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บทคัดย่ อ
การศึกษาคุณภาพนํ้าในเขตทุ่งสารภีและแม่น้ าํ ปราจีนบุรี มีการวิเคราะห์หาค่าคุณภาพนํ้าทาง
กายภาพและเคมี ประกอบด้วย อุณหภูมิ พีเอช ความเค็ม ออกซิ เจนละลายนํ้า การนําไฟฟ้ า และ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้า เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพนํ้าในแต่ละฤดู ผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพ
นํ้าในช่วงฤดูร้อนจะมีค่าสู งสุ ดทุกค่าดัชนี แต่จะมีค่าตํ่าสุ ดในช่วงฤดูหนาว
การตรวจวัดดัชนี คุณภาพนํ้าทางภาคสนาม มีการตรวจวัดทั้งหมด 22 ครั้ ง จากจํานวน 7
สถานี ตรวจวัด ในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ระยะเวลาการตรวจวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 –
2551 พบว่า ค่าเฉลี่ ยทั้ง 7 สถานี ของคุ ณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมี ได้แก่ อุณหภูมิ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 29.22 องศาเซลเซี ย ส พี เอช 7.15 ความเค็ม 0.035 กรัม /ลิ ตร ออกซิ เจนละลายนํ้า 3.44
มิลลิ กรัมต่อลิ ตร การนําไฟฟ้ า 735.57 ไมโครโมส์ / ซม. และของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้า 482.29
มิลลิ กรัมต่อลิ ตร ค่าดัชนี คุณภาพนํ้ามีช่วงพิสัย ดังนี้ อุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง 21.41 – 33.08 องศา
เซลเซียส พีเอช 5.03 -9.09 ความเค็ม 0.05 –2.00 พีพีที การนําไฟฟ้ า 74 – 5971 ไมโครโมส์ / ซม.
และของ แข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้า 47.36 – 3821.44 มิลลิกรัมต่อลิตร
ผลที่ได้จากการศึกษาแสดงว่าคุณภาพนํ้าในเขตทุ่งสารภีและแม่น้ าํ ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้าเพื่อการชลประทาน ซึ่ งควรมีการติดตามและตรวจสอบ ให้
ได้ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนํามาใช้พิจารณากําหนดแนวทางการวางแผนการจัดการนํ้าให้เหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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1. บทนํา
1.1 ความสํ าคัญของปัญหา
สถานการณ์ ปั ญหาลุ่ มนํ้าปราจีนบุรีกาํ ลังอยู่ในสภาวะที่วิกฤตเพราะเกิ ดปั ญหาความแห้งแล้ง
ปัญหานํ้าท่วม แหล่งนํ้าตื้นเขิน ปั ญหาขาดแคลนนํ้า ตลิ่งเกิดการพังทลายต่อเนื่อง และเมื่อนํ้าทะเลหนุน
ก็เกิดปั ญหานํ้าเสี ย ปั ญหาเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการหาแนวทางในการ
แก้ไขเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการยิ่งขึ้น เนื่องจากบริ เวณลุ่มนํ้าปราจีนบุรีอยูใ่ นเขตพื้นที่มี
ปริ มาณนํ้าฝนน้อยทําให้ปริ มาณนํ้าใต้ดินและผิวดินน้อยไปด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ แม่น้ าํ ปราจีนบุรี
ประสบปั ญหานํ้าในแม่น้ าํ นิ่ งและไม่ไหลด้วยสาเหตุ 2 ประการ คื อ ไม่มีน้ าํ ธรรมชาติ จากต้นนํ้า
ปราจีนบุรีมากพอที่จะไล่น้ าํ เสี ยเนื่ องจากการใช้น้ าํ บริ เวณต้นนํ้ามาก และนํ้าทะเลหนุ นทําให้น้ าํ เอ่อไม่
สามารถระบายลงสู่ ทะเลได้ ในอดีตผ่านมาได้เกิดปั ญหาปลาและกุง้ ทั้งจากธรรมชาติและในกระชังตาย
จากคลองสารภี หรื อคลองบางไผ่ ในพื้นที่อาํ เภอประจันตคามและไหลลงแม่น้ าํ ปราจีนบุรี และเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นล่าสุ ดก็คือ การเกิดภาวะสาหร่ ายสี เขียวแกมนํ้าเงินทัว่ ลํานํ้าบริ เวณอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
พื้นที่ลุ่มนํ้าปราจีนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตต้นนํ้าปราจีนบุรีมากกว่า 600โรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ได้ต้ งั อยูเ่ ฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพราะยังมีโรงงานที่อยูน่ อกเขต
นิ ค มอุ ต สาหกรรมตั้ง อยู่เ รี ย งรายสองฝั่ ง แม่ น้ ํา ปราจี น บุ รี นอกจากนี้ ในภาคเกษตรกรรมได้มี ก าร
