


         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) ก-1 

คํานํา 

คํานาํ 
 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้
จัดทํารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553  ในพ้ืนที่  3  ลุ่มนํ้าหลัก  คือ  ลุ่มนํ้าแม่กลอง  
ลุ่มนํ้าเพชรบุรี  และลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในรอบปี
ที่ผ่านมา 

สาระสําคัญในรายงานฉบับน้ี  รวบรวมประมวลผลจากการติดตาม  ตรวจสอบ  และเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  ข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ  ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ  ข้อมูลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  และข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไปในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  (จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  ขอขอบคุณเป็นอย่างย่ิงไว้  ณ  โอกาสนี้ที่หน่วยงานต่างๆ  ได้
สนับสนุนข้อมูลในการจัดทํารายงาน  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม   รวมทั้ ง นักศึกษา   และประชาชนทั่ ว ไปได้ เข้ า ใจและตระหนักในความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) ก-2 

สา
รบ

ญั
 

สารบัญ 
 
 

หน้า 
 
คํานาํ             ก-1 
 

สารบัญ             ก-2 
 

สารบัญตาราง            ก-4 
 

สารบัญภาพ            ก-6 
 
บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1.1  ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า         1-2 
1.2  ทรัพยากรนํ้า          1-4 
1.3  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง        1-13 
1.4  การใช้ประโยชน์ที่ดิน          1-16 

 
บทที่  2  คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
 

2.1  สถานการณ์คุณภาพนํ้าผิวดิน         2-1 
2.2  สถานการณ์ระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย      2-6 
2.3  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย        2-11 
2.4  สถานการณ์คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง        2-12 
2.5  สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ       2-13 

 
บทที่  3  ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 
 

3.1  กากนํ้าตาลไหลลงแม่นํ้าแม่กลอง        3-1 
3.2  นํ้าเสียคลองรางกระด่ี         3-3 
3.3  ปัญหาน้ําเน่าเสียในคลองประดู่        3-6 
3.4  สถานการณ์เรื่องร้องเรียน         3-8 
3.5  สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง   3-8 
 
 
 
 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) ก-3 

สารบัญ
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

หน้า 
 
บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4.1  พ้ืนที่ชุ่มนํ้า  (Wetlands)         4-1 
4.2  พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม         4-3 
4.3  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ  4-8 

มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการดําเนินโครงการ  (POST  EIA) 
4.4  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสยีชุมชนและ   4-13 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด 

4.5  ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน   4-15 
ISO/IEC 17025:2005 

4.6  การพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอ้มระดับภาค      4-19 
4.7  การมีส่วนร่วม          4-22 

 
บทที่  5  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศลิปกรรม 
 

5.1  สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม       5-1 
5.2  โครงการจัดทําฐานข้อมลูส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีสว่นร่วมของประชาชน  5-5 

 
ภาคผนวก 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

คณะผู้จัดทาํ 
 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) ก-4 

สา
รบ

ญั
ตา

รา
ง 

สารบัญตาราง 
 
 

หน้า 
 
ตารางที่  1-1  พ้ืนที่ป่าไม้  พ.ศ. 2548-2551       1-1 
ตารางที่  1-2  จํานวนป่าอนุรักษ์แต่ละประเภทในพ้ืนที่รับผิดชอบ  พ.ศ.  2552   1-2 
ตารางที่  1-3  จํานวนคร้ังการเกิดไฟป่าและพ้ืนที่ที่เสียหาย พ.ศ. 2548-2552    1-2 
ตารางที่  1-4  สถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าฝน        1-5 

(ที่มีข้อมลูการสํารวจปริมาณนํ้าฝนในเดือนเมษายน  2552-มีนาคม  2553) 
ตารางที่  1-5  ผลตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนรายเดือนแยกรายสถานีลุ่มนํ้าแม่กลอง  ปี  2552  1-6 
ตารางที่  1-6  ผลตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนรายเดือนแยกรายสถานีลุ่มนํ้าเพชรบุรี  ปี  2552  1-7 
ตารางที่  1-7  ผลตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนรายเดือนแยกรายสถานี     1-8 

ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ปี  2552 
ตารางที่  1-8  สถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าท่า  (ทีม่ีข้อมูลการสํารวจปริมาณนํ้าท่าในปี  2552)  1-9 
ตารางที่  1-9  ผลตรวจวัดปริมาณนํ้าท่ารายเดือนแยกรายสถานีลุ่มนํ้าแม่กลอง  ปี  2552  1-10 
ตารางที่  1-10  ผลตรวจวัดปริมาณนํ้าท่ารายเดือนแยกรายสถานีลุ่มนํ้าเพชรบุรี  ปี  2552  1-11 
ตารางที่  1-11  ผลตรวจวัดปริมาณนํ้าท่ารายเดือนแยกรายสถานี     1-12 

 ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ปี  2552 
ตารางที่  1-12  พ้ืนที่ป่าชายเลน  พ.ศ. 2548-2552       1-13 
ตารางที่  1-13  ข้อมลูสัตว์ทะเลหายาก        1-14 
ตารางที่  1-14  พ้ืนที่ทีม่ีการกัดเซาะชายฝั่งทะเล       1-14 
ตารางที่  1-15  แสดงการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ สสภ.8  1-16 
ตารางที่  2-1  ระบบบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนที่รบัผิดชอบของ  สสภ.8     2-6 
ตารางที่  2-2  แสดงข้อมูลทีต่รวจวิเคราะห์  และเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด    2-9 
ตารางที่  2-3  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ปี 2553    2-10 
ตารางที่  2-4  ปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่เก็บขนได้ พ.ศ. 2552   2-11 
ตารางที่  2-5  คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง  พ.ศ. 2552       2-12 
ตารางที่  2-6  คุณภาพอากาศบริเวณศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1  ปี  2552    2-13 
ตารางที่  4-1  สถานภาพโครงการเหมืองแร่  พ.ศ.  2552      4-9 
ตารางที่  4-2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการของผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร่   4-10 
ตารางที่  4-3  สถานภาพโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย  พ.ศ.  2552    4-11 
ตารางที่  4-4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการของผู้ประกอบการโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 4-11 
 
 
 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) ก-5 

สารบัญ
ภาพ 

สารบัญภาพ 
 
 

หน้า 
 
ภาพที่  1-1  กราฟแสดงปริมาณนํ้าฝนลุ่มนํ้าแม่กลองรวมทั้งปีแยกรายสถานี ปี 2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 1-6 
ภาพที่  1-2  กราฟแสดงปริมาณนํ้าฝนลุ่มนํ้าเพชรบุรีรวมท้ังปีแยกรายสถานี ปี 2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 1-7 
ภาพที่  1-3  กราฟแสดงปริมาณนํ้าฝนลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกรวมทั้งปีแยกรายสถานี  1-8 

ปี  2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 
ภาพที่  1-4  กราฟแสดงปริมาณนํ้าท่าลุ่มนํ้าแม่กลองรวมทั้งปีแยกรายสถานี ปี 2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 1-10 
ภาพที่  1-5  กราฟแสดงปริมาณนํ้าท่าลุ่มนํ้าเพชรบุรีรวมท้ังปีแยกรายสถานี ปี 2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 1-11 
ภาพที่  1-6  กราฟแสดงปริมาณนํ้าท่าลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกรวมทั้งปีแยกรายสถานี  1-12 

ปี  2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 
ภาพที่  1-7  แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ สสภ.8   1-17 
ภาพที่  2-1  แผนภูมิแสดงสถานการณ์คุณภาพนํ้าทุกลุ่มนํ้า ปี  2549 – 2553    2-2 
ภาพที่  2-2  บริเวณปากแม่นํ้าแม่กลอง  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม    2-3 
ภาพที่  2-3  บริเวณนํ้าตกไทรโยคใหญ่  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี    2-3 
ภาพที่  2-4  บริเวณหมู่บ้านช้างไทรโยค  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี    2-4 
ภาพที่  2-5  บริเวณแม่นํ้ากุยบุรี  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    2-6 
ภาพที่  2-6  จํานวนคร้ังการตรวจวัดก๊าซโอโซน และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน   2-15 

ที่เกินค่ามาตรฐานที่กําหนด ต้ังแต่ปี 2548-2552 
ภาพที่  3-1  ถงัเก็บกากนํ้าตาลภายในโรงงาน       3-1 
ภาพที่  3-2  กากนํ้าตาลที่ล้นออกจากถัง        3-1 
ภาพที่  3-3  บริเวณที่กากนํ้าตาลไหลลงแม่นํ้าแม่กลอง      3-2 
ภาพที่  3-4  สภาพพ้ืนดินที่ปนเป้ือนกากนํ้าตาล       3-2 
ภาพที่  3-5  ภาพถ่ายบนเฮลิคอปเตอร์บริเวณโรงงาน  นํ้าตาลไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม  จํากัด  3-2 
ภาพที่  3-6  กระชังปลาที่เลี้ยงในแม่นํ้าแมก่ลอง       3-2 
ภาพที่  3-7  การเป่าอากาศเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในกระชังปลา     3-3 
ภาพที่  3-8  สภาพทั่วไปบริเวณคลองรางกระด่ี       3-3 
ภาพที่  3-9  โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกร้องเรียน       3-4 
ภาพที่  3-10  ท่อระบายนํ้าเสียและบ่อพักนํ้าเสียของโรงงาน      3-5 
ภาพที่  3-11  สภาพทั่วไปบริเวณคลองประดู่       3-6 
ภาพที่  3-12  แผนภูมิแสดงจํานวนเรื่องร้องเรียนปี 2553      3-8 
ภาพที่  3-13  แสดงผังลมและค่าจากการตรวจวัดที่สถานีบ้านชาวเหนือ    3-9 
ภาพที่  3-14  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี    3-10 
ภาพที่  3-15  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (ค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง) ปี 2552     3-11 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) ก-6 

สา
รบ

ญั
ภา

พ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
 

หน้า 
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บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

บทที่  1 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

1.1 ทรพัยากรป่าไม้และสตัวป์่า 
 
 

1.1.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  
(สสภ.8)  ทั้ง  5  จังหวัดเป็นข้อมูลที่นําเสนอข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ของแต่ละจังหวัดเปรียบเทียบย้อนหลังกับข้อมูล
ที่ปรากฏล่าสุด  ทั้งน้ีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านทรัพยากรป่าไม้  ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
จังหวัดว่ามีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร  
 

ตารางที่  1-1  พื้นที่ปา่ไม้  พ.ศ. 2548-2551 

จังหวัด 

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

พ้ืนที่ 

ป่า 

(ไร่) 

ร้อยละ 

ของ 

พ้ืนที่ 

จังหวัด 

พ้ืนที่ 

ป่า 

(ไร่) 

ร้อยละ 

ของ 

พ้ืนที่ 

จังหวัด 

พ้ืนที่ 

ป่า 

(ไร่) 

ร้อยละ 

ของ 

พ้ืนที่ 

จังหวัด 

พ้ืนที่ป่า 

(ไร่) 

ร้อยละ 

ของ 

พ้ืนที่ 

จังหวัด  

กาญจนบุรี 7,222,112.50 59.31 7,156,756.25 58.77 - - 7,678,169.75 63.05 

ราชบุรี 967,618.75 29.79 965,481.25 29.73 - - 1,097,368.75 33.79 

เพชรบุรี 2,045,718.78 52.58 2,045,118.75 52.56 - - 2,115,131.25 54.36 

สมุทรสงคราม 6,700.00 2.57 6,700.00 2.57 - - 12,650.00 4.86 

ประจวบคีรีขันธ ์ 1,371,606.25 34.46 1,364,487.50 34.29 - - 1,336,581.25 33.58 

 

ท่ีมา  :    สถิติการป่าไม้  ปี  2548-2551.  กรมป่าไม้  (www.forest.go.th) 
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บท
ที่ 

 1
  ท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติ 

ตารางที่  1-2  จํานวนปา่อนรุักษ์แต่ละประเภทในพื้นทีร่บัผิดชอบ  พ.ศ.  2552 

จังหวัด 

จํานวนป่าอนุรักษ์ (แห่ง) 

ป่าสงวน 

แห่งชาติ 1/ 

อุทยาน 

แห่งชาติ 2/ 

วนอุทยาน 

แห่งชาติ 2/ 

เขตรักษา 

พันธุ์สัตว์ป่า 2/ 

สวน 

รุกขชาติ  2/ 

เขตห้ามล่า 

สัตว์ป่า 3/ 

สวน 

พฤกษศาสตร์  3/ 

กาญจนบุรี 15 7 1 2 - 3 - 

ราชบุรี 7 1 1 1 1 3 2 

เพชรบุรี 15 1 2 - 1 2 - 

สมุทรสงคราม - - - - - - - 

ประจวบคีรีขันธ์ 20 5 6 1 - - - 

รวม 57 14 10 4 2 8 2 
 

ท่ีมา  :  1/   สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี  10  (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 
 2/   สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี  3  (บ้านโป่ง)  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช 
 3/   สถิติกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช  ปี  2552 
 

ตารางที่  1-3  จํานวนคร้ังการเกิดไฟป่าและพืน้ที่ทีเ่สียหาย พ.ศ. 2548-2552 

จังหวัด 

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ.2552 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนท่ี 

เสียหาย 

(ไร่) 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนท่ี 

เสียหาย 

(ไร่) 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนท่ี 

เสียหาย 

(ไร่) 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนท่ี 

เสียหาย 

(ไร่) 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนท่ี 

เสียหาย 

(ไร่) 

กาญจนบุรี 223 3,215 71 1,027 138 2,040 92 2,861 78 809 
ราชบุรี 148 4,293 45 701 93 981 37 544 56 747 
เพชรบุรี 81 1,501 38 250 132 2,764 101 1,795 79 1,809 
ประจวบคีรีขันธ์ 211 8,794 29 635 149 4,328 82 2,093 94 1,942 

รวม 663 17,803 183 2,613 512 10,113 312 7,293 307 5,307 
 

ท่ีมา  :  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี  3  (บ้านโป่ง)  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช 
 
 

1.1.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชระบุข้อมูลด้านสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สสภ.8  ทั้ง  5  จังหวัด  (เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  3  แห่ง  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  8  แห่ง  
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  3  แห่ง  และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์  2  แห่ง)  ดังน้ี 

 

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่แม่น้ําภาชี 
 

สัตว์ป่าสงวนที่หายาก  เช่น  สมเสร็จ  เก้งหม้อ  ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนล่างพ้ืนที่เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าแม่นํ้าภาชี  เลียงผา  พบในบริเวณภูเขาสูงชันทั่วไปของพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุฯ  เช่น  เขาพุนํ้าร้อน  
เขาจารุณีย์  เขาลําบัวทอง  สัตว์อ่ืนๆ  ที่สําคัญได้แก่  กระทิง  หมี  วัวแดง  ส่วนใหญ่อยู่บริเวณป่าดิบแล้ง
ตอนล่างของเขตรักษาพันธ์ุฯ  เสือ  เก้ง  กวาง  และสัตว์เล็กๆ  พบกระจายทั่วไปของพ้ืนที่  โดยแยกเป็นสัตว์
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เลี้ยงลูกด้วยนม  93  ชนิด สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก  11  ชนิด  สัตว์เลื้อยคลาน  31  ชนิด  และปลา  21  
ชนิด 

เขตรักษาพันธ์ุฯ  บริเวณตอนกลางและตอนล่าง  ที่มีพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์  สามารถพบเห็น
นกได้หลายชนิด  เช่น  นกแก้ว  นกแกง  นกกาฮัง  นกเงือกกรามช้าง  นกเงือกกรามช้างปากเรียบ  นกเงือกสี
นํ้าตาล  นกแซวสวรรค์  นกแก๊ก  พบในบริเวณ  ลําห้วยสวนพลู  ลําห้วยพุนํ้าร้อน  นกจาบคาเคราสีนํ้าเงิน  
นกจาบคาเคราแดง  พบในบริเวณเขตรักษาพันธ์ุฯ  และหลังสํานักงานเขตรักษาพันธ์ุฯ  และนกชนิดอ่ืนๆ  รวม
ทั้งสิ้นจํานวน  186  ชนิด  (สํารวจเริ่มจากปี  2539-2540) 

 

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เขาสลักพระ 
 

สัตว์ป่าในบริเวณรอบๆ  แนวเขตรักษาพันธ์ุฯ  ที่พบร่องรอยอยู่บ้างก็มี  ช้าง  เสือโคร่ง  หมี  
กระทิง  วัวแดง  กวาง  เก้ง  หมูป่า  หมาป่า  ชะมด  ลิง  เม่น  ชะนี  กระรอก  ฯลฯ  งูทั้งชนิดมีพิษและไม่มี
พิษ  นกชนิดต่างๆ  มากกว่า  100  ชนิด  ผีเสื้อชนิดต่างๆ  มากกว่า  100  ชนิด  แมลงปอมากกว่า  20  ชนิด 

 

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก 
 

สัตว์ป่าที่ปรากฏมีหลายชนิด  โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวน  เช่น  เลียงผา  ควายป่า  เน้ือทราย  
ละมั่ง  และกระซู่  ยังมีร่องรอยและรายงานการพบเห็นอยู่ตามแหล่งต่างๆ  ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครองอ่ืนๆ  ที่พบ
ได้แก่  ช้างป่า  กระทิง  วัวแดง  กวาง เก้ง เสือชนิดต่างๆ หมี ค่าง บ่าง ชะนี ลิงชนิดต่างๆ  พญากระรอก 
ลิงลม สมเสร็จ ชะมด อีเห็นต่างๆ หมีขอ ลิ่น และสัตว์อ่ืนหลายชนิดรวมทั้ง ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ฟ้าพญาลอ เป็ด
หงษ์ เป็ดก่า นกกระทาดง นกเงือกชนิดต่างๆ นกหัวขวานต่างๆ นกแก้ว นกขุนทอง นกพญาไฟ ฯลฯ ก็พบมาก
ในป่าแห่งน้ี 

สัตว์ป่าที่มีจํานวนมากและพบเห็นบ่อยๆ ได้แก่ กระทิง ช้างป่า กวาง และเก้ง ตามทุ่งหญ้า
และแหล่งดินโป่ง ตามทางรถและทางเดินด่านสัตว์ก็จะพบชะมด อีเห็น และรอยเท้าเสือโคร่ง เป็นจํานวนมาก
ในบริเวณป่าโปร่ง และป่าไผ่ ก็จะพบเห็นไก่ป่า ไก่ฟ้าหลังเทา เก้ง และกวาง โดยไม่ยาก ส่วนนกชนิดต่างๆ 
และชะนีจะได้ยินเสียงร้องหรือเห็นตัวในป่าทั่วไป 

 

  สถานีพัฒนาและส่งเสรมิการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้าํพุ 
 

ชนิดของสัตว์ป่าที่สํารวจพบมีทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวนที่พบ คือ 
เลียงผา สัตว์ป่าคุ้มครองที่พบ ได้แก่ ช้างป่า เลียงผา เสือ หมี เม่น กวาง อีเห็น อีเก้งหรือฟาน ชะมด หมูป่า ลิง 
ชะนี กระรอก กระแต ตะกวด เหี้ย งูชนิดต่าง ๆ ไก่ป่า และนกเท่าที่สํารวจพบมีนกประมาณ 100 ชนิด เช่น 
นกแก๊ก นกแซงแซว นกกวัก นกหัวขวาน นกยาง นกขุนแผน เป็นต้น  

สัตว์ป่าที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขานํ้าพุนํามาเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุ 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้แก่ วัวแดง กวาง เน้ือทราย หมูป่า เม่น ลิง นกยูง ไก่ฟ้า ชนิดต่าง ๆ และนกหลาย
ชนิด 

 

  สถานีพัฒนาและส่งเสรมิการอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุร ีจังหวัดราชบรุี 
 

ในบริเวณพ้ืนที่ต้ังสถานีฯ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจําพวก เก้ง เม่น ชะมด อีเห็น กระรอก 
กระแต ฯลฯ สัตว์ปีกที่พบ ได้แก่ ไก่ป่าตุ้มหูแกง ไก่ฟ้าชนิดต่าง ๆ ส่วนนกและสัตว์ชนิดอ่ืนอยู่ในระหว่างการ
สํารวจ 
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บท
ที่ 

 1
  ท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติ 

  สถานีเพาะเลีย้งสัตว์ปา่ห้วยทราย 
 

สัตว์ป่าที่พบ ไก่ป่า , นกชนิดต่างๆ เช่น นกกางเขนบ้าน , นกกางเขนดง , นกกระแตแต้แว๊ด 
เป็นต้น 

 

  สถานีเพาะเลีย้งสัตว์ปา่เขาประทับช้าง 
 

สัตว์ป่าที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ : เก้ง ลิง ไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยง
และขยายพันธ์ุ ได้แก่ : กวาง เก้ง ละองละมั่ง เน้ือทราย ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่า ไก่ฟ้าหลังเทา นก
ยูก นกหว้า และสถานีฯ ได้ทําการศึกษาเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุสัตว์ป่าเฉพาะชนิดเป็นพิเศษ คือ เลียงผา 
และสัตว์ป่าตระกูลแมวป่าอีก 6 ชนิด คือ เสือลายเมฆ เสือโคร่ง เสือดาวหรือเสือดํา เสือปลา เสือไฟ และแมว
ดาว  

 

  สถานีเพาะเลีย้งสัตว์ปา่เขาสน 
 

มีสัตว์ป่าในธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น ไก่ป่า กระต่ายป่า อีเห็น ชะมด แย้ ลิงแสม 
กระรอก เม่น เป็นต้น นกชนิดต่างๆ เช่น นกกระรางหัวหงอก นกอีเสือ นกกระรางหัวขวาน นกกระราง
สร้อยคอใหญ่ นกแซงแซว เป็นต้น สัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยง มีทั้งหมด 66 ชนิด 691 ตัว (ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 2551) 

 
 

1.2 ทรพัยากรน้ํา 

 
ในพ้ืนที่  สสภ.8  ประกอบด้วย  3  ลุ่มนํ้าหลัก  คือ  ลุ่มนํ้าแม่กลอง  ลุ่มนํ้าเพชรบุรี  และลุ่มนํ้า

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ซึ่งข้อมูลสภาพฝนและสภาพน้ําท่า  จากศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาค
ตะวันตก  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2552 – วันที่  31  
มีนาคม  2553  สามารถสรุปผลการตรวจวัดดังน้ี 
 

1.2.1 ปริมาณน้ําฝน 
 
ภาคตะวันตกมีข้อมูลการสํารวจปริมาณนํ้าฝนจากสถานีสํารวจปริมาณนํ้าฝน  จํานวนทั้งสิ้น  28  

สถานี  โดยแยกเป็นสถานีสํารวจปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง  จํานวน  13  สถานี  ลุ่มนํ้าเพชรบุรี  
จํานวน  9  สถานี  และลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  จํานวน  6  สถานี  รายละเอียดดังตารางที่  1-4 
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บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตารางที่ 1-4 สถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (ที่มีข้อมูลการสํารวจปริมาณน้ําฝนในเดือนเมษายน 2552-มีนาคม 2553) 
 

ลุ่มน้ํา สถานี บริเวณ 
 13211 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
 13221 บ้านห้วยแม่น้ําน้อย อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
 13231 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 13511 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 13561 บ้านบ้องต้ี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

ลุ่มน้ําแม่กลอง 13571 บ้านทุ่งโป่ง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
 13631 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 13641 บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
 13651 บ้านล่ินถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
 13851 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
 47161 บ้านบ่อ อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 
 47271 บ้านท่าเคย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 
 47421 บ้านด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
 37101 บ้านตะเคียนห้าบาท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
 37171 บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
 37411 ห้วยกระสังฆ์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
 37421 วังข้าวสาร อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

ลุ่มน้ําเพชรบุรี 37431 อบต.ยางนํ้ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
 37441 อุทยานฯ เขามะเร็ว อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี 
 37451 บ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี 
 37461 บ้านบ่อประหัง อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี 
 37560 บ้านโพรงเข้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
 45181 บ้านหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 45221 บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเล 45231 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
อ่าวไทยตะวันตก 45291 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 45300 โครงการประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 45371 บ้านดงไม้งาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 
 

 ลุ่มนํ้าแม่กลอง 
 

ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีสํารวจปริมาณนํ้าฝนลุ่มนํ้าแม่กลองในปี  2552  จํานวน
ทั้งสิ้น  13  สถานี  รายละเอียดปริมาณนํ้าฝนรายเดือน  ปี  2552  (เมษายน  2552-มีนาคม  2553)  มีดังน้ี 
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บท
ที่ 

 1
  ท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติ 

ตารางที่  1-5  ผลตรวจวัดปริมาณน้าํฝนรายเดือนแยกรายสถานีลุ่มน้าํแม่กลอง  ปี  2552 
 

สถานี 
ปริมาณฝน  (มิลลิเมตร) 

