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คานา
รายงานสถานการณ์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ปี 2563 ฉบั บ นี้ ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 12
(อุบลราชธานี) จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมและประเมินสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ความรับผิ ดชอบ
5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัด
อุบลราชธานี สาระสาคัญของรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่
สถานการณ์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ และการบริ ห ารจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อเป็ นข้ อมู ล ส าคั ญ ในการประเมิน สถานการณ์ วิ เ คราะห์ และวางแผน
ดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้น
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ขอขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานในฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม กาหนดแนวทาง และใช้ในการประกอบการตัดสินใจ พร้อมทั้งใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน
เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)
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บทสรุปสถานการณ์คุณภาพสิง่ แวดล้อมปี 2563
1. ปริมาณมูลฝอยชุมชน
ในปี พ.ศ. 2563 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ดาเนินการสารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด พบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2563 โดยเฉลี่ ยประมาณวันละ
4,388.91 ตันต่อวัน ซึ่งพบอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี มากที่สุด มีจานวน 1,800.67 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
41.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมาได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ และมุกดาหาร
คิดเป็นจานวน 1,380.0 , 511.71, 361.89 และ 334.64 ตันต่อวัน ตามลาดับ และมีปริมาณขยะที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 3,841.51 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 87.53 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ (Sanitary
Landfill) จานวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เทศบาลตาบลไก่คา จังหวัดอานาจเจริญ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลตาบลขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (พื้นที่เทศบาลตาบล
เมืองขุขันธ์) จังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
และสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ มีจานวน 125 แห่ง
2. สถานการณ์คุณภาพนาแหล่งนา
ปี พ.ศ. 2563 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่งน้า
สาคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้า จานวน 16 แหล่งน้า 51 สถานี จากการประเมินเกณฑ์คุณภาพน้ารายสถานี โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้าผิวดิน
(Water Quality Index : WQI) พบว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าส่วนใหญ่ มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี จานวน
8 แหล่งน้า (ร้อยละ 50) ได้แก่ ห้วยบางทราย ห้วยชะโนด ห้วยบังอี่ แม่น้าชี แม่น้ามูล ลาโดมใหญ่ ลาน้า
เสียว แม่น้าโขง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จานวน 7 แหล่งน้า (ร้อยละ 44) ได้แก่ ลาเซบาย ห้วยปลาแดก ห้วยขะยุง
ห้วยมุก ห้วยแข้ ลามูลน้อย ลาน้ากว้าง และเกณฑ์เสื่อมโทรม จานวน 1 แหล่งน้า (ร้อยละ 6) ได้แก่ ห้วยสาราญ
การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้าของแหล่งน้า พิจารณาจาก ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้าทั่วไป (WQI)
โดยการนาค่าของคุณภาพน้า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้า (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรก
ในรูปของสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria : TCB) แบคทีเรี ยกลุ่ มฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนี ย-ไนโตรเจน
(NH3-N) มาปรับเป็นคะแนน 0 – 100 โดยคุณภาพน้าแปรผันตามคะแนน คือ ค่าคะแนนยิ่งมาก คุณภาพน้ายิ่งดี
พบว่า คุณภาพน้าของแหล่งน้าในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ยกเว้น ห้วยแข้
ห้วยปลาแดก และลาโดมใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มของคุณภาพน้าดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากเทียบคุณภาพน้าในปี 2563
กับปี 2562 พบว่ามีแหล่งน้า จานวน 10 แหล่ง เริ่มที่จะมีคุณภาพน้าดีขึ้น
3. สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี จากสถานีตรวจวัด ณ ศูนย์
แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3 – 131
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยส่วนใหญ่จะมีค่าสูง เกิน
มาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมการ
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ปลูกพืชในฤดูถัดไป โดยมีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน จานวน 41 วัน จากการตรวจวัด
291 วัน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด และค่าสูงสุด (131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
พบในเดือนเมษายน 2563 สาหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10 ) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 7-164
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีจานวนวันที่มีค่ามาตรฐาน (สูง เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เ มตร)
จานวน 5 วัน จากการตรวจทั้งหมด 291 วัน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนก๊าซซัลเฟอร์ไ ดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานกาหนด ส่วนก๊าซโอโซน
(O3) ที่พบค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 8 ของ
จานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด
คุณภาพอากาศในพื้น ที่ จังหวั ดมุก ดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และอานาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2563
ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง
มิถุนายน 2563 พบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สูงเกินมาตรฐาน ร้อยละ 17 ของจานวนที่ตรวจวัด
ทั้งหมด ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซโอโซน (O3) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของประเทศไทย
4. สถานการณ์นาเสียชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 มีจังหวัดที่มีระบบบาบัดน้าเสีย ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี มีระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 2 แห่ง คือ ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี และ
เทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดยโสธร มีจานวน 1 แห่ง คือ ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองยโสธร
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี จ านวน 1 แห่ ง ได้ แ ก่ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ของเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร และจั ง ห วั ด
อานาจเจริญ มีจานวน 1 แห่ง ได้แก่ ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองอานาจเจริญ ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย จากการติดตามระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ยังสามารถเดินระบบได้ปกติ ยกเว้น ระบบ
บาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองยโสธรระบบมีปัญหาเดินระบบไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาสถานีสู บน้า
ชารุด
ปัญหาในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากในการก่อสร้างระบบฯ มีการ
คาดการณ์อัตราการเกิดน้าเสียที่สูงเกินความเป็ นจริง และยังต้องคิดเผื่อสาหรับการระบายน้าฝน รวมทั้งการ
ก่อสร้างระบบเพื่อรองรับน้าเสียในอนาคต 15-20 ปี ทาให้ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียได้รับการ
ออกแบบไว้มีขนาดใหญ่เกินความจาเป็น รวมถึง ขาดการใช้ประโยชน์เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรให้
คุ้มค่า อีกทั้งระบบบาบัดน้าเสียชุมชน ยังไม่เพียงพอกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังจะเห็นได้จากที่เมืองมีการขยายตัว
และการเจริญเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรมแต่การจัดการน้าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะ
มีระบบบาบัดน้าเสียในชุมชนระดับเทศบาลนครขนาดใหญ่แล้ว คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี แต่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้าเสียยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังไม่ครอบคลุม พื้นที่
ของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ส่วนชุมชนระดับเทศบาลเมืองอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง ไม่ เ ห็ น
ความสาคัญในการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าโดย
ไม่ผ่านการบาบัดและทาให้แหล่งน้าเสื่อมโทรม
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5. สถานการณ์แหล่งกาเนิดมลพิษ
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 12 จ านวน 5 จั ง หวั ด มี แ หล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ ตาม
กฎกระทรวงกาหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิ ติและข้อมูล การจัดทาบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 7 ประเภท มีจานวนทั้งสิ้น 1,497
แห่ ง โดยจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ มากที่ สุ ด จ านวน 601 แห่ ง รองลงมา ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร และอานาจเจริ ญ มีจานวน 496 แห่ง 169 แห่ง 142 แห่ง และ 89 แห่ง
ตามลาดับ
ตั้งแต่ปี 2556 -2563 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้ดาเนินการตรวจติดตามแหล่งกาเนิดมลพิษ
ไปทั้งหมด จานวน 388 แห่ง โดยในปี 2563 ดาเนินการตรวจติดตามแหล่งกาเนิดมลพิษ จานวน 55 แห่ง
ได้แก่ 1) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 11 แห่ง 2) อาคารบางประเภทและบางขนาด จานวน 29 แห่ง
3) โรงงานอุตสาหกรรม จานวน 15 แห่ง จากการเก็บตัวอย่างน้าน้าทิ้ง 45 แห่ง พบว่า มีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด จานวน 25 แห่ง และมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด จานวน 20
แห่ง
6. สถานการณ์การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 พบว่ามีปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งสิ้นจานวน 22 แห่ง พบว่า จังหวัดที่
มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาได้แก่ จังหวัด
อานาจเจริญ จานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27 จังหวัดยโสธร จานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18 จังหวัดศรีสะ
เกษ จานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14 และจังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5 แนวโน้มการเกิด
ปัญหาเรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ประชาชนได้รับผลกระทบด้านน้า
เสีย กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควัน ผลกระทบที่มีต่อประชาชนอยู่ในวงแคบ ไม่รุนแรง ไม่ส่งกระทบต่อคุณภาพ
แม่น้าสายหลักและสายรอง
ในการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านสิ่ ง แวดล้ อมดั ง กล่ าว มี ทั้ ง ปั ญ หาที่ อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเรื่องร้องเรียนที่อยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้ าที่ ตามกฎหมาย ซึ่ งในการด าเนิ นการเรื่ องร้ องเรี ยนที่ ไ ม่ อยู่ ในอ านาจหน้ า ที่ เป็ นการให้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการตรวจวิ เคราะห์ตั วอย่างด้ านสิ่ง แวดล้อม การให้คาแนะนาด้านวิชาการ หรือสนับสนุนการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหา ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามอานาจหน้าที่
7. ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญในพืนที่
7.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อนาเกิดการปนเปื้อนของเหลวลักษณะคล้ายนามันเบนซิน
พืนที่ตาบลยางใหญ่ อาเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดาเนินการสารวจบ่อน้าโดยรอบ
พื้นที่ที่มีการปนเปื้อน เพื่อทาการศึกษาระดับน้าใต้ดิน และทิศทางการไหลของน้าใต้ดิน ตรวจสอบสภาพ
ภูมิประเทศและธรณีวิทยาในพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ ลักษณะทางกายภาพของเหลวพบว่า มีสีส้มอมเหลือง กลิ่น
ค่อนข้างฉุนคล้ายกลิ่นน้ามัน ตรวจวัดคุณภาพน้าเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างน้าบ่อตื้น ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ
โดยกองจั ด การคุ ณ ภาพน้ า พบว่ า บ่ อ น้ าตื้ น ที่ มี ก ารปนเปื้ อ นของชาวบ้ า นทั้ ง 2 บ่ อ มี ก ารปนเปื้ อ น
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Dichloroethane (1,2-ไดคลอโรอีเทน) และ Benzene (เบนซีน) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน ไม่ควร
นามาใช้อุปโภคบริโภค สามารถระบุได้ว่า บ่อทั้ง 2 บ่อ มีการปนเปื้อนของน้ามัน ที่มีแหล่งต้นกาเนิดของน้ามัน
มาจากสถานีบริการน้ามันที่พบการรั่วของน้ามันบริเวณหัวจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้าใต้ดิน
ไหลจากทางด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ โดยแหล่งต้นกาเนิดของสารปนเปื้อ นนั้นมาจากทางทิศใต้ของบ่อน้ า
ทั้งนี้ สถานีบริการน้ามันดังกล่าวได้ดาเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วซึมน้ามันแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563
7.2 การตรวจสอบการปนเปื้ อ นของโลหะหนั ก จากการประกอบกิ จ การถอดแยก ซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพืนที่แหล่งชุมชน ปี 2563 (ตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ร่วมกับกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ติ ด ตามตรวจสอบการปนเปื้ อ นของโลหะหนั ก จากการประกอบกิ จ การถอดแยกซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์ในแหล่งชุมชน ตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการประกอบกิจการถอด
แยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 68 ราย โดยมีซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณวันละ 1 ตัน ในแหล่งชุมชน ตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้
ตรวจวั ด การปนเปื้ อ นของโลหะหนั ก ในตั ว อย่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยเครื่ อ งวิ เ คราะห์ โ ลหะหนั ก แบบพกพา
Handheld X-Ray Fluorescence (XRF) พบว่า ตัวอย่างดินบริเวณบ้านที่มีการถอดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้า
จานวน 6 จุด ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อาทิ โครเมียม ตะกั่ว แมงกานีส และทองแดง
โดยค่าที่ตรวจพบทั้งหมดต่ากว่ามาตรฐานอ้างอิง ตัวอย่างดินบริเวณแปลงเกษตร จานวน 2 จุด ตรวจพบการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อาทิ โครเมียม ตะกั่ว แมงกานีส และทองแดง โดยค่าที่ตรวจพบทั้งหมดต่า
กว่ามาตรฐานอ้างอิง และตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งน้าต่างๆ จานวน 2 จุด ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะ
หนัก ได้แก่ ตะกั่ว แมงกานีส นิกเกิล สังกะสี และทองแดง โดยค่าที่ตรวจพบว่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง
ยกเว้น ทองแดงพบว่า เกินเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 1 จุด

8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
8.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO
14001:2015)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้จัดทาโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001
สานักงานสิ่ง แวดล้อมภาคที่ 12 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 จนถึง ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกับความ
รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม
กับการพัฒนาองค์กร และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่ง แวดล้อม ซึ่ง ประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อม การดาเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทาให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

VI

8.2 การดาเนินงานระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :
2017
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 มีการจัดระบบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุก
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบบริ ห ารงานของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ได้ มี ก ารน าไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพจนได้รับการรับรองให้คงความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง เน้นการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าแหล่งน้าผิวดิน น้าเสีย/น้าทิ้ง น้าอุปโภค/บริโภค น้าตัวอย่างจากกิจกรรมทดสอบความ
ชานาญห้องปฏิบัติการ และอากาศ มีศักยภาพในการ ตรวจวิเคราะห์ ถึง 1,000 ตัวอย่างต่อปี ในปี พ.ศ. 2563
มีการ ตรวจวิเคราะห์ ทั้งสิ้น 708 ตัวอย่าง คิดเป็น 12,953 พารามิเตอร์ และมีแนวโน้มว่าจานวนตัวอย่างด้าน
สิ่งแวดล้อมและผู้รับบริการต่อปีจะเพิ่มมากขึ้น
8.3 กิจกรรมการใช้ตู้ “ถุงวนใช้” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และบริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จากัด และร้าน 7-Eleven ได้ร่วมมือกัน
ในการดูแลรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มในพื้น ที่ม าโดยตลอด ได้จัดกิจกรรม ความร่วมมือรณรงค์ก ารวนใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้วขึ้น ด้วยการเปิดตัวตู้ถุงวนใช้ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติกที่จะ
นาส่งกาจัด ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และเป็นการใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติกหูหิ้วให้คุ้มค่ามากที่สุด ด้วย
การนาถุงที่มีสภาพดี สะอาด จากนั้นพับแล้วนาไปหย่อนลงในตู้ถุงวนใช้หน้าร้าน 7-Eleven และช่วยกันนา
ถุง พลาสติก หูหิ้วจากตู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ นาตู้ถุง วนใช้ไ ปวางให้บริการประชาชนหน้าร้าน 7-eleven
ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ สาขาราชบุตร สาขาถนนคลังอาวุธ สาขาสุขาอุปถัมภ์ สาขาห้วยวังนอง และสาขาบ้าน
นาควาย อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
8.4 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพนาประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้าดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี
2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าปี 2558-2569 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าอุปโภค
บริโภคที่ได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้สารวจและ
เก็บตัวอย่างน้าประปาจากระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด (จาก 5 จังหวัด) จานวน 84 แห่ง
คัดเลือกระบบประปาหมู่ บ้านจากการสารวจ จานวน 39 แห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพน้ าตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย 2553 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าจากระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า ระบบประปา
หมู่บ้านที่คุณภาพน้าประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีจานวน 26 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้ านที่คุณภาพน้าประปา
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีจานวน 13 แห่ง
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บทที่ 1
ข้อมูลพืนฐานทั่วไป
1.1 ที่ตังและอาณาเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) : สสภ.12 ประกอบด้วยพื้นที่
5 จัง หวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จัง หวัดยโสธร จัง หวัดมุกดาหาร จัง หวัดศรีสะเกษ จัง หวัด
อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี แสดงดังรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
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สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ตั้งอยู่ เลขที่ 430 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ และ
จัง หวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างละติจูดที่ 103 ° 47' ถึง ละติจูดที่ 105 ° 40' และ ลองติจูดที่ 14 ° 10' ถึง
ลองติจูดที่ 16 ° 55' โดยมีพื้นที่โดยรวม 36,277 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จั งหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ
จังหวัดอานาจเจริญ 3,161 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่
เขตจังหวัดอุบลราชธานี, อานาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขต
ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ 250 กิโลเมตร รวม
ระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศ ทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร มีที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์
ทิศใต้

ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวเทือกเขาบรรทัด

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบตามระบบการจัดการลุ่มน้าจัดอยู่ใน 3 ลุ่มน้าหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ามูล ลุ่มน้าชี และ
ลุ่มน้าโขง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ามูล คิดเป็นร้อยละ 72.43 พื้นที่ลุ่มน้าโขงคิดเป็นร้อยละ 20.03 และ
พื้นที่ลุ่มน้าชี คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของพื้นที่ (รูปที่ 1.2)
สสภ.12

จ้ำนวนลุ่มน้้ำย่อย

ร้อยละของพืน้ ที่

รูปที่ 1.2 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและขอบเขตลุ่มน้าหลัก และลุ่มน้าย่อยในพื้นที่สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

2

ตารางที่ 1 รายละเอียดของลุ่มน้าสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่ สสภ.12

ที่มา:
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จังหวัดมุกดาหาร
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงของ
แนวเทือกเขา ภูพาน ส่วนทางทิศตะวันออกเรื่อยลงไปถึง
ตอนใต้มีสภาพเป็นที่ราบลอนลาดเล็ กน้อยถึง ลอนชั น
(Rolling Plain) จากตอนกลางของจังหวัดเรื่อยไปทาง
ทิศตะวันออกจดแม่น้าโขง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้าง
ราบเรี ย บถึ ง เป็ น ที่ ร าบลอนลาดเล็ ก น้ อ ย มี ล าห้ ว ยที่
สาคัญที่ไหลจากทางทิศตะวันตกไปรวมกับแม่น้าโขงทาง
ทิศตะวันออก ได้แก่ ห้วยมุก ห้วยบังอี่ ห้วยบังทราย ห้วย
ชะโนด ห้วยทราย ห้วยชิงชัน พื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับสูง
กว่าระดับน้าทะเลปานกลาง ประมาณ 289 เมตร
จังหวัดยโสธร
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร มีลักษณะ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออกด้านเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเทือกเขาภูพานมีสภาพป่าและมีแหล่งน้าขนาดใหญ่
ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ลาโพง ลาเซบาย ส่วนด้าน
ใต้ เป็นที่ราบลุ่มต่าสลับซับซ้อนกั บสันดินริมน้ามีแหล่ งน้ า
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ลาน้ายัง ลาทวน และแม่น้าชี ไหลผ่าน
ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเค็ ม มีหนอง บึง
ลาห้วย และแหล่งน้าขนาดเล็กอยู่ทั่วไปพื้นที่อยู่ในลุ่ มน้าชี
ลุ่มน้ามูล และบางส่วนอยู่ในลุ่มน้าโขง

