


 

 

                                                              

 

 

ก - 1 

คํานํา 
 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  (สสภ.8)  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  ไดจัดทํารายงานสถานการณส่ิงแวดลอมภาคตะวันตก  พ.ศ.2552  ในพื้นที่  3  ลุมน้ําหลัก  

คือ  ลุมน้ําแมกลอง  ลุมน้ําเพชรบุรี  และลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมในรอบปที่ผานมา 

สาระสําคัญในรายงานฉบับนี้  รวบรวมประมวลผลจากการติดตาม  ตรวจสอบ  และเฝาระวัง

คุณภาพสิ่งแวดลอมของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก  ขอมูลทั่วไป  

ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ  ขอมูลดานภาวะมลพิษ  ขอมูลดานสิ่งแวดลอมมนุษย  รวมถึงประเด็น

สิ่งแวดลอมที่สําคัญ  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่   8  พรอมทั้งการวิ เคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม   เพื่อรับทราบ                

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  อันเปนประโยชนตอการวิเคราะหปญหาและแนวโนมที่จะเกิดขึ้น  

นําไปสูการกําหนดกรอบ  และทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ที่

สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  

จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ   

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งไว  ณ  โอกาสนี้ที่หนวยงานตางๆ  ได

สนับสนุนขอมูลในการจัดทํารายงาน  และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ           

การดําเนินงานของทุก  ภาคสวน  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมทั้งนักศึกษา  และประชาชนทั่วไปไดเขาใจและตระหนักในความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

        (ดร.กฤษณา เชยพันธุ) 

       ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8 

 

 
 



 

ก - 2

สารบัญ 
 

 

 
หนา 

 

คํานํา             ก-1 

สารบัญ            ก-2 

สารบัญตาราง            ก-4 

สารบัญภาพ            ก-6 
 

บทที่  1  ขอมูลทัว่ไป 
1.1  พืน้ที่ลุมน้ํา           1-2 

1.2  สภาพทางภูมิศาสตร         1-6 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ          1-7 

1.4  ประชากรและขอบเขตการปกครอง        1-8 

1.5  สภาพภูมอิากาศ          1-11 
 

บทที่  2  ทรพัยากรธรรมชาติ   
2.1  ทรัพยากรปาไมและสัตวปา         2-2 

2.2  ทรัพยากรน้ํา          2-5 

2.3  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง        2-16 
 

บทที่  3  ภาวะมลพิษ 
3.1  สถานการณคุณภาพน้าํแหลงน้ําผวิดนิ       3-2 

3.2  สถานการณคุณภาพน้าํคลองที่สําคญั       3-7 

3.3  โครงการชายหาดติดดาว         3-8 

3.4  สถานการณระบบรวบรวมน้าํเสียและระบบบําบัดน้ําเสยี     3-9 

3.5  สถานการณการจัดการมูลฝอย        3-11 

3.6  สถานการณคุณภาพอากาศในบรรยากาศ       3-13 
 



 

ก - 3

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 

บทที่  4  สิ่งแวดลอมมนษุย 
4.1  ส่ิงแวดลอมธรรมชาต ิ         4-2 

4.2  ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม/วัฒนธรรม        4-5 
 

บทที่  5   ประเด็นสิ่งแวดลอมที่สาํคัญ 
5.1  การติดตามคุณภาพสิง่แวดลอมอุทยานสิง่แวดลอมนานาชาติสิรินธร    5-2 

5.2  โครงการติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียงในชุมชน  ป  2551     5-6 

5.3  สถานการณเร่ืองรองเรียน         5-8 
 

บทที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1  พืน้ที่ชุมน้ํา  (Wetlands)         6-2 

6.2  พืน้ที่คุมครองส่ิงแวดลอม         6-11 

6.3  มาตรการเพื่อปองกันการขุดดินลูกรังกระจัดกระจาย      6-14 

6.4  การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8   6-19 

เพื่อมุงสูระบบมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  :  2005 

6.5  การมีสวนรวมภาคประชาชน        6-24 
 

เอกสารอางอิง           
คณะผูจัดทํา           
 

 

 

****************************** 



  

 ก - 4

สารบญัตาราง 
            หนา 
 

ตารางที่  1-1  พื้นที่ลุมน้ําหลกัในพืน้ที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8      1-2 

ตารางที่  1-2  พื้นที่ลุมน้ําสาขาในพืน้ที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8      1-3 

ตารางที่  1-3  พื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8        1-6 

ตารางที่  1-4  แสดงประชากรและหลังคาเรือน ระหวางป  2547–2551     1-8 

ตารางที่  1-5  แสดงประชากรและเขตการปกครอง        1-11 

ตารางที่  1-6  แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน  ป  2549–2551      1-13 

ตารางที่  2-1  ปาสงวนในพืน้ที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8       2-2 

ตารางที่  2-2  อุทยานแหงชาติและวนอทุยานในพืน้ที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8    2-2 

ตารางที่  2-3  สถานีตรวจวดัปริมาณน้าํฝน  (ทีม่ีขอมูลการสํารวจปริมาณน้ําฝนในป  2551)   2-7 

ตารางที่  2-4  ผลตรวจวัดปริมาณน้าํฝนรายเดือนแยกรายสถานีลุมน้ําแมกลอง  ป  2551   2-7 

ตารางที่  2-5  ผลตรวจวัดปริมาณน้าํฝนรายเดือนแยกรายสถานีลุมน้ําเพชรบุรี  ป  2551   2-9 

ตารางที่  2-6  ผลตรวจวัดปริมาณน้าํฝนรายเดือนแยกรายสถาน ี      2-10 

ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  ป  2551 

ตารางที่  2-7  สถานีตรวจวัดปริมาณน้าํทา  (ทีม่ีขอมูลการสํารวจปริมาณน้ําทาในป  2551)   2-11 

ตารางที่  2-8  ผลตรวจวัดปริมาณน้าํทารายเดือนแยกรายสถานลุีมน้ําแมกลอง  ป  2551   2-12 

ตารางที่  2-9  ผลตรวจวัดปริมาณน้าํทารายเดือนแยกรายสถานีลุมน้ําเพชรบุรี  ป  2551   2-13 

ตารางที่  2-10  ผลตรวจวัดปริมาณน้ําทารายเดือนแยกรายสถาน ี      2-15 

 ลุมน้าํชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  ป  2551 

ตารางที่  2-11  พืน้ที่ชายฝงทะเลอาวไทยในพืน้ที ่ สสภ.8  ทีถู่กกัดเซาะ     2-16 

 และโครงสรางปองกนัการกดัเซาะ 

ตารางที่  3-1  คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําคลองดาํเนนิสะดวก (จากการตรวจวัดทั้งหมด 4 คร้ัง) ป 2551  3-8 

ตารางที่  3-2  ผลการประเมนิคุณภาพชายหาดทองเที่ยว  ป  2551      3-9 

ตารางที่  3-3  ขอมูลระบบรวบรวมน้าํเสีย  ป  2551       3-10 

ตารางที่  3-4  ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสีย  ป  2551    3-10 

ตารางที่  4-1  รายชื่อแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน       4-3 

 

 



  

 ก - 5

สารบญัตาราง  (ตอ) 
 

            หนา 
 

ตารางที่  5-1  สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองบางตรานอยและคลองบางตราใหญ    5-3 

ตารางที่  5-2  มาตรฐานคุณภาพน้าํผิวดนิ  :  คาออกซิเจนละลายในน้ํา     5-4 

ตารางที่  5-3  ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําผิวดิน  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2552    5-5 

ตารางที่  5-4  ผลการตรวจวดัระดับเสียงในพืน้ที่ความรบัผิดชอบ  สสภ.8      5-6 

  ป  2551  จํานวน  12  สถานีตรวจวัด 

ตารางที่  5-5  สถิติขอมูลเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับปญหามลพิษแยกตามประเภทมลพษิ    5-8 

  ป  2550-2551  (ตุลาคม  2550 – กันยายน  2551) 

ตารางที่  6-1  แหลงที่สามารถขออนุญาตใหขุดดินลูกรังของจังหวัด      6-16 

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8 

 

 

 

***************************** 

 

 

 



 ก - 6

สารบญัภาพ 
 
 

            หนา 
 

ภาพที ่ 1-1  แผนที่แสดงพื้นที่ลุมน้าํหลักในพืน้ที่ความรบัผิดชอบของ  สสภ.8    1-4 

ภาพที ่ 1-2  แผนที่แสดงพื้นที่ลุมน้าํสาขาในพืน้ที่ความรบัผิดชอบของ  สสภ.8    1-5 

ภาพที ่ 1-3  กราฟแสดงขนาดพื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) ทั้ง 5 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สสภ.8  1-6 

ภาพที ่ 1-4  แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สสภ.8     1-7 

ภาพที ่ 1-5  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลงัคาเรือนจังหวัดกาญจนบุรี   1-9 

 ระหวางป  2547-2551 

ภาพที ่ 1-6  กราฟแสดงจาํนวนประชากรรวมและจํานวนหลงัคาเรือนจังหวัดราชบุรี    1-9 

 ระหวางป  2547-2551 

ภาพที ่ 1-7  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลงัคาเรือนจังหวัดเพชรบรีุ    1-10 

 ระหวางป  2547-2551 

ภาพที ่ 1-8  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลงัคาเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม   1-10 

 ระหวางป  2547-2551 

ภาพที ่ 1-9  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลงัคาเรือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ   1-10 

 ระหวางป  2547-2551 

ภาพที ่ 1-10  กราฟแสดงอณุหภูมิเฉลี่ย  ระหวางป  2549  -  2551      1-13 

ภาพที ่ 2-1  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุมน้าํแมกลองรวมทั้งปแยกรายสถาน ี    2-8 

  ป  2551  (เม.ย. 51 - มี.ค. 52) 

ภาพที ่ 2-2  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุมน้าํเพชรบุรีรวมทั้งปแยกรายสถาน ี     2-9 

  ป  2551  (เม.ย. 51 - มี.ค. 52) 

ภาพที ่ 2-3  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุมน้าํชายฝงทะเลอาวไทยตะวนัตก     2-10 

 รวมทั้งปแยกรายสถานี  ป  2551  (เม.ย. 51 - มี.ค. 52) 

ภาพที ่ 2-4  กราฟแสดงปริมาณน้ําทาลุมน้าํแมกลองรวมทั้งปแยกรายสถาน ี    2-13 

  ป  2551  (เม.ย. 51 - มี.ค. 52) 

ภาพที ่ 2-5  กราฟแสดงปริมาณน้ําทาลุมน้าํเพชรบุรีรวมทั้งปแยกรายสถาน ี     2-14 

  ป  2551  (เม.ย. 51 - มี.ค. 52) 



 ก - 7

สารบญัภาพ (ตอ) 
 
            หนา 
 

ภาพที ่ 2-6  กราฟแสดงปริมาณน้ําทาลุมน้าํชายฝงทะเลอาวไทยตะวนัตก     2-15 

 รวมทั้งปแยกรายสถานี  ป  2551  (เม.ย. 51 - มี.ค. 52) 

ภาพที ่ 3-1  แผนภูมิแสดงสถานการณคุณภาพน้าํในทกุลุมน้าํ  ระหวาง  ป  2549-2551   3-2 

ภาพที ่ 3-2  แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทแหลงน้ําทกุลุมน้าํ  ป  2551     3-3 

ภาพที ่ 3-3  แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทแหลงน้ําลุมน้ําแมกลอง  2551     3-4 

ภาพที ่ 3-4  แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทแหลงน้ําลุมน้ําเพชรบุรี  ป  2551    3-5 

ภาพที ่ 3-5  แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทแหลงน้ําลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก   3-6 

  ป  2551 

ภาพที ่ 3-6   ผลสํารวจอัตราการผลิตมูลฝอย  หนวยกิโลกรัมตอคนตอวัน     3-11 

  ในพืน้ที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ป  2552 

ภาพที ่ 3-7   ผลสํารวจอัตราการผลิตมูลฝอย  หนวยกิโลกรัมตอคนตอวัน  ในเขตเทศบาล   3-12 

  ในพืน้ที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ป  2552 

ภาพที ่ 3-8   ผลสํารวจอัตราการผลิตมูลฝอย  หนวยกิโลกรัมตอคนตอวัน       3-12 

ในเขตองคการบริหารสวนตาํบลในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ป  2552 

ภาพที ่ 3-9   คาเฉลี่ยรายเดือนกาซซัลเฟอรไดออกไซด  ไนโตรเจนไดออกไซด  และโอโซน   3-13 

บริเวณศูนยวศิวกรรมการแพทยที ่ 1  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  ป  2551 

ภาพที ่ 3-10 คาเฉลี่ย  1  ชัว่โมง  และคาเฉลี่ยรายเดือนของกาซคารบอนมอนอกไซด    3-14 
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บทที่  1 
ขอมูลทั่วไป 

 
 

ขอมูลทั่วไปในรายงานสถานการณส่ิงแวดลอมภาคตะวันตก  พ.ศ.  2552  เปนการรายงานสภาพ

พื้นที่ของจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  (สสภ.8)  ที่ไดจากการ

รวบรวมขอมูลพื้นฐานที่สําคัญๆ  ประกอบดวย  5  หัวขอ  ดังนี้ 

 

1.1  พื้นที่ลุมน้ํา  (BASINS)  พื้นที่ลุมน้ําในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ประกอบดวย  

3  ลุมน้ําหลัก  คือ  ลุมน้ําแมกลอง  ลุมน้ําเพชรบุรี  และลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 
 

1.2  สภาพทางภูมิศาสตร  พื้นที่ในความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ประกอบดวย  5  จังหวัดใน

ภาคตะวันตก  คือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ  มีพื้นที่

รวมกันประมาณ  37,660.32  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  23,537,693.33  ไร 
 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ ( Slope, Contour )  ประกอบดวยรายละเอียดความลาดชันและ         

เสนชั้นความสูงของจังหวัดที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
 

1.4  เขตการปกครองและประชากร  ประกอบดวยรายละเอียดขอบเขตการปกครอง  และ

จํานวนประชากรทั้งหมดใน  ป  2551  ของจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8   
 

1.5  สภาพภูมิอากาศ  ประกอบดวยการรายงานสรุปผลสภาพอากาศ  และปริมาณน้ําฝน  

ของป  2551  (เดือนมกราคม – ธันวาคม  2551)  ของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ต้ังอยูในพื้นที่  สสภ.8  ทั้ง        

4  จังหวัด  ยกเวนจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งไมมีสถานีอุตุนิยมวิทยาตั้งอยูในพื้นที่ 
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1.1  พ้ืนที่ลุมน้ํา  (BASINS) 
 

สสภ.8  มีพื้นที่ดําเนินงานตามการจัดการพื้นที่ลุมน้ํา  3  ลุมน้ําหลัก  ไดแก  ลุมน้ําแมกลอง     

ลุมน้ําเพชรบุรี  และลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  ทั้งนี้ยึดขอบเขตการปกครอง  5  จังหวัด  (จังหวัด

กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ)  เพื่อครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําดังกลาวให

มากที่สุด 

  ลุมน้ําแมกลอง  ประกอบดวย  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  และจังหวัด

สมุทรสงคราม  ซึ่งพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  ดานตะวันออกบางสวนครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําทาจีน  โดย

ประกอบไปดวย  3  แมน้ําสายหลัก  คือ  แมน้ําแมกลอง  แมน้ําแควใหญ  และแมน้ําแควนอย 

  ลุมน้ําเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรีสวนใหญอยูในลุมน้ํานี้  และมีแมน้ําเพชรบุรี  เปน

แมน้ําสายหลัก 

  ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยสวนใหญ

อยูในลุมน้ํานี้  และมีพื้นที่บางสวนครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก  ซึ่งลุมน้ําชายฝงทะเลอาว

ไทยตะวันตก  ประกอบดวยแมน้ําสายหลักจํานวน  2  สาย  คือ แมน้ําปราณบุรี และแมน้ํากุยบุรี 

 
ตารางที ่ 1-1  พื้นทีลุ่มน้าํหลักในพื้นทีค่วามรบัผิดชอบของ สสภ.8 

 

ลําดับ ช่ือลุมน้ําหลัก พ้ืนที่  (ตร.ม.) พ้ืนที่  (ตร.กม.) พ้ืนที่  (ไร) 

1 ลุมน้ําแมกลอง 22,074,465,262.42 22,074.47 13,796,540.79 

2 ลุมน้ําเพชรบุรี 6,247,777,007.70 6,247.78 3,904,860.63 

3 ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 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 
 

ที่มา : วิเคราะหพื้นที่จากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 
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ตารางที ่ 1-2  พื้นทีลุ่มน้าํสาขาในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สสภ.8 
 

ลําดับ ช่ือลุมน้ํายอย ช่ือลุมน้ําหลัก 
พ้ืนที่ 

(ตร.ม.) 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ 
(ไร) 

1 หวยกระเสียว แมน้ําทาจีน 78,466,458.08 78.47 49,041.54 

2 ที่ราบแมน้ําทาจีน แมน้ําทาจีน 2,091,601,798.70 2,091.60 1,307,251.12 

3 แมน้ําแควใหญตอนบน แมน้ําแมกลอง 1,448,858,118.14 1,448.86 905,536.32 

4 หวยแมจัน แมน้ําแมกลอง 120,356.31 0.12 75.22 

5 หวยขาแขง แมน้ําแมกลอง 312,465,427.53 312.47 195,290.89 

6 แมน้ําแควใหญตอนลาง แมน้ําแมกลอง 4,030,254,310.92 4,030.25 2,518,908.94 

7 หวยตะเพิน แมน้ําแมกลอง 1,901,036,562.94 1,901.04 1,188,147.85 

8 แมน้ําแควนอยตอนบน แมน้ําแมกลอง 4,096,423,548.44 4,096.42 2,560,264.72 

9 หวยปลอก แมน้ําแมกลอง 952,011,568.65 952.01 595,007.23 

10 แมน้ําแควนอยตอนลาง แมน้ําแมกลอง 3,383,792,460.40 3,383.79 2,114,870.29 

11 ลําภาชี แมน้ําแมกลอง 2,545,941,882.40 2,545.94 1,591,213.68 

12 ที่ราบแมน้ําแมกลอง แมน้ําแมกลอง 3,403,561,026.70 3,403.56 2,127,225.64 

13 แมน้ําเพชรบุรีตอนบน แมน้ําเพชรบุรี 3,506,738,919.00 3,506.74 2,191,711.82 

14 หวยแมประจัน แมน้ําเพชรบุรี 1,148,387,705.20 1,148.39 717,742.32 

15 แมน้ําเพชรบุรีตอนลาง แมน้ําเพชรบุรี 1,592,650,383.50 1,592.65 995,406.49 

16 แมน้ําปราณบุรี  

(ลุมน้ําสาขา) 

ชายฝงทะเล 

อาวไทยตะวันตก 

2,990,011,398.30 2,990.01 1,868,757.12 

17 คลองเขาแดง ชายฝงทะเล 

อาวไทยตะวันตก 

493,437,154.52 493.44 308,398.22 

18 คลองกุย ชายฝงทะเล 

อาวไทยตะวันตก 

734,251,213.44 734.25 458,907.01 

19 ชายฝงทะเล 

ประจวบคีรีขันธ 

ชายฝงทะเล 

อาวไทยตะวันตก 

2,075,936,642.60 2,075.94 1,297,460.40 

20 คลองบางสะพานใหญ ชายฝงทะเล 

อาวไทยตะวันตก 

488,099,032.68 488.10 305,061.90 

21 คลองทาตะเภา  

(ลุมน้ําสาขา) 

ภาคใตฝงตะวันออก 290,820,731.09 290.82 181,762.96 

รวม 37,564,866,699.54 37,564.87 23,478,041.69 

 

ที่มา : วิเคราะหพื้นที่จากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 
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ภาพที่  1-1  แผนที่แสดงพื้นที่ลุมน้ําหลักในพื้นที่ความรบัผิดชอบของ  สสภ.8 
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ภาพที่  1-2  แผนที่แสดงพื้นที่ลุมน้ําสาขาในพ้ืนที่ความรบัผิดชอบของ  สสภ.8 
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1.2  สภาพทางภูมิศาสตร 
 

พื้นที่รับผิดชอบของ  สสภ.8  ตามขอบเขตการปกครอง  มีทั้งหมด  5  จังหวัด  ประกอบดวย  

จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ  มีพื้นที่รวมกันประมาณ 

37,660.32  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  23,537,698.33  ไร  จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด  คือจังหวัด

กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี  ราชบุรี  และสมุทรสงคราม  ตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางที่ 1-3 
 

ตารางที ่ 1-3  พื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
 

ลําดับ จังหวัด พ้ืนที่ (ตร.ม.) พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร) 

1 กาญจนบุรี 19,369,928,440.87 19,369.92 12,106,205.27 

2 ประจวบคีรีขันธ 6,400,030,226.97 6,400.03 4,000,018.89 

3 เพชรบุรี 6,250,551,890.53 6,250.55 3,906,594.93 

4 ราชบุรี 5,247,980,889.88 5,247.98 3,279,988.05 

5 สมุทรสงคราม 391,825,894.84 391.82 244,891.18 

รวม 37,660,317,343.09 37,660.32 23,537,698.33 
 

 ที่มา : วิเคราะหพื้นที่จากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร กรมการปกครอง, 2547 
 

19,370 ตารางกิโลเมตร

6,400 ตารางกิโลเมตร

6,251 ตารางกิโลเมตร

5,248 ตารางกิโลเมตร

392 ตารางกิโลเมตร

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ

เพชรบุรี

ราชบุรี

สมุทรสงคราม

จังหวัด

ขนาดพ้ืนท่ี  (ตารางกิโลเมตร)
 

 

ภาพที่  1-3  กราฟแสดงขนาดพื้นที่  (ตารางกิโลเมตร)  ทัง้ 5  จังหวัด 
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สสภ.8 
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1.3  ลักษณะภูมิประเทศ  ( Slope, Contour ) 
 

ลักษณะพื้นที่ดานตะวันตกเปนพื้นที่ภูเขาและที่สูง  ตอนกลางเปนที่ราบสลับกับภูเขาลูกโดด    

ดานทิศตะวันออกเปนที่ราบลุมแมน้ํา และที่ราบลุมชายฝงทะเล โดยจังหวัดสมุทรสงครามสวนใหญเปน    

ที่ราบชายฝงทะเล   

พื้นที่สวนใหญมีความลาดชันตั้งแต 0-5 % รองลงมามีความลาดชันมากกวา  35 %   ในดาน

ตะวันตกของพื้นที่  โดยพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ต้ังแต  0-1,700  เมตร 
 

 
 

ภาพที่  1-4  แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ สสภ.8 
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1.4  ประชากรและขอบเขตการปกครอง 
 

ในป  2551  ทั้ง  5  จังหวัดในพื้นที่  สสภ.8  มีจํานวนประชากรชาย  1,400,245  คน  จํานวน

ประชากรหญิง  1,429,928  คน  จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น  จํานวน  2,830,173  คน  ซึ่งเพิ่มจากปที่ผาน

มาจํานวน  18,952  คน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรรวมในแตละจังหวัดเพิ่มมากขึ้นเกือบ

ทุกจังหวัด  ยกเวนจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่มีจํานวนประชากรลดต่ําลงจากปที่ผานมาและลดต่ําลงทุกๆ  ป

ต้ังแตป  2547 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนหลังคาเรือนของแตละจังหวัดในรอบ  5  ป  ที่ผานมา  (ป  2547-2551)  

ทุกๆ  จังหวัดในพื้นที่  สสภ.8  มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของจํานวนหลังคาเรือนในทุกๆ  จังหวัด  และเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่องๆ  ทุกๆ  ป  รายละเอียดดังตารางที่  1-3  ภาพที่  1-5  ถึงภาพที่  1-9 

 
ตารางที ่ 1-4  แสดงประชากรและหลงัคาเรือน ระหวางป  2547–2551 

 

จังหวัด ป 
ประชากรชาย 

(คน) 
ประชากรหญิง 

(คน) 
ประชากรรวม 

(คน) 
จํานวน 

(หลังคาเรือน) 

กาญจนบุรี 

2547 408,391 401,874 810,265 248,238 

2548 416,492 409,677 826,169 257,048 

2549 421,137 431,310 834,447 264,028 

2550 421,707 413,575 835,282 269,173 

2551 423,950 416,955 840,905 275,015 

ราชบุรี 

2547 399,294 415,783 815,077 231,865 

2548 403,218 420,276 823,494 238,990 

2549 405,852 423,078 828,930 244,562 

2550 407,338 424,100 831,438 250,076 

2551 409,115 426,746 835,861 256,839 

สมุทรสงคราม 

2547 94,060 101,152 195,218 50,892 

2548 93,894 101,175 195,068 51,964 

2549 93,847 101,143 194,990 53,083 

2550 93,526 100,686 194,212 55,121 

2551 93,331 100,723 194,054 56,213 

เพชรบุรี 

2547 218,498 232,531 451,029 145,066 

2548 219,885 234,097 453,982 149,442 

2549 221,335 235,346 456,681 153,100 

2550 220,847 235,214 456,061 156,457 

2551 222,421 236,554 458,975 160,240 
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ตารางที ่ 1-4  (ตอ)  แสดงประชากรและหลงัคาเรอืน ระหวางป  2547–2551 
 

จังหวัด ป 
ประชากรชาย 

(คน) 
ประชากรหญิง 

(คน) 
ประชากรรวม 

(คน) 
จํานวน 

(หลังคาเรือน) 

ประจวบคีรีขันธ 

2547 241,289 238,399 479,688 158,372 

2548 245,570 234,227 486,797 165,927 

2549 250,014 244,402 494,416 173,027 

2550 248,296 246,298 494,588 179,802 

2551 251,428 248,950 500,378  187,381 
 

ที่มา  :  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ขอมูลประชากร  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2551 

 

840,905

826,169

810,265

834,447 835,282

800,000

810,000

820,000

830,000

840,000

850,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนคน
จังหวัดกาญจนบุรี

 

275,015

248,238

257,048

264,028

269,173

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนหลังคาเรือน
จังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพที่  1-5  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลังคาเรือนจังหวัดกาญจนบุรี 
ระหวางป  2547-2551 

835,861831,438
828,930

815,077

823,494

800,000

810,000

820,000

830,000

840,000

850,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนคน
จังหวัดราชบุรี

 

256,839

231,865

238,990
244,562

250,076

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนหลังคาเรือน
จังหวัดราชบุรี

 

ภาพที่  1-6  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลังคาเรือนจังหวัดราชบุรี 
ระหวางป  2547-2551 
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458,975

456,061
456,681

451,029

453,982

450,000

452,000

454,000

456,000

458,000

460,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนคน
จังหวัดเพชรบุรี

 

160,240

145,066

149,442

153,100

156,457

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนหลังคาเรือน
จังหวัดเพชรบุรี

 

ภาพที่  1-7  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลังคาเรือนจังหวัดเพชรบุรี 
ระหวางป  2547-2551 

194,054

194,212

194,990

195,218
195,068

193,500

194,000

194,500

195,000

195,500

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนคน
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

56,213

50,892

51,964

53,083

55,121

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนหลังคาเรือน
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ภาพที่  1-8  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลังคาเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ระหวางป  2547-2551 

500,378
494,588494,416

479,688

486,797

470,000

480,000

490,000

500,000

510,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนคน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 

187,381

158,372

165,927

173,027

179,802

155,000

160,000

165,000

170,000

175,000

180,000

185,000

190,000

2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

จํานวนหลังคาเรือน
จังหวัดประจวบคีรขันธ

 

ภาพที่  1-9  กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมและจํานวนหลังคาเรือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ระหวางป  2547-2551 
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ในพื้นที่ของ  สสภ.8  ทั้ง  5  จังหวัด  ประกอบดวย  เทศบาลเมือง  10  แหง  เทศบาลตําบล  89  

แหง  และองคการบริหารสวนตําบล  312  แหง  รายละเอียดดังตารางที่  1-4 
 

ตารางที ่ 1-5  แสดงประชากรและเขตการปกครอง 
 

จังหวัด อําเภอ/กิ่ง 
เขต 1/ ประชากร  (คน)  2/ 

ทม. ทต. อบต. ชาย หญิง รวม 

กาญจนบุรี 13/- 2 32 87 423,950 416,955 840,905 

ราชบุรี 10/- 3 30 78 409,115 426,746 835,861 

สมุทรสงคราม   3/- 1 4 30 93,331 100,723 194,054 

เพชรบุรี   8/- 2 10 72 222,421 236,554 458,975 

ประจวบคีรีขันธ   8/- 2 13 45 251,428 248,950 500,378 

รวม 42/- 10 89 312 1,400,245 1,429,928 2,830,173 
 

ที่มา :  1/  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ขอมูลสํานักทะเบียนกลาง  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2551 