ปรับเปลี่ยนมาใช้สารเคมีในการผลิตมากขึ้น ทั้งยังมีการขยายตัวของชุมชนโดยไม่มีการจัดการนํ้าและนํ้า
เสี ยที่ดีพอ จากปั จจัยดังกล่าวทําให้เกิ ดปั ญหาในการแย่งชิ งนํ้าระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และชุ มชน รวมทั้งปั ญหาที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ คือ การปล่อยนํ้าเสี ยลงแม่น้ าํ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า
เพื่อการอุปโภคบริ โภค รวมถึ งการทําลายระบบนิ เวศในลํานํ้า ทําให้ปลาธรรมชาติและปลาที่เลี้ ยงใน
กระชังของเกษตรกรได้รับความเสี ยหาย โดยเฉพาะการปล่ อยนํ้าเสี ยจากประตูน้ าํ คลองสารภี ในเขต
อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ งได้สร้างปั ญหาในลักษณะเดียวกันนี้อย่างซํ้าซากและส่ งผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา
จากความสําคัญของระบบนิเวศแหล่งนํ้าโดยเฉพาะคุณภาพนํ้า เพราะแม่น้ าํ ปราจีนบุรีจะเริ่ มมีการ
ปนเปื้ อนของสิ่ ง ปฏิ กูล และสารอิ นทรี ย ์มากขึ้ น เนื่ องจากไหลผ่านพื้ นที่ ชุม ชนและย่านอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะแม่น้ าํ ปราจีนบุ รีต้ งั แต่ช่วงอําเภอกบินทร์ บุรีลงมาถึงอําเภอบ้านสร้ าง นํ้าเริ่ มมีคุณภาพเสื่ อม
โทรมมากขึ้นโดยเฉพาะในช่ วงฤดูแล้งซึ่ งแม่น้ าํ มีปริ มาณนํ้าน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะคุณภาพนํ้า
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โดยรวมของแหล่งนํ้าผิวดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าปราจีนบุรียงั อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม ยกเว้นแม่น้ าํ ปราจีนบุรีที่บริ เวณอําเภอบ้านสร้างในช่วงฤดูแล้งจะถูกนํ้าเค็มรุ กลํ้า ทํา
ให้มีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์หลายๆ ด้าน ดังนั้น การดําเนินตรวจสอบคุณภาพนํ้าเพื่อ
เฝ้ าระวัง สภาวะของนํ้า ในลุ่ ม นํ้า ปราจี น บุ รี จึ ง ควรจะดํา เนิ น การในพื้ น ที่ อ ย่ า งทัว่ ถึ ง และสมํ่า เสมอ
โดยเฉพาะในจุ ดต่ า งๆ ที่ สํา คัญ เช่ น นํ้า เสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม นํ้า ในนาข้า ว นํ้า จากพื้ น ที่
เกษตรกรรมที่ ใ ช้ส ารเคมี ม ากๆ บริ เวณกระชัง เลี้ ย งปลา ฯลฯ ทั้ง นี้ ข ้อมูล ที่ ไ ด้จากการศึ กษาอาจจะ
นําไปใช้ประกอบเป็ นข้อมูลพื้นฐานหรื อประยุกต์ใช้ในการจัดการนํ้าต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.1 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมีในเขตทุ่งสารภี และแม่น้ าํ ปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
1.2 เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าในเขตทุ่งสารภี และแม่น้ าํ ปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
1.3 เพื่อเฝ้ าระวังสภาวะของนํ้าในเขตทุ่งสารภีและแม่น้ าํ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
0

0

1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.3.1 ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพนํ้าในคลองสารภีและแม่น้ าํ ปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
1.3.2. เพื่อรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์คุณภาพนํ้าในเขตทุ่งสารภี
และแม่น้ าํ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.3.3. เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัดการนํ้าในเขตทุ่งสารภีและแม่น้ าํ ปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
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ภาพที่ 1 แผนทีแ่ สดงจุดตรวจวัดคุณภาพนํา้ ลุ่มนํา้ ปราจีนบุรี
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5. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึ กษาคุ ณภาพนํ้าในแม่น้ าํ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึ งปี พ.ศ.
