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นิเวศแหลงน้ํา 
 
 นิเวศแหลงน้ํา ซึ่งเปนทรัพยากรหลักในระบบลุมน้ํา มีทางน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําปราจีนบุรี 
แมน้ํานครนายก และแมน้ําบางปะกง และยังมีลําน้ําสาขาอีกกวา 300 สาย 
 
สถานภาพของแหลงน้าํธรรมชาติ 
 
 ลักษณะของลําน้ําธรรมชาติสายสําคัญในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ตอนบนสวนใหญมีตนกําเนิด
จากเทือกเขาใหญทางตอนบนของลุมน้ํา และภูเขาตางๆ ทางตอนลางของลุมน้ํา โครงขายทางน้ําในลุมน้ํา
บางปะกง-ปราจีนบุรี โดยมีลําน้ําสายหลักของลุมน้ํานี้ ประกอบดวย 
 

• ลําน้ําที่สําคัญในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง  
 
 ลุมน้ําบางปะกง มีแมน้ําบางปะกงเปนลําน้ําสายหลักและมีลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไดแก แมน้ําบางปะกง 
แมน้ํานครนายก ลําน้ําสาขาคลองทาลาด และลําน้ําสาขาคลองหลวง ดังนี้ 

แมน้ําบางปะกง เกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ํานครนายกกับแมน้ําปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบกัน 
ที่บริเวณตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไหลผานมาจากทิศเหนือผานที่ราบต่ําตอนกลาง
และไหลผานตอนลางลงสูทิศใต และออกสูอาวไทยที่ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ลําน้ํา
สาขาที่สําคัญไดแก แมน้ํานครนายก และคลองทาลาด 

แมน้ํานครนายก มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดแก เขาสูง เขาแกว 
เขาสามยอด และเขาเขียว แมน้ํานครนายก ไหลผานเขตอําเภอเมืองนครนายก เขตอําเภอบานนา และเขต
อําเภอองครักษ ไปบรรจบกับแมน้ําบางปะกงที่อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกวา “ปากน้ําโยธกา” 
ความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร สวนลําน้ํายอยที่สําคัญไดแก คลองนางรอง คลองวังตะไคร คลองแมน้ํา
บางปลากด คลองโบด คลองจมูกกลวง คลองเหมือง คลองสาริกา คลองหวยทราย และคลองบานนา  

ลําน้ําสาขาคลองทาลาด มีตนกําเนิดจากการรวมตัวกันของคลองระบมและคลองสียัด และไหล
ออกสูแมน้ําบางปะกงที่บริเวณตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีฝายที่สําคัญ ไดแก ฝาย
คลองทาลาด 

ลําน้ําสาขาคลองหลวง ความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตนน้ําอยูในเขตอําเภอบอทอง แลว
ไหลผานเขตอําเภอพนัสนิคม อีกสายหนึ่งตนน้ําอยูที่หวยใหญ อําเภอบานบึง ไหลมาบรรจบกันเปนคลอง
พานทอง แลวไหลลงสูแมน้ําบางปะกง ที่ปากคลองพานทอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทําใหพื้นที่
ต้ังแตอําเภอบานบึงไปจนถึงอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม และทิศตะวันออกของอําเภอบอทอง มีลักษณะ
เปนที่ราบลุม 
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• ลําน้ําสาขาที่สําคัญในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี  
 

ลุมน้ําปราจีนบุรี มีลําน้ําสายหลัก คือ แมน้ําปราจีนบุรี ลําน้ําสาขาคลองพระสะทึง ลําน้ําสาขา
คลองพระปรง และลําน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน  

แมน้ําปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ําพระปรงกับแมน้ําหนุมาน ที่บานตลาดใหม 
อําเภอกบินทรบุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอําเภอกบินทรบุรี ผานอําเภอศรีมหาโพธิ์ อําเภอ
ประจันตคาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  

ลําน้ําสาขาคลองพระสะทึง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาทึงลึง เขาตะกวด และเขาตาพลาย ในเขต
จังหวัดจันทบุรี ไหลผานเขตอําเภอวังน้ําเย็น เขตอําเภอเขาฉกรรจ และเขตอําเภอเมืองสระแกว จังหวัด
สระแกว ไหลมาบรรจบกับคลองพระปรงที่บานทาชาง ลําน้ํายอยที่สําคัญไดแก คลองพลอก คลองกะวัดกองใหญ 
คลองกัดตะนาวใหญ คลองตาหลัง คลองพระเพลิงใหญ คลองวังจิก เปนตน 

ลําน้ําสาขาคลองพระปรง มีตนกําเนิดจากภูเขียว เขาหวยชัน เขาขมิ้น เขาเขียว เขาอีดาง และ
เขาเทียน มีทิศทางการไหลจากดานตะวันออกไปทางดานตะวันตก จากอําเภอวัฒนานครไปสูอําเภอเมือง
สระแกว คลองสายรองที่ไหลลงสูคลองพระปรง ไดแก คลองยาง คลองมนโท คลองทากระบาก คลองยายเมือง 
นอกจากนี้ ยังมีหวยขนาดเล็กอีกหลายสายที่ไหลลงสูคลองพระปรง เชน หวยชัน หวยเกลือ หวยไคร  

ลําน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดแก 
เทือกเขาสันกําแพง เขาเกือกมา ภูสามงาม เขาวาน และเขาใหญ ไหลผานเขตอําเภอนาดี มาบรรจบกับ
แมน้ําพระปรง ที่บานตลาดใหม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลําน้ํายอยที่สําคัญ ไดแก หวยใสนอย 
ลําน้ําใสใหญ ลําพระยาธาร และหวยโสมง 
 

• ลําน้ําสาขาและลําน้ํายอย 
 
 ในพื้นที่ลุมน้ําหลักบางปะกง-ปราจีนบุรี  ซึ่งมีทางน้ําหลักที่สําคัญ 3 สาย ไดแก แมน้ํานครนายก  
แมน้ําปราจีนบุรี และมาบรรจบกันเปนแมน้ําบางปะกง มีลําน้ําธรรมชาติสายรองที่สําคัญเชื่อมตอเปน
โครงขายจากทางน้ําหลัก ประกอบดวย แมน้ํานครนายก 105 สาย แมน้ําปราจีนบุรี 162 สาย และแมน้ํา
บางปะกง  48 สาย (ขอมูลจากรายงานการศึกษาโครงการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ํา
ปราจีนบุรี ลุมน้ํานครนายก และลุมน้ําโตนเลสาป, 2549) 
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คุณภาพน้ําผิวดิน 
 