 2/  สวนวิจัยและพัฒนา  ระบบ  รูปแบบและโครงการสราง  สํานักพัฒนา  ระบบ  รูปแบบและโครงการสราง  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ขอมูล  ณ  วันที่  15  สิงหาคม  2551 

 
 
1.5  สภาพภูมิอากาศ 

 

ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  มี  4  จังหวัดที่มีสถานีอุตุนิยมวิทยาตั้งอยูในพื้นที่  ยกเวน

จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยขอมูลจากการตรวจวัดสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา  ระหวางเดือน

มกราคม-ธันวาคม  2551  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.5.1  จังหวัดกาญจนบุรี  ขอมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยา

กาญจนบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

-  อุณหภูมิ  ในป  2551  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปวัดได  28.22  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ย

รายเดือนสูงสุด  คือเดือนเมษายน  วัดได  30.56  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยรายเดือนต่ําสุด  คือเดือนธันวาคม  

วัดได  23.88  องศาเซลเซียส  โดยวันที่  30  มีนาคม  อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได  39.30  องศาเซลเซียส  และ

วันที่  11  ธันวาคม  อุณหภูมิตํ่าที่สุดวัดได  14.50  องศาเซลเซียส 

-  ปริมาณฝน  ปริมาณฝนรวมทั้งปวัดได  1,314.80  มม.  ปริมาณฝนรวมรายเดือน

สูงสุดวัดได  231.50  มม.  ในเดือนตุลาคม  สวนเดือนธันวาคม  ไมมีฝนตก  และจํานวนวันที่มีฝนตกตั้งแต  

0.1  มม.  ข้ึนไปสูงสุดจํานวน  20  วันในเดอืนกรกฎาคม  รองลงมาคือจํานวน  19  วันในเดือนมิถุนายน 
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1.5.2  จังหวัดราชบุรี  ขอมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี  อําเภอ

เมือง  จังหวัดราชบุรี  สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

-  อุณหภูมิ   ในป  2551  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปวัดได  28.20  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ

เฉลี่ยรายเดือนสูงสุด  คือเดือนเมษายน  วัดได  30.30  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยรายเดือนต่ําสุด  คือเดือน

ธันวาคม  วัดได  24.50  องศาเซลเซียส  โดยวันที่  17  เมษายน  อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได  37.50  องศา

เซลเซียส  และวันที่  21  ธันวาคม  อุณหภูมิตํ่าที่สุดวัดได  16.00  องศาเซลเซียส 

-  ปริมาณฝน  ปริมาณฝนรวมทั้งปวัดได  1,007.90  มม.  โดยเดือนตุลาคมมีปริมาณฝน

รวมรายเดือนสูงสุดวัดได  282.10  มม.  สวนเดือนมกราคม  ไมมีฝนตก   
 
1.5.3  จังหวัดเพชรบุรี  ขอมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี  

อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

-  อุณหภูมิ   ในป  2551  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปวัดได  28.48  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ

เฉลี่ยรายเดือนสูงสุด  คือเดือนเมษายน  วัดได  29.88  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยรายเดือนต่ําสุดคือเดือน

ธันวาคมวัดได  25.48  องศาเซลเซียส  โดยวันที่  10  สิงหาคม  อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได  36.5  องศา

เซลเซียส  และวันที่  2  มกราคม  อุณหภูมิตํ่าที่สุด  17.6  องศาเซลเซียส 

-  ปริมาณฝน  ปริมาณฝนรวมทั้งป  881.60  มม.  โดยเดือนตุลาคม มีปริมาณฝนรวม

สูงสุด  399.60  มม.  และเดือนมกราคม  ไมมีฝนตก  และจํานวนวันที่มีฝนตกตั้งแต  0.1  มม.  ข้ึนไปสูงสุด

จํานวน  22  วันในเดือนกรกฎาคม  รองลงมาคือจํานวน  21  วันในเดือนตลุาคม 

 

1.5.4  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ขอมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยา

ประจวบคีรีขันธ  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

-  อุณหภูมิ  ในป  2551  มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปวัดได  28.08   องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ

เฉลี่ยรายเดือนสูงสุด  คือเดือนเมษายน  วัดได  29.53  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยทั้งเดือนต่ําสุด  คือเดือน

มกราคม  วัดได  26.48  องศาเซลเซียส  โดยวันที่  22  เมษายน  มีอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได  37.30  องศา

เซลเซียส  และวันที่  11  เดือนธันวาคม  อุณหภูมิตํ่าที่สุดวัดได  16.50  องศาเซลเซียส 

-  ปริมาณฝน  ปริมาณฝนรวมทั้งป  วัดได  923.30  มม.  โดยเดือนพฤษภาคม  มี

ปริมาณฝนรวมสูงสุด  134.80  มม.  และเดือนธันวาคม  ไมมีฝนตก  และจํานวนวันที่มีฝนตกตั้งแต  0.1  

มม.  ข้ึนไปสูงสุดจํานวน  20  วันในเดือนพฤษภาคมและกันยายน  รองลงมาคือจํานวน  19  วันในเดือน

กรกฎาคม 
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ตารางที ่ 1-6  แสดงอณุหภูมิเฉลี่ยรายเดือน  ป  2549–2551 
 

สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

ป 
เดือน 

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

กาญจนบุรี 

2549 

2550 

25.2 28.8 30.9 31.1 29.6 29.8 29.4 29.2 29.3 28.7 28.6 25.9 

26.1 27.5 30.7 30.5 28.7 29.6 28.1 28.3 28.4 27.4 25.1 26.9 

2551 27.2 27.7 29.6 30.6 29.7 29.6 29.2 29.2 28.4 28.0 25.7 23.9 

ราชบุรี 

2549 

2550 

26.4 28.4 31.0 30.6 29.3 29.2 29.1 29.0 28.7 28.3 28.1 25.6 

26.4 27.6 30.4 30.9 29.3 30.2 28.8 29.0 28.6 27.8 25.3 26.9 

2551 26.5 27.7 29.3 30.3 29.2 29.4 29.0 29.3 28.6 28.5 26.4 24.5 

เพชรบุรี 

2549 25.3 27.5 29.2 29.8 29.4 29.2 29.5 29.3 28.6 28.5 28.1 25.9 

2550 26.2 26.6 29.2 29.9 28.8 29.6 28.7 28.8 28.4 27.8 26.1 26.9 

2551 26.6 27.7 29.0 29.9 29.5 29.7 29.4 29.4 29.2 28.6 27.0 25.5 

ประจวบคีรีขันธ 

2549 25.6 28.2 29.0 29.8 29.4 29.5 28.6 28.0 28.9 28.1 28.2 26.3 

2550 26.2 26.5 29.4 30.0 29.2 30.2 28.3 28.5 28.8 27.8 26.2 26.5 

2551 26.5 27.2 27.8 29.5 28.8 29.1 28.5 29.3 28.5 28.0 26.7 26.9 
 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ  ป  2549-2551.  กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 
 

ภาพที่  1-10  กราฟแสดงอุณหภูมิเฉล่ีย  ระหวางป  2549 - 2551 
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บทที่  2 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

พื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  (สสภ.8)  นับวามีความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจากมีทั้งจังหวัดที่อุดมไปดวยทรัพยากรปาไม  อาทิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  

ฯลฯ  หรือพื้นที่ชายฝงทะเล  เชน  จังหวัดเพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ  ซึ่งเปนแหลง

ทองเที่ยวระดับตนๆ  ที่ไดรับความนิยมของประเทศ 
 

สถานการณส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติในป  2551  แบงออกเปน  3  หัวขอ  คือ 
 

2.1  ทรัพยากรปาไมและสัตวปา   ประกอบดวยสถานการณดานทรัพยากรปาไมและสัตวปาใน

ปจจุบัน  เหตุการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ที่

รวบรวมจากขาวหนังสือพิมพโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

2.2  ทรัพยากรน้ํา  ประกอบไปดวยขอมูลปริมาณน้ําทาและปริมาณน้ําฝน  ในพื้นที่ 3 ลุมน้ําหลัก  

คือ  ลุมน้ําแมกลอง  ลุมน้ําเพชรบุรี  และลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  ที่รวบรวมจากศูนยอุทกวิทยา

และบริหารน้ําภาคตะวันตก  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ป  2551  (ระหวางวันที่  1  

เมษายน  2551 – วันที่  31  มีนาคม  2552) 
 

2.3  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ประกอบไปดวยขอมูลสถานการณการกัดเซาะชายฝง

ทะเลอาวไทยในพื้นที่  สสภ.8  จากรายงานยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง  ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
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2.1  ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและสถานการณสัตวปาในแตละปนั้น  จําเปนตองอาศัยระยะเวลาใน

การเก็บรวบรวมขอมูล  และการไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด  ดังนั้นในรายงานสถานการณส่ิงแวดลอม

ภาคตะวันตก  พ.ศ.2552  ขอนําเสนอขอมูลทางดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา  เปนขอมูลเชิงสถิติของ

จํานวนพื้นที่ปาสงวนประเภทตางๆ  ไดแก  ปาสงวนแหงชาติ,  อุทยานแหงชาติ,  วนอุทยาน,  เขตรักษา

พันธุสัตวปา  และเขตหามลาสัตวปา  ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  เพื่อเปนขอมูล

ที่จะแสดงใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปาไมและสัตวปาสอดคลองกับสถานการณดานปาไมและ

สัตวปาในปที่ผานมา  ดังตารางที่  2-1  และ  2-2 

 
ตารางที ่ 2-1  ปาสงวนในพื้นที่ความรบัผิดชอบของ  สสภ.8 

 

จังหวัด 
ปาสงวนแหงชาติ 1/ จํานวนเขต 

รักษาพันธุสัตวปา 2/ 
จํานวนเขต 

หามลาสัตวปา 3/ จํานวน  (แหง) พ้ืนที่  (ไร) 

กาญจนบุรี 15 5,014,485.25 2 3 

ราชบุรี 7 1,165,593.75 1 3 

สมุทรสงคราม - - - - 

เพชรบุรี 15 2,397,600.00 - - 

ประจวบคีรีขันธ 21 1,758,557.50 - - 

รวม 58 10,336,236.50 3 6 
 

ที่มา  : 1/  http://web1.forest.go.th/,   2/  http://www.seub.or.th/libraryindex/forest/forest_013.html 

  3/  http://www.seub.or.th/libraryindex/forest/forest_013.html 
 
 

ตาราง  2-2  อุทยานแหงชาติและวนอทุยานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
 

จังหวัด จํานวนอุทยานแหงชาติ  (แหง) จํานวนวนอุทยาน  (แหง) 

กาญจนบุรี 7 1 

ราชบุรี 1 1 

สมุทรสงคราม - - 

เพชรบุรี 1 2 

ประจวบคีรีขันธ 4 6 

รวม 13 10 
 

ที่มา  : http://www.dnp.go.th 
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สถานการณที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ในพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่  8  ในป  2552  (1  ตุลาคม  2551  ถึง  30  กันยายน  2552)  จากฐานขอมูลสรุปขาวจาก

หนังสือพิมพของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (http://www.mnre.go.th)  สามารถสรุป

ประเด็นแยกรายจังหวัด  ไดดังนี้ 

 

2.1.1  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

สถานการณที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยสวนใหญ

เปนการบุกรุกแผวทางพื้นที่ปา  และปญหาชางปา  โดยมีพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุก  อาทิ 

  การลักลอบบุกรุกที่ดินในเขตรักษาพันธสัตวปาสลักพระ  โดยการลักลอกตัดไมนั้นเปน

การตัดแบบตัดหมด  เพื่อทําลายปาใหเสื่อมโทร  หรือหมดสภาพการเปนปา  เพื่อนําไปขอออกเอกสารสิทธิ์  

โดยมีการรายงานพื้นที่ที่ถูกทําลายประมาณ  123  ไร  ไมที่ถูกลักลอบตัดไปนั้น  นําไปขายใหกับโรงงานทํา

ปุยอินทรียอัดเม็ด 

  การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  โดยมีการแผวถางและทําเครื่องหมายแสดงขอบเขต

การครอบครองบริเวณพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาวังใหญ  แมน้ํานอย  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  ประมาณ  

313  ไร 

  การลักลอบตัดไมจากเขตอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 

  การบุกรุกแผวถางปาบริเวณ  ต.ปากแพร  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  เนื้อที่ประมาณ  500  ไร 

  การบุกรุกพื้นที่ปาเชิงเขา  และสรางสิ่งลางล้ําแมน้ําแควนอย  ของรีสอรท  ภูไพร  ธารน้ํา        

รีสอรท  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  โดยไดมีการบุกรุกพื้นที่ปาเชิงเขา  และมีการถมแมน้ําแควนอยออกมา

เกินกวาที่ไดขออนุญาตไว 

  มีการตรวจจับไมเถื่อนจากรานรับชื้อไม  “ลานรวมเกษตร”  ต.ดานมะขามเตี้ย  จ.

กาญจนบุรี 

 

นอกจากนี้แลวก็ยังมีสถานการณอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไม  และสัตวปาอีก  อาทิ 
 

  กลุมชาวบานขอกันพื้นที่  27,500  ไร  จากเขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ  เพื่อเปนพื้นที่

อยูอาศัยและเพื่อการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยว 

  จังหวัดกาญจนบุรี  ไดมีการคุมเขมการออกใบอนุญาตเลื่อยยนต  เพื่อลดปญหาการบุก

รุกพื้นที่ปา 

  การคุมเขมการทําไมฟน  เนื่องจากมีการถางปาแบบตัดหมด  เพื่อใหไดพื้นที่ทํากินเปน

หลัก สวนไมที่ไดจากการถางนั้นนํามาขายทําไมฟน 
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  ปญหาชางปา  ขาดแหลงอาหาร เนื่องจากการบุกรุกทําลายปา  ทําใหชางปาเขามาหา

กินทําลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร 

  การปองกันปญหาการฟอกชางขามชาติ  โดยมีการนําชางจากประเทศเพื่อบานเขามาจด

ทะเบียนรูปพรรณ  ในไทย  เพื่อนํามาใชงานหรือเปนชางเรรอน 

  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  เตรียมประกาศอุทยานแหงชาติเพิ่มอีก  15  

แหง  โดย  มีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ  อยูดวย 

 

2.1.2  จังหวัดราชบุรี 
 

สถานการณที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ในป  2552  ได

การประชาสัมพันธและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกันเฝาระวังการเกิดไฟปา  นอกจากนี้

แลวยังมี  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง  จํากัด  (มหาชน)  ไดจัดสัมมนาเครือขาย  “คนรักษปา  ปารักษ

ชุมชน”  เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก  และชวยกันอนุรักษทรัพยากรปาไมอีกทางหนึ่งดวย 

 

2.1.3  จังหวัดเพชรบุรี 
 

สถานการณที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ในป  2552  เกิด

ปญหาคลายกับปญหาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไมและสัตวปาที่เกิดในจังหวัดกาญจนบุรี  คือปญหาการ

บุกรุกพื้นที่ปา  เชน 

  การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหนองหญาปลอง  เพื่อนําไปออกเอกสารสิทธิ์  ส.ป.ก. 4-01  

ซึ่งมีเจาหนาที่ของรัฐรูเห็น  และการคัดเลือกเกษตรกรในการออกเอกสารสิทธิ์ไมโปรงใส 

  กลุมนายทุนบุกรุกแผวทางปาในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

  การสรางแนวรวมชุมชน-เยาวชน ชวยกันดูแลรักษาปาชายเลน  จํานวน  1,500  ไร  

บริเวณ  อ.บานแหลม  จ.เพชรบุรี 

  มีการบินสํารวจพื้นที่ปาของจังหวัดเพชรบุรี  โดยจากการบินสํารวจพบพื้นที่ปาชายเลนถูก

บุกรุกแผวทาง 

  มีการลักลอบตัดตนยางนา  ในเขตพื้นที่  ม.2  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 

  การลอบยิงอนุกรรมาธิการทรัพยากรปาไมและสัตวปา  วุฒิสภา  เนื่องจากติดตามรถ

ลักลอบจนไมเถือนของกลุมนายทุน 

  การสรางคูแนวปองกันไฟปา  เพื่อปองกันไฟจากปาเขาสูพื้นที่ของเกษตรกร  และปองกัน

ไฟจากพื้นที่เกษตรกรเขาสูปา  นอกจากนี้คูแนวปองกันไฟยังเปนแหลงกักเก็บน้ําอีกดวย 
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  เหตุการณที่ เกี่ยวของกับทรัพยากรสัตวปา   คือ   มีชางปาถูกไฟช็อตตาย   ในเขต                  

อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี  เนื่องจากมาหากินใกลกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่มีการวางลวดไฟฟาไว 

 

2.1.4  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีสถานการณที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรปาไม  และสัตวปา  ในป  2552  ที่

ผานมา  เชน  ประเด็นการยกระดับพื้นที่บริเวณปาพรุแมรําพึง  เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญของชาติ  โดย

มีทั้งฝายที่ ใหการสนับสนุนและฝายที่ ใหการคัดคาน   นอกจากนี้แลวชาวบาน   8  ตําบลในเขต                       

อ.บางสะพานนอย  ขอใหเพิกถอนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติคลองกรูดไชยราชและปาพรุน้ําเค็ม  อ.บางสะพาน

และ  อ.บางสะพานนอย  พื้นที่ประมาณ  100,000  ไร  ซึ่งชาวบานอาศัยทํากินมากกวา  50  ป  นอกจากนี้มี

การพบการขึ้นมาวางไขของเตาทะเล  (เตาตนุ  และเตากระ)  ที่บริเวณหาดทับแสะแก  โดยนักวิชาการระบุ

วาไมมีขอมูลของเตาทะเลทั้งสองชนิดวางไขในฝงอาวไทยมากวา  30  ปแลว 

 
 

2.2  ทรัพยากรน้ํา 
 

ในพื้นที่  สสภ.8  ประกอบดวย  3  ลุมน้ําหลัก  คือ  ลุมน้ําแมกลอง  ลุมน้ําเพชรบุรี  และลุมน้ํา

ชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  ซึ่งขอมูลสภาพฝนและสภาพน้ําทา  จากศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาค

ตะวันตก  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ระหวางวันที่  1  เมษายน  2551 – วันที่  31  

มีนาคม  2552  สามารถไดดังนี้ 
 

2.2.1  ปริมาณน้ําฝน 
 

ภาคตะวันตก  มีขอมูลการสํารวจปริมาณน้ําฝนจากสถานีสํารวจปริมาณน้ําฝน  จํานวน

ทั้งสิ้น  31  สถานี  โดยแยกเปนสถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง  จํานวน  13  สถานี  ลุม

น้ําเพชรบุรี  จํานวน  10  สถานี  และลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  จํานวน  8  สถานี  รายละเอียด

ดังตารางที่  2-3 
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ตารางที ่ 2-3  สถานีตรวจวัดปริมาณน้าํฝน  (ที่มขีอมูลการสาํรวจปริมาณน้ําฝนในป  2551) 
 

ลุมน้ํา สถานี บริเวณ 

 13511 (HYDO7) ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 

 13211 (K.10) บานลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

 13231 (K.12) บานทุงนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

 47161 (K.17) ต.บานบอ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

 13221 (K.22A) บานหวยแมน้ํานอย อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 

ลุมน้ําแมกลอง 47271 (K.25) อ.บานคา จ.ราชบุรี 

 13561 (K.32A) บานบองตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

 13630 (K.37) บานวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

 13571 (K.44) บานทุงโปง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 

 13640 (K.53) บานศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

 13650 (K.54) บานลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 47420 (K.61) บานดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

 13851 อบต.หนองรี อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 

 B.5 อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

 37400  (FP.01) แมสะเรียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

 37410  (FP.02) หวยกระสังฆ อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

 37420  (FP.03) วังขาวสาร อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

 37430  (FP.04) อบต.ยางน้ํากลัดใต อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 

ลุมน้ําเพชรบุรี 37440  (FP.06) เขามะเร็ว อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี 

 37450  (FP.07) แมคะเมย อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี 

 37460  (FP.08) บอประหัง อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี 

 B.8 อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

 B.11 อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 

 45171 (Gt.6) บานในล็อค อ.รอนทอง จ.ประจวบคีรีขันธ 

 45221 (Gt.7) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

 45231 (Gt.9) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 

ลุมน้ําชายฝงทะเล 45181 (Ky.2) บานหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 

อาวไทยตะวันตก 45290 ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

 45300 โครงการประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

 45370 ดงไมงาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

 45121  (Pr.3a) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
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  ลุมน้ําแมกลอง 
 

ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนลุมน้ําแมกลองในป  2551  จํานวน

ทั้งสิ้น  13  สถานี  พบวาปริมาณน้ําฝนรายเดือน  ป  2551  (เมษายน  2551 - มีนาคม  2552)  อยูในชวง  

0–395.5  มม.  โดยปริมาณน้ําฝนแตละสถานีสํารวจจะมีปริมาณน้ําฝนหนาแนนในทุกสถานีชวงเดือน

ตุลาคม  2551  สวนวันที่ไมมีวันฝนตกจะอยูในชวงเดือนธันวาคม  2551  ถึง  เดือนกุมภาพันธ  2552  

ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งปวัดไดสูงสุดที่สถานี  K.54  บานลิ่นถิ่น  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  วัดได  1,779.6  

มิลลิเมตร  ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งปวัดไดนอยที่สุดที่สถานี  K.61  บานดานทับตะโก  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  

วัดได  718.3  มิลลิเมตร 
 

ตารางที ่ 2-4  ผลตรวจวัดปริมาณน้ําฝนรายเดือนแยกรายสถานลีุมน้ําแมกลอง  ป  2551 
 

สถาน ี
ปริมาณฝน  (มิลลิเมตร) 

เม.ย. 
2551 

พ.ค. 
2551 

มิ.ย. 
2551 

ก.ค. 
2551 

ส.ค. 
2551 

ก.ย. 
2551 

ต.ค. 
2551 

พ.ย. 
2551 

ธ.ค. 
2551 

ม.ค. 
2552 

ก.พ. 
2552 

มี.ค. 
2552 

รวม 

13511 
(HYD07) 

134.1 24.3 154.0 199.3 153.2 117.3 231.2 25.3 0.0 0.0 0.5 35.6 1,074.8 

13211 
(K.10) 

155.9 110.6 99.8 72.9 137.2 146.3 338.7 41.6 0.0 0.0 32.0 39.1 1,174.1 

13231 
(K.12) 

83.8 97.4 43.7 109.9 93.3 111.4 195.5 85.1 0.0 0.8 0.0 91.0 911.9 

47161 
(K.17) 

115.3 113.1 106.2 78.2 114.7 153.1 307.0 15.2 0.0 0.0 0.0 131.3 1,134.1 

13221 
(K.22a) 

140.4 239.4 179.1 190.8 257.2 197.2 213.8 20.8 0.0 0.0 70.3 174.9 1,683.9 

47271 
(K.25) 

195.6 59.7 44.3 43.1 185.4 102.1 321.1 99.4 0.0 0.8 0.0 125.4 1,176.9 

13561 
(K.32A) 

231.6 185.3 116.9 117.1 187.5 166.4 186.6 27.9 0.0 0.0 50.5 129.1 1,398.9 

13630 
(K.37) 

91.0 76.5 116.1 111.0 35.4 109.6 197.3 42.7 0.0 0.0 0.0 64.7 844.3 

13571 
(K.44) 

201.9 121.2 44.6 69.1 131.6 211.5 259.1 83.9 0.0 0.0 1.0 58.3 1,182.2 

13640 
(K.53) 

154.1 73.5 119.4 56.5 48.2 182.8 312.6 36.6 0.0 0.0 25.3 57.9 1,066.9 

13650 
(K.54) 

62.6 274.2 227.9 255.6 395.5 220.2 249.0 10.4 0.0 0.0 16.3 67.9 1,779.6 

47420 
(K.61) 

81.0 109.8 86.4 79.1 73.9 100.7 144.9 12.0 0.0 0.0 0.0 30.5 718.3 

13851 
อบต.หนองร ี

95.8 42.8 34.5 31.9 123.7 196.3 240.0 38.8 0.0 0.0 20.0 94.3 918.1 
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ภาพที่  2-1  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุมน้ําแมกลองรวมทั้งปแยกรายสถานี  ป  2551  (เม.ย. 51-มี.ค.52) 

 
 

  ลุมน้ําเพชรบุร ี
 

ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนลุมน้ําเพชรบุรีในป  2551  จํานวน

ทั้งสิ้น  10  สถานี  พบวาปริมาณน้ําฝนรายเดือน  ป  2551  (เมษายน  2551 - มีนาคม  2552)  อยูในชวง  

0.00 – 337.9  มม.  โดยปริมาณน้ําฝนแตละสถานีสํารวจจะมีปริมาณน้ําฝนหนาแนนในทุกสถานีชวงเดือน

ตุลาคม  2551  สวนวันที่ไมมีวันฝนตกจะอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน  2551  ถึง  เดือนกุมภาพันธ  2552  

ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งปวัดไดสูงสุดที่สถานี  FP.08  บอประหัง อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี  วัดได  1,337.8  

มิลลิเมตร  ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งปวัดไดนอยที่สุดที่สถานี  FP.04  อบต.ยางน้ํากลัดใต  อ.หนองหญาปลอง  

จ.เพชรบุรี  วัดได  632.1  มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 



 

2 - 9 

ตารางที ่ 2-5  ผลตรวจวัดปริมาณน้ําฝนรายเดือนแยกรายสถานลีุมน้ําเพชรบุรี  ป  2551 
 

สถาน ี
ปริมาณฝน  (มิลลิเมตร) 

เม.ย. 
2551 

พ.ค. 
2551 

มิ.ย. 
2551 

ก.ค. 
2551 

ส.ค. 
2551 

ก.ย. 
2551 

ต.ค. 
2551 

พ.ย. 
2551 

ธ.ค. 
2551 

ม.ค. 
2552 

ก.พ. 
2552 

มี.ค. 
2552 

รวม 

B.5 129.1 97.2 27.8 102.3 220.9 199.4 337.9 6.1 0.0 0.0 9.5 77.9 1,208.1 

37400 

(FP.01) 
75.0 151.1 75.1 68.9 126.2 251.6 226.3 0.0 0.0 0.0 151.7 35.1 1,161.0 

37410 

(FP.02) 
18.2 67.1 89.8 38.1 134.1 113.7 290.2 29.0 0.0 0.0 0.0 92.9 873.1 

37420 

(FP.03) 
136.2 80.0 62.3 42.1 77.8 176.3 239.6 37.0 0.0 0.0 0.0 72.5 923.8 

37430 

(FP.04) 
30.9 114.3 91.1 75.7 75.8 64.7 169.0 3.4 0.0 0.0 0.0 7.2 632.1 

37440 

(FP.06) 
178.6 61.7 115.7 58.0 176.9 128.8 219.4 19.6 0.0 0.0 0.0 41.7 1,000.4 

37450 

(FP.07) 
42.9 29.1 37.7 80.4 143.1 208.0 174.7 17.7 0.0 0.0 0.0 58.7 792.3 

37460 

(FP.08) 
167.9 206.9 125.4 63.2 104.9 301.4 328.0 37.3 0.0 0.0 0.0 2.8 1,337.8 

B.8 92.9 114.5 175.1 67.4 94.5 172.5 171.4 41.7 0.0 0.0 0.0 26.7 956.7 

B.11 93.5 114.0 126.1 180.2 78.0 173.0 262.4 31.8 0.0 0.0 7.4 20.3 1,086.7 

 

 
 

ภาพที่  2-2  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุมน้ําเพชรบุรีรวมทั้งปแยกรายสถานี  ป  2551  (เม.ย. 51-มี.ค.52) 
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  ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 
 

ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  

ในป  2551  จํานวนทั้งสิ้น  8  สถานี  พบวาปริมาณน้ําฝนรายเดือน  ป  2551  (เมษายน  2551 - มีนาคม  

2552)  อยูในชวง  0.00 – 318.7  มม.  โดยปริมาณน้ําฝนแตละสถานีสํารวจจะมีปริมาณน้ําฝนหนาแนนใน

ทุกสถานีชวงเดือนตุลาคม  2551  สวนวันที่ไมมีวันฝนตกจะอยูในชวงเดือนธันวาคม  2551  ถึง  เดือน

