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ค าน า 
 

รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี 2563 ฉบับนี้  ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 
(อุบลราชธานี)  จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมและประเมินสถานการณ์ทางด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีความรับผิดชอบ  
5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัด
อุบลราชธานี  สาระส าคัญของรายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม ปี 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ี 
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ และการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และวางแผน
ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีให้ดีขึ้น 

 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี) ขอขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานในฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
ด้านส่ิงแวดล้อม ก าหนดแนวทาง และใช้ในการประกอบการตัดสินใจ พร้อมท้ังใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 

            ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  
                            เมษายน  2564 
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

บทสรุปสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดล้อมปี  2563 
 
1. ปริมาณมูลฝอยชุมชน 
 

ในปี พ.ศ. 2563 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ด าเนินการส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด  พบว่า  ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2563 โดยเฉล่ียประมาณวันละ 
4,388.91 ตันต่อวัน ซึ่งพบอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี มากท่ีสุด มีจ านวน 1,800.67 ตันต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 
41.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด รองลงมาได้แก่  จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร  
คิดเป็นจ านวน 1,380.0 , 511.71,  361.89 และ 334.64 ตันต่อวัน ตามล าดับ  และมีปริมาณขยะท่ีได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 3,841.51 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 87.53 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด   

 

ในพื้นท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ (Sanitary 
Landfill) จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เทศบาลต าบลไก่ค า จังหวัดอ านาจเจริญ  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลต าบลขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (พื้นท่ีเทศบาลต าบล
เมืองขุขันธ์) จังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
และสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลักวิชาการ  มีจ านวน 125  แห่ง 
 

2. สถานการณ์คุณภาพน  าแหล่งน  า  
ปี พ.ศ. 2563 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ า

ส าคัญในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ า จ านวน 16 แหล่งน้ า 51 สถานี จากการประเมินเกณฑ์คุณภาพน้ ารายสถานี โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน 
(Water Quality Index : WQI) พบว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าส่วนใหญ่ มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 
8  แหล่งน้ า (ร้อยละ 50) ได้แก่ ห้วยบางทราย   ห้วยชะโนด  ห้วยบังอี่  แม่น้ าชี  แม่น้ ามูล   ล าโดมใหญ่   ล าน้ า
เสียว  แม่น้ าโขง  อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 7  แหล่งน้ า (ร้อยละ 44) ได้แก่ ล าเซบาย  ห้วยปลาแดก   ห้วยขะยุง  
ห้วยมุก  ห้วยแข้  ล ามูลน้อย  ล าน้ ากว้าง  และเกณฑ์เส่ือมโทรม จ านวน 1 แหล่งน้ า (ร้อยละ 6) ได้แก่ ห้วยส าราญ   

 

การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ าของแหล่งน้ า พิจารณาจาก ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ าท่ัวไป (WQI) 
โดยการน าค่าของคุณภาพน้ า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรก
ในรูปของสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform 
Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(NH3-N) มาปรับเป็นคะแนน 0 – 100 โดยคุณภาพน้ าแปรผันตามคะแนน คือ ค่าคะแนนยิ่งมาก คุณภาพน้ ายิ่งดี 
พบว่า คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง ยกเว้น ห้วยแข้ 
ห้วยปลาแดก และล าโดมใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มของคุณภาพน้ าดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากเทียบคุณภาพน้ าในปี 2563 
กับปี 2562 พบว่ามีแหล่งน้ า จ านวน 10 แหล่ง เริ่มท่ีจะมีคุณภาพน้ าดีขึ้น  

 
3. สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี จากสถานีตรวจวัด ณ ศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคมถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3 – 131 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยส่วนใหญ่จะมีค่าสูงเกิน
มาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการเผาในพื้นท่ีการเกษตรเพื่อเตรียมการ 
  

III 
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ปลูกพืชในฤดูถัดไป โดยมีจ านวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน จ านวน 41 วัน จากการตรวจวัด 
291 วัน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด และค่าสูงสุด (131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
พบในเดือนเมษายน 2563  ส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10 ) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 7-164 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีจ านวนวันท่ีมีค่ามาตรฐาน (สูงเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
จ านวน 5 วัน จากการตรวจท้ังหมด 291 วัน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานก าหนด ส่วนก๊าซโอโซน 
(O3) ท่ีพบค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 8 ของ
จ านวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด 

 

คุณภาพอากาศในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2563 
ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคล่ือนท่ีของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง
มิถุนายน 2563 พบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สูงเกินมาตรฐาน ร้อยละ 17 ของจ านวนท่ีตรวจวัด
ท้ังหมด ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซโอโซน (O3) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของประเทศไทย 
 

4. สถานการณ์น  าเสียชุมชน  
 

ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 มีจังหวัดท่ีมีระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 2 แห่ง คือ ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี และ
เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดยโสธร มีจ านวน 1 แห่ง คือ ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองยโสธร 
จังหวัดมุกดาหาร มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองมุกดาหาร และจังหวัด
อ านาจเจริญ มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จากการติดตามระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ในปี พ.ศ. 2563  พบว่า ส่วนใหญ่ยังสามารถเดินระบบได้ปกติ ยกเว้น ระบบ
บ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองยโสธรระบบมีปัญหาเดินระบบไม่เต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจากปัญหาสถานีสูบน้ า
ช ารุด 

 

ปัญหาในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากในการก่อสร้างระบบฯ มีการ
คาดการณ์อัตราการเกิดน้ าเสียท่ีสูงเกินความเป็นจริง และยังต้องคิดเผ่ือส าหรับการระบายน้ าฝน รวมท้ังการ
ก่อสร้างระบบเพื่อรองรับน้ าเสียในอนาคต 15-20 ปี ท าให้ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียได้รับการ
ออกแบบไว้มีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น รวมถึง ขาดการใช้ประโยชน์เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีได้รับการจัดสรรให้
คุ้มค่า อีกท้ังระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ยังไม่เพียงพอกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังจะเห็นได้จากท่ีเมืองมีการขยายตัว
และการเจริญเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรมแต่การจัดการน้ าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ถึงแม้ว่าจะ
มีระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชนระดับเทศบาลนครขนาดใหญ่แล้ว คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี แต่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสียยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ี
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนชุมชนระดับเทศบาลเมืองอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็น
ความส าคัญในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าโดย 
ไม่ผ่านการบ าบัดและท าให้แหล่งน้ าเส่ือมโทรม 

