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โครงการพัฒนาแบบจ้าลองเชิงพื้นที่แบบพลวัตเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้้า
กรณีศึกษาแม่น้าเพชรบุรี
แม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำที่มีควำมยำวเพียง ๒๑๐ กิโลเมตร และไหลผ่ำนพืนที่จังหวัดเพชรบุรีเพียง
จังหวัดเดียว แต่ก็มีควำมส้ำคัญทังทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่ำงไรก็ตำม
จำกกำรที่คุณภำพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีได้เสื่อมโทรมลง โดยมีสำเหตุส้ำคัญมำจำกกำรปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูล
จำกภำคครัวเรือน เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม ลงสู่แหล่งน้ำ กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำดังกล่ำว นอกจำกจะ
ส่ งผลกระทบต่ อสั ต ว์น้ ำแล้ ว ประชำชนในลุ่ มน้ ำเพชรบุ รี ที่ต้ องใช้น้ ำเพื่ อ กำรอุป โภคและบริโภคก็ได้ รับ ควำม
เดือดร้อน ถึงแม้ว่ำหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้ อมภำคที่ ๘ (รำชบุรี) ได้เข้ำมำ
ด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของแม่น้ำเพชรบุรี อย่ำงไรก็ตำม กำรแก้ปัญหำเป็นไปด้วยควำมยำกล้ำบำก
อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำเพชรบุ รีที่เกิดขึนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี
ปัญหำกำรปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลจำกบ้ำนเรือน ชุมชน ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ยังไม่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ
ดังนัน เพื่อให้กำรจัดกำรปัญหำน้ำเสียในแม่น้ำเพชรบุรีเป็นไปในเชิงรุก สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำง
เบ็ดเสร็จ และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถปรับตัว หรือ รับมือกับปัญหำหรือเหตุกำรณ์เร่งด่วนที่อำจจะเกิดขึนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส้ำนั กงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๘ จึงได้เสนอโครงกำรพัฒนำแบบจ้ำลองเชิงพืนที่แบบพลวัต
(Dynamic Spatial Model) เพื่ อ ติ ดตำมและประเมิ น สถำนกำรณ์ คุ ณ ภำพน้ ำ กรณี ศึ ก ษำแม่น้ ำเพชรบุ รี ต่ อ
กองทุนสิ่ งแวดล้ อม และได้รับ กำรอนุ มัติโครงกำรในครำวกำรประชุมครังที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ สิ งหำคม
๒๕๕๕ วงเงิน ๔,๘๒๐,๔๔๐ บำท ระยะเวลำด้ำเนินกำร ๒ ปี (๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗)
โครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนำแบบจ้ำลองเชิงพืนที่แบบพลวัต (Dynamic Spatial Model) ใน
กำรศึกษำ พัฒนำ ติดตำม และประเมินสถำนกำรณ์คุณภำพน้ำ จำกแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน้ำทังที่ทรำบ (Point
sources) และไม่ทรำบแหล่งที่มำ (Non point sources) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี โดยจะเน้น
พิจำรณำตำมแนวทำง Activity-based Approach (ใช้กิจกรรมเป็นฐำน) เป็นหลัก
โครงกำรดังกล่ำวประกอบด้วย ๓ แผนงำน ได้แก่ แผนงำนที่ ๑ กำรทบทวนเอกสำรข้อมูลคุณภำพ
น้ำและเทคโนโลยีที่ใช้ในปั จจุบัน พร้อมก้ำหนดวิธีกำรในกระบวนกำรพัฒ นำข้อมูล กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำร
ปรับปรุงข้อมูล และกำรให้บริกำรข้อมูล แผนงำนที่ ๒ พัฒนำระบบแบบจ้ำลองเชิงพืนที่เพื่อติดตำมและประเมิน
สถำนกำรณ์คุณภำพน้ำ โดยระบบจะส่งผ่ำนข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพน้ำที่เกิดขึนให้กับหน่วยงำนในพืนที่
และแผนงำนที่ ๓ สร้ำงกรอบควำมคิดเชิงนโยบำยส้ำหรับผู้บริหำรเพื่อน้ำไปสู่กำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์ กำรแปลง
แผนสู่กำรปฏิบัติงำนในระดับท้องถิ่น/จังหวัด พร้อมทังยกระดับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเชิงพืนที่ โครงกำรดังกล่ำว
ให้ควำมส้ ำคัญกับ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทังทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนวิทยำศำสตร์ และกำรขับเคลื่อนในเชิง
นโยบำยในระดับพืนที่ โดยพืนที่ศึกษำจะเน้น ตำมแนวแม่น้ำเพชรบุรีรวมระยะทำงทังสิน ๒๑๐ กิโลเมตร โดยมี
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กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วยหน่วยงำนในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงำนภำยนอก และ
ประชำชน ที่ จ ะสำมำรถเข้ ำถึ งและใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำรบริห ำรจั ด กำรปั ญ หำคุ ณ ภำพน้ ำได้ อ ย่ ำงรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ
เมื่อสินสุดกำรด้ำเนินโครงกำร พบว่ำ ผลส้ำเร็จที่ส้ำคัญ ได้แก่ (๑) ด้ำนวิชำกำรและเทคนิค : ได้