กุมภาพันธ  2552  ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งปวัดไดสูงสุดที่สถานี  Gt.6  บานในล็อค  อ.รอนทอง                  

จ.ประจวบคีรีขันธ  วัดได  1,373.4  มิลลิเมตร  ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งปวัดไดนอยที่สุดที่สถานี  45300  

โครงการประจวบฯ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ  วัดได  653.6  มิลลิเมตร 
 

ตารางที ่ 2-6  ผลตรวจวัดปริมาณน้ําฝนรายเดือนแยกรายสถาน ี
ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  ป  2551 

 

สถาน ี
ปริมาณฝน  (มิลลิเมตร) 

เม.ย. 
2551 

พ.ค. 
2551 

มิ.ย. 
2551 

ก.ค. 
2551 

ส.ค. 
2551 

ก.ย. 
2551 

ต.ค. 
2551 

พ.ย. 
2551 

ธ.ค. 
2551 

ม.ค. 
2552 

ก.พ. 
2552 

มี.ค. 
2552 

รวม 

45181 (Ky.2) 130.5 100.2 1.9 67.4 37.4 133.6 318.7 80.8 0.0 0.0 0.0 4.5 875.0 

45171 (Gt.6) 162.8 252.2 90.5 119.6 65.6 133.3 271.3 214.7 0.0 0.0 5.2 58.2 1,373.4 

45221 (Gt.7) 170.6 193.9 162.0 105.7 99.5 111.0 226.6 283.6 0.0 0.8 0.0 18.2 1,371.9 

45231 (Gt.9) 107.9 161.7 120.7 166.9 35.2 136.2 141.9 92.8 0.0 0.0 0.0 21.7 985.0 

45290 83.0 103.5 62.6 113.3 30.9 84.9 126.4 61.5 0.0 0.0 8.1 25.6 699.8 

45300 61.5 93.1 63.6 54.0 30.1 118.7 155.9 68.0 0.0 0.0 0.0 8.7 653.6 

45370 190.1 168.8 134.5 147.3 125.2 117.8 149.9 124.4 0.0 0.0 0.0 11.0 1,169.0 

45121 (Pr.3a) 83.0 93.8 32.7 98.0 55.2 71.8 217.1 51.4 0.0 0.0 0.0 42.5 745.5 
 

 
 

ภาพที่  2-3  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตกรวมทั้งปแยกรายสถานี   
ป  2551 (เม.ย. 51-มี.ค.52) 
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2.2.2  ปริมาณน้ําทา 
 

ภาคตะวันตก  มีจํานวนสถานีสํารวจปริมาณน้ําทา  จํานวนทั้งสิ้น  34  สถานี  โดยแยกเปน

สถานีสํารวจปริมาณน้ําทาในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง  จํานวน  18  สถานี  ลุมน้ําเพชรบุรี  จํานวน  6  สถานี  

และลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  จํานวน  10  สถานี  รายละเอียดดังตารางที่  2-7 

 
ตารางที ่ 2-7  สถานีตรวจวัดปริมาณน้าํทา  (ที่มีขอมูลการสาํรวจปริมาณน้ําทาในป  2551) 

 

ลุมน้ํา สถานี บริเวณ สถานี บริเวณ 

 K.10 แมน้ําแควนอย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี K.38A หวยลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 K.11A 
แมน้ําแมกลอง บานวังขนาย อ.ทามวง  

จ.กาญจนบุรี 
K.39 หวยองทิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 K.12 ลําตะเพิน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี K.50 หวยดิโส อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 K.17 ลําภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี K.53 หวยแมกระบาล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

ลุมน้ํา K.25A หวยทาเคย อ.บานคา จ.ราชบุรี K.54 แมน้ําแควนอย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

แมกลอง K.31 หวยแมน้ํานอย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี K.58 
แมน้ําแควนอย บานปากแซง อ.ไทรโยค  

จ.กาญจนบุรี 

 K.32A หวยบองตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี K.60 หวยกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 K.35A แมน้ําแควใหญ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี K.61 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

 K.37 แมน้ําแควนอย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี K.62 อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

ลุมน้ํา B.3 แมน้ําเพชรบุรี อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี B.9 อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

เพชรบุรี B.6 หวยแมประจันต อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี B.10 แมน้ําเพชรบุรี อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

 B.8A หวยผาก อ.ทายาง  จ.เพชรบุรี B.11 
หวยแมประจันต อ.หนองหญาปลอง  

จ.เพชรบุรี 

ลุมน้ํา Ky.3 แมน้ํากุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ Gt.15 หวยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

ชายฝงทะเล Gt.8 คลองหวาโทน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ Gt.16 คลองหินจวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

อาวไทย Gt.9 แมน้ําทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ Gt.17 หวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 

ตะวันตก Gt.10 คลองกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ Gt.18 คลองจะกระ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 

 Gt.11 
คลองใหญ อ.บางสะพานนอย  

จ.ประจวบคีรีขันธ 
Gt.19 

คลองอางทอง อ.ทบัสะแก  

จ.ประจวบคีรีขันธ 
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  ลุมน้ําแมกลอง 
 

ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีสํารวจปริมาณน้ําทาลุมน้ําแมกลองในป  2551  จํานวน

ทั้งสิ้น  18  สถานี  พบวาปริมาณน้ําทารายเดือน  ป  2551  (เมษายน  2551 - มีนาคม  2552)  อยูในชวง  

0.14 – 1,002.5  ลานลูกบาศกเมตร  โดยปริมาณน้ําทารายเดือน  มีปริมาณมากกวา  200  ลานลูกบาศก

เมตร  จํานวน  6  สถานี  คือ  สถานี  K.10,  K.11A,  K.35A,  K.37,  K.54  และ  K.58  นอกเหนือจาก

สถานีที่กลาวมาแลวนี้มีปริมาณน้ํารายเดือน  ตํ่ากวา  200  ลานลูกบาศกเมตร  ปริมาณน้ําทารวมทั้งป

สูงสุดที่สถานี  K.58  แมน้ําแควนอย  บานปากแซง  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  วัดได  8,375.6  ลาน

ลูกบาศกเมตร  ปริมาณน้ําทารวมทั้งปนอยที่สุดที่สถานี  K.53  หวยแมกระบาล  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  

วัดได  22.4  ลานลูกบาศกเมตร 
 

ตารางที ่ 2-8  ผลตรวจวัดปริมาณน้ําทารายเดือนแยกรายสถานลีุมน้ําแมกลอง  ป  2551 
 

สถาน ี
ปริมาณน้ําทา  (ลาน  ลบ.ม.) 

เม.ย. 
2551 

พ.ค. 
2551 

มิ.ย. 
2551 

ก.ค. 
2551 

ส.ค. 
2551 

ก.ย. 
2551 

ต.ค. 
2551 

พ.ย. 
2551 

ธ.ค. 
2551 

ม.ค. 
2552 

ก.พ. 
2552 

มี.ค. 
2552 

รวม 

K.10 750.4 679.0 542.1 667.0 962.4 869.5 800.8 600.2 307.7 379.6 533.8 664.1 7,756.4 

K.11A 507.6 648.6 835.9 619.1 633   631    617.8  674.4  417.3 496.5 400.8 469.9 6,951.7 

K.12 6.53 12.90 7.27 3.67 3.71 33.70 28.05 94.47 9.81 4.56 2.58 2.96 210.2 

K.17 4.79 8.15 2.04 2.13 5.48 27.68 44.25 27.49 3.43 2.16 0.96 2.89 131.4 

K.25A 3.15 4.23 1.02 0.31 1.18 4.98 6.46 3.87 1.24 0.69 0.81 1.06 29.0 

K.31 10.01 32.13 38.65 60.05 174.3 95.6 72.90 45.65 22.71 15.24 10.18 10.04 587.4 

K.32A 0.74 1.78 0.56 0.62 3.26 13.61 24.85 14.75 2.44 1.68 1.03 1.08 66.4 

K.35A 564.0 562.9 502.8 351.0 211.7 216.1 231.8 285.5 268.5 343.1 435.0 533.8 4,506.0 

K.37 738.5 673.6 543.5 618.1 914.8 901.1 902.5 660.3 336.7 336.6 481.6 619.6 7,726.8 

K.38A 0.29 1.48 2.68 5.11 13.31 8.08 5.32 3.69 1.77 1.17 0.77 0.59 44.2 

K.39 0.60 2.13 2.60 4.10 6.54 3.63 3.13 2.03 0.88 0.73 0.57 0.66 27.6 

K.50 0.60 1.88 2.77 5.55 10.83 4.67 4.73 2.18 0.98 0.61 0.60 0.66 36.1 

K.53 1.62 1.78 0.90 0.50 0.41 1.58 10.35 4.01 0.511 0.33 0.23 0.14 22.4 

K.54  743.1 605.2 467.6 557.7 694.1 659.5 600.7 441.5 256.5 347.5 470.9 601.6 6,445.7 

K.58 814.9 762.0 597.5 710.1 1,002.5 909.2 830.4 637.3 381.3 458.7 568.8 703.0 8,375.6 

K.60 0.82 3.03 3.90 6.64 17.87 6.21 5.14 3.70 2.20 1.60 0.95 0.81 52.9 

K.61 6.67 9.46 4.49 4.77 7.51 38.23 62.61 29.76 4.95 3.47 2.95 4.39 179.2 

K.62 8.24 12.12 6.93 6.38 9.37 43.37 86.49 44.68 10.47 6.39 4.56 7.80 246.8 
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ภาพที่  2-4  กราฟแสดงปริมาณน้ําทาลุมน้ําแมกลองรวมทั้งปแยกรายสถานี  ป  2551 (เม.ย. 51-มี.ค.52) 

 
 

  ลุมน้ําเพชรบุร ี
 

ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีสํารวจปริมาณน้ําทาลุมน้ําเพชรบุรีในป  2551  จํานวน

ทั้งสิ้น  6  สถานี  พบวาปริมาณน้ําทารายเดือน  ป  2551  (เมษายน  2551 - มีนาคม  2552)  อยูในชวง  

0–144.6  ลานลูกบาศกเมตร  ปริมาณน้ําทารวมทั้งปสูงสุดที่สถานี  B.3  แมน้ําเพชรบุรี  อ.แกงกระจาน  จ.

เพชรบุรี  วัดได  1,011.05  ลานลูกบาศกเมตร  ปริมาณน้ําทารวมทั้งปนอยที่สุดที่สถานี  B.8A  หวยผาก  

อ.ทายาง  จ.เพชรบุรี  วัดได  39.08  ลานลูกบาศกเมตร 
 

ตารางที ่ 2-9  ผลตรวจวัดปริมาณน้ําทารายเดือนแยกรายสถานลีุมน้ําเพชรบุรี  ป  2551 
 

สถาน ี
ปริมาณน้ําทา  (ลาน  ลบ.ม.) 

เม.ย. 
2551 

พ.ค. 
2551 

มิ.ย. 
2551 

ก.ค. 
2551 

ส.ค. 
2551 

ก.ย. 
2551 

ต.ค. 
2551 

พ.ย. 
2551 

ธ.ค. 
2551 

ม.ค. 
2552 

ก.พ. 
2552 

มี.ค. 
2552 

รวม 

B.3 112.9 111.2 80.42 65.21 144.6 109.8 72.70 52.66 39.17 40.00 76.78 105.7 1,011.05 

B.6  4.03 8.21 6.33 8.59 8.71 9.50 12.43 14.46 18.07 23.31 14.83 1.24 129.70 

B.8A 0.11 1.87 1.94 1.23 0.75 8.28 16.42 5.82 1.13 0.77 0.36 0.40 39.08 

B.9 112.6 111.3 75.67 55.15 140.1 104.6 86.03 46.54 27.05 30.66 63.42 93.50 946.50 

B.10 15.56 19.69 24.31 22.95 41.95 28.43 35.24 9.12 7.63 8.87 8.61 11.72 234.08 

B.11 11.96 12.01 6.25 8.42 7.5 1.42 0.49 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 49.99 
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ภาพที่  2-5  กราฟแสดงปริมาณน้ําทาลุมน้ําเพชรบุรีรวมทั้งปแยกรายสถานี  ป  2551 (เม.ย. 51-มี.ค.52) 

 
 

  ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 
 

ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีสํารวจปริมาณน้ําทาลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  

จํานวนทั้งสิ้น  11  พบวาปริมาณน้ําทารายเดือน  ป  2551  (เมษายน  2551 - มีนาคม  2552)  อยูในชวง  

0–10.44  ลานลูกบาศกเมตร  ปริมาณน้ําทารวมทั้งปสูงสุดที่สถานี  Gt.10  คลองกรูด  อ.บางสะพาน  จ.

ประจวบคีรีขันธ  วัดได  42.05  ลานลูกบาศกเมตร  ปริมาณน้ําทารวมทั้งปนอยที่สุดที่สถานี  Gt.15  หวย

ทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ  วัดได  1.47  ลานลูกบาศกเมตร 
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ตารางที ่ 2-10  ผลตรวจวดัปริมาณน้ําทารายเดือนแยกรายสถานี 
ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  ป  2551 

 

สถานี 
ปริมาณน้ําทา  (ลาน  ลบ.ม.) 

เม.ย. 
2551 

พ.ค. 
2551 

มิ.ย. 
2551 

ก.ค. 
2551 

ส.ค. 
2551 

ก.ย. 
2551 

ต.ค. 
2551 

พ.ย. 
2551 

ธ.ค. 
2551 

ม.ค. 
2552 

ก.พ. 
2552 

มี.ค. 
2552 

รวม 

Ky.3 1.46 2.69 3.45 1.92 1.64 10.44 5.85 8.52 1.39 1.08 1.37 1.25  41.05  

Gt.8 0.17 0.28 0.19 0.20 0.17 0.18 0.32 0.52 0.21 0.21 0.18 0.17     2.77  

Gt.9 1.18 3.92 2.08 1.80 2.32 1.38 1.09 2.22 0.28 0.12 0.05 0.04  16.47  

Gt.10 3.08 8.01 4.09 5.73 3.92 5.81 4.88 4.06 1.29 0.49 0.31 0.39  42.05  

Gt.11 1.68 3.54 3.74 1.89 1.30 3.79 3.70 6.00 1.33 0.56 0.23 0.18  27.93  

Gt.15 0.05 0.38 0.42 0.22 0.11 0.08 0.06 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00     1.47  

Gt.16 0.47 0.97 0.62 0.59 0.37 0.38 0.39 0.55 0.37 0.31 0.19 0.00     5.21  

Gt.17 0.55 1.24 0.87 0.54 0.39 0.34 0.57 0.86 0.40 0.37 0.31 0.24     6.67  

Gt.18 2.26 5.27 3.97 3.99 5.43 3.91 4.15 3.82 2.02 1.17 0.61 0.92  37.52  

Gt.19 0.80 1.45 0.79 0.51 0.59 0.48 1.22 0.93 0.18 0.00 0.00 0.00 6.96 

 

 
 

ภาพที่  2-6  กราฟแสดงปริมาณน้ําทาลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 
รวมทั้งปแยกรายสถานี  ป  2551 (เม.ย. 51-มี.ค.52) 
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2.3  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

ชายฝงทะเลของประเทศไทยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยิ่งเนื่องจาก

เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูงและไดรับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  ซึ่ง

สามารถสรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถิ่น  รวมทั้งทําใหเกิดการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมตอเนื่อง  อยางไรก็ดีในระยะที่ผานมาการสูญเสียพื้นที่ชายหาดทองเที่ยวอัน

เนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะชายฝงทะเล  ทําใหพื้นที่ชายหาดซึ่งเปนทรัพยากรการทองเที่ยวของ

ประเทศมีสภาพเสื่อมโทรมและลดคุณคาลง  รวมไปถึงผลจากการพัฒนาและการขยายตัวของกิจกรรม

ตางๆ  อยางรวดเร็วโดยขาดการควบคุมและการจัดการที่ดี  ยอมสงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงอยางตอเนื่องเชนกัน  โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ต้ังแต

บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม  เพชรบุรี  จนถึงประจวบคีรีขันธ  นับเปนแหลงทองเที่ยวที่มี

ความสําคัญระดับประเทศและระดับนานาชาติ  ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญและรวมมือกันแกไขปญหา

อยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

จากรายงานยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  ของกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงระบุสถานการณการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่  สสภ.8  รายละเอียดดังตารางที่  2-11 
 

ตารางที ่ 2-11  พื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยในพืน้ที่  สสภ.8 
ที่ถูกกัดเซาะและโครงสรางปองกันการกัดเซาะ 

 

จังหวัด 

อัตราการกัดเซาะ 
รูปแบบโครงสรางปองกนัการกัดเซาะ จํานวน 

ส่ิง 
กอ 
สราง 

รุนแรง(มากกวา 5 เมตรตอป) ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรตอป) 

ช่ือชายฝง 
ระยะทางที่
ถูกกัดเซาะ

(กม.) 
ช่ือชายฝง 

ระยะทางที่ถูก
กัดเซาะ (กม.) 

ช่ือชายฝง รูปแบบ 
ความยาวของ
สิ่งกอสราง 

(กม.) 

เพชรบุร ี บานดอนมะขาม- 

บานทาทําเนียบ 

อ.บานแหลม 

5 แหลมผักเบ้ีย 

อ.บานแหลม 

3.5 บานชองแคบ- 

บานบางแกว 

อ.บานแหลม 

กองหินปองกันคลื่นนอก

ชายฝงทะเล 14 กอง 
2.0 - 

บานบางเกต ุ 1.5 หาดเจาสําราญ 

อ.เมือง 
1 หาดเจาสําราญ  

อ.เมือง 

กําแพงกันคลื่นชายฝง

ทะเล 
1.0 - 

บานบัวตาล- บาน

บางเกา  

อ.เมืองชะอํา 

12 แหลมหลวง 

อ.บานแหลม 

รอกันคลืน่  9  แนว 1.5 - 

บานคลองเทยีน 

อ.ชะอํา 

1.5 บานโตนด

นอย อ.ชะอํา 

กําแพงกันคลืน่ชายฝง

ทะเล 

1.0 - 

บานหนองแจง-

บานหนองแขม  

อ.ชะอํา 

4.0 บานบางเกา 

อ.ชะอํา 

กําแพงกันคลืน่ชายฝง

ทะเล 

1.0 - 

บานบางไทรยอย –

บานปดเซี้ยะ   

อ.ชะอํา 

8.0 ชะอํา-หนอง

แจง อ.ชะอํา 

กําแพงกันคลืน่ชายฝง

ทะเล 

4.0 - 

- - พระราชวัง

มฤคทายวัน  

อ.ชะอํา 

กําแพงกันคลืน่ชายฝง

ทะเล 

1.0 7 
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ตารางที ่ 2-11  (ตอ)  พื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยในพื้นที่  สสภ.8 
ที่ถูกกัดเซาะและโครงสรางปองกันการกัดเซาะ 

 

จังหวัด 

อัตราการกัดเซาะ 
รูปแบบโครงสรางปองกนัการกัดเซาะ 

จํานวน 
ส่ิง 
กอ 
สราง 

รุนแรง(มากกวา 5 เมตรตอป) ปานกลาง (1 ถึง 5 เมตรตอป) 

ช่ือชายฝง 

ระยะทาง 
ที่ถูก 

กัดเซาะ 
(กม.) 

ช่ือชายฝง 

ระยะทาง 
ที่ถูก 

กัดเซาะ 
(กม.) 

ช่ือชายฝง รูปแบบ 

ความยาว 
ของ 

ส่ิงกอสราง 
(กม.) 

ประจวบคีรีขันธ บานหนองเกา- 

บานหนองเสอื 

อ.ปราณบุรี 

1.0 บานหนองเสอื –

บานปรือใหญ 

อ.ปราณบุรี 

1.5 ปากคลอง 

บางสะพาน

ใหญ 

กําแพงกันคลืน่ 

ชายฝงทะเล 

0.5 - 

- - ปากน้ําปราณ- 

บานหนองเกา 

อ.ปราณบุรี 

2.0 หาดปราณครี 

อ.ปราณบุรี 

อ.บางสะพาน 

กองหินปองกันคลื่น 

นอกชายฝงทะเล 

3  กอง 

1.0 - 

บานบอฝาย-หัว

หิน 

อ.หัวหนิ 

5.0 บอฝาย-หัวหิน 

ระยะทาง รวม  

5  กิโลเมตร  อ.

หัวหิน 

กําแพงกันคลืน่ชายฝง

ทะเล (เปนระยะทาง

ไมตอเนื่อง) 

2.5 - 

บานเสาธง-บาน

เขาตะเกียบ  

อ.หัวหิน 

3.5 - - - - 

บานเขาเตา 

อ.หัวหิน 
1.0 - - - - 

บานคุงตะโตนด 

กิ่ง อ.สามรอยยอด 
1.0 บานคุงตะโตนด 

ก่ิง อ.สามรอย

ยอด 

กําแพงกันคลื่น 

ชายฝงทะเล 
1.0 - 

หนาเขาแดงหรือ

หาดดอนตนสน กิ่ง 

อ.สามรอยยอด 

3.0 - - - - 

เขาขวาง-บานปาก

คลองเกลียว อ.กุยบุรี 
4.0 - - - - 

บานทุงมะเมา  

อ.เมือง 

3.0 - - - - 

หาดเสด็จ-บานคั่น

บันได อ.เมือง 

2.0 ชายฝงบานคั่น

บันได 

กําแพงกันคลื่น 

ชายฝงทะเล 

0.2 - 

อาวประจวบฯ 

ดอนใต อ.เมือง 

1.0 อาวประจวบ อ.

เมือง 

กําแพงกันคลื่น 

ชายฝงทะเล 

2.5 6 

หาดมะคา-หาดวน

กร อ.เมือง ทับ

สะแก 

4.5 - - - - 

บานโคกตาหอม

และบานทางสาย 

อ.บางสะพาน 

1.8 - - - - 

บานชองชาง-บาน

ทามะนาว อ.บาง

สะพาน 

4.0 - - - - 

อาวบางสะพาน อ.

บางสะพาน 

2.2 - - - - 

บานฝงแดง อ.บาง

สะพาน 

2.5 - - - - 

สมุทรสงคราม - - บานโรงกุง- 

บานแพรกทะเล 

อ.เมือง 

6.5 ดอนหอยหลอด 

อ.เมือง 

กําแพงกันคลื่น 

ชายฝงทะเล 
1.0 1 
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  สาเหตุการกัดเซาะชายฝง 
 

รายงานยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  ของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง  ไดระบุสาเหตุและประเด็นปญหาที่ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝง  ดังนี้ 
 

-  การใชประโยชนพื้นที่ชายฝงอยางไมเหมาะสมหรือผิดประเภท  อาทิ  การพัฒนา

สาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้นทําใหการใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  กลาวคือจากระบบนิเวศทาง

ธรรมชาติกลายเปนพื้นที่ชุมชน  ที่อยูอาศัย  พื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่พัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น  

เชน  การสรางคอนโดมิเนียม  บังกะโล  บานพักตากอากาศ  เปนตน   ตลอดจนการพัฒนาหรือการ

ขยายตัวดานโครงสรางพื้นฐาน  ลวนเปนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่ชายฝงทะเลใน

รูปแบบตางๆ  ที่มีผลใหเกิดการสูญเสียดุลยภาพตามธรรมชาติของชายฝงทะเล  นอกจากนี้การใช

ประโยชนที่ดินชายฝงทะเลทะเลผิดประเภท  ไมสอดคลองกับสมรรถนะที่ดินก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสภาพ

ที่ดินในบริเวณนั้น  งายตอการถูกกัดเซาะไดมากขึ้น 

-  การขาดปริมาณตะกอนสะสมตัวตามแนวชายฝงทะเล  ปริมาณตะกอนที่สะสมตัว

บริเวณชายฝง  เกิดจากการสลายตัวของหินวัตถุตนกําเนิดดินบริเวณตนน้ําที่ถูกพัดพามาตามแมน้ํา  ผาน

ที่ราบบริเวณชายฝงทะเลลงสูทะเลทางปากน้ําลําคลองแลวสะสมตัวอยูตามแนวชายฝงทะเล  แตปริมาณ

ตะกอนที่ถูกพัดพามากับแมน้ําใหญหลายสาย  จะถูกกักเก็บไวเหนือเขื่อน  เชน  เขื่อนแกงกระจาน  จังหวัด

เพชรบุรี  สามารถดักปริมาณตะกอนไวไดประมาณ  65,438  ตันตอป  และเขื่อนปราณบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  สามารถดักปริมาณตะกอนไวไดประมาณ  54,856  ตันตอป 

-  การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล  โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลขนาดใหญ  มีผล

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชายฝงทะเลตามธรรมชาติ  อาทิ  การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ดานอาวไทยโดยการถมทะเลและสรางสิ่งกอสรางขนาดใหญในทะเล  ทําใหกีดขวางกระบวนการเคลื่อนตัว

ของมวลทรายชายฝงทะเล  การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เชน  การกอสรางโรงแรม  รีสอรท  บานพัก

อาศัย  และการดูดน้ําบาดาลมาใช  รวมทั้งการสรางถนนและทางรถไฟขนานกับแนวชายฝงก็เปนสาเหตุ

หนึ่งที่ทําใหตะกอนบนบก  ไมสามารถเคลื่อนตัวสูชายหาดไดตามธรรมชาติโดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก 

-  กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ตามธรรมชาติ  อันเกิดจากอิทธิพลของคลื่น

กระแสน้ําขึ้น-น้ําลง  ลมและพายุ  เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการพัดพาและเคลื่อนที่ของตะกอนตามแนว

ชายฝงทะเล  และกอใหเกิดเปนพื้นทีชายฝงทะเลในลักษณะตางๆ 

-  การขาดระบบขอมูลพื้นฐาน  การประเมินสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่

บริเวณชายฝงของไทยยังขาดระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลที่มีความตอเนื่องและทันสมัยเพื่อใชใน

การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป 
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บทที่  3 
ภาวะมลพิษ 

 

สถานการณภาวะมลพิษ  ป  2552  เปนการดําเนินงานดานการเฝาระวังและควบคุม

คุณภาพสิ่งแวดลอม  อาทิ  การตรวจวัดปริมาณมลพิษดานน้ําและอากาศ  แลวนําขอมูลการตรวจวัดมา

เรียบเรียง  วิเคราะห  แปลผล  เปรียบเทียบกับมาตรฐาน  และสรุปรายงานเปนสถานการณดานภาวะ

มลพิษ  ในพื้นที่  5  จังหวัดในความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  (สสภ.8)  คือ  จังหวัด

กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ  แบงออกเปน  6  หัวขอ ดังนี้ 
 

3.1  สถานการณคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน  ประกอบไปดวยสถานการณคุณภาพน้ําผิว

ดินของลุมน้ําแมกลอง  ลุมน้ําเพชรบุรี  และลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 

3.2  สถานการณคุณภาพน้ําคลองที่สําคัญ  ไดแก  สถานการณคุณภาพน้ําคลองดําเนิน

สะดวก 

3.3  โครงการชายหาดทองเที่ยว  ประกอบดวยผลการประเมินชายหาดในพื้นที่จังหวัด

เพชรบุรี  และ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ที่เขารวมประกวดชายหาด  จํานวน  12  หาด   

3.4  สถานการณระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย  ประกอบดวยขอมูล

สถานการณเกี่ยวกับระบบรวมรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย  ทั้ง  9 แหง  จากจํานวน  8  เทศบาล  ใน

พื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8 

3.5  สถานการณการจัดการขยะมูลฝอย  ประกอบดวยขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ของ  สสภ.8   

3.6  สถานการณคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ประกอบดวยขอมูลคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศที่ไดจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ  บริเวณศูนยวิศวกรรมการแพทยที่  1  เขต

เทศบาลเมืองราชบุรี  ต้ังแตเดือนมกราคม – ธันวาคม  2551 
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3.1  สถานการณคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดรับมอบภารกิจใหดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา

แหลงน้ําผิวดิน  ประเภทแหลงน้ําจืด  ที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบ  จํานวน  3  ลุมน้ํา  คือ 
 

  ลุมน้ําแมกลอง  จํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา  รวม  24  สถานี  ไดแก  แมน้ําแม

กลอง  จํานวน  12  สถานี  แมน้ําแควนอย  จํานวน  7  สถานี  และ  แมน้ําแควใหญ  จํานวน  5  สถานี 

  ลุมน้ําเพชรบุรี  จํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา  รวม  10  สถานี   

  ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  จํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา รวม  7  สถานี  

ไดแก  แมน้ําปราณบุรี  จํานวน  5  สถานี  และแมน้ํากุยบุรี  จํานวน  2  สถานี 
 

สถานการณคุณภาพน้ําโดยรวมทั้งลุมน้ําแมกลอง  ลุมน้ําเพชรบุรี  และลุมน้ําชายฝงทะเลอาว

ไทยตะวันตก  ในป  2551  เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ํา  ป  2549  และ ป  2550  พบวาคุณภาพน้ํา

คอนขางดีข้ึน  ซึ่งคุณภาพน้ําสวนใหญ  รอยละ  53.7  จัดอยูในเกณฑพอใช  (ประเภทที่ 3)  โดยมีสัดสวน

เพิ่มมากขึ้นจากปที่ผานมา  ดังแสดงในแผนภูมิภาพที่  3-1 
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ภาพที่  3-1  แผนภูมิแสดงสถานการณคุณภาพน้ําทุกลุมน้ํา  ระหวาง  ป  2549 - 2551 

 



 

3 - 3 

 

ในป  2551  จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําสายหลักทั้ง  3  ลุมน้ําในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  จํานวนทั้งหมด  41  สถานี   พบวาคุณน้ําเฉลี่ยเมื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่  8  (พ.ศ.  2537)  จัดอยูในประเภทที่  2  จํานวน  4  สถานี  คิดเปนรอยละ  9.8  จัดอยูในประเภทที่  

3  จํานวน  22  สถานี  คิดเปนรอยละ  53.7  จัดอยูในประเภทที่  4  จํานวน  14  สถานี  คิดเปนรอยละ  

34.1  และจัดอยูในประเภทที่  5  จํานวน  1  สถานี  คิดเปนรอยละ  2.4  รายละเอียดดังภาพที่  3-2 

 

53.7%

9.8%2.4%

34.1%

ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5
 

 

ภาพที่  3-2  แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทแหลงน้ําทกุลุมน้ํา  ป  2551 
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3.1.1  ลุมน้ําแมกลอง 
 

 ลุมน้ําแมกลองประกอบดวย  แมน้ําแมกลอง  แมน้ําแควนอย  และแมน้ําแควใหญ  ซึ่งจาก

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในป  2551  จํานวน  24  สถานี  พบวาคุณภาพน้ําเฉลี่ย  เมื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่  8  (พ.ศ.2537)  จัดอยูในประเภทที่  2  จํานวน  1  สถานี  คิดเปนรอยละ  4.2  จัดอยูในประเภทที่  

3  จํานวน  15  สถานี  คิดเปนรอยละ  62.5  และจัดอยูในประเภทที่  4  จํานวน  8  สถานี  คิดเปนรอยละ  

33.3  รายละเอียดดังภาพที่  3-3 

 

4.2%

62.5%

33.3%

ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4
 

 
ภาพที่  3-3  แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทแหลงน้ําลุมน้ําแมกลอง  ป2551 
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3.1.2  ลุมน้ําเพชรบุรีลุมน้ําเพชรบุรี  
 

ลุมน้ําเพชรบุรี  ประกอบดวยแมน้ําสายหลักสายเดียว  คือแมน้ําเพชรบุรี  ซึ่งจากผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในป  2551  จํานวน  10  สถานี  พบวาคุณภาพน้ําเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบ

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  8  (พ.ศ.