  

IV 
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5. สถานการณ์แหล่งก าเนิดมลพิษ 
 

พื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 จ านวน 5 จังหวัด มีแหล่งก าเนิดมลพิษตาม
กฎกระทรวงก าหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 ท้ังหมด 7 ประเภท มีจ านวนท้ังส้ิน 1 ,497 
แห่ง โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งก าเนิดมลพิษมากท่ีสุด จ านวน 601 แห่ง รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร และอ านาจเจริญ มีจ านวน 496 แห่ง 169 แห่ง 142 แห่ง และ 89 แห่ง 
ตามล าดับ 

ต้ังแต่ปี 2556 -2563 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ได้ด าเนินการตรวจติดตามแหล่งก าเนิดมลพิษ
ไปท้ังหมด จ านวน  388  แห่ง  โดยในปี 2563 ด าเนินการตรวจติดตามแหล่งก าเนิดมลพิษ  จ านวน 55 แห่ง  
ได้แก่ 1) สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน  11 แห่ง  2) อาคารบางประเภทและบางขนาด จ านวน  29 แห่ง  
3) โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  15  แห่ง  จากการเก็บตัวอย่างน้ าน้ าท้ิง  45  แห่ง  พบว่า  มีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน  25  แห่ง และมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน  20  
แห่ง  

 

6. สถานการณ์การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
สรุปสถานการณ์ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 พบว่ามีปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมท้ังส้ินจ านวน  22  แห่ง  พบว่า จังหวัดท่ี
มีการร้องเรียนมากท่ีสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน  8 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาได้แก่ จังหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน 6 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 27  จังหวัดยโสธร จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18  จังหวัดศรีสะ
เกษ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14 และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5 แนวโน้มการเกิด
ปัญหาเรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562  ประชาชนได้รับผลกระทบด้านน้ า
เสีย กล่ินเหม็น ฝุ่นละออง ควัน ผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนอยู่ในวงแคบ  ไม่รุนแรง ไม่ส่งกระทบต่อคุณภาพ
แม่น้ าสายหลักและสายรอง 

 

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมดังกล่าว มีท้ังปัญหาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  และเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ซึ่งในการด าเนินการเรื่องร้องเรียนท่ี ไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี เป็นการให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม การให้ค าแนะน าด้านวิชาการ หรือสนับสนุนการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหา ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามอ านาจหน้าท่ี 
 
7. ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในพื นที่   
  

7.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อน  าเกิดการปนเปื้อนของเหลวลักษณะคล้ายน  ามันเบนซิน 
พื นที่ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี   

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการส ารวจบ่อน้ าโดยรอบ
พื้นท่ีท่ีมีการปนเปื้อน  เพื่อท าการศึกษาระดับน้ าใต้ดิน และทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน  ตรวจสอบสภาพ  
ภูมิประเทศและธรณีวิทยาในพื้นท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุ ลักษณะทางกายภาพของเหลวพบว่า  มีสีส้มอมเหลือง กล่ิน
ค่อนข้างฉุนคล้ายกล่ินน้ ามัน  ตรวจวัดคุณภาพน้ าเบ้ืองต้นและเก็บตัวอย่างน้ าบ่อต้ืน ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ 
โดยกองจัดการคุณภาพน้ า พบว่าบ่อน้ า ต้ืน ท่ีมีการปนเปื้อนของชาวบ้านท้ัง 2 บ่อ มีการปนเปื้อน 

V 



 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

Dichloroethane (1,2-ไดคลอโรอีเทน) และ Benzene (เบนซีน) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ไม่ควร
น ามาใช้อุปโภคบริโภค สามารถระบุได้ว่า บ่อท้ัง 2 บ่อ มีการปนเป้ือนของน้ ามัน  ท่ีมีแหล่งต้นก าเนิดของน้ ามัน
มาจากสถานีบริการน้ ามันท่ีพบการรั่วของน้ ามันบริเวณหัวจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน 
ไหลจากทางด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ โดยแหล่งต้นก าเนิดของสารปนเปื้อนนั้นมาจากทางทิศใต้ของบ่อน้ า 
ท้ังนี้ สถานีบริการน้ ามันดังกล่าวได้ด าเนินการซ่อมแซมจุดท่ีรั่วซึมน้ ามันแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563 

7.2 การตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการประกอบกิจการถอดแยก ซาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื นที่แหล่งชุมชน ปี 2563  (ต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี) 

 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ร่วมกับกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ีติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการประกอบกิจการถอดแยกซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในแหล่งชุมชน ต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการประกอบกิจการถอด
แยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  68 ราย  โดยมีซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณวันละ 1 ตัน ในแหล่งชุมชน ต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ได้
ตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะหนักในตัวอย่างส่ิงแวดล้อมด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบพกพา  
Handheld X-Ray  Fluorescence (XRF)  พบว่า  ตัวอย่างดินบริเวณบ้านท่ีมีการถอดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้า  
จ านวน 6 จุด  ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ  อาทิ โครเมียม  ตะกั่ว  แมงกานีส  และทองแดง  
โดยค่าท่ีตรวจพบท้ังหมดต่ ากว่ามาตรฐานอ้างอิง  ตัวอย่างดินบริเวณแปลงเกษตร จ านวน 2 จุด ตรวจพบการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ  อาทิ  โครเมียม  ตะกั่ว  แมงกานีส  และทองแดง  โดยค่าท่ีตรวจพบท้ังหมดต่ า
กว่ามาตรฐานอ้างอิง  และตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งน้ าต่างๆ จ านวน 2 จุด ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะ
หนัก  ได้แก่ ตะกั่ว แมงกานีส  นิกเกิล สังกะสี และทองแดง  โดยค่าท่ีตรวจพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง 
ยกเว้น ทองแดงพบว่า เกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 1 จุด  

 
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

8.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 
14001:2015)  

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ได้จัดท าโครงการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกับความ
รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมไปพร้อม
กับการพัฒนาองค์กร และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม และใช้ข้อก าหนดท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้าน
ส่ิงแวดล้อม การด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง และความสามารถในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อท าให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กร  รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

  