2551 จาก 7 จุ ดสํารวจ คุ ณภาพนํ้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าผิวดิ น และมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อ
การเกษตร เมื่อแบ่งแยกข้อมูลออกตามฤดูกาลโดยใช้หลักการจําแนกตามกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ค่า
ดัชนี ต่างๆ ของคุ ณภาพนํ้าโดยรวมในฤดูร้อนมีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูฝนมีค่าตํ่าสุ ด
ตามลําดับ
5.1.1 อุ ณหภู มิ ข องนํ้ า (Water Temperature) อุ ณ หภู มิ ของนํ้า ในทุ่ ง สารภี แ ละลุ่ ม นํ้า แม่
ปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ย 29.22 องศาเซลเซี ยส ค่าสู งสุ ด 33.08 องศาเซลเซี ยส ที่จุดสํารวจ อําเภอบ้านสร้าง
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 และค่าตํ่าสุ ด 21.41 องศาเซลเซี ยส ที่จุดสํารวจทุ่งสารภี เมื่ อวันที่ 26
ธันวาคม 2549 สรุ ปโดยรวม อุณหภูมิของนํ้าในลุ่มนํ้าแม่ปราจีนบุรีอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานนํ้าผิวดินและ
มาตรฐานนํ้าใช้เพื่ อการเกษตร และเมื่ อนําค่า ทั้ง หมดจํา แนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิ อากาศในพื้นที่
พบว่า ค่าในฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ท้ งั สองฤดูไม่แตกต่างกับฤดูหนาว
มากนัก โดยในฤดูร้อนจะมีค่าเฉลี่ ยของอุณหภูมิสูงสุ ด รองลงมาคือฤดูฝน และในฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ ย
ตํ่าสุ ด ในฤดูร้อนค่าอุณหภูมิของนํ้ามีค่าเฉลี่ย 30.18 องศาเซลเซี ยส ค่าสู งสุ ด 32.51 องศาเซลเซี ยส
และค่าตํ่าสุ ด 27.88 องศาเซลเซี ยส ในฤดูฝนค่าอุณหภูมิของนํ้า มีค่าเฉลี่ย 29.91 องศาเซลเซี ยส
ค่าสู งสุ ด 33.08 องศาเซลเซี ยส และค่าตํ่าสุ ด 28.08 องศาเซลเซี ยส ในฤดูหนาวค่า อุณหภูมิของนํ้า มี
ค่าเฉลี่ย 28.03 องศาเซลเซี ยส ค่าสู งสุ ด 30.84 องศาเซลเซียส และค่าตํ่าสุ ด 21.41 องศาเซลเซียส เป็ นนํ้า
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร
5.1.2 ความเป็ นกรด – ด่ าง (pH) ความเป็ นกรด- ด่างของนํ้าในทุ่งสารภีและลุ่มนํ้าแม่ปราจีนบุรี
มีค่าเฉลี่ย 7.15 ค่าสู งสุ ด 9.09 บริ เวณจุดสํารวจที่ 1 ปตร. บางพลวงเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2550 และค่า
ตํ่าสุ ด 5.03 บริ เวณจุดสํารวจที่ 4 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 สามารถสรุ ปโดยรวม pH ของคุณภาพนํ้า
ในลุ่มนํ้าแม่ปราจีนบุรีอยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐานนํ้าผิวดิน และมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร และเมื่อนําค่า
ทั้งหมดจําแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ฤดูไม่มีความแตกต่างกัน ในฤดู
ร้อนค่า pH ของนํ้า มีค่าเฉลี่ย 7.53 มีค่าสู งสุ ด 7.65 และมีค่าตํ่าสุ ด 7.38 ในฤดูฝนค่า pH ของนํ้ามีค่าเฉลี่ย
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7.30 มีค่าสู งสุ ด 7.53 และมีค่าตํ่าสุ ด 7.10 และในฤดูหนาวค่า pHของนํ้า มีค่าเฉลี่ย 7.52 มีค่าสู งสุ ด 7.53
และมีค่าตํ่าสุ ด 7.33 เป็ นนํ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร
5.1.3 การนําไฟฟ้าของนํา้ (Specific Elelectrical Conductivity) สําหรับการศึกษาค่าการนํา
ไฟฟ้ า (EC X 106) มีค่าเฉลี่ย 753.57 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.) ค่าสู งสุ ด 5791.00ไมโครโมส์/
ซม. (micromhos/cm.) บริ เวณจุดสํารวจที่ 3 ทุ่งสารภี (ท่อลอดบางบัว) เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2550 และค่า
ตํ่าสุ ด 74.00 ไมโครโมส์/ซม.(micromhos/cm.) ที่จุดสํารวจที่ 4 ปตร. สารภี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550
โดยรวมค่า Specific Elelectrical Conductivity ของนํ้าในพื้นที่ศึกษายังอยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐาน นํ้าผิวดิน
และมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร จัดอยูใ่ นชั้นกลุ่ม C 3 (Class 3) คือเป็ นนํ้าที่มีเกลือละลายอยูใ่ นปริ มาณ
ที่สูง (High Salinity) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 750 -2,250 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.) ใช้สาํ หรับนํ้าใช้ใน
การชลประทานเพื่อการเพาะปลูกพืชที่ทนเค็มได้สูง หรื อดินที่เพาะปลูกต้องมีการระบายนํ้าที่ดี เพราะจะ
เกิดปัญหาด้านเกลือสะสมในดิน แต่เป็ นนํ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งกําหนดไว้
ค่าการนําไฟฟ้ า (EC X 106) ต้องไม่มากกว่า 2,000 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.) หรื อไม่เกิน 1.28
กรัมต่อลิตร และเมื่อนําค่าทั้งหมดจําแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ พบว่า ในฤดูร้อน
ค่าเฉลี่ยมีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือฤดูฝน และในฤดูหนาวจะมีค่าเฉลี่ยการนําไฟฟ้ าของนํ้าตํ่าสุ ด ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในฤดูร้อนมีอิทธิ พลของนํ้าทะเลหนุนเข้ามาทําให้ค่าการนําไฟฟ้ ามีค่าสู ง ยกเว้นในจุดสํารวจ
คุณภาพนํ้าที่มาจากทุ่งสารภีที่ค่าการนําไฟฟ้ ามีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในฤดูฝน และจากการติดตามสถานการณ์
คุณภาพนํ้า พบว่า ทุกครั้งที่ปริ มาณนํ้าเพิม่ ขึ้นจากเหตุการฝนตกจะทําให้ค่าการนําไฟฟ้ าเพิม่ ตามขึ้นด้วย
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับหลักการโดยธรรมชาติของคุณภาพนํ้าในจุดสํารวจอื่นๆ ทั้งนี้สันนิษฐานว่าอาจเกิด
จากการปล่อยนําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งอยูใ่ กล้เคียงกับพื้นที่เพื่อเจือจางปนกับปริ มาณนํ้าจาก
นํ้าฝนที่ตกลงมา ทําให้ค่า การนําไฟฟ้ าที่ได้สูงกว่าปกติ ดังนี้
ในฤดูร้อน ค่าการนําไฟฟ้ า (EC X 106) มีค่าเฉลี่ย 1,152.31 ไมโครโมส์/ซม.(micromhos/cm.)
ค่า สู ง สุ ดในฤดู ร้อน 3,185.00ไมโครโมส์ /ซม. (micromhos/cm.) และค่าตํ่า สุ ดในฤดู ร้อน 141.00
micromhos/cm. จัดอยูใ่ นชั้นกลุ่ม C 3 ใช้สําหรับนํ้าใช้ใน การชลประทานเพื่อการเพาะปลูกพืชที่ทนเค็ม
ได้สูง หรื อดินที่เพาะปลูกต้องมีการระบายนํ้าที่ดี เพราะจะเกิดปั ญหาด้านเกลือสะสมในดิน ในฤดูฝนมี
ค่าเฉลี่ ย 844.40 ไมโครโมส์ /ซม. (micromhos/cm.) ค่าสู งสุ ดในฤดูฝน 5971.00ไมโครโมส์ /ซม.
