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บทสรุปผู้บริหาร 

 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ด าเนินโครงการ
ตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน  าและตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดินพื นที่ตะวันออกประจ าปีงบประมาณ 2560 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานของคณะกรรมการลุ่มน  าต่างใในพื นที่ภาคตะวันออก และเพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐาน
คุณภาพน  าและตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดินพื นที่ลุ่มน  าภาคตะวันออก จ านวน 4 ลุ่มน  า ประกอบด้วยลุ่มน  าปราจีนบุรี 
ลุ่มน  าบางปะกง ลุ่มน  าชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน  าโตเลสาป ครอบคลุมพื นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกประกอบ
ไปด้วย จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นการสนับสนุนภารกิจ
ในการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน  าในพื นที่ลุ่มน  าภาคตะวันออก ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน และตามรายงานการศึกษาการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ และเพ่ือให้การด าเนินงานของ ศวภ.ตอ.สอดคล้อง
และตอบโจทย์ภารกิจของศูนย์ฯ ในการจัดท าแผนงานและแผนปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์ล าน  าที่ได้รับผลกระทบจาก
โรงงานอุตสาหกรรม  

 โดย ศวภ.ตอ.ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างน  าและตะกอนดินจ านวน 41 จุด ครอบคลุม 8 จังหวัด รวมทั งโครงการ 123 
ตัวอย่าง 2,460 รายการ โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินโครงการและวิเคราะห์ทดสอบ และจัดประเภทแหล่งน  าดังนี  
 จังหวัดสระแก้ว คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ ดี (ประเภทท่ี 2) จัดเป็นแหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ การอุปโภค และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน เพ่ือการอนุรักษ์สัตว์น  า การประมง การว่ายน  า และกีฬาทางน  า 
  จังหวัดปราจีนบุรี คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) เป็นแหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือการอุตสาหกรรม  
 จังหวัดนครนายก คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) เป็นแหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรม       
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร    
 จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทท่ี 4) แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือการอุตสาหกรรม  
 จังหวัดชลบุรี คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5) แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการคมนาคม 
 จังหวัดระยอง แหล่งน ้าคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือการอุตสาหกรรม 
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 จังหวัดจันทบุรี คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวน
การปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร     
 จังหวัดตราด คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่ าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร   
 
1.จุดที่ควรมีการเฝ้าระวังเพิ่มเติม  
 ผลการด าเนินงานโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน  าและตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดินพื นที่
ตะวันออก จ านวน 8 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด ประจ าปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีคุณภาพน  าและปริมาณโลหะหนักในแหล่งน  าผิวดินและ    
โลหะหนักในตะกอนดินเกินค่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8                  
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน และตามรายงานการศึกษาการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินใน
แหล่งน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ หลายจุดผู้ด าเนินโครงการเห็นสมควรมีการเฝ้าระวังในการด าเนินโครงการในปี
ถัดไปโดยมีรายละเอียดจุดที่ควรมีการเฝ้าระวังดังนี  
 1.1 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 2 จุด ประกอบด้วย  
  จุดที่ 1 SK 3 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  
  จุดที่ 2 SK 6 คลองพระสะทึง บ้านท่าช้าง ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน       
ค่าโครเมียมทั งหมด (Total Cr) ค่าตะกั่ว (Pb) และค่านิกเกิล (Ni) 
 1.2 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี จ้านวน 3 จุด ประกอบด้วย 
  จุดที่ 1 PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)                    
โลหะในแหล่งน  าผิวดินค่าแมงกานีส (Mn) และโลหะหนักในตะกอนดินค่าปรอท (Hg) 
  จุดที่ 2 PJ 2 คลองรั ง (ใต้สะพานดับเบิ ลเอ) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ในรายการ เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (NH3-N) โลหะในแหล่งน  าผิวดิน ค่าแมงกานีส (Mn) และโลหะหนักในตะกอนดินค่าปรอท (Hg)   
  จุดที่ 3 PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ในรายการ ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-
N) โลหะในแหล่งน  าผิวดิน ค่าแมงกานีส (Mn) และโลหะหนักในตะกอนดินค่าปรอท (Hg) 
 1.3 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดนครนายก จ้านวน 4 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 NY 1 สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สาริกา อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน  าผิวดินค่าตะกั่ว (Pb)  
และค่าทองแดง (Cu) 
  จุดที่ 2 NY 2 สะพานบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง  เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน  าผิวดินค่าทองแดง (Cu) 
  จุดที่ 3 NY 3 สะพานวัดท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน  าผิวดินค่าทองแดง (Cu) 
  จุดที่4 NY 4 สะพานบางอ้อ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน  าผิวดินค่าทองแดง (Cu)   
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         1.4 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 4 จุด ประกอบด้วย    
  จุดที่ 1 BK 1 สะพานบางขนาก ต.บางขนาก เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)    
  จุดที่ 2 BK 2 ท่าน  าที่ว่าการอ าเภอบางคล้า เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)  และ           
ค่านิกเกิล (Ni) 
  จุดที่ 3 BK 3 ท่าน  าที่ว่าการอ าเภอบางปะกง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)  และ                
ค่านิกเกิล (Ni) 
  จุดที่ 4 BK 4 ประตูน  าพานทอง ต.ท่าข้าม เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และโลหะหนัก
ในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)  
 1.5 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดชลบุรี จ้านวน 5 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 CR 1 ห้วยล าพาง ถนน 3289 ต.หนองชาก  เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
และโลหะในแหล่งน  าผิวดินค่าแมงกานีส (Mn) 
  จุดที่ 2 CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
และโลหะในแหล่งน  าผิวดินค่าแมงกานีส (Mn) และค่าตะกั่ว (Pb)     
  จุดที่ 3 CR 3 คลองอ้อมแก้ว ถนน 315 ต.บ้านเซิด เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
  จุดที่ 4 CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง) เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และ 
โลหะหนักในตะกอนดินค่าปรอท (Hg) ค่าทองแดง (Cu) และค่าอาร์เซนิค (As) 
   จุดที่ 5 CR 5 สะพาน ซ. 12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
 1.6 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดระยอง จ้านวน 5 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน  าผิว
ดินค่าตะกั่ว (Pb) โลหะหนักในตะกอนดิน ค่าทองแดง (Cu)  ค่าตะกั่ว (Pb) ค่าสังกะสี (Zn)  และค่าอาร์เซนิค (As) 
  จุดที่  2 RY 2 คลองปลากลั ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน                 
ค่าตะกั่ว (Pb) ค่าสังกะสี (Zn) และค่าอาร์เซนิค (As) 
  จุดที่ 3 RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) (แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังโลหะหนัก      
ในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb) และค่าอาร์เซนิค (As) 
  จุดที ่4 RY 4 คลองคา (กม.223+739 ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน  าผิวดินค่า
แมงกานีส (Mn) 
  จุดที ่5 RY 7 คลองน  าเย็น อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน  าผิวดินค่าตะกั่ว (Pb)   
 1.7 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดจันทบุรี จ้านวน 3 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 CB 2 สะพานท่าหลวง (วัดจันทนาราม) ต.จันทนิมิต อ.เมือง เฝ้าระวังค่าโลหะหนักในตะกอนดิน    
ค่าตะกั่ว (Pb) 
  จุดที่ 2 CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน        
ค่าโครเมียมทั งหมด (Total Cr) ค่าทองแดง (Cu)  และค่าตะกั่ว (Pb) 
  จุดที่ 3 CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง เฝ้าระวังค่าโลหะหนักในตะกอนดิน    
ค่าอาร์เซนิค (As) 
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 1.8 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดตราด จ้านวน 4 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง 
เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ค่าทองแดง (Cu) ค่าตะกั่ว (Pb) และค่านิกเกิล (Ni) 
  จุดที่ 2 TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง เฝ้าระวังโลหะหนักใน               
ตะกอนดิน ค่าโครเมียมทั งหมด (Total Cr) ค่าทองแดง (Cu)  ค่าตะกั่ว (Pb) และค่านิกเกิล (Ni)  
  จุดที่ 3 TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักใน      
ตะกอนดิน ค่าปรอท (Hg) ค่าโครเมียมทั งหมด (Total Cr) ค่าทองแดง (Cu)  ค่าตะกั่ว (Pb) และค่านิกเกิล (Ni)  
  จุดที่ 1 TR 4ปากน  าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) ต.วังกระแจ อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน 
ค่าโครเมียมทั งหมด(Total Cr) และค่าตะกั่ว (Pb) 
 
2.การประเมินผลการด้าเนินโครงการ 
 2.1เป้าหมาย ได้รับข้อมูลจากตรวจติดตามคุณภาพน  าและตะกอนดินในแหล่งน  าผิวดินในพื นที่ลุ่มน  าภาค
ตะวันออก ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจุดเก็บตัวอย่างน  า และด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าและ
ตะกอนดิน จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 ครั งต่อปี (จ านวนไม่น้อยกว่า 105 ตัวอย่าง และรายการวิเคราะห์ทดสอบต้องไม่
น้อยกว่า 2,091 รายการ)  
 2.2 ผลการด้าเนินงาน เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 105 ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 2,091 รายการ ผลการด าเนินงาน                    
จ านวน 123 ตัวอย่าง 2,460 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32  โดยมีลาย
ละเอียดรายจังหวัดดังนี      
  2.2.1 จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย จ านวน 18 ตัวอย่าง  357 รายการ ผลการด าเนินงาน จ านวน 21 
ตัวอย่าง 420 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32   
  2.2.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย จ านวน 10 ตัวอย่าง 204 รายการ ผลการด าเนินงาน จ านวน 12 
ตัวอย่าง 240 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
  2.2.3 จังหวัดนครนายก เป้าหมาย จ านวน 10 ตัวอย่าง 204 รายการ ผลการด าเนินงาน จ านวน 12 ตัวอย่าง 
240 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
  2.2.4 จังหวัดสระแก้ว เป้าหมาย จ านวน 15 ตัวอย่าง  306 รายการ ผลการด าเนินงาน จ านวน  18 ตัวอย่าง  
 360 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32    
  2.2.5 จังหวัดชลบุรี เป้าหมาย จ านวน 13 ตัวอย่าง 255 รายการ ผลการด าเนินงาน จ านวน 15 ตัวอย่าง         
300 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
   2.2.6 จังหวัดระยอง เป้าหมาย จ านวน 18 ตัวอย่าง จ านวน 357 รายการ ผลการด าเนินงาน จ านวน 21 
ตัวอย่าง  420 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
  2.2.7 จังหวัดจันทบุรี เป้าหมาย จ านวน 10 ตัวอย่าง 204 รายการ ผลการด าเนินงานจ านวน จ านวน 12 
ตัวอย่าง 240 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
 2.2.8 จังหวัดตราด เป้าหมาย เป้าหมาย จ านวน 10 ตัวอย่าง 204 รายการ ผลการด าเนินงานจ านวน จ านวน 
12 ตัวอย่าง 240 รายการ ผลการด าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
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ภาพที่ 2 เป้ามายการด าเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน  าและตะกอนดิน               
ในแหล่งน  าผิวดินพื นที่ตะวันออกปีงบประมาณ 2560 (แบบรายการ) 
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ภาพที่ 1 ผลการด าเนินงานโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน  าและตะกอนดิน 
ในแหล่งน  าผิวดินพื นที่ตะวันออกปีงบประมาณ 2560 
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ภาพที่ 3 เป้ามายการด าเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน  าและตะกอนดิน               
ในแหล่งน  าผิวดินพื นที่ตะวันออกปีงบประมาณ 2560 (แบบตัวอย่าง)  
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ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                     1 
โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนท่ีตะวันออก ประจา้ปีงบประมาณ 2560 
 
