิน
เพ่ือตรวจสอบภายในโรงงาน พบว่าเลิกกิจการมา 10 ปี
แล้วภายในอาคารโรงงานมีถังสารเคมีเก็บกักไว้
เป็นจำนวนมาก และมีบางส่วนไหลนองตามพ้ืน

(2) ประสานขอความอนเุคราะห์จาก
กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบคุณสมบัติของสารเคมี
ต่างๆ หรือใช้เป็นแนวทางในการกำจัดต่อไป โดย
เจ้าของโรงงานจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด

(3) แจง้เตอืนไมใ่หป้ระชาชนเขา้ไป
ใกล้ บริเวณโรงงาน และใช้ พลาสติกปิดคลุมถังสารเคมี
ท่ีไม่มีฝาปิด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายสู่ภายนอก

ภาพที ่4.13 สารเคมท่ีีกองไวภ้ายในอาคาร

3.    ประเด็นปัญหา :    ประชาชนร้องเรียนปัญหาผลกระทบจากเหมอืงหิน
สถานที่ :    ตำบลพงัตร ุอำเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ประสานกบั อบต.พังตร ุเพือ่ดำเนนิการ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

(2) ในขณะที่เข้าทำการตรวจสอบนั้น ไม่พบปัญหา
เร่ืองของฝุน่ละออง หรือเสยีงดงัจากการระเบดิหินแตอ่ย่างใด จึงได้
แจ้งให้ อบต.พังตรุ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
เหมืองหินดังกล่าว หากพบปัญหาเสียงดัง และฝุ่นละอองอีกให้
ดำเนินการแจ้งให้ทราบ เพ่ือจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป

(3) ให้บริษัทแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตาม
ขอ้กำหนด EIA ใหป้ระชาชนทราบทกุครัง้ รวมทัง้เผยแพร ่ขอ้มลู
ต่างๆ ให้มากข้ึนภาพที ่ 4.14 สภาพแวดลอ้มบรเิวณเหมอืงหนิ
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4.    ประเด็นปัญหา :    ผลกระทบจากเหมอืงหนิ กรณวัีดถำ้ยอดทอง
สถานที่ :    ตำบลทุง่หลวง อำเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ
สรุปการดำเนินการ

(1) ตรวจพบวา่มีก้อนหินขนาดใหญห่ล่น ลงมา
จากหน้าผาด้านที่ติดกับวัด ซึ่งเกิดจากแรงสั่น สะเทือน
เวลาท่ีมีการระเบิดหิน

(2) หนว่ยงานทีรั่บผดิชอบ ซึง่มจีงัหวดั ราชบรีุ
เป็นหน่วยงานประสานงานได้ต้ังคณะกรรมการแก้ปัญหา
และหาข้อยุติ ซ่ึงจะได้กำหนดมาตรการตา่งๆ ต่อไป

ภาพที่ 4.15 ก้อนหินที่หล่นมาจากหน้าผาด้านที่ติดกับวัด
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⌫ 


    

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซ่ึงเป็นการดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้ใน พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา
35-36  เมือ่มองในระดบัภาค  “แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้มระดบัภาค” เปน็แผนทีเ่ชือ่มโยง การบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระดบัชาต ิกบัระดบัจงัหวัดและระดบัทอ้งถ่ิน โดยยึดแนวทาง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2546 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2547-2549 ข้ึน แล้วเผยแพร่แผนฯน้ีให้กับหน่วยราชการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน
องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด คือจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทร สงคราม เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์เพื่อพิจารณานำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ/การดำเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน

สำหรบัปงีบประมาณ  2549 นี ้สำนกังาน
สิง่แวดลอ้มภาคที ่  8  โดยความ ร่วมมอืจากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดำเนินการ
จัดทำแผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ระดับภาค
พ.ศ.2550-2554 โดยอาศยักระบวนการมสีว่นรว่ม
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน ราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน การศึกษา
องคก์รพฒันาเอกชน ภาคเอกชน  ภาค ประชาชน
และได้จัดให้มีการประชุม เชิงปฏิบัติ การเพ่ือยกร่าง
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมภาคข้ึน  2 คร้ัง

ครัง้ที ่ 1 พ้ืนทีลุ่่มนำ้ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก
ของอ่าวไทย ในวันท่ี 25–26  เมษายน 2549  ณ  จังหวัด
เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ครัง้ที ่2 พ้ืนทีลุ่่มนำ้แมก่ลอง ในวนัที ่8–9 พฤษภาคม 2549 ณ จงัหวดักาญจนบรีุ มผู้ีเขา้รว่มประชมุ
จากจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสงคราม

ภาพที ่ 5.1     ผู้เช่ียวชาญ จากคณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ระดมความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากทกุจงัหวดัในภาคที ่8 แลว้ได้
ดำเนินการยกร่างแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาส่ิงแวดล้อม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และได้นำเสนอร่างแผนฯ ในการประชุมสัมมนาแผน จัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2549 ณ จังหวัดราชบุรี
โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์แผน
ดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม แล้วจัดทำเป็นแผน
จัดการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม   ภาค 8 พ.ศ.2550-2554  เผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
ของ จงัหวดัและทอ้งถิน่ในทกุระดบัใหท้ัว่ถึงทำใหก้ารบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคที่ 8
มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบ และสอดคล้อง กับสภาพความ

