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การบริหารจัดการคุณภาพน้ําลุมน้ําปราจีนบุรี

โดยสํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี

สภาพพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี
ลุมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกง เปนลุมน้ําสําคัญในภาคตะวันออก มีขอบเขต ลุมน้ําติดตอกับลุมน้ําที่สําคัญของประเทศ
หลายสาย ไดแก ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําเจาพระยา และลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก ตอนบนของลุมน้ํามีแมน้ําปราจีนบุรี เปนแมน้ําสายหลัก
ความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร ตนน้ําเกิดจากแมน้ําหนุมาน และแมน้ําพระปรง ไหลมารวมกันที่บริเวณ อ.กบินทรบุรี ผาน อ.ศรีมหาโพธิ์
อ.เมืองปราจีนบุรี และ อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี ไหลไปบรรจบกับแมน้ํานครนายกที่ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา กลายเปนแมน้ําบางปะกง
ซึ่งมีความยาวประมาณ 115 กิโลเมตร ไหลลงสูทะเลที่ตําบลบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลุมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกง จึงมีความสําคัญตอ
ประชาชนซึ่งอาศัยอยูบริเวณตอนบนของภาคตะวันออก ไดแก ประชาชนในจังหวัดสระแกว ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

พื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกง มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูในเขตตนลุมน้ําปราจีนบุรีมากกวา

600 โรงงาน และในบริเวณ

ปลายน้ําในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอีกมากกวา 2,000 โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้ไมไดตั้งอยูเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม และยังมี
อยูนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูเรียงรายสองฝงแมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกง ในภาคเกษตรกรรมไดมีการปรับเปลี่ยนมาใชสารเคมีในการ
ผลิตมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวของชุมชน และไมมีการจัดการน้ําและน้ําเสียที่ดีพอ จากปจจัยดังกลาว ทําใหเกิดปญหาในการแยง
ชิงน้ําระหวางภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ประมง
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การทําการเกษตรกรรมการทํานา และชุมชน รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอ คือ การปลอยน้ําเสียลงแมน้ํา ซึ่งสงผลกระทบตอ
คุณภาพน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงทําลายระบบนิเวศในลําน้ํา และทําใหปลาธรรมชาติและปลาที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรไดรับ
ความเสียหาย โดยเฉพาะการปลอยน้ําเสียจากประตูน้ําคลองสารภี ในเขตอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไดสรางปญหาในลักษณะ
เดียวกันนี้อยางซ้ําซากและสงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมตอประชาชน ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และจังหวัด
ฉะเชิงเทราหนวยงานชลประทานโคกกะจะในสังกัดสํานักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี ไดเปนผูดูแลการเปดและปดประตูน้ําคลองสารภี
ชวงที่สํานักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีปดประตูจะอยูในชวงเดือน มิถุนายนของทุกป เพื่อทดน้ําใหชาวบานในทุงสารภี และทุงบัวขอน
ทํานา ชึ่งมีปริมาตรการเก็บกักน้ําประมาณ 50 ลานลูกบาศเมตร ระดับน้ําสูงขึ้นประมาณ 3 เมตร ใชเวลาในการกักเก็บน้ํานานประมาณ
5 เดือน

มีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากประตูน้ําสารภีประมาณ 20,000 ไร หากในปใดน้ํามีปริมาณมากก็จะมีการระบายน้ําลงมากอน ก็จะ

ชวยแบงเบาดานคุณภาพน้ําลงไดบางเนื่องจากจํานวนดินตะกอนที่หมักหมนจะถูกระบายออกมา แตปใดน้ํานอยไมมีการปลอยน้ําลงมา
กอน คุณภาพน้ําจะไมดี เพราะมีการหมักหมนของดินตะกอนเปนเวลานาน เมื่อถึงเวลาปลอยน้ําในชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปคุณภาพ
น้ําที่ปลอยจะมีปญหาคุณภาพน้ําเปนประจําทุกป และสงผลใหปลาในธรรมชาติและปลาในกระชังตาย
ขอสังเกตในการเฝาระวังคุณภาพน้ําของลุมน้ําปราจีนบุรีมีรปู แบบตางๆดังนี้
ปริมาณน้ําใน
แมน้ํา
ปราจีนบุรี
มีน้ํามาก
มีน้ํามาก
มีน้ํานอย
มีน้ํานอย

ปริมาณน้ําใน
ประตูน้ําตางๆ
มีน้ํามาก
มีน้ํานอย
มีน้ํานอย
มีน้ํามาก

ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา

ขอควรระวังในการ
บริหารคุณภาพน้ําลุมน้ํา
ปราจีนบุรี
คุณภาพน้ําจะดี ใส ไมมีกลิ่น
ไมมีผลกระทบ
น้ําในประตูเก็บน้ํา มีสีดํา มีกลิ่นเหม็น ใหเฝาระวัง
น้ําในประตูเก็บน้ํา มีสีดํา มีกลิ่นเหม็น ใหเฝาระวังมาก
น้ําในประตูเก็บน้ํา มีสีดํา มีกลิ่นเหม็น ใหเฝาระวังมากเปนพิเศษ