จังหวัดศรีสะเกษ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด ศรีสะเกษ ทาง
ตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มลอนลาด มี
ระดับความสูงระหว่าง 150-200 เมตรจากระดับน้าทะเล
ปานกลาง มีลาน้าหลายสายไหลผ่านพื้นที่ราบนี้ลงไปยัง
แม่น้ามูล ลาน้าสายสาคัญได้แก่ ห้วยทับทัน ห้วยสาราญ
และห้วยขะยุง ตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรัก ซึ่ง ทอดตั ว ใน
แนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทย
กับกัมพูชา ยาว 127 กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดในจั ง หวั ด
ชื่อ "พนมตาเมือน" สูง 673 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
โดยตั้งอยู่ในเขตอาเภอกันทรลักษ์ จากเขาพนมตาเมือนนี้
พื้นที่ค่อย ๆ ลาดต่าลงไปทางเหนือเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ามูล
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จังหวัดอานาจเจริญ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
โดยทั่ ว ไปเป็ น ที่ ลุ่ ม มี เ นิ น เขาเตี้ ย ๆ ทอดยาวไปจดจั ง หวั ด
อุบลราชธานี สภาพดินโดยทั่วไป มีลักษณะเป็น ดินร่วนปน
ทรายและดิ น ลู ก รั ง บางส่ ว น พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ สู ง กว่ า
ระดับน้าทะเลปานกลาง ประมาณ 227 ฟุต (68 เมตร)

จังหวัดอุบลราชธานี
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราช (Korat basin) อยู่สูง
จากระดับน้าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร
(227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็น ที่ สูงต่า มีแม่น้าโขงเป็ น
แ น ว เ ข ต กั้ น จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี กั บ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มี แม่ น้ าชี ไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ามูล ซึ่ง ไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิ ศ ตะวันตกมายั ง
ทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่อาเภอโขงเจียม และมี
ล าน้ าใหญ่ ๆ อี กหลายสาย ได้ แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่
ลาโดมน้อย มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดน
ตอนใต้ที่สาคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก
ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูช า ภู เขา
และเนินเขาในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขายอดตัดหรือภูเขา
ยอดป้านมีไหล่เขาและสันเขาคล้ายเส้นตรงไม่แหลมขรุขระ
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด รองรั บ ด้ ว ยหิ น ชุ ด โคราชซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หิ น ทราย ทรายแป้ ง และ
หินดินดาน
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1.2 ขอบเขตการปกครอง
แบ่งระบบการปกครองออกเป็น 2 ส่วนที่สาคัญ คือ
1) ขอบเขตการปกครองส่วนภูมิภาค
การปกครองส่ วนภู มิ ภาคของพื้ นที่ รั บผิ ดชอบของส านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 12 (อุ บลราชธานี )
(มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี) แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อาเภอ 606 ตาบล
และ 7,394 หมู่บ้าน
ตารางที่ 1.1 ขอบเขตการปกครองส่วนภูมิภาคในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
จังหวัด
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม

ตาบล

อาเภอ

หมู่บ้าน

53
78
206
56
219
612

7
9
22
7
25
70

526
885
2,626
653
2,704
7,394

ที่มา: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2560
2) ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 9 แห่ง เทศบาลตาบล 159 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 489 แห่ง รวมมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งหมด 663 แห่ง (ตารางที่ 1.2)
ตารางที่ 1.2 ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
จังหวัด
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม

พืนที่
(ตร.กม)
4,340
4,162
8,840
3,161
15,774
36,277

อบจ.
1
1
1
1
1
5

ทน.
1
1

อปท. (แห่ง)
ทม.
1
1
2
1
4
9

ทต.
24
23
35
23
54
159

อบต.
29
63
179
39
179
489

รวม
55
88
217
64
239
663

ที่มา: (http://www.dla.go.th/work/abt/ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
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้ ที่ สสภ.12 ปี 2563
ประชากรในพืน
1.3 จานวนประชากร
ประชากรประเทศไทย ปี 2563

ประชากรในพืนที่ สสภ.12 ปี 2563

2,288,398 คน 2,298,485 คน

4,586,883 คน

แนวโน้มลดลงทุกจังหวัด
หญิง
ชาย

>

ลดลง 33,033 คน
จากปี 62

มุกดาหาร

ยโสธร

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี ประชากรมากสุดอันดับ
ศรีสะเกษอันดับ

 ของประเทศ

อานาจเจริญ

อุบลราชธานี



สัดส่วนประชากรปี 2563 (%)

จานวนจังหวัด

ระดับภาค

ระดับประเทศ

ความหนาแน่นของประชากร
คน/ตร.กม

ที่มา : ประกาศสานักทะเบียนกลาง เรื่อง จานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 21 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
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1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะอากาศภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ด อยู่ ภ ายในเขตภู มิ อ ากาศแบบทุ่ ง หญ้ า เมื อ งร้ อ น
(Tropical Savanna Climate: AW) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศแบบสะวันนา ซึ่ง เป็นลักษณะ
อากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2
ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู
คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน
1. ฤดู ห น า ว ( Winter Season) รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่พัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง อากาศหนาวเย็ นที่ สุ ดอยู่
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากมีฝน
ลดน้อยลงอย่างมาก และส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย

N

2. ฤดูฝน (Rainy Season) ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พั ดน า
ความชื้นจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเข้ า
มาปกคลุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลของร่ องความกด
อากาศต่ าหรื อ ร่ อ งมรสุ ม (Low Pressure
Trough or Monsoon Trough) พาดผ่ า น
ท าให้ เ ริ่ ม มี ฝ นตกชุ ก ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ น
พฤษภาคมเป็นต้นไป

3. ฤดู ร้ อ น (Summer Season) ลมที่ พั ด ปก
คลุ ม ในฤดู นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลมใต้ และลมตะวั น ตก และ
มั ก จะมี ห ย่ อ มความกดอากาศต่ าเนื่ อ งจากความร้ อ น
(Heat Low) ปกคลุ ม ตลอดฤดู ท าให้ มี อ ากาศร้ อ น
โดยทั่วไป บางวันมีอากาศร้อนจัด (อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่
39 องศาเซลเซี ย สขึ้ น ไป) เดื อ นเมษายนเป็ น เดื อ นที่ มี
อากาศร้อนมากที่สุด ในฤดูนี้จะมีบางช่วงที่มวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนแผ่ ลงมาปะทะกั บมวลอากาศร้ อ นที่ ป ก
คลุมอยู่ก่อนแล้ว ทาให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก
แรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย เราเรียกพายุชนิดนี้ว่า
พายุฤดูร้อน (Summer Storm) ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมี
ปริมาณน้อยมักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก
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ในปี 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 มีอุณหภูมิสูงในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของทางภาคตะวันออกเฉียงหนือ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 40.1240.7 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 40.7 องศาเซลเซียส และในช่วงเดือน
ธันวาคม-กุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่า กับ
18.2 องศาเซลเซียส (รูปที่ 1.3)

รูปที่ 1.3 กราฟแสดงอุณภูมิเฉลี่ยรายเดือนในปี พ.ศ. 2563
ในปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 มีปริมาณน้าฝนตกสะสมเฉลี่ย
เท่ากับ 1,371.56 มิลลิเมตรต่อ ปี พบว่า จัง หวัดอุบลราชธานี มีปริมาณฝนสะสมรายปี สูง ที่ สุ ด เท่า กั บ
1,595.1 มิลลิเมตรต่อปี เดือนที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเท่ากับ 439.4
มิลลิเมตร จังหวัดที่มีปริมาณฝนตกสะสมน้อยที่สุดคือ จังหวัดยโสธร เท่ากับ 1,099.2 มิลลิเมตรต่อปี ในปี
2563 มีปริมาณฝนตกสะสมน้อยกว่าปี พ.ศ. 2562 (รูปที่ 1.4)
จานวนวัน

รูปที่ 1.4 กราฟแสดงปริมาณน้าฝนรายเดือน และจานวนวันที่ฝนตกรายเดือน ในปี พ.ศ. 2563
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563
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บทที่ 2
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
2.1.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอย
1) ปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยในพืนที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ
จัง หวัดอุบลราชธานี และอานาจเจริญ มีปริมาณขยะเกิ ดขึ้น รวมทั้ง สิ้น 4,388.91 ตันต่อ วัน โดย จัง หวัด
อุบลราชธานี มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากที่สุด จานวน 1,800.67 ตันต่อวัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ
ยโสธร อานาจเจริญ และมุกดาหาร คิดเป็นจานวน 1,380.0 , 511.71, 361.89 และ 334.64 ตันต่อวัน
ตามลาดับ และมีปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 3,841.51 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 87.53 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 2.1 และรูปที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ปี 2563
พืน้ ที่
ดาเนินการ
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณขยะ
ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น มูลฝอยที่กาจัด
ปี 2563 (ตัน/วัน) ถูกต้อง (ตัน/วัน)
334.64
511.71
1,380.00
1,800.67
361.89
4,388.91

65.68
163.00
350.99
50.13
629.80

ปริมาณขยะมูลฝอย
ร้อยละ
ที่นากลับมาใช้
ประโยชน์ (ตัน/วัน)

ปริมาณขยะมูลฝอย
ร้อยละ ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง (ตัน/วัน)

ร้อยละ

0.00
12.84
11.81
19.49
13.85
14.35

82.21
74.71
78.77
66.81
73.01
73.18

82.21
87.55
90.58
86.30
86.86
87.53

275.11
382.31
1,087.00
1,203.07
264.22
3,211.71

ตัน/วัน
2000

ร้อยละ
82.21

1800

74.71

78.77

1,800.67

1,380.00

1400

90
80

73.01

1600

275.11
447.99
1,250.00
1,554.06
314.35
3,841.51

66.81

70
60

1200

50

1000
40

800
600
400
200
0

511.71

1,087.00

19.49

334.64
275.11
0
มุกดาหาร
มูลฝอยที่เกิดขึ้น 2563
ร้อยละของมูลฝอยที่ถูกกาจัด

12.84
382.31

30

1,203.07

11.81

361.89

20

13.85
264.22

10
0

ยโสธร

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ที่นากลับมาใช้ประโยชน์
ร้อยละของการนามาใช้ประโยชน์

มูลฝอยที่กาจัดถูกต้อง

อานาจเจริญ

รูปที่ 2.1
กราฟแสดงปริมาณและการจัดการ
ขยะมูลฝอย ในพื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

2) การบริหารจัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
การบริ ห ารจั ด การสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย ในปี 2563 ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 12 ได้
ดาเนินการและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสิ้น 132 แห่ง โดยเป็นสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ จานวน
7 แห่ง และสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ จานวน 125 แห่ง (รูปที่ 2.2 และตารางที่ 2.2)
ทั้ ง นี้ โดยส่ ว นใหญ่ เป็ น การด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การโดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้นที่
รับผิดชอบด้วยตนเอง และมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเพียง 2 แห่ง ที่มีการจัดจ้างเอกชนในการดาเนินงาน
10
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รูปที่ 2.2 แสดงที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
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รูปที่ 2.2 แผนที่แสดงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดฃอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
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ตารางที่ 2.2 แสดงจานวนสถานที่กาจัดขยะมูล ในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

จังหวัด
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
รวม

สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
ภาครัฐ
0
1
3
2
1
7

สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เอกชน
0
0
0
0
0
0

สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
ภาครัฐ
10
32
27
44
10
123

สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เอกชน
0
1
1
0
0
2

รวม
10
34
31
46
11
132

3) สถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ
จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไ ด้รับ
งบประมาณการก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น 10 แห่ง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบ
กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ แต่ส่วนใหญ่ยังมีการบริหารจัดการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเท
กองโดยไม่บดอัดขยะมูลฝอย การไม่กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินทุกวัน ทั้ง นี้ มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพดี 3 ระบบ คือ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชาราบ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีระบบ
กาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพพอใช้ 3 ระบบ คือ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ระบบ
กาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ทต.ขุขันธ์) และระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบล
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง 1 ระบบ คือ
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลไก่คา จังหวัดอานาจเจริญ
นอกจากนี้ ในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ยังมีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถ
เปิดใช้งานได้อีก 3 ระบบ คือ
1. โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF)
และปุย๋ อินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลเสียว อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง (งบประมาณปี พ.ศ. 2559 จานวน 54.799 ล้านบาท )
2. ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานี (งบประมาณปี 2537-2544 จานวน 72.29
ล้านบาท) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต่อต้านและคัดค้านการเข้าดาเนินงาน
3. ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมื องเดชอุดม จัง หวัดอุบลราชธานี (งบประมาณปี 2552
จ านวน 78.80 ล้ า นบาท) เนื่ อ งจากประชาชนในพื้ น ที่ ต่ อ ต้ า นและคั ด ค้ า นการเข้ า ด าเนิ น งานและ
ศาลปกครองสูงสุด มีคาพิพากษาไม่ให้เข้าใช้พื้นที่ในส่วนที่ไม่ได้รับการอนุญาต
สามารถสรุปศักยภาพในการกาจัดขยะของสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการในพื้ นที่สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ดังแสดงในตารางที่ 2.3

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563
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ตารางที่ 2.3 แสดงศักยภาพของระบบกาจัด ขยะมูล ฝอยที่ถูก ต้องตามหลักสุ ขาภิ บาลในพื้นที่รับ ผิ ด ชอบ
ของ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ทม.วารินชาราบ
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ทม.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
ทม.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ (ทต.ขุขันธ์)
ทม.ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
ทม.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
ทต.ไก่คา อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ
อบต.เสียว อ.เบญจลักษ์
จ.ศรีสะเกษ

SL

ปริมาณขยะ
ที่เข้าระบบฯ
(ตัน/วัน)
330

กาลังผลิต
RDF
(ตัน/วัน)
-

มีขยะเก่า 1,000,000 ตัน

SL

32

-

มีขยะเก่า 58,632 ตัน

SL, IMT และ
RDF
RDF

100

80

มีขยะเก่า 400,000 ตัน

6-8

20

มีขยะเก่า 25,000 ตัน

SL
SL , IMT และ
RDF
SL

15
80

-

มีขยะเก่า 25,000 ตัน
มีขยะเก่า 240,000 ตัน

50

-

มีขยะเก่า 300,000 ตัน

SL

50

-

มีขยะเก่า 110,000 ตัน

RDF

-

20

อยู่ระหว่างการก่อสร้างสัญญา
(มิ.ย.62-ก.ค.63)
** ครบกาหนดสัญญา แต่มี
ความคืบหน้า เพียงร้อยละ 15
2,133,632 ตัน

ประเภทระบบ

ปริมาณขยะสะสมในบ่อรวมทังหมด
หมายเหตุ :

หมายเหตุ

1. SL = การฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill)
2. IMT = การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานครบวงจร : (Integrated Solid Waste Management Technology)
3. RDF = Refuse Derived Fuel

4) สถานที่กาจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 มีสถานที่กาจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ
ทั้งสิ้น 125 แห่ง โดยเป็นการกาจัดแบบเทกอง (Open dump) การเผากลางแจ้ง และการเผาในเตาเผาขนาด
เล็ก รวมทั้ง ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัง หวัดมุกดาหาร ซึ่ง ได้รับงบประมาณการ
ก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลจากงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ในระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2541 จานวน 47.89 ล้านบาท ก่อสร้างแล้ว เสร็จและเริ่มเปิดใช้ง าน ในปี พ.ศ.
2542 แต่ใน ปี พ.ศ. 2563 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดระบบกาจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นระบบการกาจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากมีปริมาณ
ขยะเข้าสู่ระบบกาจัดเกินศักยภาพของระบบฯ แต่ก็ยัง มีการเดินระบบตามปกติ เพราะจังหวัดมุกดาหารมี
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ ที่มีการทา MOU
ร่วมกันไว้ ยังคงนาขยะมากาจัด ทาให้การดาเนินงานและการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ถึงแม้เทศบาลฯ จะมีดินสารองที่ใ ช้ ในการฝัง กลบ แต่ก็ไ ม่สามารถฝัง กลบด้ว ยดิน ทุ ก วั น
เนื่องจากปริมาณขยะมีปริมาณมากเกินความสามารถในการรองรับและบริหารจัดการ ส่วนบ่อบาบัด น้าเสีย
จากขยะไม่สามารถใช้งานได้
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563
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จากการดาเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสถานที่กาจัดขยะมู ลฝอยให้ถูกหลัก
วิชาการ โดยการติดตามตรวจสอบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะในการ
ปรั บ ปรุ ง ตลอดจนการส่ ง เสริม ศั กยภาพของเจ้ า หน้า ที่ ใ นการบริห ารจั ด การสถานที่ กาจั ด ขยะมูล ฝอยให้
ถูกหลักวิชาการยิ่งขึ้น พบว่ามีสถานที่กาจัดขยะทั้งสิ้น 19 แห่ง ที่ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ดังแสดงในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 แสดงผลการนาข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการบริหารจัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ
จังหวัด
มุกดาหาร

สถานที่กาจัดขยะ
ทต.ดงหลวง
ทต.หนองแคน
ทต.ดอนตาล
ทต.คาชะอี

ศรีสะเกษ

ทต.น้าคา
อบต.ยาง

ผลการปรับปรุง
ปิดสถานที่กาจัดขยะ/โดยการนาส่งสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ
(ทม.มุกดาหาร)
ปิดสถานที่กาจัดขยะ/โดยการนาส่งสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ
(ทม.มุกดาหาร)
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบรวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบรวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
รวม
ปิดสถานที่กาจัดขยะ/โดยการนาส่งสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ
(ทม.ศรีสะเกษ)
ปิดสถานที่กาจัดขยะ/โดยการนาส่งสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ
(ทม.ศรีสะเกษ)
ปิดสถานที่กาจัดขยะ/โดยการบริหารจัดการด้วยระบบ 3 RS

ประชาชน
ได้ประโยชน์
(คน)
10,596
6,965
2,725
6,932
27,218
9,101
6,605

อบต.เหล่ากวาง
(2 แห่ง)
อบต.ห้วยทับทัน ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ เป็น
ระบบเตาเผาขยะ(จากการใช้บัญชีนวัตกรรม)
ทต.ขุขันธ์
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยก่อสร้างสถานที่กาจัดที่ขยะถูกหลักวิชาการ ด้วย
วิธีการฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill)
อานาจเจริญ ทต.ศิริเสนางค์
อบต.จานลาน
ยโสธร

อบต.ค้อวัง
ทต.ทรายมูล
ทต.กุดชุม
อบต.คูเมือง
อบต.เขื่องคา

อุบลราชธานี

ทต.เขมราฐ
ทต.เขื่องใน

4,526
5,483
41,246
6,842

ปิดสถานที่กาจัดขยะ/โดยการนาส่งสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ (ทต.ไก่คา)

ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
รวม
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
รวม
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบรวบรวมน้าชะขยะ งดการเผา
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ/โดยการนาส่งสถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ
(ทม.วารินชาราบ)
รวม
รวมทังสิน 5 จังหวัด