(micromhos/cm.) และค่าตํ่าสุ ดในฤดูฝน 74.00 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.) เป็ นนํ้าที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C 3 ใช้สําหรับนํ้าใช้ในการชลประทานเพื่อการ
เพาะปลูกพืชที่ทนเค็มได้สูง หรื อดิ นที่เพาะปลูกต้องมีการระบายนํ้าที่ดี เพราะจะเกิดปั ญหาด้านเกลือ
สะสมในดิ น ในฤดู ห นาวค่ า การนํา ไฟฟ้ า (EC X 10 6 ) มี ค่ า เฉลี่ ย 432.59 ไมโครโมส์ / ซม.
(micromhos/cm.) ค่าสู งสุ ดในฤดูหนาว 3,856.00ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.) และค่าตํ่าสุ ดในฤดู
ฝน 86.00 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)จัดอยูใ่ นชั้นกลุ่ม C 2 ซึ่ งใช้ได้กบั พืชที่ทนเค็มได้พอควร
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5.1.4 ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายอยู่ในนํ้า (Dissolved Oxygen) ปริ มาณออกซิ เจนในนํ้าของทุ่ง
สารภีและลุ่มนํ้าแม่ปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ย 3.44 ppm. ค่าสู งสุ ด 8.25 ppm. บริ เวณจุดสํารวจที่ 5. สะพาน
ปราจีนแลนด์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 และค่าตํ่าสุ ด 0.01 บริ เวณทุ่งสารภี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550
สามารถสรุ ปโดยรวม ของคุณภาพนํ้าในลุ่มนํ้าแม่ปราจีนอยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐานนํ้าผิวดินและมาตรฐานนํ้า
ใช้เพื่อการเกษตร เมื่อนําค่าทั้งหมดจําแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยในฤดู
ร้อนมี่ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ส่ วนในฤดูฝน และฤดูหนาวไม่มีความแตกต่างกัน นฤดูร้อนค่าปริ มาณออกซิ เจน
ในนํ้ามีค่าเฉลี่ย 4.37 ppm. มีค่าสู งสุ ด 8.25 ppm. และ มีค่าตํ่าสุ ด 0.28 ppm. ในฤดูฝนค่า ปริ มาณ
ออกซิเจนในนํ้า มีค่าเฉลี่ย 3.14 ppm. มีค่าสู งสุ ด 5.44 ppm. และ มีค่าตํ่าสุ ด 0.01 ppm. ในฤดูหนาวค่า
ปริ มาณออกซิ เจนในนํ้า มีค่าเฉลี่ย 3.15 ppm. มีค่าสู งสุ ด 6.73 ppm. และ มีค่าตํ่าสุ ด 0.19 ppm. เป็ นนํ้า
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร
5.1.5 ค่ า ความเค็ ม ของนํ้า (Salinity)
เป็ นค่า ที่ แสดงปริ ม าณของแข็งหรื อเกลื อแร่ ต่า งๆ
โดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในทุ่งสารภีและลุ่มนํ้าแม่ปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ย 0.35 ppt. ค่าสู งสุ ด
2.00 ppt. จากการตรวจวัดบริ เวณจุดสํารวจที่ 3.และ4. ในเขตพื้นที่ทุ่งสารภี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550
และค่าตํ่าสุ ด 0.05 ppt. จากการตรวจวัดบริ เวณจุดสํารวจที่ 6 วัดหัวไผ่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
สรุ ปโดยรวม ค่าความเค็มของนํ้า ในทุ่งสารภีและแม่ปราจีนบุรียงั อยูใ่ นมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร
และเมื่อนําค่าความเค็มของนํ้าทั้งหมดจําแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ พบว่า ใน
ฤดูร้อนค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือฤดูฝนและในฤดูหนาวจะมีค่าเฉลี่ยความเค็มของนํ้าตํ่าสุ ด ตามลําดับ
โดยค่าที่ ได้มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจค่าการนําไฟฟ้ าของนํ้า และปริ มาณของแข็งละลายนํ้า
ทั้งหมด ในฤดูหนาวค่าความเค็มของนํ้ามีค่าเฉลี่ย 0.21 ppt. มีค่าสู งสุ ด 1.80 ppt. และมีค่าตํ่าสุ ด 0.05
ppt. ในฤดูร้อนค่าความเค็มของนํ้า มีค่าเฉลี่ย 0.55 ppt. มีค่าสู งสุ ด 1.54 ppt. และมีค่าตํ่าสุ ด 0.10 ppt.