ดัชนีชี้วัดระบบนิเวศ

กุง ปลา อยูไดตามปกติ
กุง ปลา ลอยหัว
กุง ปลา ลอยหัว และตาย
กุง ปลา ลอยหัว และตาย
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ผลกระทบ


ทางเศรษฐกิจ
ปลาธรรมชาติในแมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกงตายไปมากกวา 200 ตัน มูลคาไมนอยกวา 70ลานบาท สวนปลาในกระชัง
เสียหายในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 492 กระชัง ฉะเชิงเทรา 695 กระชัง ประมาณการมูลคาความเสียหายทั้งหมดมากกวา 80 ลาน
บาท ( ขอมูลความเสียหายในป



2549 )

ทางสังคม
ทําใหชาวบานไมสามารถนําน้ําในแมน้ํามาใชประโยชนได กลิ่นน้ําเนามีผลเสียตอสุขภาพจิต เกิดภาวะเครียด เมื่อชาวบานซึ่ง
สวนใหญมีอาชีพจากลําน้ําสูญเสียอาชีพและรายได เกิดหนี้สินและวางงาน ครอบครัวทะเลาะกัน เพราะไมมีเงินใชหนี้และตองหยุด
การประกอบอาชีพในหลายเดือนขางหนา



ทางระบบนิเวศ
จากการเกิดภาวะน้ําเสียทําใหปลาและสัตวน้ําเสียชีวิตทันที พืชน้ําประเภทแพลงตอน ซึ่งเปนอาหารสัตวน้ําที่สําคัญตายไปดวย
ซึ่งเปนการทําลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพใหไดรับความเสียหายในระยะยาว ปลาบางชนิดสูญพันธุ และยาย
ถิ่น ในขณะที่สัตวน้ําอื่นๆ มีปญหาพอแมพันธุสัตวน้ําเสียหายจํานวนมากสงผลตอการขยายพันธุตามธรรมชาติ สัตวน้ําเปนปรับ
สภาพใหคุณภาพดีขึ้นโดยเปนตัวควบคุมแพลงตอน และสาหรายสีเขียวแกรมน้ําเงิน ใหอยูในปริมาณที่พอเหมาะ ตลอดจนสัตวน้ํา
ยังเปนตัวดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําเมื่อน้ํามีคุณภาพเสื่อมลง เปนเครื่องชวยเตือนใหประชาชนที่อาศัยอยูริมน้ําระวังในดานการอุปโภค
และบริโภคกอนที่ประชาชนจะไดรับอันตราย เมื่อสัตวน้ํามีจํานวนลดลง ความสมดูลยของแมน้ําขาดลงปญหาการเกิดน้ําเสียจะ
เกิดไดงายขึ้นและบอยครั้ง ในระยะยาวจําเปนตองมีฟนฟูใหสัตวน้ํากลับมาเปนตัวสรางความสมดูลยของน้ําตอไป



การแกไขปญหาที่ผานมา
ไดมีการดําเนินงานบางประการจากผูที่เกี่ยวของ และหนวยงานราชการหลายสวนในระดับพื้นที่ สรุปไดดังนี้
1)

ใหปลอยน้ําจากเขื่อนขุนดานปราการชลลงสูแมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกง เพื่อเจือจางน้ําเสีย

2)

เจาหนาที่กรมประมงทําการตรวจคุณภาพน้ํา ทั้งกอนเปดและหลังเปดประตูน้ําคลองสารภี

3)

ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจวัดน้ําที่แมน้ําปราจีนบุรี ในเขตตําบลบาน

สราง
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4)

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ดูปญหาที่ประตูน้ําสารภีและสั่งการใหลอกคลองบางหอยบริเวณหลังคลองตลาด

บานสราง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
5)

เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษเขาทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําในคลองสารภี และแมน้ําปราจีนบุรี เกษตรกรผูเลี้ยงปลาไดเติม

ออกซิเจนในกระชังเพื่อใหปลารอดอยูได แตก็ไมเปนผล เนื่องจากน้ําเนาเสียมาก
7)

อนุกรรมการลุมน้ําปราจีนบุรีฯ จัดประชุมรวมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง

กรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรม รองผูวาราชการจังหวัด และชาวบานผูไดรับผลกระทบ เพื่อรับฟงขอมูล
และปญหา
9)

ชาวบานชมรมผูเลี้ยงปลากระชังแมน้ําบางปะกง โดยการนําของสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังและ

กลุมผูจับสัตวน้ํามาเขารวมประชุมกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหาแนวทางการแกปญหาน้ําเนาเสีย
คลองสารภี
10)

สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีไดใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดประสบภัยพิบัติจากน้ําเนาเสีย โดย เกษตรกรผูไดรับ

ความเสียหายรวมตัวจัดตั้งเปนกลุมและจดทะเบียนกับหนวยงานดานการเกษตร
11) จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมระดมความคิดเห็นการแกปญหาดังกลาว โดยเชิญหนวยงานตางๆ ไดเสนอแผนในการแกปญหา

จํานวน 6 ครั้งประกอบดวยหนวยงาน ดังตอไปนี้ กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 7
คณะอนุกรรมการลุมน้ําปราจีนบุรี โรงงานอุตสาหกรรม และอําเภอที่เกี่ยวของ และไดขอสรุปในการดําเนินการดังนี้
‐ การปรับบานประตูใหเปนแบบ stop lock

การระบายน้ําใหผานสันบานประตูบน เปดน้ําโดยการเปดบานประตูบนลง

เสนอโดยกรมประมง ผูเชียวชาญดานระบบนิเวศวิทยา นายชุมพล สงวนสิน
‐ การขุดลอกตะกอนดินในคลองสารภีโดยสํานักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
‐ การตรวจสอบคุณภาพน้ําตามจุดตางจํานวน 8จุด ประกอบดวยภาคตัวแทนประชาชน โรงงานอุตสาหกรรม

กรมประมง

กรมควบคุมมลพิษ เมื่อไดคาน้ําแลวเปรียบเทียบคาพารามิเตอรตางแลวแจงใหหนวยงานตางทราบเพื่อดําเนินการเฝาระวังการเกิดปญหาน้ํา
เสียตางเกิดมาจากแหลงมลพิษใด แลวมอบหมายใหกับหนวยงานที่มีอํานาจโดยตรงเขาดําเนินการ
‐ จัดทีมเฝาระวังผูกระทําความผิดตาม พ ร บ วาดวยการประมง

โดยสํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี เฝาระวังในดาน

การใชยาพิษเบื้อเมา
‐ จัดทีมประชาสัมพันธโดยสํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง โดยเนน กลุม

ชาวนา กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง ประชาชนที่อาศัยอยูริมน้ํา ชาวประมง ชี้แจงการเปดประตู ผลกระทบที่จะเกิด ตลอดจนการเตรียมตัวเฝา
ระวังในกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง
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‐ จัดตั้งกรรมการบริหารจัดการประตูเปด‐ปด

โดยสํานักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี โดยคํานึงถึงคา

DO ของน้ํา

เปนหลักในการบริหารจัดการการเปดประตู และบริหารจัดการดินตะกอนภายในคลองสารภีและการขึ้นลงของน้ําทะเลหนุนมาประกอบใน
การตัดสินใจในการปลอยน้ําจากประตูสารภีวามีปริมาณมากนอยเทาใด
‐ การเติมออกซิเจนใหแกน้ําที่ระบาย โดยสํานักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี

ออกแบบใสตะแกงเหล็กเพื่อเพิ่มคา

ออกซิเจนใหกับน้ําที่ไหลผานบานประตู การสูบผานทอขนาดใหญ เติมออกซิเจนโดยกลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง
‐การติดตั้งเครื่องวัดคา DO แบบอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ

สงคา Do เขาโทรศัพทมือถือใหกับคณะกรรมการที่

เกี่ยวของ โดยคาดังกลาวจะมีไฟเตือนเมื่อคาDO ต่ํากวา 2 และยังแสดงคาทางเวปสไซดของกรมควบคุมมลพิษ
‐ การขอความรวมมือในการปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลคลองสารภี ใหงดการปลอยน้ําเสียที่ผาน

การบําบัดแลวในชวงที่ประตูระบายน้ํา โดยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีดําเนินการขอความรวมมือ
‐ ปลอยปลาเพื่อปรับระบบนิเวศวิทยาของ
2549 ปลอย 5 ลานตัว

แมน้ําปราจีนบุรี ดําเนินการโดยสํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ในป

ป 2550 ปลอยปลาและกุง 8 ลานตัว ป 2551 ปลอยปลาและกุง 8 ลานตัวป2552ปลอยกุงและปลาจํานวน 10

ลานตัว ป2553ปลอยกุงปลา 15 ลานตัว ป 2554 ปลอยกุงและปลาจํานวน 8ลานตัวป2555 ปลอยกุง ปลาจํานวน 5 ลานตัว โดยสํานักงาน
ประมงจัดปลอยลงไปในแหลงน้ําที่เกี่ยวของกับการเกิดปญหาเปนหลัก โดยทั่วไปสัตวน้ําแบงลักษณะการกินอาหารเปน 3 ระดับ คือ