 

บทที่ 1 
บทน ำ  

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นทิวเขา ที่ราบลุ่มแม่น้้า ที่ราบชายฝั่งทะเล เขตภูเขา ได้แก่  ทิว
เขาจันทบุรี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ และทิวเขา
บรรทัด วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาสูงสุดคือ เขาตะแบงใหญ่ เป็นภูเขาที่กั้นพรมแดนไทยกับกัมพูชา เขตที่ราบลุ่ม
แม่น้้า เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าอยู่ทางตอนเหนือของภาค อยู่ระหว่างเทือกเขาสันก้าแพง และเทือกเขาจันทบุรี เขตที่ราบ
ชายฝั่งทะเล ตั้งแต่เทือกเขาจันทบุรีไปจนถึงอ่าวไทยเป็นที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่มีภูมิประเทศสวยงาม และมีแม่น้้าหลายสาย
ไหลผ่านแม่น้้าสายส้าคัญของภาคตะวันออกสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 สายประกอบไปด้วย  1. แม่น้้าบางปะกง หรือ
แม่น้้าปราจีนบุรี เป็นแม่น้้าสายที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก มีต้นก้าเนิดอยู่ที่เทือกเขาสันก้าแพง และเทือกเขาจันทบุรี 
และไหลลงทะเลที่ อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. แม่น้้าระยอง มีต้นก้าเนิดที่จังหวัดชลบุรี ไหลลงทะเลที่จังหวัด
ระยอง 3. แม่น้้าเวฬุ มีต้นก้าเนิดที่เทือกเขาจันทบุรี และไหลลงทะเลที่จังหวัดจันทบุรี และ 4. แม่น้้าจันทบุรี 
 ตามที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้มีความรับผิดชอบ
ดูแลพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดนครนายก
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และเข้าร่วมเป็นคณะท้างานของคณะกรรมการลุ่มน้้าใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก ศวภ.ตอ.จึงจัดท้าโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่
ตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประจ้าปีงบประมาณ 
2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับการท้างานของคณะกรรมการลุ่มน้้าต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออก และ เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพ
น้้าประจ้าปี พ.ศ.2560 ส้าหรับใช้ในการจัดข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ตลอดจนเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจในการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้้าประจ้าปี 2560 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน และตามรายงานการศึกษาการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ  
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับการท้างานของคณะกรรมการลุ่มน้้าต่างๆในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก 
 1.2.2 เพ่ือจัดท้าข้อมูลพื้นฐานคุณภาพน้้าและตะกอนดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออกประจ้าปี พ.ศ.2560 
 1.2.3 เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้า                          
ภาคตะวันออกประจ้าปี พ.ศ.2560 
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โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนท่ีตะวันออก ประจา้ปีงบประมาณ 2560 
 
 

1.3 เป้ำหมำย  
 1.3.1 ตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก                       
จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประจ้าปี 2560 
 1.3.2 จัดท้ารายงานข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก                    
ประจ้าปี พ.ศ. 2560 
 1.3.3 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก ตัวอย่าง                    
จ้านวน  3 ครั้ งต่อปี  ประกอบไปด้วย  1. ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน 2559-มกราคม 2560)  2. ฤดูร้อน                          
(เดือนกุมภาพันธ์ -มิถุนายน 2560) และ 3.ฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) รวมทั้งสิ้น จ้านวน 41 จุด 
 1.3.4 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน ในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ลุ่มน้้ าภาคตะวันออก                    
ด้าเนินการเก็บ จ้านวน 3 ครั้งต่อปี ประกอบไปด้วย  1.ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน 2559 -มกราคม 2560)                     
2. ฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์ -มิถุนายน 2560) และ 3.ฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) รวมทั้งสิ้น 41 จุด 
 
1.4 ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) เนื่องจากเครื่องมือในการวิเคราะห์โลหะหนักช้ารุดขยาย
เวลาเป็นด้าเนินโครงการฯ (ตุลาคม 2559-พฤศจิกายน 2560) 
 

1.5 วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน กิจกรรม กำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
1 ส้ารวจพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้า และขออนุมัติโครงการ ต.ค. 59  
2 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 1  (ฤดูหนาว) พ.ย.59-ม.ค.60  
3 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 2  (ฤดูร้อน) ก.พ.-มิ.ย. 60  
4 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 3  (ฤดูฝน) ก.ค.-ก.ย.60  
6 สรุปผลการด้าเนินงาน ต.ค.-พ.ย.60  
7 จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงาน พ.ย.60  

1.6 งบประมำณทั้งโครงกำร  

 งบด้าเนินงานประจ้าปี 2560 ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  

  

1.7 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ข้อมูลคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาพตะวันออก ประจ้าปี 2560 ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน  
 1.7.2 รายงานข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออกประจ้าปี                 
พ.ศ. 2560 
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1.8 กำรประเมินผล 

 ได้รับข้อมูลจากตรวจติดตามคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้ าผิวดิ นในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าภาคตะวันออก                        
ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจุดเก็บตัวอย่างน้้า และด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดิน 
จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี (จ้านวนไม่น้อยกว่า 105 ตัวอย่าง และรายการวิเคราะห์ทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 2 ,091 
รายการ)   

1.9 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
      ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
1.10 คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 1.นายวิโรจน์ จิตรวีระนันรังษี  ผอ.ศวภ.ตอ.   ประธานคณะกรรมการด้าเนินโครงการ 
 2.นางสาวสุนิตษา คงน้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ รองประธานคณะกรรมการด้าเนินโครงการ
 3 นางณัฐกานต์ ผาวันดี  นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ คณะกรรมการด้าเนินโครงการ   
 4.นางสาวรัชกร จันทร์ไข่   นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ 
 5.นางสาวล้าพู ศรีค้าภา  นักวิทยาศาสตร์   คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 6.นายอนุพงษ์ สุขมูล   นักวิทยาศาสตร์   คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 7.นายวิชัย เพ็งพันธ์    เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 8.นายสุริยา วงษาศักดิ์  เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 9. นายก้องเกียรต ิถือมั่น   เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ 
 10.นายเอกพงษ์ สุดสาว  เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ                      
 11.นายติณณ์ธพัทธ์ นิ่มเจริญ  เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 12.นางสาวสุมิตรา โจทย์พิมาย  เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 13.นางสาวศศิธร ปานดวง   เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 14.นางสาวศิริลักษณ์ โนนลือชา เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 15.นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ศรแีก้ว เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 16.นางสาวศศิประภา พุ่มพศิ  เจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.  คณะกรรมการด้าเนินโครงการ  
 17.นางจีรภา พุทธรักษา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เลขานุการการด้าเนินโครงการ 
 
 หมำยเหตุ (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ) 
  ล้าดับที่ 2 ผู้ประสานงานโครงการ   
  ล้าดับที่ 6 รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรี และตราด 
  ล้าดับที่ 3 รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี และระยอง  
  ล้าดับที่ 7-8 งานภาคสนาม จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 
  ล้าดับที่ 4 รับผิดชอบจังหวัดฉะเชิงเทรา และนครนายก   
  ล้าดับที่ 9-10 งานภาคสนาม จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี    
  ล้าดับที่ 5 รับผิดชอบจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี  
  ล้าดับที่ 11 จัดท้ารายงานสรุปผลการดา้เนินงาน   
  ล้าดับที่ 12-16 งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
 2.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้้าปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 9,651.38 ตารางกิโลเมตร ลักษณะลุ่มน้้าวางตัวอยู่ในแนวทิศ
ตะวันออก–ตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13๐ 02'  เหนือถึงเส้นรุ้งที่ 14๐ 28'  เหนือและอยู่ ระหว่างเส้นแวงที่ 101๐ 
10'  ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 102๐ 33'  ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
    ทิศเหนือ   ติดกับ ลุ่มน้้ามูล 
    ทิศใต้และทิศตะวันตก  ติดกับ ลุ่มน้้าบางปะกง 
    ทิศตะวันออก   ติดกับ ลุ่มน้้าโตนเลสาป 
   พ้ืนที่ต้นน้้ามีต้นก้าเนิดจากทิวเขาสันก้าแพงซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
ทางตอนใต้มีเนินเขา เขาเตี้ย และมีเทือกเขาติดต่อกันไม่ยาวนัก นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ราบระหว่างแม่น้้า และ
พ้ืนที่ราบด้านตะวันตกของลุ่มน้้า แม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้า ได้แก่ แม่น้้าปราจีนบุรี ซึ่งเป็นน้้าสาขาของแม่น้้าบางปะกง              
เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้้า 2 สาย คือ แม่น้้าหนุมาน และแม่น้้าพระปรง แม่น้้าปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบ
กับแม่น้้านครนายกที่อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้้าบางปะกง แล้วไหลลงอ่าวไทย 
    สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้าปราจีนบุรี ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ส้าหรับพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้้าปราจีนบุรี       
ในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดของจังหวัด ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้าปราจีนบรุ ี ร้อยละของพ้ืนที ่

จังหวัด 
ร้อยละของพ้ืนที ่
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี(ตร.กม.) (ไร่) 

นครราชสมีา 20,787.92 71.43 44,641 0.34 0.74 
บุรีรมัย ์ 10,085.79 0.07 42 0.001 0.001 
นครนายก 2,141.67 83.12 51,952 3.88 0.86 
ปราจีนบรุ ี 5,005.25 4,715.39 2,947,117 94.21 48.86 
ฉะเชิงเทรา 5,167.35 163.62 102,262 3.17 1.70 
สระแก้ว 6,891.57 4,079.70 2,549,813 59.20 42.27 
จันทบุร ี 6,370.03 538.06 336,286 8.45  5.57 

รวม 9,651.38 6,032,112  100 
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ภาพที่ 2.1 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
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 2.1.2 ระบบลุ่มน้้า 
   ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีล้าน้้าสายหลัก คือ แม่น้้าปราจีนบุรี และล้าน้้าสาขาคลองพระสทึง ล้าน้้าสาขา คลองพระ
ปรง และล้าน้้าสาขาแม่น้้าหนุมาน ล้าน้้าสายหลัก แม่น้้าปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้้าพระปรงกับแม่น้้าหนุ
มาน ที่บ้านตลาดใหม่ อ้าเภอกบินทร์บุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอ้าเภอกบินทร์บุรีผ่านอ้าเภอศรีมหาโพธิ อ้าเภอ
ประจันตคาม อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง แบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนออกเป็น                 
4 ลุ่มน้้าสาขา ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.2 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน้้าสาขาและระบบลุ่มน้้า ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
และภาพที ่2.3 ตามล้าดับ สรุปรายละเอียดแต่ละลุ่มน้้าสาขา ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขา ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
 

ลุ่มน้้าสาขา 
พ้ืนที่ ร้อยละของพ้ืนที ่

ในลุ่มน้้าปราจีนบรุ ี

ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน 

(ตร.กม.) (ไร่) จังหวัด อ้าเภอ 
คลองพระสทึง 2,639.36 1,649,601 27.35 - สระแก้ว - วังน้้าเย็น คลองหาด 

เขาฉกรรจ์ และวังสมบรูณ ์

แม่น้้าพระปรง 2,688.59 1,680,368 27.86 - สระแก้ว - วัฒนานคร และเมืองสระแก้ว 
แม่น้้าหนุมาน 2,142.81 1,339,257 22.20 - ปราจีนบรุ ี - นาด ี
แม่น้้าปราจีนบรุีตอนล่าง 2,180.62 1,362,886 22.59 - ปราจีนบรุ ี - เมืองปราจนีบุร ี