เม.ย. 
2552 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 

พ.ย. 
2552 

ธ.ค. 
2552 

ม.ค. 
2553 

ก.พ. 
2553 

มี.ค. 
2553 

รวม 

13211 105.1 192.3 145.3 130.1 217.1 184.2 216.2 7.0 0.0 12.1 71.3 39.3 1,320 
13221 197.9 141.8 226.8 482.0 239.0 279.4 190.8 3.6 0.0 0.5 0.0 66.1 1,828 
13231 96.3 189.5 47.8 51.8 129.9 254.0 249.5 8.2 0.0 0.0 19.6 5.1 1,052 
13511 54.9 152.6 125.8 109.9 104.0 261.7 141.6 13.9 0.0 0.0 0.6 23.7 988.7 
13561 76.5 201.7 174.3 209.8 200.1 208.5 208.2 6.0 0.0 1.2 13.5 52.8 1,353 
13571 87.8 231.9 102.6 57.3 190.3 107.1 379.9 5.3 0.0 9.5 11.6 17.6 1,201 
13631 49.4 203.4 99.8 131.8 66.4 161.2 199.4 4.7 0.0 0.0 37.9 24.2 978.2 
13641 98.5 154.5 110.5 97.8 218.3 146.8 153.8 40.1 0.0 0.7 29.0 42.1 1,092 
13651 91.3 208.3 286.1 326.7 158.5 267.7 240.1 3.0 0.0 5.7 0.0 0.0 1,587 
13851 86.0 224.0 18.0 86.0 148.2 92.5 166.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 820.7 
47161 165.0 189.6 86.9 68.9 166.9 70.9 139.5 33.5 0.0 1.8 11.3 32.7 967.0 
47271 132.0 177.6 76.1 92.2 174.5 76.1 277.1 33.8 0.0 3.1 29.4 40.4 1,112 
47421 19.4 168.1 36.7 80.5 74.9 89.3 244.9 0.0 0.0 0.0 6.8 40.2 760.8 

 

 
 

ภาพที่  1-1  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุ่มน้ําแม่กลองรวมทั้งปีแยกรายสถานี  ปี  2552  (เม.ย. 52-มี.ค.53) 
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บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีสํารวจปริมาณนํ้าฝนลุ่มนํ้าเพชรบุรีในปี  2552  จํานวนทั้งสิ้น  
9  สถานี  รายละเอียดปริมาณนํ้าฝนรายเดือน  ปี  2552  (เมษายน  2552 - มีนาคม  2553)  มีดังน้ี 

 
ตารางที่  1-6  ผลตรวจวัดปริมาณน้าํฝนรายเดือนแยกรายสถานีลุ่มน้าํเพชรบรุี  ปี  2552 

 

สถานี 
ปริมาณฝน  (มิลลิเมตร) 

เม.ย. 
2552 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 

พ.ย. 
2552 

ธ.ค. 
2552 

ม.ค. 
2553 

ก.พ. 
2553 

มี.ค. 
2553 

รวม 

37101 29.0 377.7 59.2 78.7 65.0 126.2 198.6 37.9 0.0 18.5 54.7 100.8 1,146 
37171 68.7 288.8 44.7 80.3 219.3 247.2 209.4 10.1 0.0 31.7 0.0 9.1 1,209 
37411 47.0 160.7 42.9 33.9 73.1 141.9 198.4 15.3 0.0 0.0 16.8 12.6 742.6 
37421 92.5 116.1 43.1 40.3 25.2 124.6 191.9 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 682.2 
37431 79.7 239.3 49.6 57.0 123.9 106.7 177.2 10.0 0.0 0.0 0.0 3.5 846.9 
37441 69.7 350.7 60.9 100.4 61.9 138.6 210.0 25.5 0.0 0.0 0.0 37.3 1,055 
37451 161.2 249.8 37.4 49.3 51.0 117.7 234.1 17.8 0.0 0.0 0.0 3.7 922.0 
37461 99.7 100.2 44.4 51.8 40.2 188.3 182.8 15.6 0.0 0.0 0.0 6.5 729.5 
37560 38.6 203.4 47.1 30.9 99.3 109.6 128.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 661.7 

 

 
 

ภาพที่  1-2  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุ่มน้ําเพชรบุรีรวมทั้งปีแยกรายสถานี  ปี  2552  (เม.ย. 52-มี.ค.53) 
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รัพ
ยา

กร
ธร
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ชา

ติ 

 ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 
 

ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ใน
ปี  2552  จํานวนทั้งสิ้น  6  สถานี  รายละเอียดปริมาณนํ้าฝนรายเดือน  ปี  2552  (เมษายน  2552 - 
มีนาคม  2553)  มีดังน้ี 

 
ตารางที่  1-7  ผลตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนรายเดือนแยกรายสถานีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ปี  2552 

 

สถานี 
ปริมาณฝน  (มิลลิเมตร) 

เม.ย. 
2552 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 

พ.ย. 
2552 

ธ.ค. 
2552 

ม.ค. 
2553 

ก.พ. 
2553 

มี.ค. 
2553 

รวม 

45181 58.2 158.7 83.9 90.7 124.0 146.8 140.5 2.6 0.0 38.3 6.0 127.5 977.2 
45221 83.3 252.5 118.7 226.0 89.9 163.4 68.4 29.8 20.7 26.6 0.0 160.7 1,240 
45231 139.0 150.7 90.0 146.0 59.1 106.3 69.9 19.4 7.6 24.6 0.0 87.5 900.1 
45291 32.7 99.4 123.0 109.9 38.7 160.0 78.8 24.1 0.0 27.6 0.0 7.0 701.2 
45300 83.4 59.8 85.0 105.8 61.8 107.9 98.4 15.2 0.0 33.0 0.4 106.1 756.8 
45371 150.5 98.8 60.0 106.6 17.0 15.7 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 463.4 

 

 
 

ภาพที่  1-3  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวันตกรวมท้ังปีแยกรายสถานี 
 ปี  2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 
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บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2.2 ปริมาณน้ําท่า 
 

ภาคตะวันตก  มีจํานวนสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่า  จํานวนทั้งสิ้น  36  สถานี  โดยแยกเป็น
สถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง  จํานวน  20  สถานี  ลุ่มนํ้าเพชรบุรี  จํานวน  6  สถานี  
และลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  จํานวน  10  สถานี  รายละเอียดดังตารางที่  1-8 
 

ตารางที่  1-8  สถานีตรวจวัดปริมาณน้ําทา่  (ที่มีข้อมูลการสํารวจปริมาณน้าํท่าในปี  2552) 
 

ลุ่มน้ํา สถาน ี บริเวณ สถาน ี บริเวณ 

 K.10 แม่นํ้าแควน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี K.37 แม่นํ้าแควน้อย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 K.11A บ้านวงัขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุี K.38A ห้วยลิ่นถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 
 K.12 ลําตะเพิน อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี K.39 ห้วยองทิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี
 K.17 ลําภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี K.50 ห้วยดิโส อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี
 K.22B ห้วยแม่นํ้าน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี K.53 ห้วยแมก่ระบาล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

ลุ่มน้ําแม่กลอง K.25A ห้วยท่าเคย อ.บา้นคา จ.ราชบุร ี K.54 แม่นํ้าแควน้อย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี

 K.30 ห้วยแม่นํ้าเลาะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี K.58 
แม่นํ้าแควน้อย บา้นปากแซง อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

 K.31 ห้วยแม่นํ้าน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี K.60 ห้วยกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 
 K.32A ห้วยบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี K.61 อ.จอมบงึ จ.ราชบรุี 
 K.35A แม่นํ้าแควใหญ ่อ.เมือง จ.กาญจนบุรี K.62 อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุร ี

ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
 

B.3A แม่นํ้าเพชรบุรี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี B.9 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี
B.6 ห้วยแมป่ระจันต์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุร ี B.10 แม่นํ้าเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี

B.8A ห้วยผาก อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุร ี B.11 
ห้วยแมป่ระจันต์ อ.หนองหญา้ปล้อง  
จ.เพชรบุร ี

 Ky.3 แม่นํ้ากุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขัีนธ ์ Gt.15 ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ลุ่มน้ําชายฝั่ง Gt.8 คลองหว้าโทน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ์ Gt.16 คลองหินจวง อ.เมอืง จ.ประจวบคีรขัีนธ ์
ทะเลอ่าวไทย Gt.9 แม่นํ้าทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ ์ Gt.17 ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรขัีนธ ์

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

 Gt.11 
คลองใหญ ่อ.บางสะพานน้อย  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

Gt.19 
คลองอ่างทอง อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 
 

 ลุ่มนํ้าแม่กลอง 
 

ข้อมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่าลุ่มนํ้าแม่กลองในปี  2552  จํานวน
ทั้งสิ้น  20  สถานี  รายละเอียดปริมาณนํ้าท่ารายเดือน  ปี  2552  (เมษายน  2552 - มีนาคม  2553)  มีดังน้ี 
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  ท
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ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติ 

ตารางที่  1-9  ผลตรวจวัดปริมาณน้าํท่ารายเดือนแยกรายสถานีลุ่มน้าํแม่กลอง  ปี  2552 
 

สถานี 
ปริมาณน้ําท่า  (ล้าน  ลบ.ม.) 

เม.ย. 
2552 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 

พ.ย. 
2552 

ธ.ค. 
2552 

ม.ค. 
2553 

ก.พ. 
2553 

มี.ค. 
2553 

รวม 

K.10 646.6 536.7 400.2 630.2 1389.1 886.7 956.6 622.5 681.3 454.6 562.2 999.3 8,766 
K.11A 384.9 516.5 346.0 495.7 1182.2 588.0 1339.8 512.9 807.3 484.0 413.8 570.2 7,641 
K.12 6.64 31.78 15.70 9.69 8.96 10.29 130.52 22.46 7.73 4.81 1.84 1.14 251.6 
K.17 6.41 11.15 18.30 11.88 22.95 17.19 55.11 16.62 5.60 3.64 2.80 3.78 175.4 
K.22B 6.03 7.22 52.40 111.51 131.75 64.73 54.99 23.92 13.06 7.78 4.26 3.64 481.3 
K.25A 1.16 3.02 2.24 2.09 4.04 2.96 11.85 4.61 2.01 1.50 1.00 0.95 37.43 
K.30 6.91 4.04 19.82 75.54 123.51 45.35 46.08 14.03 6.56 3.29 1.10 0.25 346.5 
K.31 14.34 12.48 68.26 190.19 269.75 117.61 108.24 39.63 24.49 16.28 9.35 7.38 878.0 
K.32A 4.30 5.55 10.36 15.71 28.26 20.77 36.86 3.10 0.84 0.41 0.29 0.20 126.7 
K.35A 614.1 512.9 313.0 365.4 397.4 309.2 595.2 418.6 458.1 353.3 356.5 490.8 5,184 
K.37 590.1 514.5 426.6 618.7 1410.2 902.6 1,056 671.0 715.8 519.2 569.8 1,073 9,067 
K.38A 0.91 1.08 2.70 6.77 8.16 7.81 10.32 5.62 3.22 2.42 1.63 1.32 51.97 
K.39 0.78 0.62 2.17 3.16 5.35 4.36 3.77 1.88 1.08 0.76 0.42 0.32 24.67 
K.50 0.75 1.79 3.66 5.89 7.09 6.25 5.01 1.43 1.17 0.89 0.47 0.24 34.63 
K.53 0.76 1.42 1.79 1.06 4.66 3.06 15.17 1.88 0.43 0.22 0.14 0.11 30.69 
K.54  581.8 464.9 319.7 408.3 962.6 634.0 659.5 498.4 579.4 392.4 526.1 927.0 6,954 
K.58 679.2 554.5 425.0 656.5 1392.6 882.0 952.2 625.5 699.9 474.9 588.0 1,007 8,938 
K.60 1.09 1.50 4.14 7.85 9.09 9.99 7.52 3.66 2.45 1.56 0.60 0.26 49.72 
K.61 4.96 15.63 20.10 12.55 26.61 19.93 63.57 20.46 6.84 3.86 3.01 2.07 199.6 
K.62 22.47 32.51 19.75 10.63 22.55 22.55 84.43 33.75 14.05 9.02 7.01 4.82 283.5 

 

 
 

ภาพที่  1-4  กราฟแสดงปริมาณน้ําท่าลุ่มน้ําแม่กลองรวมทั้งปีแยกรายสถานี  ปี  2552  (เม.ย. 52-มี.ค.53) 
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บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
 

ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่าลุ่มนํ้าเพชรบุรีในปี  2552  จํานวนทั้งสิ้น  
6  สถานี  รายละเอียดปริมาณนํ้าท่ารายเดือน  ปี  2552  (เมษายน  2552 - มีนาคม  2553)  มีดังน้ี 

 
 

ตารางที่  1-10  ผลตรวจวัดปริมาณน้ําทา่รายเดือนแยกรายสถานีลุ่มน้ําเพชรบุรี  ปี  2552 
 

สถานี 
ปริมาณน้ําท่า  (ล้าน  ลบ.ม.) 

เม.ย. 
2552 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 

พ.ย. 
2552 

ธ.ค. 
2552 

ม.ค. 
2553 

ก.พ. 
2553 

มี.ค. 
2553 

รวม 

B.3A 105.1 106.2 45.79 64.32 173.5 157.9 71.35 97.26 42.97 28.20 63.12 108.2 1,064 
B.6  7.16 8.75 14.31 1.05 11.42 10.40 22.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.6 
B.8A 0.31 2.04 1.76 0.92 0.48 2.09 10.52 1.46 0.06 0.05 0.00 0.05 19.76 
B.9 102.7 98.24 37.67 59.88 166.2 165.5 94.35 102.9 42.42 27.56 61.69 117.5 1,077 
B.10 7.80 15.45 14.10 19.20 66.77 46.35 35.40 11.09 8.76 10.14 6.03 13.37 254.4 
B.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 5.44 4.43 2.81 3.41 6.21 5.34 6.50 34.92 

 

 
 

ภาพที่  1-5  กราฟแสดงปริมาณน้ําท่าลุ่มน้ําเพชรบุรีรวมทั้งปีแยกรายสถานี  ปี  2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 
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  ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 
 

ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจากสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่าลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  
จํานวนทั้งสิ้น  10  รายละเอียดปริมาณนํ้าท่ารายเดือน  ปี  2552  (เมษายน  2552 - มีนาคม  2553)  มีดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1-11 ผลตรวจวัดปรมิาณน้าํทา่รายเดือนแยกรายสถานี  ลุ่มน้าํชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยตะวันตก ปี 2552 

 

สถานี 
ปริมาณน้ําท่า  (ล้าน  ลบ.ม.) 

เม.ย. 
2552 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

ก.ค. 
2552 

ส.ค. 
2552 

ก.ย. 
2552 

ต.ค. 
2552 

พ.ย. 
2552 

ธ.ค. 
2552 

ม.ค. 
2553 

ก.พ. 
2553 

มี.ค. 
2553 

รวม 

Ky.3 2.38 3.29 3.77 2.18 10.63 7.08 6.55 2.65 1.95 2.38 1.88 1.88 46.63 
Gt.8 0.11 0.17 0.24 0.45 0.49 0.25 0.33 0.24 0.16 0.13 0.07 0.04 2.68 
Gt.9 0.05 0.19 0.83 0.57 0.77 0.62 1.40 0.57 0.13 0.04 0.03 0.00 5.20 
Gt.10 1.16 0.98 1.22 2.05 3.64 1.86 5.46 0.69 0.16 0.15 0.10 0.45 17.92 
Gt.11 1.83 1.62 3.27 2.79 2.18 2.05 4.02 1.92 0.82 1.94 0.20 0.06 22.70 
Gt.15 0.03 0.09 0.23 0.19 0.14 0.07 0.07 0.06 0.03 0.03 0.02 0.03 0.97 
Gt.16 0.00 0.22 0.29 0.30 0.42 0.32 0.41 0.29 0.28 0.30 0.07 0.20 3.11 
Gt.17 0.15 0.41 0.65 0.42 0.65 0.83 1.07 0.66 0.19 0.12 0.05 0.07 5.29 
Gt.18 0.91 0.56 0.48 0.83 1.96 0.89 5.26 0.47 0.33 0.39 0.24 0.25 12.57 
Gt.19 0.01 0.09 0.08 0.17 0.38 0.35 0.49 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 

 

 
 

ภาพที่  1-6  กราฟแสดงปริมาณน้ําท่าลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวันตก 
 รวมทั้งปีแยกรายสถานี  ปี  2552 (เม.ย. 52-มี.ค.53) 
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บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.3 ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

1.3.1 พื้นที่ป่าชายเลน 
 
จากข้อมูลสถานการณ์พ้ืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ์  เมื่อ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลนของทั้ง  2  จังหวัด  พบว่า  ต้ังแต่ปี  2548-2552  จังหวัด
สมุทรสงครามมีแนวโน้มของพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมมากขึ้น  ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีการเปล่ียนแปลง
ของพ้ืนที่ป่าชายเลน  รายละเอียดดังตารางที่  1-12 

 
ตารางที่  1-12  พื้นที่ปา่ชายเลน  พ.ศ. 2548-2552 

 

จังหวัด 
พ้ืนท่ีป่าชายเลน(ไร่) 

พ.ศ.  2548 พ.ศ.  2549 พ.ศ.  2550 พ.ศ.  2551 พ.ศ.  2552 
จังหวัดสมุทรสงคราม  1/ ไม่มีข้อมูล 2,493.75 2,512.5 2,530 2,550 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2/   8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 

 

ท่ีมา  :  1/  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
2/  ส่วนบรหิารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี  4  (สุราษฎร์ธานี)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
 

1.3.2 แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก 
 

 แนวปะการัง 
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง  กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง  พบว่าแนวปะการังในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประมาณ  1,200  ไร่  ส่วนใหญ่เป็นปะการัง
รอบเกาะ  มีสภาพเสื่อมโทรม   

 

 แหล่งหญ้าทะเล 
เมื่อในอดีตเคยมีรายงานว่าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวมะนาว  

แต่ในปัจจุบันไม่พบ 
 

 สัตว์ทะเลหายาก 
ข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก  รายละเอียดดังตารางที่  1-13 
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ตารางที่  1-13  ข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 
 

พื้นท่ีท่ีพบ สัตว์ทะเลหายากที่พบ สถานภาพ หมายเหต ุ

จังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี 1/ โลมา, วาฬบรูด้า และ เต่าทะเล - - 
อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2/ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  10  ตัว มีชีวิต - สัตว์ทะเลหายากท่ีพบโดยมีชีวิตอยู่

ศูนย์อนุรักษ์ฯได้จัดเรือทรัพยากรฯ  
ออกคุ้มป้องกันตามแผนงานปกติ 

- สัตว์ทะเลหายากท่ีเกยต้ืน และตาย
ได้แจ้งให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง 
นําไปพิสูจน์หาสาเหตุการตาย 

อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2/ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ ยาว 0.86 ม. ตายเกยต้ืน 
อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2/ โลมาหลังโหนก  ยาว  2.27  ม. ตายเกยต้ืน 
อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2/ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ ยาว 0.98 ม. ตายเกยต้ืน 
อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2/ โลมาหลังโหนก ยาว 2.23 ม. ตายเกยต้ืน 
อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2/ เต่าตนุมีชีวิต  น้ําหนัก  48 ก.ก. ติดอวน ชาวประมง 

ปล่อยกลับธรรมชาติ 
 

ท่ีมา  : 1/  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี  2  (จังหวัดสมุทรสาคร)   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
2/  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 3 (จงัหวดัชุมพร) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ตุลาคม 2553) 

 
 

1.3.3 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 

ข้อมูลจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี  3  (จังหวัดชุมพร)  กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีรายละเอียดดังตารางท่ี  1-14 

 

ตารางที่  1-14  พื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 

พ้ืนที่ ตําบล อําเภอ 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ระดับ 
ความรุนแรง 

หมายเหตุ 

ชายหาดปราณบุรี  บ้านปรือ
น้อย  หมู่ที่  3  และหมู่ที่  5  
ถนนเลียบชายหาดนเรศวร 

ปากน้ําปราณ 
 

ปราณบุรี 
 

 

2,000 
 

 

0-1 
 

 

อบต. ก่อสร้างเขื่อนทิ้งกันคล่ืนนอก
ฝ่ังความยาว 1,600 ม. ในปี 2546 
งบประมาณ 10,640,000บาท 

ชายฝ่ังทะเลบ้านหนองเก่า-บ้าน
หนองเสือ 

ปากน้ําปราณ 
 

ปราณบุรี 
 

1,000 
 

>5 
 

- 
 

บ้านหนองเสือบ้านปรือใหม่ ปากน้ําปราณ ปราณบุรี 1,000 >5 - 
บ้านเสาธง-บ้านเขาตะเกียบ
ชายหาด 

หนองแก 
 

หัวหิน 
 

3,500 
 

1-5 
 

ที่เอกชน  สภาพทรายปนโขด หิน
พ้ืนที่เฝ้าระวัง 

บ้านเขาเต่า-ชายหาด หนองแก หัวหิน 3,500 1-5 ที่เอกชน สภาพทรายปนโขดหิน 
ชายหาดสวนสน 
 

หัวหิน 
 

หัวหิน 
 

2,500 
 

- 
ที่เอกชน สภาพทรายปนโขดหิน 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง 

ชายหาดหัวหิน 
 

หัวหิน 
 

หัวหิน 
 

13,000 
 

- 
 

ที่เอกชน สภาพทรายปนโขดหิน 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง 

บ้านบ่อฝ้าย หัวหิน หัวหิน 5,000 1-5 กําแพงกันเคล่ือนชายฝ่ัง 
ชายทะเลบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 
ถนนชายทะเลบ้านทุ่งประดู 

ทับสะแก 
 

ทับสะแก 
 

1,000 
 

0-1 
 

- 
 

อ่าวมะคํา-หาดวนกร ห้วยยาง ทับสะแก 4,500 1-5 - 
บ้านใหม่เช่ือมคลองบางหัก หมู่ที่ 1 
เช่ือมต่อหมูท่ี่ 2 เลียบชายหาด 
 
 
 

สามร้อยยอด 
 
 
 

 

สามร้อยยอด 
 
 
 

 

1,800 
 
 
 

 

1-5 
 
 
 

 

ที่ดินรัฐ สภาพหาดทรายพ้ืนทีว่ิกฤติ มี
การลงหินใหญ่มวลคละในปี 2550 โดย
อําเภอสามรอ้ยยอดใช้งบ 1.5 ล้านบาท 
พบว่ามผีลกระทบรุนแรงเน่ืองจาก
กระแสนํ้ายอ้นกลับ 
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บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตารางที่  1-14  (ต่อ)  พื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 

พ้ืนที่ ตําบล อําเภอ 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ระดับ 
ความรุนแรง 

หมายเหตุ 

บ้านใหม่  หมู่ที่ 1 
 
 
 

สามร้อยยอด 
 
 
 

สามร้อยยอด 
 
 
 

1,500 
 
 

 

1-5 
 
 
 

ที่ดินรฐั สภาพหาดทรายพืน้ที่
วิกฤติ  มีการลงหินใหญ่มวลคละใน
ปี 2550 โดยอําเภอสามร้อยยอดใช้
งบ 3.5 ล้านบาท 

บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 
 
 
 

สามร้อยยอด 
 
 
 

สามร้อยยอด 
 
 
 

2,100 
 
 
 

1-5 
 
 
 

ที่ดินรฐั สภาพหาดทรายพืน้ที่
วิกฤติ  มีการลงหินใหญ่มวลคละใน
ปี 2550 โดยอําเภอสามร้อยยอดใช้
งบ 2  ล้านบาท 

บ้านโคกตาหอม-บ้านทางสาย ธงชัย บางสะพาน 1,800 1-5 - 
บ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 
 
 
 

แม่รําพึง 
 
 

 

บางสะพาน 
 
 

 

- 
 
 

 

0-1 
 
 

 

ที่ดินรฐั สภาพดินทราย พื้นที่วิกฤติ 
อบต. จัดสรรงบประมาณปี 2551 
ก่อสร้างเขื่อน ขนาดความยาว 200 
เมตร จํานวนเงิน 2  ล้านบาท 

บ้านท่ามะนาว แม่รําพึง บางสะพานน้อย 5,000 1-2 - 
หมู่ที่ 5 บ้านแขก 
 
 
 
 
 
 
 

ปากแพรก 
 
 
 
 
 
 
 

บางสะพานน้อย 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่วิกฤติ  กรรมสิทธิ์รัฐลักษณะ
ดินทรายถนนเลียบหาดแหลมสน
ถูกน้ํากัดเซาะจนเกือบใช้งาน
ไม่ได้ อบต. ปากแพรกต้ังงบปี 51  
ไว้  27,000 บาท เพ่ือขุดลอก
ชายฝ่ังจากปากคลอง  แหลมสน 
ความยาว 300 เมตร ต้องใช้งบ 4 
ล้านป้องกันการกัดเซาะ 

เขาแดง บ้านเขาแดง  หมู่ที่ 2 
ถนนแหลมตุกกา 

เขาแดง 
 

กุยบุรี 
 

1,145 
 

2-3 
 

- 
 

ชายหาดบ้านโพธ์ิเรียง กุยเหนือ กุยบุรี - - - 
บ้านคุ้งโตนด หมู่ที่  1 เลียบ
ชาดหาด 