จากการรวบรวมขอมูลการติดตามและสํารวจคุณภาพน้ําตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา โดย

กรมควบคุมมลพิษ พบวาคุณภาพน้ําเกือบตลอดลําน้ําไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 
โดยเฉพาะบริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี และ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ ใน
รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2542 ของกรมควบคุมมลพิษ (2542) ไดสรุปวา แมน้ําบางปะกง 
แมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี มีคา WQI (Water Quality Index) เทากับ 53, 62 และ 61 ตามลําดับ 
ซึ่งแสดงวาแมน้ําบางปะกงมีคุณภาพน้ําต่ํา แมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี มีคุณภาพน้ําพอใช คา WQI นี้
เปนการประเมินคุณภาพน้ําโดยการใหคะแนนดัชนีคุณภาพน้ําในแตละพารามิเตอร ไดแก พีเอช ออกซิเจน
ละลายน้ํา บีโอดี ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย ไนเตรท ฟอสฟอรัสทั้งหมด และของแข็งทั้งหมด แลวนํา
คะแนนมารวมกัน โดยคา WQI มากแสดงถึงคุณภาพน้ําอยูเกณฑดีกวาคา WQI นอย เมื่อพิจารณาลําดับ
คุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี พบวาแมน้ําบางปะกง แมน้ํา
นครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี มีคุณภาพน้ําอยูในลําดับที่ 48, 26 และ 31 ของประเทศไทย ตามลําดับ 
จากแหลงน้ําที่ตรวจวัดทั้งหมด 62 แหลงน้ํา จากการทบทวนและวิเคราะห ขอมูลผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําผิวดิน ของกรมควบคุมมลพิษ ในการศึกษาเพื่อโครงการบริหารจัดการนิเวศลุมน้ําบางปะกง โดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2549) และผลจากการศึกษาการบริหาร
จัดการคุณภาพน้ําในลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมน้ํานครนายก และลุมน้ําโตนเลสาป ของจังหวัด
ปราจีนบุรี (2549) จนถึงการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหในการศึกษานี้  สรุปขอมูลคุณภาพน้ําและการ
เปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่ผานมา พบวาคุณภาพน้ําของทั้งลําน้ําสายหลัก และลําน้ําสาขาในภาพรวมอยู
ในระดับตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดมาตั้งแตป พ.ศ.2546 และยังไมมีแนวโนมดีข้ึนจนถึงปจจุบัน ดังสรุปได
ดังนี้ 

ป พ.ศ.2540 :  คุณภาพของแมน้ําบางปะกงอยูในเกณฑพอใชถึงคอนขางดี มีปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําต่ํากวาคามาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 3 (เพื่อการเกษตร) เล็กนอย แตอยางไรก็ตาม  
พบวา เร่ิมมีคาสูงกวามาตรฐานมาตั้งแตป พ.ศ.2536 แลว สําหรับความสกปรกในรูปบีโอดียังไมเกิน
มาตรฐานกวา 10 เทา นอกจากนี้ แมน้ําบางปะกงยังมีปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม เนื่องจากปริมาณน้ําจืด
ที่มาผลักดันน้ําเค็มมีปริมาณนอยลง 

 ป พ.ศ.2541 :  คุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑพอใช ประมาณรอยละ 30 ของจุดตรวจสอบ
ทั้งหมด เปนบริเวณที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และมีปญหา ซึ่งสวนใหญเกิดจากการปนเปอนของแบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรมจากแหลงชุมชน เกินกวา 4,000 หนวย ขณะที่ในชวงฤดูแลงมีการรุกล้ําของน้ําทะเล
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เขาสูแมน้ําจนทําใหแหลงน้ําไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเพาะปลูก ไดแก แมน้ําบางปะกง แมน้ํา
นครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี บริเวณอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบางน้าํเปรีย้ว จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ความขุนที่มีคาสูงเกินกวา 100 หนวย ความขุนที่เกิดขึ้น เนื่องจากกัดเซาะ และชะลาง
ตะกอนดินในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนอีกปญหาหนึ่งที่ทําใหคุณภาพน้ําไมเหมาะแกการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา และ
การผลิตน้ําประปาโดยเฉพาะในแมน้ําระยอง และแมน้ําบางปะกง 

 ป พ.ศ.2542 :  แมน้ําบางปะกง แมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก มีคุณภาพน้ําสวนใหญ  
อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 3 แตมักเกิดปญหาการรุกล้ําของน้ําทะเล ทําใหคุณภาพน้ํา
ไมเหมาะแกการนํามาอุปโภคและบริโภค หรือเพาะปลูกพืชตามปกติ ถึงแมวาคา DO, BOD, TCB และ 
FCB จะอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนแมน้ําระยองมีคา TCB และ FCB สูงกวาแมน้ําสายอื่นๆ คือ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 18,000 และ 10,700 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตามลําดับ 

 ป พ.ศ.2543 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในป พ.ศ.2542 เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2541 โดยภาพรวม
พบวา แมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก แมน้ําปราจีนบุรี มีคาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําของแมน้ําเกือบทุกสาย
ชี้ใหเห็นวาตองถูกลดลําดับไปเปนมาตรฐานน้ําประเภทที่ 4 และมีคาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําลดลงกวาของป 
พ.ศ.2541 ในป พ.ศ.2543 เหตุการณเขื่อนทดน้ําบางปะกงกอใหเกิดปญหาความเสียหายตอพื้นที่
เกษตรกรรมริมแมน้ําบางปะกง ซึ่งเปนเหตุการณที่ควรไดรับการพิจารณาการปรับปรุงและการบริหารจัดการ
เพื่อใชงานเขื่อนทดน้ําในอนาคต 

 ป พ.ศ.2544 : แมน้ําบางปะกง แมน้ําปราจีนบุรี แมน้ํานครนายก มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑตํ่า 
ทั้งนี้ปญหาคุณภาพน้ําโดยสวนใหญเกิดจากการลุกล้ําของน้ําทะเลเขาสูแมน้ําในชวงฤดูแลง ทําใหแหลงน้าํ
ตางๆ ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค ปญหาในลําดับถัดมาคือการ
ปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม ที่พบมากในบริเวณที่ผานชุมชนใหญตางๆ เชน เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เปนตน ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียยังไมแลวเสร็จ  