บ้านสรา้ง และศรีมโหสถ 

รวม 9,651.38 6,032,112 100   

 
  2.1.2.1. ลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึง ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ 1 กิ่งอ้าเภอ คือ อ้าเภอวังน้้าเย็น อ้าเภอ               
คลองหาด อ้าเภอเขาฉกรรจ์ และก่ิงอ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,649,601 ไร่ อาณาเขตด้านทิศ
เหนือติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระปรง ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาโตนเลสาปตอนบนและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดลุ่มน้้าหลัก
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้้าสาขา แม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน                      
มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาทึงลึง เขาตะกวด และเขาตาพลาย ในเขตจังหวัดจันทบุรีไหลผ่านเขตอ้าเภอวังน้้าเย็น เขตอ้าเภอ              
เขาฉกรรจ์ และเขตอ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไหลมาบรรจบกับคลองพระปรงที่บ้านท่าช้าง ล้าน้้าย่อยที่ส้าคัญ 
ได้แก่ คลองพลอก คลองกะวัดกองใหญ่ คลองกัดตะนาวใหญ่คลองตาหลัง คลองพระเพลิงใหญ่ คลองวังจิก เป็นต้น 
   2.1.2.2. ลุ่มน้้าสาขาคลองพระปรง ประกอบด้วย 2 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองสระแก้ว และอ้าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,680,368 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขา
โตนเลสาปตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึง ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสาย หลักตอนบนและ
ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าหนุมาน มีต้นก้าเนิดจากภูเขียว เขาห้วยชัน เขาขมิ้น เขาเขียว เขาอีด่าง และเขาเทียน มีทิศทางการไหล
จากด้านตะวันออกไปทางด้านตะวันตก จากอ้าเภอวัฒนานครไปสู่อ้าเภอเมืองสระแก้ว คลองสายรองที่ไหลลงสู่คลองพระ
ปรง ได้แก่ คลองยาง คลองมนโท คลองท่ากระบาก คลองยายเมือง นอกจากนี้ยังมีห้วยขนาดเล็กอีกหลายสายที่ไหลลง      
สู่คลองพระปรง เช่น ห้วยชัน ห้วยเกลือ ห้วยไคร้ 
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ภาพที่ 2.2 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาและระบบลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
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  2.1.2.3. ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าหนุมาน ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนที่ทั้งหมด1,339,257 
ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระปรง ทิศใต้ติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระปรง
และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีต้นก้าเนิด
จากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เทือกเขาสันก้าแพงเขาเกือกม้า ภูสามง่าม เขาว่าน และเขาใหญ่ ไหล
ผ่านเขตอ้าเภอนาดี มาบรรจบกับแม่น้้าพระปรง ที่บ้านตลาดใหม่ อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ล้าน้้าย่อยที่ส้าคัญ 
ได้แก่ ห้วยใสน้อย ล้าน้้าใสใหญ่ ล้าพระยาธาร และห้วยโสมง 
   2.1.2.4. ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีตอนล่าง ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี                
อ้าเภอบ้านสร้าง และอ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,362,886 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือ ติดลุ่ม
น้้าสาขาแม่น้้านครนายกและลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขา แม่น้้าปราจีนบุรี
สายหลักตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางปะกงสายหลัก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าบางปะกงสายหลักและลุ่มน้้าสาขานครนายก 
 
2.2 ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าลุ่มน้้าบางปะกง 
 2.2.1 สภาพภูมิประเทศ 
   ลุ่มน้้าบางปะกง เป็นลุ่มน้้าส้าคัญในภาคตะวันออกของประเทศ มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 10,707.48 ตร.กม. 
มีพ้ืนที่ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นครราชสีมา ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13๐ 09' เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 14๐ 32' เหนือ             
และระหว่างเส้นแวงที่ 100๐ 52' ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 102๐00' ตะวันออก ทิศเหนือติดกับลุ่มน้้าป่าสักและ                      
ลุ่มน้้ามูล ทิศใต้ติดกับลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้้าปราจีนบุรีและทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้้า
เจ้าพระยาและอ่าวไทย 
  สภาพทั่วไปของลุ่มน้้าบางปะกงพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางเหนือจะมีเทือกเขาสูงซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้า
นครนายก ส่วนทางตอนใต้และทางตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มน้้ามีเทือกเขาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชลบุรี  
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของล้าน้้าสาขาสายต่างๆ ได้แก่ คลองใหญ ่คลองหลวง และคลองท่าลาด 
โดยแม่น้้านครนายกมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้และมาบรรจบกับแม่น้้าปราจีนบุรีซึ่งไหลเข้ามาทางฝั่ง
ซ้ายที่บริเวณเหนืออ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนจะไหลลงทางใต้ผ่านที่ราบต่้าในเขตอ้าเภอบางคล้า                
และอ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และไหลลงอ่าวไทยที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ล้าน้้าสาขาของที่ส้าคัญของแม่น้้าบางปะกงประกอบด้วย แม่น้้านครนายกที่อยู่ทางทิศเหนือ คลองใหญ่ คลอง
หลวง และคลองท่าลาด (รวมคลองระบม และคลองสียัด) ซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาทางตอนใต้ของลุ่มน้้า และยังมีแม่น้้า
ปราจีนบุรี ซ่ึงถูกจัดเป็นลุ่มน้้าประธานลุ่มน้้าหนึ่งก็เป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าบางปะกงด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. แม่น้้าบางปะกง เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้้านครนายกกับแม่น้้าปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบกัน             
ที่ บริเวณต้าบลบางแตน อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไหลผ่านมาจากทิศเหนือผ่านที่ราบต่้าตอนกลางและไหล
ผ่านตอนล่างลงสู่ทิศใต้ และออกสู่อ่าวไทยที่ต้าบลปากน้้า อ้าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ 
แม่น้้านครนายกและคลองท่าลาด 
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  2. แม่น้้านครนายก มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เขาสูง เขาแก้ว เขาสามยอด 
และเขาเขียว แม่น้้านครนายก ไหลผ่านเขตอ้าเภอเมืองนครนายก เขตอ้าเภอบ้านนา และเขตอ้าเภอองครักษ์ ไปบรรจบ
กับแม่น้้าบางปะกงที่อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า “ปากน้้าโยธกา”ความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร    
ส่วนล้าน้้าย่อยที่ส้าคัญได้แก่ คลองนางรอง คลองวังตะไคร้ คลองแม่น้้าบางปลากด คลองโบด คลองจมูกกลวง คลอง
เหมือง คลองสาริกา คลองห้วยทราย และคลองบ้านนา 
  3. ล้าน้้าสาขาคลองท่าลาด มีต้นก้าเนิดจากการรวมตัวกันของคลองระบมและคลองสียัด และไหลออกสู่แม่น้้า
บางปะกงที่บริเวณต้าบลปากน้้า อ้าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีฝายที่ส้าคัญ ได้แก่ ฝายคลองท่าลาด 
 
  ส้าหรับพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้้าบางปะกงในเขตจังหวัดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2.3 สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไป แสดงดังภาพที ่2.3  

ตารางที่ 2.3 รายละเอียดของจังหวัด ในลุ่มน้้าบางปะกง 

 

  

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ในเขตลุ่มน้้าบางปะกง ร้อยละของพ้ืนที่
จังหวัด 

ร้อยละของพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้าบางปะกง (ตร.กม.) (ไร่) 

กรุงเทพมหานคร 1,573.52 445.27 278,292 28.30 4.16 

จันทบุรี 6,374.03 1.21 756 0.02 0.01 

ฉะเชิงเทรา 5,167.35 4,995.84 3,122,402 96.68 46.66 

ชลบุร ี 4,463.04 2,104.95 1,315,593 47.16 19.66 

นครนายก 2,141.67 1,804.37 1,127,733 84.25 16.85 

นครราชสีมา 20,787.92 0.13 79 0.0006 0.001 

ปทุมธานี 1,517.06 351.34 219,591 23.16 3.28 

ปราจีนบุรี 5,005.25 285.13 178,209 5.70 2.66 

สมุทรปราการ 953.86 533.81 333,628 55.96 4.99 

สระแก้ว 6,891.57 0.12 76 0.002 0.001 

สระบุรี 3492.18 185.31 115,816 5.31 1.73 

รวม 10,707.48 6,692,176  12.66 



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                           10 
โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนท่ีตะวันออก ประจา้ปีงบประมาณ 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3 สภาพภูมิประเทศและล้าน้้าสาขาในลุ่มน้้าบางปะกง 
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 2.2.2 ระบบลุ่มน้้า 
 การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าบางปะกง ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบสถานีอุทก
วิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้้า โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าสาขา              
การเรียกชื่อลุ่มน้้า ล้าน้้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน้้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากร
น้้า) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
ในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์บางประการให้
ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น โดยมีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าของ
หน่วยงานต่างๆในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน แนวคันก้ันน้้าท่วม และการส้ารวจ
สนามในบางพ้ืนที่ รวมทั้งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการ
ก้าหนดขอบเขตลุ่มน้้า ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าบางปะกงออกเป็น 4 ลุ่มน้้าสาขา รายละเอียดมีดังนี้ 
  2.2.2.1 ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้านครนายก ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองนครนายก อ้าเภอบ้านนา 
อ้าเภอปากพลี และอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าหลักแม่น้้าป่าสัก และลุ่มน้้าหลักมูล 
ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบนและลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนล่าง  ทิศใต้ติด
ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้้าสาขาบางปะกงสายหลัก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าหลักเจ้าพระยา 
  2.2.2.2. ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาด ประกอบด้วย 5 อ้าเภอ คือ อ้าเภอพนมสารคาม อ้าเภอสนามชัยเขต 
อ้าเภอราชสาส์น อ้าเภอแปลงยาว และอ้าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้า
ปราจีนบุรีสายหลักตอนล่าง และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึง 
ทิศใต้ติดลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางปะกงสายหลัก 
  2.2.2.3. ลุ่มน้้าสาขาคลองหลวง ประกอบด้วยพ้ืนที่ 5 อ้าเภอ 1 กิ่งอ้าเภอ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ้าเภอ
พานทอง อ้าเภอพนัสนิคม อ้าเภอบ่อทอง อ้าเภอหนองใหญ่ อ้าเภอบ้านบึง และก่ิงอ้าเภอเกาะจันทร์ 
  2.2.2.4. ลุ่มน้้าสาขาที่ราบแม่น้้าบางปะกง ประกอบด้วย 5 อ้าเภอและ 1 กิ่งอ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อ้าเภอบางคล้า อ้าเภอบางปะกง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว อ้าเภอบ้านโพธิ์ และกิ่งอ้าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้้าสาขาแม่น้้านครนายก ทิศตะวันออกติดลุ่มน้้าสาขาแม่ปราจีนบุรีสายหลัก
ตอนล่างและลุ่มน้้าสาขาคลองท่าลาด ทิศใต้ติดลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก และอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดลุ่มน้้าหลัก
เจ้าพระยา 
  รายละเอียดลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าบางปะกง 4 ลุ่มน้้าสาขา แสดงดังตารางที่ 2.4 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน้้าสาขา
และระบบลุ่มน้้าบางปะกง ดังแสดงในภาพที ่2.4 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 2.4 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขาต่างๆ ในลุ่มน้้าบางปะกง 
 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที ่ ร้อยละของพื นที ่

ในลุม่น ำ้ปรำจนีบุรี 

ครอบคลุมพื นที่บำงส่วน 

(ตร.กม.) (ไร่) จังหวัด อ้ำเภอ 

แม่น ้ำนครนำยก 
 
 
 
 
 

1,777.64 
 
 
 
 

1,111,024 
 
 
 
 

16.60 
 
 

- ฉะเชิงเทรำ 
- นครนำยก 
 
- นครรำชสีมำ 
- ปรำจีนบรุ ี
- สระบุร ี

- บำงน ำ้เปรี ยว 
- บ้ำนนำ ปำกพลี เมืองนครนำยก และ 
องครักษ ์
- ปำกช่อง 
- บ้ำนสรำ้ง ประจันตคำม และเมือง 
- แก่งคอย และมวกเหล็ก 