2537)  จัดอยูในประเภทที่  2  จํานวน  1  สถานี  คิดเปนรอยละ  10.0  จัดอยูในประเภทที่  3  จํานวน  4  

สถานี  คิดเปนรอยละ  40.0  จัดอยูในประเภทที่  4  จํานวน  4  สถานี  คิดเปนรอยละ  40.0  และจัดอยูใน

ประเภทที่  5  จํานวน  1  สถานี  คิดเปนรอยละ  10.0  รายละเอียดดังภาพที่  3-4 
 

 

40.0%

10.0%

40.0%

10.0%

ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5
 

 
ภาพที่  3-4  แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทแหลงน้ําลุมน้ําเพชรบุรีป  2551 
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3.1.3  ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตกลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  
 

ลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก  ประกอบดวยแมน้ําปราณบุรี  และแมน้ํากุยบุรี  ซึ่งจาก

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในป  2551  จํานวน  7  สถานี  พบวาคุณภาพน้ําเฉลี่ยเมื่อ

เปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่  8  (พ.ศ.2537)  จัดอยูในประเภทที่  2  จํานวน  2  สถานี  คิดเปนรอยละ  28.6  จัดอยูในประเภทที่  

3  จํานวน  3  สถานี  คิดเปนรอยละ  42.8  และจัดอยูในประเภทที่  4  จํานวน  2  สถานี  คิดเปนรอยละ  

28.6  รายละเอียดดังภาพที่  3-5 
 

28.6%
28.6%

42.9%

ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4
 

 

ภาพที่  3-5  แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทแหลงน้ําลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก ป  2551 
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3.2  สถานการณคุณภาพน้ําคลองที่สําคัญ 
 

3.2.1  คลองดําเนินสะดวก 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําคลองดําเนินสะดวกตั้งแต

ป  2547  โดยเก็บตัวอยางน้ําตรวจวัดคุณภาพ  ปละ  4  คร้ัง  ครอบคลุมพื้นที่ต้ังแตบริเวณ  อ.บางคนที    

จ.สมุทรสงคราม  ถึง  บริเวณ  ต.ปราสาทสิทธิ์  อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวในชื่อ

ของ  “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก”  รวมทั้งสิ้น  4  สถานี  โดยในป  2551  ไดตรวจวัดคุณภาพน้ําจํานวน  13  

ตัวชี้วัด  ตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนาม  จํานวน  6  ตัวชี้วัด  ไดแก  อุณหภูมิน้ํา  (Water temp.)  ความ

เปนกรด – ดาง (pH)  ความขุน (Turbidity)  ความนําไฟฟา (Conductivity)  ความเค็ม (Salinity)  และ

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา  (DO)  และสงตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการของสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่  8  จํานวน  7  ตัวชี้วัด  ไดแก  ปริมาณบีโอดี (BOD)  ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย (NH3-N)  

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS)  ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา (TDS)  ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS)  

ปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม (Coliform Bacteria)  และฟคัลโคลิฟอรม (Fecal  Coliform Bacteria) 
 

ในป  2551  คุณภาพน้ําคลองดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  ยังคงมีความเสื่อมโทรม  

เชนเดียวกับป  2547  -  2550  จากการตรวจวัดคุณภาพน้ํา  ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  จํานวน  

4  คร้ัง  เมื่อเดือน  มีนาคม พฤษภาคม  กรกฎาคม  และเดือนกันยายน  2551  แลวนําคาเฉลี่ยของการ

ตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  พบวาคุณภาพน้ําทั้ง  4  สถานี  จัดเปน

แหลงน้ําที่มีคุณภาพประเภทที่  4  ซึ่งเปนแหลงน้ําที่มีคุณภาพต่ํา  สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการ

อุตสาหกรรมเทานั้น  ไมเหมาะที่จะนําไปใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค  แตหากมีความจําเปนตองใชเพื่อ

การอุปโภคและบริโภค  เนื่องจากไมสามารถหาแหลงน้ําอื่นได  จะตองมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษ  

และฆาเชื้อโรคกอน  ปญหาคุณภาพน้ําที่สําคัญของคลองดําเนินสะดวก  ไดแก  ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย

ในน้ํา  (DO)  และพีคัลโคลิฟอรม  (FCB)  ซึ่งนาจะมีสาเหตุจากการปลอยน้ําเสียของชุมชน  2  ฝงคลอง  

ดังแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
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ตารางที ่ 3-1  คาเฉลี่ยคณุภาพน้ําคลองดําเนินสะดวก 
(จากการตรวจวัดทั้งหมด  4  ครั้ง)  ป  2551 

 

สถานี 
คาเฉล่ียคุณภาพน้ําที่สําคัญ ประเภท 

ปญหา DO BOD TCB FCB NH3 (เกณฑ) 
(mg/l) (MPN/100ml.) (mg/l) คุณภาพน้ํา 

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร  
ต.บางคนที  ๖ 

3.09 1.38 12500 4275 0.10 4 (ต่ํา) DO ,FCB  

วัดโชติทายิการาม    
ต.ดําเนินสะดวก  

3.35 1.80 18175 3675 0.13 4 (ต่ํา) DO  

ศาลเจาพอหลักเมือง  
ต.ศรีสุราษฎร 

2.61 1.78 11700 2950 0.24 4 (ต่ํา) DO  

วัดปราสาทสิทธิ์   
ต.ประสาทสิทธิ์   

2.18 1.73 9425 3600 0.18 4 (ต่ํา) DO  

มาตรฐานคุณภาพน้ํา 

ประเภทที่  3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤ 0.5 พอใช   

ประเภทที่  4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤ 0.5 ต่ํา   

 

 
 

3.3  โครงการชายหาดติดดาว 
 

โครงการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาดทองเที่ยวทั่วประเทศ  (ชายหาดติดดาว)  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใชบงชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาด  และสนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  นั้น    

ในป  2551  พื้นที่ความรับผิดชอบสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  มีหาดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  และ  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เขารวมประกวดชายหาดในเพิ่มข้ึนจากป  2550  จํานวน  12  หาด  (ในป  2550  

มีจํานวนหาดที่เขารวมประกวด  จํานวน  4  แหง)  โดยมีผลการประเมินหาดแยกเปน  2 ประเภทไดแก 

-  ผลดาวการประเมินดานสิง่แวดลอม 

-  ผลดาวการประเมินดานการทองเที่ยว 

ผลการประเมินโดยกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ  

พบวา  ผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมและผลการประเมินคุณภาพดานการทองเที่ยว  อยูระหวาง       

3–4  ดาว  และ  2-4  ดาวตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางที่  3-2 
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ตารางที ่ 3-2  ผลการประเมินคุณภาพชายหาดทองเที่ยว  ป  2551 
 

ลําดับที่ จังหวัด ช่ือหาด 
ผลการประเมิน 

ผลดาวส่ิงแวดลอม ผลดาวการทองเที่ยว 

1 เพชรบุรี หาดบานบางเกตุ 4 2 

2 ประจวบคีรีขันธ แสงอรุณ(บานบางกุม) 4 2 

3 ประจวบคีรีขันธ หวากอ 4 3 

4 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน 3 3 

5 ประจวบคีรีขันธ บานกรูด 4 3 

6 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน 3 4 

7 ประจวบคีรีขันธ อาวประจวบฯ 4 3 

8 ประจวบคีรีขันธ คลองวาฬ 4 2 

9 ประจวบคีรีขันธ สามพระยา 4 3 

10 ประจวบคีรีขันธ แหลมศาลา 4 3 

11 ประจวบคีรีขันธ วนกร 4 3 

12 ประจวบคีรีขันธ แหลมสน 4 3 

 

 

3.4  สถานการณระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

ในป  2551  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ใน

พื้นที่ความรับผิดชอบ  สสภ.  8  โดยจากการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย  จํานวน  ทั้งสิ้น  9  

แหง  พบวา  สามารถดําเนินการไดตามปกติจํานวน  8  แหง  และไมสามารถดําเนินการบําบัดน้ําเสียได   

จํานวน  1  แหง  ดานคุณภาพน้ําทิ้งหลังจากผานการบําบัดแลวเมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําเทียบกับ 

คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

ประเภท   101  พบวาสวนใหญ  สามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยกเวน  คาน้ํามันและไขมัน

จากน้ําทิ้ง  ที่พบวา  ทั้ง  8  แหง  มีคาน้ํามันและไขมันที่เกินเกณฑมาตรฐาน  นอกจากนั้นบางแหงยังพบวา 

มีคาความเปนกรดเปนดาง  และคาสารแขวนลอย  มีคาเกินเกณฑมาตรฐานเล็กนอย 
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ตารางที ่ 3-3  ขอมลูระบบรวบรวมน้าํเสีย  ป  2551 
 

เทศบาล 
พ้ืนท่ี 

การปกครอง 
(ตร.กม.) 

พ้ืนท่ี 
ใหบริการ 

(ตร.กม) 

การใหบริการ 
ครอบคลุม 

พ้ืนท่ี (รอยละ) 

จํานวน 
สถานีสูบ 

นํ้าเสีย (แหง) 

จํานวนอาคาร 
ดักนํ้าเสีย  

(CSO) (แหง) 

ความยาวทอ 
รวบรวมน้ําเสีย 
ปจจุบัน (เมตร) 

เมืองกาญจนบุรี 9.16 9.16 100 2 8 25,080 

เมืองบานโปง 2.91 2.91 100 4 2 7,855 

เมืองโพธาราม 2.6 2.6 100 4 4 4,075 

เมืองเพชรบุรี 5.4 5.4 100 7 1 70,000 

เมืองชะอํา 110 8 7.27 3 2 16,134 

เมืองประจวบคีรีขันธ 14 7 50.00 2 4 2,400 

เมืองหัวหิน 86.36 23 26.63 7 6* 5,000 

เมืองราชบุรี 8.7 8.7 100 1 2 22,533 

 

ตารางที ่ 3-4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ป  2551 
 

เทศบาล 

คาความเปนกรดดาง คาบีโอดี สารแขวนลอย 
หมาย 
เหตุ 

เขา 
ระบบ 

ออก 
จาก 
ระบบ 

ผาน/ไม 
ผาน 
เกณฑ 

เขา 
ระบบ 

ออก 
จาก 
ระบบ 

ผาน/ไม 
ผาน 
เกณฑ 

เขา 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผาน/ไม 
ผาน 
เกณฑ 

กาญจนบุรี 7.3 7.7  28.7 9.3  38.3 9.6  
 

บานโปง 7.9 - - 35.8 - - 28.2 - - ไมมีนํ้าออกจากระบบ 

โพธาราม 7.4 7.3  34.7 9.4  88.9 10.5  
 

ราชบุรี 7.5 9  23.2 18.1  38.1 34.4  
 

เพชรบุรี 7.5 8.9  42 19.5  17.7 74.4  
 

ชะอํา 7.3 9.2  26.3 14.9  26.4 43.6  
 

หัวหินระยะที่ 1 7.3 7.5  51.6 15.1  34.7 26.1  
 

หัวหินระยะที่ 2 7.2 7.3  17.9 12.4  31.4 13.1  
 

ประจวบคีรีขันธ 7.3 8.7  13.2 9.9  21 22.6  
 

 

ตารางที ่ 3-4  (ตอ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิง้จากระบบบําบัดน้ําเสยี ป  2551   
 

เทศบาล 

ตะกอนหนัก นํ้ามันและไขมัน ไนโตรเจนรูปทีเคเอ็น 
หมาย 
เหตุ 

เขา 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผาน/ไม 
ผาน 
เกณฑ 

เขา 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผาน/ไม 
ผาน 
เกณฑ 

เขา 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผาน/ไม 
ผาน 
เกณฑ 

กาญจนบุรี 0.5 0.1  9.3 6.9  11.6 11.4  
 

บานโปง <0.1 - - 10.3 - - 9.4 - - 
ไมมีนํ้าออกจาก

ระบบ 

โพธาราม 1.3 <0.1  12.1 7  17.8 1.6  
 

ราชบุรี 1.5 <0.1  7.3 7  8.6 3.6  
 

เพชรบุรี <0.1 <0.1  8.2 7.7  16.7 4.6  
 

ชะอํา <0.1 <0.1  10.9 7  13.8 3.7  
 

หัวหินระยะที่ 1 <0.1 <0.1  11.2 6.7  14.4 7.4  
 

หัวหินระยะที่ 2 <0.1 <0.1  10.2 5.5  10.8 8.6  
 

ประจวบคีรีขันธ <0.1 <0.1  7.1 7  6.8 2.4  
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3.5  สถานการณการจัดการมูลฝอย 

 

จากการสํารวจขอมูลการผลิตมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่  8  ในภาพรวม  (พื้นที่เทศบาลรวมกับพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล)  พบวาอัตราเฉลี่ย

การผลิตมูลฝอยนั้นอยูระหวาง  0.68 – 1.1  กิโลกรัมตอคนตอวัน  โดยพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธมีอัตรา

การผลิตมูลฝอยสูงสุด  และพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีอัตราการผลิตมูลฝอยตํ่าสุด  (ขอมูลจาก  กรมการ

ปกครองสวนทองถิ่น  (www.thailocaladmin.go.th)  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดราชบุรี 

 

 
 

ภาพที่  3-6  ผลสํารวจอัตราการผลิตมูลฝอย  หนวยกิโลกรัมตอคนตอวัน 
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ป  2552 

 

จากการสํารวจขอมูลการผลิตมูลฝอยในภาพรวมพื้นที่เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล  จังหวัดใน

พื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ในภาพรวม  พบวาอัตราเฉลี่ยการผลิตมูลฝอย

นั้นอยูระหวาง  0.98 – 1.43  กิโลกรัมตอคนตอวัน  โดยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลและเทศบาลเมือง  ใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธมีอัตราการผลิตมูลฝอยสูงสุด  และเขตพื้นที่เทศบาลตําบลและเทศบาลเมืองจังหวัด

ราชบุรีมีอัตราการผลิตมูลฝอยต่ําสุด  เทศบาลที่มีอัตราการผลิตมูลฝอยสูงสุด  ไดแก  เทศบาลเมืองหัวหิน  

มีอัตราการผลิตมูลฝอยเทากับ  120  ตันตอวัน 
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ภาพที่  3-7  ผลสํารวจอัตราการผลิตมูลฝอย หนวยกิโลกรัมตอคนตอวัน 
ในเขตเทศบาล  ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ป  2552 

 

จากการสํารวจขอมูลการผลิตมูลฝอยในภาพรวมพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดในพื้นที่

ความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ในภาพรวม  พบวาอัตราเฉลี่ยการผลิตมูลฝอยนั้นอยู

ระหวาง  0.43 – 0.66  กิโลกรัมตอคนตอวัน  โดยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดราชบุรี  มี

อัตราการผลิตมูลฝอยสูงสุด  และเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีอัตราการ

ผลิตมูลฝอยตํ่าสุด 
 

 
 

ภาพที่  3-8  ผลสํารวจอัตราการผลิตมูลฝอย หนวยกิโลกรัมตอคนตอวัน 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  ป  2552 
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3.6  สถานการณคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

กรมควบคุมมลพิษ โดย สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ไดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ

อากาศแบบอัตโนมัติ  บริเวณศูนยวิศวกรรมการแพทยที่  1  เขตเทศบาลเมืองราชบุรี  ผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ  ต้ังแตเดือนมกราคม – ธันวาคม  2551  ปรากฏผลดังนี้ 
 

3.6.1.  ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด  (SO2)  เฉลี่ย  1  ชั่วโมง  มีคาอยูระหวาง            

0–40.0.0  ppb  พบวาปริมาณคาเฉลี่ยสูงในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม  ซึ่งตรวจพบปริมาณเฉลี่ย 

เทากับ  3.7  ppb  ไมพบจํานวนครั้งที่สูงกวามาตรฐานตลอดทั้งป 

3.6.2.  ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด  (NO2)  เฉลี่ย  1  ชั่วโมง  มีคาอยูระหวาง         

0-76.0  ppb  พบวาคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกราคมและธันวาคม เทากับ  14.1  และ  10.2  ppb  

ตามลําดับ  ไมพบจํานวนครั้งที่สูงกวามาตรฐานตลอดทั้งป 

3.6.3.  ปริมาณกาซโอโซน  (O3)  เฉลี่ย  1  ชั่วโมง  มีคาอยูระหวาง  0-151.0.0  ppb  พบวา

คาเฉลี่ยสูงสุด  ต้ังแตเดือนกุมภาพันธและเดือนมกราคม  มีคา  37.3  และ  34.6  ppb  ตามลําดับ  พบ

จํานวนครั้งที่สูงกวาคามาตรฐานในเดือนมีนาคม  เทากับ  21  คร้ัง  จากการตรวจวัด  706  คร้ัง  ในเดือน

กุมภาพันธ  จํานวน  6  คร้ัง  จากการตรวจวัด  659  คร้ัง  สามเหตุของปริมาณกาซโอโซนที่สูงกวา

มาตรฐาน  นาจะมาจากสภาพอากาศที่รอนและแหงแลงในชวงเวลาดังกลาว 
 

 
 

ภาพที่  3-9  คาเฉล่ียรายเดือนกาซซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด  และโอโซน 
บริเวณศูนยวิศวกรรมการแพทยที่  1  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ป  2551 
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3.6.4.  ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  เฉลี่ย  1  ชั่วโมง  และเฉลี่ย  8  ชั่วโมง  มี

คาอยูระหวาง  0-2.3  ppm  และ  0-1.6  ppm  ตามลําดับ  โดยพบคาเฉลี่ยสูงสุดใน  1  ชั่วโมงและ  8  

ชั่วโมง  เทากับ  0.9  ppm  ในเดือนมกราคม  และไมพบจํานวนครั้งที่สูงกวามาตรฐาน 
 

 
 

ภาพที่  3-10  คาเฉล่ีย  1  ช่ัวโมง  และคาเฉล่ียรายเดือน 
ของกาซคารบอนมอนอกไซดบริเวณศูนยวิศวกรรมการแพทยที่  1  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 

 

3.6.5.  ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา  10  ไมครอน  (PM10)   คาเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  มี

คาอยูระหวาง  15.6–159.0  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  พบคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกราคม  เทากับ  

111.7  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  พบจํานวนครั้งที่สูงกวาคามาตรฐาน  ในเดือนมกราคม  จํานวน  15 

คร้ัง  จากการตรวจวัด  31  คร้ัง  ในเดือนกุมภาพันธ  จํานวน  4  คร้ัง  จากการตรวจวัด  29  คร้ัง  และ  

เดือนมีนาคม  จํานวน  1  คร้ัง  จากการตรวจวัด  31  คร้ัง 
 

 
 

ภาพที่  3-11  คาเฉล่ียรายเดือนฝุนละอองขนาดเล็กกวา  10  ไมครอน  (μg/m3) 
บริเวณศูนยวิศวกรรมการแพทยที่  1  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
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คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี  ป  2551  โดยสรุป  พบปญหาปริมาณกาซโอโซน  และ

ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา  10  ไมครอน  มีจํานวนครั้งที่สูงกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ.2538)  เพิ่มข้ึนจากป  2550  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนมกราคม-มีนาคม  ซึ่งเปนชวงหนาแลงดังเชนทุกๆปที่ผานมา  โดยผลกระทบ

ของกาซโอโซนนั้น  จะกอใหเกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ  ความสามารถ

ในการทํางานของปอดลดลง  เหนื่อยเร็ว  โดยเฉพาะในเด็ก  คนชรา  และคนที่เปนโรคปอดเรื้อรัง  สวนฝุน

ละอองขนาดเล็กกวา  10  ไมครอนนั้นสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคน  สัตว  พืช  

เกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน  ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอประชาชน  บดบังทัศนวิสัย  ทํา

ใหเกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนสงได 

และจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในป  2551  ไมพบปญหาปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด   

กาซไนโตรเจนไดออกไซด  และกาซคารบอนมอนอกไซด  ในพื้นที่ 

 

 
 

ภาพที่  3-12  จํานวนครั้งการตรวจวัดกาซโอโซนและฝุนขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน 
เกินมาตรฐานที่กําหนด ต้ังแตป 2548-2551  
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บทที่  4 
สิ่งแวดลอมมนุษย 

 
 

ส่ิงแวดลอมมนุษยเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น  ต้ังแตอดีต  

ปจจุบัน  และสงผลตอไปในอนาคต  ส่ิงแวดลอมมนุษยมักขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร  

คานิยม  ทัศนคติ  และพฤติกรรมของมนุษยเปนสําคัญ  ดังนั้นหากปจจัยตางๆ  เหลานั้นเปลี่ยนไปอยาง

รวดเร็วและขาดการจัดการที่เหมาะสม  จะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดโดยตรง 

สถานการณดานสิ่งแวดลอมมนุษย  พ.ศ. 2552  ประกอบไปดวย    ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  

ไดแก   โปงพุรอน   เกาะ   และการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศิลปกรรม/วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  โดย

เนื้อหาประกอบไปดวย 
 

4.1  สิ่งแวดลอมธรรมชาติ  ประกอบดวย  แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน  และแหลง

ธรรมชาติประเภทเกาะ 
 

4.2  สิ่งแวดลอมศิลปกรรม/วัฒนธรรม  ประกอบดวย  แหลงโบราณคดีโคกพลับ  อําเภอ

บางแพ  จังหวัดราชบุรี  รวมไปถึงขอเสนอตางๆ  ของสํานักศิลปากรที่  1  ราชบุรี  และขอเสนออื่นๆ  ของ

ชุมชนในพื้นที่อําเภอบางแพ 
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4.1  สิ่งแวดลอมธรรมชาติ  
 

“แหลงธรรมชาติ”  ตามเกณฑของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ไดแบงออกเปน  6  ประเภท  ไดแก  แหลงธรรมชาติประเภทเกาะและแกง,  แหลงธรรมชาติประเภทภูเขา  

ถ้ํา  น้ําตก  และโปงพุรอน,  แหลงธรรมชาติประเภทแหลงน้ํา,  แหลงธรรมชาติประเภทชายหาด,  แหลง

ธรรมชาติประเภทซากดึกดําบรรพ  และแหลงธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณะ  (สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม,2548.)  โดยแหลงธรรมชาติที่มีขอมูลการดําเนินงาน  

ประกอบดวย 

แหลงธรรมชาติประเภทเกาะ  (Island)  หมายถึง  สวนของแผนดินที่มีน้ําลอมรอบตลอดเวลา  

โดยตัวเกาะจะตองอยูเหนือน้ําในขณะที่น้ําขึ้นสูงสุด  ระบบนิเวศบกบนเกาะจะไมสามารถเชื่อมตอกับ

ระบบนิเวศบกของเกาะอื่นหรือแผนดินใหญได  นอกจากอาศัยการเชื่อมตอทางน้ํา หรือทางอากาศเทานั้น  

ทั้งนี้เกาะอาจอยูในทะเล  แมน้ํา  หรือที่ลุมน้ํา  เชน บึงหรือทะเลสาบก็ได  เกาะที่พึงพิจารณาเพื่อการ

อนุรักษเปนแหลงธรรมชาติประเภทเกาะ ตองมีการใชพื้นที่เพื่อต้ังถิ่นบนเพียงบางสวนของเกาะ  โดยไม

กระจายกันจนทั่วทั้งเกาะ  และจะตองมีโครงสรางการปกครองไมซับซอน เชน มีองคการปกครองสวน

ทองถิ่นเพียงองคกรเดียวในการดูแลเกาะ 

ประเภทโปงพุรอน (Thermal  Spring)  หมายถึง  น้ําพุรอนที่มีอุณหภูมิสูงกวาปกติ  จนอาจมี

อุณหภูมิถึงจุดเดือด  โปงพุรอนแตละแหงมีแรงดันไมเทากัน บางแหงพุงขึ้นมาเพียงเบาๆ  บางแหงก็พุงสูง  

ซึ่งโปงพุรอนบางแหงอาจมีแรงดันไมเทากันตลอดเวลา  เปนชวงเวลา  เมื่อมีแรงดันจากใตพื้นโลกมากก็จะ

ดันน้ําพุงขึ้นสูง  แตถามีแรงดันนอยก็จะพุงขึ้นนอย  ซึ่งตามแผนแมบทเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  

ป  พ.ศ.2547  กําหนดใหโปงพุรอนเปนประเภทแหลงธรรมชาติที่ไมสามรถเคลื่อนไหว  เปลี่ยนแปลงและ

ฟนฟูสูสภาพเดิมได 
 

4.1.1  แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน  
 

แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน  นับเปนมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณคาทางวิทยาการและ

สุนทรียภาพควรอนุรักษเปนอยางยิ่ง  แหลงธรรมชาตินี้เมื่อถูกทําลายก็จะหมดสภาพไป  ไมสามารถฟนฟู

คืนสูสภาพเดิมไดอีก  จากสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน  ไดมีการใชประโยชนแหลงธรรมชาติประเภท

โปงพุรอน ทั้งดานการทองเที่ยว  แหลงฟนฟูสุขภาพและแหลงพลังงานอยางกวางขวาง  จําเปนยิ่งที่จะตอง

ใหทุกภาคสวนไดรับรูและดําเนินการรวมกันในการดูแล  รักษาและใชประโยชนอยางระมัดระวัง  รวมทั้ง

ฟนฟู  ทํานุบํารุงดูแลรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่หายากเหลานั้นไว  ซึ่งจะทําใหคนทั้งรุนปจจุบันและ

อนาคต  สามารถดํารงรักษามรดกทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติที่มีอยูในแต

ละชุมชนไดอยางพอเพียง  เพื่อความอยูดีมีสุขของชุมชน 
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สํ านั ก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิ งแวดล อม   กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดจางที่ปรึกษาศึกษา จัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  

ประเภทโปงพุรอน เพื่อจัดทํามาตรฐาน  พรอมทั้งกําหนดแนวทางและมาตรการการอนุรักษ  พัฒนา  และ

ฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมทั้งมีการจัดทําระบบประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติ  โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  เพื่อใหจังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  สามารถนําไปใช

ประโยชนในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพบนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน  และเหมาะสมกับ

ลักษณะของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนในแตละพื้นที่ 

แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนอันควรอนุรักษในประเทศไทยมีการประกาศไวใน  พ.ศ.