 ป พ.ศ.2546 : พื้นที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑตํ่าที่สุดของแมน้ําบางปะกง ไดแก บริเวณตั้งแต
เทศบาลบางคลาไปจนถึงเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีแหลงกําเนิดมลพิษหลัก ไดแก น้ําทิ้งจากฟารม
สุกร ที่มีการเลี้ยงอยางมากในเขตอําเภอบางคลาและอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนน้ําทิ้งจาก
แหลงชุมชนตางๆ แมน้ํานครนายกมีคุณภาพเสื่อมโทรมที่สุด ในบริเวณเทศบาลเมืองนครนายก สวนแมน้ํา
ปราจีนบุรีมีคุณภาพต่ําลงตั้งแตชวงที่ผานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จนถึงปากแมน้ําที่จะบรรจบกับแมน้ํา
บางปะกงที่อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
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 ป พ.ศ.2548 : ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ.2548 จะพบวา  
คุณภาพน้ําของแมน้ําทุกสายมีคุณภาพน้ําเกือบตลอดลําน้ําไมเปนไปตามเกณฑ คุณภาพน้ําที่กําหนด
เปาหมายไว โดยแมน้ําปราจีนบุรีตอเนื่องถึงแมน้ําบางปะกง มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมถึงเสื่อม
โทรมมาก จัดอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภท 4 ถึง 5 มีดัชนีคุณภาพที่เปนปญหา คือ ออกซิเจน
ละลายบีโอดี และแบคทีเรียกลุม TCB และ FCB กลาวคือ มีคาออกซิเจนละลายต่ํากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร 
ทุกจุด ซึ่งบงชี้วาวิกฤตตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแลว นอกจากนี้ ยังคงพบบีโอดีและโคลิฟอรมแบคทีเรีย
สูงมากเชนเคยในบริเวณที่ผานชุมชนและยานฟารมสุกร สวนแมน้ํานครนายกมีการเปลี่ยนแปลงจาก
คุณภาพน้ําผิวดินจากระดับดีบริเวณตนน้ําจนเปนคุณภาพระดับเสื่อมโทรมมากบริเวณทายน้ํา คุณภาพ
ตลอดสายจัดอยูในประเภทที่ 2 ถึง 5 ดัชนีคุณภาพที่เปนปญหา คือ แอมโมเนีย และ BOD คาดวาเกิดจาก
การสะสมสารปนเปอนจากการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังและชุมชน มีคุณภาพน้ําในปจจุบันจัดอยูในประเภทที่ 
2-5 พบบีโอดี โคลิฟอรมแบคทีเรีย และแอมโมเนียสูงมาก ต้ังแตชวงที่ผานเทศบาลเมืองนครนายกลงมา   
ดัชนีสะทอนปญหามลพิษทางน้ํา ดัชนีหลักที่ใชในการพิจารณาคุณภาพน้ํา จากผลคุณภาพน้ําดังกลาว 
ประกอบดวย 5 ดัชนี คือ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ํา บีโอดี โคลิฟอรม และแอมโมเนีย  

 ป พ.ศ.2549 : รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ํานครนายก ปราจีนบุรี และบางปะกง  
ดําเนินการโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 โดยเก็บตัวอยางครั้งที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2548 คร้ังที่ 2 
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2549 คร้ังที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 และครั้งที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2549 นํา
ผลการวิเคราะหมาประเมินคุณภาพน้ําโดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน พบวาคุณภาพน้ําทั้งใน
แมน้ํานครนายก แมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ําบางปะกง ในชวงป พ.ศ.2549 จัดอยูในเกณฑ เสื่อมโทรมมาก 
(ประเภทที่ 5) ดัชนีบงชี้ ไดแก แอมโมเนีย จัดเปนแหลงน้ําที่เหมาะแกการคมนาคม แตไมเหมาะตอการ
อุปโภค-บริโภคหรือใชเพื่อการเกษตร 

 ป พ.ศ.2550 : รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ํานครนายก ปราจีนบุรี และบางปะกง  
ดําเนินการโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 7 โดยเก็บตัวอยางครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 คร้ังที่ 2 
เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 คร้ังที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 และครั้งที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 นําผล
การวิเคราะหมาประเมินคุณภาพน้ําโดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน สรุปไดวาคุณภาพน้ําใน
แมน้ํานครนายก ในชวงป พ.ศ.2550 จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5) ดัชนีบงชี้ ไดแก แอมโมเนีย 
จัดเปนแหลงน้ําที่เหมาะแกการคมนาคมแตไมเหมาะตอการอุปโภค–บริโภค หรือใชเพื่อการเกษตร 
คุณภาพน้ําในแมน้ําปราจีนบุรี จัดอยูในเกณฑพอใช (ประเภทที่ 3) ดัชนีบงชี้ ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม และฟคัลโคลิฟอรม เปนแหลงน้ําที่สามารถใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไดแตตองผาน
การฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และคุณภาพน้ําในแมน้ําบางปะกง
จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) ดัชนีบงชี้ ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา จัดเปนแหลงน้ําที่สามารถใช
เพื่อการอุปโภคและบริโภคไดโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 
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 ป พ.ศ.2551 : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 ไดทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเผยแพรทาง 
http://www.envi7.com/data/water_comp1_51.pdf พบวาคุณภาพน้ําในชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ.2551 
เก็บตัวอยาง 2 คร้ัง สรุปไดดังนี้   

• แมน้ํานครนายก โดยเก็บตัวอยาง จํานวน 5 สถานี ไปตรวจวิเคราะห เมื่อวันที่ 18-20 
ธันวาคม พ.ศ.2550 พบวา คุณภาพแมน้ํานครนายกบริเวณอําเภอเมือง อําเภอบานนา อําเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก และตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี จัดอยูในเกณฑพอใช (ประเภทที่ 3) 
ดัชนีบงชี้ ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา และบีโอดี จัดเปนแหลงน้ําที่สามารถใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคได แตตอง
ผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 
10-12 มีนาคม พ.ศ.2551 พบวา คุณภาพแมน้ํานครนายก บริเวณอําเภอเมือง อําเภอบานนา อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก และตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก 
(ประเภทที่ 5) ดัชนีบงชี้ ไดแก แอมโมเนีย จัดเปนแหลงน้ําที่เหมาะแกการคมนาคม แตไมเหมาะตอการ
อุปโภค-บริโภค หรือใชเพื่อการเกษตร  