ความเป็นจริงเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการป้องกัน ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาให้การใช้ประโยชน์
อยู่บนพ้ืนฐานของการพฒันาอย่างย่ังยืนต่อไป

ภาพที่  5.2  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 และผู้ทรงคุณวุฒิ

 
  ⌫
⌫⌫⌫

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เร่ืองกำหนดเขตพ้ืนท่ี คุ้มครอง ส่ิงแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  อำเภอท่ายาง  และอำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบรีุ  จังหวัดประจวบครีีขันธ์ พ.ศ. 2547  ซ่ึงไดป้ระกาศลง ในราชกจิจา นุเบกษา
ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 121 ตอนพเิศษ 86 ง. ลงวนัที ่ 30 กรกฎาคม  2547 โดยมผีลบงัคบัใชเ้ปน็เวลา  5  ปี
นับตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2547   เป็นต้นไป  นั้น ได้กำหนดให้การก่อสร้างอาคารหรือการดำเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการบางประเภท  ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และเสนอรายงานดังกล่าว ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดตาม  มาตรา 46  แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม  พ.ศ.  2535 โดยการกอ่สร้างอาคารหรอืการดำเนนิการ
โครงการหรอืประกอบกจิการบางประเภท ทีต่อ้งจดัทำรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เบือ้งตน้หรอืรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ได้แก่

1.  โครงการท่ีต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้น
1)   โรงแรมหรือสถานท่ีพักตากอากาศทีมี่จำนวนห้องพักต้ังแต่  10 ห้อง ถึง 79 ห้อง
2)   อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีมีจำนวนห้องพักต้ังแต่ 10 ห้อง

ถึง 79 ห้อง
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3)   สถานพยาบาลทีจ่ำนวนเตยีงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนต้ังแต่ 10 เตียง ถึง 29 เตียง
4)  การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีจำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่

100  แปลง ถึง 499 แปลง หรือมีเนือ้ท่ีต้ังแต ่20 ไร่ ถึง 99 ไร่
5)  ท่าเทียบเรือขนาดเล็กที่เป็นท่าสาธารณะสำหรับเรือประมง หรือเรือเพื่อการท่องเที่ยว

ขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส
6)  การเพาะเลีย้งกุ้งหรือเพาะเลีย้งสัตว์น้ำอ่ืนเพ่ือการคา้ต้ังแต ่50 ไร่  ข้ึนไป

2.  โครงการท่ีต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
1)   โรงแรมหรือสถานท่ีพักตากอากาศทีมี่จำนวนห้องพักมากกว่า 79 ห้อง
2)  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องพักมากกว่า

79 ห้อง
3)   สถานพยาบาลทีจ่ำนวนเตยีงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนมากกว่า  29  เตียง
4)   การจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดินท่ีมีจำนวนท่ีดินแปลงย่อยมากกว่า  499

แปลง หรือมีเน้ือท่ีมากกว่า  99 ไร่
5)   โรงงานผลติพลังงานไฟฟา้ต้ังแต ่ 5 เมกกะวตัต์ ข้ึนไป
6)   ท่าเทียบเรือสำหรับเรือสำราญและกฬีาท่ีไม่ใช่เรือกล

ในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการดังกล่าวน้ัน กำหนดให้คณะกรรมการผูช้ำนาญการเปน็ผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงาน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2548) ลงวันท่ี 3  สิงหาคม  พ.ศ. 2548
เร่ืองหลักเกณฑแ์ละวธีิการในการแตง่ตัง้คณะกรรมการผูช้ำนาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
เบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงประกอบด้วย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
2. เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายสำหรบัโครงการหรือกิจการท่ีจะต้องจัดทำรายงาน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นกรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดท่ีเก่ียวข้องหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีต้ังโครงการเป็นกรรมการ
5.ผู้อำนวยการส่ิงแวดล้อมภาคในเขตพ้ืนท่ีหรือผู้แทนเป็นกรรมการ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซ่ึงคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ

แต่งต้ังจากการเสนอของผูว่้าราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ จำนวนไม่เกิน
4 คน เป็นกรรมการ

7. ผู้แทนองค์กรเอกชนซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจำนวนไมเ่กิน 2 คน เป็นกรรมการ
8. หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขา นุการ
9. เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ
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เน่ืองจากพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบครีีขันธ์ สำนักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 จึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการผูช้ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจำนวน  2
ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื ้องต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

2. คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทและจำนวนโครงการทีเ่สนอรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

นับต้ังแตก่ารบงัคับใช้ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เร่ืองกำหนดเขตพืน้ท่ี
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  ในบรเิวณพืน้ทีอ่ำเภอบา้นแหลม  อำเภอเมอืงเพชรบรีุ  อำเภอทา่ยาง  และอำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบรีุ  อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบรีุ  จังหวัดประจวบครีีขันธ์ พ.ศ 2547  ต้ังแตวั่นท่ี  1  สิงหาคม
2547  จนถงึวนัที ่ 15  มถุินายน  2549  พบวา่  โครงการพฒันาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีคุ่ม้ครอง สิง่แวดลอ้มจงัหวดั
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ีต้องจัดทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน  เป็นโครงการประเภททีพั่กอาศัยโดยมีจำนวนท้ังหมด  21  โครงการ แบ่ง เป็น