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563
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10,871
29,044
175,524
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2.1.2 การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้ดาเนินการประสานติดตามการบริหารจัดการขยะของเสีย
อันตรายชุมชน ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 5 จังหวัด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน
พบว่า ทั้ง 5 จังหวัด มีกิจกรรมการคัดแยก และรวบรวมขยะอันตรายชุมชนนาส่งไปกาจัดทั้ง 5 จังหวัด ส่งผล
ให้มีปริมาณขยะอันตรายในพื้นที่ลดลง เนื่องจากมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการดาเนินงานด้านจั ดการขยะ
อันตรายชุมชนมาอย่างต่อเนื่องแต่ในบางปีมีปริมาณขยะอันตรายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ดาเนินการคัดแยกและ
รวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวม จังหวัดอุบลราชานี มีการดาเนินการคัดแยกและรวบรวมขยะของเสียอันตรายชุม ชน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา (รูปที่ 2.3) ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีการรวบรวม
ปริมาณขยะของเสียอันตรายชุมชนและส่งไปกาจัดได้มากที่สุด สาหรับการดาเนินการคัดแยกและรวบรวมขยะ
ของเสียอันตรายชุมชน ในปี 2563 ในแต่ละจังหวัด รายละเอียด ดังนี้
1. จังหวัดมุกดาหาร ดาเนินการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
นาส่งไปกาจัด จานวนทั้งสิ้น 2,957.67 กิโลกรัม (มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ณ เต็นท์ชั่วคราวหลัง
อาคารเวทีกลางแจ้ง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร)
2. จังหวัดยโสธร ดาเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ณ จุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ศูนย์ซ่อมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จานวนทั้งสิ้น 3,975 กิโลกรัม (ณ วันที่ 15 เมษายน 2563)
3. จังหวัดศรีสะเกษ ดาเนินการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563/27 เมษายน 2563/31 กรกฎาคม
2563/4 สิงหาคม 2563 โดยรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนนาส่งไปกาจัด จานวนทั้งสิ้น 27,950.00 กิโลกรัม
(มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
4. จังหวัดอานาจเจริญ ดาเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ณ ศูนย์กาจัดขยะเทศบาลตาบล
ไก่คา จังหวัดอานาจเจริญ จานวนทั้งสิ้น 1,729.30 กิโลกรัม (ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)
5. จังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนนาส่งไปกาจัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2563 จานวน 16,000 กิโลกรัม และครั้ง ที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิง หาคม 2563 จานวน 8,000
กิโลกรัม รวมทั้งสิ้นจานวน 24,000 กิโลกรัม (มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ณ ศูนย์ซ่อมบารุง อบจ.
อุบลราชธานี สนามกีฬาทุ่งบูรพาจังหวัดอุบลราชธานี)

รูปที่ 2.3 แผนภูมิแสดงปริมาณขยะอันตรายชุมชนทั้ง 5 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
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จากแผนภูมิแท่งข้างต้นแสดงถึงการจัดการขยะอันตรายชุมชน ทั้ง 5 จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมการคัดแยก รวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนนาส่งไปกาจัดทั้ง 5 จังหวัด พบว่ามีปริมาณขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ลดลง เนื่องจากมีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการดาเนินงานด้านจัดการขยะอันตรายชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่า ในบางปี มีปริมาณ
ขยะอันตรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการคัดแยกรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวมหรือศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุ มชน
จังหวัดเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีการนาส่งไปกาจัด จึงมีผลให้ปริมาณขยะอันตรายเพิ่มขึ้นในปีนั้น แต่อย่างไรก็ดีควรจะ
กระตุ้นตระหนักรู้ด้วยการเผยแพร่แนวทางการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนที่ถูกวิธี และรณรงค์ให้มีการจัดการ
และนาส่งขยะอันตรายชุมชนไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด เพื่อให้การ
จัดการขยะอันตรายชุมชนเป็นระบบ ถูกต้องและปลอดภัย

รูปที่ 2.4 กราฟแสดงปริมาณขยะอันตรายชุมชนแยกรายจังหวัด
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2.1.3 การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนคุณภาพนาใต้ดินจากระบบกาจัดขยะมูลฝอย ประจาปี 2563
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อมภาคที่ 12 ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพน้าจากระบบกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อติดตามคุณภาพน้าใต้ดินที่อาจได้รับผลกระทบการปนเปื้อนจาก
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย โดยเก็บตัวอย่างน้าใต้ดินในบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดินของระบบกาจัดขยะ
ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าตามมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง จากระบบบาบัด
น้าเสียของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ตามคุณภาพน้าตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงาน รวมทั้ง
การสารวจสภาพทั่วไปของระบบกาจัดขยะมูลฝอยโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ทาให้สามารถถ่ายภาพ
มุมสูงสภาพทั่วไปของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยได้ทั่วถึงและมีความชัดเจน ได้ข้อมูล Real time และสามารถ
เก็บข้อมูลในบริเวณที่คนไม่สามารถเข้าไปได้ (รูปที่ 2.5)

รูปที่ 2.5 แสดงตาแหน่งที่ตั้งสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ถ่ายภาพโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
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ดาเนินการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนคุณภาพน้าใต้ดินจากระบบกาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่
รับผิดชอบ จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี เป็น
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) จานวน 5 แห่ง แบบผสมผสาน (Intergrated
Solid Waste Management Technology : IMT) จานวน 2 แห่ง และ แบบผลิตขยะเป็นเชื้อเพลิง (Refuse
Derived Fuel : RDF) จานวน 2 แหง โดยได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าในบ่อสังเกตการณ์น้าใต้ดิน ทั้งหมด 24
ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างน้าในบ่อบาบัดน้าชะขยะ จานวน 9 ตัวอย่าง โดยเก็บน้าเสียในบ่อบาบัดบ่อแรกและบ่อ
สุดท้ายที่มีการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม สามารถสรุปการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้าใต้ดินและ
น้าชะขยะในระบบบาบัดน้าชะขยะได้ดังตารางที่ 2.5 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้า สามารถสรุปผลการ
ตรวจติดตามคุณภาพน้าได้ดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.5 แสดงจานวนการเก็บตัวอย่างน้าระบบการกาจัดขยะในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ที่

1
2
3
4
5
6

7
8

สถานที่ตัง
บ้านดอนผอุง ต.คูเมือง
อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
บ้านหนองแปน ต.โพธิ์ไทร
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
บ้านหนองแสง ม.6 ต.สิงห์
อ.เมือง จ.ยโสธร

ระบบ
การกาจัดขยะ

อปท.
ที่รับผิดชอบ

จานวน (ตัวอย่าง)
บ่อสังเกตการณ์
บ่อบาบัด
นาใต้ดิน
นาชะขยะ

รวม

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล

ทม.วารินชาราบ

3

-

3

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล

ทม.พิบูลมังสาหาร

3

-

3

ระบบผสมผสาน (IMT)

ทม.ยโสธร

3

-

3

RDF และระบบ
ผสมผสาน (IMT)

ทม.ศรีสะเกษ

4

2

6

RDF

ทต.ขุนหาญ

1

2

3

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล

อบจ.ศรีสะเกษ (พื้นที่
ทต.เมืองขุขันธ์)

4

2

6

บ้านชุมศรีพฒ
ั นา เลขที่
818 ม.17 ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล

ทม.มุกดาหาร

1

2

3

บ้านดงสีบู ต.ไก่คา อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล

อบจ.อานาจเจริญ

5

1

6

24

9

33

บ้านหนองสาด ต.หนอง
ครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
บ้านน้อยแสงตะวัน ม. 9
ต.โนนสูง อ. ขุนหาญ
จ. ศรีสะเกษ
บ่อกาจัดขยะบ้านสอาง
หมู่ 11 ต.ห้วยเหนือ
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

รวม
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพน้าระบบกาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ปี พ.ศ. 2563
ที่

สถานที่ตัง

1 บ้านดอนผอุง ต.คูเมือง อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
2 บ้านหนองแปน ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
3 บ้านหนองแสง ม.6 ต.สิงห์
อ.เมือง จ.ยโสธร
4 บ้านหนองสาด ต.หนองครกอ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
5 บ้านน้อยแสงตะวัน ม. 9 ต. โนนสูง
อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
6 บ่อกาจัดขยะบ้านสอาง หมู่ 11 ต.ห้วยเหนือ
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
7 บ้านชุมศรีพัฒนา เลขที่ 818 ม.17
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
8 บ้านดงสีบ ต.ไก่คา อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ

พารามิเตอร์มีค่าสูง
บ่อสังเกตการณ์
บ่อบาบัดนาชะขยะ
(1)
นาใต้ดิน
บ่อสุดท้าย (2)
นิกเกิล

ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้า (3)

-

ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้า (3)

ตะกั่ว

ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้า (3)

นิกเกิล, แมงกานีส,
ตะกั่ว

ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้า (3)

-

ซีโอดี

ตะกั่ว

ความเป็นกรด ด่าง (pH), สี,
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS),
ซีโอดี,บีโอดี

นิกเกิล, ตะกั่ว

ความเป็นกรด ด่าง (pH),
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS),
ซีโอดี,บีโอดี

นิกเกิล, แมงกานีส,
ตะกั่ว

ความเป็นกรด ด่าง (pH)

หมายเหตุ (1) คุณภาพน้าบ่อสังเกตการณ์น้าใต้ดิน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน
(2) เนื่องจากน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าชะขยะในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่มีมาตรฐานกาหนดเฉพาะ ดังนั้นจึงได้นามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
(3) สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการฯ เนื่องจาก กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) ได้ลงพื้นที่ระบบกาจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว เพื่อเก็บตัวอย่างน้าในระบบบาบัดน้าชะขยะไปวิเคราะห์แล้ว

จากการวิเคราะห์ผลคุณภาพน้าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์น้าใต้ดินระบบกาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด พบว่า มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มีคุณภาพน้าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ าใต้ ดิ น ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน
จานวน 1 แห่ง ได้แก่ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และมีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่
มีค่าพารามิเตอร์ที่ตรวจวั ดได้ สูงเกินมาตรฐานคุ ณภาพน้ าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ ม
แห่ง ชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ส่ง เสริม และรัก ษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน จานวน 7 แห่ง ได้แก่ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองวารินชาราบ เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลตาบลขุนหาญ อบจ.ศรีสะเกษ
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(พื้นที่ทต.เมืองขุขันธ์) เทศบาลมุกดาหาร และเทศบาลตาบลไก่คา ส่วนใหญ่ตรวจพบค่าโลหะหนัก คือ ตะกั่ว นิกเกิล
และแมงกานีส เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าใต้ดิน และยังพบว่าระบบกาจัดขยะมูลฝอยทุกแห่ง ตรวจพบค่า บีโอดี
ซีโอดี และซัลไฟต์ ในน้าใต้ดิน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปนเปื้อนของเศษใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ เศษขยะ
ที่ตกหล่นลงไปในท่อ ดังนั้น เทศบาลควรมีการบารุงรักษาและมีมาตรการควบคุมบ่อสังเกตการณ์น้าใต้ดิน ให้เป็น
ระบบปิดเพื่อไม่ให้มีเศษสิ่งสกปรก ซากพืช ซากสัตว์ ปนเปื้อนลงไปในท่อ
ในการประเมินผลคุณภาพน้าทิ้งของระบบบาบัดน้าชะขยะ ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีมาตรฐานกาหนดเฉพาะ ดัง นั้นจึง ได้นามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่า โดยภาพรวมน้าเสียในบ่อบาบัดน้าชะขยะบ่อสุดท้ายของระบบ
กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล พบว่ามีพารามิเตอร์ที่ค่าสูง ได้แก่ ความเป็นกรด ด่าง (pH), สารที่ละลายได้
ทั้งหมด (TDS), ซีโอดี และ บีโอดี ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่ มประสิทธิภาพในการบาบัดความสกปรกในรูป ของ
สารอินทรีย์ (BOD) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมค่าบีโอดีและซีโอดี
เช่น ควบคุมไม่ให้มีเศษขยะลงไปในบ่อบาบัดน้าเสียเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ลง การควบคุมปริมาณสาหร่าย
ในบ่อบาบัดน้าเสียเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อบาบัด การควบคุมอัตราการไหลของน้าให้มีระยะเวลากัก
เก็บที่เหมาะสม การใช้เครื่องเติมออกซิเจนในบ่อบาบัดน้าเสียบ่อสุดท้าย หรือการนาน้าในบ่อสุดท้ายไปผ่าน
ระบบบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์โดยใช้พืช เพื่อช่วยลดค่าบีโอดีลงก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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2.2 สถานการณ์คุณภาพนาแหล่งนาผิวดิน
2.2.1 การประเมินคุณภาพนาแหล่งนาโดยรวม
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่งน้าสาคัญ ในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี จานวน 16 แหล่งน้า ได้แก่ แม่น้าชี แม่น้ามูล
ลาน้าเสียว แม่น้าโขง ห้วยแข้ ห้วยชะโนด ห้วยบังอี่ ห้วยบางทราย ห้วยมุก ลาน้ากว้าง ห้วยขะยุง ห้วยสาราญ
ห้วยปลาแดก ลาเซบาย ลามูลน้อย และลาโดมใหญ่ รวม 51 สถานี ดังตารางที่ 2.7 และตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.7 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ลุ่มนาหลัก (รหัสลุ่มนา)

ชื่อลุ่มนาสาขาย่อย (รหัสลุ่ม
นาย่อย)

แม่นา

ชี (4)

ลาน้าชีตอนล่าง (0421)

ชี

รวม

1
ลาเสียวใหญ่ (0520)

1
ลาเสียวใหญ่

มูล (5)

ลาน้ามูลส่วนที่ 3 (0522)

มูล

รวม
รวมทังหมด

ลาน้ามูลตอนล่าง (0530)
3
4

มูล
2
3

จังหวัด

สถานี (แห่ง)

อุบลราชธานี
ยโสธร
2
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2
3

2
2
4
1
4
4
4
13
17

ตารางที่ 2.8 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่สาคัญและลาน้าสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ
ลุ่มนาหลัก (รหัสลุ่มนา)

โขง (2)

ชื่อลุ่มนาสาขาย่อย
(รหัสลุ่มนาย่อย)
แม่น้าโขงส่วนที่ 9 (0234)
ห้วยบางทราย (0235)
ห้วยมุก (0236)
ห้วยบังอี่ (0237)

รวม
ชี (4)
รวม

4
ลาน้าชีตอนล่าง (0421)
1
ลาน้ามูลส่วนที่ 3 (0522)
ห้วยสาราญ (0523)
ห้วยขะยุง (0525)

มูล (5)
ลาเซบาย (0527)

รวม
รวมทังหมด

ลาโดมใหญ่ (0529)
5
10

แม่นา
ห้วยชะโนด
ห้วยบางทราย
ห้วยมุก
ห้วยแข้
โขง
ห้วยบังอี่
6
ลาน้ากว้าง
1
ลามูลน้อย
ห้วยสาราญ
ห้วยขะยุง
ลาเซบาย
ห้วยปลาแดก
ลาโดมใหญ่
6
13

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

จังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
1
ยโสธร
1
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
3
5

สถานี
(แห่ง)
1
1
3
2
2
1
10
2
2
2
1
1
2
3
3
10
22
34
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จากการประเมิ นคุ ณภาพน้ารายปี โดยใช้ ดั ช นี คุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น (Water Quality Index : WQI)*
พบว่ามีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ ดี จานวน 8 แหล่ง (ร้อยละ 50 ) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จานวน 7 แหล่ง (ร้อยละ
44) และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม จานวน 1 แหล่ง (ร้อยละ 6) ดังตารางที่ 2.9 และรูปที่ 2.6
ตารางที่ 2.9 สรุปเกณฑ์คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่ทาการตรวจวัด ปี 2563
เกณฑ์
คุณภาพนา
(ค่า WQI)
ดีมาก (91-100)

มกราคม –
มีนาคม 2563
-

คุณภาพนารายไตรมาส WQI
เมษายน –
กรกฎาคม –
มิถุนายน 2563 กันยายน 2563
-

-

คุณภาพนารายปี
ตุลาคม –
ธันวาคม 63

ปี พ.ศ. 2563

ร้อยละ

-

-

-

ลาน้าเสียว90
ชะโนด88
ห้วยบางทราย79
82
84
แม่น้าโขง
ห้วยชะโนด
ห้วยชะโนด78
77
แม่
น
าชี
้
บังอี่ 81
ห้วยบางทราย80 ห้วยบางทราย83
ห้วยบังอี76่
73
ห้
ว
ยแข้
ห้วยบางทราย80
แม่น้าชี73
แม่น้าชี73
83
72
ห้
ว
ยบั
ง
อี
่
ห้
ว
ยบั
ง
อี
่
แม่น้ามูล79
ลาโดมใหญ่72
แม่น้ามูล72
72
ห้วยบางทราย72
ห้
ว
ยชะโนด
75
71
ลาโดมใหญ่
แม่นามู
้ ล
ลาโดมใหญ่71
ดี (71-90)
71
ห้
ว
ยขะยุ
ง
แม่น้าชี75
แม่น้าโขง71
ลาน้าเสียว71
ลาเซบาย75
แม่น้าโขง71
ห้วยปลาแดก73
ห้วยขะยุง71
ลาน้ากว้าง70
ลาเซบาย70
ลาเซบาย70
ลาโดมใหญ่69
ลาเซบาย70
แม่น้ามูล69
70
69
ห้วยขะยุง
ห้วยชะโนด
ห้วยปลาแดก68
ห้วยมุก64
ห้วยปลาแดก68
69
69
ห้
ว
ยบั
ง
อี
่
แม่
น
ามู
้
ล
ห้วยขะยุง68
ลามูลน้อย62
ลาโดมใหญ่68
67
67
ห้
ว
ยปลาแดก
แม่
น
าโขง
้
ห้วยมุก64
ห้วยสาราญ61
ลาน้าเสียว68
67
67
ห้
ว
ยมุ
ก
ล
ามู
ล
น้
อ
ย
ห้วยแข้64
ลาน้ากว้าง61
ห้วยมุก68
65
66
ลาน้าเสียว
ลาน้ากว้าง
พอใช้ (61-70)
ลามูลน้อย64
ห้วยแข้66
66
ลามูลน้อย61
ล
าเซบาย
ลาน้ากว้าง63
แม่น้าชี65
64
ห้
ว
ยปลาแดก
ลามูลน้อย65
แม่น้าโขง63

เสื่อมโทรม
(31-60)

50

44

ห้วยแข้60

ห้วยแข้57
ลาน้ากว้าง55
ห้วยสาราญ50

ห้วยขะยุง60
ห้วยสาราญ50

ลาน้าเสียว60
ห้วยมุก59
ห้วยสาราญ54

ห้วยสาราญ54

6

-

-

-

-

-

-

เสื่อมโทรมมาก
(0-30)
หมายเหตุ *ดัชนีคุณภาพน้าผิวดิน (Water Quality Index : WQI) แสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้าในภาพรวมโดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้า 5
พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้า (Dissolved Oxygen :DO) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand :BOD)
แบคที เรี ยกลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั้ ง หมด (Total Coliform Bacteria :TCB) แบคที เรี ยกลุ่ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ ม (Fecal Coliform Bacteria :FCB) และ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้าเป็นดีมาก (คะแนน 91 – 100) ดี (คะแนน 71 – 90)
พอใช้ (คะแนน 61 – 70) เสื่อมโทรม (คะแนน 31 – 60) และเสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0 – 30)
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รูปที่ 2.6 แผนที่แสดงคุณภาพน้าโดยรวมรายแม่น้าในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ปี พ.ศ. 2563
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2.2.2 สรุปคุณภาพนาแหล่งนา ปัญหาคุณภาพนา และแหล่งกาเนิดมลพิษที่คาดว่าเป็นสาเหตุของปัญหา
1) แม่นาชี
กาหนดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค โดยผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน และการเกษตร คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี อยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้า ที่สาคัญโดยส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคม พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD)
สูงขึ้น โดยมีค่าสูงสุดบริเวณจุดตรวจวัดบ้านบ่อสาราญ ตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัด ยโสธร ตรวจวัดได้
3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดังตารางที่ 2.10 และตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.10 คุณภาพน้าแม่น้าชี ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
DO
BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)
5.5-8.2 0.3-3.5 1,410-13,000 80-2,300 nd-0.35 สถานี CI01 บ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
แม่น้าชี 100% 90%
100%
100%
100% - BOD (ม.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.9 mg/L)
(20/20) (18/20) (20/20)
(20/20) (20/20) สถานี CI04 สะพานบ้านบ่อสาราญ ต.สาราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
มาตรฐานข ≥4.0
≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50 - BOD (พ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 3.5 mg/L)
หมายเหตุ (1) ก แม่น้าชี ตรวจวัด 4 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 20 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L