เขาแดง 
 

กุยบุรี 
 

3,000 
 

3-5 
 

ที่ดินรฐั สภาพดินทราย พื้นที่เฝ้า
ระวัง(อาจ) มีกําแพงกันคล่ืนชายฝ่ัง 

บ้านเขาแดง  หมู่ที่ 2   เลียบ
ชาดหาด 
 

เขาแดง 
 
 

กุยบุรี 
 
 

10,000 
 
 

5-7 
 
 

ที่ดินรัฐ สภาพดินเลนปนทราย 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง(อาจ) มีกําแพงกัน
คล่ืนชายฝ่ัง 

บ้านทุ่งน้อย  หมู่ที่ 3 
 
 

เขาแดง 
 
 

กุยบุรี 
 
 

4,000 
 
 

3-5 
 
 

ที่ดินรัฐ สภาพดินเลนปนทราย 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง (อาจ)มีกําแพงกัน
คล่ืนชายฝ่ัง 

บ้านเขาแดง หาดดอนต้นสน เขาแดง กุยบุรี 3,000 1-5 - 
เขาขวาง-บ้านปากคลองเกลียว บ่อนอก กุยบุรี 4,000 1-5 - 
ชาดหาดบ้านทุ่งโก บ่อนอก เมือง - - - 
บ้านทุ่งมะเม่า อ่าวน้อย เมือง 3,000 1-5 - 
หาดเสด็จ-บ้านคั่นบนัได อ่าวน้อย เมือง 2,000 1-5 กําแพงกันคล่ืนชายฝ่ัง 
ชายหาดอ่าวประจวบฯ ถนน
ปิ่นอนุสรณ์ 

อ่าวน้อย 
 

เมือง 
 

3,620 
 

0-1 
 

กําแพงกันคล่ืนชายฝ่ัง 
 

ชายหาดบ้านทุ่งมะเมา อ่าวน้อย เมือง - - - 
ชายหาดอ่าวน้อย อ่าวน้อย เมือง - - - 
ต.บางแก้ว  อ.เมือง   
จ.สมุทรสงคราม  1/   

บางแก้ว 
 

เมือง 
 

6,500 
 

- 
 

- 
 

ท่ีมา  :  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 3 (จังหวัดชุมพร) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ตุลาคม  2553) 
1/  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ที่ 

 1
  ท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติ 

1.4 การใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
 

สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ  สสภ.8  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลภาพ
รวมทั้ง  5  จังหวัด  พบว่าเน้ือที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ประมาณ 20,500.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
54.40 รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เน้ือที่ 13,059.36 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.65 ของพ้ืนที่ทั้ง 
5 จังหวัด 

เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินแยกเป็นรายจังหวัด  พบว่าจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี มี
พ้ืนที่ป่าไม้ ร้อยละ 62.67 และร้อยละ 59.15 ของพ้ืนที่จังหวัดตามลําดับ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี 
เป็นประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 78.82 และร้อยละ 52.39 ของพ้ืนที่จังหวัด ตามลําดับ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สัดส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ป่าไม้ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 43.78 และร้อยละ
43.11 ของพ้ืนที่จังหวัด ตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางที่  1-15 
 

ตารางที่  1-15  แสดงการจําแนกการใชป้ระโยชนท์ี่ดินในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ สสภ.8 
 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี 
(ตร.กม.) (ร้อยละ) (ตร.กม.) (ร้อยละ) (ตร.กม.) (ร้อยละ) (ตร.กม.) (ร้อยละ) (ตร.กม.) (ร้อยละ) 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 5,440.51 27.88 2,723.42 52.39 325.82 78.82 1,779.98 28.58 2,789.63 43.78 

พ้ืนท่ีป่าไม้ 12,207.97 62.67 1,843.87 35.50 22.40 5.42 3,681.65 59.15 2,745.07 43.11 

พ้ืนท่ีนํ้า 841.91 4.33 69.82 1.34 22.88 5.54 110.40 1.78 92.03 1.45 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 541.89 2.78 267.50 5.16 11.07 2.68 376.11 6.04 452.19 7.11 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 451.67 2.34 291.85 5.61 31.18 7.54 276.98 4.45 288.69 4.55 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 19,483.95 100.00 5,196.46 100.00 413.35 100.00 6,225.12 100.00 6,367.61 100.00 

 
ท่ีมา :  กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดกาญจนบุรี (ปี 2551) จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2550) 

จังหวัดสมุทรสงคราม (ปี 2549) 
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บทที่  1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ภาพที่  1-7  แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ สสภ.8 
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บทที่  2  คุณ
ภาพสิ่งแวดลอ้ม 

บทที่  2 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

2.1 สถานการณ์คุณภาพน้าํผิวดนิ 
 

สสภ.8 ได้รับมอบภารกิจให้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทแหล่งนํ้า
จืด  ที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ จํานวน 3 ลุ่มนํ้า  ได้แก่ 

 
  ลุ่มน้ําแม่กลอง  มีพ้ืนที่ 30,198 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี  และ

สมุทรสงคราม  มีจํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้ารวม  24  สถานี  ได้แก่  แม่นํ้าแม่กลอง  จํานวน 12 สถานี  
แม่นํ้าแควน้อย  จํานวน 7 สถานี  และ  แม่นํ้าแควใหญ่  จํานวน 5 สถานี 

 
  ลุ่มน้ําเพชรบุรี  มีพ้ืนที่  6,219  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  มีจํานวนสถานี

ตรวจวัดคุณภาพนํ้า  รวม 10 สถานี 
 

  ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  มีพ้ืนที่  7,213  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์ (แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  มีจํานวนสถานีตรวจวัด
คุณภาพนํ้า  รวม 7 สถานี  ได้แก่  แม่นํ้าปราณบุรี  จํานวน 5 สถานี  และแม่นํ้ากุยบุรี  จํานวน  2  สถานี 

 
สถานการณ์คุณภาพนํ้าโดยรวมท้ังลุ่มนํ้าแม่กลอง  ลุ่มนํ้าเพชรบุรีและลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ตะวันตก  ในปี  2553  เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพนํ้า  ปี  2549  ปี 2550 ปี 2551 และ ปี  2552  พบว่า
คุณภาพนํ้าค่อนข้างดีขึ้น ซึ่งคุณภาพนํ้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.4 จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ประเภทที่ 3) โดยมี
สัดส่วนเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังแสดงในภาพที่  2-1 
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ภาพที่  2-1   แผนภูมิแสดงสถานการณ์คุณภาพน้ําทุกลุ่มน้ํา ปี  2549 - 2553 
 

ในปีงบประมาณ  2553  สสภ.8  ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินที่เป็น
แม่นํ้าสายหลักทั้ง  3  ลุ่มนํ้า  รวมทั้งหมด  6  สาย  ได้แก่ 

 
  ลุ่มน้ําแม่กลอง  ประกอบด้วย  แม่นํ้าแม่กลอง  แม่นํ้าแควน้อย  และแม่นํ้าแควใหญ่ 
  ลุ่มน้ําเพชรบุรี  ประกอบด้วย  แม่นํ้าเพชรบุรีเพียงสายเดียว 
  ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ประกอบด้วย  แม่นํ้าปราณบุรี  และแม่นํ้ากุยบุรี 

 
ซึ่งจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่ง

นํ้าผิวดิน  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  8  ( พ.ศ. 2537)  สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
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ภาพที่  2-2  บรเิวณปากแม่น้ําแม่กลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาพที่  2-3  บรเิวณน้ําตกไทรโยคใหญ่ 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

2.1.1 ลุ่มน้ําแม่กลอง 
 

 แม่นํ้าแม่กลอง 
 

แม่ นํ้าแม่กลอง  เป็นแม่ นํ้าสายหลักที่
สําคัญซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่  3  จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี  
จังหวัดราชบุรี  และจังหวัดสมุทรสงคราม  รวมระยะทาง
ประมาณ  140  กิโลเมตร  ไหลผ่านชุมชนใหญ่ที่สําคัญ หลาย
ชุมชน  ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในปี  2553  จํานวน  
12  สถานี  พบว่า  คุณภาพนํ้าเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จํานวน  5  สถานี ดัชนีช้ีวัด
คุณภาพนํ้าที่สําคัญที่นํามาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ
นํ้า  ได้แก่ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา  (DO)  มีค่าเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง  4.3 - 5.0  mg/l   ปริมาณความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์ (BOD)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.2 - 2.1 
mg/l  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 525.0 – 727,500.0  MPN/100 
ml  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 72.0- 4,747.5  MPN/100 ml  และปริมาณ
ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนียทั้งหมด (NH3)  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  0.1-0.3 mg/l  

เมื่อพิจารณาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า  ที่คุณภาพนํ้าเฉล่ียตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งจัดอยู่ในแหล่งนํ้าประเภทท่ี 4  พบว่าดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่เป็นปัญหาสําคัญที่
เป็นสาเหตุทําให้คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ตํ่า  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนํามาใช้อุปโภค - บริโภค  ได้แก่ 
ปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (TCB) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐาน
ค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณท่ีไหลผ่านชุมชนหนาแน่น  เช่น   อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  
(MK07)  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  (MK 7.9)  ชุมชนบ้านท่าเรือ  อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
(MK 08)  เป็นต้น 
 

 แม่นํ้าแควน้อย 
 

แม่นํ้าแควน้อย  เริ่มต้นจากท้ายเข่ือนวชิรา
ลงกรณ  ไหลผ่านอําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค  จนมาถึง 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทางประมาณ  243  
กิโลเมตร  ไม่ค่อยมีชุมชนหนาแน่นที่ต้ังอยู่ริมนํ้ามากนัก  แต่
จะมีเรือแพ  สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะๆ ตลอด
สายนํ้า 

จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในปี  2553  
จํานวน  7 สถานีพบว่า  คุณภาพนํ้าเฉลี่ยจัดอยู่ในประเภทท่ี 
3  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทั้ง 7 สถานี 
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ภาพที่  2-4  บรเิวณหมู่บ้านช้างไทรโยค 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่สําคัญที่นํามาใช้เป็นเกณฑ์
การพิจารณาคุณภาพนํ้า ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา (DO)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.9–5.4  
mg/l ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD)  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  0.9-1.6 mg/l  ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
830-8,598 MPN/100ml ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม (FCB) มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 60-3665 

MPN/100 ml และปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของ
แอมโมเนียทั้งหมด (NH3) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.19 mg/l 

 
 

 แม่นํ้าแควใหญ่ 
 

แม่นํ้าแควใหญ่  เริ่มต้นต้ังแต่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์  อําเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี
ไหลผ่านเข่ือนท่าทุ่งนาลงมาจนถึงปากแม่นํ้าแควใหญ่  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  รวมระยะทาง
ประมาณ  84  กิโลเมตร  ไหลผ่านชุมชนหนาแน่นไม่มากนัก  แต่จะมีเรือแพรองรับนักท่องเที่ยวหนาแน่น ช่วง
บริเวณใกล้จะถึงอําเภอเมืองและบริเวณหน้าเมืองกาญจนบุรี 

จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในปี  2553 จํานวน 5 สถานี  พบว่าคุณภาพนํ้าเฉล่ียจัดอยู่ใน
ประเภทที่ 3 จํานวน  2 สถานี   และประเภทท่ี  4  จํานวน  3  สถานี 

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่สําคัญที่นํามาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพนํ้าได้แก่ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในนํ้า(DO) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.2–4.8 mg/l  ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ 
(BOD)  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.5-2.1 mg/l ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 167.0-1,322.5 MPN/100 ml  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  มีค่าอยู่เฉลี่ยระหว่าง 
10.0–198.8 MPN/100ml และปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนียทั้งหมด (NH3) มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 0.05 - 0.11 mg/l 

 

2.1.2 ลุ่มน้ําเพชรบุรี 
 

แม่นํ้าเพชรบุรีเป็นแม่นํ้าสายหลักสายเดียวในลุ่มนํ้าเพชรบุรี  เริ่มต้นต้ังแต่บริเวณท้ายเขื่อนแก่ง
กระจานไหลผ่านชุมชนต่างๆของอําเภอแก่งกระจาน   อําเภอท่ายาง  อําเภอบ้านลาด  อําเภอเมือง  จนถึง
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  รวมระยะทางประมาณ  118  กิโลเมตร 

จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในปี  2553  จํานวน 10 สถานี  พบว่า  คุณภาพนํ้าเฉลี่ยตํ่ากว่า
เกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษจํานวน  6 สถานี  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 4  สถานี ซึ่งมี
แนวโน้มตํ่าลงจากปีที่ผ่านมา 

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่สําคัญที่นํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพนํ้าได้แก่  ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (DO)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.6–6.2  mg/l  ปริมาณความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD)  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.25–5.5 mg/l  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มี
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ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  343-52,000  MPN/100 ml  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)   มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง  63–11,075 MPN/100 ml  และปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนียทั้งหมด (NH3)  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.1-0.4 mg/l 

เมื่อพิจารณาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าที่คุณภาพนํ้าเฉล่ียตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ  พบว่า  ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่เป็นปัญหาสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้คุณภาพนํ้าตํ่า  คือ 
ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD)  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และ
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยเฉพาะบริเวณปากแม่นํ้าเพชรบุรี อําเภอบ้านแหลม (PC01) 
มีค่าเฉล่ียของปริมาณแบคทีเรียค่อนข้างสูง ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากนํ้าทิ้งชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการแปร
รูปสัตว์นํ้าที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในเขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
 
 

2.1.3 ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 
 

 แม่นํ้าปราณบุรี 
 

แม่นํ้าปราณบุรี  เริ่มต้นต้ังแต่ท้ายเขื่อนปราณบุรีไหลผ่านอําเภอปราณบุรีลงสู่อ่าวไทยท่ี
ตําบลปากนํ้าปราณ  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รวมระยะทางประมาณ  160  กิโลเมตร  มี
ชุมชนใหญ่ที่แม่นํ้าไหลผ่าน  คือ  บริเวณอําเภอปราณบุรี  และตําบลปากนํ้าปราณ 

จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้า  ในปี  2553  จํานวน  5 สถานี  พบว่าคุณภาพนํ้าเฉลี่ยจัด
อยู่ในประเภทที่ 4  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตํ่า เพียง 1 สถานี  คือ  บริเวณสะพานบ้านนาห้วย อําเภอปราณบุรี 
(PB02) 

 
ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่สําคัญที่นํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพนํ้า  ได้แก่  

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (DO)  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.2 – 5.6 mg/l   ปริมาณความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.3 – 3.4 mg/l ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1,807.5 - 60,697.5 MPN/100 ml ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 27.5 – 5,380  MPN/100ml  และปริมาณไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปของแอมโมเนียทั้งหมด 
(NH3) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.1 – 0.3 mg/l 

 
เมื่อพิจารณาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า  ที่คุณภาพนํ้าเฉล่ียจัดอยู่ในประเภทที่ 4  

จํานวน  1 สถานี  พบว่า  ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่เป็นปัญหาสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ตํ่า  
คือ ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD)  ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากความสกปรกของนํ้าทิ้งจาก
ชุมชน ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งนํ้า 
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ภาพที่  3-5  บรเิวณสะพานถนนเพชรเกษม  
อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพที่  2-5  บรเิวณแม่น้ํากุยบุรี  อําเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 แม่นํ้ากุยบุรี 
 

แม่นํ้ากุยบุรีเป็นแม่นํ้าสายสั้นๆ มีต้นกําเนิด
มาจากเทือกเขาตะนาวศรี  ไหลผ่านพ้ืนที่อําเภอกุยบุรี  ลงสู่
อ่าวไทย  ที่บ้านปากคลองเกลียว  ตําบลบ่อนอก  อําเภอกุย
บุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ในปี  2553  จํานวน 2 สถานี  พบว่าคุณภาพนํ้าจัดอยู่ใน
ประเภทที่ 3 ทั้ง 2 สถานี  

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่สําคัญที่นํามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพนํ้า  ได้แก่  ปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในนํ้า (DO)  มีค่าเฉลี่ย 4.1 และ 4.2 mg/l  ปริมาณ
ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าเฉลี่ย 1.8  และ 
1.7 mg/l  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มี
ค่าเฉล่ีย 7082.5  และ 1,072.5  MPN/100ml  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) มีค่าเฉล่ีย 532 
และ 167.5 MPN/100ml  และปริมาณไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปของแอมโมเนียทั้งหมด (NH3)  มีค่าเฉล่ีย  0.1 
mg/l ทั้ง 2 สถานี  ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากความสกปรกของสารอินทรีย์ ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งนํ้า 
 
 

2.2 สถานการณ์ระบบรวบรวมและระบบบาํบดัน้าํเสีย 
 

ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สสภ.8  มีทั้งหมด 10 แห่ง ใน 9 เทศบาล ดัง
ตารางที่  2-1 

 

ตารางที่  2-1  ระบบบาํบัดน้ําเสียในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของ  สสภ.8 
 

เทศบาล แบบระบบบําบัดน้ําเสีย 
รองรับน้ําเสีย 

ได้วันละ(ลบ.ม.) 
หมายเหต ุ

เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี Oxidation ditch 24,000 - 
เทศบาลเมืองบา้นโป่ง Stabilization pond 5,000 - 
เทศบาลเมืองโพธาราม Oxidation ditch 5,000 - 
เทศบาลเมืองเพชรบุร ี Stabilization pond 19,000 - 
เทศบาลเมืองชะอํา Aerated  lagoon 17,000 - 
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์ Aerated  lagoon 8,500 - 
เทศบาลเมืองหวัหนิ 

- ระยะท่ี 1 
- ระยะท่ี 2 

 
Rotating Biological Contactor 
Oxidation ditch 

 
8,000 
17,000 

 
- 
- 

เทศบาลเมืองราชบุร ี Stabilization pond 20,000 - 
เทศบาลตาํบลปราณบุร ี Construction wetland 50 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุ่มบ้าน 

 
ระบบบําบัดนํ้าเสียทั้ง 10 แห่ง สามารถเดินระบบได้เป็นปกติ  จํานวน 9 แห่ง  โดยมีรายละเอียดของ

แต่ละแห่งดังน้ี 
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  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
ดําเนินการโดย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง ซึ่งสํานักการช่างได้จ้างเหมาเอกชนซ่อมแซม และบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลในระบบบําบัดนํ้าเสียทั้งหมด มีการเดินระบบอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่สํานักการช่าง 
ในปี 2553 ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สามารถบําบัดนํ้าเสียได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุก
พารามิเตอร์ 

สภาพปัญหาของการบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรีน้ันเกิดจากการที่มีนํ้าเข้าระบบน้อย
กว่าที่ออกแบบไว้ ทั้งปริมาณนํ้าเสีย และปริมาณสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย ทําให้มีตะกอนจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศ
น้อยลงมาก 

 

  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองบ้านโป่งดําเนินให้กอง
ช่างมีระบบรวบรวมนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล ซึ่งในปี 2553 ระบบรวบรวมนํ้าเสียของ
เทศบาลเมืองบ้านโป่งชํารุดใบพัดของสถานีสูบนํ้าเสียเข้าระบบ ทําให้ระบบบําบัดนํ้าเสียไม่ได้ถูกใช้งาน 
เทศบาลได้ระบายนํ้าเสียผ่าน CSO ลงสู่แม่นํ้าโดยตรง 

 

  เทศบาลเมืองโพธาราม  ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองโพธาราม ดําเนินการ
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีระบบรวบรวมนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลแล้ว ระบบ
บําบัดนํ้าเสียได้รับการดูแล และซ่อมแซมให้ใช้การได้อยู่เสมอ สามารถบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

  เทศบาลเมืองราชบุรี  ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองราชบุรี ดําเนินการโดย
กองช่างสุขาภิบาล ระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบําบัดนํ้าเสียได้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุกพารามิเตอร์ 

ปัญหาของระบบเทศบาลเมืองราชบุรี คือ การท่ีเทศบาลไม่ได้สูบนํ้าเสียเข้าระบบตลอดเวลา ทํา
ให้บางช่วงเวลานํ้าเสียจะไหลล้น CSO ลงคลองฝร่ังแล้วไหลลงแม่นํ้าในที่สุด 

 

  เทศบาลเมืองเพชรบุรี  ระบบรวบรวม และบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดําเนินการ
โดยฝ่ายช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง ซึ่งสามารถรวบรวมนํ้าเสียได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล มีระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ดําเนินการโดยโครงการวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ้ีย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

  เทศบาลเมืองชะอํา  ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองชะอํา ดําเนินการโดยสํานัก
การช่าง ซึ่งสํานักการช่างได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการซ่อมแซมดูแลรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งเทศบาลเมือง
ชะอําสามารถบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบําบัดนํ้าเสียได้ผ่านมาตรฐานเกือบทุกพารามิเตอร์  
ยกเว้นพารามิเตอร์  ค่าความเป็นกรดด่าง 

 

  เทศบาลเมืองหัวหิน  การดําเนินงานเก่ียวกับระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ของเทศบาลเมือง
หัวหินอยู่ในความดูแลของกองช่างสุขาภิบาล ซึ่งในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล
เมืองหัวหินได้ดําเนินการเป็น  2  ระยะ คือ 

 

ระยะที่  1  เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ  RBC  ซึ่งได้เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 สภาพ
ปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม ต้องใช้การบํารุงรักษาค่อนข้างมากเน่ืองจากเคร่ืองจักรมีอายุการใช้งานมา
นานแล้ว แต่อย่างไรก็ตามพบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียยังสามารถบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
บําบัดนํ้าเสียได้ผ่านเกือบทุกพารามิเตอร์ (ไม่ผ่านเฉพาะน้ํามันและไขมันในบางคร้ัง) และน้ําเสียที่ผ่านการ
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บําบัดแล้วของระบบบําบัดนํ้าเสียแห่งน้ีไม่ได้ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม นํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกสูบส่งไป
ใช้กับสนามกอล์ฟ 

 

ระยะที่  2  เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ Oxidation ditch ออกแบบให้สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 
17,000 ลบ.ม./วัน แต่ปัจจุบันได้ติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศเพียงคร่ึงเดียว จึงทําให้สามารถบําบัดนํ้าเสียได้วันละ 
8,500 ลบ.ม./วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ระบบบําบัดนํ้าเสียแห่งน้ีสามารถบําบัดนํ้า
เสียได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 

 

  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ดําเนินการโดยกองช่าง สามารถบําบัดนํ้าเสียได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพารามิเตอร์ มีเพียงนํ้ามันและ
ไขมันที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

  เทศบาลตําบลปราณบุรี  ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลปราณบุรี ดําเนินการโดยกองช่าง 
ระบบบําบัดนํ้าเสียแห่งน้ีเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบหมู่บ้าน ออกแบบให้รองรับนํ้าเสียวันละประมาณ 50  
ลบ.ม./วัน โดยกําหนดให้ก่อสร้างระบบมีปลายท่อระบายนํ้าที่มีอยู่แล้ว 

ปัญหาของระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลปราณบุรีที่เกิดขึ้นคือ ในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีนํ้าเสีย
ไหลเข้าระบบ เน่ืองจากท่อระบายนํ้าที่ใช้เป็นท่อระบายนํ้าฝนที่สร้างอยู่ริมถนน จึงไม่มีการยาแนวรอยต่อของ
ท่อ ส่งผลให้นํ้าเสียไหลซึมออกสู่ภายนอกหมดก่อนที่จะถึงโรงสูบนํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย จึงไม่มีผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้า 

 
 

2.2.1 การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดน้าํเสีย 
 

  การเก็บตัวอย่างนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

สสภ.8 ดําเนินงานโครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพ ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนของ
เทศบาลจํานวน 9 แห่ง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่าง นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ส่งตรวจ
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี  ดังน้ี 

 

-  ครั้งที ่1/2553 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553 
-  ครั้งที ่2/2553 ระหว่างวันที่ 17-19 และ 24-26 มกราคม 2553 
-  ครั้งที ่3/2553 ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2553 
-  ครั้งที ่4 /2553 ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2553 

 

  พารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์ 
 

ห้องปฏิบัติการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี ได้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าทิ้งจากบ่อบําบัดนํ้าเสีย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง จากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 2-9 

บทที่  2  คุณ
ภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 (เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้า
เสียจัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment 
Plant) โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จํานวน 6 พารามิเตอร์ คือค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) บีโอดี 
(BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) นํ้ามันและไขมัน (Fat ,Oil 
and Grease) ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)  รายละเอียดแสดงดังตารางที่  2-2 

 
ตารางที ่2-2 แสดงข้อมูลทีต่รวจวิเคราะห์  และเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

 

พารามิเตอร์ทีต่รวจวิเคราะห์ หน่วย ค่ามาตรฐานน้าํทิ้งออกจากระบบบําบัด 

1.ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH)  5.5-9.0 
2.ค่าบีโอดี (BOD) มก./ล. 20 
3.สารแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. 50 
4.ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล. 0.5 
5.นํ้ามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) มก./ล. 5.0 
6.ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มก./ล. 100 

 

ท่ีมา :  เกณฑ์มาตรฐานน้ําท้ิงอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับ ท่ี 3 
(พ.ศ.2539) วันท่ี 3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําท้ิง จากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 113 ตอนท่ี 13ง ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2539 

 

 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

จากผลการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 4 ครั้ง จํานวน 9 แห่ง 
ตรวจสอบตัวอย่างนํ้าแห่งละ 2 ตัวอย่าง (นํ้าเข้าระบบ และนํ้าออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย) น้ัน จากการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย พบว่า สามารถดําเนินการได้ตามปรกติ จํานวน 9 แห่ง และไม่
สามารถดําเนินการบําบัดนํ้าเสียได้ จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลปราณบุรี  ด้านการตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ทิ้งหลังจากผ่านการบําบัดแล้ว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน ควบคุม การระบายนํ้าทิ้ง จากแหล่งกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม พบว่า ระบบบําบัดนํ้าเสีย สามารถบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกเว้นระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่พบว่า มีค่าความเป็นกรดด่าง ค่าบีโอดี ค่าสาร
แขวนลอย และค่านํ้ามันและไขมัน ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงตารางที่  2-3 
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ตารางที ่ 2-3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ปี 2553 

 
 

ตารางที ่ 2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสีย  ปี 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล 

ความเป็นกรดด่าง บีโอดี (มก./ล.) สารแขวนลอย (มก./ล.) 