โครงการโรงแรม  จำนวน  8  โครงการ
โครงการอาคารชดุพักอาศัย  จำนวน  8  โครงการ
โครงการจัดสรรท่ีดิน  จำนวน  4  โครงการ
โครงการจัดสรรท่ีดินและอาคารอยู่อาศัยรวม(อยู่ในโครงการเดียวกัน)จำนวน 1 โครงการ

จากโครงการท้ัง 21 โครงการ มีโครงการท่ีจะต้องจัดทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  จำนวน
19 โครงการ  และ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน  2  โครงการ  ซึ่งใน
จำนวนท้ังหมดน้ีมีโครงการท่ีต้ังอยู่ในในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน  13 โครงการ
อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน  8  โครงการ  โครงการได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้ำนาญการ ฯ  แลว้  จำนวน  17  โครงการ  และโครงการทีอ่ยู่ในขัน้ตอน
การพิจารณารายงานฯ จำนวน  4  โครงการ

จากการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และใช้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ  ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนซ่ึงในปัจจุบัน พบว่า
ประชาชนประสบปญัหาด้านปริมาณน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคท่ีมีไม่พียงพอ จึงมีความจำเป็น อย่างเร่งด่วน
ท่ีจะตอ้งศึกษาศกัยภาพของพืน้ท่ี โดยเฉพาะการใหบ้ริการดา้นสาธารณปูโภคของทอ้งถ่ิน  เพ่ือให้การพฒันา
ต่างๆ  เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมอยู่ในขีดความสามารถในการรองรบัของพ้ืนท่ีและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  รวมถึงประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเดิม
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5.3.1  โครงการสง่เสรมิพหภุาคีในการพฒันา  “กระดังงา” อย่างยัง่ยืน
เทศบาลตำบลกระดงังา อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม เปน็เทศบาลขนาดเลก็ไดรั้บการเปลีย่นแปลง

ฐานะมาจากสขุาภิบาล เม่ือปี 2542 ห่างจากกรงุเทพมหานครตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 35 ระยะทาง 78
กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 3 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำแม่กลอง มีลำคลองหลัก แยกกระจาย 4 คลอง ซ่ึงประชาชน
ใช้เป็นเสน้ทางคมนาคมและใชน้้ำในการเกษตร มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 2,407 คน มี 4 ชุมชน วัด 4 แห่ง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร

เมื่อ ทต.กระดังงา ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องในโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนา
“กระดงังา”อย่างยัง่ยนื ภายใตแ้ผนปฏบิติัการ 21 ระดบัทอ้งถ่ิน (Local  Agenda  21) ในปงีบประมาณ 2549
จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อค้นหาแกนนำของชุมชนทั้ง 4 ชุมชน เมื่อได้แกนนำของชุมชนแล้ว เพื่อ
เป็นการติดอาวุธทางปัญญา จึงได้จัดฝึกอบรมเร่ือง การจัดทำแผนในงานพัฒนาชุมชน เม่ือวันท่ี 22-23 พฤษภาคม
2549 ให้แกนนำได้รับความรู ้ เก ี ่ยวกับ การจัดทำแผนชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม เช่น
เทคนิค วิธีการดึงข้อมูลจากชุมชน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ พร้อมท้ังได้มี  การระดมสมอง ให้ได้มา
ซ่ึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ

เนื่องจากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว เป็นเพียงความคิดเห็นของแกนนำซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ใน
เทศบาลตำบลกระดงังา จงึไดจ้ดัเวทปีระชาคมของแตล่ะชมุชน เมือ่วันที ่12-13 มถุินายน 2549  เพือ่วิพากษ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน  พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละพันธกิจ
อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เม่ือได้รับฟังความคิดเห็นของแต่ละชุมชนแล้ว ทีมงานได้รวบรวมข้อคิดเห็นทุกประเด็น ทุกเร่ืองท่ีท้ัง
4 ชุมชนเสนอ นำมาบรูณาการเพือ่วิเคราะหค์วามเชือ่มโยงและความสอดคลอ้งกับภารกิจ  บทบาทหนา้ท่ีของ
เทศบาล พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ 4 ประการโดยคำนงึถึงความเป็นไปได้
ของโครงการแต่ละโครงการสอดคล้องกับภารกิจบทบาท
หน้าท่ีของเทศบาลหรือไม่พิจารณาความสำคัญของปัญหา
และหากปัญหาได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบตอ่สังคม
ในทางทีดี่มาก - น้อยเพียงใด

ทต.กระดงังามวิีสยัทศันใ์นอกี 5 ปขีา้งหนา้ คอื
“กระดังงาเป็นเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูการท่องเที่ยว”  ส่วน
พันธกิจ  หรือแนวทางที่จะไปถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าวมี 5
พันธกจิ ดังนี้

-  พัฒนาคณุภาพชวิีตในชมุชน
-  สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
-  ส่งเสริมการศึกษา
-  สง่เสรมิ สนบัสนนุ พัฒนาอาชพี
-  ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว

ภาพที ่ 5.3  การวพิากษวิ์สัยทัศน์
และพนัธกจิรว่มกนั
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พร้อมกนันัน้ไดมี้โครงการทีจ่ะชว่ยในการแกไ้ขปญัหา 13 โครงการ ซ่ึงโครงการเหลา่นีจ้ะถกูบรรจุ
เข้าสู่แผนปฏิบัติการของเทศบาลตำบลกระดงังา ปี  2550  ต่อไป