ตารางที่ 2.11 โลหะหนักในแม่น้าชี ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
บริเวณที่มีปัญหา
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
แคดเมียม (Cd)
nd – 0.0002
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.008
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
nd – 0.99
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.012
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.16
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd
≤0.01
ปรอท (Hg)*
<0.0005
≤0.002
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้
(5) *ปรอท (Hg) ในแม่น้าชี สุ่มตรวจวัด 2 สถานี คือ CI01 และ CI04

CI01 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาราบ CI02 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

CI03 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร

CI04 ต.สาราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร

รูปที่ 2.7 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าแม่น้าชี
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2) แม่นามูล
กาหนดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติ และการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน และการเกษตร คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี โดย
คุณภาพน้าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม ในช่วงหน้าแล้ง
พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) สูงขึ้น และพบปัญหาค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) สูง
บริเวณใต้เขื่อนปากมูล บ้านหัวเห่ว อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนธันวาคม แสดงดังตารางที่ 2.12
และตารางที่ 2.13
ตารางที่ 2.12 คุณภาพน้าแม่น้ามูล ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO
BOD
TCB
FCB
NH3-N
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3

สถานี MU01 บ้านท่าแพ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
- BOD (พ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.1 mg/L, ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L)
สถานี MU02 ใต้เขื่อนปากมูลบ้านหัวเห่ว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
- BOD (ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 3.3 mg/L)
- TCB (ธ.ค.63 ตรวจวัดได้ 22,100 MPN/100 ml)
3.5-8.7 0.1-3.7 490-22,000 70-3,300
สถานี MU03 เหนือเขื่อนปากมูลบ้านหัวเห่ว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
แม่น้ามูล 98% 73%
98%
100%
- BOD (ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.5 mg/L)
(59/60) (44/60) (59/60)
(60/60) (60/60) สถานี MU04 สะพานข้ามแม่น้ามูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
- - BOD (ม.ค. 63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L, ก.พ. 63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L)
สถานี MU05 สะพาน 100 ปี สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ต.ในเมื อง อ.เมื อ ง
จ.อุบลราชธานี
- - BOD (ก.พ. 63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L)
สถานี MU06 สะพานเสรีประชาธิปไตยต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- - BOD (ม.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.1 mg/L, ก.พ. 63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L)
สถานี MU08 แยกชี - มู ล บ้ า นท่ า ขอนไม้ ยุ ง ต.บุ่ ง หวาย อ.วาริ น ช าราบ
จ.อุบลราชธานี
- - BOD (ม.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L, ก.พ. 63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L,
63 ตรวจวัดได้ 2.3 mg/L)
มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50 ส.ค.
สถานี MU09 สะพานบ้านเม่า ต.ละลาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
- - BOD (ม.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.3 mg/L, ก.พ. 63 ตรวจวัดได้ 3.1 mg/L,
พ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.5 mg/L, ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.7 mg/L)
สถานี MU12 ฝายราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
- - DO (ธ.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.5 mg/L)
- - BOD (ก.พ. 63 ตรวจวัดได้ 2.1 mg/L)
หมายเหตุ (1) ก แม่น้ามูล ตรวจวัด 12 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 60 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml FCB มากกว่า
4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
nd-0.47100% --

ตารางที่ 2.13 โลหะหนักในแม่น้ามูล ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L)
มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา
แคดเมียม (Cd)
nd – 0.0002
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.006
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
nd – 0.79
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd – 0.01
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.025
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.28
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd
≤0.01
ปรอท (Hg)*
<0.0005
≤0.002
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้
(5) *ปรอท (Hg) ในแม่น้ามูล สุ่มตรวจวัด 5 สถานี คือ MU01, MU04, MU05, MU08 และ MU11
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MU01 บ้านท่าแพ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี

MU02 ใต้เขื่อนปากมูลบ้านหัวเห่ว
ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

MU03 เหนือเขื่อนปากมูลบ้านหัวเห่ว
ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

MU04 สะพานแม่น้ามูล ต.พิบูลมังสาหาร MU05 สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

MU07 หาดคูเดื่อ บ.คูเดื่อ ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

MU08 บ้านขอนไม้ยูง ต.บุ่งหวาย
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

MU10 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย
จ.ศรีสะเกษ

MU11 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ

MU06 สะพานเสรีประชาธิปไตย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

MU09 สะพานบ้านเม่า ต.ละลาย
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

MU12 ฝายราษีไศล ต.หนองแค
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

รูปที่ 2.8 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าแม่น้ามูล

3) ลานาเสียว
ลาน้าเสียว กาหนดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคโดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน การอนุรักษ์
สัตว์น้า การประมง การว่ายน้าและกีฬาทางน้า คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้าที่สาคัญ
ส่ วนใหญ่ มีค่ าเป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณภาพน้าแหล่ งน้าผิ วดินประเภทที่ 2 อย่ างไรก็ตาม พบค่ าแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N) สูงในระดับที่เป็นปัญหาคุณภาพน้าในเดือนธันวาคม ตรวจวัดได้ 0.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งบ่งชี้
ถึงการปนเปื้อนของเสียในแหล่งน้า แสดงดังตารางที่ 2.14 และตารางที่ 2.15
ตารางที่ 2.14 คุณภาพน้าลาน้าเสียว ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 2
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 2
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)
4.5-6.8 0.4-2.0 1,720-10,900 70-1,720
ลาน้าเสียว 60% 80%
80%
80%
(3/5) (4/5)
(4/5)
(4/5)
มาตรฐานข

≥6.0

≤1.5

≤5,000

≤1,000

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 2
สถานี SE01 สะพานเชื่อมบ้านหนองแห้ว-บ้านผึ้ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

nd-0.53- - DO (ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 5.6 mg/L, ธ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 4.5 mg/L)
80% - - BOD (ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.0 mg/L)
(4/5) - - TCB (พ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 10,900 MPN/100 ml)
- - FCB (พ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 1,720 MPN/100 ml)

<0.50 - - NH3-N (ธ.ค.63 ตรวจวัดได้ 0.53 mg/L)

หมายเหตุ (1) ก ลาน้าเสียว ตรวจวัด 1 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 2
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml FCB มากกว่า
4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.15 โลหะหนักในลาน้าเสียว ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
บริเวณที่มีปัญหา
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L)
มาตรฐาน(mg/L)
≤0.005, ≤0.05
แคดเมียม (Cd)
nd – 0.0001
≤0.05
โครเมียม (Cr)
0.001 – 0.002
≤1
แมงกานีส (Mn)
0.02 – 0.11
≤0.1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.05
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.003
≤1
สังกะสี (Zn)
nd – 0.11
≤0.1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.01
สารหนู (As)
nd
≤0.002
ปรอท (Hg)
<0.0005
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

SE01 สะพานเชื่อมบ้านหนองแห้ว-บ้านผึ้ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

รูปที่ 2.9 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าลาน้าเสียว
4) แม่นาโขง
แม่น้าโขง ตรวจวัด จานวน 2 สถานี ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพน้าโดยรวม
ตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้าที่สาคัญส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิ วดิน
ประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ค่อนข้างสูง ในเดือนสิง หาคม
บริเวณบ้านบุ่งอุทัย ตาบลนาสีนวล อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (NK01) ตรวจวัดได้ 3.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
แสดงดังตารางที่ 2.16 และตารางที่ 2.17
ตารางที่ 2.16 คุณภาพน้าแม่น้าโขง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
DO
BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)
5.3-7.7 0.2-3.3 3,300-13,000 270-3,300 nd-0.19 สถานี NK01 บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร
แม่น้าโขง 100% 90%
100%
100%
100% - BOD (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.3 mg/L)
(10/10) (9/10)
(10/10)
(10/10) (10/10)
มาตรฐานข ≥4.0
≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50
ก
หมายเหตุ (1) แม่น้าโขงตรวจวัด 2 สถานี จานวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 20 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.17 โลหะหนักในแม่น้าโขง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา
แคดเมียม (Cd)
nd
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.003
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
0.01 – 0.18
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.023
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.12
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

NK01 บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวล อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

NK02 ท่าเรือตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

รูปที่ 2.10 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าแม่น้าโขง
5) ห้วยแข้
ห้วยแข้ ตรวจวัดจานวน 2 สถานี ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้าในบางช่วงของการตรวจวัด คือ ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์
(BOD) ซึ่งมีค่าสูงมากในช่วงเดือนมกราคมและพฤษภาคม แสดงดังตารางที่ 2.18 และตารางที่ 2.19
ตารางที่ 2.18 คุณภาพน้าห้วยแข้ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)
3.6-7.7 1.1-7.8 1,720-10,900
ห้วยแข้ 70% 40%
100%
(7/10) (4/10) (10/10)

140-700
100%
(10/10)

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3

สถานี HK01 สะพานข้ามห้วยแข้ข้างหอแก้ว เทศบาลเมืองมุกดาหาร
- - DO (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L, พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.7 mg/L)
nd-0.25- - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 6.5 mg/L, ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 3.9 mg/L,
100% พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 7.8 mg/L)
(10/10) สถานี HK02 ห้วยแข้ ก่อนเข้าเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
- - DO (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.9 mg/L)
- - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 7.6 mg/L, พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L,
<0.50 ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L)

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
ก
หมายเหตุ (1) ห้วยแข้ ตรวจวัด 2 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 10 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.19 โลหะหนักในห้วยแข้ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา
แคดเมียม (Cd)
nd – 0.0003
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.004
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
0.01 – 0.26
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.018
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.09
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd – 0.005
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

HK01 หอแก้วเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

HK02 ซอยค่ายลูกเสือ13 ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

รูปที่ 2.11 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าห้วยแข้
6) ห้วยชะโนด
ห้วยชะโนด ตรวจวัดจานวน 1 สถานี ในพื้นที่ตาบลชะโนดน้อย อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มี
คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพน้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิ วดิน
ประเภทที่ 3 แสดงดังตารางที่ 2.20 และตารางที่ 2.21
ตารางที่ 2.20 คุณภาพน้าห้วยชะโนด ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)
6.1-7.4 nd-1.2 2,780-4,900
ห้วยชะโนด 100% 100%
100%
(5/5) (5/5)
(5/5)

170-460
100%
(5/5)

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3

nd-0.30
100%
(5/5)

-

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50
ก
หมายเหตุ (1) ห้วยชะโนด ตรวจวัด 1 สถานี จานวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.21 โลหะหนักในห้วยชะโนด ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา
แคดเมียม (Cd)
nd – 0.0007
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd - 0.003
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
0.10 – 0.22
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.003
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.16
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd – 0.010
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

CN01 บ้านย้อมพัฒนา ต.ชะโนดน้อย
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

รูปที่ 2.12 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าห้วยชะโนด
7) ห้วยบังอี่
ห้วยบังอี่ ตรวจวัดจานวน 1 สถานี ในพื้นที่ตาบลนาโพธิ์ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารมีคุณภาพน้า
โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพน้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
แสดงดังตารางที่ 2.22 และตารางที่ 2.23
ตารางที่ 2.22 คุณภาพน้าห้วยบังอี่ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)
6.4-7.7 0.1-1.8 2,780-10,900
ห้วยบังอี่ 100% 100%
100%
(5/5) (5/5)
(5/5)

170-790
100%
(5/5)

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3

nd-0.22
100%
(5/5)

-

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50
หมายเหตุ (1) ก ห้วยบังอี่ ตรวจวัด 1 สถานี จานวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.23 โลหะหนักในห้วยบังอี่ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา
แคดเมียม (Cd)
nd
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.005
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
0.06 – 0.14
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.008
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.06
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd – 0.002
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

BI01 บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร

รูปที่ 2.13 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าห้วยบังอี่
8) ห้วยบางทราย
ห้วยบางทราย ตรวจวัดจานวน 1 สถานี ในพื้นที่ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
มีคุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพน้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 แสดงดังตารางที่ 2.24 และตารางที่ 2.25
ตารางที่ 2.24 คุณภาพน้าห้วยบางทราย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 3
แหล่งนา

ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก) คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3 (เดือนที่พบ
ปัญหา)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)

5.8-7.1 0.1-1.5 3,300-10,900
ห้วยบางทราย 100% 100%
100%
(5/5) (5/5)
(5/5)

220-700
100%
(5/5)

nd-0.22
100%
(5/5)

-

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50
หมายเหตุ (1) ก ห้วยบางทราย ตรวจวัด 1 สถานี จานวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.25 โลหะหนักในห้วยบางทราย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา (เดือนที่พบปัญหา)
แคดเมียม (Cd)
nd – 0.0004
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.002
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
0.04 – 0.14
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.013
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.10
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

BC01 บ้านบางทรายใหญ่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

รูปที่ 2.14 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าห้วยบางทราย
9) ห้วยมุก
ห้วยมุก ตรวจวัดจานวน 3 สถานี ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้าบางช่วงของการตรวจวัด คือ ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD)
ซึ่งมีค่าสูงมากในบริเวณสะพานห้วยมุกใกล้ระบบบาบัดน้าเสีย โดยเฉพาะในเดือนมกราคม ตรวจวัดได้ 8.9
มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดังตารางที่ 2.26 และตารางที่ 2.27
ตารางที่ 2.26 คุณภาพน้าห้วยมุก ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)

ห้วยมุก

มาตรฐานข

3.3-8.1 0.1-8.9 3,300-17,200 140-1,090
83% 50%
100%
100%
(13/15) (7/15) (15/15)
(15/15)

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3 (เดือนที่พบปัญหา)

สถานี HM01 สะพานหน้าวัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- - DO (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.3 mg/L, ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.7 mg/L)
nd-0.28- - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.8 mg/L, ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 3.9 mg/L,
100% - ธ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.8 mg/L)
(15/15) สถานี HM02 สะพานห้วยมุกใกล้ระบบบาบัดน้าเสีย อ.เมือง จ.
มุกดาหาร
- - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 8.9 mg/L, ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 5.8 mg/L,
- พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.4 mg/L, ธ.ค.63 ตรวจวัดได้ 5.3 mg/L)
<0.50 สถานี HM03 สะพานบ้านด่านคา ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- - BOD (พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L)

หมายเหตุ (1) ก ห้วยมุก ตรวจวัด 3 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 15 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.27 โลหะหนักในห้วยมุก ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน

พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา (เดือนที่พบปัญหา)
แคดเมียม (Cd)
nd
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.008
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
nd – 0.30
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.020
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.15
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd
≤0.01
ปรอท (Hg)
<0.0005
≤0.002
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้
(5) *ปรอท (Hg) ในห้วยมุก สุ่มตรวจวัด 1 สถานี คือ HM01

HM01 หน้าวัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร HM02 ใกล้ระบบบาบัดน้าเสีย อ.เมือง จ.มุกดาหาร HM03 บ้านด่านคา อ.เมือง จ.มุกดาหาร

รูปที่ 2.15 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าห้วยมุก
10) ลานากว้าง
ลาน้ากว้าง ตรวจวัดจานวน 2 สถานี ในพื้นที่ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีคุณภาพน้า
โดยรวมตลอดปี อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ อย่ า งไรก็ต าม พบค่ า ความสกปรกในรูป ของสารอิ นทรีย์ (BOD) และ
แมงกานีส (Mn) สูงในระดับที่เป็นปัญหาคุณภาพน้า บริเวณบ้านดอนแก้ว ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร (LK01) ในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม โดยตรวจวัดค่า BOD ได้ 4.3 และ 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ตรวจวัดแมงกานีส ได้ 1.29 และ 4.87 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ พบว่ามีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 แสดงดังตารางที่ 2.28 และตารางที่ 2.29
ตารางที่ 2.28 คุณภาพน้าลาน้ากว้าง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(MPN/100ml)
(MPN/100ml)
(mg/L) (mg/L)
(mg/L)
4.0-8.9 0.1-4.4 2,210-14,100 140-2,210 nd-0.42
ลาน้ากว้าง 100% 40%
100%
100%
100% (10/10) (4/10) (10/10)
(10/10) (10/10)
มาตรฐานข

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3

สถานี LK01 บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร
- BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L, ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 4.4 mg/L,
พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 4.3 mg/L)
สถานี LK02 วังมัจฉาวัดบ้านกว้าง ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร
<0.50 - - BOD (ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 2.5 mg/L, พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.3 mg/L,
- ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.5 mg/L)

หมายเหตุ (1) ก ลาน้ากว้าง ตรวจวัด 2 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 10 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.29 โลหะหนักในลาน้ากว้าง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
แคดเมียม (Cd)
โครเมียม (Cr)

ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L)
nd
nd – 0.003

มาตรฐาน (mg/L)
≤0.005, ≤0.05
≤0.05

แมงกานีส (Mn)

nd – 4.87

≤1

บริเวณที่มีปัญหา
สถานี LK01 บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร (ก.พ.63
ตรวจวัดได้ 1.29 mg/L, พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 4.87 mg/L)

นิกเกิล (Ni)
nd – 0.01
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.025
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.08
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd – 0.005
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

LK01 บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร

LK02 วัดบ้านกว้าง ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร

รูปที่ 2.16 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าลาน้ากว้าง
11) ห้วยขะยุง
ห้ ว ยขะยุ ง ตรวจวั ด จ านวน 1 สถานี ในพื้ น ที่ ต าบลโนนสั ง อ าเภอกั นทรารมย์ จั งหวั ดศรี สะเกษ
มีคุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ อย่างไรก็ตาม พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD)
ค่อนข้างสูง ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม แต่ทั้งนี้คุณภาพน้าที่สาคัญส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
น้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 แสดงดังตารางที่ 2.30 และตารางที่ 2.31
ตารางที่ 2.30 คุณภาพน้าห้วยขะยุง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(MPN/100ml)
(MPN/100ml)
(mg/L) (mg/L)
(mg/L)
7.3-8.2 0.1-3.0 1,090-10,900
ห้วยขะยุง 100% 60%
100%
(5/5) (3/5)
(5/5)

140-700
100%
(5/5)

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3

nd-0.50 สถานี HKY01 สะพานห้วยขะยุง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
- BOD (มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L, ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.0 mg/L)
100%
(5/5)

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50
หมายเหตุ (1) ก ห้วยขะยุง ตรวจวัด 1 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.31 โลหะหนักในห้วยขะยุง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา
แคดเมียม (Cd)
nd – 0.0002
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.006
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
0.03 – 0.33
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.004
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.05
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