• แมน้ําปราจีนบุรี โดยเก็บตัวอยางน้ําในแมน้ําปราจีนบุรี จํานวน 5 สถานี ไปตรวจวิเคราะห 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550 พบวา คุณภาพแมน้ําปราจีนบุรีบริเวณอําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ 
อําเภอเมือง และอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี จัดอยูในเกณฑพอใช (ประเภทที่ 3) ดัชนีบงชี้ ไดแก 
ออกซิเจนละลายน้ําและบีโอดี จัดเปนแหลงน้ําที่สามารถใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคได แตตองผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและผลเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2551 พบวา คุณภาพน้ําในแมน้ําปราจีนบุรีบริเวณอําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ์ อําเภอเมือง และ
อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5) ดัชนีบงชี้ ไดแก แอมโมเนีย 
จัดเปนแหลงน้ําที่เหมาะแกการคมนาคม แตไมเหมาะตอการอุปโภค-บริโภค หรือใชเพื่อการเกษตร  

• แมน้ําบางปะกง โดยเก็บตัวอยางน้ําในแมน้ําบางปะกง จํานวน 1 สถานี ไปตรวจวิเคราะห 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550 พบวา คุณภาพแมน้ําบางปะกง บริเวณตนน้ําบางปะกง ตําบลบางแตน 
อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี จัดอยูในเกณฑพอใช (ประเภทที่ 3) ดัชนีบงชี้ ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา 
จัดเปนแหลงน้ําที่สามารถใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไดแตตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และผลการเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2551 พบวา
คุณภาพแมน้ําบางปะกงบริเวณตนน้ําบางปะกง ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี จัดอยู
ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5) ดัชนีบงชี้ ไดแก แอมโมเนีย จัดเปนแหลงน้ําที่ เหมาะแกการคมนาคม 
แตไมเหมาะตอการอุปโภค-บริโภค หรือใชเพื่อการเกษตร  
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 ในการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระบบ
นิเวศของลุมน้ําบางปะกง ป พ.ศ.2551 นี้ บริษัท เทสโก จํากัด ไดทําการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําจากแมน้ํา
ปราจีนบุรี แมน้ํานครนายก แมน้ําบางปะกง และในบริเวณที่มีประเด็นสําคัญเกี่ยวของเพื่อเปนการศึกษา
สถานภาพคุณภาพน้ําในปจจุบัน จํานวน 15 สถานี เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2551 โดยมีดัชนีที่ตรวจ
วิเคราะห คือ pH, Salinity, Temperature, Dissolved Oxygen, Total Suspended Solids, Total Dissolved 
Solids, Grease & Oil, BOD5, Fecal Coliform Bacteria และ Total Coliform Bacteria ผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา จํานวน 15 สถานี จากการเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ พ.ศ.2551 มีผลการวิเคราะห
ดังตารางที่ 1 สรุปไดดังนี้ 
 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ทั้ง 15 จุดเก็บตัวอยาง แสดงผลการวิเคราะห
สอดคลองกับผลการติดตามตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ ในชวงเวลาใกลเคียงกัน ดังกลาวแลวขางตน   
โดยสวนใหญมีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 4 (ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหคาแอมโมเนีย)   
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่ประกาศโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 มี
เพียงจุดเก็บตัวอยางที่วัดทาขอย (BPK 51/1) บริเวณตนแมน้ํานครนายกเทานั้นที่มีคุณภาพน้ํา เมื่อ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานอยูในประเภทที่ 3 โดยมีดัชนีบงชี้ ไดแก คาบีโอดี ที่มีคาไมเปนไปมาตรฐานใน
ประเภทที่ 2 คือ มีคา 1.9 มิลลิกรัมตอลิตร ที่จุดเก็บตัวอยางที่หนาวัดเจดียทอง (BPK 51/2) แมน้ํานครนายก
จัดอยูในประเภทที่ 4 เนื่องจาก ดัชนีชี้วัดทั้งคาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม และกลุมฟคัลโคลิฟอรม ซึ่งเปนผล
จากการไหลผานชุมชนในบริเวณตางๆ กอนที่จะไหลมาบรรจบแมน้ําบางปะกงที่ปากแมน้ําโยธะกา 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหตัวอยางน้ําในลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุรี ป พ.ศ.2551 
 

ผลการตรวจวิเคราะห 
มาตรฐาน 

ดัชนีตรวจวิเคราะห St.1 
(BPK 51/1) 

St.2 
(BPK 51/2) 

St.3 
(BPK 51/3) 

St.4 
(BPK 51/4) 

St.5 
(BPK 51/5) 

St.6 
(BPK 51/6) 

St.7 
(BPK 51/7) ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 

วันที่เก็บตวัอยาง 13/02/51 13/02/51 13/02/51 13/02/51 13/02/51 13/02/51 14/02/51 - - 
pH  7.29 7.08 6.91 7.29 6.75 7.29 7.75 5.0-9.0 5.0-9.0 
Salinity ; ppt 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 - - 
Temperature ; oC 26.8 27.5 28.0 29.5 28.0 29.5 27.0 ธ′ ธ′ 
Dissolved Oxygen ; mg/L 7.2 5.2 3.3 6.0 3.8 6.4 7.5 ≮6.0 ≮4.0 
Total Suspended Solids ; mg/L <10.0 <10.0 <10.0 15.0 10.5 14.5 13.5 - - 
Total Dissolved Solids ; mg/L 55 70 191 195 171 189 483 - - 
Grease & Oil ; mg/L 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - - 
BOD5 ; mg/L 1.9 1.6 1.5 2.9 0.8 2.7 3.3 ≯1.5 ≯2.0 
Fecal Coliform Bacteria ; MPN/100 mL 23 150,000 4,600 460 2,100 240 430 ≯1,000 ≯4,000 
Total Coliform Bacteria ; MPN/100 mL 4,600 >240,000 11,000 1,100 11,000 1,100 4,600 ≯5,000 ≯20,000 

 