VI 
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8.2 การด าเนินงานระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 
2017 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภ าคท่ี 12 มีการจัดระบบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2556 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้มั่นใจว่าทุก
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานของห้องปฏิบัติการ ได้มีการน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพจนได้รับการรับรองให้คงความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง  เน้นการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้าน
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ น้ าแหล่งน้ าผิวดิน  น้ าเสีย/น้ าท้ิง  น้ าอุปโภค/บริโภค น้ าตัวอย่างจากกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ และอากาศ มีศักยภาพในการ ตรวจวิเคราะห์ ถึง 1,000 ตัวอย่างต่อปี ในปี พ.ศ. 2563 
มีการ ตรวจวิเคราะห์ ท้ังส้ิน 708 ตัวอย่าง คิดเป็น 12,953 พารามิเตอร์ และมีแนวโน้มว่าจ านวนตัวอย่างด้าน
ส่ิงแวดล้อมและผู้รับบริการต่อปีจะเพิ่มมากขึ้น  

8.3 กิจกรรมการใชตู้้ “ถุงวนใช”้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 และบริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จ ากัด และร้าน 7-Eleven ได้ร่วมมือกัน
ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีมาโดยตลอด ได้จัดกิจกรรม ความร่วมมือรณรงค์การวนใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้วข้ึน ด้วยการเปิดตัวตู้ถุงวนใช้  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติกท่ีจะ
น าส่งก าจัด ณ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย และเป็นการใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติกหูห้ิวให้คุ้มค่ามากท่ีสุด ด้วย
การน าถุงท่ีมีสภาพดี สะอาด จากนั้นพับแล้วน าไปหย่อนลงในตู้ถุงวนใช้หน้าร้าน 7-Eleven และช่วยกันน า
ถุงพลาสติกหูหิ้วจากตู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ น าตู้ถุงวนใช้ไปวางให้บริการประชาชนหน้าร้าน 7 -eleven 
ท้ังหมด 5 แห่ง ได้แก่  สาขาราชบุตร สาขาถนนคลังอาวุธ สาขาสุขาอุปถัมภ์ สาขาห้วยวังนอง และสาขาบ้าน
นาควาย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   

 
8.4 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน  าประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี 
2561-2565 ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าปี 2558-2569 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค 
บริโภคท่ีได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้ส ารวจและ
เก็บตัวอย่างน้ าประปาจากระบบประปาหมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด (จาก 5 จังหวัด) จ านวน 84 แห่ง 
คัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านจากการส ารวจ จ านวน 39 แห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย 2553 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า ระบบประปา
หมู่บ้านท่ีคุณภาพน้ าประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีจ านวน 26 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้านท่ีคุณภาพน้ าประปา
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีจ านวน 13 แห่ง 
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

 

 

1.1 ท่ีตั งและอาณาเขต 

พื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี) : สสภ.12  ประกอบด้วยพื้นท่ี 
5 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อ านาจเจริญ  และจังหวัดอุบลราชธานี  แสดงดังรูปท่ี  1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.1 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12   
  

1 

บทที่ 1   
ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 



 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ต้ังอยู่ เลขท่ี 430 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ และ
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างละติจูดท่ี 103 ° 47' ถึง ละติจูดท่ี 105 ° 40' และ ลองติจูดท่ี  14 ° 10' ถึง  
ลองติจูดท่ี  16 ° 55'  โดยมีพื้นท่ีโดยรวม  36,277 ตารางกิโลเมตร  

จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นท่ี 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยท่ีสุดคือ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 3,161 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 
เขตจังหวัดอุบลราชธานี, อ านาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขต
ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ 250 กิโลเมตร รวม
ระยะทางตลอดแนวชายแดนท่ีติดต่อกับ 2 ประเทศ ท้ังส้ิน 655 กิโลเมตร  มีท่ีต้ังอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและนครพนม 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ 

ทิศใต้  ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวเทือกเขาบรรทัด 

ขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตามระบบการจัดการลุ่มน้ าจัดอยู่ใน 3 ลุ่มน้ าหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าชี และ
ลุ่มน้ าโขง โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ ามูล  คิดเป็นร้อยละ 72.43 พื้นท่ีลุ่มน้ าโขงคิดเป็นร้อยละ 20.03 และ 
พื้นท่ีลุ่มน้ าชี คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของพื้นท่ี  (รูปท่ี  1.2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.2  แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครองและขอบเขตลุ่มน้ าหลัก และลุ่มน้ าย่อยในพื้นท่ีส านักงาน 
              ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  

สสภ.12 

 

ร้อยละของพ้ืนที่ 

จ้ำนวนลุ่มน้้ำย่อย 

2 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดของลุ่มน้ าสาขาต่าง ๆ ในพื้นท่ี สสภ.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:   
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จังหวัดมุกดาหาร  
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร 

ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงของ
แนวเทือกเขา ภูพาน  ส่วนทางทิศตะวันออกเรื่อยลงไปถึง
ตอนใต้มีสภาพเป็นท่ีราบลอนลาดเล็กน้อยถึงลอนชัน 
(Rolling Plain) จากตอนกลางของจังหวัดเรื่อยไปทาง
ทิศตะวันออกจดแม่น้ าโขง สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ค่อนข้าง
ราบเรียบถึงเป็นท่ีราบลอนลาดเล็กน้อย มีล าห้วยท่ี
ส าคัญท่ีไหลจากทางทิศตะวันตกไปรวมกับแม่น้ าโขงทาง
ทิศตะวันออก ได้แก่ ห้วยมุก ห้วยบังอี่ ห้วยบังทราย ห้วย
ชะโนด ห้วยทราย ห้วยชิงชัน พื้นท่ีจังหวัดอยู่ในระดับสูง
กว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 289 เมตร 

 
จังหวัดยโสธร 

            ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร มีลักษณะ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออกด้านเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงสลับกับพื้นท่ีแบบลูกคล่ืน  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเทือกเขาภูพานมีสภาพป่าและมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ล าโพง ล าเซบาย ส่วนด้าน
ใต้ เป็นท่ีราบลุ่มต่ าสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ ามีแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ล าน้ ายัง ล าทวน และแม่น้ าชี ไหลผ่าน  
ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเค็ม มีหนอง  บึง  
ล าห้วย และแหล่งน้ าขนาดเล็กอยู่ท่ัวไปพื้นท่ีอยู่ในลุ่มน้ าชี 
ลุ่มน้ ามูล และบางส่วนอยู่ในลุ่มน้ าโขง 
 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดศรีสะเกษ ทาง
ตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่มลอนลาด มี
ระดับความสูงระหว่าง 150-200 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง มีล าน้ าหลายสายไหลผ่านพื้นท่ีราบนี้ลงไปยัง
แม่น้ ามูล ล าน้ าสายส าคัญได้แก่ ห้วยทับทัน  ห้วยส าราญ  
และห้วยขะยุง  ตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวใน
แนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทย
กับกัมพูชา ยาว 127 กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดในจังหวัด 
ช่ือ "พนมตาเมือน" สูง 673 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
โดยต้ังอยู่ในเขตอ าเภอกันทรลักษ์ จากเขาพนมตาเมือนนี้
พื้นท่ีค่อย ๆ ลาดต่ าลงไปทางเหนือเข้าสู่ท่ีราบลุ่มแม่น้ ามูล 
 