1 .ผิว

น้ํา 2.หากินในระดับกลางน้ํา 3.หนาผิวดิน
สาเหตุการเนาเสีย
รวบรวมขอมูลจากชาวบานที่เกี่ยวของและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมประชุมกับอนุกรรมการลุมน้ํา
ปราจีนบุรี พบวาปญหาน้ําเสียและมีกลิ่นเหม็นเกิดจากปจจัยหลายประการ กลาวคือ ความลาดเอียงของพื้นที่ดานที่ติดตอกับเขา
ใหญ เมื่อฝนตกลงมาจะทําใหน้ําชะลางดินตะกอนมากับน้ําเมื่อมีการกักเก็บน้ําไวใหเกษตรกรทํานา ประตูน้ําจะกักตะกอนไวหนา
ประตูน้ํา เมื่อน้ําไมไหลจึงเกิดการเนาเสียในเวลาตอมา น้ําเนาเสียจากนาที่กําลังออกรวง ใบขาวและใบหญาลมตกแชน้ํา
กอใหเกิดการเนาเสีย มีการเริ่มทําน้ําใหมของชาวนาในอําเภอบานสรางจะมีการระบายน้ําที่ผสมดินตมลงไปในลุมน้ําปราจีนบุรี
น้ําในแมน้ําปราจีนเปนแมน้ําสายหลักมีคุณภาพคอนขางต่ํา ปญหาจากน้ําในแมน้ํามีสภาพนิ่งไมไหลน้ําทะเลหนุน และการบริหาร
จัดการน้ําไมเหมาะสม โดยมีรายละเอียดของแตละปจจัย ดังนี้
ก. น้ําจากประตูระบายน้ําเนาเสีย ซึ่งมีผลการวิเคราะหจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้


ตะกอนหนาเขือ่ น และความลาดเอียงของพื้นที่
ในอดีตทุงนาตางๆของจังหวัดปราจีนบุรีเปนระบบชลประทานราษฎร ชาวบานใชทอนไมทําประตูกั้นปด – เปดน้ํา โดยการ
ตกลงรวมกัน ตอมากรมชลประทานเปลี่ยนมาเปนประตูบานเหล็กคู ซึ่งในการยกประตูจากทองน้ําที่ระดับ 80 เซนติเมตร เปน 120
เซนติเมตร ทําใหตะกอนที่ตกคางในคลองไหลลงสูแมน้ําอยางรวดเร็วและมีปริมาณมากสาเหตุการเกิดดินตะกอนสาเหตุหลักเกิด
การจัดการความรู จังหวัดปราจีนบุรี
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จากสภาพพื้นที่ดินฝงที่ติดเขาใหญมีความลาดเอียงมาเมื่อฝนตกลงมามักจะเกิดการฟงทะลายของหนาดิน และพัดมารวมเปน
ตะกอน ดินในคลองตางๆ ที่อยูในฝงเขาใหญ
1

พื้นที่ทิศเหนือจะเปนพื้นที่ลาดเอียงมากอยูติดเขาใหญ ระบบชลประทานจะทดน้ําใหเกษตรกรทํานา โดยสรางเปน

ประตูน้ําจํานวนมาก ประตูน้ําจะเปนจุดดักตะกอนและกอใหเกิดการเนาเสียทุกป
2

พื้นที่ทิศใต จะติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนพื้นที่พื้นราบ เกษตรกรประกอบอาชีพทํานาและการประมงเปนจํานวน

มาก ระบบชลประทานมีประตูน้ําจํานวนมาก แตคุณภาพน้ํายังไมมีปญหามากนักเนื่องจากมีดินตะกอนนอยกวาฝงทางทิศเหนือ


น้ําจากทุงนา
น้ําจากทุงนาก็มีสวนที่ทําใหน้ําในประตูน้ําตางๆเนาเสียได โดยวิเคราะหน้ําได 4 ระดับ คือ
1. น้ําจากผิวน้ําในนาจะมีคา Do ประมาณ 1.5 – 2

เนื่องจากใบขาวและใบหญาปกคลุมผิวน้ําเอาไวและบางสวนก็จม

อยูในน้ําเปนตัวชวยเรงใหเกิดการเนาเสียมากขึ้น นอกจากนี้ใบขาวและใบหญายังเปนตัวปกปดไมใหแสงแดดสองลงไปในน้ํา ซึ่ง
จะเปนการขัดขวางขบวนการเติม ออกซิเจนของน้ํา ในนาขาว
2.น้ําระดับลางโคนตนขาวลึกประมาณ 1‐2 เมตร น้ําจากสวนนี้วัดคาน้ําจะมีคา Do ประมาณ 0‐0.5จากการทดลองของ

สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ไดทดสอบวัดคุณภาพน้ําโดยวัดจากจุดที่มีน้ําไหลตามชองระบายน้ํานาขาว และใหชาวบานที่
หาปลา ดําน้ําลงไปโดยมีอุปกรณเครื่องชวยหายใจ แลวนําน้ํามาวัดคา DO จะไดคา DO 0‐0.5 เทานั้น เมื่อมีการระบายน้ําของทุง
ตางๆของลุมน้ํา น้ําดานลางบริเวณผิวดินจะถูกระบายไปกอน จึงสงผลใหทุกประตูระบายน้ําของจังหวัดปราจีนบุรีน้ํามีคุณภาพต่ํา
3.จากสาเหตุดังกลาวขางตน เมื่อประตูน้ําระบายน้ําขึ้น น้ําจากระดับลางโคนตน

จะระบายออกมากอน ซึ่งเปนอีก

สาเหตุหนึ่งที่ทําใหน้ํามีคาออกซิเจนต่ํา เนื่องจากที่นาของทุงสารภีไมมีการทําคันนาเมื่อน้ําเริ่มระบาย น้ําจากดานลางโคนตนขาว
จะถูกระบายออกมากอน และอีกประการหนึ่งใบขาวและตนขาวที่ลมลงจะไปเปนตัวชะลอน้ําจากดานบนเอาไว จากสาเหตุหลัก
ดังกลาวจึงทําใหน้ําที่ระบายไปจากทุงสารภีเปนน้ําที่มีคุณภาพต่ําตลอดมาจําเปนตองแกไขการระบายน้ําคุณภาพต่ําตอไป
4.ในชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปชาวนาของอําเภอบานสรางจะเรงทํานาปรังรอบที่1 มีการไถนาและคราดนาเพื่อทํา

เทือก และเรงหวานพันธุขาวชาวนาจะระบายน้ําสวนเกินลงสูลุมน้ําปราจีนบุรีดวยตรงกับในชวงที่ประตูระบายน้ําของลุมน้ํา
ปราจีนบุรีกําลังระบายน้ําจากทุงตางๆ สวนผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาของลุมน้ําปราจีนบุรีดวย ทําใหคุณภาพน้ําของลุมน้ํา
ปราจีนบุรีลดต่ําลงไปอีก
5.ทุงนาของจังหวัดปราจีนบุรีดินมีสภาพเปนกรดที่รุนแรง

มีคาความเปนกรดอยูระหวาง 3‐5

ซึ่งเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาในการยอยสลายใบขาวตนขาว และตนหญาในทุงนาตาง ทําใหคุณภาพน้ําต่ําลงในชวงเดือนตุลาคม –มกราคม ของทุกป
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สารเคมีจากโรงงานผลิตกระดาษ
จํานวน 2 โรงงาน ที่ตั้งอยูปากคลองสารภี คือ โรงงานกระดาษยูไนเต็ดเปเปอร และโรงงานอินเตอรแปซิฟกซึ่งเปนโรงงานกอตั้ง
ใหม จากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบมีน้ําเสียจากโรงงานดังกลาว จึงสั่งใหโรงงานหยุดเดินเครื่องจักรตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม
2549

ซึ่งอาจจะสงผลกระทบบางในชวงที่มีการระบายน้ําทิ้ง ในปจจุบันมีการระบายออกเปนชวงๆ ซึ่งไมใหตรงกับการระบายน้ํา

เสียของประตูตางๆ ในลุมน้ําปราจีนบุรี


สารเคมีตกคางจากการเกษตร
ทุงสารภี ทุงทาแห ทุงบางไผ ทุงคลองตะเคียน ซึ่งมีการเก็บ ขอมูลตัวเลขอยางเปนทางการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรีไดผลสรุปมาวาใชสารเคมี เอชโซนัด 95 อัตราการใช

80‐160 กรัม/ไร ชวงเวลาที่ใชอยูในเดือน กรกฎาคม ‐สิงหาคม

ผลจากการศึกษาพบอัตราการใช ต่ํากวาคําแนะนําทางวิชาการ (200กรัม/ไร) ซึ่งไมนาจะสงผลกระทบการการตายของปลาใน
แมน้ําและคลองสารภี แตการทํานาในทุงสารภีมีการใชน้ําอยางฟุมเฟอยเพื่อทําการเกษตรตางๆ ควรมีการลดระดับน้ําในการทํานา
ตลอดจนสงเสริมใหชาวนาเสริมคันนาใหสูงเพื่อกักเก็บน้ําไวทํานา