5.3.2  โครงการจัดทำสารสนเทศทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกจิ  การแข่งขันทางด้านการค้าและการเพิม่ข้ึนของประชากรทำใหรั้ฐบาล
ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันในเวทีโลก  เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ  มีพ้ืนฐานมาจากการผลติของภาคเกษตรกรรม จึงต้องมีการปรับรูปแบบจากเดมิท่ีมีเป้าหมาย การผลิต
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ เป็นการผลิตเพื่อการค้า ซึ่งเป็นผลให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม ขยายพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีอยู่เดิมออกไป และในขณะเดียวกันพื้นที่เกษตรกรรมเดิมก็ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัย
และบางส่วนได้ถูกพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีนิคมและโรงงานอตุสาหกรรม

จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้รูปแบบการใช้ท่ีดินเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ผลท่ีตามมาได้ทำให้ ระบบนิเวศน์
ของพืน้ทีสู่ญเสยีความสมดลุ การเปลีย่นแปลงรปูแบบการใชท่ี้ดินไดก่้อให้เกดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่
ปัญหานำ้เนา่เสยี การเพิม่ข้ึนของปรมิาณขยะ การฟุง้กระจายของฝุน่ละอองในบรรยากาศ เป็นต้น ผลกระทบ
จากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมดังกล่าว นองจากเป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และระบบนิเวศน์แล้ว
ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบ กับผู้ก่อมลพิษ โดยมีส่วนราชการทำหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการแกไ้ข โดยใชก้ระบวนการทางดา้นบรหิาร เขา้มาจดัการ  เช่น การจดัเวทใีห้ผู้ไดรั้บผลกระทบ
มาพบปะเจรจาเพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน หรือการใช้มาตรการทางดา้นกฎหมายเขา้มาบังคับ
เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าการมีข้อมูลของแหล่งกำเนดิมลพิษ ท่ีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันเป็นหนทางหนึง่ท่ีจะนำ
ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ระดับชุมชนจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางกรอบนโยบายด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้เห็นความเชื่อมโยงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์สารสนเทศส่ิงแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำฐาน ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ “โครงการ
จัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ระดับชุมชน” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม
ชุมชนบนพื้นฐานของข้อมูลที ่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงาน
สิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 สำนกังานทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวัดราชบรีุ และสมทุรสงคราม ไดเ้ขา้ร่วม
ในการสำรวจและเกบ็ขอ้มลูในครัง้นีด้ว้ย โดยการสำรวจ
แบง่เปน็ 2 ครัง้ ดงันี้

ภาพที ่ 5.4 การกำหนดพืน้ท่ีของแตล่ะหมู่บ้าน
ภายใน อบต.
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คร้ังที ่ 1  การสำรวจและเกบ็ขอ้มูล จงัหวดัสมทุรสงคราม และจงัหวดัราชบรีุ ระหวา่งวนัที ่15-19
พฤษภาคม 2549

จังหวัดราชบุรี
- อำเภอวัดเพลงได้แก่ ตำบลวัดเพลง และตำบลจอมประทดั
- อำเภอปากท่อ ได้แก่  ตำบลวัดยางงาม ตำบลวันดาว ตำบลหนองกระทุ่ม
   ตำบล ปากท่อ ตำบลดอนทราย และตำบลวังมะนาว

จังหวัดสมุทรสงคราม
- อำเภอบางคนท ีได้แก่  ตำบลปราโมทย์  และตำบลบางสะแก
- อำเภออัมพวา  ได้แก่  ตำบลประดู่  ตำบลแพรกหนามแดง  และตำบลเหมอืงใหม่

คร้ังที ่ 2  การสำรวจและเกบ็ขอ้มูลในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรีุ ระหวา่งวนัที ่ 26-30 มิถนุายน 2549

- อำเภอเมือง  ได้แก่ ตำบลสามเรือน ตำบลพิกุลทอง ตำบลบางป่า ตำบลโคกหม้อ
   ตำบลพงสวาย  ตำบลท่าราบ  และตำบลคุ้งกระถิน
- อำเภอโพธาราม ได้แก่  ตำบลดอนทราย  และตำบลเจ็ดเสมียน
- อำเภอดำเนนิสะดวก    ได้แก่  ตำบลแพงพวย  และตำบลบา้นไร่

การดำเนนิการสำรวจและเกบ็ข้อมูล ใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการสำรวจ โดยให้เจ้าหน้าท่ีช้ีขอบเขต
พ้ืนท่ี การปกครองของตนเอง  ในระดับตำบลแล้วจึงทำการกำหนดพ้ืนท่ีของแต่ละหมู่บ้านภายในเทศบาล หรือ
อบต.โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาล หรือ อบต. หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน  โดยสอบถาม
สถานทีส่ำคญัๆ และแหลง่กำเนดิมลพษิภายในเทศบาล  หรือ อบต. เชน่ โรงเรยีน, วัด, สถานอีนามยั, ประปา
หมู่บ้าน, ฟาร์มสุกร, ช่ือคลอง/แม่น้ำ, ช่ือถนน ฯลฯ แล้วรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานตา่ง ๆ  ของแตล่ะเทศบาล หรือ
อบต. เช่น รายช่ือผู้บริหารระดับท้องถ่ิน, จำนวนประชากร, จำนวนครัวเรือน เป็นต้น ยังรวมถึงสอบถาม เก่ียวกับ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมต่างๆ ภายในเทศบาล  หรือ อบต. เช่น  ปัญหาเร่ืองน้ำอุปโภค – บริโภค, มลพิษ ทางด้านน้ำเสีย,
เสียง, ขยะมูลฝอย, ฝุ่นละอองและควนั และปัญหาอ่ืน ๆ  เป็นต้น