4 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5


 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

จังหวัดอ านาจเจริญ 

            ลักษณะภูมิ ประเทศของจังหวั ดอ านาจเจริญ 
โดยท่ัวไปเป็นท่ีลุ่มมีเนินเขาเต้ียๆ ทอดยาวไปจดจังหวัด
อุบลราชธานี สภาพดินโดยท่ัวไป มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทรายและ ดิน ลูกรั งบาง ส่วน พื้นท่ี ส่วนใหญ่อยู่ สู งกว่ า
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 227 ฟุต (68 เมตร) 
 

 
 
 
 
 

 
         จังหวัดอุบลราชธานี 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุบลราชธานี 

ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่าแอ่งโคราช (Korat basin)  อยู่สูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลางโดยเฉล่ียประมาณ 68 เมตร 
(227 ฟุต) ลักษณะโดยท่ัวไปเป็นท่ีสูงต่ า มีแม่น้ าโขงเป็น
แ น ว เ ข ตกั้ น จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ านี กั บ ส า ธ า ร ณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ ามูล ซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายัง 
ทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงท่ีอ าเภอโขงเจียม และมี
ล าน้ าใหญ่ๆ  อีกหลายสาย ได้แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่ 
ล าโดมน้อย  มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดน
ตอนใต้ท่ีส าคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก  
ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา  ภู เขา
และเนินเขาในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขายอดตัดหรือภูเขา
ยอดป้านมีไหล่เขาและสันเขาคล้ายเส้นตรงไม่แหลมขรุขระ
เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดรองรับด้วยหินชุดโคราชซึ่งประกอบด้วย หินทราย ทรายแป้ง และ
หินดินดาน 
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1.2 ขอบเขตการปกครอง 
แบ่งระบบการปกครองออกเป็น 2 ส่วนท่ีส าคัญ คือ 
1) ขอบเขตการปกครองส่วนภูมิภาค 
การปกครองส่วนภูมิภาคของพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี) 

(มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี)  แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อ าเภอ 606 ต าบล 
และ 7,394  หมู่บ้าน 

 

ตารางที ่1.1 ขอบเขตการปกครองส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12   
 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2560 

2) ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล

เมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 159 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 489 แห่ง รวมมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้ังหมด 663 แห่ง (ตารางท่ี 1.2) 

 

ตารางที่  1.2  ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 

จังหวัด 
พื นที่  

(ตร.กม) 
อปท. (แห่ง) 

รวม 
อบจ. ทน. ทม. ทต.  อบต. 

มุกดาหาร 4,340 1 - 1 24 29 55 
ยโสธร 4,162 1 - 1 23 63 88 
ศรีสะเกษ 8,840 1 - 2 35 179 217 
อ านาจเจริญ 3,161 1 - 1 23 39 64 
อุบลราชธานี 15,774 1 1 4 54 179 239 

รวม 36,277 5 1 9 159 489 663 
 

ท่ีมา: (http://www.dla.go.th/work/abt/  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน  2562)  

จังหวัด ต าบล อ าเภอ หมู่บ้าน 

มุกดาหาร 53 7 526 
ยโสธร 78 9 885 
ศรีสะเกษ 206 22 2,626 
อ านาจเจริญ 56 7 653 
อุบลราชธานี 219 25 2,704 

รวม 612 70 7,394 
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1.3 จ านวนประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 
        31 ธันวาคม 2563,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138  ตอนพิเศษ 53 ง  หน้า 21 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564  
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ประชากรประเทศไทย ปี 2563  

ประชากรในพืน้ที ่สสภ.12 ปี 2563  

2,288,398 คน 2,298,485 คน 4,586,883 คน 

ประชากรในพื นที่ สสภ.12 ปี 2563  

มุกดาหาร 

ลดลง 33,033 คน 

จากปี 62   

แนวโน้มลดลงทุกจังหวัด 

หญิง         ชาย 

ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธาน ี

>  

อุบลราชธานี ประชากรมากสุดอันดับ 

ศรีสะเกษอนัดับ           ของประเทศ 
  

  

จ านวนจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 

สัดส่วนประชากรปี 2563 (%) 

ความหนาแน่นของประชากร  
คน/ตร.กม 



 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 

(Tropical Savanna Climate: AW) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศแบบสะวันนา ซึ่งเป็นลักษณะ
อากาศท่ีมีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 
ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู 
คือ  ฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. ฤดูฝน (Rainy Season) ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดน า
ความช้ืนจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเข้า
มาปกคลุม และมีอิทธิพลของร่องความกด
อากาศต่ าหรือร่องมรสุม (Low Pressure 
Trough or Monsoon Trough)  พาด ผ่ าน 
ท าให้ เริ่ มมีฝนตกชุก ต้ังแต่กลาง เ ดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไป 

N 

1 .  ฤ ดูหนาว  ( Winter Season)  รั บอิทธิพลจากลมมร สุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง อากาศหนาวเย็นท่ีสุดอยู่
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากมีฝน
ลดน้อยลงอย่างมาก และส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย 

3. ฤดูร้อน (Summer Season)  ลมท่ีพัดปก
คลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้ และลมตะวันตก และ
มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อน 
(Heat Low)  ปกคลุมตลอดฤดู ท าให้มีอากาศร้ อน
โดยท่ัวไป บางวันมีอากาศร้อนจัด (อุณหภูมิสูงสุด ต้ังแต่ 
39 องศาเซลเซียสขึ้นไป) เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมี
อากาศร้อนมากท่ีสุด ในฤดูนี้จะมีบางช่วงท่ีมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนท่ีปก
คลุมอยู่ก่อนแล้ว ท าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก
แรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย เราเรียกพายุชนิดนี้ว่า 
พายุฤดูร้อน (Summer Storm) ฝนท่ีตกลงมาในฤดูนี้ยังมี
ปริมาณน้อยมักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
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ในปี 2563 ในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 มีอุณหภูมิสูงในช่วงเดือนเมษายน -
พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของทางภาคตะวันออกเฉียงหนือ โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 40.12-
40.7 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 40.7 องศาเซลเซียส และในช่วงเดือน
ธันวาคม-กุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็น  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียเท่ากับ 
18.2 องศาเซลเซียส  (รูปท่ี 1.3) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.3  กราฟแสดงอุณภูมิเฉล่ียรายเดือนในปี พ.ศ. 2563 