คลองท่ำลำด 
 
 
 
 
 

2,929.46  
 
 
 
 
 

1,830,912 
 
 
 
 
 

27.36 
 
 
 
 
 

- จันทบุร ี
- ฉะเชิงเทรำ 
 
- ชลบรุ ี
- ปรำจีนบรุ ี
- สระแก้ว 

- แก่งหำงแมว 
- ท่ำตะเกียบ บำงคล้ำ แปลงยำว  พนม
สำรคำม รำชสำส์น สนำมชัยเขต 
- เกำะจันทร ์และบ่อทอง 
- กบินทร์บุรี และศรมีหำโพธิ 
- วังสมบรูณ์ และวังน ำ้เย็น 

คลองหลวง 
 
 

807.68  
 
 

504,802 
 
 

7.54 
 
 

- ฉะเชิงเทรำ 
- ชลบรุ ี
 

- ท่ำตะเกียบ และแปลงยำว 
- เกำะจันทร ์บ่อทอง บำ้นบึง  พนสันิคม 
และหนองใหญ ่

ที่รำบแม่น ำ้บำงปะกง 5,192.70 
 

3,245,438 48.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฉะเชิงเทรำ 
 
 
- ชลบรุ ี

 
- นครนำยก 
- ปทุมธำน ี
- ปรำจีนบรุ ี
- 
สมุทรปรำกำร 

- คลองเขือ่น บำงคล้ำ บำงน ำ้เปรี ยวบำง
ปะกง บ้ำนโพธิ์ แปลงยำว พนมสำรคำม 
เมืองฉะเชิงเทรำ และรำชสำส์น 
- เกำะจันทร ์บ่อทอง บำ้นบึง พนัสนิคม 
พำนทอง เมอืงชลบุรี ศรรีำชำ และหนอง
ใหญ ่
- องครกัษ ์
- ธัญบุร ีและลำ้ลูกกำ 
- บ้ำนสรำ้ง ศรมีหำโพธ ิและศรมีโหสถ 
- บำงเสำธง บำงบ่อ บำงพล ีและเมอืง 
สมุทรปรำกำร 

รวม 10,707.48  6,692,176 100   
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ภาพที่ 2.4 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาและระบบลุ่มน้้าบางปะกง 



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                           14 
โครงการตรวจตดิตามและเฝา้ระวงัคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนท่ีตะวันออก ประจา้ปีงบประมาณ 2560 
 
 

2.3 ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
 2.3.1 สภาพภูมิประเทศ 
  ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 13,095.80     
ตร.กม.ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ ตราด อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่       
11๐ 21' เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 13๐ 55' เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 100๐50'ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 102๐ 55' 
ตะวันออก มีทิศเหนือติดกับลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุรี และลุ่มน้้าโตนเลสาปทิศใต้ และทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทย 
และทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา  
  ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขามักจะทอดตัวอยู่ตามแนว
เหนือ–ใต ้สลับกับที่ราบ และมีแนวเขาทอดยาวตลอดแนวทางฝั่งตะวันออกของลุ่มน้้า จากตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มน้้าลงมาจะ
เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบๆ บางช่วงชายฝั่งทะเลจะมีลักษณะเว้าแหว่ง บางแห่งเป็นปากแม่น้้า และมีป่าชายเลน บางแห่ง
เป็นหาดทรายสวยงามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ เช่น หาดบางแสน หาดจอมเทียน และหาดพัทยาในจังหวัดชลบุรี 
ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรี และตอนบนของจังหวัดระยองจะเป็นที่ราบลูกคลื่น และเนินเขา ก่อนจะเข้าเขต
เทือกเขาทางด้านตะวันออกสุดของลุ่มน้้า นอกจากนี้ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกยังมีส่วนที่เป็นเกาะ ซึ่งประกอบด้วยหมู่
เกาะต่างๆ มากกว่า 50 เกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่ง ตั้งแต่ 2-40 กม. เกาะที่ ส้าคัญๆ ได้แก่ เกาะเสม็ด ในจังหวัดระยอง 
เกาะช้าง และเกาะกูดในจังหวัดตราดเกาะสีชัง และเกาะล้าน ในจังหวัดชลบุรี เป็นต้นพื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นแนว
เทือกเขา ที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมฝั่งล้าน้้า และท่ีราบริมฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้และทิศตะวันตก โดยมีล้าน้้าสาย
ส้าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้้าซึ่งมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาออกทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้ได้แก่ คลองใหญ่ แม่น้้าประแสร์ 
คลองวังโตนด แม่น้้าจันทบุรี และแม่น้้าตราด จากลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ลุ่มน้้า สามารถแบ่งพ้ืนที่ได้เป็น 
4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1) ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มแม่น้้า เริ่มต้นจากที่ราบลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาและบางปะกงขนานไปกับฝั่งทะเลไป
ยังจังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ ชายฝั่งทะเลเกิดจากตะกอนน้้าเค็มและน้้ากร่อยและตะกอนจากแม่น้้า มีภูเขาลูก
เล็กๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่ง บางแห่งเป็นปากแม่น้้าหรือที่ลุ่มน้้าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือป่า
โกงกางขึ้น เช่นที่บริเวณปากแม่น้้าระยอง และแม่น้้าประแสร์ บางแห่งเป็นหาดทรายที่สวยงาม อาทิเช่น หาดบางแสน หาด
พัทยา และหาดนาจอมเทียน ในจังหวัดชลบุรี หาดแม่ร้าพึง หาดบ้านเพ และหาดแม่พิมพ์ในจังหวัดระยอง 
  2) ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา เป็นส่วนที่อยู่สูงถัดจากที่ราบลุ่มแม่น้้าและที่ราบชายฝั่งทะเลขึ้นไปเป็นที่ราบลูก
คลื่น และเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน ได้แก่ พ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี และตอนบนของ จังหวัดระยอง ก่อนที่จะ
ถึงบริเวณภูเขาสูงชัน 
  3) ที่สูงชันและภูเขา เป็นเขตที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ครอบคลุมอาณาบริเวณ
ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ มักจะทอดตัวในแนวเหนือใต้สลับกับที่ราบ ยอดเขาที่สูง ได้แก่ เขาสอยดาวใต้มีความสูงประมาณ 
1,600 เมตร ภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิต หินดาดโซฟิลไลท์ และหินปูน 
   4) เกาะต่างๆ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย อยู่ห่างจากชายฝั่งตั้งแต่ 2 - 40 กิโลเมตร มีมากกว่า 50 เกาะ 
เกาะขนาดใหญ ่และท่ีส้าคัญมีจ้านวนมากกว่า 15 เกาะ เช่น เกาะสีชังและเกาะล้าน ในจังหวัดชลบุรี เกาะเสม็ดในจังหวัด
ระยอง และหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราด เป็นต้น ส้าหรับ พ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกในเขตจังหวัด
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที ่2.5 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 

พ้ืนที่ในลุ่มน้้าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
ร้อยละของ 
พ้ืนที่จังหวัด 

ร้อยละของพ้ืนที่ในลุ่ม
น้้าชายฝ่ัง             

ทะเลตะวันออก (ตร.กม.) (ตร.กม.) 

จันทบุร ี 6,370.03 4,540.45 2,837,778 71.28 34.67 
ฉะเชิงเทรา 5,167.35 6.52 4,074 0.13 0.05 

ชลบุร ี 4,463.04 2,336.26 1,478,915 53.02 18.07 
ตราด 2,515.29 2,508.04 1,567,526 99.71 19.15 
ระยอง 3,670.95 3,657.61 2,286,007 99.64 27.93 
สระแก้ว 6,891.57 16.93 10,578 0.25 0.13 

รวม  13,095.80 8,184,878  100.00 
ที่มา : โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้้า และแบบจ้าลองน้า้ท่วมน้้าแล้ง  

 
  2.3.2 ระบบลุ่มน้้า 
   ลักษณะของล้าน้้าส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเป็นล้าน้้าสายสั้นๆ ไหลสู่ทะเลอ่าวไทย ล้าน้้าสายส้าคัญๆได้แก่ 
แม่น้้าประแสร์ คลองใหญ่ คลองวังโตนด แม่น้้าจันทบุรี และแม่น้้าตราด การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษา ส้ารวจออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศ
ไทย ของกรมทรัพยากรน้้า, 2548 โดยพิจารณา หลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าสาขา การเรียกชื่อลุ่มน้้า ล้าน้้า และ
การก้าหนดรหัสลุ่มน้้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทก
วิทยา (น้้าผิวดิน) ภายใต้ คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน้้า) ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย 
(กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและ
สมบูรณ์ขึ้นโดยมีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าของหน่วยงานต่างๆใน 
ระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน แนวคันก้ันน้้าท่วม และการส้ารวจสนาม ในบางพ้ืนที่ 
รวมทั้งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการก้าหนดขอบเขตลุ่มน้้า 
ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกออกเป็น 6 ลุ่มน้้าสาขา แสดงดังตารางที่ 2.6 และภาพที่ 2.6 ส้าหรับขอบเขต
ลุ่มน้้าสาขา และระบบลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก แสดงดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ .2 5 สภาพภูมิประเทศและล้าน้้าสาขาในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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ตารางท่ี .2 6 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 

ล้าดบั ลุ่มน้้าสาขา พื้นที ่ ร้อยละของพื้นที ่
ในลุ่มน้้าชายฝั่ง              
ทะเลตะวันออก 

ครอบคลุมพื้นทีบ่างส่วน 
(ตร.กม.) (ไร่) จังหวดั อ้าเภอ 

1 ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(ลุ่มน้้าสาขา) 

4,529.69 2,831.054 34.59 - จันทบุรี 
 
- ฉะเชิงเทรา 
- ชลบุร ี
- ตราด 
- ระยอง 

-แก่งหางแมว ขลุง ท่าใหม่ นายายอาม มะขาม เมือง
จันทบุรี และแหลมสิงห์ 
-บางประกง 
-บางละมุม บ้านบึง เมืองชลบุรี ศรีราชา และสัตหีบ 
- เขาสมิง คลองใหญ่ เมืองตราด และแหลมงอบ 
อ.เขาชะเมา กิ่ง อ.นิคมพัฒนา แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง 
เมืองระยอง 

2 แม่น้้าเมืองตราด 1,557.30 973,313 11.89 - จันทบุรี 
- ตราด 

- ขลุง โป่งน้้าร้อน และมะขาม 
- เขาสมิง บ่อไร่ เมืองตราด และแหลมงอบ 

3 แม่น้้าจันทบุรี 1,593.33 995,833 12.17 - จันทบุรี 
 

- กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ แก่งหางแมว ท่าใหม่ โป่งน้้าร้อน 
มะขาม เมืองจันทบุรี สอยดาว และแหลมสิงห์ 

4 คลองโตนด 1,662.88 1,039,303 12.70 - จันทบุรี 
 
- ฉะเชิงเทรา 
-ชลบุร ี
-ระยอง 
-สระแก้ว 

- กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ แก่งหางแมว ท่าใหม่  นายายอาม                      
และสอยดาว 
- ท่าตะเกียบ 
-บ่อทอง 
- อ.เขาชะเมา 
- อ.วังสมบูรณ์ 

5 แม่น้้าประแส 2,122.63 1,326,646 16.21 -จันทบุรี 
-ฉะเชิงเทรา 
-ชลบุร ี
-ระยอง 

- แก่งหางแมว 
-ท่าตะเกียบ 
-บ่อทอง และหนองใหญ่  
-กิ่ง อ.เขาชะเมา แกลง บ้านค่าย ปลวกแดง เมืองระยอง 
และวังจันทร์ 

6 คลองใหญ ่ 1,629.79 1,018.730 12.45 -ชลบุร ี
-ระยอง 

-บางละมุง บ้านบึง ศรีราชา และหนองใหญ่ 
- กิ่ง อ.นิคมพัฒนา บ้านค่าย ปลวกแดง เมืองระยอง                    
และวังจันทร์ 

รวม 13,095.80 8,184,878 100.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6  ร้อยละของพ้ืนที่ในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก

ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก 
(ลุ่มน ้ำสำขำ)

35%

แม่น ้ำเมืองตรำด
12%

แม่น ้ำจันทบุรี
12%

คลองโตนด
13%

แม่น ้ำประแส
16%

คลองใหญ่
12%

ร้อยละของพื นที่ในลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลตะวันออก

- จันทบุร ี
- ฉะเชิงเทรำ 
- ชลบุร ี
- ตรำด 
- ระยอง 

- ชลบุร ี

- ระยอง 
-จันทบุร ี
-ฉะเชิงเทรำ 
-ชลบรุี          
-ระยอง 

- จันทบุร ี
- ฉะเชิงเทรำ  

- ชลบุร ี
- ระยอง 
- สระแก้ว - จันทบุร ี

 

- จันทบุร ี
- ตรำด 
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ภาพที่ .2 7 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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2.4 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้้าโตนเลสาป 
 2.4.1 สภาพภูมิประเทศ  
  ลุ่มน้้าโตนเลสาปเป็นลุ่มน้้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมประมาณ 
4,093.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,558,421 ไร่พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว และจันทบุรี ลุ่มน้้า
ทอดตัวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที ่12๐ 45'เหนือ ถึงเส้นรุ้งที ่14๐ 10' เหนือ และอยู่ระหว่างเส้น
แวงที่ 102๐ 10' ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 102๐ 57' ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ   ติดกับ ลุ่มน้้ามูล 
   ทิศใต้   ติดกับ ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
   ทิศตะวันตก  ติดกับ ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   ทิศตะวันออก  ติดกับ ประเทศกัมพูชา 
  ลุ่มน้้าโตนเลสาปมีสภาพพ้ืนที่ตอนบนเป็นแนวเทือกเขาบรรทัดซึ่งกั้นเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นต้นก้าเนิดของล้าน้้าต่างๆ หลายสาย พ้ืนที่ในเขตอ้าเภอตาพระยาส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบริมล้าน้้า  
ส้าหรับพ้ืนที่ตอนกลางของลุ่มน้้าซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภออรัญประเทศและอ้าเภอวัฒนานคร เป็นที่ราบโดยลาดเทลงจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่วนในเขตอ้าเภอวัฒนานครจะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของคลองน้้าใส        
พ้ืนที่ทางตอนใต้ในเขตอ้าเภอโป่งน้้าร้อนมีสภาพเป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาสอยดาวเป็นต้นก้าเนิดของคลองพระพุทธและ
คลองโป่งน้้าร้อน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ล้าน้้าสายต่างๆ จึงไหลออกไปทาง
ประเทศกัมพูชาและลงทะเลสาปเขมร 
 ลุ่มน้้าโตนเลสาปไม่มีล้าน้้าสายหลัก มีเพียงล้าน้้าสายย่อยๆ ที่ส้าคัญ ได้แก่ ห้วยพรหมโหด คลองน้้าใส             
คลองด่าน ห้วยยาง คลองพระพุทธ ล้าสะโตน ห้วยตะเคียน ห้วยนางามและคลองโป่งน้้าร้อนส้าหรับรายละเอียดพ้ืนที่
ครอบคลุมของลุ่มน้้าโตนเลสาปในเขตจังหวัดต่างๆแสดงดังตารางที่ 2.7 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้า ดังแสดงในรูปที ่2.8 
 

ตารางท่ี 2.7 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ในลุ่มน้้าโตนเลสาป ร้อยละของ 

พ้ืนที่จังหวัด 
ร้อยละของพ้ืนที่        

ในลุ่มน้้าโตนเลสาป (ตร.กม.) (ตร.กม.) 
บุรีรัมย ์ 10,085.79 2.57 1,609 0.026 0.06 
สระแก้ว 6,891.57 2,807.32 1,754,573 40.736 68.58 
จันทบุร ี 6,370.03 1,283.55 802,217 20.150 31.36 
ตราด 2,515.29 0.03 22 0.001 0.0009 
รวม  4,093.47 2,558,421  100.00 
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ภาพที่ 2.8  สภาพภูมิประเทศและล้าน้้าสาขาในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
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 2.4.2 ระบบลุ่มน้้า ลุ่มน้้าโตนเลสาป มีเป็นล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญได้แก่ 
 1) ห้วยล้าสะโตน มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด เขาวง เขาพรานนุช และเขาสะแกกรอง ในเขตอ้าเภอ     
ตาพระยา ไหลลงด้านทิศตะวันออก ผ่านเขตอ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่บ้านใหม่ไทยถาวรบ้านหนองติม         
บ้านกระสัง บ้านโคกจาน บ้านเจียงด้า และบ้านสะแง ไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย บริเวณช่องแสง ล้าน้้าย่อย
ที่ไหลลงสู่ห้วยล้าสะโตน ได้แก่ ห้วยตะโก คลองขาม คลองสองพ่ีน้อง คลองตราด คลองแจง คลองลุงกราด และห้วยยาง 
 2) ห้วยยาง มีต้นก้าเนิดจากเขาห้วยชัน เขาทะลาย เขาคันนา เขาตาพรหม ไหลผ่านเขตอ้าเภอวัฒนานคร 
และเขตกิ่งอ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ล้าน้้าย่อยท่ีไหลลงสู่ห้วยยาง ได้แก่ คลองโป่งประทุน ห้วยยางน้อย ห้วยทรายใน 
ห้วยทรายนอก และห้วยตะเคียน ไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย บริเวณบ้านหนองจาน 
 3) ห้วยพรมโหด มีต้นก้าเนิดจากเขาห้วยชัน ไหลผ่านเขตอ้าเภอวัฒนานคร และเขตอ้าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ล้าน้้าย่อยที่ไหลลงสู่ห้วยพรมโหด ได้แก่ ห้วยกุดตาโป้ ห้วยหรมโหดน้อย ห้วยซัง ห้วยประพาน ห้วยอีพูด 
ห้วยพระไย ห้วยขี้ตุ่น ห้วยยาง ห้วยไผ่ ห้วยขุนปูน และห้วยกุดใต้ ไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย บริเวณบ้านท่า
ข้ามหลักเขตแดนที ่49 
 4) คลองแผง มีต้นก้าเนิดจากเขาคันนา เขตอ้าเภอตาพระยา ไหลผ่านบ้านระเบิดขาม บ้านหนองไผ่ บ้านปาง
ลาง และบ้านตาพระยา เข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
 5) คลองทรายขาว เป็นล้าคลองที่มีต้นน้้าไหลมาจากเทือกเขาสอยดาว ผ่านต้าบลทรายขาว ต้าบลสะตอน 
ไหลลงสู่เขตอ้าเภอโป่งน้้าร้อน 
 6) คลองโป่งน้้าร้อน ที่มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาเครือหวาย ล้าคลองมีสภาพเป็นเกาะแก่ง โขดหินธรรมชาติ 
ไหลคดเค้ียวไปตามร่องเนินเขา ผ่านหมู่บ้านในเขตอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ลงสู่ประเทศกัมพูชา 
 การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโตนเลสาป ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบสถานี
อุทกวิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้้า โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าสาขา 
การเรียกชื่อลุ่มน้้า ล้าน้้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน้้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยา แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าของหน่วยงาน
ต่างๆในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน แนวคันกั้นน้้าท่วม และการส้ารวจสนามใน
บางพ้ืนที่ รวมทั้งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการก้าหนด
ขอบเขตลุ่มน้้าซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าโตนเลสาป ออกเป็น 3 ลุ่มน้้าสาขา รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 2.8 ส้าหรับขอบเขต
ลุ่มน้้าสาขาและระบบลุ่มน้้าโตนเลสาป ดังแสดงในภาพที่ 2.9 
ตารางท่ี 2.8 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขา ในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
 
 

ล้าดบั ลุ่มน้้าสาขา 
พื้นที ่ ร้อยละของพื้นที ่

ในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
ครอบคลุมพื้นทีบ่างส่วน 

(ตร.กม.) (ไร่) จังหวดั อ้าเภอ 

1 โตนเลสาปตอนบน 1,612.15 1,007,593 39.38 - สระแก้ว 
- วัฒนานคร ก่ิง อ.โคกสูง ตาพระยา 
และอรัญประเทศ 

2 ห้วยพรมโหด 944.01 590,007 23.06 - สระแก้ว - วัฒนานคร อรัญประเทศ และคลองหาด 

3 โตนเลสาปตอนล่าง 1,537.31 960,821 37.56 
- สระแก้ว  
- จันทบุรี 

- อรัญประเทศ และคลองหาด 
- โป่งน้้าร้อน และสอยดาว 

รวม 4,093.47 2 ,558,421 100.00   
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ภาพที่ 2.9 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโตนเลสาป 
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2.5 จุดเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินพื้นที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก 
       ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกก้าหนดจุดเก็บแหล่งน้้าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก
ประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด จ้านวน 41 จุด รายละเอียดดังตารางที่ 2.9  
 

ตารางท่ี 2.9 จุดเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินพื้นที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก 
 

รหัส ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัด 
SK 1 คลองพระปรง บ้านโคกปี่ฆ้อง ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง สระแก้ว 
SK 2 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเลื่อย ต.บ้านแก้ง อ.เมือง สระแก้ว 
SK 3 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง สระแก้ว 
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาล้าดวน อ.เมือง สระแก้ว 
SK 5 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาล้าดวน อ.เมือง สระแก้ว 
SK 6 คลองพระสะทึง บ้านท่าช้าง ต.ศาลาล้าดวน อ.เมือง     สระแก้ว 
PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ท่าตมู อ.ศรีมหาโพธ ิ ปราจีนบุร ี
PJ 2 คลองรั้ง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ ิ ปราจีนบุร ี
PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ ิ ปราจีนบุร ี
PJ 4 สะพานข้ามแม่น้้าปราจีนบุร ีต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ ิ ปราจีนบุร ี
PJ 5 สะพานแขวงการทางปราจีนบรุ ีต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุร ี
PJ 6 ประตูน้้าคลองสารภ ี(ด้านใน) ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง ปราจีนบุร ี
PJ 7 สะพานหน้า บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จา้กัด ต.บางกระเบา อ.บ้างสร้าง ปราจีนบุร ี
NY 1 สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สารกิา อ.เมือง นครนายก 
NY 2 สะพานบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมอืง  นครนายก 
NY 3 สะพานวัดท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมือง นครนายก 
NY 4 สะพานบางอ้อ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา นครนายก 
BK 1 สะพานบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 
BK 2 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 
BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
BK 4 ประตูน้้าพานทอง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง ชลบุร ี
CR 2 คลองใหญ ่บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง ชลบุร ี

CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม ชลบุร ี
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง) ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุร ี
CR 5 สะพานซอย 12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุร ี
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ตารางท่ี 2.9 จุดเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินพื้นที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก (ต่อ)  
 

รหัส ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัด 

RY 1 คลองละหารไร ่(ใกล้วัดละหารใหญ่)  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย ระยอง 
RY 2 คลองปลากลั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ระยอง 
RY 3 คลองใหญ ่(สะพานหวายกรอง) (แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ระยอง 

RY 4 คลองคา (กม.223+739 ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง 
RY 5 คลองก้นปึก  (ข้าง บ.ไออาร์พีซี) ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง 