ผลสำเร็จที ่ได้เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับชุมชนที ่มี
ความเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องสูง  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสนับสนุนการทำงาน
ของฝ่ายปฏิบัติการ  ทราบถึงสถานการณ์  และปัญหาส่ิงแวดล้อมของพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนำไปสู่การจัดทำแผนบูรณาการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป

5.3.3 วันสิง่แวดลอ้มโลก
 “เพ่ิมความชุ่มช้ืน  คืนสู่ธรรมชาติ  DON’T  DESRET  DRYLANDS ”  เป็นคำขวัญของวันส่ิงแวดล้อมโลก

5  มิถุนายน  ประจำปี 2549  ซ่ึงในวันส่ิงแวดล้อมโลกของทุกปีหลายประเทศท่ัวโลกต่างให้ความสำคัญร่วมกัน
ดำเนินการโดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายรูปแบบ  เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมจนเกิดความตระหนกั
และรว่มมอืกนัในการพทิกัษโ์ลกของเรา  สำหรบัป ี2549  สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8  ไดร่้วมจดักจิกรรม
ดังนี้
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(ก)  โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา  อำเภอสวนผึง้  จงัหวดัราชบรีุ
สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวัดราชบรีุ ร่วมกบั

โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา โรงเรียนเครือข่ายท่ี 8 เทศบาลตำบลสวนผ้ึง เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย และอำเภอ สวนผ้ึง
ได้จัดทำ “โครงการ เดิน – วิ่ง วันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัว
เนือ่งในวโรกาสเฉลมิฉลองครองสริิราชสมบติัครบ 60 ปี” โดยไดรั้บความรว่มมอื จากหลาย ภาคสว่น ไดแ้ก่
ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา ประชาชนทัว่ไป และองคก์รพฒันาประชาชน (NGO) ดงัมรีายละเอยีด
ท่ีน่าสนใจ ดังนี้

วันที ่8   มิถนุายน   2549
ณ บริเวณโรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา อำเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี นายสมบูรณ์  ศิริเวช นายอำเภอ

สวนผึ้งเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2549  และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ
และคำขวญัในหวัขอ้เพิม่ความชุม่ชืน้ คนืสูธ่รรมชาต ิแลว้ร่วมกบัหวัหนา้สว่นราชการใหค้ำมัน่ สญัญารกัษา
สิ่งแวดล้อม และปลูกต้นโมกซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี  จากนั้นทุกท่านร่วมชมนิทรรศการต่างๆ
ท่ีจัดข้ึนโดยโรงเรียนเครือข่ายท่ี 8 จำนวน  20  แห่ง สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า จังหวัดราชบุรี
และสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ในวนันัน้โรงเรยีนตา่งๆ ไดส้ง่นกัเรยีนรว่มกจิกรรมการแขง่ขนัประกวด
ผลงานของนกัเรยีน ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา  จำนวน  22  โรงเรยีน แบง่เปน็  9  ประเภท
ไดแ้ก ่การประกวดคำขวญั ประกวดเรยีงความ  ประกวดสนุทรพจน ์ ประกวดวาดภาพ ประกวดจดัปา้ยนเิทศ
แขง่ขนัตอบปญัหา  ประกวดจดัแบบจำลอง  ประกวดดนตรโีฟล์คซอง และประกวดประดษิฐเ์ศษวสัด ุเพือ่
รณรงค์ให้ครู นักเรียน และประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ได้รับความรูค้วามเขา้ใจและรว่มมือกันรักษาสิง่แวดล้อม
ซ่ึงมีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน

วันที ่  9   มิถนุายน   2549
ณ บริเวณท่ีว่าการอำเภอสวนผ้ึง  มีกิจกรรม เดิน – ว่ิง เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว   เร่ิม เวลา

6.00 น. ทำการปล่อยตัวนักเรียน นักกีฬา และประชาชน จากที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง โดยแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ

1.  ออกเดินระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปถึงวัดบ้านบ่อ เพ่ือร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์
100  ต้น

2.  ออกว่ิง ตามเสน้ทางโดยรอบในชมุชนอำเภอสวนผึง้  ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
แล้วทุกคนกลับถึงเส้นชัยที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง  โดยมีนายอำเภอสวนผึ้ง และคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้งและเทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์บริหาร
สว่นตำบลตา่งๆ  หัวหนา้สว่นราชการ คณะอาสาสมคัร  พ่อคา้ ประชาชน นกักฬีาคณะนกัเรยีนจากโรงเรยีน
ต่างๆ  พร้อมใจกันร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพียง และร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  60  รูป

จากนัน้ นายอำเภอสวนผึง้เปน็ประธานปดิงาน เดนิ – ว่ิง เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมด้วย ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 ร่วมมอบเกียรติบัตร และรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่
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1. การมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ผู้ให้การสนับสนุน
งานวันส่ิงแวดล้อมโลก

2. มอบเกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแขง่ขัน เดิน – ว่ิง  ในช่วงอายุต่างๆ
3. มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดผลงานตามประเภทตา่งๆ

นอกจากนียั้งมีข้าราชการ  นักเรียน  พ่อค้าและประชาชนรว่มลงนามถวาย พระพรแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวและเย่ียมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและผลงานประเภทต่างๆท่ีชนะการประกวดของนกัเรียน
มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ   2,500  คน.