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 
หมายเหต ุ : ธ′  = อุณหภูมนิ้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมธิรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 
 : St.1 = บริเวณวัดทาขอย       St.5 =     บริเวณวดัอรุณรังษี   
  St.2 = บริเวณวัดเจดียทอง       St.6 =     บริเวณวดันาบุญเฉลิมราษฎรณ 
  St.3 = บริเวณบรรจบคลองพระอาจารย     St.7 =     บริเวณวัดบานสราง 
  St.4 = คลองสารภ ีบริเวณบานคลองสารภีกอนบรรจบแมน้าํปราจนีบุรี  
 : ผลการตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ยกเวน สถานี BPK 51/4, BPK 51/6 และ BPK 51/7 เปรียบเทียบกับ  
  มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 2 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหตัวอยางน้ําในลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุรี ป พ.ศ.2551 (ตอ) 

 

ผลการตรวจวิเคราะห 
มาตรฐาน 

ดัชนีตรวจวิเคราะห St.8 
(BPK 51/8) 

St.9 
(BPK 51/9) 

St.10 
(BPK 51/10) 

St.11 
(BPK 51/11) 

St.12 
(BPK 51/12) 

St.13 
(BPK 51/13) 

St.14 
(BPK 51/14) 

St.15 
(BPK 51/15) ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 

วันที่เก็บตวัอยาง 14/02/51 14/02/51 14/02/51 14/02/51 14/02/51 15/02/51 15/02/51 15/02/51 - - 
pH  7.03 7.21 7.21 7.19 7.46 7.07 7.47 7.73 5.0-9.0 5.0-9.0 
Salinity ; ppt 0.6 3.0 12 14 14 20 32 32 - - 
Temperature ; oC 28.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 28.0 27.0 ธ′ ธ′ 
Dissolved Oxygen ; mg/L 5.2 5.5 5.9 5.3 6.5 4.9 6.0 5.8 ≮6.0 ≮4.0 
Total Suspended Solids ; mg/L 28.5 38.5 28.5 71.8 21.0 52.0 40.0 49.5 - - 
Total Dissolved Solids ; mg/L 621 3,395 14,323 16,695 15,309 21,595 32,357 32,460 - - 
Grease & Oil ; mg/L <2 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - - 
BOD5 ; mg/L 2.6 2.1 2.1 2.1 3.2 2.8 1.9 3.0 ≯1.5 ≯2.0 
Fecal Coliform Bacteria ; MPN/100 mL 230 1,500 15,000 2,400 240 460 240 64 ≯1,000 ≯4,000 
Total Coliform Bacteria ; MPN/100 mL 11,000 4,600 21,000 4,600 4,600 1,100 1,100 75 ≯5,000 ≯20,000 

 

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 
หมายเหต ุ : ธ′  = อุณหภูมนิ้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมธิรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 
 : St.8 = บริเวณบานไร     St.12 =     บริเวณบานคลองบางกระเจา   
  St.9 = บริเวณสถานีอนามัยบางแตน    St.13 =     บริเวณบานโสธร 
  St.10 = บริเวณวัดโพธิบ์างคลา    St.14 =     บริเวณสะพานขามแมน้ําบางปะกงบนถนนสุขุมวิท (3) 
  St.11 = บริเวณบานไผเสวก     St.15 =     บริเวณประภาคารปากแมน้ํา 
 : ผลการตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ยกเวน สถานี BPK 51/4, BPK 51/6 และ BPK 51/7 เปรียบเทียบกับ  
  มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 2 
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ตัวอยางคุณภาพน้ําจากแมน้ําปราจีนบุรี ที่เก็บตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ รวม 4 จุด (BPK 51/3 
ถึง BPK 51/6) คือ บริเวณบรรจบคลองพระอาจารย คลองสารภีบริเวณบานคลองสารภีกอนบรรจบแมน้ํา
ปราจีนบุรี บริเวณวัดอรุณรังษี บริเวณวัดนาบุญเฉลิมราษฎรณ พบวา คุณภาพน้ําจากจุดเก็บตัวอยางทั้ง 
4 จุด จัดอยูในประเภทที่ 4 ทั้งสิ้น โดยคุณภาพน้ําจากตัวอยางที่บริเวณบรรจบคลองพระอาจารย มีดัชนี
บงชี้ที่สําคัญ คือ คาออกซิเจนละลายน้ํา ที่มีคา 3.3 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม
ที่เกินกวามาตรฐานที่กําหนดสําหรับประเภทที่ 3 คุณภาพน้ําจากคลองสารภีบริเวณบานคลองสารภีกอนบรรจบ
แมน้ําปราจีนบุรี และบริเวณวัดนาบุญเฉลิมราษฎรณ เปนจุดที่มีคาออกซิเจนละลายน้ําอยูในประเภทที่ 3 
แตปรากฏผลจากการวิเคราะหวาคาความสกปรก หรือบีโอดีมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คือ มีคาเกินกวา 
2 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหเปนดังชีบงชี้ที่สําคัญที่ทําใหจัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ 4 ทั้ง 2 จุด สวนคุณภาพน้ํา
บริเวณวัดอรุณรังสีจัดอยูในประเภทที่ 4 เชนเดียวกัน โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
ที่วิเคราะหคาได 3.8 มิลลิกรัมตอลิตร ตํ่ากวาคามาตรฐานของแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดไววา
ตองมีคาไมตํ่ากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร ในภาพรวมคุณภาพน้ําของแมน้ําปราจีนบุรี จึงจัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 
(ประเภทที่ 4) จัดเปนแหลงน้ําที่สามารถใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคได แตตองผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน (ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหคา
แอมโมเนีย ซึ่งอาจทําใหบางจุดควรจัดอยูคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 5) 

 
สําหรับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกงจากจุดบรรจบของแมน้ํานครนายกและ

แมน้ําปราจีนบุรีที่ใกลวัดบานสรางจนถึงปากแมน้ําชวงตอเนื่องกับอาวไทย มีการเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 9 จุด 
ในภาพรวมสวนใหญผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจัดอยูในมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ทั้งหมด 
โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ คือ คาความสกปรกหรือบีโอดี ซึ่งเกินกวาคามาตรฐานของแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 
ที่กําหนดไวมีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ยกเวนบริเวณสะพานขามแมน้ําบางปะกงบนถนนสุขุมวิท
แมจะมีคาอยูในเกณฑแตก็จัดวาใกลเคียงคามาตรฐานมาก ในภาพรวมคุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกงจึง
จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) จัดเปนแหลงน้ําที่สามารถใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคได แตตอง
ผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน (ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดเก็บตัวอยาง
เพื่อวิเคราะหคาแอมโมเนีย ซึ่งอาจทําใหบางจุดควรจัดอยูคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 5) 