RY 6 สะพานข้ามแม่น้้าระยอง (กม.222+303ถ.สุขุมวิท นครระยอง 63) อ.เมือง ระยอง 
RY 7 คลองน้้าเย็น ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย ระยอง 

CB 1 สะพานบ้านลาว (จุดสูบน้า้ประปา) ถนนสุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง  จันทบุร ี
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) ต.จันทนิมติ อ.เมือง จันทบุร ี
CB 3 สะพานกิจจานนท ์(หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุร ี

CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง จันทบุร ี
TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง ตราด 

TR 2 สะพานวัดท่าประดู ่(ทางหลวงหมายเลข 3494) ต.วังกระแจะ อ.เขาสมิง ตราด 
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอม็สอง) ต.เนินทราย อ.เมือง ตราด 
TR 4 ปากน้้าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 

 
2.6 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าและตะกอนดินพื้นที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออก 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ได้ก้าหนดจุดเก็บแหล่งน้้าผิวดินและตะกอนดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้า   
ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จ้านวนทั้งสิ้น 41 จุด รายละเอียดดังนี้ และภาพภาพรายละเอียดที่ 2.10-2.17  
 2.6.1 จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 6 จุด   ประกอบด้วย คลองพระปรง และคลองพระสะทึง 
 2.6.2 จังหวัดปราจีนบุรี  จ้านวน 7 จุด  ประกอบด้วย คลองบุยายใบ คลองรั้ง คลองชะลองแวง  
       แม่น้้าปราจีนบุรี และคลองสารภี 
 2.6.3 จังหวัดนครนายก จ้านวน 4 จุด  ประกอบด้วย แม่น้้านครนายก 
 2.6.4 จังหวัดฉะเชิงเทรา  จ้านวน 4 จุด ประกอบด้วย แม่น้้าบางปะกง   
 2.6.5 จังหวัดชลบุรี  จ้านวน 5 จุด  ประกอบไปด้วย  ห้วยล้าพาง คลองใหญ ่คลองอ้อมแก้ว  
       และคลองพานทอง  
 2.6.6 จังหวัดระยอง จ้านวน 7 จุด     ประกอบด้วย คลองปลากลั้ง คลองละหารไร่ คลองใหญ ่คลองน้้าเย็น  
       คลอง คลองก้นปึก และแม่น้้าระยอง  
 2.6.7 จังหวัดจันทบุรี จ้านวน 4 จุด ประกอบด้วย แม่น้้าจันทบุรี 
 2.6.8 จังหวัดตราด  จ้านวน 4 จุด ประกอบด้วย แม่น้้าตราด
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน  
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
คือ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และเข้าร่วมเป็นคณะท้างานของคณะกรรมลุ่มน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก         
ศวภ.ตอ.จึงจัดท้าโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ตะวันออก จังหวัด
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประจ้าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการท้างานของคณะกรรมการลุ่มน้้าต่างๆในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และ เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพน้้าประจ้าปี 
พ.ศ.2560 ส้าหรับใช้ในการจัดข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการ
ติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้้าประจ้าปี 2560 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535             
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน และตามรายการการศึกษาการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ ผลการด้าเนินโครงการมีรายละเอียดดังนี้  
 1.ผลการด าเนินงานจังหวัดสระแก้ว ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 6 จุด ดังภาพที่ 3.1 ผลการตรวจวัด
วิเคราะห์ดังตารางที่ 3.1-3.32 
 2.ผลการด าเนินงานจังหวัดปราจีนบุรี ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 7 จุด ดังภาพที่ 3.2 ผลการตรวจวัด
วิเคราะห์ดังตารางที่ 3.1-3.32  
 3.ผลการด าเนินงานจังหวัดนครนายก ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด ดังภาพที่ 3.3 ผลการตรวจวัด
วิเคราะห์ดังตารางที่ 3.1-3.32   
 4.ผลการด าเนินงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด ดังภาพที่ 3.4 ผลการตรวจวัด
วิเคราะห์ดังตารางที่ 3.1-3.32    
 5.ผลการด าเนินงานจังหวัดชลบุรี ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 5 จุด ดังภาพที ่3.5 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์
ดังตารางที ่3.1-3.32     
 6.ผลการด าเนินงานจังหวัดระยอง ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 7 จุด ดังภาพที่ 3.6 ผลการตรวจวัด
วิเคราะห์ดังตารางที่ 3.1-3.32      
 7.ผลการด าเนินงานจังหวัดจันทบุรี ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด ดังภาพที่ 3.7 ผลการตรวจวัด
วิเคราะห์ดังตารางที่ 3.1-3.32       
 8.ผลการด าเนินงานจังหวัดตราด ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 4 จุด ดังภาพที ่3.8 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์
ดังตารางที ่3.1-3.32 
 9.ผลการจัดประเภทแหล่งน้ าแหล่งน้ าผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ าภาคตะวันออก รายละเอียดดังตารางที่ 3.33 
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บทที่ 4 
สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ด้าเนินโครงการ
โครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ตะวันออก  จังหวัดปราจีนบุรี  
ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประจ้าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ท้างานของคณะกรรมการลุ่มน้้าต่างๆในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และเพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพน้้าประจ้าปี พ.ศ.2560 ส้าหรับ
ใช้ในการจัดข้อมูลพ้ืนฐานคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการติดตามตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าประจ้าปี 2560 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าใน
แหล่งน้้าผิวดิน และตามรายงานการศึกษาการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน กรมควบคุม
มลพิษ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าและจัดประเภทแหล่งน้้ามีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 4.1.1 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดสระแก้ว (คุณภาพน้้าแหล่งน้้าประเภทที่ 2) ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
จ้านวน 6 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)               
เกินค่ามาตรฐานที่ จุด SK 3 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 2.4 mg/L ในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.59-
ม.ค.60) (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน ไม่พบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐาน และโลหะหนักใน
ตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าโครเมียมทั้งหมด (Total Cr), ตะกั่ว (Pb),  นิกเกิล (Ni) เกินค่ามาตรฐานที่จุด SK 6 
คลองพระสะทึง บ้านท่าช้าง    ต.ศาลาล้าดวน อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 49, 39 และ 24 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.
60) (ค่ามาตรฐาน Total Cr 43.4, Pb 35.8 และ Ni 22.7 mg/Kg ตามล้าดับ) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ใน
เกณฑ์ ดี (ประเภทที่ 2) จัดเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ การ
อุปโภค และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการ
อนุรักษ์สัตว์น้้า การประมง การว่ายน้้า และกีฬาทางน้้า รายละเอียดดังตารางที่ 4.1  
ตารางท่ี 4.1 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพ้ืนทีจ่ังหวัดสระแก้ว 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง 
คุณภาพ

น  า 
โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 
SK 1 คลองพระปรง บ้านโคกปี่ฆอ้ง ต.โคกปี่ฆอ้ง  3 (พอใช้) - - - - 
SK 2 คลองพระปรง สะพานบ้านโรงเล่ือย  2 (ดี) - - - - 
SK 3 สะพานศาลพระปรง ต.บา้นแก้ง อ.เมือง 5 (เสื่อมโทรมมาก)  NH3-N - - 
SK 4 คลองพระสะทึง บ้านหนองไทร ต.ศาลาลา้ดวน 2 (ดี) - - - - 
SK 5 คลองพระสะทึง บ้านท่าระพา ต.ศาลาลา้ดวน 2 (ดี) - - - - 
SK 6 คลองพระสะทึง บ้านท่าช้าง ต.ศาลาล้าดวน 2 (ดี)  - - Total Cr /  Pb / Ni 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดสระแก้ว ประเภทที่ 2 คุณภาพน  าอยู่ในระดับ (ดี) (หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
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 4.1.2 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดปราจีนบุรี (คุณภาพน้้าแหล่งน้้าประเภทที่ 4) ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
จ้านวน 7 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) เกิน
ค่ามาตรฐานที่จุด PJ 1 คลองบุยายใบ    ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 0.51 mg/L ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60), 
จุดที ่PJ 2 คลองรั้ง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 0.48 mg/L ในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค. 
60) และมีค่าเท่ากับ 0.57 mg/L ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60), และจุด PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรี
มหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 9.9 mg/L ในช่วงในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค. 60), (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) โลหะหนัก
ในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามี ค่าแมงกานีส (Mn) เกินค่ามาตรฐานที่จุด PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ, PJ 2 
คลองรั้ง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ และ PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่า
เท่ากับ 1.1, 1.4 และ 1.2 mg/L ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Mn 1.0 mg/L) และโลหะหนักในตะกอน
ดินในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าค่าปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่จุด PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 
0.22 mg/kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) จุดที่ PJ 2 คลองรั้ง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 
0.22 mg/kg ในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค. 60) และ PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ มีค่าเท่ากับ 
0.20 mg/kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน 0.18 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ 
เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน  เพ่ือภาคการ
อุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง คุณภาพน  า 
โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 
PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ทา่ตูม อ.ศรีมหาโพธ ิ 5 (เส่ือมโทรมมาก)  NH3-N Mn Hg 
PJ 2 คลองร้ัง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม 5 (เส่ือมโทรมมาก)  NH3-N Mn Hg 
PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม 4 (เส่ือมโทรม)  NH3-N Mn Hg 
PJ 4 สะพานข้ามแม่น้้าปราจีนบุรี อ.ศรมีหาโพธิ 3 (พอใช้) - - - - 
PJ 5 สะพานแขวงการทางปราจีนบุร ี 3 (พอใช้) - - - - 
PJ 6 ประตูน้้าคลองสารภี (ด้านใน) ต.วัดโบสถ์ 4 (เส่ือมโทรม) - - - - 
PJ 7 สะพานหนา้ บจ.ไทยสเตนเลสสตีน 3 (พอใช้) - - - - 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประเภทที่ 4 คุณภาพน  าอยู่ในระดับ (เสื่อมโทรม) (หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
 

 4.1.3 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดนครนายก (คุณภาพน้้าแหล่งน้้าประเภทที่ 3) ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
จ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินมีค่าตะกั่ว 
(Pb) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด NY 1สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สาริกา อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 0.24 mg/L ในช่วงฤดูฝน 
(ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 0.05 mg/L) และทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐานที่จุด NY 1  สะพานเขานางบวช-คีรี
วัน ต.สาริกา อ.เมือง, NY 2 สะพานบ้านท่าช้าง อ.เมือง, NY 3 สะพานวัดท่าทราย อ.เมือง และ NY 4 สะพานบางอ้อ อ.
บ้านนา มีค่าเท่ากับ 12, 15, 16 และ 27 mg/L ตามล้าดับ ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Cu 0.1 mg/L) 
และโลหะหนักในตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าทองแดงเกิน (Cu) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด NY 4 สะพานบางอ้อ อ.บ้าน
นา มีค่าเท่ากับ 68 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพ
น้้าอยู่ในเกณฑ ์พอใช้ (ประเภทที่ 3) เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการ
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อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.3  
ตารางท่ี 4.3 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดนครนายก 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า 
เฝ้าระวัง 

คุณภาพน  า 
โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 
NY 1 สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สาริกา  3 (พอใช้)  - Pb / Cu - 
NY 2 สะพานบ้านทา่ช้าง อ.เมือง 3 (พอใช้)  - Cu - 
NY 3 สะพานวัดทา่ทราย อ.เมือง 3 (พอใช้)  - Cu - 
NY 4 สะพานบางออ้ อ.บา้นนา 4 (เส่ือมโทรม)  - Cu Cu 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดนครนายก ประเภทที่ 3 คุณภาพน  าอยู่ในระดับ (พอใช้) (หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
 