ในปี พ.ศ. 2563 ในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  มีปริมาณน้ าฝนตกสะสมเฉล่ีย
เท่ากับ 1,371.56  มิลลิเมตรต่อปี  พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี  มีปริมาณฝนสะสมรายปีสูงท่ีสุด เท่ากับ 
1,595.1 มิลลิเมตรต่อปี  เดือนท่ีมีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเท่ากับ  439.4  
มิลลิเมตร  จังหวัดท่ีมีปริมาณฝนตกสะสมน้อยท่ีสุดคือ จังหวัดยโสธร เท่ากับ 1,099.2  มิลลิเมตรต่อปี  ในปี 
2563  มีปริมาณฝนตกสะสมน้อยกว่าปี พ.ศ. 2562  (รูปท่ี 1.4) 

 

 

 

 
 

 

 

 
รูปที่ 1.4  กราฟแสดงปริมาณน้ าฝนรายเดือน และจ านวนวันท่ีฝนตกรายเดือน  ในปี พ.ศ. 2563  

จ านวนวัน 
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2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
2.1.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอย 

1) ปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยในพื นที่รับผิดชอบส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ  

จังหวัดอุบลราชธานี และอ านาจเจริญ  มีปริมาณขยะเกิดขึ้น รวมท้ังส้ิน 4,388.91 ตันต่อวัน โดย จังหวัด
อุบลราชธานี มีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด จ านวน 1,800.67 ตันต่อวัน รองลงมาได้แก่  จังหวัดศรีสะเกษ 
ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร  คิดเป็นจ านวน 1,380.0 , 511.71,  361.89 และ 334.64 ตันต่อวัน 
ตามล าดับ และมีปริมาณขยะท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 3,841.51 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 87.53 ของ
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด  ดังแสดงในตารางท่ี 2.1  และรูปท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ปี 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
การบริหารจัดการสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2563 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ได้

ด าเนินการและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีสถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังส้ิน 132 แห่ง โดยเป็นสถานท่ีก าจัดขยะท่ีถูกหลักวิชาการ  จ านวน  
7 แห่ง  และสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลักวิชาการ  จ านวน 125  แห่ง (รูปท่ี 2.2 และตารางท่ี 2.2) 
ท้ังนี้  โดยส่วนใหญ่ เป็นการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี
รับผิดชอบด้วยตนเอง  และมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเพียง 2 แห่ง ท่ีมีการจัดจ้างเอกชนในการด าเนินงาน  

 

บทที่ 2 
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่เกิดข้ึน  
ปี 2563 (ตัน/วัน)   

ปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่ก าจัด

ถูกต้อง (ตัน/วัน)  
ร้อยละ 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่น ากลับมาใช้

ประโยชน์  (ตัน/วัน)  
ร้อยละ 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้อง (ตัน/วัน)  
ร้อยละ 

มุกดาหาร 334.64 - 0.00 275.11 82.21 275.11 82.21 
ยโสธร 511.71 65.68 12.84 382.31 74.71 447.99 87.55 
ศรีสะเกษ 1,380.00 163.00 11.81 1,087.00 78.77 1,250.00 90.58 
อุบลราชธานี 1,800.67 350.99 19.49 1,203.07 66.81 1,554.06 86.30 
อ านาจเจริญ 361.89 50.13 13.85 264.22 73.01 314.35 86.86 
รวมทั้งสิ้น 4,388.91 629.80 14.35 3,211.71 73.18 3,841.51 87.53 

 

รูปที่  2.1  
กราฟแสดงปริมาณและการจัดการ
ขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 
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มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ

ตัน/วัน

มูลฝอยที่เกิดขึ้น 2563 ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์  มูลฝอยที่ก าจัดถูกต้อง

ร้อยละของมูลฝอยที่ถูกก าจัด ร้อยละของการน ามาใช้ประโยชน์

ร้อยละ 
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รูปที่ 2.2   แสดงท่ีต้ังสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.2  แผนท่ีแสดงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีรับผิดฃอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 
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ตารางที่ 2.2  แสดงจ านวนสถานท่ีก าจัดขยะมูล ในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 

 

3) สถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ 
จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนท่ีไ ด้รับ

งบประมาณการก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดินท้ังส้ิน 10 แห่ง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีมีระบบ
ก าจัดขยะท่ีถูกหลักวิชาการ แต่ส่วนใหญ่ยังมีการบริหารจัดการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  เช่น การเท
กองโดยไม่บดอัดขยะมูลฝอย การไม่กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินทุกวัน  ท้ังนี้ มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพดี 3 ระบบ คือ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินช าราบ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  มีระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพพอใช้  3 ระบบ คือ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ทต.ขุขันธ์)  และระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบล 
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง 1 ระบบ  คือ 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลไก่ค า จังหวัดอ านาจเจริญ   

นอกจากนี้ ในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ยังมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถ
เปิดใช้งานได้อีก 3 ระบบ คือ 

1. โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) 
และปุย๋อินทรีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง (งบประมาณปี พ.ศ. 2559 จ านวน 54.799 ล้านบาท )  

2. ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานี (งบประมาณปี 2537-2544 จ านวน 72.29 
ล้านบาท) เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีต่อต้านและคัดค้านการเข้าด าเนินงาน 

3. ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (งบประมาณปี 2552 
จ านวน 78.80 ล้านบาท)  เนื่องจากประชาชนในพื้น ท่ีต่อต้านและคัดค้านการเข้าด าเนินงานและ  
ศาลปกครองสูงสุด มีค าพิพากษาไม่ให้เข้าใช้พื้นท่ีในส่วนท่ีไม่ได้รับการอนุญาต 

สามารถสรุปศักยภาพในการก าจัดขยะของสถานท่ีก าจัดขยะท่ีถูกหลักวิชาการในพื้นท่ีส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 

 
 
 

  

จังหวัด 

สถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอยท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

ภาครัฐ 

สถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอยท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

เอกชน 

สถานท่ีก าจัดขยะ 
มูลฝอยท่ีไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

ภาครัฐ 

สถานท่ีก าจัดขยะ 
มูลฝอยท่ีไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

เอกชน 

รวม 

มุกดาหาร 0 0 10 0 10 
ยโสธร 1 0 32 1 34 

ศรีสะเกษ 3 0 27 1 31 
อุบลราชธานี 2 0 44 0 46 
อ านาจเจริญ 1 0 10 0 11 

รวม  7 0 123 2 132 

12 



 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.3  แสดงศักยภาพของระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
                  ของ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12    

 

4) สถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 
ในปี พ.ศ. 2563 ในพื้นท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 มีสถานท่ีก าจัดขยะท่ีไม่ถูกหลักวิชาการ

ท้ังส้ิน 125 แห่ง โดยเป็นการก าจัดแบบเทกอง (Open dump) การเผากลางแจ้ง และการเผาในเตาเผาขนาด
เล็ก  รวมท้ังระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับงบประมาณการ
ก่อสร้างสถานท่ีก าจัดขยะมูลจากงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2541  จ านวน 47.89 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งาน ในปี พ.ศ. 
2542 แต่ใน ปี พ.ศ. 2563 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นระบบการก าจัดขยะท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากมีปริมาณ
ขยะเข้าสู่ระบบก าจัดเกินศักยภาพของระบบฯ  แต่ก็ยังมีการเดินระบบตามปกติ เพราะจังหวัดมุกดาหารมี
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการท า MOU 
ร่วมกันไว้ ยังคงน าขยะมาก าจัด ท าให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ถึงแม้เทศบาลฯ จะมีดินส ารองท่ีใช้ในการฝังกลบ แต่ก็ไม่สามารถฝังกลบด้วยดินทุกวัน  
เนื่องจากปริมาณขยะมีปริมาณมากเกินความสามารถในการรองรับและบริหารจัดการ  ส่วนบ่อบ าบัดน้ าเสีย
จากขยะไม่สามารถใช้งานได้ 

ล าดับที่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ประเภทระบบ 
ปริมาณขยะ 
ที่เข้าระบบฯ  

(ตัน/วัน) 

ก าลังผลิต
RDF  

(ตัน/วัน) 
หมายเหตุ 

1 ทม.วารินช าราบ    
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

SL 330 - มีขยะเก่า 1,000,000 ตัน 

2 ทม.พิบูลมังสาหาร  อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 

SL 32 - มีขยะเก่า   58,632  ตัน 

3 ทม.ศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ SL, IMT และ 
RDF 

100 80 มีขยะเก่า  400,000  ตัน 

4 ทต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ   
จ.ศรีสะเกษ 

RDF 6-8 20 มีขยะเก่า 25,000 ตัน 

5 อบจ.ศรีสะเกษ (ทต.ขุขันธ์) SL 15  มีขยะเก่า 25,000 ตัน 
6 ทม.ยโสธร  อ.เมือง  จ.ยโสธร SL , IMT และ 

RDF 
80 - มีขยะเก่า   240,000 ตัน 

7 ทม.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 

SL 50 - มีขยะเก่า   300,000 ตัน 

8 ทต.ไก่ค า   อ.เมือง   
จ.อ านาจเจริญ 

SL 50 - มีขยะเก่า  110,000 ตัน 

9 อบต.เสียว อ.เบญจลักษ์  
จ.ศรีสะเกษ 

RDF - 20 อยู่ระหว่างการก่อสร้างสัญญา
(มิ.ย.62-ก.ค.63) 
** ครบก าหนดสัญญา แต่มี
ความคืบหน้า เพียงร้อยละ 15 

ปริมาณขยะสะสมในบ่อรวมทั งหมด 2,133,632 ตัน 
 

หมายเหตุ :  1. SL    = การฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 
    2. IMT  = การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานครบวงจร :  (Integrated Solid Waste Management Technology) 
  3. RDF  = Refuse Derived Fuel 
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จากการด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลัก
วิชาการ โดยการติดตามตรวจสอบประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการบริหารจัดการสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยให้ 
ถูกหลักวิชาการยิ่งขึ้น พบว่ามีสถานท่ีก าจัดขยะท้ังส้ิน 19 แห่ง ท่ีได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  ดังแสดงในตารางท่ี 2.4 

 
ตารางที่ 2.4  แสดงผลการน าข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการบริหารจัดการสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ 

 

จังหวัด สถานที่ก าจัดขยะ ผลการปรับปรุง 
ประชาชน 

ได้ประโยชน์ 
(คน) 

มุกดาหาร ทต.ดงหลวง ปิดสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการน าส่งสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ  
(ทม.มุกดาหาร) 

10,596 

  
ทต.หนองแคน ปิดสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการน าส่งสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ  

(ทม.มุกดาหาร) 
6,965 

  ทต.ดอนตาล ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบรวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 2,725 
  ทต.ค าชะอี ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบรวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 6,932 
    รวม 27,218 

ศรีสะเกษ ทต.น้ าค า ปิดสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการน าส่งสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ  
(ทม.ศรีสะเกษ) 

9,101 

  
อบต.ยาง ปิดสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการน าส่งสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ  

(ทม.ศรีสะเกษ) 
6,605 

  
อบต.เหล่ากวาง 
(2 แห่ง) 

ปิดสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการบริหารจัดการด้วยระบบ 3 RS 4,526 

  
อบต.ห้วยทับทัน ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ เป็น

ระบบเตาเผาขยะ(จากการใช้บัญชีนวัตกรรม)  
5,483 

  
ทต.ขุขันธ์ ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยก่อสร้างสถานที่ก าจัดที่ขยะถูกหลักวิชาการ ด้วย

วิธีการฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 
41,246 

อ านาจเจริญ 
  
  

ทต.ศิริเสนางค ์
 

อบต.จานลาน 

ปิดสถานท่ีก าจัดขยะ/โดยการน าส่งสถานท่ีก าจดัขยะท่ีถูกหลักวิชาการ (ทต.ไก่ค า) 
 

ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 

6,842 

7,332 
รวม 14,174 

ยโสธร อบต.ค้อวัง ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 7,350 
 ทต.ทรายมูล ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 12,886 
 ทต.กุดชุม ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 5,025 
 อบต.คูเมือง ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 6,461 
 อบต.เข่ืองค า ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบ รวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 6,405 