2532  จํานวน  3  แหง  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดระนอง  และไดมีการจัดทําแผนการจัดการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติเฉพาะแหลงประเภทโปงพุรอน  จํานวน  2  แหลง  ในจํานวนนี้  เปนแผนการ

จัดการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติบริเวณธารน้ํารอนบอคลึง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  พ.ศ.2534 

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน  มีพื้นที่ศึกษา

จํานวน  97  แหง  จาก  124  แหง  ซึ่งในพื้นที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8  มีจํานวน  11  แหง  

ประกอบดวย  จังหวัดกาญจนบุรี  8  แหง  จังหวัดราชบุรี  2  แหง  และจังหวัดเพชรบุรี  1  แหง   

รายละเอียดดังตารางที่  4-1 
 

ตารางที ่ 4-1  รายชื่อแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน 
 

ลํา 
ดับ
ที่ 

ช่ือแหลง 
ที่ตั้งตามการปกครอง 

หนวยงานดูแล 
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 ทองชาง ทองชาง  ไทรโยค กาญจนบุรี เอกชน 

2 หินดาด หินดาด หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี อบต.หินดาด 

3 หนองเจริญ หนองเจริญ ล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี อบต.ล่ินถิ่น 

4 เขาพัง เขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี อบต.วังกระแจะ 

5 บานตนลําไย N/A N/A หนองปรือ กาญจนบุรี N/A 

6 พุน้ํารอน พุน้ํารอน บานเกา เมือง กาญจนบุรี อบต.บานเกา 

7 โปงชาง โปงชาง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี อบต.หนองปรือ 

8 วัดวังขนาย วังขนาย วังขนาย ทามวง กาญจนบุรี วัดวังขนาย 

9 หนองหญาปลอง ใหมพุน้ํารอน ยางกลัดเหนือ หนองหญาปลอง เพชรบุรี อบจ.เพชรบุรี 

10 บอคลึง หวยผาก หวยผาก สวนผึ้ง ราชบุรี เอกชน 

11 โปงกะทิง พุน้ํารอน บานบึง บานคา ราชบุรี อุทยานแหงชาติเฉลิม

พระเกียรติไทยประจัน 
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จากการนําผลการประเมินคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  พิจารณารวมกับการประเมิน

ศักยภาพในการคงคุณคาสิ่งแวดลอม  และนํามาประเมินความเสี่ยงตอการถูกทําลายและผลกระทบ

เบื้องตนจากกิจกรรมการใชประโยชนของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน  เมื่อนํามาพิจารณาเพื่อจัด

กลุมไดเปน  4  กลุม  ไดแก  กลุมที่  1  คุณคาความสําคัญสูง  ความเสี่ยงสูง,  กลุมที่  2  คุณคา

ความสําคัญสูง  ความเสี่ยงต่ํา,  กลุมที่  3  คุณคาความสําคัญต่ํา  ความเสี่ยงต่ํา  และกลุมที่  4  คุณคา

ความสําคัญต่ํา  ความเสี่ยงสูง 

ในพื้นที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  พบวา  แหลงธรรมชาติโปงพุรอนที่จัดอยูใน 

  กลุม  1  คือ  มีคาคะแนนคุณคาความสําคัญสูงและมีคาคะแนนความเสี่ยงสูง  ไดแก  

โปงกะทิง  (อช.เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน)  ตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  หนองหญา

ปลอง  อําเภอหนองหญาปลอง  จังหวัดเพชรบุรี  และหินดาด  ตําบลหินดาด  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัด

กาญจนบุรี 

  กลุม  2  คือ  มีคาคะแนนคุณคาความสําคัญสูงและมีคาคะแนนความเสี่ยงนอย  ไดแก  

บอคลึง  ตําบลหวยผาก  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

  กลุม  3  คือ  มีคาคะแนนคุณคาความสําคัญนอยและมีคาคะแนนความเสี่ยงนอย  

ไดแก  วัดวังขนาย  ตําบลวังขนาย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 

  กลุม  4  คือ  มีคาคะแนนคุณคาความสําคัญนอยและมีคาคะแนนความเสี่ยงสูง  ไดแก  

เขาพัง  ตําบลวังกระแจะ  อําเภอไทรโยค  และโปงชาง  ตําบลหนองปรือ  อําเภอหนองปรือ  จังหวัด

กาญจนบุรี 

  ไมมีขอมูลการประเมิน  ไดแก  หนองเจริญ  ตําบลลิ่นถิ่น  อําเภอทองผาภูมิและพุน้ํา

รอน  ตําบลบานเกา  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

4.1.2  แหลงธรรมชาติประเภทเกาะ   
 

เกาะทะลุ  เปนแหลงดําน้ําชมปะการังที่สวยงามของจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ต้ังอยูในทะเล

อาวไทยเขตพื้นที่อําเภอบางสะพานนอย  หางจากชายฝงบริเวณปากคลองบางสะพานนอยประมาณ  7  

กิโลเมตร  มีเกาะบริวารอีกสองเกาะ  คือ  เกาะสังขและเกาะสิงห  ซึ่งเปนแหลงชมปะการังน้ําตื้นที่สวยงาม

เชนกัน  เกาะทะลุมีพื้นที่  1.152  ตารางกิโลเมตร   มีพื้นที่แนวปะการังรวมกันทั้ง  3  เกาะ  573.76  ไร  

แนวปะการังสวนใหญจัดอยูในสภาพสมบูรณ  มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวและดําน้ําชมความ

สวยงามของปะการัง  ปจจุบันมีผูประกอบการโรงแรม  รีสอรท  เรือนําเที่ยว  ชาวประมงและผูเกี่ยวของใช

ประโยชนจากพื้นที่ดังกลาว หากไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว

ดําน้ําเกาะทะลุอาจเสื่อมโทรมลงโดยเร็ว 
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ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่  3  (ชุมพร)  สํานักงานอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ไดจัดการประชุม แสดงความคิดเห็นเพื่อการจัดการ  

การใชประโยชนพื้นที่ทองเที่ยวเกาะทะลุอยางยั่งยืน  จํานวน  2  คร้ัง  โดยครั้งแรก  จัด  ณ  รานอาหารบาน

ครัวลุงมวล  ชายหาดบางสะพานนอย  ตําบลบางสะพาน  อําเภอบางสะพานนอย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

เมื่อวันที่  8  เมษายน  พ.ศ.2552  การประชุมมีการจัดแบงกลุมในการระดมความคิดเห็น  โดยมีวิทยากร

กระบวนการ  ไดแก  นางสาวรัฎดา  ลาภหนุน  เจาหนาที่  IUCN  และ  ดร.ปนศักดิ์  สุรัสวดี  กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง  ในประเด็น  การวิเคราะหดาน  จุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค  การประเมิน

ศักยภาพแหลงทองเที่ยวประเภทเกาะ  ตามแบบสํารวจของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  การจัดทํา

แผนการพัฒนาการทองเที่ยวประเภทเกาะ 

คร้ังที่  2  เปนการจัดประชุมตอเนื่องจากครั้งแรก  ณ  หองประชุมที่วาการอําเภอบาง

สะพานนอย  จ.ประจวบคีรีขันธ  ในวันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ.2552  ไดเขารวมประชุมการจัดทํามาตรการ

บริหารจัดการใชประโยชนพื้นที่ทองเที่ยวเกาะทะลุอยางยั่งยืน  โดยมีการนําเสนอผลการระดมความคิดเห็น

จากการประชุม  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2552  และระดมความคิดเห็น  โดยรวมกันกําหนดวิสัยทัศน  

“ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงหมูเกาะทะลุ  บางสะพานนอยสมบูรณ  มีการดูแล  ฟนฟูใช

ประโยชน  มีสวนรวมทุกภาคสวน มุงพัฒนา  และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการทองเที่ยว  และใชประโยชน

จากทรัพยากรอยางยั่งยืน”  แบงกลุมวิเคราะหปญหา  การใชประโยชนพื้นที่หมูเกาะทะลุ  พรอมทั้งกําหนด

พื้นที่การใชประโยชน  ตามแนวทางที่เหมาะสม  ซึ่งเมื่อไดรายละเอียด  จัดทําเปนแผนจัดการจะไดประชุม

พิจารณาจากผูเกี่ยวของใหความเห็นชอบตอไป 

 
 

4.2  สิ่งแวดลอมศิลปกรรม/วัฒนธรรม 
 

ชุมชนทองถิ่นตางๆ  ทั่วประเทศไทย  มีแหลงศิลปกรรม/วัฒนธรรม  อยูมากมาย  แตความสําคัญ

ดังกลาวที่ผานมาถูกมองขาม  เพราะประชาชนในทองถิ่นขาดความรูความเขาใจและความตะหนักใน

คุณคาของแหลงศิลปกรรมนั้นๆ  แหลงศิลปกรรมเปนจํานวนมากอยูในสภาพเสื่อมโทรมและ  เสื่อมสลาย  

รวมทั้งการทําลายโดยรูเทาไมถึงการณ  เชน  การเปลี่ยนแปลง  ร้ือถอน  ลักลอบขุดเจาะ  การทําลาย

อาคารและพื้นที่จากโครงการพัฒนาตางๆ  จนอาจกลาวไดวาการที่แหลงศิลปกรรมเสื่อมโทรมนั้น  มีสาเหตุ

มาจากปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 
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4.2.1  แหลงโบราณคดีโคกพลับ  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
 

อาจารยพูนพิพัฒน  คงแปน  ไดสํารวจและรวบรวมไว  แสดงวาชุมชนบริเวณนี้เปนชุมชน

ใหญ  และอยูชายทะเล  นาจะเปนเมืองทาในการแลกเปลี่ยน  โบราณวัตถุที่พบแสดงถึงการติดตอกับ

ชุมชนภายนอกที่อยูหางไกลออกไป  นาจะมีการแลกเปลี่ยน แตเรายังไมทราบวาสิ่งที่ใชในการแลกเปลี่ยน  

หรือเศรษฐกิจตอนนั้นใชอะไร  และรายงานอีกชิ้นหนึ่งอาจารย  พบเห็นตะคันดินเผาที่มีรูปแบบเหมือนกับที่

พบในเมืองทวารวดี  และพบชิ้นสวนพวยกาซึ่งที่โคกพลับนี้จัดอยูในยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลาย  แต

โคกเนินที่อยูในบริเวณใกลเคียงพบโบราณวัตถุในสมัยทวารวดี  ที่เห็นชัด  คือ  คูบัว  และใกลๆ  นี้  เคยมี

การสํารวจชายฝงทะเลเดิม  บริเวณบานตากแดดพบรองรอยชุมชนโบราณ  พบเศษหมอทวารวดีเนื้อบาง  

ภาชนะมีสันซึ่งแสดงถึงการติดตอ  บริเวณนี้อยูตรงกลางระหวางนครปฐมกับคูบัว  ซึ่งชวงนั้นมีการพัฒนา

เปนเมืองใหญในวัฒนธรรมทวารวดีขนาดใหญ  แสดงวาพื้นที่นี้มีพัฒนาการเชื่อมโยงสืบเนื่องมา  ลักษณะ

ภาชนะแบบที่มีสันแถบคูบัวจะพบมาก ภาชนะสมัยทวารวดีที่สําคัญเปนแบบที่ใชในพิธีกรรม  มีรูปสัตว  

เชน  หงส  และพบวัตถุดินเผา  คือ  ขาตั้ง  ที่ต้ังภาชนะดินเผา  ตะคันดินเผา  คือถวยเล็กๆ  ที่ใชตามไฟ  

และตะเกียง  และตางหูมีรูปแบบที่สืบทอดมาจากสมัยกอนประวัติศาสตรแตวัสดุแตกตางออกไป  และ

เหรียญที่มักพบในวัฒนธรรมทวารวดี  นี่เปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งของของชุมชนในบริเวณนี้  โดยมีชุมชน

โคกพลับที่เปนเหมือนหมูบานขนาดใหญ  นอกนั้นเปนโคกเนินอีกมากมายกระจายตัวตั้งแตเมื่อ  2,000–

3,000  ปมาแลว  และขยับมาเมื่อพันปที่แลว  พื้นที่ตรงนี้มีการเขามาอยูของคนโบราณเปนเหมือนรากฐาน

ของการพัฒนาของคนราชบุรี 

จากที่สมาชิกอาสาสมัครทองถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  

ไดเสนอโครงการ  อส.มศ.  จังหวัดราชบุรี  อาสาพัฒนาแหลงโบราณคดีโคกพลับ  อําเภอบางแพ  โดยจัด

ใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หัวขอ  “รวมคิด รวมทํา:ชาวโพหักอาสาพัฒนาชุมชนโบราณโคก

พลับ”  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2552  ณ  หองประชุมโรงเรียนโพหัก  “วงศสมบูรณราษฎรอุปถัมภ”  

อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  โดยมีตัวแทนจากทั้งภาคประชาชนและภาครัฐเขารวมในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นครั้งนี้  อาทิ  ชาวชุมชนโพหัก  สมาชิก  อส.มศ.  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  สถานศึกษา  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเจาหนาที่ของสํานักศิลปากรที่  1  ราชบุรี  เปนตน  ซึ่งความคิดเห็นและ

ขอเสนอของแตละฝายนั้นนํามาสรุปเปนประเด็นตางๆ  ไดดังนี้ 
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ขอเสนอของสํานักศิลปากรที่  1  ราชบุรี  โดยเปนเรื่องที่ทางสํานักศิลปากรตอง

ดําเนินการตอไป  คือ 

(1)  จัดทําขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม 

(2)  ดําเนินการสํารวจแหลงโบราณคดีในบริเวณโคกพลับ  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปจัดทําแผน

ที่แสดงการกระจายตัวของแหลงโบราณคดีที่รวมสมัยกับโคกพลับและมีพัฒนาการตอเนื่องจนถึงสมัยทวาร

วดี 

(3)  ดําเนินการขุดคนแหลงโบราณคดีโคกพลับเพื่อนําขอมูลที่ไดไปหาหาคาอายุที่แนนอน

ของแหลงโบราณคดีโคกพลับ  และนําขอมูลที่ไดไปจัดทําชุดองคความรู 

(4)  ทําใหชาวโพหักมีความรูเร่ืองของแหลงโบราณคดีโคกพลับ  การพัฒนาคนในชุมชนโพหักให

เห็นคุณคาและตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของแหลงโบราณคดีโคกพลับ 

(5)  จุดทําแผนชุมชน ที่ประกอบดวย  แผนการใชที่ดิน  แผนการอนุรักษ แผนการเผยแพร

ประชาสัมพันธ  แผนการทองเที่ยว แผนแหลงเรียนรูและการพัฒนาคน  โดยทางสํานักศิลปากรที่  1  ราชบุรี  

ไดของบประมาณ  เร่ืองเครือขายบูรณาการ  งบประมาณ  1,200,000  บาท  (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)  

จากกรมศิลปากร  ระยะเวลาดําเนินการ  3  ป  ต้ังแตป  2553–2555 
 

ขอเสนอของชาวโพหัก  คือ  ตองการใหทางเทศบาลตําบลโพหักเริ่มหยุดทิ้งขยะในพื้นที่  

โดยใหกําหนดวันที่จะหยุดทิ้งขยะที่แนนอน  แลวยายกองขยะออกไปจากแหลงโบราณคดีโคกพลับ  

เพื่อที่จะไดพื้นที่บริเวณแหลงโบราณคดีคืนมา  และเริ่มดําเนินการตามโครงการหรือแผนที่ทางกรมศิลปากร

ไดต้ังไวตอไป  โดยเนนที่อยากใหทุกฝายลงมือทําอยางจริงจังไมใชแคการพูดคุยกันในที่ประชุมหลังจากนั้น

เร่ืองก็เงียบหายไป 
 

ขอเสนอของเทศบาลตําบลโพหัก  ทางเทศบาลตําบลโพหักไดสงตัวแทน  คือ  นาย

ประเสริฐ  อุนันทชัย  ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลโพหักเขารวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

โดยนายประเสริฐกลาววาจะไปเจรจากับนายกเทศมนตรีตําบลโพหัก  ใหพยายามหาที่ทิ้งขยะแหงใหม  

เพื่อจะไดเลิกทิ้งขยะบริเวณแหลงโบราณคดีโคกพลับ  เพราะโดยสวนตัวแลวในฐานะที่เปนคนโพหักก็อยาก

ใหยายกองขยะออกไปจากพื้นที่บริเวณแหลงโบราณคดีโคกพลับเชนกัน 
 

โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก  ทางโรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหักเห็นดวยกับการใหทาง

เทศบาลตําบลโพหักเลิกทิ้งขยะบริเวณแหลงโบราณคดีโคกพลับ  และยินดีใหความรวมมือกับชุมชนอยาง

เต็มที่ในทุกๆ  เร่ือง 
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4.2.2  การถวายความรูแดพระสังฆาธิการและฆราวาส 
ผูสนับสนุนวัดในเขตภาคกลาง 

 

สํานักศิลปากรที่  1  ราชบุรี  สํานักศิลปากรที่  2  สุพรรณบุรี  สํานักศิลปากรที่  4  ลพบุรี  

กรมศิลปากร  ไดจัดการประชุมสัมมนาถวายความรูแดพระสังฆาธิการและฆราวาสผูสนับสนุนวัดในเขต

ภาคกลาง  โครงการดูแลทรัพยสินทางศิลปะวัฒนาธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ  ณ  สถาบันพระ

สังฆาธิการ  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  23–24  มีนาคม  พ.ศ.2552  เพื่อสรางความเขาใจใน

บทบาทพระสังฆาธิการ  ในแนวทางการการบริหารจัดการ  การอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  และการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางศิลปกรรมภายในวัด  แนวทางการดูแลรักษาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุของวัด  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  รวมทั้งศึกษาดูงาน  ณ  วัดมหาธาตุวรวิหาร  อําเภอเมืองราชบุรี  และ

การอนุรักษและพัฒนาวัดในฐานะแหลงเรียนรูดานศิลปะวัฒนาธรรมและศาสนสถาน  ของวัดโชติทายา

ราม  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   
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บทที่  5 
ประเด็นสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
 

 

ประเด็นสถานการณดานสิ่งแวดลอมในป  2551-2552  ที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ได

ดําเนินการ  มีทั้งหมด  3  ประเด็นสําคัญๆ  คือ 
 

5.1  การติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร  สถานการณ

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญของอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร  ในป  2552  ที่ไดจากการติดตาม

ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมของ  สสภ.8   
 

5.2  โครงการติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียงในชุมชน  ป  2551  ประกอบดวยผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพเสียงชุมชน  ป  2551  จํานวน  6  เทศบาล  12  สถานีตรวจวัด  ในพื้นที่  สสภ.8 
 

5.3  สถานการณเรื่องรองเรียน  ประกอบดวยสถิติเร่ืองรองเรียนที่  สสภ.8  ไดรับแจงและ

ดําเนินการตรวจสอบแกไขปญหา  ในป  2551  จํานวนทั้งสิ้น  49  เร่ือง 
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5.1  การตดิตามคุณภาพสิ่งแวดลอมอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรนิธร 
 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม

บรมราชกุมารี  (มอนส.)  ไดขอความอนุเคราะหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ในการตรวจวัด

คาพารามิเตอรพื้นฐาน  ไดแก  ความเค็ม  (Salinity)  คาความเปนกรด-ดาง  (pH)  และพารามิเตอรอ่ืนๆ  

ของน้ํา  เพื่อใหสามารถกําหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกตนลําพู  และทําการเฝาระวังคุณภาพ

น้ําเพื่อปองกันกรณีปลาตาย  ตามขอเสนอแนะจากกรมควบคุมมลพิษที่ใหทําการเฝาระวังคุณภาพน้ํา

บริเวณดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
 

 
 

ภาพที่  5-1  ภาพถายดาวเทียมบริเวณอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรนิธร 
 
 
5.1.1   ผลการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ 

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ป 2552 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดสงเจาหนาที่เขาสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน

พื้นที่  อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร  และพื้นที่ใกลเคียงระหวางวันที่  27 -28  มกราคม  2552  โดย

สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

  สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
 ไดทําการสํารวจบริเวณ  คลองบางตรานอย  และคลองบางตราใหญ  รวมทั้งสิ้น  16  

สถานี  ดังตารางที่  5-1 
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ตารางที ่ 5-1  สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าํคลองบางตรานอยและคลองบางตราใหญ 
 

ลําดับ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา ลําดับ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

1 สะพานแขวนคลองบางตรานอย 9 โรงผลิตน้ําประปา (บริเวณประตูระบายน้ําคลองบางตราใหญ) 

2 สะพานบริเวณสนามฝกกระโดดรม 10 บอน้ําบริเวณสํานกังานมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน 

3 ทาเรือ (คายการอนุรักษพลังงาน) 11 บอน้ําบริเวณดานหนาพระราชนิเวศนมฤคทายวัน 

4 สะพานบริเวณบานพักวิทยากร 

(คายการอนุรักษพลังงาน) 

12 บอน้ําบริเวณบานเจาพระยารามราฆพ 

5 สะพานบริเวณคายสิ่งแวดลอม 

(คลองบางตราใหญ) 

13 ทาเสด็จ(บริเวณรั้วคายติดถนนเพชรเกษม) 

6 ประตูระบายน้ําคลองบางตราใหญ 14 บอบริเวณคายนเรศวร  (บริเวณกังหันน้ํา ติดถนนเพชรเกษม) 

7 ประตูระบายน้ําคลองบางตรานอย 15 จุดรับน้ําเขาจากชุมชนนอกคายฯ 

(บริเวณสนามยิงปน คายนเรศวร) 

8 บอน้ําบริเวณอาคารพลังงานฯ 16 คลองบริเวณจุดเชื่อมระหวางทาเสด็จและคลองบางตรานอย 

 
 

  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 

ไดทําการตรวจวิเคราะหน้ําตัวอยางโดยใชเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา  Horriba  รุน  U10  

จํานวน  6  พารามิเตอร  ไดแก  อุณหภูมิน้ํา  (Water  Temperature ;˚C)  คาความเปนกรดและดาง  (pH)  

คาความขุน  (Turbidity ; NTU)  คาความนําไฟฟา  (Conductivity ; μs/cm)  คาความเค็ม  (Salinity ; 

ppt)  และคาออกซิเจนละลายในน้ํา  (Dissolved Oxygen ; mg/l)  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

-  อุณหภูมิน้ํา (Water Temperature ; ˚C)  จากการตรวจวัดพบวาแหลงน้ําที่ทําการ

ตรวจวัดมีระดับอุณหภูมิปกติ  มีคาอยูระหวาง  25.1-27.4˚C  (มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  กําหนดให

อุณหภูมิของน้ําทุกประเภท  มีคาตามธรรมชาติ) 
 

-  คาความเปนกรดและดาง(pH)  จากการตรวจวัดพบวาแหลงน้ําที่ทําการตรวจวัดมี

คาคอนไปทางดาง  (มากกวา  7)  โดยคาความเปนกรดและดาง  (pH)  ของน้ําที่ตรวจวัดไดมีคาอยูใน

ระหวาง  8.1-9.4  บริเวณที่มีคาความเปนดางต่ําที่สุดไดแก   บริเวณสะพานบานพักวิทยากร  (คายการ

อนุรักษพลังงาน)  บริเวณที่มีคาความเปนดางสูงสุดไดแก  บริเวณบอน้ําบริเวณอาคารพลังงาน  (มาตรฐาน

คุณภาพน้ําผิวดิน  กําหนดให  pH  ของน้ําอยูระหวาง  6-9)  พบวามีแหลงน้ําที่มีคา  pH  เกินมาตรฐาน  

จํานวน  1  สถานี  ไดแก  บอน้ําบริเวณอาคารพลังงาน 
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-  คาความขุน (Turbidity ; NTU)  จากการตรวจวัดพบวาแหลงน้ําแตละแหลงมีคา

ความขุนแตกตางกันในแตละพื้นที่  มีสาเหตุเนื่องจากแหลงน้ํามีสารแขวนลอยอยูจํานวนมาก  โดยคา

ความขุน  (Turbidity)  ที่ตรวจวัดได  มีคาอยูระหวาง  1-299  NTU  บริเวณที่มีคาความขุนต่ําสุดไดแก  

บริเวณบอน้ําบริเวณสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน  และบริเวณที่มีคาความขุนสูงสุด  ไดแก  

บริเวณบอน้ําอาคารพลังงานฯ 
 

-  คาความนําไฟฟา (Conductivity ; μs/cm)  จากการตรวจวัดพบวามีคาความนํา

ไฟฟาคอนขางสูงเนื่องจากแหลงน้ําที่ทําการตรวจวัดมีสารอนินทรียละลายอยูเปนจํานวนมาก  โดยคา

ความนําไฟฟาที่ตรวจวัดได  มีคาอยูระหวาง  1,420-44,100  บริเวณที่มีคาความนําไฟฟาต่ําสุดไดแก  

บริเวณโรงผลิตน้ําประปา  และบริเวณที่มีคาความนําไฟฟาสูงสุด  ไดแก  บริเวณประตูน้ําคลองบางตรา

นอย  (มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  ไมไดกําหนดมาตรฐาน  คาความนําไฟฟา  (Conductivity)) 
 

-  คาความเค็ม (Salinity ; ppt)  จากการตรวจวัดพบวามีคาความเค็มมีคาแตกตางกัน

ในแตละบริเวณ  โดยคาความเค็มที่ตรวจวัดมีคาอยูระหวาง  0-28.6  ppt  โดยคาความเค็มที่ตํ่าสุด  ไดแก  

บริเวณโรงผลิตน้ําประปา  และบริเวณที่มีคาความเค็มสูงสุดมี  2  แหง  ไดแก  บริเวณประตูระบายน้ํา

คลองบางตรานอยและบางตราใหญ 
 

-  คาออกซิเจนละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen ; mg/l) จากการตรวจวัดพบวาคา

ออกซิเจนละลายในน้ํามีคาไมแตกตางกันมาก  โดยคาออกซิเจนละลายในน้ําที่ตรวจวัดไดมีคาอยูระหวาง  

5.9-6.55  มิลลิกรัมตอลิตร  บริเวณที่มีคาออกซิเจนละลายในน้ําต่ําสุดไดแก  คลองบริเวณจุดเชื่อมทาเสด็จ

และคลองบางตรานอย  บริเวณที่มีคาออกซิเจนสูงสุด  ไดแก  บอน้ําบานเจาพระยารามราฆพ 
 
 

ตารางที ่ 5-2  มาตรฐานคณุภาพน้ําผิวดิน  :  คาออกซิเจนละลายในน้ํา 
 

มาตรฐานคณุภาพน้ําผิวดิน 

แหลงน้ําประเภทที่  1 มีคาออกซิเจนละลายในน้าํตามธรรมชาต ิ

แหลงน้ําประเภทที่  2 มีคาออกซิเจนละลายในน้าํมากกวา 6 มิลลิกรัมตอลิตร 

แหลงน้ําประเภทที่  3 มีคาออกซิเจนละลายในน้าํมากกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร 

แหลงน้ําประเภทที่  4 มีคาออกซิเจนละลายในน้าํมากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร 
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ตารางที ่ 5-3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน  เมือ่วันที่  28  มกราคม  2552 

 

ลํา 
ดับ 

ช่ือสถานี เวลา W.Temp pH 
Turbid Cond Sal DO 
NTU (μS/cm) (ppt) (mg/l) 