 4.1.4 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (คุณภาพน้้าแหล่งน้้าประเภทที่ 4) ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
จ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) เกินค่า
มาตรฐานที่จุด BK 4 ประตูน้้าพานทอง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง มีค่าเท่ากับ 3.1 mg/L (ค่ามาตรฐาน NH3-N 0.5 mg/L) 
โลหะในแหล่งน้้าผิวดิน ไม่พบว่ามีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน และโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานทุก
จุดเก็บมีค่าเท่ากับ 62, 63, 43 และ 43 ตามล้าดับ ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 35.8 mg/Kg) และ
นิกเกิล (Ni) เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด BK 2 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า มีค่าเท่ากับ 26 mg/Kg และ 
BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง มีค่าเท่ากับ 24 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่า
มาตรฐาน Ni 22.7 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้า
ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 
ตารางท่ี 4.4 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง คุณภาพน  า 
โลหะหนัก 

ในแหล่งน้้าผิวดิน ในตะกอนดิน 
BK 1 สะพานบางขนาก ต.บางขนาก  4 (เส่ือมโทรม)  - - Pb 
BK 2 ท่าน้้าที่วา่การอ้าเภอบางคล้า ต.บางคลา้  4 (เส่ือมโทรม)  - - Pb / Ni 
BK 3 ท่าน้้าที่วา่การอ้าเภอบางปะกง ต.บางปะกง  4 (เส่ือมโทรม)  - - Pb / Ni 
BK 4 ประตูน้้าพานทอง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง 5 (เส่ือมโทรมมาก)  NH3-N - Pb 

คุณภาพน้้าโดยรวมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทที่ 4 คณุภาพน  าอยู่ในระดบั (เสื่อมโทรม) (หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 
 4.1.5 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดชลบุรี (คุณภาพน้้าแหล่งน้้าประเภทที่ 5) ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
จ้านวน 5 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่ามีค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) เกิน
ค่ามาตรฐานทุกจุด (ยกเว้นจุด CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง มีค่าเท่ากับ 0.40 mg/L ในช่วงฤดู
ฝน (ก.ค.-ก.ย.60) ไม่เกินค่ามาตรฐาน) ฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค.60) มีค่าเท่ากับ 10.0, 8.5, 2.4, 1.1 และ 2.0 mg/L 
ฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) มีค่าเท่ากับ 8.0, 11, 0.63, 3.9 และ 6.8 mg/L ฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) มีค่าเท่ากับ 2.0, 
0.77, 0.71 และ 2.3 mg/L ตามล้าดับ (ค่ามาตรฐาน  NH3-N 0.5 mg/L) โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าค่า
แมงกานีส (Mn) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง และ CR 2 คลองใหญ่ 
บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง มีค่าดังนี้ ฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค.60) มีค่าเท่ากับ 8.7 และ 1.2  mg/L และฤดู
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ร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60)  มีค่าเท่ากับ 4.9 และ 1.6 mg/L  (ค่ามาตรฐาน Mn 1.0 mg/L) พบว่าค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่า
มาตรฐานที่จุด CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง มีค่าเท่ากับ 0.13 mg/L  ฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.
60) (ค่ามาตรฐาน Pb 0.05 mg/L) และโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าค่าปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 4 คลอง
พานทอง (ตลาดพานทอง) ต.พานทอง อ.พานทอง มีค่าเท่ากับ 0.55 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน
ปรอท Hg 0.18 mg/Kg)  และค่าทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง) ต.พานทอง 
อ.พานทอง มีค่าเท่ากับ 44 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg) และค่าอาร์เซนิค (As) 
มีค่าเท่ากับ 16 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน As 9.79 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้า
อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือการคมนาคม รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
ตารางท่ี 4.5 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง คุณภาพน  า 
โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 
CR 1 ห้วยลา้พาง ถนน 3289 ต.หนองชาก  5 (เส่ือมโทรมมาก)  NH3-N Mn - 
CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรณุ 5 (เส่ือมโทรมมาก)  NH3-N Mn / Pb - 
CR 3 คลองอ้อมแก้ว  ถนน 315 ต.บ้านเซิด 5 (เส่ือมโทรมมาก)  NH3-N - - 
CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง)  5 (เส่ือมโทรมมาก)  NH3-N - Hg / Cu / As 
CR 5 สะพาน ซ. 12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ  5 (เส่ือมโทรมมาก)  NH3-N - - 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดชลบุรี ประเภทที่ 5 คณุภาพน  าอยู่ในระดบั (เสื่อมโทรมมาก) (หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 
  4.1.6 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดระยอง (คุณภาพน้้าแหล่งน้้าประเภทที่ 4) ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
จ้านวน 7 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดิน พบว่าค่าแมงกานีส 
(Mn) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 4คลองคา (กม.223+739 ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 1.29 mg/L 
ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60)  (ค่ามาตรฐาน Mn 1.0 mg/L) ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ 
(ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย, RY 2 คลองปลากลั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย, RY 3 คลองใหญ่ 
(สะพานหวายกรอง) (แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย และ RY 7 คลองน้้าเย็น ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย มีค่า
เท่ากับ 0.16, 0.36, 0.37 และ0.30 mg/L ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 0.30 mg/L) 
โลหะหนักในตะกอนดิน พบว่า   ค่าทองแดง (Cu) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่)         
ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย มีค่าเท่ากับ 74 และ 90 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) 
ตามล้าดับ (ค่ามาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg) ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหาร
ใหญ่)  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย มีค่าเท่ากับ 39 mg/Kg  ในช่วงฤดูฝน ก.ค.-ก.ย.60 (ค่ามาตรฐาน Pb 35.8 mg/Kg)     
ค่าสังกะสี (Zn) เกินค่ามาตรฐาน  ที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่)  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย และ RY 2 
คลองปลากลั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย มีค่าเท่ากับ 279 และ 144 mg/Kg ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน          
(ค่ามาตรฐาน Zn 121  mg/Kg) ค่าอาร์เซนิค (As) เกินค่ามาตรฐานที่จุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่)           
ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย, RY 2 คลองปลากลั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย และ RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวาย
กรอง) (แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ในฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) มีค่าเท่ากับ 10, 12 และ 9.9 mg/Kg ตามล้าดับ 
และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) มีค่าเท่ากับ 18 และ 9.5 mg/Kg ตามล้าดับ ในจุด RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหาร
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ใหญ)่ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย และ RY 2 คลองปลากลั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย (ค่ามาตรฐาน As 9.78 mg/Kg) 
การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน เพ่ือการอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4.6       
ตารางท่ี 4.6 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดระยอง 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง คุณภาพน  า 
โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

RY 1 
คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) 
ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย 

3 
(พอใช้) 

 - Pb Cu / Pb / Zn / As 

RY 2 
คลองปลากลั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว 
อ.บ้านค่าย 

3 
(พอใช้) 

 - Pb Zn / As 

RY 3 
คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) 
(แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บา้นค่าย 

4 
(เส่ือมโทรม)  - Pb As 

RY 4 
คลองคา (กม.223+739 ถ.สุขุมวิท) 
ต.เชิงเนิน อ.เมือง 

4 
(เส่ือมโทรม)  - Mn - 

RY 5 
คลองก้นปึก  (ขา้ง บ.ไออารพ์ีซี) 
ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง 

5 
(เส่ือมโทรมมาก) 

- - - - 

RY 6 
สะพานข้ามแม่น้้าระยอง (กม.222+303 
ถ.สุขุมวิท นครระยอง 63) อ.เมือง 

5 
(เส่ือมโทรมมาก) 

- - - - 

RY 7 คลองน้้าเย็น อ.บ้านค่าย 
5 

(เส่ือมโทรมมาก)  - Pb - 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดระยอง ประเภทที่ 4 คณุภาพน  าอยู่ในระดบั (เสื่อมโทรม) (หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 
 4.1.7 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดจันทบุรี (คุณภาพน้้าแหล่งน้้าประเภทที่ 3) ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
จ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินไม่พบว่ามีค่าเกินค่า
มาตรฐาน และโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Cr) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB 3 สะพานกิจจา
นนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 46 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Total Cr  
43.4 mg/Kg) ค่าทองแดง Cu เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง มีค่า
เท่ากับ 38 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg) ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานที่จุด 
CB 2 สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง และ CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง 
มีค่าเท่ากับ 75 และ 54 mg/Kg ตามล้าดับ ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 35.8 mg/Kg) ค่านิกเกิล (Ni) 
เกินค่ามาตรฐาน ที่จุด CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 23 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน 
(ก.พ.-มิ.ย.60)  (ค่ามาตรฐาน Ni 22.7 mg/Kg) และค่าอาร์เซนิค (As) เกินค่ามาตรฐานที่จุด CB 4 สะพานหน้าวัดอ่าง
หิน อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 13 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน As 9.87 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่ง
น้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไป
ก่อน เพ่ือการเกษตร รายละเอียดดังตารางที่ 4.7           
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ตารางท่ี 4.7 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง คุณภาพน  า 
โลหะหนัก 

ในแหล่งน  าผิวดิน ในตะกอนดิน 

CB 1 
สะพานบ้านลาว (จุดสูบน้้าประปา)  
ถนนสุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง 

3 
(พอใช้) 

- - - - 

CB 2 
สะพานท่าหลวง (สะพานวัดจันทนาราม)  
ต.จันทนิมิต อ.เมือง 

2 
(ดี)  - - Pb 

CB 3 
สะพานกจิจานนท ์(หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) 
ต.วัดใหม่ อ.เมือง 

3 
(พอใช้) 

 - - Total Cr / Cu / Pb 

CB 4 สะพานหนา้วัดอา่งหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง 
3 

(พอใช้)  - - As 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดจันทบุรี ประเภทที่ 3 คณุภาพน  าอยู่ในระดบั (พอใช)้ (หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 
 

 4.1.8 คุณภาพน  าและตะกอนดินจังหวัดตราด (คุณภาพน้้าแหล่งน้้าประเภทที่ 3) ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง
จ้านวน 4 จุด จากการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน โลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินไม่พบว่ามีค่าเกินค่า
มาตรฐาน และโลหะหนักในตะกอนดิน พบว่าค่าปรอท (Hg) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท 
สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 0.18 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Hg 0.18 mg/Kg)   
ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Cr) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง, 
TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง และ TR 4 ปากน้้าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.
เมือง พบว่าในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) มีค่าเท่ากับ 55, 87 และ 132 mg/Kg และจุดที่ TR 4 ปากน้้าด่านเก่า (ศาล
เจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) มีค่าเท่ากับ 51 mg/Kg (ค่ามาตรฐาน Total Cr 43.4) ค่าทองแดง 
(Cu) เกินค่ามาตรฐานที่จุด TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง 
และ TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 35 และ 42 ตามล้าดับ ในช่วง
ฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Cu 31.6 mg/Kg)  ค่าตะกั่ว (Pb) เกินค่ามาตรฐานจุดที่ TR 1 สะพานบ้านท่า
กระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 39 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.
60) จุดที่ TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 71 และ 48 mg/Kg ตามล้าดับ 
ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) จุดที่ TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ 
เอ็มสอง) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 93 และ 46 mg/Kg ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.
60) และจุดที่ TR 4 ปากน้้าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) อ.เมือง มีค่าเท่ากับ 38 และ 40 mg/Kg ตามล้าดับ  ในช่วง
ฤดูหนาว (พ.ย.59-ม.ค.60) และในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) (ค่ามาตรฐาน Pb 35.8 mg/Kg) ค่านิกเกิล (Ni) เกินค่า
มาตรฐานที่จุด TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง มีค่าเท่ากับ 
30 mg/Kg ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) จุดที่ TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง มีค่า
เท่ากับ 43 และ 23 ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60) และในช่วง  ฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.60) และจุดที ่TR 3 สะพาน
บ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง  มีค่าเท่ากับ 73 mg/Kg ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.60)            
(ค่ามาตรฐาน Ni 22.7 mg/Kg) การจัดประเภทแหล่งน้้าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (ประเภทที่ 3) แหล่งน้้าที่ได้รับน้้า
ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ
และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน เพ่ือการเกษตร    
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ตารางท่ี 4.8 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานพื้นที่จังหวัดตราด รายละเอียดดังตารางที่ 4.8          
 