โดยไมหวังพึ่งการทดน้ําจากประตุน้ําเพียงอยางเดียว

การกําจัดหอยเชอรี่ในนาโดยใชสารเคมี
ขอมูลจากกลุมชาวบานอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ระบุวามีการใชสารเคมีกําจัดหอยเชอรี่ในนา แตระหวาง เดือน
พฤศจิกายน‐เดือนธันวาคม ของทุกปจะเปนชวงที่ระดับน้ําในนาขาวมีระดับสูงมากประมาณ 2‐3 เมตร การใชยาในชวงดังกลาว
จะไมไดผล และตองใชยาในการกําจัดหอยเชอรีในปริมาณที่มากและตรงกับชวงที่ชาวนากําลังเก็บเกี่ยวขาว ซึ่งเกษตรกรไมไดใช
สารเคมีในนา ดังนั้น ประเด็นการใชสารเคมีกําจัดหอยเชอรี่ในนา จึงมินาเปนสาเหตุใหน้ําในประตูระบายน้ําตางๆเนาเสียได



กิจกรรมอื่น ๆ
เชน การเลี้ยงหมู โรงงานขนมจีน ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้มีจํานวนนอย สงผลกระทบใหกับคลองสารภีคอนขางสูงมาก โดยเฉพาะ
ในชวงที่มีการจับปลาจะสูบน้ําออกจากบอเลี้ยงปลาลงสูคลอง น้ําจากฟารมเลี้ยงสุกรบนบอเลี้ยงปลาจะมีเศษอาหารและตะกอนดิน
ออกมาดวย จําเปนที่ตองใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควบคุมอยางใกลชิดตอไป และตองสงเสริมใหโรงงานขนมจีนและฟารมเลี้ยงหมู
ใช อีเอ็ม ในการกําจัดน้ําเสียกอนปลอยออกจากฟารมสุกร
ข. น้ําในแมน้ําปราจีนบุรี ในปที่มีฝนตกมากและน้ํามากจะมีดินตะกอนจํานวนมาก อยูในแมน้ําปราจีนบุรีคาDO มีคุณภาพ
คอนขางต่ํา แลวความสามารถรองรับน้ําเสียไดนอยลง และแมน้ําปราจีนบุรีมีแหลงน้ําเสียสวนใหญมาจากแหลงตางๆ เปน
จํานวนมาก คือ
1) น้ําเสียจากชุมชนและน้ําที่ปลอยจากคลองอื่น ๆ
ในลําน้ําปราจีนบุรีเจาหนาที่ชลประทานใหขอมูลวา พื้นที่ทั้งสามคลอง คือ คลองโคกกะจะ คลองสารภี และคลองมอญ มี
พื้นที่ทํานากวา 5 หมื่นไร และตองระบายน้ําออกทุกคลอง ก็มีสวนทําใหน้ําเสียดวย แตชาวบานอภิปรายคานวาการเปดประตูน้ํา
คลองอื่น ๆ ทุกคลองไมมีปญหา ยกเวน กรณีเมื่อเปดประตูน้ําคลองสารภี ซึ่งนอกจากจะพบตะกอนที่สะสมบริเวณหนาเขื่อนปะปน
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ออกมาดวยแลว จากขอมูลวัดน้ําโดยกรมควบคุมมลพิษ บริเวณอําเภอศรีมหาโพธิ์ ซึ่งอยูเหนืออําเภอบานสรางไดคาออกซิเจน
ละลายในน้ํามากกวา 6 มิลลิกรัมตอลิตร ในบาง ปมีคาออกซิเจนละลายต่ําประมาณ 2 มิลลิกรัมตอลิตร ในปที่มีคาออกชิเจนต่ํา
ประมาณ 2 มิลลิกรัมตอลิตร การปลอยน้ําในประตูระบายน้ําทุกประตูของลุมน้ําปราจีนบุรี ตองมีความรอบครอบมากเปนพิเศษ
เพื่อไมใหลุมน้ําปราจีนบุรีไดรับผลกระทบตอการระบายน้ํา