HKY01 สะพานห้วยขะยุง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

รูปที่ 2.17 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าห้วยขะยุง
12) ห้วยสาราญ
ห้วยสาราญ ตรวจวัดจานวน 1 สถานี ในพื้นที่ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีคุณภาพน้า
โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีปัญหาคุณภาพน้า คือ ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ (BOD) ซึ่ง
มีค่าสูง มากในทุกครั้งของการตรวจวัด มีค่าอยู่ในช่วง 2.9 - 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้พบว่าในเดือน
มิถุนายนและธันวาคม ห้วยสาราญมีสาหร่ายแพร่กระจายอยู่ในน้าจานวนมาก ทาให้ในช่วงเวลากลางวั น
ตรวจวั ด ค่า ออกซิ เจนละลายน้ า (DO) ได้ สู ง มากกว่ าปกติ ตรวจวัด ได้ 9.8 - 10 มิ ลลิ ก รัม ต่ อลิ ต ร ซึ่ ง อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้าและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้าได้ อย่างไรก็ตาม พารามิเตอร์คุณภาพน้าที่
สาคัญอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิ นประเภทที่ 3 แสดงดังตารางที่ 2.32
และตารางที่ 2.33
ตารางที่ 2.32 คุณภาพน้าห้วยสาราญ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)

3.6-10.0 2.9-5.5 3,300-7,000
ห้วยสาราญ 80%
0%
100%
(4/5) (0/5)
(5/5)
มาตรฐานข

≥4.0

≤2.0

≤20,000

330-490
100%
(5/5)
≤4,000

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
สถานี HS01 จุดสูบน้าห้วยสาราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะ

nd-0.50 เกษ
100% - DO (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L)
(5/5) - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.0 mg/L, มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.5
<0.50

mg/L, มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 4.1 mg/L, ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 5.5
mg/L, ธ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.9 mg/L)

หมายเหตุ (1) ก ห้วยสาราญ ตรวจวัด 1 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.33 โลหะหนักในห้วยสาราญ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา
แคดเมียม (Cd)
nd – 0.0002
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.002
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
0.04– 0.46
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd – 0.02
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.001
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.03
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

HS จุดสูบน้าห้วยสาราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

รูปที่ 2.18 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าห้วยขะยุง
13) ห้วยปลาแดก
ห้วยปลาแดก ตรวจวัดจานวน 3 สถานี ในพื้นที่อาเภอเมือง จัง หวัดอานาจเจริญ มีคุณภาพน้ า
โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้าในบางช่วงของการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD) บริเวณบ้านโคกค่าย ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จัง หวัดอานาจเจริญ (HP02) และบริเวณ
ตาบลนาโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (HP03) โดยพบค่า BOD สูงสุดในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้
พบว่าห้วยปลาแดก บริเวณตาบลนาโพธิ์ (HP03) มีค่าแมงกานีส (Mn) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
ในเดือนมกราคม แสดงดังตารางที่ 2.34 และตารางที่ 2.35
ตารางที่ 2.34 คุณภาพน้าห้วยปลาแดก ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)
3.6-8.1 nd-5.7 1,720-10,900 140-1,090 nd-0.44 สถานี HP02 สะพานบ้านโคกค่าย ต.ไก่คา อ.เมือง จ.
ห้วยปลาแดก 93% 60%
100%
100%
100% อานาจเจริญ
(14/15) (9/15) (15/15)
(15/15) (15/15)- - DO (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L)
มาตรฐานข

≥4.0

≤2.0

≤20,000

≤4,000

- - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 4.5 mg/L, มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 5.1
mg/L, ธ.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.2 mg/L)
สถานี HP03 สะพานห้วยปลาแดก อบต.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.
<0.50 อานาจเจริญ
- BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.3 mg/L, มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 5.7

mg/L,

ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.8 mg/L)
หมายเหตุ (1) ก ห้วยปลาแดก ตรวจวัด 3 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวม 15 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml FCB มากกว่า
4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.35 โลหะหนักในห้วยปลาแดก ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
แคดเมียม (Cd)
โครเมียม (Cr)
แมงกานีส (Mn)
นิกเกิล (Ni)
ตะกั่ว (Pb)
สังกะสี (Zn)
ทองแดง (Cu)
สารหนู (As)

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L)
nd – 0.0002
nd – 0.008
0.01 – 1.50
nd – 0.01
nd – 0.007
nd – 0.44
nd
nd – 0.010

มาตรฐาน (mg/L)
≤0.005, ≤0.05
≤0.05
≤1
≤0.1
≤0.05
≤1
≤0.1
≤0.01

บริเวณที่มีปัญหา
-

สถานี HP03 สะพานห้วยปลาแดก อบต.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 1.50 mg/L)

-

ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

HP01 ท้ายอ่างเก็บน้าพุทธอุทยาน ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ

HP02 บ้านโคกค่าย ต.ไก่คา อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ

HP03 บ้านโนนโพธิ์ ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ

รูปที่ 2.19 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าห้วยปลาแดก
14) ลาเซบาย
ลาเซบาย ตรวจวัดจานวน 5 สถานี ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอานาจเจริญ มีคุณภาพน้า
โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้าที่สาคัญ ส่วนใหญ่มีค่ าเป็นไปตามมาตรฐานคุณ ภาพน้ า
แหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 อย่ างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้าในบางช่วงของการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความ
สกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) โดยพบค่าสูง สุดบริเวณสะพานล าเซบาย ตาบลน้าปลีก อาเภอเมือง
จัง หวัดอานาจเจริญ (LSB01) ในเดือนมีนาคม ตรวจวัดได้ 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้พบว่าลาเซบาย
บริเวณบ้านท่ายางชุม ตาบลคาพระ อาเภอหัวตะพาน จัง หวัดอานาจเจริญ (LSB02) และลาเซบายบริเวณ
บ้านท่าวารี ตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (LSB03) มีค่าแมงกานีส (Mn) สูงเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน โดยพบค่าแมงกานีสสูงสุด บริเวณบ้านท่ายางชุม (LSB02) ในเดือนมกราคม ตรวจวัดได้
3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดังตารางที่ 2.36 และตารางที่ 2.37
ตารางที่ 2.36 คุณภาพน้าลาเซบาย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)
4.5-8.1 0.4-6.9 490-13,000
ลาเซบาย 100% 75%
100%
(25/25) (20/25) (25/25)

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
สถานี LSB01 สะพานลาเซบาย ต.น้าปลีก อ.เมือง จ.อานาจเจริญ

80-1,720 0.05-0.44- - BOD (มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 6.9 mg/L)
100%
100% สถานี LSB1.1 ฝายน้าล้น ต.น้าปลีก อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
(25/25) (25/25) - BOD (มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.1 mg/L, มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L)

สถานี LSB02 สะพานบ้านท่ายางชุม ต.คาพระ อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50 - - BOD (มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L, ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L)
ก
หมายเหตุ (1) ลาเซบาย ตรวจวัด 5 สถานี จานวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวมตัวอย่างที่ตรวจวัด 25 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml FCB มากกว่า
4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L
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ตารางที่ 2.37 โลหะหนักในลาเซบาย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
แคดเมียม (Cd)
โครเมียม (Cr)

ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L)
nd
nd – 0.017

มาตรฐาน (mg/L)
≤0.005, ≤0.05
≤0.05

แมงกานีส (Mn)

0.03 – 3.00

≤1

บริเวณที่มีปัญหา (เดือนที่พบปัญหา)
สถานี LSB02 สะพานบ้านท่ายางชุม ต.คาพระ อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ
(ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.00 mg/L, มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 1.35 mg/L)
สถานี LSB03 สะพานบ้านท่าวารี ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 1.22 mg/L)

นิกเกิล (Ni)
nd – 0.01
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.010
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.44
≤1
ทองแดง (Cu)
nd
≤0.1
สารหนู (As)
nd – 0.003
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

LSB01 สะพานลาเซบาย ต.น้าปลีก อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ

LSB1.1 ฝายน้าปลีก ต.น้าปลีก อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ

LSB03 สะพานบ้านท่าวารี ต.หัวดอน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี

LSB02 สะพานบ้านท่ายางชุม ต.คาพระ
อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

LSB04 สะพานบ้านโพนงาม ต.หนองบ่อ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

รูปที่ 2.20 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าลาเซบาย
15) ลามูลน้อย
ลามูลน้อย ตรวจวัดจานวน 3 สถานี ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพน้าโดยรวม
ตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้าที่สาคัญส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้าในบางช่วงของการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปของ
สารอิ น ทรี ย์ (BOD) โดยพบค่ า สู ง สุ ด บริ เ วณสะพานถนนเลี่ ย งเมื อ ง ต าบลแจระแม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี (MN02) ในเดือนมีนาคม ตรวจวัดได้ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดังตารางที่ 2.38 และตารางที่ 2.39
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ตารางที่ 2.38 คุณภาพน้าลามูลน้อย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3 (เดือนที่พบปัญหา)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(MPN/100ml)
(MPN/100ml)
(mg/L) (mg/L)
(mg/L)
4.6-9.0 0.2-5.0 1,300-10,900 130-490 nd-0.39 สถานี MN01 สะพานบ้านท่าวังหิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ลามูลน้อย 100% 50%
100%
100%
100% - - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L, มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 3.0 mg/L)
(10/10) (5/10) (10/10)
(10/10) (10/10) สถานี MN02 สะพานถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.9 mg/L, มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 5.0 mg/L,
มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
<0.50 มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 3.8 mg/L)
หมายเหตุ (1) ก ลามูลน้อย ตรวจวัด 2 สถานี จานวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวม 10 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L

ตารางที่ 2.39 โลหะหนักในลามูลน้อย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์ ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L) มาตรฐาน (mg/L)
บริเวณที่มีปัญหา (เดือนที่พบปัญหา)
แคดเมียม (Cd)
nd
≤0.005, ≤0.05
โครเมียม (Cr)
nd – 0.006
≤0.05
แมงกานีส (Mn)
0.04 – 0.87
≤1
นิกเกิล (Ni)
nd
≤0.1
ตะกั่ว (Pb)
nd – 0.015
≤0.05
สังกะสี (Zn)
nd – 0.07
≤1
ทองแดง (Cu)
nd – 0.004
≤0.1
สารหนู (As)
nd
≤0.01
หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
(3) ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
(4) nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

MN01 สะพานบ้านท่าวังหิน ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

MN02 สะพานบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

รูปที่ 2.21 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าลามูลน้อย
16) ลาโดมใหญ่
ล าโดมใหญ่ ตรวจวั ด จ านวน 10 สถานี ในพื้ น ที่ อ าเภอน้ ายื น ถึ ง อ าเภอพิ บู ล มั ง สาหาร จั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีคุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้าที่ ตรวจวัด ส่ วนใหญ่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้าในบางช่วงของการตรวจวัด
ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) โดยพบค่าสูงสุดบริเวณสะพานบ้านกุดเชียงมุน ตาบลโดมประดิษฐ์
อ าเภอน้ ายื น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (LD01) ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ตรวจวั ด ได้ 4.6 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และ
ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด โดยพบค่าสูงสุดบริเวณสะพานบ้านฝั่งเพ ตาบลพรสวรรค์ อาเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี (LD03) และบริเวณสะพานอาเภอนาเยีย ตาบลนาเยีย อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
(LD05) ในเดือนสิงหาคม ตรวจวัดได้ 22,100 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางที่ 2.40 และตารางที่ 2.41
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ตารางที่ 2.40 คุณภาพน้าลาโดมใหญ่ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3
แหล่งนา (จานวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จานวนการตรวจวัดทังหมดก)
DO BOD
NH3-N
TCB
FCB
(mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (mg/L)

5.3-9.0 0.3-4.6 1,090-22,100 110-2,210
ลาโดมใหญ่ 100% 76%
95%
100%
(43/43) (34/43) (41/43)
(43/43)

บริเวณที่พบคุณภาพนาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพนาแหล่งนาผิวดินประเภทที่ 3

สถานี LD01 สะพานบ้านกุดเชียงมุน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี
- - BOD (ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 4.6 mg/L)
สถานี LD03 สะพานบ้านฝั่งเพ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
- TCB (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 22,100 MPN/100 ml)
สถานี LD04 สะพานลาโดมใหญ่ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
- BOD (พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L)
สถานี LD05 สะพานอาเภอนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
nd-0.44 - TCB (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 22,100 MPN/100 ml)
100% สถานี LD06 สะพานรวมใจสามัคคี ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
(43/43) - BOD (ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L)
สถานี LD07 สะพานหาดทรายทอง ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
- BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.1 mg/L, พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.1 mg/L)
สถานี LD08 ฝายยางบ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
- BOD (พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L)
สถานี LD09 บ้านสะพานโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
- BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L, พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L)
สถานี LD10 วัดป่าปากโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
<0.50 - BOD (พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.4 mg/L)

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0
≤20,000
≤4,000
หมายเหตุ (1) ก ลาโดมใหญ่ ตรวจวัด 7 สถานี ในเดือนมกราคม 2563 ตรวจวัด 10 สถานี ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม และตรวจวัด
6 สถานี ในเดือนธันวาคม รวมตัวอย่างที่ตรวจวัด 43 ตัวอย่าง
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
(3) ระดับคุณภาพน้าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ากว่า 2.0 mg/L BOD มากกว่า 4.0 mg/L TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 ml
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 ml และ NH3-N มากกว่า 0.5 mg/L

ตารางที่ 2.41 โลหะหนักในลาโดมใหญ่ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
พารามิเตอร์
แคดเมียม (Cd)
โครเมียม (Cr)
แมงกานีส (Mn)
นิกเกิล (Ni)
ตะกั่ว (Pb)
สังกะสี (Zn)
ทองแดง (Cu)
สารหนู (As)

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

ค่าต่าสุด-สูงสุด (mg/L)
nd – 0.0004
nd – 0.006
0.01 – 0.30
nd
nd – 0.014
nd – 0.36
nd
nd – 0.006

มาตรฐาน (mg/L)
≤0.005, ≤0.05
≤0.05
≤1
≤0.1
≤0.05
≤1
≤0.1
≤0.01

บริเวณที่มีปัญหา
-

-

ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l
ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l
ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด
nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้

LD01 บ้านกุดเชียงมุน ต.โดมประดิษฐ์
อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี

LD02 ฝายยางบ้านท่าแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์
อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี

LD03 บ้านฝั่งเพ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี

รูปที่ 2.22 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าลาโดมใหญ่
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LD04 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

LD05 ต.นาเยีย อ.นาเยีย
จ.อุบลราชธานี

LD07 หาดทรายทอง บ้านแก่งโพธิ์ ต.ไร่ใต้
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

LD06 สะพานรวมใจสามัคคี ต.นาดี อ.นาเยีย
จ.อุบลราชธานี

LD08 เขื่อนลาโดมใหญ่ บ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร
อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

LD09 บ้านสะพานโดม ต.โพธิ์ไทร
อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

LD10 วัดป่าปากโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี

รูปที่ 2.22 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าลาโดมใหญ่ (ต่อ)
2.2.3 แนวโน้มคุณภาพนาของแหล่งนาในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)
การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้าของแหล่งน้า พิจารณาจาก ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้าทั่วไป (WQI)
โดยการนาค่าของคุณภาพน้า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้า (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรก
ในรูปของสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria : TCB) แบคทีเรี ยกลุ่ มฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนี ย-ไนโตรเจน
(NH3-N) มาปรับเป็นคะแนน 0 – 100 โดยคุณภาพน้าแปรผันตามคะแนน คือ ค่าคะแนนยิ่งมาก คุณภาพน้ายิ่งดี
พบว่า คุณภาพน้าของแหล่งน้าในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ยกเว้น ห้วยแข้
ห้วยปลาแดก และลาโดมใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มของคุณภาพน้าดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากเทียบคุณภาพน้าในปี 2563
กับปี 2562 พบว่ามีแหล่งน้า จานวน 10 แหล่ง เริ่มที่จะมีคุณภาพน้าดีขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2.42
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ตารางที่ 2.42 แสดงค่าดัชนีคุณภาพน้าทั่วไป (WQI) ในช่วง 3 ปี ของแหล่งน้า
ปี พ.ศ.
แหล่งนา
จังหวัด
2561
2562
2563
ชี
ยโสธร อุบลราชธานี
80
66
73
มูล
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
80
69
72
เสียว
ศรีสะเกษ
78
76
71
แม่น้าโขง
มุกดาหาร
85
75
71
ห้วยแข้
มุกดาหาร
62
56
64
ห้วยชะโนด มุกดาหาร
84
69
78
ห้วยบังอี่
มุกดาหาร
81
72
76
ห้วยบางทราย มุกดาหาร
84
80
79
ห้วยมุก
มุกดาหาร
66
60
64
ลาน้ากว้าง
ยโสธร
66
55
63
ห้วยขะยุง
ศรีสะเกษ
71
59
68
ห้วยสาราญ ศรีสะเกษ
64
52
54
ห้วยปลาแดก อานาจเจริญ
65
60
68
ลาเซบาย
อานาจเจริญ อุบลราชธานี
77
70
70
ลามูลน้อย
อุบลราชธานี
69
57
64
ลาโดมใหญ่ อุบลราชธานี
69
69
71

แนวโน้มคุณภาพนา
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
ดีขึน
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
ดีขึน
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง
ดีขึน

2.2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งนาโดยรวม
1) แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพนาแหล่งนาผิวดินตามประเภทแหล่งกาเนิดมลพิษ
แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า โดยแก้ไขปัญหาตามประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.43
ตารางที่ 2.43 แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินตามประเภทแหล่งกาเนิดมลพิษ
ประเภทแหล่งกาเนิด
มลพิษ
(1) การเลียงสัตว์

แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพนาแหล่งนาผิวดิน
ในพืนที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)
(1.1) ผู้ ประกอบการเลี้ ยงสั ตว์ ได้ แก่ ฟาร์ มสุ กร และปลากระชั ง ควรประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อป้องกันและลดมลพิษที่จะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า
(1.2) ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร จะต้องมีระบบบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิ ภาพ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกากับและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(1.3) ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชัง จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเลี้ยงปลากระชังที่
เหมาะสม และจะต้องดูแลรักษาสภาพกระชัง โดยการเก็บกากตะกอนและตักเศษ
อาหารส่วนเกินอย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 2.43 (ต่อ)
ประเภทแหล่งกาเนิด
แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพนาแหล่งนาผิวดิน
มลพิษ
ในพืนที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)
(2) การเกษตรกรรม (2.1) เกษตรกรควรควบคุมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ เพื่อลดการใช้สารเคมีมากเกินความจาเป็น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การใช้
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชแทน
(2.2) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรท าการเกษตรในวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมเพื่ อ ลดการชะล้ า ง
พั ง ทลายของหน้ า ดิ น ลงสู่ แ หล่ ง น้ าธรรมชาติ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างในการทาการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
(2.3) เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินความต้องการของพืช เพื่อ
ลดการชะล้างลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
(3) อุตสาหกรรม
(3.1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกาหนดนโยบายลดการใช้น้าและลดการเกิดน้าเสี ย
โดยไม่ระบายน้าเสียหรือมลพิษออกสู่ภายนอก (Zero Discharge) รวมทั้งนาน้าที่ผ่าน
กระบวนการบาบัดและปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมาใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆ หรือใช้
ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร
(3.2) ผู้ ประกอบการจะต้ องควบคุ มการระบายน้าทิ้ ง ตามกฎหมายที่ ก าหนด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องติดตามตรวจสอบ กากับดูแล และบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมการระบายน้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
(3.3) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งและระบบการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน เพื่อลดความขัดแย้งกับชุมชนรอบข้าง
(3.4) ผู้ประกอบการควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าที่ผ่านการบาบัดอย่าง
ต่อเนื่อง และรีบแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อคุณภาพน้ามีแนวโน้มจะเกินมาตรฐานและควร
จัดทาแผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินด้านน้าเสีย เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้ น้าเสีย
รั่วไหลออกสู่ภายนอกโรงงาน
(4) แหล่งชุมชน
(4.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดเทศบัญญัติให้บ้านเรือนและอาคารติดตั้งถัง
ดักไขมันและระบบบาบัดน้าเสียสาหรับบ้านเรือน อาคาร หรือตลาดสด
(4.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องผลักดันให้มีการจัดสร้างระบบบาบัดน้าเสียชุมชนใน
พื้ น ที่ วิ ก ฤต ซึ่ ง มี ชุ ม ชนขนาดใหญ่ โดยจะต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มท่ อ รวบรวมน้ าเสี ย จาก
บ้านเรือนเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่รับบริการ
(4.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ฟื้นฟูคุณภาพน้าเบื้องต้น ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านคุณภาพน้า เช่น เครื่องพ่นอากาศ
หรือกังหันน้า เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน้า
(4.4) ดาเนินกิจกรรมการฟื้นฟูคุณภาพน้าโดยประชารัฐ และส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้าเพื่อร่วมกาหนดมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพื้นที่
(4.5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมไม่ให้มีการทิ้งกองเศษขยะจากแหล่งชุมชน
บริเวณริมน้าและไม่ให้มีการระบายน้าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้าโดยตรง
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2) แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางนาเชิงพืนที่
(1) ในแหล่งน้าที่มีปัญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อร่วมกาหนด
วิธีการในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้าโดยประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาและร่ ว มติ ด ตามประเมิ นผล
ความสาเร็จในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินอย่างต่อเนื่อง
(2) ควรมีระบบการติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกาเนิดในพื้นที่วิกฤตและมีระบบการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้าผิวดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษทางน้า รวมทั้งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อการควบคุมการแพร่กระจายมลพิษทางน้าต่อไป
(3) จัดทาระบบฐานข้อมูลและการรายงานผลคุณภาพน้า เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริห าร
จัดการทรัพยากรน้าระดับประเทศเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพน้า และนาไปสู่การลดมลพิษทางน้า
และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
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2.3 สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ปัญหามลพิษทางอากาศนับเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในระดับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพและการดารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานและเป็นปัญหาในระดับประเทศ จากการติดตามสถานการณ์
ด้านมลพิษของประเทศไทย จะพบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม - มีนาคม)
และปลายปี (เดือนธันวาคม) โดยในปี 2563 สานักงานสิ่ง แวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับสานัก
จัดการคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดาเนินการติดตั้ง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ณ ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี และเริ่มดาเนินการตรวจวั ด
คุณภาพอากาศในเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดวิก ฤต
ปัญ หาฝุ่นละออง PM2.5 รวมถึงเป็นข้อมูล ในการบริ ห ารจั ดการปัญ หาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก ในพื้น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานีต่อไป
จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี จากสถานีตรวจวัด ณ ศูนย์
แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3 – 131
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยส่วนใหญ่จะมีค่าสูง เกิน
มาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรีย มการ
ปลูกพืชในฤดูถัดไป โดยมีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน จานวน 41 วัน จากการตรวจวั ด
291 วัน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด และค่าสูงสุด (131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
พบในเดือนเมษายน 2563 ดังแสดงในรูปที่ 2.23 และตารางที่ 2.44

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รูปที่ 2.23 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดคุ ณภาพ
อากาศ ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
ตารางที่ 2.44 จานวนวันที่ตรวจวัดค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีสูงเกินมาตรฐาน
จานวนวันที่ตรวจพบค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินมาตรฐาน (มากกว่า 50 มคก./ม3) สถานี OTOP อุบลราชธานี
15 -31 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 รวม
15
15
11
0
0
0
0
0
0
0
41

สาหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 มีค่าอยู่ในช่วง 7 – 164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง PM10 สูงเกินมาตรฐาน จานวน 5 วัน จากการตรวจวัด 291
วัน คิดเป็นร้อยละ 2 ของจานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด โดยค่าที่สูงสุด (164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตรวจ
พบในเดือนเมษายน 2563 ดังแสดงในรูปที่ 2.24
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รูปที่ 2.24 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
ตารางที่ 2.45 จานวนวันที่ตรวจวัดค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีสูงเกินมาตรฐาน
จานวนวันที่ตรวจพบค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินมาตรฐาน (มากกว่า 120 มคก./ม3) สถานี OTOP อุบลราชธานี
15 -31 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 รวม
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
5

จากการรวบรวมข้อมูลจานวนจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากดาวเทียม
Suomi NPP ระบบ VIIRS ในปี 2563 มีจานวน 2,513 จุด พบว่าจานวนจุดความร้อนมีค่าค่อนข้างมากในเดือน
มกราคมถึงเมษายน แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งมีความสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกิน
มาตรฐานด้วยเช่นกัน โดยพบว่าจุดความร้อนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่เกษตรและเขต สปก. รวม 1,121 จุด
พื้นที่ป่าไม้ (ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ) รวม 1,035 จุด ในพื้นที่ริมทางหลวง 24 จุด และในพื้นที่ชุมชน
และอื่นๆ 333 จุด แสดงดังรูปที่ 2.25

รูปที่ 2.25 จานวนจุดความร้อน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
(ที่มา : รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/)
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รูปที่ 2.26 จาแนกประเภทพื้นที่เกิดจุดความร้อนในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
(ที่มา : รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/)
นอกจากนี้ ได้มีการติดตามคุณภาพอากาศอื่นๆ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป ณ ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซโอโซน (O3) พบว่า ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าไม่เกินมาตรฐานกาหนด
ส่วนก๊าซโอโซนพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นบางวันในเดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 8 ของจานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 2.46
ตารางที่ 2.46 คุณภาพอากาศ (SO2, NO2, CO และ O3) ในพื้นที่บริเวณตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี (จุดตรวจวัด ณ ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดอุบลราชธานี)
SO2
NO2
CO
O3
เดือน

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
( ppb )
( ppb )
ครังที่เกิน
ครังที่เกิน
ตรวจวัด
ตรวจวัด
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ได้
ได้
(ครัง)
(ครัง)

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
( ppm )
( ppb )
( ppb )
ครังที่เกิน
ครังที่เกิน
วันที่เกิน
ตรวจวัด
ตรวจวัด
ตรวจวัด
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ได้
ได้
ได้
(ครัง)
(ครัง)
(วัน)

มีนาคม
0-3
0
0-66
0
0.00-1.10
0
2-88
0
6-80
5
เมษายน
0-4
0
1-49
0
0.00-1.30
0
1-90
0
10-82
10
พฤษภาคม
0-2
0
0-39
0
0.00-0.60
0
3-99
0
8-90
9
มิถุนายน
0-1
0
0-20
0
0.00-0.30
0
6-63
0
10-61
0
กรกฎาคม
0-1
0
0-28
0
0.00-0.80
0
1-51
0
4-44
0
สิงหาคม
0-1
0
0-25
0
0.10-0.60
0
2-55
0
3-50
0
กันยายน
0-1
0
0-31
0
0.00-0.80
0
2-49
0
3-42
0
ตุลาคม
0-1
0
0-32
0
0.00-0.91
0
1-61
0
3-54
0
พฤศจิกายน 0-4
0
1-31
0
0.00-0.75
0
2-80
0
5-73
2
ธันวาคม
0-2
0
1-40
0
0.00-1.14
0
2-58
0
3-53
0
ค่ามาตรฐาน
300
170
30
100
70
หมายเหตุ SO2 คือ ก๊าซซัล เฟอร์ไดออกไซด์ NO2 คือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ CO คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
O3 คือ ก๊าซโอโซน

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

47

สาหรับคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และอานาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2563
ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง
มิถุนายน 2563 พบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สูงเกินมาตรฐาน ร้อยละ 17 ของจานวนที่ตรวจวัด
ทั้งหมด ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซโอโซน (O3) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 2.47
ตารางที่ 2.47 คุณภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และอานาจเจริญ ปี 2563
สารมลพิษ

แสดงค่า

มุกดาหาร
21 ม.ค.2 ก.พ.63
57
7

ผลการตรวจวัด
ยโสธร จุดที่ 1 ยโสธร จุดที่ 2
19 ก.พ.4-16
2 มี.ค.63
มี.ค.63
74
64
16
12

ศรีสะเกษ
13 - 18
มิ.ย.63
11
6

อานาจเจริญ
18 มี.ค.8 มิ.ย.63
64
5

ค่า
มาตรฐาน

ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
50
จานวนครั้งที่เกิน
มาตรฐาน / จานวนครั้ง
1 / 12
2 / 13
5 / 13
0/6
14 / 83
ที่ตรวจวัด (วัน)
ค่าสูงสุด
99
104
93
24
99
ฝุ่นละออง PM10
ค่าต่าสุด
15
36
21
15
13
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
120
จานวนครั้งที่เกิน
(ไมโครกรัมต่อ
มาตรฐาน / จานวนครั้ง
0 / 13
0 / 13
0 / 13
0/6
0 / 83
ลูกบาศก์เมตร)
ที่ตรวจวัด (วัน)
ค่าสูงสุด
5
6
16
5
ก๊าซซัลเฟอร์
ค่าต่าสุด
0
0
0
0
ไดออกไซด์ (SO2)
300
จานวนครั้งที่เกิน
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
มาตรฐาน / จานวนครั้ง
0/297
0/297
0/290
0/1,892
(ppb)
ที่ตรวจวัด
ค่าสูงสุด
60
54
44
57
ก๊าซไนโตรเจน
ค่าต่าสุด
0
1
2
2
ไดออกไซด์ (NO2)
170
จานวนครั้งที่เกิน
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
มาตรฐาน / จานวนครั้ง
0/295
0/295
0/275
0/1,884
(ppb)
ที่ตรวจวัด
ค่าสูงสุด
1.7
1.8
2.4
1.5
ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์
ค่าต่าสุด
0.2
0.2
0.2
0.1
(CO)
30
จานวนครั้งที่เกิน
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มาตรฐาน / จานวนครั้ง
0/297
0/297
0/290
0/1,892
(ppm)
ที่ตรวจวัด
ค่าสูงสุด
67
71
93
97
ก๊าซโอโซน (O3)
ค่าต่าสุด
1
1
0
6
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
100
จานวนครั้งที่เกิน
(ppb)
มาตรฐาน / จานวนครั้ง
0/297
0/298
0/297
0/1,893
ที่ตรวจวัด
หมายเหตุ 1. จังหวัดมุกดาหาร ตรวจวัดโดยหน่ว ยตรวจวั ดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตรวจวัด ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 13 วัน (ยกเว้น PM2.5 ตรวจวัด 12 วัน)
2. จังหวัดยโสธร ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ จานวน 2 จุดคือ
จุดที่ 1 ตรวจวัด ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรธร (ศาลากลางจังหวัดยโสธร) ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2 มีนาคม 2563 จานวน 13 วัน
จุดที่ 2 ตรวจวัด ณ วัดบ้านเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2563 จานวน 13 วัน
3. จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ ณ ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2563
4. จังหวัดอานาจเจริญ ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอ
นาฬิกา) ตาบลบุ่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2563 จานวน 83 วัน
ฝุ่นละออง PM2.5
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร)
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ทั้งนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย
(1) ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความกดอากาศสูง (High Pressure) มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
มลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันกลับ ในชั้นบรรยากาศ (Temperature
Inversion) ที่ระดับใกล้ผิวพื้น เป็นเหตุให้อากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นได้ เช่น ในช่วงหนาว นอกจากนี้ในช่วงที่
ลมมีกาลังอ่อนลงหรือลมสงบ จะเป็นอุปสรรคของการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ฝุ่นควัน และไอเสียต่างๆ จึง
เกิดการสะสมที่ระดับใกล้ผิวพื้น ทาให้สถานการณ์มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง PM2.5 รุนแรงขึ้น
(2) ปัจจัยด้านแหล่งกาเนิด กิจกรรมของแหล่งกาเนิดบางประเภทเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลธรรมชาติ
เช่น การเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการเผาเศษวัสดุการเกษตรประเภทข้าว ข้าวโพด และอ้อย มักจะเกิดขึ้นในช่วง
ฤดูหนาวและต้นฤดูร้อน พร้อมๆ กัน และครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากเป็นฤดูกาลการเตรียมดิน
สาหรับการเพาะปลูกรอบต่อไป และยังมีแหล่งกาเนิดประเภทอื่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลธรรมชาติ เช่น
โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งกาเนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การจราจรที่มีความ
หนาแน่น
แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิง พื้นที่ เป็นการควบคุมมลพิษในช่วง
วิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง ซึ่งเป็นการดาเนินงานในระยะเร่งด่วนเพื่อควบคุมแหล่ง กาเนิดและกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ ดังนี้
(1) ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการดาเนินการที่ผ่านมาเพื่อ
ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(2) จัดทาแผนตอบโต้สถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังช่วงวิกฤต
(3) การดาเนินการตามมาตรการแผนการแก้ไ ขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยควบคุมการปล่อย
ฝุ่นละอองและเสริมสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุข
มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษต้นทาง (แหล่งกาเนิด) ดังนี้
(1) ยานพาหนะ
(1.1) บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์
(1.2) พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง
(1.3) พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถยนต์และการเชื่อมโยงการตรวจสภาพรถยนต์
(2) การเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร
(2.1) ส่งเสริมการนาเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพทดแทนการเผา
(2.2) ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว
(2.3) ควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง พื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ริมทางหลวง โดย
ประชารัฐเฝ้าระวังการเผา กาหนดพื้นที่ปลอดมลพิษ กาจัดขยะ เศษวัสดุ ใบไม้แห้ง พื้นที่ริมทาง เพื่อไม่ให้มีเชื้อไฟ
และเป็นแนวป้องกันไฟ
(3) อุตสาหกรรม โดยติดตั้งระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMS) ในโรงงาน
เพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
(4) การก่อสร้างและผังเมือง
(4.1) การควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4.2) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ให้เพิ่มขึ้น
(4.3) ผลักดันการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) ภาคครัวเรือน โดยใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริมการใช้เตาไร้ควันและ
ถ่านปลอดมลพิษ
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

49

มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไก
การบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ดังนี้
(1) การพัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการ
ตรวจวัด และขยายเครือข่ายโดยให้ท้องถิ่นสามารถติดตามตรวจสอบในพื้นที่ตนเอง
(2) ปรับปรุงกระบวนการแนวทางปฏิบัติ เช่น การประกาศห้ามเผา การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(4) การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนภายใต้ ASEAN Haze Free Roadmap
(5) การจัดทาบัญชีการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดพื้นที่วิกฤตเป็นระยะ
(6) การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศโดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่
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2.4 สถานการณ์นาเสียชุมชน
มลพิษทางน้าเป็นปัญหาที่สาคัญซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งกาเนิด
มลพิษชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร โรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆที่เติบโตขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปัญหาที่เกิดขึ้ นตามมา คือการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ โดยไม่มีการนาไปบาบัดให้ดีขึ้นก่อนหรือบาบัดโดยมีคุณภาพน้าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ในปี 2562 ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 12 มี ป ริ ม าณน้ าเสี ย เกิ ด ขึ้ น ประมาณ
687,238.05 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คานวณจากจานวนประชากร ในอัตราการผลิตน้าเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน)
รวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพียง 33,823.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของปริมาณน้าเสีย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ตารางที่ 2.1-1) และรูปที่ 2.27 ซึ่งมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 2.48 ปริมาณน้าเสียชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ประจาปี 2562
จังหวัด
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
รวม

ปริมาณนาเสียที่เกิดขึน
(ลบ.ม./วัน)
51,912.30
218,286.30
56,232.45
276,981.25
80,321.25
687,238.05

ฐานข้อมูลปี 2562
จานวน
ปริมาณ
ระบบฯ (แห่ง)
นาเสียเข้าระบบฯ
1
323.30
1
8,000
2
18,500
1
7,000
5
33,823.30

ร้อยละ
0.62
0
3.66
6.57
8.71
4.92

หมายเหตุ : * ประเมินจากจานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ ธันวาคม 2562 x อัตราการเกิดน้าเสีย 150 ลิตร/คน/วัน
** พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน อยู่ระหว่างปรับแก้แบบกับ สผ.
ร้อยละ

รูปที่ 2.27 กราฟแสดงปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นต่อวัน (ลบ.ม./วัน)
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ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สามารถสรุปสถานะการดาเนินการ ได้ดังตารางที่ 2.49

ความสามารถในการบาบัดนา
เสีย
(ลบ.ม.)

ปริมาณนาเสียที่เข้าระบบ
(ลบ.ม./วัน)

ร้อยละพืนที่รวบรวมนาเสีย
เทียบกับพืนที่ อปท.