หมายเหตุ เข้า 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

เข้า 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

เข้า 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

กาญจนบุรี 7.77 7.74  24.5 8.4  18.0 7.5   
บ้านโป่ง 7.23 - - 44.1 - - 26.4 - - ไม่มีนํ้าออกจากระบบ 

โพธาราม 7.62 7.50  138.9 5.7  112.3 8.0   
ราชบุรี 7.90 8.16  16.4 13.4  43.6 23.6   
เพชรบุรี 7.31 9.39  28.3 22.5  20.0 84.6   
ชะอํา 7.60 9.27  18.2 16.9  19.4 47.2   

หัวหินระยะท่ี 1 7.26 7.46  39.5 14.3  43.7 15.4   
หัวหินระยะท่ี 2 7.43 7.23  15.9 8.3  40.5 23.1   
ประจวบคีรีขันธ ์ 7.70 8.82  24.3 7.6  51.4 26.0   

ปราณบุรี - - - - - - - - - ไม่มีนํ้าเข้าระบบ 

ค่ามาตรฐานนํ้าท้ิง
ออกจากระบบบําบัด - - 5.5-9.0 - - 20 - - 50  

เทศบาล 

ตะกอนหนัก (มล./ล.) น้ํามันและไขมัน (มก./ล.) ไนโตรเจนรูปทเีคเอ็น(มก./ล.) 

หมายเหตุ เข้า 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

เข้า 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

เข้า 
ระบบ 

ออกจาก 
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

กาญจนบุรี <0.1 <0.1  6.13 2.60  12.22 8.18   
บ้านโป่ง 0.2 - - 7.97 - - 12.82 - - ไม่มีนํ้าออกจากระบบ 

โพธาราม 0.7 <0.1  26.30 3.87  32.29 13.67   
ราชบุรี 0.5 <0.1  5.47 2.53  6.64 3.60   
เพชรบุรี <0.1 <0.1  7.91 5.11  16.10 4.62   
ชะอํา <0.1 <0.1  8.96 4.86  10.47 5.75   

หัวหินระยะที่ 1 0.4 0.2  11.73 5.14  12.67 7.82   
หัวหินระยะที่ 2 0.4 0.2  7.43 4.36  10.15 10.76   
ประจวบคีรีขันธ ์ 0.2 <0.1  10.02 5.47  13.83 2.73   

ปราณบุรี - - - - - - - - - ไม่มีนํ้าเข้าระบบ 

ค่ามาตรฐานนํ้าท้ิง
ออกจากระบบบําบัด - - 0.5 - - 5.0 - - 100  
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2.3 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
 

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ  เมื่อปี  2552  สามารถสรุปสถานการณ์การจัดการมูลฝอย  ดังน้ี 
 

ตารางที่  2-4  ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้นและปริมาณขยะทีเ่ก็บขนได้ พ.ศ. 2552 

จังหวัด 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม 
กาญจนบุรี 196 222 418 
ราชบุรี 252 216 468 
เพชรบุรี 147 122 269 
สมุทรสงคราม 47 63 110 
ประจวบคีรีขันธ์ 128 143 271 
รวม 770 766 1,536 

 

ท่ีมา  :  กรมควบคุมมลพิษ 
 
 

2.3.1 สถานภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยทีใ่ช้ในปจัจุบนั 
 

ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล  พบว่าทุกเทศบาลมีระบบการเก็บขนของตนเอง  
โดยสามารถดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่นได้ทั้งหมด  แต่บางเทศบาลซ่ึงมีพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่จะมีขยะมูลฝอยตกค้างบ้างในพ้ืนที่ที่มีประชากรอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย  ซึ่งประชากรกลุ่มน้ีจะ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง  โดยวิธีการกองเผากลางแจ้ง  หรือกองทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ  ส่วนวิธีการกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลส่วนใหญ่ใช้วิธีเทกองบนพ้ืนแล้วฝังกลบเป็นครั้งคราว  ปีละ  1-2  ครั้ง  นอกจากน้ัน
จะมีบางเทศบาลใช้วิธีการกองแล้วเผากลางแจ้ง  เน่ืองจากมีพ้ืนที่สําหรับกําจัดขยะมูลฝอยน้อยจึงเผาเพ่ือลด
ปริมาณขยะ 

ในเขตพื้นที่  สสภ.8  มีเทศบาลที่มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพียง  3  แห่ง  
คือ  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  เทศบาลเมืองชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และกําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตําบลปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทั้ง  4  แห่งน้ี  เป็นระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  แต่สําหรับ
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามขณะนี้  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเองไม่สามารถเปิดดําเนินการได้
เน่ืองจากพ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอยอยู่นอกเขตเทศบาล  และได้รับการต่อต้านจากประชาชนเจ้าของพ้ืนที่  จึงต้อง
ใช้วิธีจ้างเอกชนนําขยะไปกําจัด  ส่วนของเทศบาลเมืองชะอํา  และเทศบาลเมืองหัวหิน  ระบบกําจัดขยะยัง
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ปัญหาสําคัญของการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สสภ.8  คือ  การ
จัดหาพ้ืนที่สําหรับก่อสร้างระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล  เน่ืองจากประชาชน  ขาด
ความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ  จึงเกิดกระแสต่อต้านจากมวลชนที่
ต้ังอยู่ข้างเคียงสถานีที่ที่จะถูกใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการกําจัดขยะมูลฝอย  จึงทําให้เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินโครงการจัดการมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการได้ 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 2-12 

บท
ที่ 

 2
  ค

ุณ
ภา

พส
ิ่งแ

วด
ลอ้

ม 

2.3.2 ของเสียอันตรายและสารอันตราย 
 

 สถานการณ์ของเสียอันตราย 
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ  ระบุว่า  การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  เป็น

หน้าที่หลักขององค์กรปกครองท้องถิ่น  (อปท.)  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.
2535  ที่ให้อํานาจ  อปท.  ต้องดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนซึ่งรวมถึงของเสียอันตรายจากชุมชนด้วย  
แต่ปัจจุบัน  อปท.  ในพ้ืนที่  5  จังหวัด  ประกอบด้วย  กาญจนบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  และ
ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่  สสภ.8  ยังไม่มีระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ  
กล่าวคือ  การคัดแยก  การเก็บรวบรวม  และการกําจัด  ดังน้ัน  ของเสียอันตรายจากชุมชนส่วนใหญ่  จึง
ยังคงมีการทิ้งและกําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปในสถานที่กําจัดมูลฝอยของ  อปท.  ซึ่งมิได้รับการออกแบบเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนของสารอันตรายท่ีเป็นองค์ประกอบในของเสียอันตรายจากชุมชนสู่สิ่งแวดล้อมจึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ 
 
 

2.4 สถานการณ์คุณภาพน้าํทะเลชายฝั่ง 
 

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ  สถานการณ์คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งเมื่อปี  พ.ศ.2552  มีดังน้ี 
 

ตารางที่  2-5  คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง  พ.ศ. 2552 

สถานีตรวจวัด 
ระดับดัชน ี

คุณภาพน้ําทะเล  
คุณภาพน้ําเม่ือเทียบ 

กับปท่ีีผ่านมา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
อ่าวมะนาว,กองบิน 53 ดีมาก (>90-100) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าดีข้ึน 
หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน ดี (>80-90) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
เขาตะเกียบ ดี (>80-90) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
ปากแม่นํ้าปราณบุรี ดี (>80-90) - 
อ่าวประจวบฯ (ปากคลองบางนางรม, ตอนกลาง, ดา้นใต้) ดี (>80-90) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าดีข้ึน 
ปากคลองวาฬ ดี (>80-90) - 
หาดวนกร, อ.ทับสะแก ดี (>80-90) - 
บ้านทุ่งประดู ่ ดี (>80-90) - 
หาดบริเวณพระราชวังไกลกงัวล พอใช้ (>50-80) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
สะพานปลาหัวหิน พอใช้ (>50-80) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
โรงแรมโซฟีเทล พอใช้ (>50-80) - 
หาดสามพระยา อทุยานฯสามร้อยยอด พอใช้ (>50-80) - 
บ้านบ่อนอก พอใช้ (>50-80) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
อ่าวประจวบเหนือ หน้าเขาตาม่องลาย พอใช้ (>50-80) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
บ้านหินกรูด พอใช้ (>50-80) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
กลางหาดสมบูรณ ์อ.บางสะพาน พอใช้ (>50-80) - 
ปากคลองบ้านบางสะพาน พอใช้ (>50-80) - 
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ภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ตารางที่  2-5  (ต่อ)  คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง  พ.ศ. 2552 

สถานีตรวจวัด 
ระดับดัชน ี

คุณภาพน้ําทะเล  
คุณภาพน้ําเม่ือเทียบ 

กับปท่ีีผ่านมา 
จังหวัดเพชรบรุ ี
ปากคลองบ้านแหลม (ดา้นเหนือ), ฟาร์มหอยแมลงภู ่ ดี (>80-90) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าดีข้ึน 
หาดปึกเตียน ดี (>80-90) - 
หาดชะอําตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว) ดี (>80-90) - 
หาดชะอําเหนือ (หน้าโรงแรมลองบชี) ดี (>80-90) - 
บ้านทุ่งประดู ่ ดี (>80-90) - 
หาดเจ้าสําราญ พอใช้ (>50-80) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
ปากคลองบางตะบูน (ด้านเหนือ, ดา้นกลาง, ด้านใต้) เสื่อมโทรม (>25-50) - 
ปากคลองบ้านแหลม (ดา้นใต้) เสื่อมโทรม (>25-50) - 

ปากคลองบ้านแหลม (ดา้นกลาง) เสื่อมโทรมมาก (>0-25) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปากแม่นํ้าแม่กลอง เสื่อมโทรมมาก (>0-25) แหลง่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าลดลง 

 

ท่ีมา  :  กรมควบคุมมลพิษ 

 

2.5 สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

กรมควบคุมมลพิษ โดยสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ได้ติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบอัตโนมัติบริเวณศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศต้ังแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม  2552  มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 2-6 คุณภาพอากาศบริเวณศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1  ปี2552 
 

มลสาร/เดือน 
ก๊าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด ์
SO2 (ppb) 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด ์
NO2  (ppb) 

ก๊าซโอโซน 
O3  (ppb) 

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์

CO (ppm) 

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์

CO (ppm) 

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 
 10 ไมครอน 

PM10  (μg/m3) 

เฉลี่ยในเวลา 1 ชม. 

ค่า 
เฉลี่ย 
ราย 
เดือน 

1 ชม. 

ค่า 
เฉลี่ย 
ราย 
เดือน 

1 ชม. 

ค่า 
เฉลี่ย 
ราย 
เดือน 

1 ชม. 

ค่า 
เฉลี่ย 
ราย 
เดือน 

8 ชม. 

ค่า 
เฉลี่ย 
ราย 
เดือน 

24 ชม. 

ค่า 
เฉลี่ย 
ราย 
เดือน 

มกราคม 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

0-57 
0-15 
0-23 
0-12 
0-21 
0-16 
0-13 
0-23 
0-16 
0-19 
0-65 
0-25 

5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 

0-44 
0-45 
0-49 
0-31 
0-32 
0-25 
0-20 
0-26 
0-16 
0-40 
0-51 
3-56 

11 
10 
8 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
7 
12 
16 

0-111* 
0-104* 
0-89 
2-89 
0-79 
0-43 
0-47 
0-54 
0-40 
2-73 
0-79 

2-111* 

31 
27 
23 
26 
22 
17 
18 
17 
14 
17 
27 
35 

0.2-2.5 
0.0-2.1 
0.0-1.7 
0.0-1.1 
0.0-1.0 
0.0-1.3 
0.0-1.1 
0.0-1.2 
0.0-1.1 
0.0-1.4 
0.1-1.7 
0.0-2.1 

0.8 
0.7 
0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.5 
0.4 
0.5 
0.7 
0.8 

0.3-1.8 
0.1-1.3 
0.0-1.3 
0.0-0.9 
0.1-0.7 
0.0-1.1 
0.1-0.7 
0.1-0.9 
0.0-0.7 
0.1-0.9 
0.2-1.2 
0.1-1.5 

0.8 
0.7 
0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.5 
0.4 
0.5 
0.7 
0.8 

36.0-102.6 
31.2-94.3 
23.2-65.4 
16.1-48.7 
12.9-33.5 
12.1-29.5 
13.4-28.0 
11.8-32.4 
10.0-27.7 
14.2-44.8 
32.9-77.0 
30.0-93.1 

71.2 
61.6 
35.2 
33.0 
20.0 
19.0 
19.9 
22.4 
19.8 
27.4 
46.6 
64.3 

ค่ามาตรฐาน 300 170 100 30 9 120 
หมายเหตุ  *  เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศต้ังแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 ดังน้ี 
 

  ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2 ) ค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง  อยู่ระหว่าง 0.0-65.0 ppb  และ
พบว่ามีปริมาณค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดในเดือนมกราคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 
เท่ากับ 5.0  4.0 และ 4.0 ppb ตามลําดับ ไม่พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานตลอดทั้งปี 

 

  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงอยู่ระหว่าง 0.0-56.0 ppb และ
พบว่ามีปริมาณค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดในเดือนธันวาคม และเดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 16.0 
และ 12.0 ppb ตามลําดับ ไม่พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานตลอดทั้งปี 

 

  ปริมาณก๊าซโอโซน  (O3)  ค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงอยู่ระหว่าง 0.0-111.0 ppb และพบว่ามีปริมาณ
ค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดในเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม เท่ากับ 35.0 และ 31.0 ppb 
ตามลําดับ  พบจํานวนคร้ังที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานในเดือนธันวาคมจํานวน 6 ครั้งจากการตรวจวัด 704 ครั้ง 
เดือนมกราคมจํานวน 5 ครั้งจากการตรวจวัด 706 ครั้ง และเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน  2 ครั้งจากการตรวจวัด 
639 ครั้ง สาเหตุของปริมาณก๊าซโอโชนที่สูงกว่ามาตรฐานน่าจะมาจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

 

  ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงอยู่ระหว่าง 0.0-2.5 ppm และพบว่า
มีปริมาณค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมงเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดในเดือนมกราคม เดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
พฤศจิกายน เท่ากับ 0.8  0.8  0.7 และ 0.7 ppm ตามลําดับ ไม่พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานตลอดทั้งปี 

 

  ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงอยู่ระหว่าง 0.0-1.8 ppm และพบว่า
มีปริมาณค่าเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดในเดือนมกราคม เดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
พฤศจิกายน เท่ากับ 0.8  0.8  0.7 และ 0.7 ppm ตามลําดับ ไม่พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานตลอดทั้งปี 

 

  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงอยู่ระหว่าง 10.0-
102.6 μg/m3 และพบว่ามีปริมาณค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมงเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดในเดือนมกราคม และเดือนธันวาคม  
เท่ากับ 71.2 และ 64.3 μg/m3 ตามลําดับ ไม่พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานตลอดทั้งปี 
 

คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี  ปี 2552  โดยสรุป พบปัญหาปริมาณก๊าซโอโซน มีจํานวน
ครั้งที่สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) แต่ถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียรายปี 2550 และปี 2551 จะพบว่าค่าเฉล่ียปี 
2552 มีค่าลดลง โดยเดือนที่มีปัญหาจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันคือ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และธันวาคม ซึ่ง
เป็นช่วงหน้าแล้ง ผลกระทบของก๊าซโอโซนน้ัน จะก่อให้เกิดการระเคืองตา และระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ความสามารถในการทํางานของปอดลดลง เหน่ือยเร็ว โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอด
เรื้อรัง ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียรายปี 2550 และปี 2551 
จะพบว่าค่าเฉลี่ยปี 2552 มีค่าลดลง (เท่ากับศูนย์)  ส่วนปริมาณมลสารที่เหลือคือ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่พบปัญหาในพ้ืนที่น้ี 
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จํานวนคร้ังท่ีเกนิคามาตรฐานท่ีกาํหนด

19

8
11

27

13

0 0

14
20

0

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552

กาซโอโซน ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

 
 

ภาพที่  2-6  จํานวนครั้งการตรวจวัดก๊าซโอโซน และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
ท่ีเกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนด ต้ังแต่ปี 2548-2552 
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บทที่  3  ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
 

บทที่  3 
ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 
 
 

3.1 กากน้าํตาลไหลลงแมน่้ําแมก่ลอง 
 

โรงงาน  นํ้าตาลไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม  จํากัด  ต้ังอยู่เลขที่  84  หมู่  3  ถนนแสงชูโต  ตําบล     
วังศาลา  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นโรงงานผลิตนํ้าตาลจากอ้อย  มีกําลังผลิตวันละประมาณ  
9,563  ตันอ้อย  สถานที่ต้ังของโรงงานต้ังอยู่ติดริมแม่นํ้าแม่กลอง  ท้ายเขื่อนท่าม่วง  ภายในโรงงานมีถังเก็บ
กากนํ้าตาลขนาดความจุถังละ  2,500  ตัน  จํานวน  9  ถัง 

 
ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2553  เวลาประมาณ  05.00  น.  กากนํ้าตาลในถังเก็บหมายเลข  1  

อุณหภูมิภายในถังได้เพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ  40  องศาเซลเซียส  เป็นประมาณ  70  องศาเซลเซียส  ทําให้
เกิดแรงดันภายในถัง  และกากนํ้าตาล  (Molasses)  ได้ไหลพุ่งออกจากถังไหลลงสู่รางระบายนํ้าฝนภายใน
โรงงาน  และไหลลงสู่แม่นํ้าแม่กลองในที่สุด  ซึ่งคาดว่ามีกากน้ําตาลไหลลงสู่แม่นํ้าแม่กลองประมาณ  150  
ตัน  ส่งผลให้กากนํ้าตาลปนเป้ือนในแม่นํ้าแม่กลองเป็นระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร 
 
 

  

ภาพที่  3-1  ถังเก็บกากน้ําตาลภายในโรงงาน ภาพที่  3-2  กากน้ําตาลท่ีล้นออกจากถัง 
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ภาพที่  3-3  บรเิวณท่ีกากน้ําตาลไหลลงแม่น้ําแม่กลอง ภาพที่  3-4  สภาพพ้ืนดินท่ีปนเปื้อนกากน้ําตาล 

 
 

สสภ.8  ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา  
(Dissolved  Oxygen)  ตลอดเวลา  พร้อมทั้งได้แจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้ทราบถึงช่วงระยะเวลาที่คาดว่า
มวลของนํ้าเสียจะไหลมาถึง  เพ่ือให้ผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
บรรเทาความเสียหาย  เช่น  ให้เป่าอากาศในบริเวณหัวกระชัง  หรือการพ่นนํ้าไปบนกระชังตลอดเวลาใน
ขณะที่นํ้าเสียไหลผ่าน  พร้อมกันน้ีได้ขอให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  
ประสานงานกับสํานักชลประทานท่ี  13  เพ่ือขอให้ปล่อยนํ้าลงท้ายเขื่อนท่าม่วงให้มากขึ้น  เพ่ือผลักดันมวล
นํ้าเสียให้ออกสู่ทะเลโดยเร็ว 
 
 

  

ภาพที่  3-5  ภาพถ่ายบนเฮลิคอปเตอร์บริเวณ 
โรงงาน  น้ําตาลไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม  จํากัด 

ภาพที่  3-6  กระชังปลาท่ีเลี้ยงในแม่น้ําแม่กลอง 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 3-3 

บทที่  3  ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
 

  

ภาพที่  3-7  การเป่าอากาศเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในกระชังปลา 

 
จากการดําเนินการดังกล่าวของ  สสภ.8  ทําให้ลดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชัง

ของแม่นํ้าแม่กลองได้เกือบทั้งหมด  เน่ืองจากผลการติดตามตรวจสอบพบว่า  มีปลาในกระชังเพียงเล็กน้อย
เท่าน้ันที่ตายลงขณะที่นํ้าเสียไหลผ่าน  และในส่วนของปลาธรรมชาติในแม่นํ้า  พบเพียงมีปลาลอยหัวจํานวน
เล็กน้อย  ไม่พบปลาตาย  และผลจากการท่ีชลประทานเร่งระบายนํ้าจากเขื่อนท่าม่วง  ทําให้สามารถผลักดัน
นํ้าเสียลงทะเลได้ภายใน  4  วัน 

 
 

3.2 น้ําเสียคลองรางกระดี ่
 

คลองรางกระด่ี  เป็นคลองระบายนํ้าที่มีต้นคลองอยู่บริเวณหมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ  อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี นํ้าจากคลองรางกระด่ี จะไหลลงคลองบางป่า และไหลลงสู่แม่นํ้าแม่กลองในที่สุดเป็นระยะทาง
ประมาณ  7  กิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 1,981 ไร่ (ข้อมูลจากโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย)  ในเขตพ้ืนที่ตําบลพิกุลทอง  ตําบลพงสวาย  และตําบลบางป่า  อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี  และบริเวณริมคลองรางกระด่ีมีสถานประกอบการต้ังอยู่  2  แห่ง  คือ  ฟาร์มปศุสัตว์  และ
โรงงานฟอกย้อม 
 

  

ภาพที่  3-8  สภาพท่ัวไปบริเวณคลองรางกระด่ี 
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แต่เดิมสภาพน้ําในคลองรางกระดี่มีสภาพอยู่ในระดับดี  ประชาชนท่ีอยู่ริมคลองสามารถใช้นํ้าจาก
คลองรางกระด่ี  เพ่ือการอุปโภคและการเกษตร  เช่น  ทํานา  ทําสวนผักสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดี  แต่ต้ังแต่ปี  
พ.ศ.  2550  เป็นต้นมา  คุณภาพนํ้าในคลองรางกระด่ีเกิดความเสื่อมโทรมอย่างหนักจากการระบายนํ้าทิ้งของ
สถานประกอบการ  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  เช่น
เทศบาลตําบลหลักเมือง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี  สสภ.8  และกรมควบคุมมลพิษ  โดยสถานประกอบการที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีการปล่อยนํ้า
เสียลงคลองรางกระด่ีจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าคือ  โรงงานอุตสาหกรรม 
 

  

ภาพที่  3-9  โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกร้องเรียน 
 

จากการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการสั่งการให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขระบบบําบัด
นํ้าเสียให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  และมีการสั่งให้หยุดประกอบกิจการโดยคําสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาผลกระทบของน้ําทิ้ง
ที่ผ่านการบําบัดแล้วแก่เกษตรกรได้  เน่ืองจากนํ้าทิ้งของโรงงานมีค่าความเค็ม  (Salinity)  สูง  จนทําให้ผล
ผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ท้ายนํ้าได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก  ซึ่งค่าความเค็มน้ีไม่ได้ถูก
กําหนดไว้ในมาตรฐานนํ้าทิ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจึงได้รวมตัวกันต่อต้านโรงงานข้ึน 
 

ผลของการสั่งปิดโรงงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  ทําให้
คนงานประมาณ  200  คน  ที่ทํางานในโรงงานดังกล่าว  ต้องได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจากขาดรายได้จาก
การทํางาน  จึงได้เกิดการประท้วงคําสั่งปิดโรงงานของคนงานขึ้น 
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ภาพที่  3-10  ท่อระบายน้ําเสียและบ่อพักน้ําเสียของโรงงาน 

 
 

3.2.1 การดําเนนิงานโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย 
 

  เทศบาลตําบลหลักเมือง  บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
2535  โดยการไม่ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เน่ืองจากโรงงานไม่สามารถ
ปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่
ประชาชนบริเวณข้างเคียง 