1 สะพานแขวนคลองบางตรานอย 8:10 26.0 8.6 27 43,800 28.4 6.3 

2 สะพานบริเวณสนามฝกกระโดดรม 8:20 25.2 8.4 26 43,800 28.5 6.4 

3 ทาเรือ(คายการอนุรักษพลังงาน) 8:30 26.8 8.3 16 44,000 28.5 6.1 

4 
สะพานบริเวณบานพักวิทยากร 

(คายการอนุรักษพลังงาน) 
8:35 26.9 8.1 6 43,900 28.5 6.0 

5 
สะพานบริเวณคายสิ่งแวดลอม  

(คลองบางตราใหญ) 
8:40 26.2 8.8 17 43,900 28.5 6.2 

6 ประตูระบายน้ําคลองบางตราใหญ 8:50 26.2 8.7 12 44,000 28.6 6.2 

7 ประตูระบายน้ําคลองบางตรานอย 9:00 25.8 8.5 18 44,100 28.6 6.3 

8 บอน้ําบริเวณอาคารพลังงานฯ 9:20 27.0 9.4 299 2,210 1.0 6.1 

9 
คลองบริเวณจุดเชื่อม ทาเสด็จ 

และคลองบางตรานอย 
9:40 27.4 8.3 14 43,700 28.4 5.9 

10 
น้ําประปา(บริเวณประตูระบายน้ํา 

คลองบางตราใหญ) 
10:20 26.7 8.5 2 1,420 0.0 6.1 

11 
บอน้ําบริเวณสํานักงานมูลนิธิ 

พระราชนิเวศนมฤคทายวัน 
10:40 26.2 8.2 1 1,620 0.7 6.25 

12 
บอน้ําบริเวณดานหนา 

พระราชนิเวศนมฤคทายวัน 
10:50 25.2 8.39 8 1,580 0.7 6.5 

13 
บอน้ําบริเวณบาน 

เจาพระยารามราฆพ 
12:00 25.1 8.96 1 23,300 11.3 6.55 

14 สะพานแขวนคลองบางตรานอย 8:10 26.0 8.6 27 43,800 28.4 6.3 

15 สะพานบริเวณสนามฝกกระโดดรม 8:20 25.2 8.4 26 43,800 28.5 6.4 

16 ทาเรือ (คายการอนุรักษพลังงาน) 8:30 26.8 8.3 16 44,000 28.5 6.1 
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5.2  โครงการติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียงในชุมชน  ป  2551 
 

สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่ 8  ไดดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนจํานวน  6  เทศบาลคือ 
 

5.3.1  เทศบาลเมืองหัวหิน  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ 

5.3.2  เทศบาลเมืองสมทุรสงคราม  อ.เมือง  จ.สมทุรสงคราม 

5.3.3  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

5.3.4  เทศบาลเมืองชะอาํ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

5.3.5  เทศบาลเมืองบานโปง  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

5.3.6  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
 

ในแตละเทศบาลดําเนินการตรวจวัด  2  สถานี  คือ  สถานีที่  1  ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ออนไหว

ของชุมชนซึ่งสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดกําหนดใหเปนบริเวณหนาโรงพยาบาล  และสถานีที่  2  

ตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณริมถนนในชุมชนที่มีความหนาแนนของประชากรสูง  ซึ่งในการตรวจวัดระดับ

เสียงในแตละเทศบาล  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเปนเวลา  3  วัน

ติดตอกัน  ซึ่งผลการตรวจวัดระดับเสียงดังตารางที่  5-4 

 
ตารางที ่ 5-4  ผลการตรวจวัดระดับเสยีงในพืน้ที่ความรับผิดชอบ  สสภ.8  ป  2551 

จํานวน  12  สถานีตรวจวดั 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่ตรวจวัดคุณภาพเสียง 
วันที่ตรวจวัดระดับ

เสียง 
ระดับเสียงเฉล่ีย 

dBA 
ระดับเสียงสูงสุด 

dBA 

1. เทศบาลเมืองหัวหิน 

อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ 

13-ส.ค.-51 68.7 101.5 

14-ส.ค.-51 68.6 116.6 

15-ส.ค.-51 68.7 91.8 

2. โรงพยาบาลหัวหิน 

อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ 

13-ส.ค.-51 61.8 101.5 

14-ส.ค.-51 63.5 95.3 

15-ส.ค.-51 60.7 89.9 

3. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม 

27-ส.ค.-51 76.8 95.0 

28-ส.ค.-51 71.6 96.3 

29-ส.ค.-51 69.6 85.5 

4. โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหลา 

อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม 

27-ส.ค.-51 70.9 115.5 

28-ส.ค.-51 65.6 92.7 

29-ส.ค.-51 65.3 88.2 
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ตารางที ่ 5-4  (ตอ)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ความรบัผิดชอบ  สสภ.8  ป  2551 
จํานวน  12  สถานีตรวจวดั 

 

ลําดับที่ สถานที่ตรวจวัดคุณภาพเสียง 
วันที่ตรวจวัดระดับ

เสียง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

dBA 

ระดับเสียง

สูงสุด dBA 

5 ส่ีแยกถนนนราธิป 

อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี 

4-ก.ย.-51 71.7 103.6 

5-ก.ย.-51 71.5 104.1 

6-ก.ย.-51 71.9 100.4 

6 จุดบริการตํารวจทองเที่ยวชะอํา 

อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

4-ก.ย.-51 69.8 109.4 

5-ก.ย.-51 75.7 105.8 

6-ก.ย.-51 71.3 103.4 

7. จุดตรวจสารวัตรทหาร 

อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

15-ก.ย.-51 69.2 89.5 

16-ก.ย.-51 69.7 96.6 

17-ก.ย.-51 68.7 88.2 

8. โรงพยาบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

15-ก.ย.-51 71.2 102.8 

16-ก.ย.-51 70.1 104.4 

17-ก.ย.-51 71.1 108.0 

9. เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

23-ก.ย.-51 63.4 101.5 

24-ก.ย.-51 62.6 94.9 

25-ก.ย.-51 62.5 92.7 

10. โรงพยาบาลพระจอมเกลา 

อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

23-ก.ย.-51 61.0 88.8 

24-ก.ย.-51 63.0 87.8 

25-ก.ย.-51 61.4 88.7 

11. เทศบาลเมืองบานโปง 

อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

27-ก.ย.-51 65.6 103.3 

28-ก.ย.-51 69.9 99.9 

29-ก.ย.-51 63.3 92.2 

12. โรงพยาบาลบานโปง 

อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

27-ก.ย.-51 71.2 114.0 

28-ก.ย.-51 71.0 122.1 

29-ก.ย.-51 69.2 104.9 
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5.3  สถานการณเรื่องรองเรียน 
 

ในป  2551  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดรับแจงเรื่องรองเรียนและดําเนินการตรวจสอบแกไข

ปญหารวมทั้งสิ้น  จํานวน  49  เร่ือง  ประเด็นปญหาเรื่องน้ําเสีย  จํานวน  18  เร่ือง  ปญหาเรื่องฝุนละออง/

เขมาควัน  จํานวน  13  เร่ือง  ปญหาเรื่องกากของเสียอันตราย  จํานวน  1  เร่ือง  ปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น  

จํานวน  15  เร่ือง  และประเด็นเสียงดัง  จํานวน  2  เร่ือง  ปญหามลพิษที่ไดรับการรองเรียนมากที่สุดในป  

2551  คือ  เร่ืองน้ําเสีย  รองลงมาคือปญหากลิ่นเหม็น  ฝุนละออง/เขมาควัน 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนประเด็นเรื่องรองเรียนระหวาง  ป  2550–2551  พบวาประเด็นเรื่องรองเรียน

ในป  2551  ลดลงเมื่อเทียบกับประเด็นเรื่องรองเรียน  เมื่อ  ป  พ.ศ. 2550  ยกเวนประเด็นรองเรียนเรื่องฝุน

ละออง/เขมา  ซึ่งในป  2550  มีจํานวนเรื่องรองเรียน  ทั้งหมด  10  คร้ัง  พบวาในป  2551  เพิ่มข้ึนเปน

จํานวน  13  เร่ือง 
 

ตารางที ่ 5-5  สถิติขอมลูเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหามลพิษแยกตามประเภทมลพษิ 
ป  2550-2551  (ตุลาคม  2550 – กันยายน  2551) 

 

ปที่ 
ดําเนินการ 

น้ํา 
เสีย 

ฝุนละออง 
/เขมา 

กล่ินเหม็น เสียงดัง 
ขยะมูล
ฝอย 

รวมประเด็น 
เรื่องรองเรียน 

ป 2550 22 10 17 6 5 60 

ป 2551 18 13 15 2 1 49 
 

 
 

ภาพที่  5-2  กราฟเปรียบเทียบจํานวนประเด็นเรื่องรองเรยีนระหวางป  2550-2551 
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บทที่  6 
การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

สถานการณส่ิงแวดลอมในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ป  2551  

ที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  (สสภ.8)  ไดดําเนินการ มีดังนี้ 

6.1  พื้นที่ชุมน้ํา  (Wetlands)  พื้นที่รับผิดชอบของ  สสภ.8  มีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ

ระหวางประเทศ  (Ramsar  site)  ตามอนุสัญญาแรมซาร  2  แหง  คือ  พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  

จังหวัดสมุทรสงคราม  และพื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

นอกจากนี้ยังมีขอมูลพื้นที่ชุมน้ําประเภทพรุที่มีความสําคัญระดับชาติจํานวน  1  แหง  คือ  พรุแมรําพึง  

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6.2  พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  กลาวถึงสถานการณดานการดําเนินการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE)  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  (EIA)  ในเขตพื้นที่

คุมครองสิ่งแวดลอม  รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางการแกไขปญหา 

 6.3  มาตรการเพื่อปองกันการขุดดินลูกรังกระจัดกระจาย  กลาวถึงขอมูลแหลงที่สามารถ

ขออนุญาตใหขุดดินลูกรังมาใชประโยชน  ตามมาตรา  9  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.2543  ในพื้นที่

ความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
 6.4  การพฒันาศักยภาพหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  

เพื่อมุงสูระบบมาตรฐาน  ISO/IEC  17025 : 2005  กลาวถึงดําเนนิงานเพื่อการพัฒนาหองปฏิบัติการ

ดานสิ่งแวดลอมของสํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่  8  เพือ่มุงสูระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการที่เปนทีย่อมรับ

ในระดับสากล 

 6.5  การมีสวนรวมภาคประชาชน  การมีสวนรวมมีความสําคัญในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน  สสภ.8  ไดสงเสริมการมีสวนรวมโดยอาศัยทุกภาคสวนใน  

การรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อาทิ  โครงการประกวดสรางสรรค

ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค  โครงการ  ญ  หญิงรักษ

ส่ิงแวดลอม  เปนตน 
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6.1  พ้ืนที่ชุมน้ํา  (Wetlands) 
 

“พื้นที่ชุมน้ํา  (Wetlands)”  หมายความถึง  ที่ลุม  ที่ราบลุม  ที่ลุมชื้นแฉะ  พรุ  แหลงน้ํา  ทั้งที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น  ทั้งที่มีน้ําขัง หรือน้ําทวมอยูถาวรและชั่วครั้งชั่วคราวทั้งที่เปนแหลง

น้ํานิ่งและน้ําไหล  ทั้งที่เปนน้ําจืด  น้ํากรอย  และน้ําเค็ม  รวมไปถึงชายฝงทะเลและที่ในทะเล  ในบริเวณซึ่ง

เมื่อน้ําลดลงต่ําสุด  มีความลึกของระดับน้ําไมเกิน  6  เมตร 
 

6.1.1  พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ  (Ramsar  Site) 
 

  พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม  ไดรับการประกาศเปนพื้นที่ชุม

น้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.2544  เปนลําดับที่  1,099  ครอบคลุม

พื้นที่ประมาณ  547,000  ไร  ในพื้นที่  4  ตําบล  คือ  ตําบลบางจะเกร็ง  ตําบลแหลมใหญ  ตําบลบางแกว  

และตําบลคลองโคน  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  และพื้นที่ในทะเลจากระดับน้ําทะเลต่ําสุดลงไป  

3,000  เมตร  ต้ังอยูในพิกัดทางภูมิศาสตร  13  องศาเหนือ  17  ลิปดา  25  ฟลิปดา  และ  99  องศา

ตะวันออก  55  ลิปดา  ถึง  10  องศาตะวันออก 
 

ดอนหอยหลอด : ประกาศเปนพ้ืนที่ชุมน้ํา    ตาม
อนุสัญญาแรมซาร ป 2544 รวม 547, 000 ไร

ในฝง

ชายฝงทะเล

3,000 เมตรจากระดับน้ํา
ลงตํ่าสุด

 
 

ภาพที่  6-1   แผนที่พ้ืนที่ชุมน้าํดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ดอนหอยหลอด  เปนหนึ่งในพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายาก  ดอนหอย

หลอดเกิดจากการทับถมของตะกอนแมน้ําและตะกอนน้ําทะเล  บริเวณปากแมน้ําแมกลอง  หาดโคลน

ขยายลงไปในทะเลประมาณ  8  กิโลเมตร  ชั้นผิวพื้นชายฝงราบเรียบ  ประกอบดวยตะกอนทรายโคลน

กระจายเต็มพื้นที่  เมื่อน้ําลงจะปรากฏเปนหาดเลนสันดอนทรายกวางประมาณ  4  กิโลเมตร  เปนที่อยู

อาศัยของหอยหลอด  ซึ่งพบไดยากตามชายฝงทะเลอาวไทยในบริเวณอื่น  ทําใหดอนหอยหลอดเปนพื้นที่ที่

มีเอกลักษณเปนอยางยิ่ง 

ต้ังแตป  2548  จังหวัดสมุทรสงครามไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย

หลอดขึ้นใหมแทนกรรมการชุดเดิม  เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการใหม  ประชาชนในพื้นที่  ไดมีการ

ประสานทางจังหวัดสมุทรสงครามหลายครั้ง  ขอใหทบทวนการประกาศเขตพื้นที่ชุมน้ํา  โดยประชาชนใน

พื้นที่บางสวนตองการที่จะใหมีการพัฒนาดานการใชประโยชนที่ดินในการครอบครองกรรมสิทธิ์ของตนเอง

ได  ซึ่งคณะกรรมการไดมีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแกไขปญหาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดอยาง

ตอเนื่อง  สวนใหญมีความเห็นชอบในการประกาศเปนพื้นที่แรมซารไซด  โดยบางฝายเห็นวาเหมาะสมแลว  

แตบางฝายเห็นวาควรปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่  โดยลดพื้นที่บนบกและเพิ่มพื้นที่ในทะเล  ที่ประชุมจึงไดมีมติ  

หากตองการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่จะตองทําประชาคมเพื่อสอบถามความเห็นตอการลดขนาดพื้นที่ลง  

และตองไดคะแนนเกินกวารอยละ  60  ถาคะแนนไมถึง  ถือวาอนุสัญญาเดิมเหมาะสมแลว 
 

  

  
 

ภาพที่  6-2  พ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม  ประสานกับอําเภอเมือง

สมุทรสงคราม  ในการออกชี้แจงทําความเขาใจกับกํานัน  ผูใหญบาน  และประชาชน  ในโอกาสตางๆ  ใน

พื้นที่ทั้ง  4  ตําบล  พบวาประชาชนสวนใหญและกลุมผูนําองคกรชุมชนไมเห็นดวยที่จะจัดใหมีการทํา

ประชาคม  เร่ืองการปรับลดพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  เพราะจะเปนการสรางความแตกสามัคคีของชุมชน

โดยไมจําเปน  และเห็นควรใหหนวยงานของทางราชการ ทั้งระดับจังหวัดและสวนกลางที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่แกไขปญหา

ใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดมีความอุดมสมบูรณและยั่งยืนสืบไป 
 

จังหวัดสมุทรสงครามรวมกับหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของในพื้นที่  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประชาชนในพื้นที่  รวมถึงหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คือ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม  สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่  2  จังหวัดสมุทรสาคร  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ราชบุรี  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  7  ราชบุรี  ศูนยวิจัยทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ งอ าวไทยตอนบน   และองคกรพัฒนาเอกชน   คือ   สมาคมอนุ รักษนกและ

ทรัพยากรธรรมชาติแหงประเทศไทย  เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเลอาว

ไทย  และไดประสานการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ  ฟนฟู  พื้นที่ดอนหอยหลอด  เชน  การ

จัดเวทีสรางความรู  ความเขาใจเรื่องอนุสัญญาแรมซาร  ความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา  การจัดคายอนุรักษ

ของเยาวชน  การสรางเครือขายและสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

การกําหนดแนวทาง  วิธีการทําประมงในพื้นที่  เปนตน  เพื่อใหทุกภาคสวนรวมมือ  รวมใจในการแกไข

ปญหาและอนุรักษดอนหอยหลอดอันเปนแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณเพื่อการใชประโยชนที่ยั่งยืนสืบไป 
 

 

  พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดรับการประกาศเปน

พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ  เมื่อวันที่  14  มกราคม  พ.ศ.2551  เปนลําดับที่  1,734  

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  130.0048  ตารางกิโลเมตร  หรือ  81,253  ไร  ของพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสาม

รอยยอด  ในกิ่งอําเภอสามรอยยอด  และอําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ต้ังอยูในพิกัดทาง

ภูมิศาสตรระหวางเสนรุงที่  12  องศา  5  ลิปดา  ถึง  12  องศา  20  ลิปดาเหนือ  และเสนแวงที่  99  องศา

ตะวันออก  52  ลิปดา  ถึง  100  องศา  2  ลิปดาตะวันออก  สูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย  605  เมตร  

และอยูบนระวางแผนที่  4933 I, II  ของกรมแผนที่ทหาร 
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ภาพที่  6-3  แผนที่บริเวณพื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

สวนสําคัญที่สุดของพื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด  คือ  ทุงน้ําจืด  หรือทุงสาม

รอยยอด  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  23,000  ไร  ลักษณะเปนที่ราบ  มีน้ําจืดทวมขังตลอดป  อุดมสมบูรณดวย

พรรณพืชและพันธุสัตวประจําถิ่น  และเปนทุงแสมออผืนสุดทายที่มีขนาดใหญที่สุดที่เหลืออยูในประเทศ

ไทย  เปนถิ่นที่อยูอาศัย  หากิน  สรางรัง  วางไขและขยายพันธุของนกนานาชนิด  ทั้งนกประจําถิ่นและนก

อพยพตลอดทั้งป  นอกจากนั้นยังเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําจืดและสัตวอ่ืนๆ  อีกมากมาย 

ปจจุบันทุงสามรอยยอดกําลังถูกคุกคามดวยมลพิษทางน้ําจากการประกอบกิจการของชุมชนที่

ต้ังอยูรอบๆ  ทุงสามรอยยอด  อาทิ  การเกษตรกรรม  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  น้ําเสียจากที่อยูอาศัย  

รานอาหาร  ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม  และการขยายตัวของที่พักสําหรับนักทองเที่ยวที่กําลังขยายตัว

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จนนาเปนหวงวาคุณภาพน้ําในทุงสามรอยยอดอาจเสื่อมโทรมลงจนทําใหระบบนิเวศน

อันอุดมสมบูรณของทุงสามรอยยอดสูญเสียไป  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันปญหาความเสื่อมโทรมของ

คุณภาพน้ําในพื้นที่ชุมน้ําจนทําใหระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณสูญเสียไป  ในป  2552  สํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่  8  จึงรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ  อุทยานแหงชาติ

เขาสามรอยยอด  และองคกรภาคเอกชน  จัดทํา  “โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุม

น้ําทุงสามรอยยอด”  ซึ่งเปนโครงการบูรณาการรวมกันระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของ  และประชาชนผูมี

สวนไดสวนเสีย  โดย  สสภ.8  จะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําและนําผลที่ไดรวมประชุมกับผูที่

เกี่ยวของเพื่อวางมาตรการและการดําเนินการแกไขปญหารวมกันตอไป  กิจกรรมการดําเนินงานตาม

โครงการฯ  สามารถสรุปผลดังนี้ 
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-  กิจกรรมวันเปดตัวโครงการฯ  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ  2552  ณ  ศูนยศึกษาธรรมชาติบึง

บัว   อุทยานแหงชาติ เขาสามรอยยอด   โดยมีนายอภิชัย   ชวเจริญพันธ   รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนประธาน  มีผูเขารวมประมาณ  1,000  คน  มีกิจกรรมสําคัญๆ  

อาทิ  การปลูกตนไม  การปลอยปลา  นิทรรศการทางดานสิ่งแวดลอม  การประกวดโครงการศึกษาดาน

ส่ิงแวดลอม  การประกวดวาดภาพหัวขอส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําทุงสามรอยยอด  การประกวดคําขวัญ/

เรียงความเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ํา  และการสัมมนาสถานการณส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําทุงสามรอยยอด  ซึ่งมี

ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด  ผูแทนสหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําสาม

รอยยอด  นายสมศักดิ์  มาคลาย  (ที่ปรึกษากลุมอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําทุงสามรอยยอด)  ผูแทน

เครือขายครูพื้นที่ชุมน้ํา  โดยมี  ดร.สุรพล  ดวงแข  ประธานเครือขายสิ่งแวดลอม  เปนพิธีกรดําเนินรายการ 
 

  

  

ภาพที่  6-4  กิจกรรมวันเปดตัวโครงการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
พ้ืนที่ชุมน้ําทุงสามรอยยอด 

 

-  กิจกรรมฝกอบรมผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  สสภ.8  ดําเนินการฝกอบรม

ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่ประกอบกิจการรอบๆ  ทุงสามรอยยอด  เกี่ยวกับการประยุกตใช

เทคโนโลยีสะอาดในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อใหสามารถลดการปลอยของเสียสูทุงสามรอยยอด  โดยมี

ผูประกอบการสนใจเขารับการฝกอบรมจํานวน  50  คน 
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-  กิจกรรมจัดต้ังเครือขายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและฝกอบรม  สสภ.8  

ดําเนินการจัดตั้งเครือขายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําทุงสามรอยยอด  จํานวน  3  

เครือขาย  และฝกอบรมอาสาสมัครติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทุงสามรอยยอด  โดยมีผูสนใจเขารวมรับ

การฝกอบรมจํานวน  38  คน 
 

  

ภาพที่  6-5  จัดตั้งเครือขายติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมและฝกอบรม   
 

-  กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา  สสภ.8  ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ในทุงสามรอยยอด  จํานวน  3  คร้ัง  (เดือนกุมภาพันธ  พฤษภาคม  และสิงหาคม)  5  สถานี  พบวา

คุณภาพน้ําทุงสามรอยยอด  จัดอยูระหวางประเภทที่  3  (พอใช)  ถึงประเภทที่  4  (ตํ่า) 
 

  

 
ภาพที่  6-6  กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของ  สสภ.8 
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6.1.2  พื้นที่ชุมน้ําประเภทพรุที่มีความสําคัญระดับชาติ 
 

  พรุแมรําพึง  ต้ังอยูตําบลแมรําพึง  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ระหวางพิกัดมุมบนซายที่  557000N  1246000E  และพิกัดมุมลางขวาที่  561000N  1241000E  มีเนื้อที่

ประมาณ  1,870  ไร  อยูในเขตพื้นที่อนุรักษ  คือ  วนอุทยานแมรําพึง   
 

 
 

ภาพที่  6-7  แผนที่รางแนวเขตพื้นที่เตรียมการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 
พ้ืนที่ชุมน้ําปาพรุแมรําพึง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ 
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พรุแมรําพึงมีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมมีน้ําขังหลังสันดอนทราย  แตยังคงเปนพื้นที่

เชื่อมตอกับระบบน้ําทะเล  มีความกวางของพรุประมาณ  2.21  กิโลเมตร  ยาวประมาณ  3.10  กิโลเมตร  

เปนที่ต้ังของหาดแมรําพึงอันเปนแหลงเพาะพันธุปลาทูที่ใหญที่สุดในประเทศไทย  เนื่องจากมีปาพรุซึ่งเปน

ปาที่มีน้ําขังตลอดเวลา  และมีตนจากและเสม็ดขาวเปนพืชสําคัญ  และชายหาดที่ยังสวยงาม  อุดม

สมบูรณเหมาะกับการขยายพันธุของปลาทู  และมีพื้นที่ติดกับชายหาดบานกรูด 

นอกจากนี้ยังมีลักษณะความเปนตัวแทนหรือมีเอกลักษณเฉพาะ  คือ  เปนพื้นที่พรุชายฝงที่

ยังคงไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล  จึงมีระบบน้ํากรอยและน้ําจืด  มีบทบาทสูงในการเก็บกักน้ําฝนและน้ําทา  

รวมทั้งการปองกันน้ําเค็มรุกเขาแผนดิน  สังคมพืชและสัตว  พบพรรณไมปาพรุทั้งสิ้น  194  ชนิด  จาก  

155  สกุล  71  วงศ  แบงเปนเฟรน  4  วงศ  พืชเมล็ดเปลือย  1  วงศ  ใบเลี้ยงคู  53  วงศ  ใบเลี้ยงเดี่ยว  

13  วงศ  เปนพืชหายาก  3  ชนิด  นําเขาไปปลูก  2  ชนิด  พบสัตวปา  130  ชนิด  สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  10  

ชนิด  นก  68  ชนิด  สัตวเลื้อยคลาน  34  ชนิด  สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก  18  ชนิด  ไมพบสัตวที่จัดอยูใน

ขอกําหนดสถานภาพภาวการณ  พบวาปลาจํานวน  1  ชนิด  ซึ่งอยูในสถานภาพถูกคุกคามในแหลงที่อยู

อาศัยตามธรรมชาติ  (Threatened in situ, TI)  คือ  ปลากัดไทย  (Betta splendens)  สถานภาพทาง

กฎหมาย  เปนพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติที่ไดประกาศเปนเขตวนอุทยานแมรําพึง  จึงเปนพื้นที่จัดอยูในเขต

อนุรักษ  

 

  ภาวะการคุกคามพื้นที่พร ุ 
 

-  การคกุคามในพื้นที ่ 
(1)  การสูญเสียที่ดิน/พื้นที่พรุ  เกิดจากการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่สาธารณสมบัติของแผนดิน  

และที่วนอุทยานแมรําพึง 

(2)  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ การปรับพื้นที่เพื่อการเกษตรมีผลกระทบตอระบบน้ํา 

(3)  การจัดการน้ําไมเหมาะสม พื้นที่บางสวนของพรุถูกปดกั้นระบบ และการขุดคูน้ําดานขาง

พื้นที่ทําใหพื้นที่พรุบางสวนมีสภาพเปนพรุแหง 
 

-  การคกุคามจากนอกพืน้ที่ 
(1)  โครงการพัฒนา  การกอสรางถนนเขาพื้นที่และที่อยูโดยรอบพื้นที่พรุกระทบตอระบบน้ําของ

พื้นที่พรุ 

(2)  การพัฒนาอุตสาหกรรม  การพัฒนาดานอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยไมมีการวางแผนการใช

ที่ดิน  และมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม กระทบตอระบบน้ําและการใชที่ดินที่ขัดแยงกับการอนุรักษ 
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ปจจุบันสภาพพรุเปลี่ยนไปจากเดิมบาง  สวนที่เปลี่ยนแปลงเปนปาไม  การใชที่ดิน  ระบบน้ํา  

สาเหตุสําคัญจากนโยบายของรัฐที่กําหนดพื้นที่เปนบริเวณอุตสาหกรรม  (เวสเทิรนซีบอรด)  โรงงาน

อุตสาหกรรมไดเพิ่มข้ึนมาโดยตลอด  ทําใหเกิดของเสียหรือสารเคมีจากโรงงานสงผลกระทบตอระบบ

นิเวศวิทยา  มีหอย  กุง  ปลา  ตายเปนระยะๆ  อีกทั้งการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ไมรอบคอบรัดกุม

บางสวนมีการทับซอนกับที่สาธารณะพื้นที่หลวง  พื้นที่พรุจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ความคิดเห็นของผูนําชุมชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการพื้นที่พรุ  เห็นควรมีการกําหนด

วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษสภาพแวดลอม  เพื่อสงเสริมอาชีพเปนแหลงรวบรวมพันธุพืชและสัตว  เพื่อเปน

สถานที่ทองเที่ยว  เพื่อเปนแหลงรับน้ําแกมลิง  ปจจุบันชุมชนไดมีการรวมกลุมกันตอตานการเขามาสราง

โรงงานอุตสาหกรรม  ชื่อวา  กลุมอนุรักษ แมรําพึง  ซึ่งมีเครือขายเชื่อมโยงกับกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมบาน

กรูด  และเครือขายภาคประชาชนดานสิ่งแวดลอม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เนื่องจากไมเห็นดวยกับ

โครงการเวสเทิรนซีบอรด  ที่จะทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางสมบูรณในพื้นที่  การใชประโยชนใน

พื้นที่พรุ  จึงไมควรใชในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก  ซึ่งขณะนี้ก็มีอยูบางสวนแลว  แตควรมีการ