สถานภาพปัจจุบัน
(ก.ย.63)

TSS (mg/L)

O&G
mg/L)

TP
(mgP/L)

110

Aerated
Lagoon

22,000

10,000

51.72

เดินระบบปกติ


6.42

X
(34.7)


(14.0)


(0.47)


(0.03)

องค์การจัดการน้าเสีย

ทม.วารินชาราบ

200

Stabilization
Pond

18,000

8,500

60

เดินระบบปกติ


6.46


(5.0)

X
(50.9)


(0.15)


(0.33)

กองช่างสุขาภิบาล
ทม. วารินชาราบ

ทม.อานาจเจริญ

21

Stabilization
Pond
Stabilization
Pond

12,819

7,535.78

39.47

เดินระบบปกติ

8,371.67

23.63

เดินระบบปกติ


(14.2)

(9.9)

X
(50.1)

(19.7)


(0.19)

(0.21)


(0.09)

(0.07)

องค์การจัดการน้าเสีย

8,500


6.99

8.79

Stabilization
Pond

7,246

315.25

67.01

ระบบมีปัญหา
เดินระบบไม่เต็ม
เฟส เนื่องจาก
ปัญหาสถานีสูบ
น้าชารุด


7.27


(12.6)

X
(51.8)


(0.70)


(0.12)

องค์การจัดการน้าเสีย

ทม.มุกดาหาร
ทม.ยโสธร

97-3-87
104
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BOD (mg/L)

ผลการตรวจสอบคุณภาพนาทิง
(ก.ค. 2563)

pH

จานวนพืนที่ (ไร่)

ทน.อุบลราชธานี

ที่ตังระบบบาบัด
นาเสีย

ประเภทระบบบาบัดนาเสีย

ตารางที่ 2.49 ตารางสรุปสถานภาพระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)
รายชื่อ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

องค์การจัดการน้าเสีย

ปัญหาในการบริหารจัดการระบบ
บาบัดน้าเสีย พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากใน
การก่ อ สร้ า งระบบฯ มี ก ารคาดการณ์
อัตราการเกิดน้าเสียที่สูงเกินความเป็นจริง
และยั ง ต้ อ งคิ ด เผื่ อ ส าหรั บ การระบาย
น้ าฝน รวมทั้ ง การก่ อ สร้ า งระบบเพื่ อ
รองรับน้าเสียในอนาคต 15-20 ปี ทาให้
ระบบรวบรวมและระบบบ าบั ด น้ าเสี ย
ได้ รั บ การออกแบบไว้ มี ข นาดใหญ่ เ กิ น
ความจาเป็น รวมถึง ขาดการใช้ประโยชน์
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรให้
คุ้มค่า อีกทั้งระบบบาบัดน้าเสียชุมชน ยัง
ไม่เพียงพอกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังจะเห็นได้
จาก ที่ เมื อ ง มี ก ารขยายตั ว และการ
เจริญ เติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม
แ ต่ ก า ร จั ด ก า ร น้ า เ สี ย ชุ ม ช น ยั ง ไ ม่
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ร ะบบ
บาบัดน้าเสียในชุมชนระดับเทศบาลนคร
ข น า ด ใ ห ญ่ แ ล้ ว คื อ เ ท ศ บ า ล น ค ร
อุ บ ลราชธานี แต่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบรวบรวมน้ าเสี ย ยั ง ไม่ ส ามาร ถ
รูปที่ 2.28 แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ข องเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ส่วนชุมชนระดับเทศบาลเมืองอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็นความสาคัญในการ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าโดยไม่ผ่านการบาบัดและ
ทาให้แหล่งน้าเสื่อมโทรม
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบบาบั ด
น้าเสียรวมชุมชน ยังขาดบุคลากรประจาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในการบริหารจัดการระบบบาบัด
น้าเสียชุมชน อีกทั้ง ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จึงจัดตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบอย่างจากัด ทาให้ต้องเปิดปิดระบบเป็นระยะๆ
ส่งผลให้การบาบัดน้าเสียไม่มีประสิทธิภาพ
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2.5 สถานการณ์แหล่งกาเนิดมลพิษ
พื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 มีแหล่ง กาเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทาบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการ
ทางานของระบบบาบัดน้าเสีย พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 7 ประเภท มีจานวนทั้งสิ้น 1,497 แห่ง โดยจังหวัดศรีสะเกษ
มีแหล่งกาเนิดมลพิษมากที่สุด จานวน 601 แห่ง รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร และ
อานาจเจริญ มีจานวน 496 แห่ง 169 แห่ง 142 แห่ง และ 89 แห่ง ตามลาดับ ดังตารางที่ 2.50 และรูปที่ 2.29
ตารางที่ 2.50 สรุปจานวนแหล่งกาเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
แหล่งกาเนิดมลพิษ (ทังหมด/มีระบบ)

ประเภทของแหล่ง
กาเนิดมลพิษ
1. โรงงานอุตสาหกรรม
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด
- โรงแรม
- อาคารชุด
- หอพัก
- โรงพยาบาล
- โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา
- อาคารที่ทาการของรัฐ
- ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- ตลาด
- ร้านอาหาร
3. การเลี้ยงสุกร
4. สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
5. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
6. ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
7. ที่ดินจัดสรร
รวม
จานวนท้องถิ่นทังหมด
ที่มีแหล่งกาเนิดมลพิษ(แห่ง)
จานวน อปท.ทังหมด

มุกดาหาร

ยโสธร

ศรีสะเกษ

อานาจเจริญ

อุบลราชธานี

รวม
(ทังหมด/มีระบบ)

20
13
8
7
5
10
1
31
45
1
1
142

19
2
11
11
1
3
39
81
1
1
169

365
6
23
16
4
7
1
33
144
1
1
601

10
1
7
26
4
1
12
26
1
1
89

108
21
1
3
36
40
7
19
5
93
158
2
2
496

522
43
1
3
85
100
21
40
7
1
208
454
6
5
1
1,497

30

49

217

31

121

448

55

88

217

64

239

663
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ร้อยละ

รูปที่ 2.29 กราฟแท่งแสดงสัดส่วนของจานวนแหล่งกาเนิดมลพิษ กับ จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า จังหวัดศรีสะเกษมีจานวนแหล่งกาเนิดมากที่ สุด และมีความหนาแน่นของ
แหล่งกาเนิดมลพิษมากที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 100
2.5.1 การติดตามตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การติดตามตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษตามบทบัญญัติในมาตรา 80 และ 82 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
(จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี) จานวนทั้งสิ้น 55 แห่ง

รูปที่ 2.30 แผนที่แสดงการตรวจติดตามแหล่งกาเนิดมลพิษจานวน 55 แห่ง ในปี พ.ศ. 2563
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การดาเนินการตรวจติดตามแหล่งกาเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ ปี 2556-2563 จานวน
388 แห่ง แบ่งเป็น โรงงานอุตสาหกรรม จานวน 73 แห่ง อาคารบางประเภทและบางขนาด จานวน 177 แห่ง
การเลี้ยงสุกร จานวน 37 แห่ง สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 84 แห่ง ระบบบาบัดน้าเสียชุมชน จานวน
17 แห่ง (ในพื้นที่รับผิดชอบของสสภ. 12 มีระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชนทั้งหมด 5 แห่ง) ตามตารางที่ 2.51
ตารางที่ 2.51 การดาเนินการตรวจติดตามแหล่งกาเนิดมลพิษตั้งแต่ ปี 2556-2563
ที่

ประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษ

1
2
3
4
5

โรงงานอุตสาหกรรม
อาคารบางประเภทและบางขนาด
การเลี้ยงสุกร
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
รวม

จานวนแหล่งกาเนิดมลพิษ (แห่ง)
2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

สรุปรวม

3
4
15
3
5
30

5
61
3
2
3
74

50
50

39
4
43

8
32
40

17
12
24
53

19
7
12
5
43

15
29
11
55

73
177
37
84
17
388

จานวนการตรวจรายปี

รูปที่ 2.31 กราฟแสดงการดาเนินการตรวจติดตามแหล่งกาเนิดมลพิษตั้งแต่ ปี 2556-2563
ผลการดาเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 55 แห่ง มีการระบายน้าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอกหรือแหล่งน้าสาธารณะ จานวน 22 แห่ง ทาการเก็บตัวอย่างน้าทิ้งจานวน 21 แห่ง ส่วนแหล่งกาเนิด
มลพิษอีก 1 แห่ง ไม่ได้ทาการเก็บตัวอย่างน้าทิ้ง เนื่องจาก ขณะตรวจสอบน้าทิ้งมีปริมาณน้อยมากไม่สามารถ
เก็บตัวอย่างได้ และแหล่งกาเนิดมลพิษที่ไม่มีการระบายน้าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จานวน 33 แห่ง
ได้ทาการเก็บตัวอย่างน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษ จานวน 24 แห่ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ าทิ้ ง
ส่วนแหล่งกาเนิดมลพิษอีก 9 แห่ง ไม่ได้ทาการเก็บตัวอย่างน้าทิ้ง เนื่องจากขณะตรวจสอบน้าทิ้งมีปริมาณน้อย
มากไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เมื่อนาตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่ง แวดล้ อม
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 พบว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด จานวน 25 แห่ง และมีค่า
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด จานวน 20 แห่ง
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

56

โรงพยาบาล
เข้าตรวจสอบ 20 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม
เข้าตรวจสอบ 15 แห่ง

สถานีบริการนามันชือเพลิง
เข้าตรวจสอบ 11 แห่ง

ห้างสรรพสินค้า

ระบายนาทิง 9 แห่ง
เก็บตัวอย่างนาทิง 16 แห่ง
ไม่ระบายนาทิง 11 แห่ง

ระบายนาทิง - แห่ง
เก็บตัวอย่างนาทิง 14 แห่ง
ไม่ระบายนาทิง 15 แห่ง

คุณภาพนาทิงเป็นไปตามมาตรฐาน 9 แห่ง

คุณภาพนาทิงเป็นไปตามมาตรฐาน 2 แห่ง

ระบายนาทิง 7 แห่ง
เก็บตัวอย่างนาทิง 6 แห่ง
ไม่ระบายนาทิง 4 แห่ง

คุณภาพนาทิงเป็นไปตามมาตรฐาน 5 แห่ง

ระบายนาทิง 6 แห่ง
เก็บตัวอย่างนาทิง 8 แห่ง
ไม่ระบายนาทิง 2 แห่ง

คุณภาพนาทิงเป็นไปตามมาตรฐาน 8 แห่ง

ระบายน้าทิ้ง - แห่ง
เก็บตัวอย่างน้าทิ้ง 1 แห่ง
ไม่ระบายน้าทิ้ง 1 แห่ง

คุณภาพนาทิงเป็นไปตามมาตรฐาน 1 แห่ง

เข้าตรวจสอบ 8 แห่ง

อาคารที่ทาการของรัฐ
เข้าตรวจสอบ 1 แห่ง

แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ ที่ คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง มี ค่ า ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก ฎหมายก าหนด ส านั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบาบัดน้าเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบาบัดน้าเสียทั้งหมดให้มีลักษณะ
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งที่กฎหมายกาหนด
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2.5.2 ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษ ตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ทั้งทางด้านเทคนิค และวิชาการ ด้านวิศวกรรมการบาบัดน้าเสียแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
และผู้ดูแลระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อให้ดาเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถปรับปรุง แก้ไข ระบบฯ ให้
คุณภาพน้าทิ้งมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ภายใต้ข้อจากัดภารกิจ ตามนโยบายที่ เร่ ง ด่ ว น
ทั้งด้านงบประมาณ และการกระจายตัวของแหล่งกาเนิดมลพิษและระยะทางที่ห่างไกล
2. เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลระบบบ าบั ด น้าเสี ย บางแห่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้ จ บการศึ ก ษาหลั ก สู ตรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบาบัดน้าเสียหรือไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบบาบัดน้าเสีย ทาให้การ
ควบคุม ดูแลระบบบาบัดน้าเสียไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้น้าทิ้งมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การดาเนินงานตามกฎกระทรวงตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบั ญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
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2.6 สถานการณ์การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
สรุ ป สถานการณ์ ปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ปี พ.ศ. 2563 ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 แยกรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ จังหวัด
อุบลราชธานี รองลงมา คือ จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ ตามลาดับ จังหวัดที่มี
ปัญหาเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ. 2563 น้อยที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร และ แนวโน้มการเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ประชาชนได้รับผลกระทบด้านน้าเสีย กลิ่นเหม็น ฝุ่น
ละออง ควัน ผลกระทบที่มีต่อประชาชนอยู่ในวงแคบ ไม่รุนแรง ไม่ส่งกระทบต่อคุณภาพแม่น้าสายหลักและ
สายรอง

รวม 5 จังหวัด
22 แห่ง

เรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทกลุ่มปัญหา
จานวน 26 แห่ง
กลิ่นเหม็น 10 แห่ง
36.46 %

สัตว์นาตาย 1 แห่ง
3.85 %
เขม่าควัน/ฝุ่นละออง 7 แห่ง
26.92 %
สารเคมีปนเปื้อน 1 แห่ง
3.85 %
นาเสีย 7 แห่ง 26.92 %
หมายเหตุ สถานประกอบการแต่ละแห่ง อาจมีการถูกร้องเรียนมากกว่า 1 ปัญหา
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2.6.1 ปัญหา/อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ส่วนใหญ่เป็นการให้
คาปรึกษาด้านวิชาการหรือสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนให้กับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล แต่ไม่มี
อานาจในการออกคาสั่ง เพื่อระงับเหตุ แก้ไข ปรับปรุงหรือหยุดกิจการชั่วคราวของสถานประกอบการที่เป็น
แหล่งกาเนิด ดังนั้น จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาให้จบสิ้นได้โดยลาพัง จาเป็นต้องอาศัยบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมีอานาจในการใช้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบัญญัติหรือข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบลในการ
ออกคาสั่งเพื่อระงับเหตุ แก้ไข ปรับปรุงหรือหยุดกิจการของสถานประกอบการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเหตุ
ร้องเรียนได้ลุล่วงอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ อปท. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่นๆ รวมถึงการใช้คาสั่งทางปกครองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.6.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
เนื่องจากปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาดาเนินการ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาความเดือดร้อนราคาญจาก
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ใช่อานาจหน้าที่โดยตรงของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 รวมทั้งไม่อยู่ในข่าย
อานาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 แต่อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ขาดเครื่องมือที่
ใช้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่นๆ และนิติกร ดังนั้น จึงควรสนับสนุนทางวิชาการ เช่น
จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ อปท. ที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการ
หรือมีเรื่องร้องเรียน ให้สามารถบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญในพืนที่
3.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อนาของชาวบ้านเกิดการปนเปื้อนของเหลวลักษณะคล้าย
นามันเบนซิน พืนที่ตาบลยางใหญ่ อาเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ร่วมกับหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี โดยสานักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 กรมควบคุมมลพิษ สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อน้าของ
ชาวบ้านยางใหญ่ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เกิดการปนเปื้อนของหลวลักษณะคล้ายน้ามันเบนซิน มี
การดาเนินการดังนี้
1. กรมทรัพยากรธรณี โดยสานักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ได้ดาเนินการลงพื้นที่สารวจและตรวจสอบ
เส้นทาง การไหลซึมของของเหลว โดย ดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีวิทยาชานาญการ ร่วมกับ นายประเดิม ภาคแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 12 เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัง หวัด
อุบลราชธานี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ ผูใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2563 ดาเนินการสารวจบ่อน้าโดยรอบพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน เพื่อทาการศึกษาระดับน้าใต้ดิน และทิศทางการ
ไหลของน้าใต้ดิน โดยได้ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและธรณีวิ ทยาในพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ (รูปที่ 3.1) และ
ลักษณะทางกายภาพของเหลว พบว่า ของเหลวมีสีส้มอมเหลือง กลิ่นค่อนข้างฉุนคล้ายกลิ่นน้ามัน เมื่อตัก
ขึ้นมา พบว่า มีการแยกชั้นอย่างชัดเจนกับน้า จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า ของเหลวสีส้มอมเหลืองที่
แยกชั้นของน้า (รูปที่ 3.2) มีคุณสมบัติติดไฟ และเมื่อนาไปเติมในเครื่องยนต์เบนซินสามารถติดเครื่องยนต์ได้
ในเบื้อ งต้นสรุปได้ว่า ของเหลวดังกล่าวไม่ใช่น้ามันดิบที่มีสีดา แต่ของเหลวดังกล่าวมีลักษณะคล้ายน้ามัน
สาเร็จรูปที่กลั่นออกจากโรงกลั่นแล้ว จากคุณสมบัติในการติดเครื่องยนต์เบนซินและมีสีส้มอมเหลืองคาดว่ า
น่าจะเป็นน้ามันเบนซินแก็สโซฮอล 95 (รูปที่ 3.3) การสารวจบ่อน้าที่มีการปนเปื้อน (รูปที่ 3.4) ทิศทางการ
ไหลของน้าใต้ดิน และบริเวณที่คาดว่าน้าใต้ดินมีการปนเปื้อน (รูปที่ 3.5 และ รูปที่ 3.6)

รูปที่ 3.1 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณอาเภอน้ายืน

รูปที่ 3.2 ลักษณะสีของน้าจากบ่อน้าที่
มีการปนเปื้อนเปรียบเทียบกับ
บ่อน้าที่ไม่มีการปนเปื้อน
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รูปที่ 3.3 แผนที่แสดงการกระจายตัวของบ่อน้าในเขตพื้นที่ รูปที่ 3.4 แสดงเส้นชั้นความสูงของระดับน้าใต้ดิน
และโดยรอบการปนเปื้อน
ทิศทางการไหล

รูปที่ 3.5 บริเวณที่คาดว่าน้าใต้ดินมีการปนเปื้อน
และทิศทางการไหลของน้าใต้ดิน

รูปที่ 3.6 ภาพตัดขวางจากบ่อน้า NO-05 ถึงบ่อน้า NO-01

จากลักษณะทางกายภาพของของเหลวดัง กล่าว สารที่ปนเปื้อนในน้าใต้ดินบริเวณบ้านยางใหญ่
อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ใช่น้ามันดิบที่มาจากธรรมชาติ โดยบริเวณที่มีการปนเปื้อนนั้นจากัดอยู่
เฉพาะบริเวณ บ่อน้าเพียง 2 บ่อ และพื้นที่โดยรอบจากทิศทางการไหลของน้าใต้ดินที่ไหลจากทางด้านทิศใต้
ไปทางทิศเหนือ ระบุว่าแหล่งกาเนิดของสารปนเปื้อนนั้นมาจากทิศใต้ของบ่อน้า 2 บ่อ แต่ทั้งนี้แหล่งต้นกาเนิด
ของสารปนเปื้อนนั้นไม่น่าจะมาไกลเกินจากบ่อน้าบ่ออื่นๆ เนื่องจากน้าบริเวณบ่อดังกล่าวเป็นน้าสะอาด ดังนั้น
แหล่งกาเนิดของสารปนเปื้อนน่าจะอยู่เหนือบ่อน้าบ่ออื่นๆ
2. ลงพื้นที่เพื่อสารวจตรวจวัดคุณภาพน้าเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างน้าบ่อตื้น ร่วมกับกรมควบคุม
มลพิษ โดยกองจัดการคุณภาพน้า พบว่าบ่อน้าตื้นที่มีการปนเปื้อนของชาวบ้ านทั้ง 2 บ่อ มีการปนเปื้ อ น
Dichloroethane (1,2-ไดคลอโรอีเทน) และ Benzene (เบนซีน) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน ไม่ควร
นามาใช้อุปโภคบริโภค แสดงว่า บ่อทั้ง 2 บ่อ มีการปนเปื้อนของน้ามัน ที่มีแหล่งต้นกาเนิดของน้ามันมาจาก
สถานีบริการน้ามันที่พบการรั่วของน้ามันบริเวณหัวจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้าใต้ดิน ไหลจาก
ทางด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ โดยแหล่งต้นกาเนิดของสารปนเปื้อนนั้นมาจากทางทิศใต้ของบ่อน้า ทั้งนี้ สถานี
บริการน้ามันดังกล่าว ได้ดาเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วซึมน้ามันแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563
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3. ลงพื้นที่ร่วมกับร่วมกับสานักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี และอาเภอน้ายืน เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีบ่อน้าของชาวบ้านยางใหญ่ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เกิดการปนเปื้อนน้ามันเบนซินใน
ลักษณะเดิม ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้ ประกอบการสถานีบริการน้ามันได้สัง เกตเห็นน้ามันเบนซินรั่วไหล
บริเวณตู้จ่ายน้ามัน และได้จ้างช่างมาทาการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ โดยชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบทาการสูบน้า
ออกไปเกือบหมดบ่อแล้ว ทั้งนี้ คณะตรวจสอบได้ให้คาแนะนาชาวบ้านในการป้องกันตนเองจากไอระเหยของ
ของเหลวภายในบ่อ และระมัดระวังการเกิดประกายไฟ ที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ส่งผลกระทบรุนแรงได้
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4.1 ให้ผู้ประกอบการ ดาเนินการจ้างช่างที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพลังงาน ทาการทดสอบ
แรงดันระบบท่อน้ามันใต้ดิน เพื่อตรวจหาการรั่วซึมอีกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ประกอบการทาการทดสอบแรงดันระบบ
ท่อน้ามันใต้ดิน ทุกๆ 2 ปี
4.2 ให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญั ติค วบคุมน้ ามัน เชื้อ เพลิง พ.ศ. 2542 อย่า ง
เคร่งครัด
4.3 ให้ผู้ประกอบการจัดทาบัญชียอดจาหน่ายน้ามัน เปรียบเทียบกับปริมาณน้ามันค้างถัง เป็น
ประจาทุกวัน เพราะหากเกิดกรณีน้ามันรั่วไหลจะได้ทราบและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
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3.2 การตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการประกอบกิจการ
ถอดแยก ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพืนที่แหล่ง
ชุมชน ปี 2563 (ตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี)
จากการรวบรวมข้อมูลของกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุ ม มลพิ ษ พบว่ า ในปี 2562 ปริ ม าณซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้น จานวน 421,335 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.61
อย่างไรก็ตาม มีเพียงประมาณร้อยละ 10 เท่านั้นที่ถูกนาไปจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการถอด
แยกและรีไซเคิลวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งมีการนาขยะที่เกิดจากการถอดแยกไปกาจัด ณ โรงงานรับกาจัดของเสีย
อันตรายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน ส่วนซากผลิตภัณฑ์ฯ อีกร้อยละ 90 ถูกนาการถอดแยกในแหล่ง
ชุมชนเพื่อนาวัสดุมีค่าไปขาย และขยะที่เหลือจากการถอดแยกฯ ส่วนใหญ่ถูกทิ้งปะปนในกับขยะชุมชนหรือถูก
เผากลางแจ้ง เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2563 กองจัดการกากของเสียและสารอันตรายได้ร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการประกอบกิจการถอดแยก
ซากเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ านวน 68 ราย โดยมี ซ ากเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณวันละ 1 ตัน ในแหล่งชุมชน ตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้
ตรวจวั ด การปนเปื้ อ นของโลหะหนั ก ในตั ว อย่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยเครื่ อ งวิ เ คราะห์ โ ลหะหนั ก แบบพกพา
Handheld X-Ray Fluorescence (XRF) โดยดาเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม อาทิ ดินบริเวณบ้านที่มี
การถอดซากผลิต ภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ จานวน 6 จุด ดิน บริเวณพื้นที่แปลงเกษตร จานวน 2 จุด และ
ตะกอนดินในแหล่งน้าต่างๆ จานวน 2 จุด สามารถแสดงแผนที่จุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมได้ดังรูปที่ 3.7 และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง สรุปได้ดังนี้
1. ตัวอย่างดินบริเวณบ้านที่มีการถอดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหนัก
ต่างๆ ได้แก่ โครเมียม ตะกั่ว แมงกานีส และทองแดง ค่าที่ตรวจพบทั้งหมดต่ากว่ามาตรฐานอ้างอิง
2. ตัวอย่างดินบริเวณแปลงเกษตร ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ ได้แก่ โครเมียม
ตะกั่ว แมงกานีส และทองแดง ค่าที่ตรวจพบทั้งหมดต่ากว่ามาตรฐานอ้างอิง
3. ตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งน้าต่างๆ ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว แมงกานีส
นิกเกิล สังกะสี และทองแดง โดยค่าที่ตรวจพบว่า ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง ยกเว้น ทองแดงพบว่า เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน จานวน 1 จุด