และในฤดูฝนค่าความเค็มของนํ้า มีค่าเฉลี่ย 0.38 ppt. มีค่าสู งสุ ด 2.00 ppt. และมีค่าตํ่าสุ ด 0.10 ppt. เป็ น
นํ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร
5.1.6 ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) สําหรับของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด ที่
ทําการศึกษาในลุ่มนํ้าสารภีและแม่น้ าํ ปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ย 540.41 ppm. มีค่าสู งสุ ด 3,821.44 ppm. ซึ่ งได้
จากการตรวจวัดบริ เวณจุดสํารวจที่ 3 ทุ่งสารภี (ท่อลอดบางบัว) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 และมีค่า
ตํ่าสุ ด 47.36 ppm. ซึ่ งได้จากการตรวจวัดบริ เวณจุดสํารวจที่ 4 ปตร.สารภี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 สรุ ป
โดยรวมของแข็งละลายนํ้าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้าผิวดิน และมาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร ซึ่ งกําหนด
ไว้ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ต้องไม่มากกว่า 1,300 ppm. หรื อ 1,300
มิลลิกรัมต่อลิตร

8
เมื่อนําค่ามีค่าปริ มาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด จําแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่
พบว่า ในฤดูร้อนค่าเฉลี่ยของปริ มาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด มีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือฤดูฝนและในฤดู
หนาวจะมีค่าเฉลี่ยปริ มาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมดตํ่าสุ ด ตามลําดับ
ในฤดูหนาว ปริ มาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 276.85 ppm. มีค่าสู งสุ ด 2,467.84
ppm. และ มีค่าตํ่าสุ ด 55.04 ppm. ในฤดูร้อนปริ มาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 737.48 ppm.
มีค่าสู งสุ ด 2,038.40 ppm. และ มีค่าตํ่าสุ ด 90.24 ppm. ในฤดูฝนปริ มาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด มี
ค่าเฉลี่ย 540.41 ppm. มีค่าสู งสุ ด 3,821.44 ppm. และ มีค่าตํ่าสุ ด 47.36 ppm. เป็ นนํ้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานนํ้าใช้เพื่อการเกษตร

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน ควรให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับนับตั้งแต่ลดพื้นที่และกําหนดช่วงเวลาในการปลูกข้าวให้สอดคล้องกับสภาพของนํ้า
ทั้งปริ มาณของนํ้าและช่วงเวลา ขั้นตอนในการระบายนํ้าที่เกี่ยวข้องกับการทําแปลงนา หว่านกล้าและเก็บ
เกี่ยว ขณะเดียวกันจะมีการจัดระเบียบและลดระยะเวลาในการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกรในพื้นที่
ทางด้านท้ายของประตูระบายนํ้าให้สอดคล้องกับขั้นตอนในการระบายนํ้าที่มีน้ าํ จากนาข้าวก่อนการเก็บ
เกี่ยวระบายออกมาด้วย
โดยกระบวนการจัดการนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้รับทราบและดําเนิ นการอย่างสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี
5.2.2 ส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยต์ ่อเนื่อง และลดการใช้สารเคมี
5.2.3 ใช้มาตรการกฎหมายที่เข้มงวดแก่แหล่งกําเนิดมลพิษ
5.2.4 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย และบําบัดนํ้าเสี ยในครัวเรื อน
และชุมชน
5.2.5 การเฝ้ าระวัง ติดตามตรวจสอบมลพิษอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 8 จุดสํ ารวจวัดนาบุญเฉลิมราษฎร์
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ภาพที่ 9 จุดสํ ารวจท่ อระบายบางบัว

ภาพที่ 10 จุดสํารวจ ปตร.คลองสารภี
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ภาพที่ 11 การใช้ ทดี่ ินด้ านเกษตรกรรม (การปลูกพืช - ข้ าว)

ภาพที่ 12 การใช้ ทดี่ ินด้ านเกษตรกรรม (การปศุสัตว์ - เลีย้ งวัว)
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