(ข)  บริเวณหมวดการทางกาญจนบรีุท่ี 1   ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวดักาญจนบรีุ
สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 โดยกลุ่มภารกิจพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมและกลุ่มงานสารสนเทศสิง่แวดล้อม

ไดร่้วมจดักจิกรรมโครงการวนัสิง่แวดลอ้มโลก  เนือ่งในวโรกาสเฉลมิฉลองสริิราชสมบตัคิรบ  60  ป ีของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ บริเวณหมวดการทางกาญจนบรีุท่ี 1 ตำบลปากแพรก
อำเภอเมอืง  จงัหวดักาญจนบรีุ  ซึง่จดัโดย  สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดักาญจนบรีุ
โดยร่วมและจัดกิจกรรมต่างๆ  ดังน้ี

วันที ่ 8  มิถนุายน  2549
1.  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
2. ร่วมพิธีเปิดกรวยธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และเปิดโครงการโดยผู ้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายเชิดวิทย์
ฤทธิประศาสน์)

3. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  บริษัท  เบทเตอร์ เวิลด์กรีน  จำกัด  และบริษัท  กรีน บรรยัณ  จำกัด  ชุดนิทรรศการ ประกอบด้วย

3.1  บอร์ดและโปสเตอร์นิทรรศการความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น เร่ืองน้ำ น้ำเสีย
ข้อมูลสารสนเทศทางภมิูศาสตร์  (GIS)

3.2 วีดีโอ ให้ความรู้ด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการขยะมูลฝอย

3.3  แจกเอกสาร/แผ่นพับ เร่ืองการจัดการขยะ น้ำเสีย น้ำ  กฎหมายด้าน ส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

3.4  สาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ำและเสียง

4.  บรรยายบทบาทภารกจิของสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  8
ในการนีมี้กลุ่มผู้ชมนิทรรศการรวมทัง้ส้ินประมาณ  1,500  คน  ประกอบดว้ย  นักเรียน  นักศึกษาจาก

โรงเรียนและสถาบันต่างๆ  กลุ่มอนุรักษ์ องค์กรเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อม  เจ้าหน้าท่ี  ข้าราชการ และประชาชน
ผู้สนใจโดยท่ัวไป
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ภาพท่ี  5.5 แสดงบรรยากาศภายในกจิกรรมวันส่ิงแวดลอ้มโลก

5.3.4  โครงการ “จกัรยานเพือ่สิง่แวดลอ้ม  นอ้มถวายองคร์าชนั” เฉลิมพระเกยีรตพิระบาท สมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สำนักงานสิ ่งแวดล้อมภาคที ่ 8 โดยกลุ ่มงาน
สารสนเทศสิง่แวดลอ้มและกลุม่ช่วยอำนวยการไดร่้วมจดั
กิจกรรมโครงการ “จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมน้อมถวาย
องค์ราชัน”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้าน     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนือ่งในวโรกาสเฉลมิฉลองสริิราชสมบตัคิรบ  60  ป ี ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม  2549  ณ  บริเวณสวนสมเด็จ
เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมและจัดกิจกรรม
ตา่ง ๆ   ดงันี้

1. ร่วมต้อนรับขบวน “จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม
นอ้มถวายองคร์าชนั”บรเิวณสวนสมเดจ็ เขตเทศบาลเมอืง
หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.  ร่วมพิธีส่งมอบธงเฉลิมพระเกียรติฯ แก่รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (นายอุดมพร  คชหิรัญ)
โดยรองอธ ิบด ีกรมทร ัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ง
(นายสำราญ  รักชาต)ิ

ภาพที ่ 5.6  ร่วมตอ้นรับขบวนจกัรยาน
เพ่ือส่ิงแวดล้อมน้อมถวายองค์ราชัน

ภาพที ่ 5.7  พิธีส่งมอบธงเฉลมิพระเกยีรติฯ
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3. ร่วมกันมอบรถจักรยาน  จำนวน  9  คัน ให้แก่โรงเรียนวังไกลกังวล
4. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
5. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ประกอบด้วย

5.1  บอร์ดและโปสเตอร์นิทรรศการความรู้เร่ือง พระจริยวัตร “ประหยัด” ส่ือสอน
ลูกหลานไทย และการจัดการขยะในครวัเรือน เช่น เร่ืองน้ำยาล้างจาน จากเปลือก
ผลไม้รสเปร้ียว   ถ่ัวงอกไร้สารพิษ เป็นต้น

5.2  แจกเอกสาร  เร่ืองการจัดการขยะในครวัเรือน

ในการนีม้กีลุม่ผูช้มนทิรรศการรวมทัง้สิน้ประมาณ  500  คน  ประกอบดว้ย  นกัเรยีน  นกัศกึษาจาก
โรงเรียนและสถาบนัต่างๆ  เจ้าหน้าท่ี  ข้าราชการ  และพ่อค้าประชาชนผูส้นใจโดยทัว่ไป

ภาพท่ี  5.8  แสดงบรรยากาศการชมนทิรรศการของผู้มาร่วมงาน

5.3.5  โครงการ จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม น้อมถวายองค์ราชัน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่อง ใน
วโรกาสทรงครองสริิราชสมบัติครบ 60 ปี

สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 เข้าร่วมโครงการเน่ืองในวโรกาสทรงครองสริิราชสมบัติครบ 60 ปี ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โครงการตามพระราชดำรต่ิางๆ ท่ีเกิดข้ึน มักจะทรงให้
มีการพัฒนาควบคูกั่บการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “จักรยานเพ่ือส่ิงแวดล้อม น้อมถวายองค์ราชัน” มอบให้กรมต่างๆใน สังกัด
รับผิดชอบจัดขบวน  ให้มีการป่ันจักรยานออกจากกรุงเทพมหานคร ไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงในจังหวัด กาญจนบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  จังหวัดกาญจนบรีุ จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการ  เม่ือวันท่ี 25
กรกฎาคม  2549  ณ  สำนกัสงฆ ์มแีกว้นอ้ย  หมูท่ี ่7  ตำบลลาดหญา้  อำเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรีุ โดยจดั
กิจกรรมต่าง ๆ   ดังน้ี

1. ขบวนจักรยานของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 150 คัน ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เดินทางไปปลูกต้นไม้

2. ร่วมพิธีส่งมอบธงเฉลิมพระเกียรติฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีโดยอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
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3. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อม
ในการน้ีมีประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาญจนบรีุ ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานประมาณ  2,000 คน

และมีการปลูกต้นไม้บริเวณ 100 ไร่ จำนวน 10,000 ต้น

ภาพท่ี 5.9 พิธีเปิดและกิจกรรมปลูกต้นไม้

5.3.6  การดำเนนิกิจกรรมด้านสิง่แวดลอ้มของภาคเอกชน  “การจัดการขยะแบบครบวงจร”

คำแสด  ริเวอร์แคว  รีสอร์ท   เป็นโรงแรมที่ให้บริการอยู่ในระดับต้น ๆ  ของจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถรองรบัแขกไดม้ากพอสมควร  และจะเพิม่มากขึน้ในชว่งวันพกัผอ่นสดุสปัดาห ์ แตท่างรสีอรท์ตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายในการกำจดัขยะถึงเดือนละหม่ืนกว่าบาท  ซ่ึงมีปริมาณขยะถึงวันละ  1  ตัน  รวมถึงพวกเศษใบไม้
ก่ิงไม้  และพวกเศษหญ้า  โดยจ้างรถอีแต๋นในการขนขยะไปเผาและฝงัในพ้ืนท่ีของ รีสอร์ทเองประมาณ  10  ไร่
โดยปจัจบุนัทางรสีอรท์สามารถลดปรมิาณขยะเหลอืเพยีงวนัละ  50 – 60  กโิลกรมั ซึง่เริม่จากไดน้ำแนวคดิ
กระแสพระราชดำริ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  มาประยุกต์ใช้พร้อมทั ้งเปลี ่ยนแนวคิดในการทำธุรกิจ
เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้น  “บริหารรายได้”  มาเป็นการมุ่งเน้น  “บริหารรายจ่าย”  โดยการหาแหล่งท่ีมาของขยะ
คือแหล่งกำเนิดขยะขนาดใหญ่ ได้แก่ ห้องครัว ในครัว
มีถังขยะ 2 ใบ แยกเป็นขยะเปียกหรือ ขยะท่ีย่อยสลาย ได้  เช่น
เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หรือวัตถุดิบต่างๆ ท่ีเหลือจาก
การประกอบอาหาร ส่วนอีกใบหนึ่งเอาไว้ใส่ขยะแห้ง
หรือขยะอื่นๆ   ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  ส่วนจุดอื่น ๆ
ในบริเวณรีสอร์ท จะเป็นถังขยะรวมใบเดียวในแต่ละวัน
ขยะเหล่านี ้จะถูกนำไปรวมกัน ที ่เร ือนคัดแยกขยะ
ซึ่งอยู่ด้านหลังของรีสอร์ท ให้คนงานช่วยกันคัดแยก  คือ
เอาขยะ ทีส่ามารถขายได ้ เชน่  เศษกระดาษ  พลาสตกิ  แกว้
และพวกโลหะ จัดเก็บไว้เพ่ือ รอจำหน่าย

ในส่วนของขยะท่ีย่อยสลายได้เศษผักบางส่วน จะนำ
มาทำนำ้หมักจุลินทรีย์  โดยหมักรวมกับกาก น้ำตาล  แล้วนำ
น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ได้มารดกองปุ๋ย ซึ่งกองปุ๋ยที่ว่านี้ก็คือ ภาพที ่ 5.10  เคร่ืองบดยอ่ย
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ของจำพวกก่ิงไม้ ใบไม้ ใบหญ้า ซ่ึงแต่เดิมน้ัน เขากำจัดด้วยวิธีขนไปท้ิงเช่นกัน  ปัจจุบันน้ีได้นำมาเข้าเคร่ืองบดย่อย
ให้เป็นช้ินเล็กๆ แล้วนำมา  ทำปุ๋ยหมัก  มีโรงเรือนสำหรับทำปุ๋ยอยู่ใกล้ๆ  กับเรือนคัดแยกขยะ  เป็นโรงเรือนโล่งๆ
ก้ันด้วยอิฐบล็อก ให้เป็นซองสำหรับหมักปุ๋ย  มีวิธีทำคือให้นำใบไม้ท่ีบดย่อยแล้วมากองรวมกันแล้วรดกองปุ๋ยด้วย
นำ้หมกั จลิุนทรย์ีจากนัน้พลกิกองปุย๋ทกุสปัดาห ์  ใชเ้วลาการหมกัประมาณ  13  สปัดาหก์ส็ามารถนำมาใช้
บำรุงต้นไม้ หรือปรับสภาพดินในรีสอร์ทได้ขยะในครัวท่ีเป็นเศษอาหาร จะนำไปใส่ในบ่อแก๊สเพ่ือหมักให้ได้
แก๊สชีวภาพในปัจจุบันห้องครัวของรีสอร์ท ใช้แก๊สชีวภาพในการปรงุอาหาร ซ่ึงถังผลิตแก๊สชีวภาพออกแบบ
มาสำหรบั ปอ้นขยะไดวั้นละ 1 ตนั จะไดแ้กส๊ชวีภาพชัว่โมงละ  8  ลูกบาศก์เมตร  และไดรั้บขยะจากรา้นคา้
ใกล้เคียง มากำจัดด้วย  ผลผลิตแก๊สท่ีได้มีมากกว่าอัตราการ ใช้ในแต่ละวัน