ค่ามาตรฐานอ้างอิง
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพดิ น
(มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม โดยจะใช้เปรียบเทียบกับค่าที่ตรวจวัดได้ของสารหนู
แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท นิกเกิล ซีลีเนียม)
2. เกณฑ์คุณภาพดินขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริ กา (US.EPA) (US.EPA Regional Screening
Level : Resident Soil โดยจะใช้เปรียบเทียบกับค่าที่ตรวจวัดได้ของทองแดง ในตัวอย่างดิน)บริเวณบ้านที่มีกิจกรรมการถอด
แยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ จานวน 6 จุด และดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม จานวน 2 จุด
3. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้าผิวดิน ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
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รูปที่ 3.7 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพืนที่ปนเปื้อน
1. เจ้าของที่ดิน/ร้านค้าของเก่า ควรดาเนินการถอดแยกชิ้นส่วนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารที่มีระบบการป้องกันมลพิษที่เหมาะสม อาทิ
1.1 บริ เ วณพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านและพื้ น ที่ เ ก็ บ กองซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีโครงสร้างหลังคาป้องกันน้าฝนชะล้างสิ่งปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
1.2 บริ เ วณพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านและพื้ น ที่ เ ก็ บ กองซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องปูพื้นด้วยซีเมนต์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ดินโดยตรง
1.3 ออกแบบจัดการพื้นที่ใ ห้ส ามารถกัก เก็ บฝุ่น จากขั้นตอนการถอดแยก โดยจัดทาขอบกั้ น
โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บกวาดทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจา และเก็บรวบรวมฝุ่นที่
เกิดขึ้นส่งกาจัดต่อไป
1.4 ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว ถุงมือ และผ้าปิดปาก ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1.5 ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรนาอาหารและน้าดื่ม มารับประทานขณะปฏิบัติงาน และควรอาบน้าชาระ
ร่างกายให้เรียบร้อยหลังจากทางานเสร็จในแต่ละวัน
1.6 เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไ ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นให้แยกเป็นของเสีย
อันตรายและของเสียไม่เป็นอันตราย โดยของเสียอันตรายให้นาไปกาจัดอย่างถูกต้องในโรงงานรับกาจัดของเสีย
อันตราย ส่วนของเสียที่ไม่อันตรายให้นาไปทิ้งที่บริเวณสถานที่กาจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
2. หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ควรผลักดันให้มีการนาของเสียอันตรายนาไปกาจัดทาลายอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ณ สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป
3. หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ควรดาเนินการเฝ้าระวังและการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน อาทิ
3.1 กาหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการลักลอบเผาสายไฟเพื่ อแยกทองแดง เพื่อป้องกันปัญหา
มลพิษทางอากาศ และดาเนินการลงโทษผู้กระทาผิด
3.2 ประสานหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ดาเนินการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย
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บทที่ 4
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 14001:2015)
ISO 14001 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้หน่วยงานมีการดาเนินงานหรื อมี
กิจกรรมที่สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกาหนดทางกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสิ่ง แวดล้อมที่ต่อเนื่อง ทั้งในเรี่องการพัฒนา เสริมสร้าง ปรับปรุงและแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันภายในหน่วยงานในการมุ่งมั่นที่จะลดการใช้และลด
ของเสีย โดยให้มีการนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อให้หน่วยงานมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี มีระบบมาตรฐานน่าทางาน
ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 12 (อุ บ ลราชธานี ) ได้ จั ด ท าโครงการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดย
เป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษ
และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดาเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและ
พันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ มขององค์กรเอง
เพื่อทาให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มีการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2562 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน ดังนี้

คาขวัญสิ่งแวดล้อม
“ปฏิบัติตามข้อกาหนด ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน”
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ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 12 (อุ บ ลราชธานี ) ได้ รั บ การประเมิ น รั บ รองระบบการจั ด การ
สิ่ง แวดล้อม (ISO 14001:2015) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ เข้ารับการตรวจประเมินระบบการ
st

จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 รอบ 1 Surveillance เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีแนวทางการ
ดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จคือ สานักงานฯ จะต้องพัฒนาระบบ การนาไปประยุกต์ใช้ คงรักษาไว้และมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกระบวนการที่จาเป็นและส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกาหนดของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ
สิ่ง แวดล้อม การพิจารณาองค์ความรู้ของบริบทของสานักงานฯ ในการพัฒนาและคงรักษาไว้ซึ่งระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้จากข้อกาหนดในบริบทขององค์กร และ ความเข้าใจถึงความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสร้างและรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 4.1 แนวทางสู่ความสาเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแนวทาง
ของ ISO 14001: 2015
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ห้องปฎิบัติการทดสอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบถาวร

มีส่วน
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้ อมรั บ ผิด ชอบด าเนินการด้ านการทดสอบคุ ณภาพตัวอย่ างน้า ตามภารกิ จ ของ
ส านั ก งาน ได้ แ ก่ งานเฝ้ า ระวั งและติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม งานตรวจติ ด ตาม ตรวจสอบ
แหล่งกาเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
และงานแก้ไขปัญหารฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้ นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร
ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี เน้นการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ น้าแหล่ง
น้าผิวดิน น้าเสีย/น้าทิ้ง น้าอุปโภค/บริโภค น้าตัวอย่างจากกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ และ
อากาศ มีศักยภาพในการ ตรวจวิเคราะห์ ถึง 1,000 ตัวอย่างต่อปี ในปี พ.ศ. 2563 มีการ ตรวจวิเคราะห์ ทั้งสิ้น
708 ตัวอย่าง คิดเป็น 12,953 พารามิเตอร์ และมีแนวโน้มว่าจานวนตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมและผู้รับบริการต่อ
ปีจะเพิ่มมากขึ้น
ห้องปฎิบัติการทดสอบสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017 คือ มาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ เป็นสิ่งยืนยันความสามารถของห้องปฏิบัติการในการ
ดาเนินทดสอบหรือสอบเทียบ ด้วยเหตุนี้จึงมีการดาเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานดังกล่าว โดยห้องปฏิบัติการ
ได้จัดทาระบบการบริหารงานคุณภาพขึ้น เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีการดาเนินการด้านระบบคุณภาพ ด้าน
ความสามารถทางวิชาการ และผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่
เชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017
ในปี พ.ศ.2563 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม ใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี รวม
ทั้งสิ้นจานวน 701 ตัวอย่าง ประกอบด้วย น้าแหล่งน้าผิวดิน 379 ตัวอย่าง น้ากลั่นเพื่อควบคุมคุณภาพ
44 ตัวอย่าง น้าเสีย/น้าทิ้ง 82 ตัวอย่าง น้าอุปโภค/บริโภค 138 ตัวอย่าง น้าดิบเพื่อการประปา 24 ตัวอย่าง
น้าชะขยะ 7 ตัวอย่าง น้าบ่อสังเกตการณ์ 23 ตัวอย่าง และอากาศ 4 ตัวอย่าง
การสร้างความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการ
การดาเนินการด้านคุณภาพภายใน/ภายนอก
- การดาเนินการของห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวังตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบเพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบก่อนรายงานผล
- การทดสอบความชานาญของห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการด้านน้า
จานวน 7 ตัวอย่าง ผลการทดสอบผ่านเป็นที่น่าพึงพอใจ
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การดาเนินการด้านวิชาการ
- การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการดาเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการที่ตนรับผิ ด ชอบ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับงานในปัจจุบันและอนาคต
การตรวจประเมินโดยหน่วยงานจากภายนอก
ได้รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ จากหน่วยงานภายนอก (สานักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) จึงมีการตรวจประเมินฯ ผ่านทางระบบ Teleconforent โดยใช้แอปพลิเคชั่น Line ในวันที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในรายการตรวจวิเคราะห์ โครเมี่ยมทั้งหมด (Total Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe)
แมงกานีส (Mn) ในตัวอย่างน้าผิวดิน และรักษาสภาพรายการ ความกระด้างทั้ง หมด (Total Hardness) ใน
ตัวอย่างน้าผิวดินและน้าประปา สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solid) ในตัวอย่างน้าผิวดินและ
น้าเสีย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากการตรวจประเมินพบข้อบกพร่องจานวน 6 รายการ และ
ข้อสังเกต จานวน 3 รายการ ได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตที่ตรวจพบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากหน่วยรับรองสานัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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4.3 กิจกรรมการใช้ตู้ “ถุงวนใช้” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2561 และข้ อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
รวมทั้ง บริษัทห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุ
ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากพลาสติ ก เนื่ อ งจากจะเป็ น ขยะตกค้ า งที่ ย่ อ ยสลายยาก เช่ น การใช้
ถุง พลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จาเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อนาถุง ผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้
ส่วนลดราคาสินค้ากรณีลูกค้าไม่ใช้ถึงพลาสติก โดยเร่งรัดให้เป็น รูปธรรมโดยเร็ว ตาม
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน จั ง หวั ด สะอาด
ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐระยะเวลา 1 ปี ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ภายใต้
โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ได้รับความมือเป็นอย่างดียิ่ง
เห็นได้ชัดจากกิจกรรมการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
สะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติกลดลง และมีการใช้ถุง
ผ้าเพิ่มมากขึ้น
แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เพื่อควบคุมโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งมีข้อกาหนดต่าง ๆ ออก
ตามมามากมาย รวมทั้งการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค การห้ามเดินทางข้ามจังหวัดและการประกาศ
เคอร์ฟิว ผลจากการที่คนอยู่บ้านมากขึ้น การใช้บริการ "เดลิเวอรี่" สั่งสินค้าและอาหารมากขึ้น ทาให้ในช่ว ง
ไตรมาสแรกของปี 2563 ที่ผ่านมา ปริมาณขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วมีจานวนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15
(จากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่าปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจาก
2,120 ตันต่อวันในปี 2562 เป็น 3,440 ตันต่อวัน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 เฉพาะเดือนเมษายน
อย่างเดียว การเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกคิดเป็นเกือบร้อยละ 62
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และบริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จากัด และ
ร้าน 7-Eleven ได้ร่วมมือกันในการดูแ ลรัก ษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อ มในพื้นที่ ม าโดย
ตลอด จึงได้จัดกิจกรรม ความร่วมมือรณรงค์การวนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขึ้น ด้วยการ
เปิดตัวตู้ถุงวนใช้ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติก ที่ จะ
นาส่งกาจัด ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และเป็นการใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติก
หูหิ้วให้คุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการนาถุงที่ มีสภาพดี สะอาด จากนั้นพับแล้วนาไปหย่อน
ลงในตู้ถุงวนใช้หน้าร้าน 7-Eleven และช่วยกันนาถุงจากตู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
นาตู้ถุงวนใช้ไปวางให้บริการประชาชนหน้าร้าน 7-eleven ทั้ง หมด 5 แห่ง ได้แก่
สาขาราชบุตร สาขาถนนคลังอาวุธ สาขาสุขาอุปถัมภ์ สาขาห้วยวังนอง และสาขาบ้าน
นาควาย อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รูปที่ 4.2)
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รูปที่ 4.2 แผนที่แสดงจุดรับตู้ถุงวนใช้หน้าร้าน 7-Eleven จานวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการฯ ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ลดและคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง มุ่งหวังในการสร้างพฤติกรรมการคัด
แยกขยะให้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงเป็นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการขยายผลไปยังชุมชนและสังคมในวงกว้าง
สอดรับกับนโยบายของจังหวัดที่มุ่งเน้นสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

จากการติดตามผลการใช้ตู้ถุงวนใช้ที่วางให้บริการประชาชนบริเวณหน้า
ร้าน 7-Elenven ทั้ง 5 สาขา พบว่า มีประชาชนนาถุงพลาสติกมาวนใช้ประมาณ
30 ถุงต่อวันต่อสาขา
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน
รักษ์สิ่ง แวดล้อมด้วยการนาถุงพลาสติกหูหิ้วที่ใช้แล้วมีสภาพดี สะอาดมาวนให้
ผู้อื่นใช้หน้าร้าน 7-Elenven ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ซึ่ง จะเป็นการแก้ปัญ หาขยะ
พลาสติกล้นเมืองให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป
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4.4 การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งนาดิบเพื่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้าดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ปี 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าปี 2558-2569 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าอุปโภค
บริโภคที่ได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้สารวจและเก็บตัวอย่างน้าประปาจากระบบ
ประปาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด (จาก 5 จังหวัด) จานวน 84 แห่ง คัดเลือกระบบประปาหมู่บ้าน
จากการสารวจ จานวน 39 แห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 2553 ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าจากระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า ระบบประปาหมู่บ้านที่คุณภาพน้าประปาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มีจานวน 26 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้านที่คุณภาพน้าประปาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีจานวน 13 แห่ง

รูปที่ 4.3 แผนภูมิแสดงจานวนตัวอย่างจากระบบน้าประปาที่สารวจแยกตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 2535
การมอบชุดทดสอบคุณภาพน้าภาคสนาม (Test Kit) และสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบฯ และการทา
ข้อตกลงความร่วมมือกันในการสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพน้าที่ ดี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าประปาดื่มได้ ปี พ.ศ.2535 ของกรมอนามัย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การบริหารกิจการและการควบคุมการผลิตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น ” ณ ห้ อ งกิ ต ติ ก า โรงแรมกิ จ ตรงวิ ล ล์ รี ส อร์ ท อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ รวมจานวน 60 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนผู้ดูแลระบบประปาและเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ
น้าประปา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน การอุปโภคบริโภค
ทั้งทางด้านคุณภาพน้า รวมทั้งการดูแล การบารุงรักษาประปาหมู่บ้าน

ทาไมต้องวิเคราะห์คุณภาพนาบาดาล ??????
การตรวจสอบคุณภาพของนามีความสาคัญต่อการพัฒนานาบาดาล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ เป็น
สิ่งที่จะบอกได้ว่านานันมีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และควรนาไปปรับปรุงคุณภาพ
อย่างไรก่อนนาไปใช้ประโยชน์ และปลอดภัยต่อการใช้บริโภคหรือไม่???
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

72

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้จัดทาฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
(จาก 5 จังหวัด) และที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
ระบบประปาหมู่บ้าน ตาแหน่งที่ตั้ง รูปแบบของระบบประปา รวมถึงข้อมูลคุณภาพน้าระบบปาหมู่บ้านก่อน
และหลังการปรับปรุงคุณภาพน้า สาหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เวปไซต์ http://203.157.71.148/WSP

รูปที่ 4.4 แสดงเว็บไซต์ฐานข้อมูล
ระบบประปาหมู่บ้าน
http://203.157.71.148/WSP
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เอกสาร อ้างอิง
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี), 2563 รายงานผลการดาเนินงานปี 2563
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี), 2562 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2562
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี), 2561 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2561
สานักงานสิ่ง แวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี ), 2563 รายงานผลการดาเนินงาน โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการปกครอง. 2559. ข้อมูลการปกครอง สถิติข้อมูลจังหวัด/อาเภอ กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, 2563 อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้าฝน กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9-12, 2559 แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/053/T_0021.PDF ประกาศส านั ก ทะเบี ย น
กลางเรื่อง จานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบี ยนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
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คณะ ผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายประเดิม ภาคแก้ว

ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

เรียบเรียงและจัดทารายงาน
ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายมนต์ชัย จันทร์ศิริ
นางสาวสุภาพร กุคาใส
นายอุดมศักดิ์ ต้นสิงห์
นายเชาวนันท์ สรรพศรี
นายวีระวัฒน์ นามศิริ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จ้างบริการบุคคลธรรมดาประจาส่วน ฝส.

สนับสนุนข้อมูล
ส่วนยุทธศาสต์และแผนสิ่งแวดล้อม
นางรุ่งนภา สีลวานิช
นางพจนีย์ จันทร์ศิริ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายองอาจ พิมสาร
นางชนัญญา ภิราญคา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
นายวุฒิไกร วามสิงห์
นางสาววรรณภา ทองสีแก้ว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางสาววิลาสินี ภาระวงศ์
นางสาวชวิศา ชวิศบวรวงศ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
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