 
  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  

2535  โดยสั่งการให้โรงงานหยุดประกอบกิจการ  เพ่ือปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานให้สามารถบําบัด
นํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  โครงการส่งและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย  บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ชลประทานกลาง  พ.ศ.  2485  (แก้ไขเพ่ิมเติม)  โดยการร้องทุกข์กล่าวโทษโรงงานเน่ืองจากโรงงานได้ระบาย
นํ้าทิ้งลงคลองชลประทาน  และมีค่าการนําไฟฟ้า  (Conductivity)  และค่าความเค็ม  (Salinity)  เกินมาตรฐาน
ที่กําหนด  ตามคําสั่งกรมชลประทานที่  883/253 
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3.3 ปญัหาน้าํเนา่เสยีในคลองประดู ่
 

3.3.1 สภาพทั่วไปของคลองประดู่ 
 

คลองประดู่มีความยาวประมาณ  26  กิโลเมตร  ต้ังแต่บริเวณตําบลห้วยโรง  อําเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี  ผ่านจังหวัดราชบุรี   บริเวณอําเภอปากท่อ  อําเภอวัดเพลง  และไหลคลองแควอ้อม  บริเวณ
วัดแก้วเจริญ ตําบลวัดประดู่ อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

คลองประดู่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี   เป็นคลองที่แบ่งเขต
ระหว่าง  จังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรีและสมุทรสงคราม  มีคลองสาขาที่มาบรรจบกับคลองประดู่ คือ  คลองบาง
นางสูญ  คลองจอมประทัด  คลองปากท่อ  คลองวันดาว  คลองต้นไทร   และคลองทิ้งนํ้า  (หนองเสือ) 

คลองประดู่เป็นลํานํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง  มีความลึกอยู่ในช่วง 0.6-2.45 เมตร  ความลาดช้ัน
ตลอดลํานํ้า  อยู่ในช่วง 1 : 5000  ถึง  1  :  30000  ทําหน้าที่เป็นคลองระบายนํ้าสายหลัก ในพ้ืนที่โครงการ
ส่งนํ้าและบํารุงรักษาราชบุรี(ฝั่งขวา)  เดิมลักษณะการไหลของนํ้าจะข้ึนกับลักษณะภูมิประเทศ  ความลาดชัน  
และจะหมุนเวียนเข้า-ออกไปตามการขึ้นลงของนํ้าทะเล ปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการชลประทานต่างๆ และมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลให้ลักษณะการไหลของคลองประดู่เปลี่ยนไปตามลักษณะการ
จัดการนํ้าซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นกับการชลประทานเป็นหลัก 
 

  
 

ภาพที่  3-11  สภาพท่ัวไปบริเวณคลองประดู่ 
 

3.3.2 สภาพปัญหา 
 

คลองประดู่  ถูกแบ่งออกเป็น  2  ตอน  โดยมีประตูนํ้าป้องกันนํ้าเค็ม  ทําให้การหมุนเวียนของ
นํ้าในคลองเปลี่ยนไป  คลองประดู่ในส่วนที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี-สมุทรสงคราม  จะมีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม
ถึงเสื่อมโทรมมากจนเกิดการร้องเรียนจากชุมชนเป็นระยะๆ  มาต้ังแต่ปี 2540  โดยเฉพาะในช่วงที่ชลประทาน
หยุดปล่อยนํ้า 
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3.3.3 การดําเนนิงานแก้ไขปัญหา 
 

ได้มีการต้ังคณะทํางานแก้ไขปัญหาน้ําเสียในคลองประดู่หลายคณะ  ที่สําคัญได้แก่  
  คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่  337/2548  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานและเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาน้ําเสียในคลองประดู่  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  
  คําสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 124/2548  เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานร่วมเพ่ือศึกษาปัญหาและแนว

ทางแก้ไขปัญหาน้ําเสียในคลองประดู่ 
  คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ 56/2551 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางาน

ศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพนํ้า  และสิ่งแวดล้อมของคลองประดู่ และคลองสาขา 
  คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ 57/2551  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางาน

ศึกษาการบริหารจัดการนํ้าของคลองประดู่ และคลองสาขา 
 
ในปี พ.ศ. 2549  จังหวัดราชบุรี ได้ดําเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาปัญหาการจัดการนํ้าเสีย 

เพ่ือแกไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพ้ืนที่คลองประดู่ และคลองสาขา  โดยบริษัทได้ศึกษาแล้วเสร็จ
ในปี  2551 
 

3.3.4 กิจกรรมทีไ่ด้ดําเนนิการไปแล้ว 
 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพนํ้าอย่างง่ายให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครที่อยู่ริมคลอง
ประดู่ 

  ฝึกอบรมการทําถังดักไขมันสําหรับครัวเรือนที่ต้ังอยู่ริมคลองประดู่และคลองสาขา พร้อมทั้ง
มอบวัสดุอุปกรณ์การทําถังดักไขมันให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

  สํารวจออกแบบและก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่สําหรับวัดและโรงเรียนที่ต้ังอยู่
ริมคลองประดู่ และคลองสาขาจังหวัดราชบุรี 

  ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน 
เทศบาลตําบลปากท่อ 

  การกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าเสียลงคลองประดู่  
และคลองสาขา 

  ติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าในคลองประดู่ พร้อมทั้ง
แจ้งเตือนเมื่อคุณภาพนํ้าอยู่ในระดับวิกฤติแก่ผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

จากการติดตามการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในคลองประดู่  โดย  สสภ.8  พบว่า คุณภาพนํ้าใน
คลองประดู่ โดยรวมมีสภาพดีขึ้น แต่ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตในบางช่วงเวลาเน่ืองจากมีการระบายของเสียลงสู่
แหล่งนํ้าจนเกินกว่าศักยภาพในการรองรับของธรรมชาติ 
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3.4 สถานการณ์เรื่องร้องเรียน 
 

ในปี 2553 สสภ.8 ได้รับเร่ืองร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมและดําเนินการตรวจสอบ  เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา  ตลอดจนติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหารวมจํานวนทั้งสิ้นจํานวน  43 เรื่อง  โดยเป็น
ประเด็นปัญหาเก่ียวกับนํ้าเสียจํานวน  20  เรื่อง  ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจํานวน  11  เรื่อง  ประเด็นเร่ืองฝุ่น
ละออง  จํานวน  6  เร่ือง  ปัญหาเก่ียวกับเสียงดังรบกวน  จํานวน  4  เรื่อง  และปัญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอย
จํานวน  2  เรื่อง 
 

 
 

ภาพที่  3-12  แผนภูมิแสดงจํานวนเรื่องร้องเรียนปี 2553 
 
 

3.5 สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบ
โรงไฟฟ้าราชบุรแีละพื้นที่ใกล้เคียง 

 
 

โรงไฟฟ้าราชบุรี  ประกอบด้วย  โรงไฟฟ้า  2  ประเภท  ได้แก่  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน  และ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  โรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
หลัก  ใช้นํ้ามันเตาเป็นเช้ือเพลิงสํารองสําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน  และใช้นํ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสํารอง
สําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าราชบุรี  ได้ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณรอบๆ โรงไฟฟ้าและพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็น
ประจําทุกๆปี  ในปี  2552  สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ได้ดังน้ี 
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3.5.1 สภาพอุตุนิยมวิทยา 
 
ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาในปี  2552  พบว่าอุณหภูมิมีค่า 19.5-39.8 องศาเซลเซียส 

และความช้ืนสัมพัทธ์ มีค่า 13–100 เปอร์เซ็นต์  โดยลมส่วนใหญ่พัดผ่านโรงไฟฟ้าจากทิศใต้-ตะวันออกเฉียงใต้ 
(SSE) 11.9% ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) 11.6% ทิศใต้ (S) 11.5% และทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้ 
(ESE) 10.5%  ดังภาพที่ 3-13 

 

 

 
 

ภาพที่  3-13  แสดงผังลมและค่าจากการตรวจวัดท่ีสถานีบ้านชาวเหนือ 
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3.5.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีในปี 2552 จาก

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 4 แห่ง ได้แก่ บ้านดอนมดตะนอย บ้านบางกระโด บ้านคลองแค และบ้านชาว
เหนือ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่  3-14  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี 
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บทที่  3  ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
 

 
 

ภาพที่  3-15  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) ปี 2552 
 
 

 
 
 

ภาพที่  3-16  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) ปี 2552 
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ภาพที่ 3-17  ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) ปี 2552 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3-18  ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง) ปี 2552 
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บทที่  3  ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
 

 
 
 

ภาพที่  3-19  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง) ปี 2552 
 
 

 
 
 

ภาพที่  3-20  ปริมาณก๊าซโอโซน (ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง) ปี 2552 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 3-14 

บท
ที่ 

 3
  ป

ระ
เด็

นส
ิ่งแ

วด
ล้อ

มท
ี่สํา

คัญ
 

3.5.3 สรุปผลการตรวจวัด 
 

จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเน่ืองในปี 2552 ของ
โรงไฟฟ้าราชบุรี โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด  สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ  จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านดอนมดตะนอย บ้านบางกระโด 
บ้านคลองแค และบ้านชาวเหนือ  ดังน้ี 

 

  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  และฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานฯ  

  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นบางคร้ังในเดือน
มกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว โรงไฟฟ้าไม่ได้มีการเดินเคร่ืองโดยใช้นํ้ามันแต่อย่างใด แต่
น่าจะมีสาเหตุหลักจากอิทธิพลของลมที่พัดฝุ่นในพ้ืนที่ เช่น ฝุ่นจากการจราจร หรือ ฝุ่นจากพ้ืนดินเปิดโล่ง เป็น
ต้น  

  ก๊าซโอโซน พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นบางคร้ังในช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์
จากทุกสถานีตรวจวัด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากท้องฟ้าโปร่งมีแสงแดดแรงช่วยในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัลที่
ทําให้เกิดก๊าซโอโซน อย่างไรก็ตาม การที่ตรวจพบก๊าซโอโซนเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ จากทุกสถานีตรวจวัด ไม่
ว่าจะอยู่ในทิศทางเหนือลมหรืออยู่ใต้ลมจากโรงไฟฟ้า แสดงว่า เมื่อลมพัดผ่านโรงไฟฟ้าไม่ได้ทําให้ก๊าซโอโซน
สูงขึ้นแต่อย่างใด 

แนวโน้มการตรวจพบก๊าซโอโซน ในช่วง 5 ปี (ปี 2548–ปี 2552) ที่ผ่านมามีลักษณะ
เหมือนกันทุกสถานีตรวจวัด คือ มีค่าสูงในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งคาดว่าการตรวจพบก๊าซโอโซนสูงขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกันพร้อมกันทุกพ้ืนที่ น่าจะเกิดจากการพัดมาจากพ้ืนที่อ่ืน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่ง
เป็นแหล่งกําเนิดก๊าซโอโซนที่สําคัญ โดยวันที่พบค่าเกินมาตรฐานมักพบในวันที่มีแสงแดดจัด และเกิดในรัศมีวง
กว้างห่างจากแหล่งกําเนิดในเมืองได้หลายสิบกิโลเมตร นอกจากน้ี จากผลการศึกษา “โครงการศึกษาเพ่ือ
สํารวจและวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดโอโซนในพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีและพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี” ยังสรุปว่า ปริมาณก๊าซโอโซนที่มีค่าสูงส่วนหน่ึงมาจากการระบายสารมลพิษที่อยู่นอกพ้ืนที่โดยรอบ
โรงไฟฟ้าราชบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นแหล่งกําเนิดหลักของสาร
มลพิษในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  โรงไฟฟ้าจึงดําเนินการเพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุมคุณภาพอากาศ  เพ่ือเป็นการป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
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บทที่  4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 

4.1 พื้นที่ชุม่น้ํา (Wetlands) 
 

4.1.1 นิยามพ้ืนที่ชุ่มน้ํา 
 

หมายความถึง ที่ลุ่ม  ที่ราบลุ่ม  ที่ลุ่มช้ืนแฉะ  พรุ  แหล่งนํ้า  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น  ทั้งที่มีนํ้าขัง หรือนํ้าท่วมอยู่ถาวรและช่ัวครั้ง ช่ัวคราวท้ังที่เป็นแหล่งนํ้าน่ิงและ นํ้าไหล  ทั้งที่
เป็นนํ้าจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม  รวมไปถึงชายฝั่งทะเล และที่ในทะเล  ในบริเวณซึ่งเมื่อนํ้าลดลงตํ่าสุด มีความ
ลึกของระดับนํ้าไม่เกิน 6 เมตร 
 

4.1.2 ประเภทของพื้นที่ชุ่มน้ํา 
 

พ้ืนที่ชุ่มนํ้าทั่วโลกเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด  อาจแบ่งออกตามลักษณะของถิ่นที่
อยู่อาศัย (Habitat)  เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล และ พ้ืนที่ชุ่มนํ้านํ้าจืด  ใน  2 
ประเภทน้ีประกอบด้วย ทะเลหรือชายฝั่งทะเล ปากแม่นํ้า แหล่งนํ้าไหล ทะเลสาบ หรือบึงที่ลุ่มช้ืนแฉะ หรือ
หนองนํ้า  นอกจากน้ียังรวมถึงแหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น เช่น บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า  พ้ืนที่ชลประทาน  อ่างเก็บนํ้า  รวมถึง
คลองที่ขุดขึ้นอีกด้วย 
 

4.1.3 ความสําคัญและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ํา 
 

คุณค่าโดยรวมของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าได้แก่  การเป็นแหล่งนํ้า  แหล่งเก็บกักนํ้าฝนและน้ําท่า  ป้องกัน
นํ้าเค็มมิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน  ป้องกันชายฝั่งพังทลาย  ดักจับตะกอน และแร่ธาตุ  ดักจับสารพิษ  เป็นแหล่ง
ทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์  เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุพืช และสัตว์  มี
ความสําคัญทางนิเวศวิทยาและอนุรักษ์ธรรมชาติ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่สําคัญในห่วงโซ่
อาหาร  ความสําคัญด้านนันทนาการ  และการท่องเที่ยว  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และ
เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 4-2 

บท
ที่ 

 4
  ก

าร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รธ

รร
มช

าต
ิแล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 

4.1.4 พื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญในพ้ืนที่ สสภ.8 
 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สสภ. 8 รวม 5 จังหวัดน้ัน มีพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญที่ได้รับการ
ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 พฤศจิกายน  2552 (ทบทวนคณะรัฐมนตรี เมื่อ 1 สิงหาคม  2543  )  
เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และ
มาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า   ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ  รวม 11 แห่ง  โดยมีพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar  Site) 
ด้วย  
 

  พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar  Site)  จํานวน 2 แห่ง 
-  ดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 
-  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ  จํานวน  6  แห่ง 
-  ดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 
-  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
-  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์ 
-  แม่นํ้าแควน้อย   จังหวัดกาญจนบุร ี
-  แม่นํ้าแควใหญ่   จังหวัดกาญจนบุร ี
-  แม่นํ้าแม่กลอง   จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี   สมุทรสงคราม 

 

  พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ   จํานวน  5 แห่ง 
-  อ่าวไทยตอนใน  จังหวัดเพชรบุรี  สมทุรสงคราม 
-  แม่นํ้าเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี 
-  อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์   จังหวัด กาญจนบุรี 
-  อุทยานแห่งชาติหาดวนกร  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
-  พรแุม่รําพึง   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ได้มีการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า  (รายละเอียดศึกษาได้จาก  

http://www.envwest.com/wetlands/cabinet1.pdf/)  ซึ่งมาตรการที่สําคัญมาตรการหน่ึงคือ มาตรการ
ในข้อที่ 6 การประกาศให้พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
หรือพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ในลักษณะอ่ืน  ในการน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.)  ได้พิจารณาคัดเลือก
ประกาศพ้ืนที่ชุ่มนํ้าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกัน สงวน 
บํารุง รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ได้อย่างสมดุลตามระบบนิเวศ   
เพ่ือใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง เพ่ือควบคุมการใช้ทรัพยากรให้ถูกต้อง คุ้มค่าและคุ้มประโยชน์
มากท่ีสุด  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตาม
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บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  มาตรา 45  และหลักเกณฑ์การกําหนด
มาตรการ  ตามมาตรา 44  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

 

(1)  กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(2)  ห้ามการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลง 
ระบบนิเวศของพ้ืนที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(3)  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่จะ
ทําการก่อสร้างหรือดําเนินการในพ้ืนที่น้ัน ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(4)  กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนที่  รวมทั้งการกําหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

(5)  กําหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืนๆ  ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 

โดยออกเป็นประกาศกระทรวง มีกําหนดระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี   ซึ่งในการดําเนินการน้ันต้องใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  และศึกษารายละเอียดความ
เป็นไปได้ในการกําหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่  กรณทีี่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 100  
 

4.2 พื้นที่คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
 

4.2.1  การดําเนินการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
(IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใน
เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
พ้ืนที่ในอําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี  อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ถูกกําหนดให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี   อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ. ศ. 2547  ซึ่งได้ประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  121 ตอนพิเศษ 86 ง.   เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2547  โดยมีผล
บังคับใช้เป็นเวลา 5  ปี  ต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม  2547  และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ต่ออีก 1 ปี  โดย
กําหนดให้การดําเนินการพัฒนาโครงการบางประเภทและบางขนาด ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอรายงานดังกล่าว ต่อสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการพิจารณารายงานฯ  โดยโครงการจัก



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 4-4 

บท
ที่ 

 4
  ก

าร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รธ

รร
มช

าต
ิแล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 

ต้องรอความเห็นชอบในรายงานฯ  ก่อนการดําเนินการใดๆ   ซึ่งประเภทและขนาดของโครงการท่ีต้องจัดทํา
รายงานฯ  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  โครงการท่ีต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  (IEE) 
 

(1)  โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศท่ีมีจํานวนห้องพักต้ังแต่  10 ห้อง ถึง 79 ห้อง    
(2)  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารที่มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ 10 หอ้ง ถึง 79 ห้อง 
(3)  สถานพยาบาลที่จํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วยค้างคืนต้ังแต่ 10 เตียง ถึง 29 เตียง 
(4)  การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนที่ดินแปลงย่อยต้ังแต่ 100 แปลง ถึง 

499 แปลง หรอืมีเน้ือที่ต้ังแต่ 20 ไร่ ถึง 99 ไร่ 
(5)  ท่าเทียบเรือขนาดเล็กที่เป็นท่าสาธารณะสําหรับเรือประมงหรือเรือเพ่ือการท่องเที่ยวขนาดตํ่ากว่า 60 

ตันกรอส 
(6)  การเพาะเลี้ยงกุ้งหรือเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอ่ืนเพ่ือการค้าต้ังแต่ 50 ไร ่ ขึ้นไป 
 

  โครงการที่ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1)  โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศท่ีมีจํานวนห้องพักมากกว่า 79 หอ้ง    
(2)  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจํานวนห้องพักมากกว่า 79 ห้อง 
(3)  สถานพยาบาลที่จํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วยค้างคืนมากกว่า  29  เตียง 
(4)  การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนที่ดินแปลงย่อยมากกว่า 499 แปลง หรือมี

เน้ือที่มากกว่า  99 ไร ่
(5)  โรงงานผลติพลังงานไฟฟ้าต้ังแต่  5 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป 
(6)  ท่าเทียบเรือสําหรับเรือสําราญและกีฬาที่ไม่ใช่เรือกล 
 

ในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการดังกล่าว  กําหนดให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแจ้งผลการพิจารณาให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
ได้แก่ 

1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
2.  เจ้าหน้าที่ผูม้ีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน 
3.  หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประจําจังหวัดที่เก่ียวข้องหรือผู้แทน 
4.  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ต้ังโครงการ 
5.  ผู้อํานวยการสิ่งแวดล้อมภาคในเขตพ้ืนที่หรือผู้แทน 
6.  ผูท้รงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติแต่งต้ังจาก

การเสนอของผูว่้าราชการจังหวัด หรอืคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ  จํานวนไมเ่กิน 4 คน 
7.  ผูแ้ทนองคก์รเอกชนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจํานวนไม่เกิน 2 คน  



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 4-5 

บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.  หัวหน้าสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
9.  เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 2 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เน่ืองจากพ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  อยู่ในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของ   สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 สํานักงานฯ  จึงได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการ ฯ  จํานวน  2  ชุด  ได้แก่ 

  คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

  คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

4.2.1 ประเภทและจํานวนโครงการที่เสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เบ้ืองตน้ (IEE) และรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

 
นับจากการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดเขต

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอ
ชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ. ศ.  2547  ต้ังแต่วันที่  
1  สิงหาคม  2547  จนถึง ปัจจุบัน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2553  พบว่า  มีโครงการประเภทท่ีพักอาศัยใน
เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จํานวน  125  โครงการ  แบ่งเป็น 

 

  เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 
 

มีจํานวนโครงการ  46  โครงการ  แบ่งเป็น 
 

(1)  โครงการโรงแรมสถานท่ีพักตากอากาศ จํานวน 20 โครงการ จัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  จํานวน  15 โครงการ   จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   จํานวน   5  
โครงการ   

(2)   โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม  จํานวน  18  โครงการ  จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น  จํานวน  12  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จํานวน  6  โครงการ   

(3)   โครงการจัดสรรที่ดิน  จํานวน  7  โครงการ   จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น    
จํานวน   7  โครงการ 

(4)   โครงการจัดสรรที่ดินและอาคารชุดพักอาศัย  (รวมอยู่ในโครงการเดียวกัน)  จัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จํานวน  1  โครงการ 

 

โดยเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผูชํ้านาญการฯ  แล้ว  จํานวน  
42โครงการ  ยังไม่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ  จํานวน  3  โครงการ    อยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน
ฯ จํานวน 1 โครงการ 
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  เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

มีจํานวนโครงการ 79 โครงการ  แบ่งเป็น 
 

(1)  โครงการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ  จํานวน  24 โครงการ  จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น  จํานวน  18  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จํานวน  6  โครงการ 

(2)  โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม  จํานวน  51  โครงการ  จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  
จํานวน  25  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จํานวน  26  โครงการ 

(3)  โครงการจัดสรรที่ดิน  จํานวน  2  โครงการ  จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  จํานวน  2  
โครงการ 

(4)  โครงการสถานพยาบาล  จํานวน  1  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
จํานวน  1  โครงการ    

(5)  โครงการอาคารจอดรถยนต์  จํานวน  1  โครงการ  จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
จํานวน  1  โครงการ 

 

โดยเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ แล้ว จํานวน 72 
โครงการ  ยังไม่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ  จํานวน 6 โครงการ  อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฯ จํานวน 1 
โครงการ 
 

  ปัญหาอุปสรรค 
 

จากการพิจารณารายงานฯ  ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  
พบปัญหาที่สําคัญ  ดังน้ี 

 

  ความไม่เพียงพอของระบบสาธารณูปโภคของท้องถ่ินในการรองรับการพัฒนาเมือง  ในพ้ืนที่
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  และอําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีการเจริญเติบโตของเมืองอย่าง
รวดเร็วน้ัน พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ประสบปัญหาในเร่ืองนํ้าใช้มาก ทั้งในด้านการขาดแคลนนํ้าและคุณภาพนํ้า
ไม่ดี  เช่น  นํ้าประปาไหลน้อยหรือไม่ไหลในบางช่วง  น้ําขุ่นมีตะกอน เป็นต้น 

 

  การไม่มีการวางแผนการพัฒนาเมืองโดยควบคุมจํานวนโครงการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity)  ในพ้ืนที่เมืองโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอ
ชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีโครงการพัฒนาเกิดขึ้น
จํานวนมาก  ซึ่งยังไม่มีการควบคุมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับ
ของพ้ืนที่  (Carrying Capacity) 

 

  การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ แล้ว  จักต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น  และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  ให้แก่หน่วยงานผู้ให้อนุญาตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุก  
6  เดือน   แต่โครงการส่วนมากยังไม่ให้ความสําคัญกับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
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บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 

  ประชาสัมพันธ์  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าของโครงการ ให้เห็นคุณค่าความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพ้ืนที่  เพ่ือช่วยกันรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืนซึ่งเป็นผลดี
ต่อโครงการเอง โดยการปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายที่บังคับใช้ในพ้ืนที่ 

 

  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้อนุญาตผู้มีบทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแลการดําเนินโครงการพัฒนาให้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนด 

 

  หน่วยงานของรัฐจักต้องให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่เดิม
มากกว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาใดๆ ก็ตามจักต้องไม่กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่เดิม 

 

  เร่งศึกษาความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity)  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และวางแผน
ควบคุมจํานวนโครงการพัฒนา  เพ่ือให้เมืองเติบโตอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 
(Carrying Capacity) ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภคและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

  การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม  หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก  ควรพิจารณา
รายงานฯ  โดยคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจากทุกสาขาวิชาการ  
เพ่ือให้การพิจารณารายงานฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด 

 