 
สําหรับพื้นที่ที่ประสบปญหาดานคุณภาพน้ําที่สําคัญในชวงการดําเนินงานในป พ.ศ.2548 ถึงปจจุบัน 

ไดแก ปญหาคุณภาพน้ําในคลองสารภีและพื้นที่บึงพระอาจารย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

• กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการรวบรวมขอมูลและสํารวจขอมูลภาคสนามที่เกี่ยวของกับ
มลพิษในพื้นที่ลุมน้ําคลองสารภี พบวา คุณภาพน้ําคลองสารภีและแมน้ําปราจีนบุรีบริเวณใกลเคียง ในชวง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช โดยสวนใหญไมพบปริมาณโลหะหนักในน้ํา แต
ตรวจพบปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินในทุกสถานี สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษ จากการสํารวจมีดังนี้ 
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- โรงงานอุตสาหกรรม 2 แหง ในบริเวณนี้ ไดแก บริษัทอินเตอร แปซิฟค เปเปอร จํากัด 
และบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด ซึ่งเปนโรงงานที่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต
กระดาษคราฟทจากเศษกระดาษ ซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียของทั้งสองโรงงานขาดการ
ดูแลรักษาที่ดี รวมทั้ง การจัดการกากตะกอน หากมีฝนตกอาจทําใหน้ําเสียไหลลนหรือ
เกิดน้ําชะกากตะกอนออกไปยังบริเวณใกลเคียงและแมน้ําปราจีนบุรีได ขณะนี้ได
จัดทําหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงาน
ทั้งสองแหงแลว และจะมีการติดตามผลตอไป   

- การทํานาของเกษตรกร นิยมใชปุยเคมี สูตร 16-20-0 ประมาณ 22 กโิลกรมั/ไร มากทีสุ่ด 
รองลงมา คือ สูตร 46-0-0 ประมาณ 13 กิโลกรัมตอไร สารเคมี ที่เกษตรกรใชมากที่สุด 
คือ สารเคมีกําจัดวัชพืช ไดแก เอชโซนัด 95 ประมาณ 0.1 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ 
ไกลโฟเสต ประมาณ 0.01 กิโลกรัมตอไร ซึ่งอาจเกิดปญหาการปนเปอนและตกคาง 
ควรจัดการฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรในการใชปุยและสารเคมีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย    

- ฟารมสุกรที่อยูบริเวณคลองสารภีมีเพียง 3 แหง เปนฟารมขนาดกลาง เลี้ยงสุกรตั้งแต 
800-2,400 ตัว ทั้งหมดเปนโรงเรือนแบบปด ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย โดยโรงเรือน
ต้ังอยูบนบอเลี้ยงปลา และใชมูลสุกรสดเลี้ยงปลาโดยตรง อยางไรก็ตาม กรณีที่มีการ
จับปลาอาจมีผลกระทบจากน้ําที่ระบายออกภายนอกฟารมและตะกอนเลนลงสูคลองสารภี 

- บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร มีจํานวน 12 ราย เลี้ยงสัตวน้ําแบบหมุนเวียน
หลายชนิด เชน กุงกุลาดํา กุงขาว และปลาน้ําจืด จากการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอ
เพาะเลี้ยงกุงขาว พบวา คุณภาพน้ําทิ้งไมผานมาตรฐาน  

- มีเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง จํานวน 79 ราย จํานวน 664 กระชัง  

ผลการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหามลพิษในพื้นที่คลองสารภี พบวา การยกประตูระบายน้ํา
จากทองน้ําที่ระดับ 80 เซนติเมตร เปน 120 เซนติเมตร ทําใหน้ําในคลองสารภีที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมและ
ตะกอนหนาประตูระบายน้ําปริมาณมากไหลลงสูแมน้ําปราจีนบุรีอยางรวดเร็ว ประกอบกับชวงที่มีการ
เปดประตูระบายน้ําคลองสารภี เปนชวงที่น้ําทะเลหนุนสูงสุดทําใหน้ําไหลชา และคุณภาพน้ําในแมน้ํา
ปราจีนบุรีมีคุณภาพคอนขางต่ํา ทําใหความสามารถในการรองรับน้ําเสียจากคลองสารภีมีนอย คุณภาพน้าํ
ของแมน้ําปราจีนบุรีจึงเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว จนสงผลกระทบตอปลาในธรรมชาติและการเลี้ยงปลาใน
กระชัง ในปจจุบัน การดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัยแลวเสร็จ 2 แหง 
คือ บริเวณพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง ตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยูหางจาก
ปากคลองสารภีลงมาทางดานใตประมาณ 6 กิโลเมตร และบริเวณปากแมน้ําปราจีนบุรี ตําบลบางแตน 
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อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยูหางจากปากคลองสารภีลงมาทางดานใตประมาณ 6 กิโลเมตร 
โดยมีการจัดทําระบบฐานขอมูล ระบบนําเสนอขอมูลผลการตรวจวัดแกสาธารณะชน และระบบแจงเตือน
สถานการณคุณภาพน้ํา (Alarm) และจัดฝกอบรมการเฝาระวังคุณภาพน้ําและการแจงเตือนภัยใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อทําความเขาใจในระบบการทํางานของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติเพื่อการ
เตือนภัย และเพื่อใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมและชวยในการตรวจสอบและบํารุงรักษาสถานี โดยจัด
ฝกอบรมใหกับเครือขายประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 5 คร้ัง ในชวงเดือน
กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2550 จากขอมูลตางๆ ที่ไดรับ คณะทํางานกําหนดมาตรการปองกันและกํากับดูแล
การทํางานตามแผนงานปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่คลองสารภี จึงนํามาจัดทําเปนมาตรการ
และแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่คลองสารภีและแมน้ําปราจีนบุรีบริเวณใกลเคียง  

• กรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินงานในโครงการจัดการน้ําเสียสําหรับบานเรือนและวัด
สุนทรพิชิตาราม บริเวณชุมชนบึงพระอาจารย โดยการสรางระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบานเรือนแตละหลังนั้น 
พิจารณาจากหลักเกณฑตางๆ ดังนี้ ต้ังอยูในรัศมี 500 เมตร จากบึงพระอาจารย ความเต็มใจของชาวบาน 
ซึ่งไดมาจากการทําแบบสอบถาม สภาพทั่วไปของบานแตละหลัง ซึ่งพิจารณาจากหองน้ํา-หองสวม และ
หองครัว และสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะทําการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย หลังจากพิจารณาจาก
เกณฑดังกลาว จึงไดดําเนินการโครงการนํารองการจัดการน้ําเสีย โดยการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ไดแก 
วัดสุนทรพิชิตาราม และบานเรือน ในรัศมี 500 เมตร รอบบึงพระอาจารย จํานวน 31 หลังคาเรือน รวม
จํานวน 37 ชุด ซึ่งแนวทางการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมสําหรับบานเรือนและวัดสุนทรพิชิตาราม ใหมี
ประสิทธิภาพและใชงบประมาณในการกอสรางที่ไมมากนัก ประกอบกับกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินโครงการ
ปรับปรุงและฟนฟูบึงพระอาจารยที่อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เพื่อแกไขปญหาการขาดแหลงน้ํา 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งการบริหารจัดการเนนการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปนหลัก 
โดยจะทําใหมีน้ําตนทุนเพิ่มข้ึนประมาณ 47,200 ลูกบาศกเมตร เพื่อใชสนับสนุนการทําประปาแจกจาย
ใหแกประชาชน จํานวน 197 ครัวเรือน  

 
สรุปแนวโนมคุณภาพน้ําผิวดินจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ที่ผานมาพบวาคุณภาพน้ํา

ของทั้งลําน้ําสายหลัก และลําน้ําสาขาในภาพรวมอยูในระดับต่ํากวามาตรฐานตามประกาศของกรม
ควบคุมมลพิษ เร่ือง กําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 62 ง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2537) ประกาศ ณ วันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ.2537 ที่กําหนดใหแมน้ําบางปะกงตั้งแตปากแมน้ํา ซึ่งอยูในบริเวณคลังน้ํามันของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยที่ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้ึนไปทางตอนเหนือจนถึง
บรรจบของแมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรีที่ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี รวม
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ระยะทาง 122 กิโลเมตร เปนแหลงน้ําประเภทที่ 3 แมน้ํานครนายกตั้งแตปากแมน้ําซึ่งอยูบริเวณจุดบรรจบ
ของแมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรีที่ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ข้ึนไปทาง
ตอนเหนือจนถึงบริเวณสะพานนครนายก พ.ศ.2508 ที่อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก รวมระยะทาง 84 
กิโลเมตร เปนแหลงน้ําประเภทที่ 3 และแมน้ําปราจีนบุรีต้ังแตปากแมน้ําซึ่งบริเวณจุดบรรจบของแมน้ํา
นครนายกและแมน้ําปราจีนบุรีที่ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ข้ึนไปทางตอนเหนือ
จนถึงบริเวณหนาวัดกระแจะที่ตําบลทางาม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทาง 63 กิโลเมตร  
เปนแหลงน้ําประเภทที่ 2 อยางไรก็ตาม คุณภาพน้ําของทั้งลําน้ําสายหลัก และลําน้ําสาขาในภาพรวมอยู
ในระดับตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดมาตั้งแตป พ.ศ.2546 แลว และยังไมมีแนวโนมดีข้ึนจนถึงปจจุบัน จะเห็นวา
คุณภาพน้ําของแมน้ําหลักและลําน้ําสาขาทุกสาย ยังมีปญหาและไมมีแนวโนมดีข้ึนจนถึงปจจุบัน และมี
แนวโนมวาจะยังคงมีปญหาคุณภาพน้ําตอไปหากไมมีการวางแผนแกไข ดังสรุปแนวโนมในตารางที่ 2  จาก
ผลจากการศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมน้ํานครนายกและ
ลุมน้ําโตนเลสาป (2549) และเปาหมายประเภทคณุภาพน้ําในพื้นที่โครงการดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 2 สรุปคาดการณภาระความสกปรก (กิโลกรัมบีโอดีตอวัน) ที่ระบายทิ้งลงสูแหลงน้ํา 

 

ภาระความสกปรก (กิโลกรัม บีโอดี/วัน) 
ป พ.ศ.2540 ป พ.ศ.2554 ป พ.ศ.2559 ป พ.ศ.2564 ป พ.ศ.2569 ลุมน้ํา แหลงกําเนิด 

กก.บีโอดี/
วัน รอยละ กก.บีโอดี/

วัน รอยละ กก.บีโอดี/
วัน รอยละ กก.บีโอดี/

วัน รอยละ กก.บีโอดี/
วัน รอยละ 

ชุมชน 6,910 16.28 7,677 15.94 8,599 15.89 9,646 16.03 10,836 16.31 
เกษตรกรรม(นาขาว) 3,959 9.33 3,984 8.27 4,009 7.41 4,034 6.70 4,057 6.11 
เพาะเลี้ยง 28,327 66.72 32,707 67.89 37,087 68.51 41,467 68.90 45,868 69.05 
ปศุสัตว(ฟารมหมู) 397 0.93 401 0.83 401 0.74 404 0.67 405 0.61 
โรงงานอุตสาหกรรม 2,861 6.74 3,404 7.07 4,034 7.45 4,634 7.70 5,264 7.97 

ลุมน้ําบางปะกง 

รวม 42,454 100 48,174 100 54,130 100 60,185 100 66,430 100 
ชุมชน 9,536 34.15 10,449 33.31 11,533 32.63 12,717 32.16 14,024 31.99 
เกษตรกรรม(นาขาว) 8,183 29.30 8,551 27.26 8,976 23.39 9,408 23.79 9,836 22.43 
เพาะเลี้ยง 7,603 27.23 9,756 31.10 11,905 33.68 14,058 33.55 16,206 36.96 
ปศุสัตว(ฟารมหมู) 267 0.96 279 0.89 292 0.83 306 0.77 320 0.73 
โรงงานอุตสาหกรรม 2,335 8.36 2,335 7.44 2,639 7.47 3,059 7.74 3,456 7.88 

ลุมน้ําปราจีนบุรี 

รวม 27,925 100 31,371 100 35,345 100 39,548 100 43,843 100 
ที่มา : การศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในลุมน้ําบางปะกง  ลุมน้ําปราจีนบุรี  ลุมน้ํานครนายก  และลุมน้ําโตนเลสาป , 2549 
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ตารางที่ 3 เปาหมายและแนวโนมคณุภาพน้าํผิวดินในลุมน้ํา 