อนุรักษปาพรุใหสมบูรณ แนวทางในการอนุรักษ  ไดแก 

-  ใหกําหนดขอบเขตพื้นที่อยางชัดเจน สวนใดที่ถูกบุกรุกควรมีการเวนคืน 

-  การออกเอกสารสิทธิ์หนวยงานที่รับผิดชอบตองปฏิบัติตามขอกฎหมายอยางเครงครัด 

-  ควรนําผลการศึกษาดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมมาเปนขอมูล  เพื่อการวางแผน

พัฒนา  ไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติ 

-  ใหความรูแกชาวบานเกี่ยวกับประโยชนที่เกิดขึ้นจากปาพรุแมรําพึง 

-  เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการดูแล 
 

โครงการที่ควรดําเนินการอยางเรงดวนในพื้นที่พรุ  คือ  การนํารายงานวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม  (EIA)  และรายงานวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ  (HIA)  มาพิจารณารวมกันทั้งฝายที่จะ

สนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงงาน  และฝายที่ไมเห็นดวยที่จะใหมีการตั้งโรงงาน 

ดังนั้นมาตรการเรงดวนในการอนุรักษพื้นที่พรุแมรําพึง  จึงควรจัดตั้งศูนยชุมชนเฝาระวังอยางเปน

ทางการในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน  การฟนฟูปาไม  และเรงนํามาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมมาใช

คุมครองพื้นที่ตอไป 
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6.2  พ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
 

6.2.1   การดําเนินการพจิารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นทีคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรขีันธ 

 

  ประเภทและจํานวนโครงการทีเ่สนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

นับจากการบังคับใชประกาศกระทรวงทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ือง  

กําหนดเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอทายาง  

และอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ.ศ.2547  

ต้ังแตวันที่  1  สิงหาคม  2547  จนถึงปจจุบัน  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2552  พบวา  มีโครงการประเภทที่

พักอาศัยในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ที่เสนอรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  จํานวน  104  โครงการ  

แบงเปน 

-  เขตพืน้ที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวดัเพชรบุร ี มีจํานวนโครงการ 38 โครงการ  แบงเปน 

(1)  โครงการโรงแรมสถานที่พักตากอากาศ  จํานวน  12  โครงการ  จัดทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  จํานวน  11  โครงการ   จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

จํานวน  1  โครงการ 

(2)  โครงการอาคารอยูอาศัยรวม  จํานวน  18  โครงการ  จัดทํารายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตน  จํานวน  12  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  จํานวน  6  

โครงการ 

(3)  โครงการจัดสรรที่ดิน  จํานวน  7  โครงการ  จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตน  จํานวน  7  โครงการ 

(4)  โครงการจัดสรรที่ดินและอาคารชุดพักอาศัย  (รวมอยูในโครงการเดียวกัน)  จัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  จํานวน  1  โครงการ 
 

โดยเปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ  จากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ  แลว  

จํานวน   34  โครงการ  ยังไมไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ  จํานวน  3  โครงการ  และอยูในขั้นตอนการ

พิจารณารายงานฯ  จํานวน  1   โครงการ 
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-  เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีจํานวนโครงการ  66  โครงการ   

แบงเปน 

(1)  โครงการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ  จํานวน  21  โครงการ  จัดทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน  จํานวน  15  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

จํานวน  6  โครงการ 

(2)  โครงการอาคารอยูอาศัยรวม  จํานวน  42  โครงการ  จัดทํารายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน  จํานวน  20  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  จํานวน  

22  โครงการ 

(3)  โครงการจัดสรรที่ดิน  จํานวน  2  โครงการ  จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตน  จํานวน   2  โครงการ 

(4)  โครงการสถานพยาบาล  จํานวน  1  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม  จํานวน  1  โครงการ 
 

โดยเปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ  จากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ  แลว  

จํานวน  56 โครงการ  ยังไมไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ  จํานวน  6  โครงการ  และอยูในขั้นตอนการ

พิจารณารายงานฯ  จํานวน  4  โครงการ 
 

  

  

ภาพที่  6-8  การดําเนนิงานในพื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ   
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  ปญหาอุปสรรค 
 

จากการพิจารณารายงานฯ  ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ  พบปญหาที่สําคัญ  ดังนี้ 

-   การไมเสนอรายงานฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย  มีโครงการจํานวนมากที่กอสรางไป

กอนแลวจึงเสนอรายงานฯ  ซึ่งไมเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตองที่โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบใน

รายงานฯ  กอนแลวจึงกอสราง  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหินและ

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

-  ความไมเพียงพอของระบบสาธารณูปโภคของทองถิ่นในการรองรับการพัฒนาเมือง  ใน

พื้นที่อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และอําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซึ่งมีการเจริญเติบโตของ

เมืองอยางรวดเร็วนั้น  พบวาประชาชนในพื้นที่ประสบปญหาในเรื่องน้ําใชมาก  ทั้งในดานการขาดแคลนน้ํา

และคุณภาพน้ําไมดี  เชน  น้ําประปาไหลนอยหรือไมไหลในบางชวง  น้ําขุนมีตะกอน  เปนตน 

-  การไมมีการจํากัดจํานวนโครงการพัฒนาเพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถในการ

รองรับของพื้นที่  (Carrying Capacity)  ในพื้นที่เมืองโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  

อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีโครงการพัฒนาเกิดขึ้นจํานวนมาก  ซึ่งยังไมมี

การควบคุมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของพื้นที่               

(Carrying  Capacity) 

 
  แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะ 

-  ประชาสัมพันธ  สรางความรูความเขาใจใหแกเจาของโครงการ ใหทราบถึงขั้นตอนที่จะตอง

ปฏิบัติ  ใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการพัฒนาโครงการตางๆ  และชวยกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ใหมีคุณคาตามธรรมชาติดังเดิม  ซึ่งเปนประโยชนทั้งตอ

ประเทศและตอโครงการเอง 

-  สรางความรูความเขาใจใหกับทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานผูใหอนุญาตซึ่งเปนผูมีบทบาทที่

สําคัญในการกํากับดูแลการดําเนินโครงการพัฒนาใหถูกตองตามกฎหมาย 

-  ใหความสําคัญกับความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ที่อยูอาศัยเดิมใหมากข้ึน  หาก

ตองการพัฒนาเมือง  ตองไมกระทบกับความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เดิม 

-  เรงศึกษาความสามารถในการรองรับของพื้นที่  (Carrying Capacity)  โดยเฉพาะในเขต

พื้นที่อําเภอชะอํา  จังหวัด เพชรบุรี  อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพื่อใหเมือง

เติบโตอยางเหมาะสม   ไม เกิดปญหาตามมาทั้ งในดานระบบสาธารณูปโภคและการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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-  การพิจารณารายงานฯ  ของโครงการที่มีขนาดใหญที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความออนไหวทางสิ่งแวดลอม  หรือมีผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมคอนขางมาก  ควรพิจารณารายงานฯ  โดยคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากทุกสาขาวิชาการ  เพื่อใหการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น

จากโครงการเปนไปดวยความรอบคอบที่สุด  และสามารถปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมากที่สุด 

-  มีการออกกฎหมายผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและสามารถบังคับใชไดจริง  ซึ่งจะเปนสิ่งที่

สําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกพื้นที่ 

-  สรางความเขมแข็งของประชาชน  เพื่อสงเสริมบทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ  โดยตองใหการศึกษาที่ดีแกประชาชน  

เนนใหเด็กไทยเปนเด็กที่มีคุณภาพทั้งดานความรู  ความสามารถ  และดานจริยธรรม  คุณธรรม  ความดี

งาม  ซึ่งรัฐบาลจําเปนตองใหความสําคัญกับการศึกษาของประเทศมากกวาการใหความสําคัญในดาน

อ่ืนๆ  เพราะหากคนในประเทศเปนผูที่มีคุณภาพแลว  จะนําประเทศไปสูความเจริญไดอยางยั่งยืนอยาง

แนนอน 

 
 

6.3  มาตรการเพื่อปองกันการขุดดินลูกรังกระจัดกระจาย 
 

“ดินลูกรัง”  เปนทรัพยากรธรรมชาติ  ที่หลายจังหวัดมีการอนุญาตใหมีการขุดตักมาใชประโยชนเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา  9  แหง

ประมวลกฎหมายที่ดิน  พิจารณาการอนุญาตหรือไมอนุญาต  และมีอธิบดีกรมที่ดิน  หรือผูวาราชการ

จังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่ 

การขอประกอบกิจการขุดดินลูกรังตามมาตรา  9  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่ดินที่ขออนุญาต

จะตองเปนที่ดินของรัฐ  ผูขออนุญาตจะขอกี่แหงก็ตามแตเนื้อที่รวมกันแลวตองไมเกิน  10  ไร  และพื้นที่ขุด

ดินลูกรังตองไมเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่  1  ไมเปนพื้นที่สงวนหรือหวงหามตามหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอม  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2529  คือ 

(1)  ที่ดินที่มีชั้นลูกรังและหินผุอยูใตผิวดินที่ระดับความลึกมากกวายี่สิบหาเซนติเมตร 

(2)  พื้นที่ที่มีความลาดชันมากจนเปนเหตุใหเกิดการพังทลายในบริเวณที่ขุดลูกรังและหินผุ หรือ

บริเวณใกลเคียง 

(3)  พื้นที่ที่มีสภาพปาสมบูรณ 
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(4)  บริเวณที่มีสภาพทรงคุณคาทางประวัติศาสตร ทางโบราณคดี  หรือทางศิลปกรรมและศาสนสถาน 

(5)  บริเวณที่มีความงามของธรรมชาติ 

(6)  แหลงที่มีซากดึกดําบรรพหรือโครงสรางทางธรณีวิทยาที่สําคัญและหายาก 

(7)  สถานที่หรือบริเวณที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน 

(8)  บริเวณที่มีแรธาตุที่มีคาในปริมาณที่คุมคาทางเศรษฐกิจ 

(9)  บริเวณที่อยูใกลเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําภายในระยะหนึ่งรอยเมตร 

 (10)  แหลงพืชพันธุที่มีคุณคาหรือหายาก 

 (11)  แหลงอาหารที่สําคัญของสัตวปา 

 (12)  แหลงน้ําหรือพื้นที่ที่อนุญาตแลวจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํา 

 (13)  พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละสามสิบหา 
 

ถึงแมมีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตในการประกอบกิจการขุดดินลูกรังแลวก็ตาม  

แตการขุดดินลูกรังในอดีตที่ผานมามีการขออนุญาตและอนุญาตใหขุดดินลูกรังในลักษณะกระจัดกระจาย

ไมตอเนื่องเปนบริเวณเดียวกัน  เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสภาพแวดลอมเสียหาย  ยากแกการปองกันการ

พังทลายของดินและการฟนฟูใหสมบูรณดังเดิม  ซึ่งการขุดดินลูกรังนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา  9  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.2543  ขอ  

4  ไดใหความหมายคําวา  “แหลงลูกรัง”  หมายความวา  บริเวณที่ทางราชการกําหนดไวเปนพื้นที่

ขุดดินลูกรังกระทรวงมหาดไทยมีการกําหนดบริเวณท่ีเปนแหลงดินลูกรัง  การขออนุญาตและการ

อนุญาตขุดดินลูกรังจึงตองเปนในบริเวณ  “แหลงลูกรัง”  ตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  

ดังนั้นจังหวัดที่มีการขุดดินลูกรังจึงตองมีการกําหนดพื้นที่บริเวณที่เปนแหลงลูกรังที่ใหผูประกอบการ

สามารถขออนุญาตขุดดินลูกรังได  ซึ่งการกําหนดพื้นที่ดังกลาวจะเปนการปองกันการขุดดินลูกรังกระจัด

กระจาย  และขณะเดียวกันก็เปนการจัดระเบียบใหพื้นที่ที่ขออนุญาตขุดดินลูกรังมีลักษณะตอเนื่องเปน

บริเวณเดียวกัน และเปนการงายตอการฟนฟูสภาพแวดลอมดวย  กระทรวงมหาดไทยจึงใหทุกจังหวัด

สํารวจตรวจสอบหาพื้นที่บริเวณที่ควรอนุญาตใหขุดดินลูกรัง  ทั้งนี้จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดดําเนินการกําหนดแหลงที่สามารถขออนุญาตใหขุดดินลูกรังได  โดยมี

คณะทํางานตรวจสอบและกําหนดแหลงที่สามารถขออนุญาตใหขุดดินลูกรังของแตจังหวัดเปนผูดําเนินการ  

แลวเสนอใหคณะกรรมการพิจาณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา  9  แหงประมวล

กฎหมายที่ดิน  ประจําจังหวัด  เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ  ดังนี้ 
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ตารางที ่ 6-1  แหลงที่สามารถขออนญุาตใหขุดดินลูกรงัของจงัหวัด 
ในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ  สสภ.8 

 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูที่ 

ราชบุร ี เมืองราชบุรี ดอนแร 1 - 10 

สวนผึ้ง ทาเคย 8  (บริเวณบานทุงสีและบานหนองปก) 

โพธาราม ชําแระ 6  (บริเวณถนนหลังวัดหนองกลางดง) 

ปากทอ ทุงหลวง 2  (บริเวณเขาดิน) 

2,8  (บริเวณเขาแดง,เขาขวาง) 

3  (บริเวณเขาหลังบาน) 

อางหิน 1  (บริเวณเขาน้ําพุ เขาขวาง) 

บานคา หนองพันจันทร 1, 2, 4, 8 

บานบึง 4, 5, 6, 8, 11 

กาญจนบุร ี ทามวง ทาลอ 2  (บริเวณหุบเขาใหญ เขาตอง) 

ดานมะขามเตี้ย กลอนโด 9  (บริเวณบานชุกกระเพรา) 

จระเขเผือก 2  (บริเวณบานจรเขเผือก) 

หนองไผ 3  (บริเวณบานหินแดน) 

ทามะกา เขาสามสิบหาบ 6  (บริเวณเขาชอง) 

โคกตะบอง 6  (บริเวณเขาตะพั้น) 

พนมทวน หนองโรง 2  (บริเวณเขากําแพง) 

ดอนพาเพชร 9  (บริเวณเขากําแพง) 

หวยกระเจา หวยกระเจา 9  (บริเวณเขาคอก) 

11  (บริเวณเขาเขียว) 

15  (บริเวณเขาเต็ง-เขาหัวลาน) 

ทองผาภูมิ ทาขนุน 4  (บริเวณบานหวยวัด) 

สหกรณนิคม 1  (บริเวณบานสหกรณนิคม) 

ชะแล 1  (บริเวณบานหวยเสือ, บานเกริงกระเวีย) 

3  (บริเวณบานทิพุเย) 

4  (บริเวณบานคลิต้ี) 

5  (บริเวณบานภูเตย) 

7  (บริเวณบานชะอี้) 

ไทรโยค วังกระแจะ 1  (บริเวณบานเขาชาง) 

ลุมสุม 7  (บริเวณบานพุนอย) 

ทาเสา 6  (บริเวณบานพุมวง) 
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ตารางที ่ 6-1  (ตอ)  แหลงที่สามารถขออนุญาตใหขุดดินลกูรังของจังหวัด 
ในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ  สสภ.8 

 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูที่ 

กาญจนบุร ี (ตอ) เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก 1,  6  (บริเวณบานปายุบ) 

บานเกา 9  (บริเวณเขาสามพระยา),  15  (บริเวณชองเขาหนีบ 

หนองบัว 4  (บริเวณบานพุพระ),  5  (บริเวณบานพุเลียบ) 

7  (บริเวณบานพุประดู) 

ชองสะเดา 6  (บริเวณเขาชองกระทิง) 

แกงเสี้ยน 5  (บริเวณภูเขาทอง) 

บอพลอย บอพลอย 9  (บริเวณบานเขาเขียว) 

ชองดาน 8  (บริเวณบานหนองบัว) 

หลุมรัง 6  (บริเวณบานหนองหมู) 

หนองร ี 7  (บริเวณเขาแจงบานลําอีซู) 

หนองกราง 8  (บริเวณบานชัฎน้ําเงิน 

เพชรบุร ี เขายอย สระพัง 2  (บางสวน) 

ทายาง เขากระปุก 3, 5 

กลัดหลวง 3, 4, 5, 6  (บางสวน) 

ทาไมรวก 1, 2, 8 

ทาแลง 4, 7  (บางสวน) 

บานลาด ไรโคก 1 

บานทาน 6  (บางสวน) 

หวยของ 3  (บางสวน) 

หวยลึก 4  (บางสวน),  5  (บางสวน) 

แกงกระจาน วังจันทร 2 (เฉพาะบริเวณนอกเขตปาสงวนแหงชาติ “ปายางหัก-

เขาปุม”), 4, 5 และ 6  (เฉพาะบริเวณนอกเขตปาสงวน

แหงชาติ  “ปายางน้ํากลัดเหนือ-ปายางน้ํากลัดใต” 

พุสวรรค 1, 4, 5  (เฉพาะบริเวณนอกเขตปาสงวนแหงชาติ  “ปา

ยางน้ํากลัดเหนือ-ปายางน้ํากลัดใต”), 2  (เฉพาะบริเวณ

นอกเขตปาสงวนแหงชาติ  “ปายางน้ํากลัดเหนือ-ปายาง

น้ํากลัดใต”  และ  “ปายางหัก-เขาปุม”),  3, 6  (เฉพาะ

บริเวณนอกเขตปาสงวนแหงชาติ  “ปายางหัก-เขาปุม”) 

ประจวบคีรีขนัธ บางสะพาน ธงชัย 10  (บริเวณภูเขาดิน) 

ชัยเกษม 1  (บริเวณเขาหวยนาคราช) 

กําเนิดนพคุณ 2  (บริเวณเขาทุงโชน) 

พงศประศาสน 1  (บริเวณเขาพริก) 

ทองมงคล 6  (บริเวณบานทองมงคล),  7,  10 
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ตารางที ่ 6-1  (ตอ)  แหลงที่สามารถขออนุญาตใหขุดดินลกูรังของจังหวัด 
ในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ  สสภ.8 

 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูที่ 

ประจวบคีรีขนัธ (ตอ) ทับสะแก อางทอง 2  (บริเวณริมถนนสายสํานักสงฆถ้ําอัศจรรย

โคกตาหอม ) ,   9   (บ ริ เ วณริ มถนนสาย

โทรคมนาคม-โคกตาหอม),  10  (บริเวณริม

ถนนเพชรเกษม) 

แสงอรุณ 2  (บริเวณพื้นที่บานนายสุด พันฟก) 

3  (บริเวณพื้นที่ของนางสาวประทุม เอี่ยมแสง) 

5  (บริเวณพื้นที่ของหางหุนสวนจํากัดเพชร

เกษมการชาง) 

หวยยาง 10  (บริเวณบานหัวเขา) 

เขาลาน 8  (บริเวณบานดอนใจดี) 

เมืองประจวบคีรีขันธ อาวนอย 3  (บริเวณบานคั่นกระได) 

5  (บริเวณบานหนองเสือ) 

8  (บริเวณบานวังไทรติ่ง) 

9  (บริเวณบาน ก.ม.12) 

10  (บริเวณบานวังมะเดื่อ) 

12  (บริเวณบานยานซื่อ) 

14  (บริเวณบานทุงยาว) 

กุยบุรี กุยบุรี 6  (บริเวณบานหนองกระทิง) 

สามกระทาย 4  (บริเวณเขาลั่นทม) 

5  (ขางเขานอย) 

8  (บริเวณเชิงเขาหนองขวาง) 

ปราณบุรี วังกพง 1  (บริเวณเชิงเขาใกลคลองกะรวย) 

4  (บริเวณใกลวัดเขาดิน) 

ปากน้ําปราณ 3  (บริเวณศาลเจาคู) 

4  (บริเวณบานชองมอญ) 

ปราณบุรี 3, 7 

หัวหิน หินเหล็กไฟ 2 และ 7  (บริเวณแนวชายเขา   เขตติดตอ

ระหวางหมูบานวังโบสถกับบานหนองเหียง 

หนองพลับ 2  (บริเวณตรงขามซอยราชประสงค 6) 

4  (บริเวณติดกับบอบําบัดน้ําเสีย  บ.โดลไทย

แลนด จํากัด) 

 
 



 

6 - 19 

ตารางที ่ 6-1  (ตอ)  แหลงที่สามารถขออนุญาตใหขุดดินลกูรังของจังหวัด 
ในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ  สสภ.8 

 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูที่ 

ประจวบคีรีขนัธ (ตอ) หัวหิน  (ตอ) บึงนคร 1  (บริเวณหนองหินใน  (คงสน)  และบริเวณเขา

หนองหินใน) 

2  (บริเวณหุบหนองโพและแกงตะเคียน) 

3  (บริเวณหวยไคร 

6  (บริเวณเขาเสน) 

7  (บริเวณหลังวัดหวยทรายแกว) 

9  (บริเวณเทพรักษาและซอยภูหลวง) 

12  (บานทรายทอง) 

ทับใต 1  (บริเวณเขาเสวยราชย) 

4  (บริเวณเขาดินสอ) 

5  (บริเวณเขานกจิบเล็ก) 

8  (บริเวณเขานกจิบ) 

9  (บริเวณเขาควง) 

12  (บริเวณเขานอยทับใต) 

 
 

6.4  การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม  เพ่ือมุงสูระบบมาตรฐาน 
ISO/IEC  17025:2005 

 

หองปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  มีบทบาทในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม

คนควา  วิจัย  พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห  รวมทั้งจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการใหมี

มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  ขอมูลการตรวจวิเคราะหมีความถูกตอง  แมนยํา  นาเชื่อถือ  เพื่อ

สนับสนุนงานเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  และแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดาน

ส่ิงแวดลอมไดอยางตอเนื่อง  โดยสามารถนําขอมูลที่ไดจากการตรวจวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอมของ

หองปฏิบัติการ  เพื่อชี้บงสาเหตุ  ประเมินคุณภาพ  แนวโนมของสถานการณส่ิงแวดลอม  ณ  ชวงเวลานั้น

รวมถึงระดับความรุนแรงและแหลงมลพิษที่อาจเปนสาเหตุของปญหาในพื้นที่ไดอยางถูกตอง  ทําให

สามารถกําหนดมาตรการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  และแนวทางแกไขปญหา  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้นตอไป 

จากการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหองปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมภาค  และไดรับ

งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ต้ังแตปงบประมาณ  2549  
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เปนตนมา  ทําใหหองปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห

ตัวอยางดานสิ่งแวดลอม  ทั้งดานน้ําและอากาศ  จํานวนทั้งสิ้น  31  ตัวชี้วัด  ไดแก  อุณหภูมิ  

(Temperature)  ความเปนกรด-ดาง  (pH)  สี  (Color)  ความขุน  (Turbidity)  ความนําไฟฟา

(Conductivity)  ความเค็ม  (Salinity)  ปริมาณสารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total Dissolved Solids : TDS)   

ปริมาณสารทั้งหมด  (Total Solids : TS)  สารแขวนลอย  (Suspended Solids : SS)  ตะกอนหนัก  

(Settleable Solids)  ฟลูออไรด  (Fluoride)  คลอไรด  (Chloride)  ออกซิเจนละลาย  (Dissolved 

Oxygen :DO)  ความกระดาง  (Hardness)  แอมโมเนีย  (Ammonia)  บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  

Demand : BOD)  โคลิฟอรมแบคทีเรีย  (Coliform Bacteria)  ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  (Faecal 

Coliform Bacteria)  ทองแดง  (Cu)  แมงกานีส  (Mn)  สังกะสี  (Zn)  แคดเมียม  (Cd)  โครเมียม  (Cr)  

ตะกั่ว  (Pb)  นิเกิล  (Ni)  น้ํามันและไขมัน  (Oil & Grease)  ซัลไฟด  (Sulfide)  ไนโตรเจนทั้งหมด  (TKN)  

ฟอสฟอรัสทั้งหมด  (Total Phosphorus)  ซีโอดี  (COD)  และฝุนละอองขนาดเล็กกวา  10  ไมครอน  (PM-

10)  และจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องและมุงสูระบบมาตรฐานสากล  

ISO/IEC 17025:2005  โดยมีข้ันตอนและผลการดําเนินงานพัฒนาหองปฏิบัติการสูมาตรฐานสากลดังนี้ 
 

6.4.1  เตรียมความพรอมเพื่อดําเนินงานระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 
 

  วางแผนและดําเนนิการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห  

  วางแผนและดําเนนิการจัดซื้อสารมาตรฐานที่ใชในการตรวจวิเคราะห 

  เพิ่มจาํนวนบุคลากรเพือ่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ โดยการจางเหมาบริการวุฒิ

ปริญญาตรีดานวทิยาศาสตร 

  เขารวมโครงการทดสอบความชาํนาญ (PT) กับสํานักบริหารและรับรองหองปฏบัิติการ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

6.4.2  จัดใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการเปนตัวช้ีวัด 
 

ปงบประมาณ  2551  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  กําหนดใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนา

ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการเปนตัวชี้วัดของสํานักงาน  คือ  ตัวชี้วัดที่  6.2  ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 

  เขารวมโครงการใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ  (TLC)  กับ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (สมอ.)  โดยมีการลงนามแสดงเจตจํานง

การนํา  ISO/IEC 17025:2005  ไปใช ในวันที่  30  พฤษภาคม  2550  ณ ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ 

  ขออนุมัติใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการเขารวมในการจัดทําระบบคณุภาพหองปฏิบัติการ  
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  ที่ปรึกษาโครงการสํารวจความพรอมของหองปฏิบัติการโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  

8  กําหนดรายการวิเคราะหทดสอบที่เปนขอบขายขอการรับรอง  คือ  การทดสอบหา

ปริมาณทองแดงในตัวอยางน้ําผิวดิน 

  เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  ตามโครงการ  โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย  เปนผูฝกอบรมและเปนที่ปรึกษาตลอดโครงการ  ไดแก 

-   ความรูความเขาใจในขอกําหนดISO/IEC17025  วันที่  5  มิถุนายน  2550 

-   การจัดทําเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2550 

-   Method  Validation  สําหรับงานทดสอบทางเคมี  การควบคุมคุณภาพและการใช

สถิติสําหรับงานทดสอบทางเคมี  การหาคาความไมแนนอนในงานทดสอบทางเคมี   

และการจัดการเครื่องมือในระบบ  ISO/IEC17025  สําหรับงานทดสอบทางเคมี   

วันที่  21-24  สิงหาคม  2550 

-   การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวนระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO/IEC17025  วันที่  19-20  พฤศจิกายน  2550 

  จัดทําเอกสารระบบคุณภาพ  ไดแก  คูมือคุณภาพ  (Quality  Manual, QM)  วิธีการ

ดําเนินการ  (Quality Procedure ,QP)  วิธีปฏิบัติงาน  (Work  instruction, WI)  และ 

แบบบันทึกตางๆ   โดยใหชวงที่ ดําเนินงานนี้  ที่ปรึกษาโครงการ   (สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย)  ไดมา  on site visit  ที่สํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่  8  อยูเปนระยะๆ  ตามโปรแกรมที่ทางโครงการ  TLC  ไดกําหนดไว  

เพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบความกาวหนาในการจัดทําเอกสาร 

  ประกาศใชเอกสารระบบคุณภาพและนําระบบเอกสารไปปฏิบัติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2551 

  ดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจําปงบประมาณ  2551  ในวันที่  10  

มีนาคม  2551  โดยเจาหนาที่กลุมงานวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม  สํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่  13  (ชลบุรี)  เปนผูตรวจติดตาม 
 

  

ภาพที่  6-9  การตรวจติดตามระบบคุณภาพ  จาก  สสภ.13  (ชลบุรี)   
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  รับการตรวจประเมินเบื้องตน  (Pre- Assessment)  จากที่ปรึกษาโครงการ  (สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย)  กอนสิ้นสุดโครงการ  TLC  ในวันที่  11  

เมษายน  2551 
 

  

ภาพที่  6-10  การตรวจประเมินเบ้ืองตน  (Pre- Assessment)  จากที่ปรึกษาโครงการ 

 

  ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆทั้งดานระบบการบริหารงาน และดานวิชาการ 

  ศึกษาดูงานระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ  ISO/IEC17025  ณ  ศูนยวิจัยและฝกอบรม

ดานสิ่งแวดลอม  (ERTC)  จังหวัดปทุมธานี  ในวันที่  28  มกราคม  2552  และศูนยวิจัย

และพัฒนาสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  ในวันที่  29  มกราคม  2552 
 