ผลตอบแทนที่ได้จากการจัดการขยะมีหลายส่วนด้วยกันคือ  ได้จากการขายขยะรีไซเคิลประมาณ
เดือนละหม่ืนกว่าบาท  และช่วยลดรายจ่ายในการซ้ือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้มาก จากเดิมต้องจ่ายค่าปุ๋ย วิทยาศาสตร์
และดินสำหรับปลูกต้นไม้ประมาณเดอืนละหน่ึงหม่ืนบาท  รวมถึงค่าแก๊สถึงเดือนละส่ีหม่ืนกว่าบาท  นับเป็น
อีกหน่ึงตัวอย่างท่ีสามารถนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงภายใต้การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
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กรมการปกครอง. 2548. จำนวนประชากร ณ ฐานข้อมูลปีปัจจุบัน. กระทรวงมหาดไทย.
     (http://www.dopa.go.th/upstat_m.htm), 15/08/48.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันตก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2548.
     รายงานประจำป ี2548.

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน. 2549. รายช่ือองค์การบริหารส่วนตำบล. กระทรวงมหาดไทย.
     (http://www.moi.go.th/), 02/02/2549.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.2549. รายช่ือโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ ส้ินปี 2547.
     กระทรวงอุตสาหกรรม. (http://www.diw.go.th/), 16/01/49

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่.2548. ข้อมูลโรงโม่หินท่ัวประเทศ.กระทรวงอุตสาหกรรม.
     (http://www.dpim.go.th/), 10/12/48

สำนักงานควบคุมโรคท่ี 4 (ราชบุรี).2549. ข้อมูลโรงโม่หิน.กรมควบคุมโรค. กระทรวงสาธารณสขุ.
สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา.การคาดหมายลกัษณะอากาศชว่งฤดูฝนในเขตพืน้ท่ีภาคกลาง ปี 2549.

     กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี จังหวัดราชบุรี.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2548.กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีอุตุนิยมวิทยาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2548.กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2548.กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2548.กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2548.กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2548.

     กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก.รายงานสภาพอากาศและนำ้ท่าภาคตะวันตก.สำนักอุทกวิทยา

     และบริหารน้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์2549.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.การประเมินและติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้

     โดยการสำรวจขอ้มูลจากระยะไกล. 23 ธันวาคม 2548.
สำนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.ระบบเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทาง

     วัฒนธรรม.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.2548
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี. ข้อมูลฟาร์มสุกร ปี 2548. กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม. ข้อมูลฟาร์มสุกร ปี 2548. กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ที่ปรึกษา
นายปตีพิงศ ์    พึง่บญุ ณ อยธุยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสมชยั    เพยีรสถาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการ
ดร.กฤษณา เชยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

กองบรรณาธิการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปิยะ พรหมสถิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ว.
นางนงลักษณ์ พรหมสถิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ว.
นางสุวรรณา จีรโภคกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ว.
นางเยาวนารถ พลายมาต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว.
นางสาวปานทิพย์ วิทยาพันธุ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 ว.
นายทรงศร วิมลพิทยกุล นายชา่งศลิป์ 6
นางสาวชะบา แก้วพ่วง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม : ภาวะมลพษิ / เร่ืองรอ้งเรยีน
นายประสาท ฉัตรไชยรัชต์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ว.
นางปิยนุช สุดประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว.
นางพวงเดอืน ชุ่มศริิ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว.
นายสมศักดิ์ พลายมาต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว.
นายคงศักดิ์ แสงพวง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาววิมลรัตน์ ถิ่นวงษ์ยอด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไป
นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว.
นายจักรกฤช โพธิ์สุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริพร ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการจัดพิมพ์
นางวชริา      วงษพ์นัธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางบปุผา    สุขนอ้ย เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มูล  5
นางสาวนชุรี     เกตแุกว้ พนกังานพมิพด์ดีชัน้  3

จำนวนพิมพ์ 500 ฉบับ
เจ้าของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์เมื่อ กันยายน 2549
ผู้ดำเนินการจัดทำ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

126 ถนนสมบรูณ์กุล 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 : //reo08.envicluster.deqp.go.th/
E-mail : reo08@mnre.go.th, reo8rb@hotmail.com

ออกแบบและพิมพ์ที่ มีโชคกราฟฟคิ 10/44 ถ.สมบูรณก์ลุ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรีุ 70000
โทร-แฟก็ซ ์:  032-310232, 09-9144987, 04-8024034