แหลงน้ําผิวดิน 
เปาหมายชั้นคุณภาพ
น้ําผิวดินประเภทที ่

คุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 

แนวโนมชั้นคุณภาพน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 

แมน้ําบางปะกง 3 4-5 4-5 
แมน้ําปราจีนบุรี 2 3-5 3-5 
แมน้ํานครนายก 3 2-5 2-5 
ลําน้ําสาขาตาง ๆ  - 2-5 2-5 

       ที่มา : การศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในลุมน้ําบางปะกง  ลุมน้ําปราจีนบุรี  ลุมน้ํานครนายก  และลุมน้ําโตนเลสาป  (2549)   

 
การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําอยางมสีวนรวม 
 

สภาพปญหาการจัดการทรัพยากรน้าํในลุมน้าํ 
 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ไดสรุปสภาพปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําบางปะกง-

ปราจีนบุรี โดยไดทําการประเมินภาพรวมของสภาพปญหาในพื้นที่ลุมน้ําศึกษาเปนการเชื่อมโยงสภาพ
ปญหาและความตองการของประชาชนกับการวิเคราะหสถิติขอมูลทางวิชาการตางๆ การประมวลสภาพ
ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขจากการประชุมกลุมยอย และการประชุมสัมมนาภายใตกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา สรุปสภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขไดดังนี้ ตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 สรุปสภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขการบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา 

                     ในลุมน้าํบางปะกง-ปราจีนบุร ี

ปญหา สาเหตุหลัก แนวทางแกไขหลัก 
การขาดแคลนน้ําประปา - ขาดงบประมาณในการกอสรางประปาหมูบาน 

- มีประปาหมูบานใชไมครบทุกหมูบาน 
- เขตประปาหมูบานไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
- ขาดแคลนแหลงน้ําดิบ 

- ของบประมาณในการกอสรางประปา
หมูบาน 

- ขยายเขตบริการประปาหมูบานให
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 

- หาแหลงน้ําดิบ 

การขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค (นอกเขตบริการ
ประปา) 

- ไมมีแหลงน้ําเก็บกักน้ําในชวงฤดูฝนไวใช
ในชวงที่ขาดแคลน 

- ระบบประปาหมูบาน / เทศบาล / ภูมิภาค      
มีไมทั่วถึง 

- กอสรางแหลงเก็บน้ําในชวงฤดูฝนไวใช
ในชวงที่ขาดแคลน 

- กอสรางระบบประปาใหครอบคลุม
พื้นที่ทุกหมูบาน 
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ตารางที่ 4 สรุปสภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขการบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา 
                     ในลุมน้าํบางปะกง-ปราจีนบุร ี (ตอ) 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 (ปราจีนบุรี), 2550 

  

ปญหา สาเหตุหลัก แนวทางแกไขหลัก 
การขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- ไมมีแหลงเก็บกักน้ํา 
- ไมมีแหลงน้ําตนทุนภายในพื้นที่ 

- กอสรางแหลงกักน้ํา 
- อบรมสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษตนน้ําลําธาร 

คุณภาพประปา - แหลงน้ําดิบมีรสกรอย 
- ระบบการผลิตน้ําประปาไมมีประสิทธิภาพ 
- วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาไมเหมาะสม 
- ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาไมไดรับ
การดูแลรักษา 

- หาแหลงน้ําดิบใหมใหมีคุณภาพน้ํา
ดีกวาเกา 

- ปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปาใหมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 
(นอกเขตบริการประปา) 

- มีสารเคมีจากพื้นที่เกษตรสูแหลงน้ํา 
- แหลงน้ําไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล 
- มีน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง / ปลาลงสูแหลงน้ํา 
- มีน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูแหลงน้ํา 

- ใหความรูแกเกษตรกรในการใชสารเคมี 
- จัดหาแหลงน้ําสํารอง 

คุณภาพน้ําเพื่อการเกษตร - แหลงน้ําไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล 
- มีสารเคมีจากพื้นที่เกษตรลงสูแหลงน้ํา 
- มีน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง / ปลาลงสูแหลงน้ํา 
- มีน้ําเสียจากฟารมปศุสัตวลงสูแหลงน้ํา 

- กอสรางแหลงเก็บกักน้ําบริเวณตนน้ํา
เพื่อไวผลักดันน้ําเค็ม 

- ใหความรูแหเกษตรกรในการใชสารเคมี 
- จัดตั้งองคกรในการเฝาระวงัและแจงเหต ุ
- ประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

น้ําทวมครั้งใหญสุด - ลําน้ําตื้นเขิน 
- ไมมีแหลงเก็บกักน้ํา 

- ขุดลอกลําน้ําที่ตื้นเขิน 
- กอสรางแหลงเก็บกักน้ําบริเวณตนน้ํา
เพื่อเก็บกัก 

น้ําทวมเปนประจําทุกป - ลําน้ําตื้นเขิน 
- ไมมีแหลงเก็บกักน้ํา 

- ขุดลอกลําน้ําที่ตื้นเขิน 
- กอสรางแหลงเก็บกักน้ําบริเวณตนน้ํา
เพื่อเก็บกัก 

บริหารจัดการน้ํา - ไมมีแหลงน้ําตนทุนเพียงพอ 
- ไมมีองคกรที่รับผิดชอบ 
- ผูใชน้ําบริเวณตนน้ํานําน้ําไปใชหมด 

- กอสรางแหลงน้ําตนทุนใหเพียงพอ 
- จัดตั้งกลุมผูใชน้ําและกรรมการ 
- รณรงคและทําความเขาใจกับราษฎร
ในการใชน้ําอยางประหยัด 
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  กลุม / เครือขาย องคกรผูใชน้ํา  
 
 จากขอมูลของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ไดสงเสริมการรวมกลุมเครือขายและองคกรผูใชน้ํา 
ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีการจัดตั้งกลุมเครือขายรวม 4 กลุม ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที ่5 เครือขาย องคกรผูใชน้ําในพื้นทีลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี
 

กลุม / เครือขาย จํานวนสมาชิก 
กลุมเครือขายตําบลทาเรือ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 113 
กลุมเครือขายชุมชนเทศบาลตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

123 

กลุมเครือขายตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 103 
เครือขายเยาวชนใหมในพื้นที่ลุมน้ําสาขายอยนํารอง คลองหาดยาง  131 
   ที่มา : สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 (ปราจีนบุรี), 2550 