แบบจ้ำลองเชิงพืนที่แบบพลวัติ ที่สำมำรถแสดงแผนที่แม่น้ำเพชรบุรีที่มีรำยละเอียดข้อมูลคุณภำพน้ำเปลี่ยนแปลง
ไปตำมเวลำ หรือน้ำเสนอข้อมูลแบบ real-time เพื่อกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์คุณภำพน้ำ แบบจ้ำลองนี
รับข้อมูลคุณภำพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีจำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ำอัตโนมัติ ๕ แห่ง และจำกชุดตรวจวัดคุณภำพ
น้ำแบบเคลื่ อนที่ ซึ่งสถำนี ตรวจวัดนันได้มีกำรติดตังอุปกรณ์ ตรวจวัดคุณ ภำพน้ำอัตโนมัติที่ตรวจค่ำ ออกซิเจน
ละลำยน้ ำ (Dissolve Oxygen: DO) ควำมเป็ น กรด-ด่ ำ ง อุ ณ หภู มิ ข องน้ ำ ค่ ำ ควำมน้ ำ ไฟฟ้ ำ ของน้ ำ ปริม ำณ
แอมโมเนีย ไนเตรท ระดับน้ำในแม่น้ำ (ณ จุ ดวัด) และอัตรำกำรไหลของน้ำ โดยจะตรวจวัดค่ำต่ำงๆดังกล่ำวทุก
๓๐ นำที โดยจะมีกำรปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภำพน้ำในสถำนีเหล่ำนีให้มีควำมถูกต้องตรงกันทังหมดเพื่อ
ควำมถูกต้องของข้อมูลอีกด้วย ทังยังมีระบบส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย General Packet Radio Service (GPRS) ที่
เชื่ อ มต่ อ กั บ ฐำนข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆในพื นที่ ได้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ส้ ำ นั ก งำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และ ส้ำนั กงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๘ (รำชบุรี) รวมทังยังมีกำร
เผยแพร่ข้อมูล ในรูป แบบแผนที่ โดยผู้ ใช้ สำมำรถเข้ำถึง ข้อมูลได้ทำงเว็บไซต์ http://reo๐๘pcef.mnre.go.th
(๒) ด้ำนนโยบำยและแผน: มีกำรจัดท้ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด้ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อน
ให้บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ที่ก้ำหนด รวมทังเพื่อให้ เกิดกำรขับเคลื่ อนกำรแก้ไขปัญ หำน้ำเสียในแม่น้ำเพชรบุรีอย่ำง
แท้จริง จึงได้มีกำรจัดท้ำแผนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำแม่น้ำเพชรบุรีอย่ำงมีส่วนร่วม และขยำยผลไปสู่ กำรจัดท้ำ
แผนปฏิบัติกำรท้องถิ่น (๓) ด้ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ: มีกำรด้ำเนินกำรจัดประชุมเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังคุณภำพ
น้ ำแม่น้ ำเพชรบุ รี รวมทั งมีกำรคัดเลื อกโรงเรีย นและชุมชนเพื่ อ อบรมให้ ควำมรู้และกำรปฏิ บัติ แก่ อปท.และ
โรงเรียนในกำรจัดกำรขยะและตรวจวัดคุณภำพน้ำ อย่ำงง่ำยเพื่อสนับสนุนให้เป็นชุมชนรักษ์น้ำ และโรงเรียนรักษ์
น้ำ (๔) ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของสำธำรณชน: ภำคส่วนต่ำงๆสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสถำนกำรณ์คุณภำพน้ำใน
แม่น้ำเพชรบุรีโดยผ่ำนเว็บไซต์ระบบติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์คุณภำพน้ำ แม่น้ำเพชรบุรี (http://reo๐๘
pcef.mnre.go.th) ซึ่งมีกำรแสดงข้อมูลคุณ ภำพน้ำให้ ประชำชนและผู้ สนใจรับทรำบโดยอิงกับแผนที่ Google
Earth
ปัจจัยควำมส้ำเร็จของโครงกำรที่ช่วยให้ กำรด้ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปตำมแผนงำน ระยะเวลำที่
ก้ำหนด ได้แก่ (๑) กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทังหน่วยงำนในระดับจังหวัด
และท้องถิ่น รวมทังกำรมีเครือข่ำยในพืนที่ลุ่ม แม่น้ำเพชรบุรีที่ มีควำมเข้มแข็ง จึงท้ำให้ ได้รับควำมร่วมมือเป็น
อย่ำงดี ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ภำคส่วนต่ำงๆเข้ำร่วมกิจกรรมกำรด้ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ ๓ ในกำรประชุมหำรือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทังจัดท้ำแผนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๕๙ ซึ่งเป็น
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กลไกในกำรขับเคลื่อนกำรแปลงแผนและนโยบำยด้ำนมลพิษและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสู่ กำรปฏิบัติในระดับ
ท้องถิ่น และชุม ชนบริเวณรอบๆ แม่น้ ำเพชรบุ รี โดยมีกำรบรรจุโครงกำรต่ำงๆทั งแนวรำบและแนวดิ่ง เข้ำใน
แผนกำรจัดกำรฯ ดังกล่ำว (๒) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆโดยกำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้ เครือข่ำยที่ ส นใจและต้องกำรแก้ไขปั ญ หำมลพิ ษทำงน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี อย่ำงแท้จริง เข้ำร่ว มกิจกรรมของ
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถยกระดับไปสู่กำรประสำนควำมร่วมมือของภำครัฐ เครือข่ำยและชุมชนในกำร
แก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพน้ำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึน