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง ประเภทแหล่งน  า เฝ้าระวัง คุณภาพน  า 
โลหะหนัก 

ในแหล่งน้้าผิวดิน ในตะกอนดิน 

TR 1 
สะพานบ้านทา่กระทอ้น  
(ถ.3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง)  

3 
(พอใช้) 

 - - Cu / Pb / Ni 

TR 2 
สะพานวัดทา่ประดู่  
(ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง 

3 
(พอใช้)  - - Total Cr / Pb / Ni 

TR 3 
สะพานบ้านทา่แพ (ถนนสุขุมวิท  
สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง 

3 
(พอใช้)  - - 

Hg /  Total Cr / Cu 
Pb / Ni 

TR 4 
ปากน้้าดา่นเก่า (ศาลเจ้าพอ่ขุ่นด่าน)             
ต.วังกระแจ อ.เมือง 

3 
(พอใช้)  - - Total Cr /  Pb 

คุณภาพน  าโดยรวมพื นที่จังหวัดตราด ประเภทที่ 3 คณุภาพน  าอยู่ในระดบั (พอใช)้ (หมายถึง เฝ้าระวังในโครงการต่อไป) 

 
 
4.2 การเฝ้าระวังคุณภาพน  าและตะกอนดินพื นที่ลุ่มน  าภาคตะวันออก 
      ผลการด้าเนินงานโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพ้ืนที่ตะวันออก  
จ้านวน 8 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ประจ้าปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีคุณภาพน้้าและปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้้าผิวดินและโลหะหนักในตะกอนดินเกิน
ค่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน 
และตามรายงานการศึกษาการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ หลายจุด  
ผู้ด้าเนินโครงการเห็นสมควรมีการเฝ้าระวังในการด้าเนินโครงการในปีถัดไปโดยมีรายละเอียดจุดที่ควรมีการเฝ้าระวังดังนี้ 
 4.2.1 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน 2 จุด ประกอบด้วย  
  จุดที่ 1 SK 3 สะพานศาลพระปรง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  
  จุดที่ 2 SK 6 คลองพระสะทึง บ้านท่าช้าง ต.ศาลาล้าดวน อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน          
ค่าโครเมียมท้ังหมด (Total Cr) ค่าตะกั่ว (Pb) และค่านิกเกิล (Ni) 
 4.2.2 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 3 จุด ประกอบด้วย 
  จุดที่ 1 PJ 1 คลองบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โลหะใน
แหล่งน้้าผิวดินค่าแมงกานีส (Mn) และโลหะหนักในตะกอนดินค่าปรอท (Hg) 
  จุดที่ 2 PJ 2 คลองรั้ง (ใต้สะพานดับเบิ้ลเอ) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(NH3-N) โลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าแมงกานีส (Mn) และโลหะหนักในตะกอนดินค่าปรอท (Hg)   
  จุดที่ 3 PJ 3 สะพานคลองชะลองแวง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
โลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าแมงกานีส (Mn) และโลหะหนักในตะกอนดินค่าปรอท (Hg) 
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 4.2.3 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดนครนายก จ านวน 4 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 NY 1 สะพานเขานางบวช-คีรีวัน ต.สาริกา อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าตะกั่ว (Pb)  
และค่าทองแดง (Cu) 
  จุดที่ 2 NY 2 สะพานบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง  เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าทองแดง (Cu) 
  จุดที่ 3 NY 3 สะพานวัดท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าทองแดง (Cu) 
   จุดที่4 NY 4 สะพานบางอ้อ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าทองแดง (Cu)             
และโลหะหนักในตะกอนดินค่าทองแดง (Cu) 
 4.2.4  การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 4 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 BK 1 สะพานบางขนาก ต.บางขนาก เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)    
  จุดที่ 2 BK 2 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางคลา้ เฝ้าระวังโลหะหนกัในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)  และค่านิกเกิล (Ni) 
  จุดที่ 3 BK 3 ท่าน้้าที่ว่าการอ้าเภอบางปะกง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)  และค่านิกเกิล (Ni) 
  จุดที่ 4 BK 4 ประตูน้้าพานทอง ต.ท่าข้าม เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และโลหะหนักใน
ตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)  
 4.2.5 การเฝา้ระวังพื นที่จังหวัดชลบุรี จ านวน 5 จดุ ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 CR 1 ห้วยล้าพาง ถนน 3289 ต.หนองชาก  เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และ
โลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าแมงกานีส (Mn) 
  จุดที่ 2 CR 2 คลองใหญ่ บ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และ
โลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าแมงกานีส (Mn) และค่าตะกั่ว (Pb)     
  จุดที่ 3 CR 3 คลองอ้อมแก้ว ถนน 315 ต.บ้านเซิด เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
  จุดที่ 4 CR 4 คลองพานทอง (ตลาดพานทอง) เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และโลหะหนัก
ในตะกอนดินค่าปรอท (Hg) ค่าทองแดง (Cu) และค่าอาร์เซนิค (As) 
   จุดที่ 5 CR 5 สะพาน ซ. 12 ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ เฝ้าระวังค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
 4.2.6 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดระยอง จ านวน 5 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 RY 1 คลองละหารไร่ (ใกล้วัดละหารใหญ่) ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดิน
ค่าตะกั่ว (Pb) โลหะหนักในตะกอนดิน ค่าทองแดง (Cu)  ค่าตะกั่ว (Pb) ค่าสังกะสี (Zn)  และค่าอาร์เซนิค (As) 
  จุดที่ 2 RY 2 คลองปลากลั้ง ถ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb)       
ค่าสังกะสี (Zn) และค่าอาร์เซนิค (As) 
  จุดที่ 3 RY 3 คลองใหญ่ (สะพานหวายกรอง) (แยกบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังโลหะหนัก      
ในตะกอนดินค่าตะกั่ว (Pb) และค่าอาร์เซนิค (As) 
  จุดที่ 4 RY 4 คลองคา (กม.223+739 ถ.สุขุมวิท) ต.เชิงเนิน อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่า
แมงกานีส (Mn) 
  จุดที่ 5 RY 7 คลองน้้าเย็น อ.บ้านค่าย เฝ้าระวังโลหะในแหล่งน้้าผิวดินค่าตะกั่ว (Pb)   
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 4.2.7 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 3 จุด ประกอบด้วย  
   จุดที่ 1 CB 2 สะพานท่าหลวง (วัดจันทนาราม) ต.จันทนิมิต อ.เมือง เฝ้าระวังค่าโลหะหนักในตะกอนดิน    
ค่าตะกั่ว (Pb) 
  จุดที่ 2 CB 3 สะพานกิจจานนท์ (หลังโรงแรมเคพีแกรนด์) อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน        
ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Cr) ค่าทองแดง (Cu)  และค่าตะกั่ว (Pb) 
  จุดที่ 3 CB 4 สะพานหน้าวัดอ่างหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง เฝ้าระวังค่าโลหะหนักในตะกอนดินค่าอาร์เซนิค (As) 
 4.2.8 การเฝ้าระวังพื นที่จังหวัดตราด จ านวน 4 จุด ประกอบด้วย   
  จุดที่ 1 TR 1 สะพานบ้านท่ากระท้อน (ทางหลวงหมายเลข 3159 ตลาดเทศบาลเขาสมิง) อ.เขาสมิง      
เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน ค่าทองแดง (Cu) ค่าตะกั่ว (Pb) และค่านิกเกิล (Ni) 
  จุดที่ 2 TR 2 สะพานวัดท่าประดู่ (ทางหลวงหมายเลข 3494) อ.เขาสมิง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน 
ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Cr) ค่าทองแดง (Cu)  ค่าตะกั่ว (Pb) และค่านิกเกิล (Ni)  
  จุดที่ 3 TR 3 สะพานบ้านท่าแพ (ถนนสุขุมวิท สนามกอล์ฟ เอ็มสอง) อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอน
ดิน ค่าปรอท (Hg) ค่าโครเมียมทั้งหมด(Total Cr) ค่าทองแดง (Cu)  ค่าตะกั่ว (Pb) และค่านิกเกิล (Ni)  
  จุดที่ 4 TR 4ปากน้้าด่านเก่า (ศาลเจ้าพ่อขุ่นด่าน) ต.วังกระแจ อ.เมือง เฝ้าระวังโลหะหนักในตะกอนดิน     
ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Cr) และค่าตะกั่ว (Pb) 
 

4.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 4.3.1 เป้าหมาย ได้รับข้อมูลจากตรวจติดตามคุณภาพน้้าและตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาค
ตะวันออกประจ้าปี พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจุดเก็บตัวอย่างน้้า และด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าและ
ตะกอนดิน จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี (จ้านวนไม่น้อยกว่า 105 ตัวอย่าง และรายการวิเคราะห์ทดสอบต้องไม่น้อย
กว่า 2,091 รายการ)  

 4.3.2 ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 105 ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 2,091 รายการ ผลการด้าเนินงาน                    
จ้านวน 123 ตัวอย่าง 2,460 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32  โดยมีลายละเอียด
รายจังหวัดดังนี้     
  4.3.2.1 จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย จ้านวน 18 ตัวอย่าง  357 รายการ ผลการด้าเนินงาน จ้านวน 21 
ตัวอย่าง 420 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32   
  4.3.2.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย จ้านวน 10 ตัวอย่าง 204 รายการ ผลการด้าเนินงาน จ้านวน 12 
ตัวอย่าง 240 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
  4.3.2.3 จังหวัดนครนายก เป้าหมาย จ้านวน 10 ตัวอย่าง 204 รายการ ผลการด้าเนินงาน จ้านวน 12 
ตัวอย่าง 240 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
  4.3.2.4 จังหวัดสระแก้ว เป้าหมาย จ้านวน 15 ตัวอย่าง  306 รายการ ผลการด้าเนินงาน จ้านวน  18 ตัวอย่าง  
 360 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32    
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  4.3.2.5 จังหวัดชลบุรี เป้าหมาย จ้านวน 13 ตัวอย่าง 255 รายการ ผลการด้าเนินงาน จ้านวน 15 ตัวอย่าง         
300 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
   4.3.2.6 จังหวัดระยอง เป้าหมาย จ้านวน 18 ตัวอย่าง จ้านวน 357 รายการ ผลการด้าเนินงาน จ้านวน 21 
ตัวอย่าง  420 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
  4.3.2.7 จังหวัดจันทบุรี เป้าหมาย จ้านวน 10 ตัวอย่าง 204 รายการ ผลการด้าเนินงานจ้านวน จ้านวน 12 
ตัวอย่าง 240 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
  4.3.2.8 จังหวัดตราด เป้าหมาย เป้าหมาย จ้านวน 10 ตัวอย่าง 204 รายการ ผลการด้าเนินงานจ้านวน จ้านวน 
12 ตัวอย่าง 240 รายการ ผลการด้าเนินโครงการร้อยละ 117 เกินเป้าหมายร้อยละ 32 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.1 ผลการด้าเนินงานโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้า 
และตะกอนดินในแหล่งน้้าผิวดินพื้นที่ตะวันออกปีงบประมาณ 2560 
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ภาพที่ 4.2 เป้ามายการด้าเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าและตะกอนดิน               
ในแหล่งน้้าผิวดินพื้นที่ตะวันออกปีงบประมาณ 2560 (แบบรายการ) 
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