รวม 38,127 
อุบลราชธานี ทต.เขมราฐ ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการฝั่งกลบรวบรวมน้ าชะขยะ งดการเผา 18,173 

  
ทต.เข่ืองใน ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ/โดยการน าส่งสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ

(ทม.วารินช าราบ) 10,871 
    รวม 29,044 
  รวมทั งสิ น 5 จังหวัด 175,524 

 

14 



 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

2.1.2 การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  ได้ด าเนินการประสานติดตามการบริหารจัดการขยะของเสีย

อันตรายชุมชน ของจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ท้ัง 5 จังหวัด อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน 
พบว่า ท้ัง 5 จังหวัด มีกิจกรรมการคัดแยก และรวบรวมขยะอันตรายชุมชนน าส่งไปก าจัดท้ัง 5 จังหวัด ส่งผล
ให้มีปริมาณขยะอันตรายในพื้นท่ีลดลง เนื่องจากมีการขับเคล่ือนกิจกรรมการด าเนินงานด้านจัดการขยะ
อันตรายชุมชนมาอย่างต่อเนื่องแต่ในบางปีมีปริมาณขยะอันตรายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ด าเนินการคัดแยกและ
รวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวม จังหวัดอุบลราชานี มีการด าเนินการคัดแยกและรวบรวมขยะของเสียอันตรายชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา (รูปท่ี 2.3) ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดท่ีมีการรวบรวม
ปริมาณขยะของเสียอันตรายชุมชนและส่งไปก าจัดได้มากท่ีสุด ส าหรับการด าเนินการคัดแยกและรวบรวมขยะ
ของเสียอันตรายชุมชน ในปี 2563 ในแต่ละจังหวัด รายละเอียด ดังนี้ 

1. จังหวัดมุกดาหาร  ด าเนินการเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
น าส่งไปก าจัด จ านวนท้ังส้ิน 2,957.67 กิโลกรัม (มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ณ เต็นท์ช่ัวคราวหลัง
อาคารเวทีกลางแจ้ง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร) 

2. จังหวัดยโสธร  ด าเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ณ จุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ศูนย์ซ่อมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จ านวนท้ังส้ิน 3,975 กิโลกรัม (ณ วันท่ี 15 เมษายน 2563) 

3. จังหวัดศรีสะเกษ  ด าเนินการเมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563/27 เมษายน 2563/31 กรกฎาคม 
2563/4 สิงหาคม 2563 โดยรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนน าส่งไปก าจัด จ านวนท้ังส้ิน 27,950.00 กิโลกรัม 
(มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ) 

4. จังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ณ ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบล
ไก่ค า จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวนท้ังส้ิน 1,729.30 กิโลกรัม (ณ วันท่ี 20 เมษายน 2563) 

5. จังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนน าส่งไปก าจัด ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2563 จ านวน 16,000 กิโลกรัม และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 จ านวน 8 ,000 
กิโลกรัม รวมท้ังส้ินจ านวน 24,000 กิโลกรัม (มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ณ ศูนย์ซ่อมบ ารุง อบจ.
อุบลราชธานี สนามกีฬาทุ่งบูรพาจังหวัดอุบลราชธานี) 
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

จากแผนภูมิแท่งข้างต้นแสดงถึงการจัดการขยะอันตรายชุมชน ท้ัง 5 จังหวัดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมการคัดแยก รวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนน าส่งไปก าจัดท้ัง 5 จังหวัด พบว่ามีปริมาณขยะอันตรายชุมชนในพื้นท่ีลดลง เนื่องจากมีการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมการด าเนินงานด้านจัดการขยะอันตรายชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่า ในบางปี มีปริมาณ
ขยะอันตรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการคัดแยกรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวมหรือศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน
จังหวัดเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีการน าส่งไปก าจัด จึงมีผลให้ปริมาณขยะอันตรายเพิ่มข้ึนในปีนั้น แต่อย่างไรก็ดีควรจะ
กระตุ้นตระหนักรู้ด้วยการเผยแพร่แนวทางการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนท่ีถูกวิธี และรณรงค์ให้มีการจัดการ
และน าส่งขยะอันตรายชุมชนไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ัง 5 จังหวัด เพื่อให้การ
จัดการขยะอันตรายชุมชนเป็นระบบ ถูกต้องและปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.4  กราฟแสดงปริมาณขยะอันตรายชุมชนแยกรายจังหวัด 
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2.1.3 การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนคุณภาพน  าใต้ดินจากระบบก าจัดขยะมูลฝอย ประจ าปี  2563 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าจากระบบก าจัดขยะมูลฝอย  เพื่อติดตามคุณภาพน้ าใต้ดินท่ีอาจได้รับผลกระทบการปนเปื้อนจาก
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย  โดยเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินในบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินของระบบก าจัดขยะ 
ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงจากระบบบ าบัด 
น้ าเสียของสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ตามคุณภาพน้ าตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากโรงงาน  รวมทั้ง
การส ารวจสภาพท่ัวไปของระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ท าให้สามารถถ่ายภาพ
มุมสูงสภาพท่ัวไปของสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยได้ท่ัวถึงและมีความชัดเจน ได้ข้อมูล Real time  และสามารถ
เก็บข้อมูลในบริเวณท่ีคนไม่สามารถเข้าไปได้ (รูปท่ี 2.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 แสดงต าแหน่งท่ีต้ังสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  
            ถ่ายภาพโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)   
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ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนคุณภาพน้ าใต้ดินจากระบบก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี  เป็น
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) จ านวน 5 แห่ง แบบผสมผสาน (Intergrated 
Solid Waste Management Technology : IMT) จ านวน 2 แห่ง และ แบบผลิตขยะเป็นเช้ือเพลิง (Refuse 
Derived Fuel : RDF) จ านวน 2 แหง โดยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าในบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน ท้ังหมด 24 
ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างน้ าในบ่อบ าบัดน้ าชะขยะ จ านวน 9 ตัวอย่าง โดยเก็บน้ าเสียในบ่อบ าบัดบ่อแรกและบ่อ
สุดท้ายท่ีมีการระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อม สามารถสรุปการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ าใต้ดินและ
น้ าชะขยะในระบบบ าบัดน้ าชะขยะได้ดังตารางท่ี 2.5 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  สามารถสรุปผลการ
ตรวจติดตามคุณภาพน้ าได้ดังตารางท่ี 2.6 
 

ตารางที่  2.5 แสดงจ านวนการเก็บตัวอย่างน้ าระบบการก าจัดขยะในพื้นท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12   

 

 
 

 

  

ท่ี สถานท่ีตั ง 
ระบบ 

การก าจัดขยะ 
อปท. 