  ให้ความสําคัญกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นของโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ แล้ว  
โดยความร่วมมือกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการติดตามตรวจสอบ  รวมท้ังขอความร่วมมือจากเจ้าของ
โครงการให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

  มีการจัดระเบียบเมืองโดยการออกกฎหมายผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและสามารถบังคับใช้ได้จริง
ซึ่งเป็นมาตรการสําคัญในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  สร้างความเข้มแข็งของประชาชน  และส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนในทุก
ระดับ และให้ความสําคัญด้านการศึกษาของชาติเป็นอันดับแรก ซึ่งรัฐบาลต้องดําเนินการอย่างจริงจังทั้งในการ
กําหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสร้างเยาวชนรุ่นหลังให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  ความสามารถ 
และด้านจริยธรรม  คุณธรรม  ความดีงาม  เพ่ือนําประเทศไปสู่ความเจริญอย่างย่ังยืน 
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  หมายเหตุ 
 

การดําเนินการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  2547  เน่ืองจากอยู่
ในช่วงที่ประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช้  หลังจากน้ีมีการปรับปรุงประกาศฯ  และใช้ประกาศฯ  ฉบับใหม่  คือ  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  การกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอท่ายาง  และอําเภอชะอํา  จังหวัด
เพชรบุรี  อําเภอหัวหิน  และอําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  2553  ซึ่งได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  ประเภท  ง  เล่ม  127  ตอนพิเศษ  92ง  ลงวันที่  30  
กรกฎาคม  2553  โดยกําหนดระยะเวลาการใช้บังคับ  5  ปี  ต้ังแต่วันที่  31  กรกฎาคม  2553 
 

4.3 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการ
ดําเนินโครงการ  (POST  EIA) 

 
ในปี  2552  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (สสภ.8)  ร่วมเป็นภาคีกับสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.)  ในการดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย  และโครงการประเภทเหมืองแร่  ที่ผ่านความเห็นชอบรายงาน        
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA)  และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  (IEE)  ทั้งในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและนอกพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประเมินสถานภาพการดําเนินงานตามมาตรการฯ  
ในรายงาน  EIA  ของโครงการ  และจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  โดยมีเป้าหมายการดําเนินงาน  คือโครงการประเภทเหมือง
แร่  จํานวน  28  โครงการ  โครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย  จํานวน  35  โครงการ  โดย
แบ่งเป็น 

 

 นอกเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

ดําเนินการนอกเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สสภ.8  จํานวน  33  
โครงการ  ดังน้ี 

-   โครงการประเภทเหมืองแร่  จํานวน  28  โครงการ 
-   โครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย  จํานวน  5  โครงการ 
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 ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

ดําเนินการในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สสภ.8  โครงการประเภท
บริการชุมชนและที่พักอาศัยจํานวน  30  โครงการ 

 
 

4.3.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมภายหลังจากการการดําเนินโครงการ (Post EIA) 

 

 โครงการเหมืองแร่ 
ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการดําเนินโครงการ  (Post  EIA)  
โครงการเหมืองแร่  โดยการติดตามตรวจสอบในพ้ืนที่ร่วมกับการพิจารณา  Monitoring  Report  รวมทั้งสิ้น  
30  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  107.14  ของเป้าหมาย  ดําเนินการในพ้ืนที่  4  จังหวัด  คือ  จังหวัดราชบุรี  7  
โครงการ  จังหวัดกาญจนบุรี  10  โครงการ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  11  โครงการ  และจังหวัดเพชรบุรี  2  
โครงการ  โดยแสดงสถานภาพโครงการได้ดังรายละเอียดตามตารางที่  4-1 
 

ตารางที่  4-1  สถานภาพโครงการเหมืองแร่  พ.ศ.  2552 
 

จังหวัด 

สถานภาพโครงการเหมืองแร่ 
รวม 

เปิดดําเนินการ หยุดดําเนินการ ไม่ได้ประทานบัตร 

โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 

ราชบุรี 4 57.14 3 42.86 - - 7 100.00 

กาญจนบุรี 6 60.00 3 30.00 1 10.00 10 100.00 

ประจวบคีรีขันธ์ 7 63.64 4 36.36 - - 11 100.00 

เพชรบุรี 2 100.00 - - -  2 100.00 

รวม 19 63.34 10 33.33 1 3.33 30 100.00 

 

โดยพบว่า  มีโครงการเหมืองแร่  เปิดดําเนินการทั้งสิ้น  จํานวน  19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  63.34  
ได้หยุดดําเนินการไปแล้ว  จํานวน  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  33.33  มีสาเหตุเน่ืองจากประทานบัตร
หมดอายุ  ภาวะเศรษฐกิจ  เป็นต้น   และไม่ได้ประทานบัตร  จํานวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  3.33 
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และเมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เปิดดําเนินการจํานวน  19  
โครงการน้ัน มีโครงการท่ีสามารถปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมได้ครบถ้วนเพียง  7  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  36.84  โดยที่ส่วนใหญ่คือ  12  โครงการ  ยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน  คิด
เป็นร้อยละ  63.16  รายละเอียดดังตารางที่  4-2 

 

ตารางที่  4-2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการของผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร ่

จังหวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการโครงการเหมืองแร่ 
รวม 

ปฏิบัติได้ครบถ้วน ปฏิบัติได้ไม่ครบ 

โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 

ราชบุรี 3 75.00 1 25.00 4 100.00 

กาญจนบุรี 2 33.33 4 66.67 6 100.00 

ประจวบคีรีขันธ์ 1 14.29 6 85.71 7 100.00 

เพชรบุรี 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

รวม 7 36.84 12 63.16 19 100.00 

 
โดยพบว่าประเด็นที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานฯ ที่พบส่วนใหญ่ คือ  

-   การปรับหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได 
-   คูระบายนํ้าและบ่อดักตะกอน 
-   การปิดคลมุสายพานลําเลียง 
-   การปิดคลมุกระบะรถขนส่งแร ่
-   การสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
-   การดูแลต้นไม้ให้เจรญิเติบโต 

 

 โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 
 

ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการดําเนินโครงการ  (Post  EIA)  
โครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย  โดยมีเป้าหมายจํานวน  35  โครงการ  ดําเนินการโดย 

-   การติดตามตรวจสอบในพ้ืนที่ร่วมกับการพิจารณา  Monitoring  Report  ของ
โครงการที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  จํานวน  5  โครงการ 

-   การจัดประชุมการติดตามตรวจสอบโครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัยในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 31 โครงการ  ในระหว่าง
วันที่ 25 - 27  สิงหาคม  2552  ณ  ห้องประชุมของศูนย์ฝึกอบรมและสมัมนา
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมดําเนินการติดตามตรวจสอบท้ังสิ้น  36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  102.86  ของ
เป้าหมาย  ดําเนินการในพ้ืนที่  3  จังหวัด  คือ  จังหวัดราชบุรี  3  โครงการ  กาญจนบุรี  2  โครงการ  และ
ประจวบคีรีขันธ์  31  โครงการ  โดยแสดงสถานภาพโครงการได้ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่างน้ี 

 

ตารางที่  4-3  สถานภาพโครงการบริการชุมชนและที่พกัอาศัย  พ.ศ.  2552 

จังหวัด 
สถานภาพโครงการบริการชุมชนและท่ีพักอาศัย 

รวม 
เปิดดําเนินการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อสร้าง 

โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 
ราชบุรี 3 100.00 - - - - 3 100.00 

กาญจนบุรี 1 50.00 1 50.00 - - 2 100.00 

ประจวบคีรีขันธ์ 16 51.61 9 29.03 6 19.36 31 100.00 

รวม 20 55.55 10 27.78 6 16.67 36 100.00 
 

โดยพบว่า  มีโครงการบริการชุมชนและท่ีพักอาศัย  เปิดดําเนินการทั้งสิ้น  จํานวน  20  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  55.55  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  จํานวน  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.78  และยังไม่ได้
ก่อสร้าง  จํานวน  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.67 

และเมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เปิดดําเนินการ  และอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง  จํานวน  30  โครงการน้ัน  ไม่มีโครงการที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ครบถ้วน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  โดยที่โครงการส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  (Monitoring  Report)  และไม่ทราบว่าจะต้องจัดทํารายงานฯ  รายละเอียดดัง
ตารางที่  4-4 
 

ตารางที่  4-4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการของผู้ประกอบการโครงการบริการชุมชนและทีพ่ักอาศัย 

จังหวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการโครงการบริการชุมชนและ
ท่ีพักอาศัย รวม 

ปฏิบัติได้ครบถ้วน ปฏิบัติได้ไม่ครบ 
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 

ราชบุรี - - 3 13.33 4 100.00 
กาญจนบุรี - - 2 3.33 2 100.00 
ประจวบคีรีขันธ์ - - 25 83.34 25 100.00 

รวม - - 30 100 30 100.00 
 

หมายเหตุ  :  การติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นการจัดประชุม  ซ่ึงข้อมูลท่ี
ได้พบว่าโครงการไม่มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  (Monitoring  Report)  
ตามรูปแบบท่ีสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด 
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โดยพบว่าประเด็นที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานฯ  ที่พบสําหรับ
จังหวัดกาญจนบุรี  และราชบุรี  คือ 

-  การดูแลและการใช้งานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
-  การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งหลังบําบัด 
-  การสํารวจข้อมูลด้านสุขภาพประชาชนโดยรอยพ้ืนที่โครงการ 

 
 

4.3.2 ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหา อุปสรรค 
-  ไม่มีที่อยู่ของโครงการในการติดต่อและประสานงาน  ทําให้มีความยากลําบากมากในการ

จัดส่งหนังสือเชิญโครงการและแจ้งให้โครงการทราบเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการเชิญโครงการเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี  ที่ทําให้ไม่สามารถ
เลือกโครงการตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ทั้งหมด 

-  สสภ.8  ไม่มีสําเนาหนังสือแจ้งเห็นชอบรายงานฯ  ของโครงการ  ซึ่งได้แจ้ง  เง่ือนไขใน
การเห็นชอบรายงานฯ  และมาตรการฯ  ที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติเป็นเอกสารแนบ  เน่ืองจาก  สผ.  ส่ง
สําเนาหนังสือแจ้งเห็นชอบรายงานฯ  ให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานผู้ให้อนุญาต  ดังน้ัน  สสภ.8  
จึงไม่ทราบเง่ือนไขในการเห็นชอบรายงานฯ  และมาตรการฯ  ที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ  ซึ่งในการประชุม
ครั้งน้ี  สสภ.8  ได้รับความอนุเคราะห์เง่ือนไขในการเห็นชอบรายงานฯ  และมาตรการฯ  ที่โครงการต้องยึดถือ
ปฏิบัติจาก  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือติดตามตรวจสอบ
โครงการ 

 

 ข้อเสนอแนะ 

-  สผ.  ควรมีข้อมูลที่อยู่ของโครงการที่สามารถติดต่อได้โดยเป็นข้อมูลที่อยู่ของโครงการที่
เป็นปัจจุบัน  โดยอาจขอความร่วมมือโครงการในการจัดส่งที่อยู่ให้แก่  สผ.  เมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงาน
ฯ  แล้ว  และ แจ้งให้  สผ.  ทราบ  ในกรณีที่เปลี่ยนเจ้าของโครงการหรือเปลี่ยนที่อยู่  เพ่ือประโยชน์ในการ
ประสานงานในการดําเนินงานต่างๆ  ด้านสิ่งแวดล้อม 

-  ในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  สผ.  ควรแจ้งให้
โครงการทราบให้ชัดเจนว่า  โครงการจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง  เก่ียวกับ 

 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
  ระยะเวลาที่ต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
  หน่วยงานที่โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

 

-  สผ.  ควรแจ้งให้โครงการทราบให้ชัดเจนว่าโครงการสามารถจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเองได้  โดยไม่ต้องจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา  ซึ่งเมื่อโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้าง  ทําให้โครงการยินดีให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่จัดทํารายงานผลกระทบว่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและโครงการประเภทอาคารชุดพัก
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บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาศัย  ซึ่งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากเจ้าของโครงการมาเป็นนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ที่ผู้อยู่อาศัยต้องรับผิดชอบ 

 

-  สผ.  ควรมีแนวทางให้โครงการเห็นความสําคัญของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้โครงการมีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
โครงการที่ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานฯ 

 
 

4.4 การติดตามและประเมนิผลการดําเนนิการระบบรวบรวมและบําบดั
น้ําเสียชุมชน และระบบกําจดัขยะมูลฝอยชมุชน ภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดบัจงัหวัด 
 

ในปีงบประมาณ 2553 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๘ ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2537–2552 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด  

 

4.4.1 พื้นที่ดําเนินการ 
 

จํานวน 4 จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 แห่ง  
 

1. จังหวัดกาญจนบุรี  อปท. 3 แห่ง  จํานวน 3 ระบบ 
2. จังหวัดราชบุรี   อปท. 3 แห่ง  จํานวน 4 ระบบ 
3. จังหวัดเพชรบุรี   อปท. 2 แห่ง  จํานวน 3 ระบบ 
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อปท. 3 แห่ง  จํานวน 5 ระบบ 
 

4.4.2 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 ดําเนินการติดตามประเมินผลการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย
ชุมชนในพ้ืนที่ จํานวน 15 ระบบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
9 ระบบ และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 6 ระบบ  ผลการติดตามประเมินผลเป็นดังน้ี 
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 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

จํานวน 9 ระบบ ประกอบด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียรหรือระบบบ่อผึ่ง (SP) จํานวน 
3 ระบบ  แบบคลองวนเวียน (OD) จํานวน 2 ระบบ แบบบ่อเติมอากาศ (AL) จํานวน 2 ระบบ แบบจานหมุน
ชีวภาพ (RBC) จํานวน 1 ระบบ และแบบบึงประดิษฐ์ (CW) จํานวน 1 ระบบ  ปัจจุบันมีระบบบําบัดนํ้าเสียที่
เปิดใช้งานอยู่ 7 ระบบ และหยุดเดินระบบ 2 ระบบ คือระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (SP) 
และเทศบาลตําบลปราณบุรี (CW)  

จากการติดตามและประเมินสมรรถนะ พบว่ามีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีผลการดําเนินงานอยู่ใน
เกณฑ์ตํ่า จํานวน 3 ระบบคือระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองราชบุรี 
และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลปราณบุรี และมีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง จํานวน 6 ระบบ ทั้งน้ีไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี 

 

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

จํานวน 6 ระบบ เป็นแบบฝังกลบ จากการติดตามผลการดําเนินการพบว่า มีระบบที่เปิดใช้งานอยู่ 
2 ระบบ คือระบบกําจัดขยะของเทศบาลตําบลท่าไม้ และระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองชะอํา ระบบไม่เปิด
ใช้งาน 2 ระบบ คือระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เน่ืองจากถูกต่อต้านจากชุมชน และระบบ
กําจัดขยะของเทศบาลตําบลลูกแก เน่ืองจากถูกร้องเรียนและถูกสั่งปิด  มีระบบใช้งานเต็มศักยภาพและไม่เปิด
ใช้งาน 1 ระบบคือ ระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองโพธาราม  และมีระบบอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 1 
ระบบ คือระบบกําจัดขยะของเทศบาลตําบลปราณบุรี ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2552-2554 

การประเมินผลการดําเนินงานของระบบกําจัดขยะที่เปิดใช้งานอยู่ 2 ระบบ พบว่ามีระบบกําจัด
ขยะ ที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ตํ่า จํานวน 1 ระบบคือระบบกําจัดขยะของเทศบาลตําบลท่าไม้ ซึ่งมี
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้ง 4 ด้านอยู่ในตํ่าทั้งหมด  และมีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จํานวน 1 
ระบบ คือระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองชะอํา 

 

4.4.3 ข้อเสนอแนะ 
 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน แล้ว จะมีการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบ ที่มีข้อจํากัดในการดําเนินการ ทําให้การเดิน
ระบบไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อจํากัดที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์คือการบริหารจัดการในด้านบุคลากร 
และงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างไป
จากตอนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ที่มีการจัดทําแผนงานโครงการรองรับไว้ แต่ไม่สามารถดําเนินการ
ตามแผนได้  จึงเห็นควรให้มีกลไกในการติดตามตรวจสอบความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
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บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  การเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
จําเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความชํานาญ ทักษะ และประสบการณ์ จึงเห็นควร
ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการสนับสนุน ผลักดัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย ให้บริหารงานด้านบุคลากร ให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เก่ียวกับการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถาบันการศึกษาที่มี
การเรียนการสอนเก่ียวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบฯ ด้วยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบ ที่
สอดคล้องกับระบบฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ มีอยู่  ทั้งน้ีควรมีการจัดทําฐานข้อมูลของบุคลากรท่ี
เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือการติดตามการดําเนินงานหลังการอบรมและเชิญเข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูความรู้และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน อย่างต่อเน่ือง 

 

  จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของระบบบําบัดนํ้าเสีย ที่เปิดใช้งาน ในปี 2552 – 2553 รวม
จํานวน 56 คร้ัง พบว่าคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย  ที่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน มีจํานวนเพียง 18 คร้ัง  ไม่ผ่านมาตรฐาน 38 คร้ัง ซ่ึงมีพารามิเตอร์นํ้ามันและไขมัน 
(Fat Oil and Grease) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 37 คร้ัง จึงเห็นควรให้มีการดําเนินการเพ่ือลดปริมาณนํ้ามัน
และไขมัน จากชุมชนซึ่งเป็นแหล่งกําเนิด โดยการเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น 
เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดนํ้าเสียในอาคาร อย่างจริงจัง และต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบและเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการนํ้าเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงจะทําให้การดําเนินงานของระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

4.5 ห้องปฏบิัตกิารได้รบัการรบัรองความสามารถ
ห้องปฏิบัตกิารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

 
 

ห้องปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  มีบทบาทในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์  รวมทั้งจัดทําระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง  แม่นยํา  น่าเช่ือถือ  เพ่ือสนับสนุนงาน
เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเน่ือง  
โดยสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ  เพ่ือช้ีบ่งสาเหตุ  
ประเมินคุณภาพ  แนวโน้มของสถานการณ์สิ่งแวดล้อม  ณ  ช่วงเวลาน้ันรวมถึงระดับความรุนแรงและแหล่ง
มลพิษที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง  ทําให้สามารถกําหนดมาตรการในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และแนวทางแก้ไขปัญหา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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ห้องปฏิบัติการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี ได้ดําเนินการทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างในห้อง
ปฏิบัติโดยอ้างอิงมาตรฐานของ  APH, AWWA, WEF (Standard Method for the Examination of 
Water and Wastewater 21st edition 2005) ปัจจุบันห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ได้จํานวน 31 พารามิเตอร์ มีจํานวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 
2553( ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) รวมทั้งหมด 377 ตัวอย่าง  4,646  ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มข้อมูล
คุณภาพ ทางกายภาพ  เคมี โลหะหนัก และ แบคทีเรีย จาก นํ้าผิวดิน นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
ชุมชน นํ้าจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล และตัวอย่างนํ้าจากเหตุร้องเรียนต่างๆ 

 

จากเป้าหมายที่มุ่งมั่นของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ที่จะให้ห้องปฏิบัติการ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 :2005  จึงได้มีการดําเนินงานพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากลมาอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2550 จนกระทั่งได้ย่ืนขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และสามารถได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 :2005 ในขอบข่ายการวิเคราะห์ปริมาณทองแดงในตัวอย่างนํ้าผิวดิน ช่วงความ
เข้มข้น 2-50  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร (μg/dm3)  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ดังมีผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2553 ดังน้ี 

 
 

4.5.1 ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
 

  รับการตรวจประเมินเบ้ืองต้นห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสํานักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันที่ 24 กันยายน 2552 

 

  

ภาพที่  4-1  การตรวจประเมินเบื้องต้น โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ   
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บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสํานักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2553 

 

  

  

ภาพที่  4-2  การตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 
โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 

  ประชุมทบทวนระบบบริหารในวันที่ 26  มีนาคม  2553 
 

  

ภาพที่  4-3  การประชุมทบทวนระบบบริหารงาน 
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  ประชุมทบทวนเอกสารคุณภาพ  (Document review) ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 29 มีนาคม 2553   
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่เก่ียวกับเอกสารในระบบคุณภาพเช่น ความไม่สอดคล้องกัน  
ความไม่เหมาะสมของเอกสาร จากการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มาทําการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ 
พร้อมกับได้เป็นการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพทั้งหมดด้วย 

 

  

ภาพท่ี  4-4  การประชุมทบทวนเอกสารคุณภาพ คร้ังท่ี 1/2553 
 

  ดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจําปีงบประมาณ  2553  ครั้งที่ 1ในวันที่  17-18 มิถุนายน  
2553  เป็นการตรวจติดตามในส่วนของด้านระบบคุณภาพ และครั้งที่ 2 ในวันที่  22-23  มิถุนายน  2553  เป็นการตรวจ
ติดตามในส่วนของด้านวิชาการ 

  

ภาพท่ี  4-5  การตรวจติดตามคุณภาพภายในคร้ังท่ี 1/2553 

  

ภาพที่  4-6  การตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งท่ี 2/2553 
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  กรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท้ังหมดได้แล้วเสร็จวันที่ 25 มิถุนายน 2553 
  คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มีมติเห็นชอบให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ทดสอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีพิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 :2005 ในขอบข่ายการวิเคราะห์ปริมาณทองแดงในตัวอย่างนํ้าผิวดิน ช่วงความเข้มข้น 
2-50  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร (μg/dm3) ให้แก่ ห้องปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2553 
 

  

  

ภาพที่ 4-7 พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 :2005 

 
 

4.5.2 เป้าหมายที่มุ่งมั่น 
 

หลังจากที่ห้องปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 :2005 แล้วน้ัน ห้องปฏิบัติการจะต้องมีการตรวจสอบ
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างมีระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ  ได้มีการนําไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ันจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการขยายขอบข่ายพารามิเตอร์ที่จะขอการรับรองเพ่ิมเติมต่อไป 
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4.6 การพัฒนาศนูยเ์ตือนภยัมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
 
 

การพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค  เป็นการพัฒนาศูนย์กลางหรือข้อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือทําหน้าที่เป็นเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการในระดับภูมิภาค  ในการรับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะข้อมูลคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า  คลองบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง  จากสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า
อัตโนมัติ  มาแสดงผลยังห้องศูนย์เตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้สามารถติดตามเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า
ได้ตลอด  24  ช่ัวโมง  และยังสามารถแจ้งเตือนภัยผ่านระบบต่างๆ  ทั้งโทรศัพท์มือถือ  และระบบ
อินเตอร์เน็ต  ไปยังเครือข่ายและประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่วิกฤตได้ทันต่อเหตุการณ์และ
ต่อเน่ือง 

 

สําหรับรายละเอียดของเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติน้ัน  เป็นระบบวิเคราะห์คุณภาพนํ้าแบบ
ออนไลน์  หลายหัววัด  ซึ่งสามารถวัดค่าความเป็น  กรด-ด่าง  (pH)  ค่าออกซิเจนละลายนํ้า  (DO)  ค่าความ
นําไฟฟ้า  (Conductivity)  และอุณหภูมิ  (Temperature)  สามารถแจ้งผลเตือนเมื่อคุณภาพนํ้าอยู่ในระดับ
วิกฤติ  และสามารถแสดงผลนํ้าที่เป็นปัจจุบันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  เพ่ือแสดงผลข้อมูลการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าในลักษณะ  Real  Time  พร้อมทั้งการเตือนภัยเมื่อเกิดวิกฤติเหตุการณ์นํ้าเน่าเสีย  โดยมีระดับ
เตือนภัย  2  ระดับ  คือ 

 
  ระดับเตือนภัย  (Warning  Level)  เมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในลํานํ้าเริ่มเสื่อมโทรมจน

อาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า  และจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

  ระดับวิกฤต  (Critical  Level)  เมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก  ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้าอย่างรุนแรง  และมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างรุนแรง 

 
 

 
 

 

 

ภาพที่  4-8  ระบบแจ้งเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 
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ในปีงบประมาณ  2553  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  ได้ดําเนินการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษ
สิ่งแวดล้อมระดับภาค  โดยจัดทําห้องปฏิบัติการของศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม  (War  Room)  จัดหา
ครุภัณฑ์ที่จําเป็น  เช่ือมโยงระบบภายในห้องปฏิบัติการของศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม  กับสถานีตรวจวัด
คุณภาพน้ําอัตโนมัติวัดแจ้งเจริญ  ตําบลจอมประทัด  อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  และเผยแพร่ระบบผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ภายใต้ช่ือโดเมน  http://monitor.reo8.go.th 

 

 
ภาพที่  4-9  การเชื่อมโยงระบบเตือนภัยคุณภาพน้ําอัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ภายใต้ชื่อโดเมน  http://monitor.reo8.go.th 

 
มีการจัดประชุมช้ีแจงระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้เก่ียวข้อง  ได้แก่  จังหวัด