  
ภาพที่  6-11 ศึกษาดูงาน ณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม (ERTC) จังหวัดปทมุธานี 

  
ภาพที่  6-12  ศึกษาดูงาน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 



 

6 - 23 

  ประชุมทบทวนระบบบริหารในวันที่  30  มีนาคม  2552  พรอมทั้งไดมีการทบทวน

เอกสารคุณภาพ  (Document review)  ดวย 

  ปรับปรุงแกไขเอกสารคุณภาพ  โดยสวนที่แกไขแลวไดทําการประกาศใชเอกสารใหม 

  ดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจําปงบประมาณ  2552  ในวันที่  29-

30  มิถุนายน  2552  โดยเจาหนาที่กลุมงานวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม  สํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่  4  นครสวรรค  เปนผูตรวจติดตาม 

 

  

ภาพที่  6-13  การตรวจติดตามระบบคุณภาพ  จาก  สสภ.4  (นครสวรรค)   

 

  ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆทั้งดานระบบการบริหารงาน และดานวิชาการ

ที่ไดรับจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 

  ยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตรบริการ ในวันที่ 20 

สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 

6.4.3  เปาหมายที่มุงมั่น 
 

หองปฏิบัติการกลุมงานวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  มี

เปาหมายที่จะไดรับการรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ  และพรอมที่จะมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการอยางมีระบบ เพื่อใหมั่นใจวาทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ  ไดมี

การนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 
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6.5  การมีสวนรวมภาคประชาชน 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได

นั้น  หลักการประการหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและเปนผูมีสวนไดสวน

เสียตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นๆ  เชน  ภาคประชาชน  ภาคเอกชน  หนวยงานราชการ  

สถาบันการศึกษา  รวมถึงประชาชนทั่วไป  เปนตน 

ในการดําเนินงานของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ตลอดปงบประมาณ  2552  ไดมีกิจกรรม/

โครงการ  ที่พยายามสงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ใหเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ภาคตะวันตก  โดยดําเนินการมาอยางตอเนื่องจากปที่

ผานๆ  มา  ซึ่งประเด็นสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคตะวันตก  ตลอด

ปงบประมาณ  2552  ที่ไดมีการนําหลักการมีสวนรวมเขามาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  พอสรุปไดดังนี้ 
 

6.5.1  โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  ป  2552   
ระดับภาค 

 

โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  ป  2552  ระดับภาค  เปนโครงการที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมกับสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาค  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมกันดําเนินการตามพระดําริของ

พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  

ทรงดําริข้ึน  เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับขยะและวัสดุที่เหลือใช  เปนการสรางจิตสํานึกในการรักษา

ส่ิงแวดลอมใหกับเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป 

ในสวนของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดมีโรงเรียนตางๆ  และประชาชนทั่วไปสนใจสงผลงาน

เขารวมการประกวดในแตละประเภท  โดยผลงานที่ชนะเลิศ  ในแตละประเทศจากจังหวัดตางๆ  ทั้ง  5  

จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดแก  จังวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  

จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนตัวแทนในการประกวดพิจารณา

คัดเลือกเพื่อเปนตัวแทนผลงานสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใชในระดับภาค  เขารวมการประกวด

สรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ระดับประเทศตอไป  โดยในป  2552  มีผลงานที่ไดรับรางวัล

ชนะเลิศในระดับจังหวัด  เขารวมการประกวดในระดับเทศ  จํานวนทั้งหมด  18  ชิ้นงาน  โดยแบงเปน

ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป  15  ชิ้นงาน  และประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช  3  ชิ้นงาน  ซึ่งผลงาน

ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  แตละชิ้นงานนั้น ผูประดิษฐชิ้นงาน  ไดสรางสรรคชิ้นงานออกมาอยาง
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สวยงาม  แสดงถึงแนวความคิดที่จะนําขยะหรือส่ิงเหลือใชที่มีอยูในพื้นที่  มาสรางสรรคชิ้นงานใหเกิด

ประโยชน  และเปนการเพิ่มมูลคาของขยะหรือส่ิงเหลือใชเหลานั้น  เปนการสรางการมีสวนรวมที่จะใหทุก

คนในทองถิ่นเห็นคุณคาของขยะหรือส่ิงของเหลือใชในทองถิ่นของตนเอง  ชวยในการสรางจิตสํานึก  และ

สามารถลดปริมาณขยะไดอีกทางหนึ่งดวย 

สําหรับผลการพิจารณาผลงานสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  ป  2552  ระดับภาค  เปน

ตัวแทนของภาคเขารวมการประกวดในระดับเทศ  มีดังนี้ 
 

  ประเภทสิ่งประดิษฐทัว่ไป 
 

-  ระดับประถมศึกษา 
(1)  ชื่อผลงาน   คุณคือพลังชวยหยุดยั้งภาวะโลกรอน  จังหวัดสมุทรสงคราม  เปนผลงาน

สรางสรรคจากกระดาษที่ไมใชแลว  ของนักเรียนโรงเรียนดรุณานุเคราะห  จังหวัดสมุทรสงคราม   

(2)  ชื่อผลงาน   นกยูงบอกเวลา  จังหวัดเพชรบุรี  ผลงานสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ

เหลือใช ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

(3)  ชื่อผลงาน   อนุสรณกวางนอย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
 

-  ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศกึษา (ปวช.) 
(1)  ชื่อผลงาน   โคมไฟสานใจรักษส่ิงแวดลอม  จากโรงเรียนวัดหนองพังตรุ  จังหวัดกาญจนบุรี 

(2)  ชื่อผลงาน   กระดาษมหัศจรรย โรงเรียนเทศบาล  1  ทรงพลวิทยา  จังหวัดราชบุรี   

(3)  ชื่อผลงาน   แจกันสวย  จากนักเรียนโรงเรียนทายางวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
 

-  ระดับอาชวีศึกษา  (ปวส.)/อุดมศึกษา  ไมมีผลงานสงเขารวมการประกวด 
 

-  ระดับชุมชน 
(1)  ชื่อผลงาน   ผอบ  จังหวัดสมุทรสงคราม   

(2)  ชื่อผลงาน   มิติตองใจ   ชุมชนยางหยอง จังหวัดเพชรบุรี  

(3)  ชื่อผลงาน   ไกรักษส่ิงแวดลอม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
 

  ประเภทเครื่องแตงกายจากวสัดุเหลือใช 
 

-  นักเรยีน / นักศกึษา / ประชาชนทั่วไป 
(1)  ชื่อผลงาน   สานรักสามัคคี  ทุกชีวีพนภัย  นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา  

จังหวัดกาญจนบุรี   

(2)  ชื่อผลงาน   ชุดใบตองใบตาลฯ  โรงเรียนอรุณประดิษฐ  จังหวัดเพชรบุรี  

(3)  ชื่อผลงาน  Sculpture Fruit (ผลไมแกะสลัก)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
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6.5.2  โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป 2552 ระดับประเทศ 
 

เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2552  ที่ผานมา  พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศณีรัศมิ์  พระวรชายาใน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จเปนองคประธานประทานถวยรางวัลใหกับผูชนะ

การประกวดโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  ป  2552  ระดับประเทศ  ณ  แฟชั่น

ฮอลล  ชั้น  1  หางสรรพสินคาสยามพารากอน  ถนนพระราม  1  กรุงเทพมหานคร  ผลงานสรางสรรค

ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใชที่เปนตัวแทนของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ที่เขารวมการประกวด

สรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  ป  2552  ระดับประเทศ  และไดรับรางวัลในระดับประเทศนั้น  มี

ดังนี้ 
 

  ประเภทสิ่งประดิษฐทัว่ไป 
-  ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศกึษา (ปวช.)  ชื่อผลงาน   โคมไฟสานใจรักษส่ิงแวดลอม  

จังหวัดกาญจนบุรี  ไดรับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 
 

-  ระดับชุมชน   
(1)  ชื่อผลงาน  มิติตองใจ   จังหวัดเพชรบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

(2)  ชื่อผลงาน   ไกรักษส่ิงแวดลอม  จงัหวัดประจวบคีรีขันธไดรับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 
 

  ประเภทเครื่องแตงกายจากวสัดุเหลือใช 
-  นักเรยีน / นักศกึษา / ประชาชนทั่วไป  ชื่อผลงาน   Sculpture  Fruit  (ผลไมแกะสลัก)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซด  สสภ.8  http://www.envwest.com/ 

ภาพที่  6-14  โคมไฟสานใจรักษ
ส่ิงแวดลอม  จ.กาญจนบุรี 

ภาพที่  6-15  ไกรักษส่ิงแวดลอม 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

ภาพที่  6-16  Sculpture  
Fruit  (ผลไมแกะสลัก) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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6.5.3  โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค  ป  2552 
 

โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค  ป  2552  เปนโครงการที่สรางการมีสวนรวมของ

นักเรียนในโรงเรียนตางๆ  ในการบริหารจัดการปญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของตนเอง  และรวมถึง

ชุมชนโดยรอบดวย  โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางในการดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล  ลดปริมาณขยะที่

จะตองนําไปทิ้งขยะที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลไดจะไดนําเขาสูกระบวนการรีไซเคิล  โดยผานธนาคารขยะ

รีไซเคิล ลดพลังงานและทรัพยากรที่จะตองสูญเสียไปหากตองมีการผลิตขึ้นมาใหม  สรางจิตสํานึกในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  สํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาค  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  จึงไดจัดใหมีการประกวด

ธนาคารขยะรีไซเคิลข้ึน  ทั้ง  3  ระดับ  คือ  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ  เพื่อเปนการปลูก

ฝงนิสัยในการคัดแยกขยะ  ใหกับนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนของชาติ  และเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณของ

โรงเรียนที่ไดดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล  เพื่อเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอื่นๆ  และชุมชนในพื้นที่ตอไป 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดดําเนินโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค  ป  

2552  โดยมีโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ในระดับจังหวัด  จากจังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  

จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เขารวมการประกวด  โดยแบงการ

ประกวดออกเปน  2  ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  โดยเมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  

–  4  สิงหาคม  2552  คณะกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาคไดตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่

ชนะเลิศของแตละจังหวัด  เพื่อคนหาธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนที่จะเปนตัวแทนในระดับภาค  ผลการ

ตัดสิน  มีดังนี้ 
 

  ระดับประถมศึกษา 
-  อันดับที่  1   โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย  (สังฆประชาอุทิศ)  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ 

-  อันดับที่  2   โรงเรียนบานวังกระแจะ  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 

-  อันดับที่  3   โรงเรียนเทศบาล  1  ทรงพลวิทยา  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 
 

  ระดับมัธยมศึกษา 
-  อันดับที่  1  โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 

-  อันดับที่  2  โรงเรียนวัดดอนตูม  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

-  อันดับที่  3  โรงเรียนอาวนอยวิทยานิคม  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ 

 



 

6 - 28 

วันที่  14  กันยายน  2552  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดจัดใหมีพิธีมอบใบประกาศ  และ

การแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล  ของโรงเรียนที่เขารวมการประกวด

ธนาคารขยะรีไซเคิล  ระดับภาค  ณ  หองกัลปพฤกษ  โรงแรมเวสเทรินสแกรนดราชบุรี  เพื่อเปนการ

แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานและนํากลับไปประยุกตใชกับธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนของ

ตน  โดยไดรับเกียรติจาก  ดร.กฤษณา  เชยพันธุ  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  เปนประธาน

ในการมอบใบประกาศ  และผูอํานวยการของโรงเรียนที่ไดรับรางวัลในระดับใหเกียรติมารับมอบใบประกาศ

ดวยตัวทานเอง  และในการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล  นั้น

ก็ไดรับความสนใจจากทานผูอํานวยการโรงเรียน  อาจารย  และนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก 

 

  
ภาพที่  6-17  พิธีมอบใบประกาศและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การดําเนนิงานโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค  ป  2552 

 

 

6.5.4  โครงการชุมชนสีเขียว 
 

โครงการชุมชนสีเขียว เปนโครงการที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  รวมกับกรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม  และเทศบาลตําบล

กระดังงา  รวมกันดําเนินการในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่เทศบาลตําบลกระดังงา  อําเภอบาง

คนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ  ตอไป 

การมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันดําเนินโครงการชุมชนสีเขียว  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 

ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ  โดยการมีสวนรวมของชุมชน  ดังนี้ 

(1)  27  มีนาคม  2552  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการขยายเครือขายดานสิ่งแวดลอม  

ณ  ต.กระดังงา  จ.สมุทรสงคราม  เพื่อเปนการขยายเครือขายปุยหมักจากเศษอาหาร และหารือกันถึงขอ

ปญหา แนวทางแกไข และแนวทางการดําเนินงานตอๆ  ไป  โดยจากการประชุมไดมีการตั้งคณะกรรมการ
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เครือขายปุยหมักจากเศษอาหาร  โดยมีนางสุธีรา  บุญเดช  เปนประธานกลุม  มีการขยายกิจกรรม  โดยได

เชิญวิทยากรจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อําเภอบางคนทีมาเปนวิทยากรให

ความรูในเรื่องของการปลูกผักไรดิน  การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ  การเพาะเห็ดโอง  เปนตน 

(2)  18  พฤษภาคม  2552  จัดอบรมเร่ืองสิ่งแวดลอมดีเร่ิมที่บานใหกับชาวแฟลตตํารวจ  สถานี

ตํารวจภูธรอําเภอบางคนที  และชุมชนเทศบาลตําบลกระดังงา  เพื่อเปนการขยายความรูและสรางการมี

สวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่เทศบาลตําบลกระดังงา  โดยในชวงบายยังจัดใหมีการสาธิตการ

ทําน้ํายาเอนกประสงคที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอีกดวย 

(3)  22  มิถุนายน  2552  จัดอบรมการทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  โดยวิทยากรจากโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรอารีรักษ  จังหวัดราชบุรี  มาใหความรูในการนําถุงน้ํายาปรับผานุม  มาทําของเลน  (ปอง

เปง)  การทําโมบายปลาจากขวดน้ํา/ขวดนม 

(4)  โครงการกระดังงาเขียวไดดวยมือเรา  มีวัตถุประสงค  เพื่อใหชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

กระดังงา  ไดดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ  และรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนของตนเอง  เพื่อใหเกิด

ความยั่งยืนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนของตน  ในการดําเนินโครงการกระดังงาเขียวไดดวยมือเรา  

ไดใหแตละชุมชนเสนอโครงการในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเอง  เขารวมการประเมิน  โดย

คณะกรรมการประเมินโครงการกระดังงาเขียวไดดวยมือเรา  ซึ่งไดรับความสนใจจากชุมชนตางๆ  ในพื้นที่

เทศบาลตําบลกระดังงา  เสนอโครงการเพื่อรวมการประเมิน  ดังนี้ 
 

  ชุมชนเกาะแกวพัฒนา  โครงการ  “เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 

  

ภาพที่  6-18  การตรวจประเมินผลการดําเนินโครงการ  “กระดังงาเขียวไดดวยมือเรา”   

 
  ชุมชน  7  8  9  รมไทรพัฒนา  โครงการ “7 8 9  รมไทรพัฒนา  รวมรักษาสุขภาพ”   

 

  ชุมชน เกาะใหญรวมใจพัฒนา  โครงการ “ลดขยะ  เพิ่มมูลคา”   
 

  ชุมชนกระดังงารวมใจ  โครงการ  “กระดังงารวมใจภักด์ิ  รักษสิ่งแวดลอม”   
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ผลการดําเนินงานไดมีการจัดอบรมการทําน้ํายาทําความสะอาดเอนกประสงคจากน้ําหมัก

จุลินทรีย  ใหกับสมาชิกและผูสนใจ  จํานวน  2  คร้ัง  มีการเชิญชวนสมาชิกเขารวมโครงการ  ในการทําปุย

หมักจากเศษอาหารที่ยอยสลายได  ซึ่งเปนการลดปริมาณขยะของชุมชน  และการใชน้ํายาทําความสะอาด

เอกนกประสงคที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมก็สงผลดีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนดวย 

 

6.5.5  โครงการ  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม 
 

โครงการ  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  เปนโครงการที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ดําเนินการโดย

การสงเสริมบทบาทของผูหญิงในการอบรมปลูกฝงจิตสํานึก  และสรางการมีสวนรวมของสมาชิกใน

ครอบครัวตอการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สงเสริมศักยภาพของผูหญิงในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชน  อีกทั้งจะเปนการใหความรู  สราง

ความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

อีกครั้งกับการอบรม  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  โดยคราวนี้สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ได

ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  ข้ึน 
 

โครงการ  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  จังหวัดเพชรบุรี  โดยไดดําเนินการอบรม  ญ  หญิงรักษ

ส่ิงแวดลอม  ใหกับเครือขายตางๆ  ในจังหวัดเพชรบุรี  และมีเครือขาย  ทสม.  จากจังหวัดราชบุรี  และ

เครือขาย  ทสม.  จากจังหวัดเพชรบุรี  เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2552  

ณ  หองประชุมเพทาย  โรงแรมรอยัลไดมอน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยไดรับเกียรติจาก  นางสาวสุมล  สุตะ

วิริยะวัฒน  สมาชิกวุฒิสภา  จังหวัดเพชรบุรี  ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด  ตอดวยปาฐกถาพิเศษ  เร่ือง  

บทบาทหญิงไทย  หัวใจรักษส่ิงแวดลอม  โดยนางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน  การบรรยาย  หัวขอ  ภาวะ

โลกรอน  โดย  ดร.อําไพ  หรคุณารักษ  ผูจัดการสวนงานโครงการดานแหลงน้ําระหวางประเทศในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟก  โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ  ในภาคบายเปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ  

โดยชวงแรกเปนการบรรยายการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสไตลแมบานญี่ปุน  บรรยายโดย           

นางโนริโกะ  โยเนดะ  ทีมงานอาสาสมัครอาวุโส ประจําสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  และการบรรยาย  

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสไตลแมบานไทยและฝกปฏิบัติการทํากระเปาจากกลองนม  โดย      

นางนงลักษณ  พรหมสถิต  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
 

โครงการ  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  เทศบาลตําบลกระจับ  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  โดยได

ดําเนินการอบรม  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  ใหกับเครือขาย  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2552  โดยมี       

นายธนกร  ขุนทองแกว  ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ  เปนประธานในพิธีเปดการอบรม  โดยมีผูเขารวม

ฝกอบรม ประมาณ  60  คน  จากชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลกระจับ  ในการฝกอบรมครั้งนี้  ไดมีการให
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ความรู  สรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ทั้งเรื่องของ  ภาวะโลกรอน,      

ญ หญิงชวยได  ใหโลกคลายรอน,  แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน,  การฝกปฏิบัติ  การทํา

กระเปาจากกลองนม  ซึ่งไดรับความสนใจและเสียงตอบรับเปนอยางดีจากผูเขารับการฝกอบรม  ซึ่งหลายๆ

ทาน  มีความเห็นวาเปนเรื่องที่ดีที่จะปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

โดยเริ่มจากระดับครัวเรือน  และอยากที่จะใหมีการฝกอบรม  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  ในพื้นที่อ่ืนๆ  ดวย  

เพื่อจะไดสรางและขยายเครือขาย  ญ  หญิง  รักษส่ิงแวดลอม  และที่สําคัญคือ  อยากใหเพิ่มระยะเวลา

การฝกอบรม  รวมถึงทุกคนยังไดใหสัญญาใจวาจะนําความรูที่ไดในวันนี้  ไปประยุกตใชในชีวิตประจํา  

และเผยแพรตอๆ  กันไปดวย 
 

นอกจากนี้แลวสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ยังไดรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  

ดําเนินการอบรม  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  ใหกับเครือขาย  ญ  หญิงในพื้นที่  อําเภอปากทอ  จังหวัด

ราชบุรี  โดยไดดําเนินการฝกอบรมเมื่อวันที่  30-31  มีนาคม  2552  ณ  ภูผาผึ้งรีสอรท  อําเภอสวนผึ้ง  

จังหวัดราชบุรี  โดยมีนายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  ใหเกรียติเปน

ประธานในพิธีเปดการฝกอบรม  มีผูเขารับการอบรมประมาณ  170  คน  โดยมีหัวขอในการบรรยายดังนี้  

การอนุรักษส่ิงแวดลอมในครัวเรือน  บทบาทของผูหญิงกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน  การฝกปฏิบัติการ

จัดการของเหลือใชในครัวเรือน  ในวันที่  31  มีนาคม  2552  ซึ่งเปนวันที่  2  ของการอบรม  มีการบรรยาย

ในหัวขอการวางแผนขับเคลื่อนเครือขาย  ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม  โดยทีมวิทยากรการบรรยายจาก

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  และจากการวางแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนเครือขาย  ญ  หญิงรักษ

ส่ิงแวดลอม  ไดมีการติดตามผลการฝกอบรม  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2552  ณ  ที่วาการอําเภอปากทอ  

จังหวัดราชบุรี  ในวันเดียวกันนี้ยังมีการฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑลดโลกรอนจากวัสดุเหลือใชในครัวเรือน

ดวย 

 

  

ภาพที่  6-19  โครงการ ญ  หญิงรักษส่ิงแวดลอม   
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6.5.6  เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติแอละสิ่งแวดลอมหมูบาน  (ทสม.)  เปนการสราง

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม มีเปาหมายใหทุกหมูบานมีอาสาสมัคร  ทสม.  ในหมูบาน  เพื่อเปนแกนนําและผูประสาน

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน และในระดับอ่ืนๆ  ตามลําดับ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดสนับสนุนดานองคความรูเพื่อใหอาสาสมัคร  ทสม.  นําไป

ประยุกตใชในพื้นที่ของตน โดยไดมีการจัดการฝกอบรมโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

เครือขาย อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน  (ทสม.)  หลักสูตร  “มาตรฐาน

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” วันที่14-15  พฤษภาคม  2552  ณ  วังสิงห

รีสอรท  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  มีสมาชิกเครือขาย  ทสม.  จากจังหวัดตางๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบของ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  เขารวมการฝกอบรม  จํานวน  84  คน  โดยในการอบรมไดมีการใหความรู

ในเรื่องของบทบาทของ  ทสม.  การขับเคลื่อนงานของเครือขาย  ทสม. บทบาทของ  ทสม.  ในการเฝาระวัง

และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ในการหนุนเสริมเครือขาย  ทสม.  ซึ่ง

จากการประเมินผลการอบรมเครือขาย  ทสม.  ที่เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น 

 

  

  

ภาพที่  6-20  เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
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6.5.7  รายการวิทยุกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวัดราชบุรี 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดจัดใหมีโครงการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย  จังหัดราชบุรี  วิทยุผานระบบ  AM  คลื่นความถี่  1593  KHz  และ  FM  คลื่นความถี่  

101.75  MHz  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธบทบาท  ภารกิจของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  และความรู

หรือขาวสารดานสิ่งแวดลอมที่เปนปจจุบันสูประชาชน  โดยไดใหเจาหนาที่ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  

8  จากกลุมงานตางๆ  สับเปลี่ยนหมุนเวียนในการดําเนินรายการ  ทั้ง  2  รายการ  คือ  รายการสานฝนวัน

ฟาใส  กระจายเสียงทุกวันพุธ  เวลา  09.30 – 10.00 น.  และรายการ สวท.ราชบุรี  รวมใจ  ชวยโลก  ชวย

เรา  รักษโลก  ลดรอน  กระจายเสียงทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 11.30-12.00 น. 
 

6.5.8  โครงการสานเสวนาจัดทําแนวทางการลดปริมาณการใชถุงพลาสติก 
(ถุงหิ้วกอบแก็บ)  ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

 

โครงการสานเสวนาจัดทําแนวทางการลดปริมาณการใชถุงพลาสติก  (ถุงหิ้วกอบแก็บ)  เปน

แนวทางในการสงเสริมใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการใชถุงพลาสติก  (ถุงหิ้วกอบแกบ)  ไดรับความรู

ความเขาใจในกระบวนการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี  และวิธีการอื่นๆ  ใน

การลดปริมาณการใชถุงพลาสติก  (ถุงหิ้วกอบแกบ)  ตามที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการ

นําเสนอในเวทีสานเสวนา  โดยในโครงการจะดําเนินการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะหสถานการณปญหา

ปริมาณการใชถุงพลาสติก  ในสถาบันอุดมศึกษาเปาหมาย  ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันตก  ที่สํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่  8  รับผิดชอบ  มีสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเขารวม  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  

จ.กาญจนบุรี  โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  รวมกันดําเนินโครงการ 

การอบรม  “การจัดการขยะ โดยกระบวนการสานเสวนา”  ภายใตโครงการสานเสวนาจัดทําแนว

ทางการลดปริมาณการใชถุงพลาสติก  (ถุงกอบแกบ)  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  9-10  

มีนาคม  2552  ณ  หองประชุมอาคาร  9  ชั้น  3  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  โดยมี

จํานวนผูเขารับการอบรม  ประมาณ  234  คน  ประกอบดวยนักศึกษา  คณาจารยและเจาหนาที่ของ

มหาวิทยาลัย  รวมถึงกลุมพอคาแมคา  (ผูประกอบการ)  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีเขารวม

การอบรมครั้งนี้ดวย  โดยในการอบรมไดเชิญวิทยาการมาใหความรูในหัวขอตางๆ  เชน  ความรูเบื้องตน

การปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี,  แนว

ทางการสานเสวนา  เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง,  สถานการณ  ปริมาณขยะ  และภาวะโลกรอน,  ลดทิ้ง  

ลดใช ถุงใหญใบเดียว และการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีการจัดเวทีสานเสวนา จํานวน 3 กลุม ไดแก 
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(1)  เวทีสานเสวนากลุมผูประกอบการ โครงการสานเสวนาจัดทําแนวทางการลดปริมาณการใช

ถุงพลาสติก  (ถุงกอบแกบ)  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2552  มี

ผูประกอบการเขารวมประมาณ  33  คน 

(2)  เวทีสานเสวนากลุมอาจารย  เจาหนาที่ และนักศึกษา โครงการสานเสวนาจัดทําแนวทางการ

ลดปริมาณการใชถุงพลาสติก  (ถุงกอบแกบ)  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  

2552  มีผูเขารวมประมาณ  133  คน 

(3)  เวทีสานเสวนารวมทุกภาคสวน  โครงการสานเสวนาจัดทําแนวทางการลดปริมาณการใช

ถุงพลาสติก  (ถุงกอบแกบ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2552  มีผูเขารวม

ประมาณ  111  คน 

สัปดาหรณรงคลดปริมาณการใชถุงพลาสติก  (ถุงกอบแกบ)  ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎ

กาญจนบุรี  โดยไดจัดใหมีการเดินรณรงคลดการใชถุงพลาสติก  (ถุงกอบแกบ)  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  

2552  มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ  361  คน  เดินขบวนรณรงคไปตามถนนสายตางๆ  ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

  

  

ภาพที่  6-21  โครงการสานเสวนาจัดทําแนวทางการลดปริมาณการใชถุงพลาสติก 
(ถุงหิ้วกอบแก็บ)  ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
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6.5.9  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในป  2552  ดําเนินงานมาเปน

ปที่  3  โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  โดยในปงบประมาณ  2552 นี้  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  8  ไดกําหนดเปาหมาย  จํานวน

ผูเขารับการอบรม  ทั้งหมด  50  คน  โดยมีวัตถุประสงคในการอบรมเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง  มีความเปนรูปธรรมและ

สอดคลองกับสภาพของพื้นที่ภายใตหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  เปนการเสริมสรางแนวคิด  วิสัยทัศน  และ

เพิ่มขีดความสามารถ  ดานกระบวนการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพของพื้นที่  และให

บุคคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมระดับทองถิ่นได 
 

ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ป  2552  ไดดําเนินการจัดการอบรม  จํานวน  1  รุน มีผูเขารับการฝกอบรม

ทั้งสิ้น  51  คน  จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  35  แหง  เมื่อวันที่  18-20  มีนาคม  2552  ณ  โรงแรม

โกลเดนบีชชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  โดยผูเขารับการอบรมจะไดรับความรู  ในเรื่องของการจัดการขยะมูล

ฝอยโดยชุมชน  อปท.กับการแกไขปญหาเหตุรองเรียน  การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  อปท.กับแนวทางการบริหารจัดการลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน  และกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  โดยสรุปแลวผูเขารับกาฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหัวขอที่ใหความรูเพิ่มข้ึน  และมีความพึง

พอใจตอการดําเนินการฝกอบรม  วิทยากร  และหลักสูตร อยูในระดับมาก 
 

  

ภาพที่  6-22  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
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