2) การเลี้ยงปลาในกระชัง
เกษตรกรใหความเห็นวาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงปลากระชังนาจะมีสวนทําใหน้ําเสีย แตการศึกษาของเจาหนาที่
ประมงบริเวณเลี้ยงปลากระชัง พบวามีคาออกซิเจนละลายในน้ํา 3.5 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน
กระชัง ซึ่งวัดคาออกซิเจนละลายในน้ําอยูเปนประจําพบวา มีคาออกซิเจนละลายในน้ํา ระหวาง 3 ถึง 3.5 มิลลิกรัมตอลิตร เศษอาหาร
จากการเลี้ยงปลาในกระชังจึงไมนาจะเกี่ยวของกับการทําใหน้ําเสียในชวงเวลาดังกลาว แตการเลี้ยงปลาในกระชังจะมีสวนชวยใหระบบ
นิเวศวิทยาของแมน้ํามีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเศษอาหารของปลาในกระชังจะเปนอาหารของปลาในธรรมชาติเพิ่มความอุดม
สมบูรณในแมน้ําปราจีนไดเปนอยางดี
3) การเบื่อเมาปลาในลุมน้ําปราจีนบุรี
มีหลักฐานยืนยันวามีผลบาง แตไมมีนัยสําคัญ สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรียกตัวอยางการเบื่อปลามีสวนทําใหน้ํา
เสียมากนัก แตชาวบานที่หาปลาตามธรรมชาติบอกวามีการเบื่อปลาแตมีไมสงผลการตายของสัตวน้ําเต็มแมน้ําหากจะใหปลาตาย
จํานวนมากจําเปนตองใชยาเคมีจํานวนมากมีตนทุนสูงมาก ในการทําใหเกิดปลาตายเปนจํานวนมาก ประเด็นการเบื่อปลาจึงมี
น้ําหนักไมมากพอที่จะเปนสาเหตุหลักในการทําใหน้ําเสีย และสัตวน้ําตายเปนจํานวนมาก
ค. ปญหาจากน้ําในแมน้ํามีสภาพนิ่งไมไหล
1)

ไมมีน้ําธรรมชาติจากตนน้าํ

ทุงคลองสารภี ทุงทาแห ทุงบางไผ ทุงบางบริบูรณ เวลาเปดประตูระบายน้ํา ตนน้ําปราจีนบุรีไมมีปริมาณน้ําที่ไมเพียงพอตอ
การระบายน้ํามาผลักดันน้ําเสีย ประกอบกับมีการใชน้ําบริเวณตนน้ํามาก จึงทําใหปริมาณ น้ํานอยไมเพียงพอที่จะผลักดันน้ําเสีย
แมวามีการปลอยน้ําจากหวยพระปรงลงมาชวยประมาณ

2 แสนลูกบาศกเมตรตอวัน ก็ไมสามารถที่จะแกไขปญหาน้ําเสียได

หากมีการกอสรางเขื่อนหวยโสมงจะมีสวนชวยใหการแกปญหาประตูระบายน้ําทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีน้ําสะอาด
จํานวนมากมาผสมชวยใหคาออกซิเจนสูงขื้น
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2)

น้ําทะเลหนุน
ทําใหน้ําเสียที่อยูในลุมน้ําปราจีนบุรีไมสามารถไหลลงสูทะเลได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเดือน พฤศจิกายนธันวาคมของทุกป
จะมีระดับน้ําทะเลหนุนสูงการไหลลงของน้ําจากประตูระบายน้ําตางๆ ชาลง ในบางชวงน้ําเสียจะถูกดันใหขึ้นมาถึงอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี และอําเภอศรีมหาโพธิ การเสียหายของสัตวน้ําทั้งในธรรมชาติและในกระชัง จะขยายวงความเสียหายมากขึ้น
ง. การบริหารจัดการน้าํ ไมเหมาะสม
1) การเปดประตูระบายน้ํา ในชวงเดือนพฤศจิกายน –เดือนมกราคมของทุกปควรนําเอาระดับความสูงของน้ําทะเลมา
ประกอบการเปดและปดประตูดวย หากเปนชวงน้ําทะเลหนุนสูงสุด ทําใหน้ําไหลชา ประกอบกับคุณภาพน้ําในแมน้ําปราจีนบุรีต่ํา
อยูแลว จึงรองรับน้ําเสียไดนอย
2) ลักษณะการระบายน้ํา เนื่องจากประตูมีลักษณะแคบและมีตะกอนที่มีสารเคมีปนเปอนเปนที่สะสมของเสียจํานวนมาก
อยูบริเวณเหนือประตู การเปดประตูน้ําจากลางขึ้นบน จึงทําใหตะกอนซึ่งอยูเหนือประตูไหลออกมากับน้ําจํานวนมากอยางรวดเร็ว
ในปจจุบันสํานักงานชลประทานไดปรับบานประตูเปนแบบระบายน้ําดานบนเรียบรอยแลว ควรมีการดําเนินการในทุกประตูที่รับน้ํา
จากเขาใหญ เพื่อใหเกิดความรวมมือ อยางบูรณาการอยางจริงจังของสวนราชการตาง ๆ ทีเกี่ยวของ ภาคประชาชน และทุกภาค
สวนของสังคมในการแกปญหาวิกฤติน้ําเสียในลุมน้ําปราจีนบุรี มีแนวทางการปองกันแกไข รวมถึงการใชเปนกรณีตัวอยางการ
แกปญหาวิกฤติน้ําเสียในพื้นที่อื่น ๆ เห็นควรใหจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเปนที่ตั้งแหลงที่เกิดปญหาไดดําเนินการตามขอมูลการเกิด
ปญหาดังนี้
1 แจงขอมูลใหประชาชนทั้ง 3 จังหวัด ไดแก ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ไดรับทราบเกี่ยวกับเหตุปจจัยที่ทําใหน้ํา

เสียและผลกระทบตอแมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกง จากการเปดประตูน้ําที่คลองสารภี ประตูทาแห ประตูบางไผ ประตุ บางบริบูรณ
ใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ ดําเนินการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล รักษาแมน้ําและมีสวน

2.

รวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงนี้ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําซากในทํานองนี้อีก
3

ใหจัดทําขอตกลงรวมในการกําหนดระบบการปด – เปดประตูน้ํา โดยการมีสวนรวมของกลุมคนที่เกี่ยวของทุกฝาย

ทั้งในเขตปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา อาทิเชน ชาวบานในลุมน้ําปราจีนบุรี ไดแก ชาวนาที่ลุม ชาวนาที่ดอน เกษตรกรตน
น้ําคลองสารภี โรงงานอุตสาหกรรม ชลประทานอางวังบอน ตนน้ําคลองสารภี ฯลฯ ในสัดสวนที่เทาเทียมกัน
4.

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อเปนศูนยเฝาระวังในพื้นที่อยางทั่วถึงและ

สม่ําเสมอ โดยใหเปนโครงการนํารอง เนื่องจาก แมน้ําปราจีนบุรีมิไดมีปญหาเฉพาะประตูระบายน้ําของลุมน้ําปราจีนบุรี แตยังมี
ปญหาการปลอยน้ําเสียจากสวนอื่น ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม จนเกิดผลกระทบและเกิดความขัดแยง
อยูเปนประจํา จึงตองทําโครงการศูนยปฏิบัติการตรวจสอบ

คุณภาพน้ําดังกลาว เพื่อนํารองใหภาคราชการสนับสนุนการติดตาม

เฝาระวังไมใหเกิดปญหาและความขัดแยงเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ํา และแจงใหประชาชนทั้งสามจังหวัดทราบ ทั้งนี้ หากเกิด
เหตุการณทํานองเดียวกันนี้ ควรมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งมีมาตรการการชดเชยคาความเสียหายใหแกผูที่ไดผล
กระทบในอัตราที่เหมาะสม
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5.ใหหนวยงานราชการสนับสนุนองคกรภาคประชาชนและชุมชน

ใหมีบทบาทในการประสานงาน เชื่อมโยงชุมชนและกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหเกิดขอตกลงรวม และสรางกลไกการ
บริหารจัดการ รวมถึงการติดตามและเฝาระวังสภาวะของน้ําใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. ใหหนวยงานราชการสนับสนุน องคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันวิชาการใหมีการศึกษารวบรวม

ขอมูลคุณภาพน้ําในจุดตาง ๆ ที่สําคัญ เชน น้ําเสียจากโรงงาน น้ําในนา น้ําจากพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชสารเคมีมาก ๆ บริเวณเลี้ยง
ปลากระชัง ฯลฯ
7.ใหหนวยงานราชการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับมลภาวะทางน้ํา

จากแหลงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อกําหนดนโยบายใหชัดเจน
ในการจัดตั้งและขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบายมลพิษสูลําน้ําสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยูเดิมที่ตั้งอยูในพื้นที่ไม
เหมาะสมใกลแหลงน้ําและไมสามารถจัดการควบคุมสารพิษไมใหไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะตองหยุดการดําเนินกิจการจนกวาจะมี
การแกไขปรับปรุงใหเรียบรอย และไมควรอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชุมชนและบริเวณใกลเคียงแหลงน้ําสาธารณะ
อีก
8.

ใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมทรัพยากรน้ํา กรมประมง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และองคการปกครองสวนทองถิ่น ทบทวนบทบาทหนาที่ให
สอดคลองและทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ตามประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
7.1 การควบคุมน้ําเสียจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม
7.2 การควบคุมการใชสารเคมีจากภาคเกษตรกรรม
7.3

การสํารวจความเสียหายทั้งในดานปริมาณและชนิดพันธุของ ปลาธรรมชาติ

7.4 การตรวจวัดปริมาณ และคุณภาพน้ําและการแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ
9.ใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จัดทําแผนในการเฝาระวังการกอใหเกิดมลภาวะในลําน้ําโดยเรงดวน และ

สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการดูแลรักษาแมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกงในระยะยาว เพื่อใหการแกไขคลองสารภีและ
ประตูน้ําอื่นๆ ของลุมน้ําปราจีนบุรี เปนที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไป สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีจึงจัดใหมีการสํารวจ
การแกปญหาประตูระบายน้ําลุมน้ําปราจีนบุรีในปที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการแกปญหาและเตรียมโครงการตางๆ
ไวใชแกปญหาลวงหนาตอไป โดยไมมีความเสียหายเกิดขึ้นอีกตลอดไป
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