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  อําเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  
พร้อมทั้งการนําข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม  ไปใช้ในการจัดการเพ่ือป้องกัน  และแก้ไขปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม  สําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยการติดตามผลการใช้ประโยชน์จาก  4  หน่วยงาน  
ได้แก่  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ว่าการอําเภอวัดเพลง  จังหวัด
ราชบุรี  องค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง  อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  และโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม  
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งผลจากการติดตามแยกตามหน่วยงานดังน้ี 

 

http://monitor.reo8.go.th 
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ภาพที่  4-10  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม 
เม่ือวันท่ี  5  กรกฎาคม  2553  ณ  ห้องประชุมสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  8 

 
-  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  ดําเนินการสมัคร

สมาชิกสําหรับเข้าใช้งานระบบเตือนภัยคุณภาพนํ้า  และตรวจสอบข้อมูลคุณภาพนํ้า  เพ่ือการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤต 

-  ที่ว่าการอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  นําข้อมูลที่ได้จากศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การติดตาม  และเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าคลองประดู่  สําหรับการแจ้งเตือนให้หน่วยงาน  และประชาชนในพ้ืนที่
ทราบ เมื่อคุณภาพนํ้าส่งผลกระทบต่อการผลิตนํ้าประปา  หรือการเกษตร 

-  องค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง  อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  ดําเนินการนําข้อมูลจาก
ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม  จากสถานีวัดแจ้งเจริญ  และสถานีวัดช่องลมวรรณาราม  ไปประชาสัมพันธ์
และแจ้งเตือนผ่านระบบหอกระจ่ายข่าว  (เสียงตามสาย)  ของทางองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง  ให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  6  บ้านบึงท่าใหญ่  ที่คลองประดู่ไหลผ่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพนํ้าใน
กรณีที่คุณภาพนํ้าของคลองประดู่อยู่ในภาวะวิกฤต  ก่อนที่ประชาชนจะนําไปใช้อุปโภคและบริโภค 

-  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  นําข้อมูลที่ได้จาก
ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม  ประกอบการประชุมช้ีแจง  เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนและชุมชนรอบ
ข้างที่ใช้นํ้าจากคลองประดู่  ถึงการทํางานของสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ  และการแสดงค่าแจ้งเตือน
ต่างๆ  พร้อมทั้งการปฏิบัติเมื่อสถานการณ์คุณภาพนํ้าของคลองประดู่อยู่ในภาวะวิกฤต 

 

ทั้งน้ีเพ่ือให้การพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ปีงบประมาณ  
2554  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังสถานี
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติเพ่ิมอีก  1  สถานี  สําหรับการป้องกันและเตือนภัยมลพิษทางนํ้า  เพ่ือแจ้งเตือน
ประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งจะสามารถลดความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต  ทรัพย์สิน
ของประชาชนรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอย่างทันท่วงที 
 



         รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก  พ.ศ. 2553 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 4-23 

บทที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.7 การมสี่วนร่วม 
 

4.7.1 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่  8  ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรสงคราม  และเทศบาลตําบลกระดังงา  ร่วมกันดําเนินการในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลกระดังงา  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  เพ่ือเป็นต้นแบบในการดําเนินการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  ต่อไป  โดยเป็นโครงการที่ต่อเน่ืองมาจากโครงการ
ชุมชนสีเขียว 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  เช่น  เวที
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนากลไก  และขยายเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม  ประชุมสัมมนาวางแผนการ
ดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้  เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่  4-11  กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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4.7.2 โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน (LA21) 
 

โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน  เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ  21  
ระดับท้องถิ่น  หรือ  Local  Agenda  21  เพ่ือมุ่งเสริมศักยภาพพหุภาคี  อันประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ  
เอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  และประชาชนทุกภาคส่วน  ให้มีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพ  มีแผนงานและ
กลไกในการดูแล  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างย่ังยืน  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  ได้เข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  
เครือข่ายพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน  ทั้งในระดับองค์กร  ระดับภาค  และระดับประเทศ  
นอกจากนั้นแล้วยังได้ดําเนินการประสานงานและติดตามการดําเนินงานโครงการพหุภาคีในการพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน  ในพ้ืนที่  ทั้ง  7  แห่งอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีแล้วยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่พ้ืนที่เครือข่าย  LA21  ได้จัดกิจกรรมขึ้นในพ้ืนที่และ
เชิญเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  เข้าไปร่วมกิจกรรม  ร่วมถึงการร่วมกิจกรรมในการร่วมจัด
นิทรรศการของเครือข่าย  LA21  พ้ืนที่ภาคกลาง  ณ  เทศบาลตําบลบางสีทอง  จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  26  
มีนาคม  2553  ด้วย 

 

  

 
 

ภาพที่  4-12  กิจกรรมโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
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4.7.3 โครงการ  ญ  หญิงรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

ในปีงบประมาณ  2553  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี  จัดอบรมให้กับเครือข่าย  ญ  หญิงรักษ์สิ่งแวดล้อม  จํานวน  2  รุ่น  ได้แก่  ญ  หญิงรักษ์
สิ่งแวดล้อม  รุ่นที่  1  (พ้ืนที่อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี)  และ  ญ  หญิงรักษ์สิ่งแวดล้อม  รุ่นที่  2  (พ้ืนที่
อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี)  โดยในการจัดอบรม  ญ  หญิงรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทั้ง  2  รุ่นน้ี  มีเป้าหมายผู้
เข้ารักการฝึกอบรมรุ่นละ  150  คน  รวม  300  คน 
 
 

 
 

ภาพที่  4-13  กิจกรรมโครงการ  ญ  หญิงรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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4.7.4 โครงการรณรงค์เนือ่งในวันส่ิงแวดล้อมไทย  ป ี 2552 
 

 “เหลือง-ฟ้า มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ” 
 

เทศบาลเมืองหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  จัด
กิจกรรมรวมพลังความสามัคคี  เพ่ือเทิดไท้องค์ราชัน  เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมไทย  4  ธันวาคม  “เหลือง-ฟ้า  
มหามงคล  เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ”  เพ่ือเป็นการน้อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเผยแพร่แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้แก่ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  และนักท่องเที่ยว  ในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน  โดยได้กําหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การเดินรณรงค์รอบพ้ืนที่เทศบาลเมืองหัวหิน  
การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  โรงเรียน/สถานศึกษา  รวมถึงผู้ประกอบการใน
เขตเทศบาลเมืองหัวหิน  การตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  การประกวดธิดา  3R  การประกวดร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์  การประกวดวาดภาพ  เป็นต้น 

โดยเมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2552  ดร.กฤษณา  เชยพันธ์ุ  ผู้อํานวยการสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่  8  และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมไทย  4  ธันวาคม  
“เหลือง-ฟ้า  มหามงคล  เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ”  ณ  สวนสาธารณะโผน  ก่ิงเพชร  เทศบาลเมือง
หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

  

  
 

ภาพท่ี  4-14  กจิกรรมรวมพลังความสามัคคี  เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย  4  ธนัวาคม 
 “เหลือง-ฟ้า  มหามงคล  เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ” 
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 วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก “ประชาร่วมใจ ต้านภัยโลกร้อน” 
 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จัดกิจกรรม
รณรงค์เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2553   เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2553  ในช่ือการรณรงค์  ประชาร่วมใจ  
ต้านภัยโลกร้อน  ณ  อาคารยิมเนเซี่ยม  จ.ราชบุรี  โดยในการรณรงค์ประกอบด้วยการเดินขบวนรณรงค์  การ
จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่  8  ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งน้ีด้วย  โดยมี
ประชาชนจากทุกอําเภอ  และนักเรียนนักศึกษา  หน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี  เป็นจํานวนมาก 
 

  

  

  

 

ภาพที่  4-15  กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2553  “5  มิถุนายน  วันสิ่งแวดล้อมโลก 
ประชาร่วมใจ  ต้านภัยโลกร้อน” 
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4.7.5 ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รุ่นที่ 24 
 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  ซึ่งมีอยู่
ทั้งหมด  5  จังหวัดด้วยกัน  คือ  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดเพชรบุรี  
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยในปีงบประมาณ  2553  สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่  8  ได้เลือกพ้ืนที่
ดําเนินโครงการอบรมในคร้ังน้ีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดแรกจากทั้งหมด  5  จังหวัด  โดยมี
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือและเนตรนารี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  120  คน  จาก
โรงเรียนต่างๆ  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยในการคัดเลือกโรงเรียนและติดต่อประสานในพ้ืนที่น้ัน 

 

  

  
 

ภาพที่  4-16  กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นท่ี 24 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  ได้รับร่วมมือจาก  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต  1  ในการดําเนินการอบรม
โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่  24  ในครั้งน้ี  ได้จัดให้มีการอบรมระหว่าง
วันที่  25-27  มิถุนายน  2553  ณ  อุทยานแห่งชาติหาดวนกร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หลักสูตรในการ
อบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งน้ี  ได้มีการกําหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่  โดยนอกจากลูกเสือจะได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว  ยังได้เพ่ิม
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสภาวะการปัจจุบัน  น้ันก็คือ  ภาวะโลกร้อน  และความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง  คือ  การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  การกัดเซาะชายฝั่ง  
เป็นต้น  นอกจากน่ีแล้วยังมีกิจกรรมเดินทางไกล  และกิจกรรมรอบกองไฟ  อีกด้วย 
 
 

4.7.6 โครงการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดษิฐ์จากวสัดุเหลือใช้ 
ปี  2553  ระดับภาค 

 
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  ปี  2553  ชิงถ้วยประทาน  พระเจ้า  

วรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  โดยหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด  ได้ดําเนินการจัดการประกวดในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะ  หรือของเหลือใช้ไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์  และกระตุ้น  จิตสํานึกของทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม  โดยการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม  และก่อให้เกิดความ
ต่อเน่ือง  ร่วมถึงสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ 

 

สสภ.8  ได้ดําเนินการจัดการประกวดตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
ปี  2553  ระดับภาค  โดยได้มีการแต่งตังคณะกรรมการระดับภาค  พิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดจาก
ระดับภาคละ  3  ผลงาน  ตามประเภทและกลุ่มเป้าหมาย  และรวบรวมผลงานที่ได้รับการคัดเลือก  ส่งไปยัง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้คณะกรรมการระดับประเทศ  พิจารณาตัดสินผลงานการประกวดใน
ระดับประเทศต่อไป 

 

คณะกรรมการโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  ปี  2553  ระดับภาค  
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  มีมติการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวด  ระดับละ  3  ช้ินงาน  เพ่ือส่งให้
คณะกรรมการระดับประเทศพิจารณา  จํานวนทั้งสิ้น  13  ช้ินงาน 
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ภาพที่  4-17  กิจกรรมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี  2553  ระดับภาค 
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บทที่  5 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 

 
 

5.1 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศลิปกรรม 
 

สถานการณ์การดําเนินงานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในพ้ืนที่ดําเนินงานของ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เป็นผลการดําเนินงานที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
ให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ดําเนินงาน โดยมีการรายงานผลในปี พ.ศ.
2552  ที่สรุปได้ดังน้ี 

 

5.1.1 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

จังหวัดกาญจนบุรีได้ดําเนินงาน ประกอบด้วย 
 

  การเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นําหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
  การเข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 
  เข้าร่วมสัมมนาการนํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม : โป่งพุร้อนและ
เมืองเก่าไปสู่การปฏิบัติ   

  เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม ครั้งที่ 2   

  เข้าร่วมประชุมพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินงานและจัดต้ังชมรมเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ภาคกลาง 
  ออกสํารวจ ตรวจสอบแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม บริเวณสะพานข้ามแม่นํ้าแคว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เก่ียวกับการก่อสร้างอาคารถาวรและองค์เจ้าแม่กวนอิม  บด
บังภูมิทัศน์สะพานข้ามแม่นํ้าแคว 

 

5.1.2 จังหวัดราชบุรี 
 

จังหวัดราชบุรี   จากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี  ปี พ.ศ.2552  ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ให้ความสําคัญในการสํารวจแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมแถบ
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ลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง  อันเป็นแหล่งนํ้าสําคัญของจังหวัดราชบุรี  ในปี พ.ศ.2551  ได้สํารวจในพ้ืนที่  3 อําเภอ  
ซึ่งเป็นที่ต้ังและเส้นทางไหลผ่านของแม่นํ้าแม่กลอง  คือ อําเภอดําเนินสะดวก  อําเภอเมือง  และอําเภอโพ
ธาราม   โดยสํารวจแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม  จํานวน 4 แหล่ง  ได้แก่  ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก  
อําเภอดําเนินสะดวก  วัดพญาไม้ และวัดอมรินทราราม  อําเภอเมือง  วัดขนอน  (หนังใหญ่)  อําเภอโพธาราม   
ซึ่งได้สรุปประเด็นปัญหาที่สําคัญและเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา แต่ละแหล่ง  ดังต่อไปน้ี 

 

 ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก  อําเภอดําเนินสะดวก 
 

ประเด็นปัญหาท่ีสํารวจพบ 
  ตลาดน้ําดําเนินสะดวกได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและมีช่ือเสียงของชาติ  จึงมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงระดับพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตของชาวดําเนินสะดวกไปอย่างมาก  ทั้งด้านวัฒนธรรมด้ังเดิมที่
แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้าลําคลอง  และความสํานึกทางสังคมของชาวดําเนินสะดวกที่
เป็นแบบชาวบ้านแบบไทยๆได้สูญหายไป ตลอดจนความภูมิใจในความสําคัญของเส้นทางเสด็จประพาสต้นของ
พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5  ต่อคลองดําเนินสะดวก  อันเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของชาติ ก็ยัง
ขาดการคงไว้เพ่ือการสํานึกในคุณค่า และยังขาดการจัดการทางด้านวัฒนธรรมให้เกิดความ    โดดเด่นเป็นสง่า
สมศักด์ิศรีของชาวดําเนินสะดวกและของชาติไทย 

  ทัศนียภาพของตลาดนํ้าดําเนินสะดวกที่มีความเสื่อมโทรมลง เน่ืองมาจากเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ทําให้มีนักท่องเที่ยวมาก พ่อค้าแม่ค้าตลอดจนเรือรับจ้างที่มีจํานวนมากขึ้นด้วยน้ัน ต่าง
แย่งกันหารายได้และผลกระโยชน์ ทําให้หนาแน่นไปด้วยเรือขายสินค้าและเรือรับจ้าง บางแห่งหนาแน่นมาก
จนไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก นอกจากน้ียังมีความไม่กลมกลืนของวิถีชีวิตชาวสวน มีการนําของที่ระลึก
ต่างถิ่นมาเป็นสินค้า และการก่อสร้างเพิงริมคลองที่ไม่ประณีต  มีสิ่งที่ใช้กันแดดกันฝนห้อยระโยงระยางขาด
ความสวยงาม 

 

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา 
การดําเนินงานในเบื้องต้น ควรจะมีกรดําเนินงานตามข้ันตอนต่อไปนี้  1) หัวหน้าส่วน

ราชการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ เพ่ือการจัดการวัฒนธรรม  2) ดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  
ประชาชน  เยาวชน  ผู้ประกอบการ  ผู้นําท้องถิ่น  ผู้บริหารโรงเรียน  และครูในท้องถิ่น  โดยมีแนวทาง ดังน้ี  
ประชุมปาฐกเพ่ือสร้างแนวทางในการดําเนินงาน โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ จัดอบรมเสวนากับ
กลุ่มเป้าหมายให้มีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และการเสวนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการ
วัฒนธรรมของตลาดน้ําดําเนินสะดวก จัดศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ กับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือ
ต่อเติมเสริมประสบการณ์กับกลุ่มเป้าหมาย จัดประชุมเสวนาสรุปผล เพ่ือสร้างความเข้าใจและกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการจัดการวัฒนธรรมของตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

 

  วัดพญาไม้   อําเภอเมือง 
 

ประเด็นปัญหาท่ีสํารวจพบ 
วัดพญาไม้ยังรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีหลงเหลืออยู่เป็นจํานวนมาก  วัดพญาไม้จึงเป็นวัดที่

ร่มรื่นปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มาเยือน และการที่ชุมชนกับกรรมการบริหารของ
วัดได้อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมีอายุมากให้คงอยู่กับวัดโดยเจริญเติบโตตามธรรมชาติน้ัน แต่ก็ยังมีการตกแต่ง
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ต้นไม้ใหญ่บางต้น ด้วยการโบกปูนรอบโคนต้นไม้ใหญ่ ดังน้ันการเจริญเติบโตของต้นไม้ใหญ่จึงเป็นปัญหาสังเกต
ได้จากปูนที่โบกไว้โดยรอบน้ันจะแตกออก ทําให้ทัศนียภาพของต้นไม้ใหญ่ไม่สวยงามและร่องรอยของปูนที่
แตกน้ันยังอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้ 

 

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา 
วัดพญาไม้เป็นวัดที่มีความร่มรื่นดีแล้ว  ควรอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ภายในวัดไว้ต่อไป  ส่วนการ

สร้างปูนรอบต้นไม้ที่เป็นปัญหาน้ัน  ต้องสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่วัด  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา   โดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จะนําเสนอปัญหากับ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมประจําจังหวัดราชบุรี ซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาเป็นอนุกรรมการอยู่ด้วยน้ัน  ให้ที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องของวิธีการและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

  วัดอมรินทราราม   อําเภอเมือง 
 

ประเด็นปัญหาท่ีสํารวจพบ 
วัดอมรินทรารามมีศิลปกรรมอันทรงคุณค่า  ที่ทางวัดยังคงดูแลรักษาไว้อย่างดี   ทั้งพระ

อุโบสถหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี  กุฏิสงฆ์ที่มีรูปแบบการปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย  เจดีย์
รูปแบบต่างๆ  และเก้าอ้ีไม้ที่มีคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์  เก่ียวข้องกับการเสด็จประพาสต้นของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  แต่ศิลปกรรมเหล่าน้ียังไม่ได้รับการจดขึ้นทะเบียน  ขาดการดูแล
รักษาตามระบบของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นสมบัติของ
ชาติ  

 

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา 
วัดอมรินทรารามเป็นวัดเก่าแก่  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นประวัติศาสตร์ของ

จังหวัดราชบุรี  และเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ มีความสําคัญควรท่ีจะอนุรักษ์  และสืบทอดให้มีความเด่นชัด  
โดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จะนําเสนอในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดราชบุรี   เพ่ือให้หน่วยงานในที่น้ัน
เห็นความสําคัญ  ผลักดันสิ่งที่เป็นศักยภาพร่วมกับทางวัด  เพ่ือให้ได้รับการขึ้นทะเบียนในความรับผิดชอบของ
สํานักศิลปากรที่ 1  ราชบุรี  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของคณะอนุกรรมการต่อไป 

 

  วัดขนอน(หนังใหญ่)  อําเภอโพธาราม 
 

ประเด็นปัญหาท่ีสํารวจพบ  
  วัดขนอน(หนังใหญ่) เป็นสถานที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่โบราณจํานวนมากกว่า 300 ตัว  

และมีศิลปกรรมที่ทางวัดยังคงดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี  ซึ่งตัวหนังใหญ่และศิลปกรรมเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มี
คุณค่าและความสําคัญโดยเฉพาะศิลปะการแสดงหนังใหญ่ที่เป็นการแสดงช้ันสูง   หาดูได้ยากในปัจจุบัน   ที่
ทางวัดยังคงอนุรักษ์และเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง  แต่วัดน้ียังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ขาดการดูแลรักษาตาม
ระบบของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติ 
นอกจากน้ียังพบร่องรอยของศิลปกรรมภายในวัดมีความเสื่อมโทรมขาดการดูแลรักษา  สังเกตได้จากหลังคา
และหน้าบันของพระอุโบสถที่ชํารุดเสียหาย   
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  ปัญหาที่สําคัญ คือ ภูมิทัศน์โดยรอบวัดไม่ได้รับการดูแลให้สวยงามเหมาะสมกับคุณค่า
และความสําคัญของศิลปกรรมภายในวัด สังเกตได้จากบริเวณวัดที่มีลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เกิดปัญหา
ความสกปรกจากอาหารและการกระทําของลิง  และป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ติดต้ังอยู่บริเวณหน้าวัดที่ชํารุดหักพัง
ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแล 

 

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา 
วัดขนอน(หนังใหญ่) มีช่ือเสียงเรื่องการแสดงหนังใหญ่  มีการอนุรักษ์และการเผยแพร่ อย่าง

ต่อเน่ืองในระดับชาติและระดับนานาชาติ การแก้ไขปัญหาเรื่องโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดที่มีความ
เสื่อมโทรม  ตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้ได้รับการดูแลน้ัน  ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมให้
วัดมีช่ือเสียงมากขึ้น โดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จะนําเสนอ
ปัญหาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดราชบุรี เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอนุกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะวิธีการให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงชุมชนท้องถิ่น ร่วมดูแลรับผิดชอบและดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

นอกจากน้ี รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
ยังได้สํารวจข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2552 ของสํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี  กรม
ศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งสรุปกรณีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหา  ดังน้ี 

 

 โครงการบูรณะซ่อมแซมวัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ราชบุรี  (ต่อเน่ือง) 

 

(1) ขุดตรวจทางด้านโบราณคดีที่วิหารหลวงและพ้ืนที่ภายในวัด   
(2) ขุดแต่งและเขียนแบบเพ่ือการบูรณะซ่อมแซมวิหารหลวง   
(3) ขุดแต่งและปรับปรุงแนวกําแพงแก้วทิศใต้  ทิศตะวันตก และทิศเหนือ 
(4) บูรณะกําแพงแก้วด้านทิศใต้  ทิศตะวันตก  และทิศเหนือ  ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณใน

ปี 2553  อยู่ระหว่างการดําเนินงานแก้ไขรูปแบบตามมติคณะกรรมการวิชาการอนุรักษ์  กรมศิลปากร 
 

 กิจกรรมบูรณะซ่อมแซม 
 

(1) บูรณะปรับปรุงบันไดทางขึ้นรอยพระพุทธบาท, ถ้ําฝาโถ, ถ้ําจีน, ถ้ําจาม เทือกเขางู  ต.เกาะ
พลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี    

(2) บูรณะกําแพงแก้วด้านทิศใต้  วัดมหาธาตุวรวิหาร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี   
(3) บูรณะอาคารรัฐบาลมณฑลราชบุรี  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี   งบประมาณจังหวัด

ราชบุรี  อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
 

  กิจกรรมสํารวจเขียนแบบประมาณการเพื่อบูรณะซ่อมแซม  
(1) อุโบสถหลังเก่า  วัดใหญ่โพหัก  ต.โพหัก  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี   
(2) อนุสาวรีย์ วัดนางแก้ว  ต.ท่าชุมพล  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี   อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมติ

งบประมาณ 
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ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ  2554  สํานักศิลปากรที่  1  จะดําเนินการ 
(1) การศึกษาภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา  ในเขตพ้ืนที่สํานักศิลปากรท่ี 1 ราชบุรี  ประกอบด้วย  

สํารวจแหล่งโบราณคดี   ขุดค้นทางโบราณคดี   จัดพิมพ์สมุดภาพรวบรวมและข้อมูลหม้อสามขา  จัดทํา
เว็บไซต์หม้อสามขา 

(2) การสํารวจออกแบบเพ่ือการบูรณะโบราณสถาน    
(3) การสํารวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี 
 

 

5.2 โครงการจัดทําฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ดําเนินโครงการจัดทําฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่ง

ท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประจําปีงบประมาณ  2551  พ้ืนที่โครงการชายหาดชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี และชาดหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยการจัดทําข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการสี
เขียวน้ีเป็นการส่งเสริมความรู้ ตลอดจน   ปลุกจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมทั้งเจ้าของบริการ
เพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญของ สิ่งแวดล้อม จนนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือลดหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันจะ
ทําให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป  ผลการดําเนินงานมีสถาน
ประกอบการ  (โรงแรม ทีพัก) และชุมชนสีเขียวในพ้ืนที่โครงการ สรุปได้ดังน้ี 

 

  สถานประกอบการระดับ  Gold Class  ได้แก่ 
 

  เล็ตส์ซี หัวหิน อัลเฟรสโก้ รีสอร์ท 
  วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
  หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ 
  ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน 
  โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน 
  บ้านบาหยัน 
  เมธาวลัย ชะอํา 
  รีเจ้นท์ ชาเล่ต์ 
  ลองบีช ชะอํา 
  อัสสรา วิลล่า แอนด์ สวีท 
  ซิต้ีบีช รีสอร์ท หัวหิน 
  บ้านทะเลดาว 
  อนันตรา รีสอร์ท หัวหิน 
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  สถานประกอบการระดับ Silver Class  ได้แก่ 
 

  ชมวิว หัวหิน 
  ทิพย์อุไร บีช 
  บ้านราชดําเนิน หัวหิน 
  หัวหิน บูลเวฟ บีช รีสอร์ท 
  หัวหิน ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท 
  เจ็ดพ่ีน้อง 
  เจมส์ ชะอํา 
  วรรณารา หัวหิน 
  ไพน์แอปเป้ิล การ์เด้น รีสอร์ท 
  มายเวย์ หัวหิน 
  สกุลวิไล 
  สุขวิไล 
  หัวหินกอล์ฟวิลล่า 

 

  สถานประกอบการระดับ Green Class  ได้แก่ 
 

  บ้านพักเซนต์จอห์นวิลล่า 
  หัวหินไวท์วิลล่า 
  เจ.เจ.เฮ้าส์ 
  ชะอําวิลล่า ซัน 
  ชะอําวิลล่า บีซ 
  ชะอําวิลล่า 
  ชาดา  เกสต์เฮาส์ 
  ทิพย์อุไร ซิต้ี 
  บ้านชเลราญ 
  พี โอ นี หัวหิน 
  ห้องพักบางสายนํ้าผึ้ง 

 

  ชุมชนสีเขียวระดับดีเด่น 
 

  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่ ชุมชนพลูสุข  ชุมชนบ่อฝ้าย  ชุมชนเขาเต่า  ชุมชนเขา
น้อย  ชุมชนฟ้าสีคราม  และชุมชนเขาตะเกียบ 

  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี  ได้แก่  ชุมชนสะพานหิน  ชุมชนบ่อแขมด้านใต้  และชุมชนบ้านห้วย
ทรายเหนือ 
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  ชุมชนสีเขียวระดับดี 
 

  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่  ชุมชนบ้านใหม่-หัวนา  ชุมชนกอล์ฟวิว  ชุมชนวังไกล
กังวล  ชุมชนประชรสามัคคี  ชุมชนแนบเคหาสน์  ชุมชนสุริโยทัย  ชุมชนตาลเด่ียว  ชุมชนเขาพิทักษ์  ชุมชน
สมอโพรง  ชุมชนตะวันทอง  ชุมชนหนองแก  และชุมชนชายทะเล 

  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี  ได้แก่  ชุมชนปากคลอง  ชุมชนสหคาม  ชุมชนบางไทรน้อย  ชุมชน
บ้านพลี  ชุมชนบ้านชะอํา  ชุมชนหนองแจง  ชุมชนค่ายนเรศวร  ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้  ชุมชนหนองตาพด  
และชุมชนสามพระยาสันติสุข 

 
  ชุมชนสีเขียวระดับปานกลาง  ได้แก่ 

 

  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่ ชุมชนประชาร่วมจิตต์  ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา  ชุมชน
หัวถนน  ชุมชนเพชรสระสรง  ชุมชนทางรถไฟ  ชุมชนสมอเรียง  ชุมชนไร่นุ่น  ชุมชนเทพนิมิต  ชุมชนศาลเจ้า
พ่อเสือ  ชุมชนทุ่งยายอ่ึง  ชุมชนศาลาร่วมใจ  ชุมชนหัวดอน  ชุมชนร่วมสุข  และชุมชนปู่กล่ํา 

  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี ได้แก่  ชุมชนชัยมงคล  ชุมชนบ้านใหญ่ชะอํา  ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ  
ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่  ชุมชนร่วมใจพัฒนา  ชุมชนบ่อพุทรา  และชุมชนบ้านคลองเทียน 

 
  ชุมชนสีเขียวระดับชมเชย  ได้แก่ 

 
  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่   ชุมชนอ่างนํ้า  ชุมชนสวนลิง  และชุมชนสนามกอล์ฟ 
  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี  ได้แก่  ชุมชนห้วยจิก  ชุมชนเนินสุรา  และชุมชนทุ่งตะกาดพลี 

 
ทั้งน้ีสามารถค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม ได้จากเว็บไซต์   http://www.thaigreenhotel.com 
 

 
 

ภาพที่  5-1  แสดงหน้าเว็บไซด์  http://www.thaigreenhotel.com 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 

ภ า ค ผ น ว ก 

ภาคผนวก 
 

สสภ.8  ต้ังอยู่  เลขท่ี  126  ถนนสมบูรณ์กุล  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ  
สสภ.8  ตามขอบเขตการปกครอง  ประกอบด้วยพ้ืนท่ี  5  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ์  รวมขนาดพ้ืนท่ีท้ังสิ้น  37,660.32  ตารางกิโลเมตร  หรือ  23,537,698.33  ไร่  จังหวัด
ท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด  คือจังหวัดกาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  และสมุทรสงคราม  ตามลําดับ  รายละเอียด
ตามตารางข้างล่าง 
 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
 

ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ี (ตร.ม.) พ้ืนท่ี (ตร.กม.) พ้ืนท่ี (ไร่) 
1 กาญจนบุรี 19,369,928,440.87 19,369.92 12,106,205.27 
2 ประจวบคีรีขันธ์ 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 
 

ท่ีมา : วิเคราะห์พ้ืนท่ีจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 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

ขนาดพ้ืนที่  (ตารางกิโลเมตร)
 

 
 กราฟแสดงขนาดพ้ืนท่ี  (ตารางกิโลเมตร)  ท้ัง  5  จังหวัด  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 
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แผนท่ีแสดงขอบเขตจังหวัดในความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 

ภ า ค ผ น ว ก 

ลักษณะพ้ืนท่ีด้านตะวันตกเป็นพ้ืนท่ีภูเขาและท่ีสูง  ตอนกลางเป็นท่ีราบสลับกับภูเขาลูกโดด        ด้านทิศ
ตะวันออกเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ํา และที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล โดยจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็น         ท่ีราบชายฝั่งทะเล   

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีความลาดชันต้ังแต่  0-5%  รองลงมามีความลาดชันมากกว่า  35%   ในด้านตะวันตกของพ้ืนท่ี  
โดยพ้ืนท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  ต้ังแต่  0-1,700  เมตร 

 

 
 

แผนท่ีแสดงเส้นชั้นความสูงในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ สสภ.8 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 

ภ 
า 
ค 

ผ 
น 

ว 
ก 

สสภ.8  มีพ้ืนท่ีดําเนินงานตามการจัดการพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา  3  ลุ่มน้ําหลัก  ได้แก่  ลุ่มน้ําแม่กลอง  ลุ่มน้ําเพชรบุรี  และ
ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ท้ังนี้ยึดขอบเขตการปกครอง  5  จังหวัด  (จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ์)  เพ่ือครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ําดังกล่าวให้มากท่ีสุด 

  ลุ่มน้ําแม่กลอง  ประกอบด้วย  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  และจังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึง
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  ด้านตะวันออกบางส่วนครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่าจีน  โดยประกอบไปด้วย  3  แม่น้ําสายหลัก  คือ  
แม่น้ําแม่กลอง  แม่น้ําแควใหญ่  และแม่น้ําแควน้อย 

  ลุ่มน้ําเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ํานี้  และมีแม่น้ําเพชรบุรี  เป็นแม่น้ําสายหลัก 
  ลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวันตก  พ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ํานี้  และมี

พ้ืนท่ีบางส่วนครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ซ่ึงลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก  ประกอบด้วยแม่น้ําสายหลัก
จํานวน  2  สาย  คือ แม่น้ําปราณบุรี และแม่น้ํากุยบุรี 

 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําหลักในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
 

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

 

 ท่ีมา : วิเคราะห์พ้ืนท่ีจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 
 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
 

ลําดับ ชื่อลุ่มน้ําย่อย ชื่อลุ่มน้ําหลัก 
พ้ืนที่ 

(ตร.ม.) 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

1 ห้วยกระเสียว แม่น้ําท่าจีน 78,466,458.08 78.47 49,041.54 
2 ที่ราบแม่น้ําท่าจีน แม่น้ําท่าจีน 2,091,601,798.70 2,091.60 1,307,251.12 
3 แม่น้ําแควใหญ่ตอนบน แม่น้ําแม่กลอง 1,448,858,118.14 1,448.86 905,536.32 
4 ห้วยแม่จัน แม่น้ําแม่กลอง 120,356.31 0.12 75.22 
5 ห้วยขาแข้ง แม่น้ําแม่กลอง 312,465,427.53 312.47 195,290.89 
6 แม่น้ําแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ําแม่กลอง 4,030,254,310.92 4,030.25 2,518,908.94 
7 ห้วยตะเพิน แม่น้ําแม่กลอง 1,901,036,562.94 1,901.04 1,188,147.85 
8 แม่น้ําแควน้อยตอนบน แม่น้ําแม่กลอง 4,096,423,548.44 4,096.42 2,560,264.72 
9 ห้วยปิลอก แม่น้ําแม่กลอง 952,011,568.65 952.01 595,007.23 
10 แม่น้ําแควน้อยตอนล่าง แม่น้ําแม่กลอง 3,383,792,460.40 3,383.79 2,114,870.29 
11 ลําภาชี แม่น้ําแม่กลอง 2,545,941,882.40 2,545.94 1,591,213.68 
12 ที่ราบแม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําแม่กลอง 3,403,561,026.70 3,403.56 2,127,225.64 
13 แม่น้ําเพชรบุรีตอนบน แม่น้ําเพชรบุรี 3,506,738,919.00 3,506.74 2,191,711.82 
14 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ําเพชรบุรี 1,148,387,705.20 1,148.39 717,742.32 
15 แม่น้ําเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ําเพชรบุรี 1,592,650,383.50 1,592.65 995,406.49 
16 แม่น้ําปราณบุรี (ลุ่มน้ําสาขา) ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 2,990,011,398.30 2,990.01 1,868,757.12 
17 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 493,437,154.52 493.44 308,398.22 
18 คลองกุย ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 734,251,213.44 734.25 458,907.01 
19 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ ์ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 2,075,936,642.60 2,075.94 1,297,460.40 
20 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 488,099,032.68 488.10 305,061.90 
21 คลองท่าตะเภา (ลุ่มน้ําสาขา) ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 290,820,731.09 290.82 181,762.96 

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

ท่ีมา : วิเคราะห์พ้ืนท่ีจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 

ภ า ค ผ น ว ก 

 
 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําหลักในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 
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แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ  สสภ.8 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 

ภ า ค ผ น ว ก 

ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ  สสภ.8  มี  4  จังหวัดท่ีมีสถานีอุตุนิยมวิทยาต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี  ยกเว้นจังหวัด
สมุทรสงคราม  โดยข้อมูลจากการตรวจวัดสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา  ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม  2552  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

(1)  จังหวัดกาญจนบุรี  ข้อมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

-  อุณหภูมิ  ในปี  2552  อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปีวัดได้  28.4  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด  
คือเดือนเมษายน  วัดได้  31.3  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยรายเดือนตํ่าสุด  คือเดือนมกราคม  วัดได้  23.5  องศาเซลเซียส  โดย
อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้  39.4  องศาเซลเซียส  ในวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  และวันท่ี  6-7  มีนาคม  ส่วนอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดวัดได้  
10.6  องศาเซลเซียส  เม่ือวันท่ี  12  มกราคม 

-  ปริมาณฝน  ปริมาณฝนรวมท้ังปีวัดได้  1,329.2  มม.  ปริมาณฝนรวมรายเดือนสูงสุดวัดได้  364.2  
มม.  ในเดือนพฤษภาคม  ส่วนเดือนธันวาคม  ไม่มีฝนตก  และจํานวนวันท่ีมีฝนตกต้ังแต่  0.1  มม.  ข้ึนไปรวมท้ังปีจํานวน  
109  วัน  สูงสุดจํานวน  19  วันในเดือนมิถุนายน 
 

(2)  จังหวัดราชบุรี  ข้อมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัด
ราชบุรี  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

-  อุณหภูมิ   ในปี  2552  อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปีวัดได้  28.3  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด  
คือเดือนเมษายน  วัดได้  30.6  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยรายเดือนตํ่าสุด  คือเดือนมกราคม  วัดได้  24.1  องศาเซลเซียส  โดย
วันท่ี  16-17,  24  เมษายน  อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้  37.5  องศาเซลเซียส  และวันท่ี  12  มกราคม  อุณหภูมิตํ่าท่ีสุดวัดได้  
12.8  องศาเซลเซียส 

-  ปริมาณฝน  ปริมาณฝนรวมท้ังปีวัดได้  1,089.7  มม.  โดยเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนรวมรายเดือน
สูงสุดวัดได้  242.4  มม.  ส่วนเดือนมกราคม  กุมภาพันธ์  และธันวาคม  ไม่มีฝนตก  และจํานวนวันท่ีมีฝนตกต้ังแต่  0.1  มม.  
ข้ึนไปรวมทั้งปีจํานวน  111  วัน  สูงสุดจํานวน  18  วันในเดือนกันยายน  และตุลาคม 

 
(3)  จังหวัดเพชรบุรี  ข้อมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัด

เพชรบุรี  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
-  อุณหภูมิ   ในปี  2552  อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปีวัดได้  28.6  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด  

คือเดือนเมษายน  วัดได้  30.3  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยรายเดือนตํ่าสุดคือเดือนมกราคมวัดได้  24.5  องศาเซลเซียส  โดยวันท่ี  
23  เมษายน  อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้  37.4  องศาเซลเซียส  และวันท่ี  12  มกราคม  อุณหภูมิตํ่าท่ีสุด  15.0  องศาเซลเซียส 

-  ปริมาณฝน  ปริมาณฝนรวมท้ังปี  871.3  มม.  โดยเดือนตุลาคม  มีปริมาณฝนรวมสูงสุด  240.2  มม.  
ส่วนเดือนมกราคม  กุมภาพันธ์  และธันวาคม  ไม่มีฝนตก  และจํานวนวันท่ีมีฝนตกต้ังแต่  0.1  มม.  ข้ึนไปรวมทั้งปีจํานวน  
99  วัน  สูงสุดจํานวน  17  วันในเดือนมิถุนายน  กรกฎาคม  และกันยายน   
 

(4)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ข้อมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์  อําเภอ
เมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-  อุณหภูมิ  ในปี  2552  มีอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปีวัดได้  28.3   องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด  
คือเดือนเมษายน  วัดได้  30.0  องศาเซลเซียส  เฉลี่ยท้ังเดือนตํ่าสุด  คือเดือนมกราคม  วัดได้  24.8  องศาเซลเซียส  โดย
วันท่ี  25  เมษายน  มีอุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้  37.2  องศาเซลเซียส  และวันท่ี  13  มกราคม  อุณหภูมิตํ่าท่ีสุดวัดได้  16.4  
องศาเซลเซียส 

-  ปริมาณฝน  ปริมาณฝนรวมทั้งปี  วัดได้  793.1  มม.  โดยเดือนกรกฎาคม  มีปริมาณฝนรวมสูงสุด  
210.8  มม.  ส่วนเดือนมกราคม  และกุมภาพันธ์  ไม่มีฝนตก  และจํานวนวันท่ีมีฝนตกต้ังแต่  0.1  มม.  ข้ึนไปรวมทั้งปีจํานวน  
121  วัน  สูงสุดจํานวน  22  วันในเดือนกรกฎาคม 
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ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน  ปี  2549–2552 

สถานีอุตุนิยมวิทยา ปี 
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 25.2 28.8 30.9 31.1 29.6 29.8 29.4 29.2 29.3 28.7 28.6 25.9 
2550 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 
2552 23.5 29.8 30.7 31.3 29.5 28.8 28.4 29.3 29.1 28.0 26.4 26.0 

ราชบุรี 

2549 26.4 28.4 31.0 30.6 29.3 29.2 29.1 29.0 28.7 28.3 28.1 25.6 
2550 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 
2552 24.1 28.3 29.8 30.6 29.4 28.9 28.5 29.2 28.9 28.4 27.0 26.7 

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 
2552 24.5 27.8 29.2 30.3 29.9 29.6 29.5 29.9 30.0 28.6 27.3 26.9 

ประจวบคีรีขันธ์ 

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 
2552 24.8 27.6 29.2 30.0 29.6 28.8 28.2 29.2 29.0 28.4 27.5 27.1 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  ปี  2549-2552.  กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

    
           กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย  ระหว่างปี  2549 – 2552                      กราฟแสดงปริมาณฝนรวม  ระหว่างปี  2549 – 2552 

 
ในพ้ืนท่ีของ  สสภ.8  ท้ัง  5  จังหวัด  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  42  อําเภอ  373  ตําบล  

3,351  หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  5  แห่ง  เทศบาล  108  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตําบล  303  แห่ง  
รายละเอียดดังตารางท่ี  1-4 

 

ตารางท่ี  1-4  แสดงการแบ่งเขตการปกครองในพ้ืนท่ี  สสภ.8 
 

จังหวัด 
การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค 1/ เขต 2/ 

อําเภอ/ก่ิงอําเภอ(แห่ง) ตําบล(แห่ง) หมู่บ้าน(แห่ง) ทม.(แห่ง) ทต.(แห่ง) อบต.(แห่ง) 
กาญจนบุรี 13 98 959 2 38 81 
ราชบุรี 10 104 975 3 30 78 

สมุทรสงคราม 3 33 284 1 6 28 
เพชรบุรี 8 93 698 2 11 71 

ประจวบคีรีขันธ์ 8 45 435 2 13 45 
รวม 42 373 3,351 10 98 303 

ที่มา  : 1/   ที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี,  ราชบุรี,  เพชรบุรี,  สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขันธ ์
2/   ข้อมูลจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ   ณ   วันที่  30  กันยายน  2553   กรมส่งเสริม  การปกครอง

ท้องถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย   (www.thailocaladmin.go.th) 
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จากข้อมูลประชากร  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2552  ของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
พบว่า  ในปี  2552  ท้ัง  5  จังหวัดในพ้ืนท่ี  สสภ.8  มีจํานวนประชากรชาย  1,396,576  คน  จํานวนประชากรหญิง  
1,431,027  คน  จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น  จํานวน  2,827,603  คน  ซ่ึงประชากรรวมลดลงจากปีท่ีผ่านมาจํานวน  2,570  
คน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรรวมเพ่ิมมากข้ึนจากปีท่ีผ่านมาในจังหวัดเพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  ส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  และสมุทรสงคราม  มีจํานวนประชากรรวมลดลง 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนหลังคาเรือนของแต่ละจังหวัดในรอบ  6  ปี  ท่ีผ่านมา  (ปี  2547-2552)  
ทุกๆ  จังหวัดในพ้ืนท่ี  สสภ.8  มีอัตราการเพ่ิมสูงข้ึนของจํานวนหลังคาเรือนในทุกๆ  จังหวัด  และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องๆ  
ทุกๆ  ปี  รายละเอียดดังภาพท่ี  1-8  ถึงภาพท่ี  1-12 

 
 

  
 

จังหวัด ปี 
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 
2552 418,955 414,468 833,423 282,509 

 
กราฟแสดงจํานวนประชากรรวม  จํานวนหลังคาเรือน  และข้อมูลประชากรจังหวัดกาญจนบรุี  ระหว่างปี  2547-2552 
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จังหวัด ปี 
ประชากรชาย 

(คน) 
ประชากรหญิง 

(คน) 
ประชากรรวม 

(คน) 
จํานวน 

(หลังคาเรือน) 

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 
2552 407,853 427,378 835,231 262,946 

 
กราฟแสดงจํานวนประชากรรวม  จํานวนหลังคาเรือน  และข้อมูลประชากรจังหวัดราชบุรี  ระหว่างปี  2547-2552 

 
 

   
 

จังหวัด ปี 
ประชากรชาย 

(คน) 
ประชากรหญิง 

(คน) 
ประชากรรวม 

(คน) 
จํานวน 

(หลังคาเรือน) 

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 
2552 223,464 237,775 461,239 164,134 

 
กราฟแสดงจํานวนประชากรรวม  จํานวนหลังคาเรือน  และข้อมูลประชากรจังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างปี  2547-2552 
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จังหวัด ปี 
ประชากรชาย 

(คน) 
ประชากรหญิง 

(คน) 
ประชากรรวม 

(คน) 
จํานวน 

(หลังคาเรือน) 

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 
2552 93,204 100,443 193,647 58,371 

 
กราฟแสดงจํานวนประชากรรวมจํานวนหลงัคาเรอืน  และข้อมูลประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างปี  2547-2552 

 
 

    
 

จังหวัด ปี 
ประชากรชาย 

(คน) 
ประชากรหญิง 

(คน) 
ประชากรรวม 

(คน) 
จํานวน 

(หลังคาเรือน) 

ประจวบคีรีขันธ์ 

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 
2552 253,100 250,963 504,063 195,916 

 
 

กราฟแสดงจํานวนประชากรรวม  จํานวนหลังคาเรือน  และข้อมูลประชากรจังหวัดประจวบครีีขันธ์  ระหว่างปี  2547-2552 
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กรมการปกครอง. 2547.  ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดกาญจนบรุี  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  
และประจวบคีรีขนัธ์  (พืน้ที่จังหวัด).  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

กรมควบคุมมลพิษ.  ข้อมูลคณุภาพน้าํทะเล  ข้อมูลคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม. 

กรมการปกครอง. 2552. จํานวนประชากรและบ้าน ณ  ฐานข้อมูลปีปจัจุบัน.  กระทรวงมหาดไทย.
(http://www.dopa.go.th/) 

กรมป่าไม้ (www.forest.go.th).  สถิติป่าไม้  ปี  2548-2551.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  
กรมทรัพยากรน้ํา.  2548.  ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดกาญจนบรุี  ราชบุรี  เพชรบุรี  

สมุทรสงคราม  และประจวบคีรีขนัธ์ (ขอบเขตลุ่มน้าํ).  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. 

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์.  ข้อมูลการใชป้ระโยชน์
ที่ดิน.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม, 2552.  โครงการจัดทาํฐานข้อมูลสง่เสริมสิ่งแวดลอ้มแหล่งท่องเที่ยวและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2551.  กรุงเทพฯ  239 หน้า. 

สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี.  2552.  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2552.  กรมอุตุนิยมวิทยา.  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์.  2552.  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2552. กรมอุตุนิยมวิทยา.  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี.  2552.  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2552.  กรมอุตุนิยมวิทยา.  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี. 2552.  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ปี 2552.  กรมอุตุนิยมวิทยา.  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  10  (ราชบุรี)  กรมป่าไม.้  ข้อมูลปา่อนรุกัษ์  ปี  2552.  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม. 

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  3  (บ้านโป่ง)  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช.  ข้อมูลปา่อนุรักษ์และ
ข้อมูลการเกิดไฟป่า  ปี  2552.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

สถิติกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช.  ข้อมูลปา่อนุรักษ์  ปี  2552.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม. 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสมุทรสงคราม  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม.  ข้อมูลพืน้ที่ปา่ชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามและข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งทะเล.  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม. 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่  4  (สุราษฎร์ธานี)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.  ข้อมูลพืน้ที่ปา่
ชายเลนจังหวัดประจวบคีรขีันธ์.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 

เอกสารอ้างอิง 

เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 
 
 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง . 

2552. รายงานสถานการณส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัด
ราชบรุี ปี 2552. 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี . 
2552. รายงานผลการดําเนนิงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบรุี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552.  

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.  ขอ้มูลแนว
ปะการัง  แหล่งหญา้ทะเล.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันตก. 2552. รายงานสภาพน้ําฝน-น้ําทา่และตะกอนภาคตะวันตก.  กรม
ชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  2  (จังหวัดสมุทรสาคร)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.  
ข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (จังหวัดชุมพร) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.  ข้อมูลสัตว์
ทะเลหายากและข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. 

บริษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จํากัด.  ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีและ
บริเวณใกลเ้คยีง  ปี  2552. 
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  8  (ราชบุรี) 

คณ
ะผ

ู้จัด
ทาํ

 

คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
 นายโชติ   ตาชู   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 นายสุรพล   ปัตตานี  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ดร.กฤษณา   เชยพันธ์ุ  ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 
 

กองบรรณาธกิาร 
นายประสาท   ฉัตรไชยรัชต์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
นายธีระพงษ์   บุญทองล้วน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นางสาวปานทิพย์   วิทยาพันธ์ุ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นางสาวกัลยา   กุลจิตติอารีย์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นายมนตรี   อินต๊ะเสน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
นางสาวนุชรี   เกตุแก้ว  พนักงานพิมพ์ ส3 
นายจักรกฤช   โพธ์ิสุวรรณ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
นางสาวอติภา   ขาวสุวรรณ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้อนเุคราะห์ขอ้มูล 
นายปิยะ  พรหมสถิต  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

 (หัวข้อ : การติดตามและประเมินผลการดําเนินการระบบรวบรวมและบําบัดน้าํเสีย 
 ชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพ 
 สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด) 

นางพวงเดือน  ชุ่มศิริ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
 (หัวข้อ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม 
 มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005) 

นางเยาวนารถ  พลายมาต  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
(หัวข้อ : พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา, การติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 
 แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ภายหลังจากการดําเนินโครงการ  (POST EIA)) 

 
 
 
 
 
จํานวนพิมพ์  500  ฉบับ 
เจ้าของ   สํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี  8  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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