ท่ีรับผิดชอบ 

จ านวน (ตัวอย่าง) 

รวม บ่อสังเกตการณ์
น  าใต้ดิน 

บ่อบ าบัด 
น  าชะขยะ 

1 
บ้านดอนผอุง ต.คูเมือง  
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี 

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล 

ทม.วารินช าราบ 3 - 3 

2 
บ้านหนองแปน ต.โพธิ์ไทร  
อ.พิบูลมังสาหาร  
จ.อุบลราชธานี 

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล 

ทม.พิบูลมังสาหาร 3 - 3 

3 
บ้านหนองแสง ม.6 ต.สิงห์  
อ.เมือง จ.ยโสธร 

ระบบผสมผสาน (IMT) ทม.ยโสธร 3 - 3 

4 
บ้านหนองสาด  ต.หนอง
ครก อ.เมือง จ.ศรสีะเกษ 

RDF และระบบ 
ผสมผสาน (IMT) 

ทม.ศรีสะเกษ 4 2 6 

5 
บ้านน้อยแสงตะวัน ม. 9 
ต.โนนสูง อ. ขุนหาญ  
จ. ศรีสะเกษ 

RDF ทต.ขุนหาญ 1 2 3 

6 บ่อก าจัดขยะบ้านสอาง 
หมู่ 11 ต.ห้วยเหนือ  
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล 

อบจ.ศรีสะเกษ (พื้นที่ 
ทต.เมืองขุขันธ์) 

4 2 6 

 
7 

บ้านชุมศรีพฒันา เลขที่ 
818 ม.17 ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล ทม.มุกดาหาร 1 2 3 

8 
บ้านดงสีบู ต.ไก่ค า อ.เมือง  
จ.อ านาจเจรญิ 

แบบฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล 

อบจ.อ านาจเจรญิ 5 1 6 

รวม 24 9 33 
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพน้ าระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 
                ปี พ.ศ. 2563 
 

หมายเหตุ  (1) คุณภาพน้ าบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน 

(2) เน่ืองจากน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าชะขยะในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ยังไม่มีมาตรฐานก าหนดเฉพาะ  ดังน้ันจึงได้น ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากโรงงาน  ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากโรงงาน  พ.ศ. 2560 

(3) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการฯ  เน่ืองจาก กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.)  ได้ลงพ้ืนที่ระบบก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว เพ่ือเก็บตัวอย่างน้ าในระบบบ าบัดน้ าชะขยะไปวิเคราะห์แล้ว 

 

จากการวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดินระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
รับผิดชอบท้ัง 5 จังหวัด  พบว่า  มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีคุณภาพน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ าใต้ดิน  ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 20 (พ .ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ี
มีค่าพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัดได้สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน  ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน  7 แห่ง  ได้แก่  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองวารินช าราบ เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เทศบาลต าบลขุนหาญ อบจ.ศรีสะเกษ  

ที่  สถานที่ตั ง   

พารามิเตอร์มีค่าสูง  
บ่อสังเกตการณ์ 

น  าใต้ดิน (1)  
บ่อบ าบัดน  าชะขยะ 

บ่อสุดท้าย (2)  

1   บ้านดอนผอุง ต.คูเมือง อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี  

นิกเกิล ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ า (3) 

2  บ้านหนองแปน ต.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมังสาหาร  
จ.อุบลราชธานี   

- ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ า (3) 

3   บ้านหนองแสง ม.6 ต.สิงห์     
อ.เมือง จ.ยโสธร 

ตะกั่ว ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ า (3) 

4    บ้านหนองสาด  ต.หนองครกอ.เมือง  
จ.ศรีสะเกษ  

นิกเกิล, แมงกานีส, 
ตะกั่ว 

ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ า (3) 

5  บ้านน้อยแสงตะวัน ม. 9 ต. โนนสูง  
อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ  

- ซีโอดี 

6  บ่อก าจัดขยะบ้านสอาง หมู่ 11 ต.ห้วยเหนือ  
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ตะกั่ว 

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

ซีโอดี,บีโอดี 

7  บ้านชุมศรีพัฒนา เลขที่ 818 ม.17    
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  นิกเกิล, ตะกั่ว 

ความเป็นกรด ด่าง (pH),  
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS),  

ซีโอดี,บีโอดี 

8 บ้านดงสีบ ต.ไก่ค า อ.เมือง  
จ.อ านาจเจริญ  

นิกเกิล, แมงกานีส, 
ตะกั่ว 

ความเป็นกรด ด่าง (pH) 

19 



 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

(พื้นท่ีทต.เมืองขุขันธ์) เทศบาลมุกดาหาร และเทศบาลต าบลไก่ค า  ส่วนใหญ่ตรวจพบค่าโลหะหนัก คือ ตะกั่ว นิกเกิล 
และแมงกานีส  เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ าใต้ดิน  และยังพบว่าระบบก าจัดขยะมูลฝอยทุกแห่ง ตรวจพบค่า บีโอดี   
ซีโอดี และซัลไฟต์ ในน้ าใต้ดิน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปนเปื้อนของเศษใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ เศษขยะ  
ท่ีตกหล่นลงไปในท่อ ดังนั้น เทศบาลควรมีการบ ารุงรักษาและมีมาตรการควบคุมบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน ให้เป็น
ระบบปิดเพื่อไม่ให้มีเศษส่ิงสกปรก ซากพืช ซากสัตว์  ปนเป้ือนลงไปในท่อ 

 

ในการประเมินผลคุณภาพน้ าท้ิงของระบบบ าบัดน้ าชะขยะ ในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีมาตรฐานก าหนดเฉพาะ  ดังนั้นจึงได้น ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากโรงงาน  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าท้ิงจากโรงงาน  พ.ศ. 2560  พบว่า โดยภาพรวมน้ าเสียในบ่อบ าบัดน้ าชะขยะบ่อสุดท้ายของระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล พบว่ามีพารามิเตอร์ท่ีค่าสูง ได้แก่ ความเป็นกรด ด่าง (pH), สารท่ีละลายได้
ท้ังหมด (TDS), ซีโอดี และ บีโอดี  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์  (BOD)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมค่าบีโอดีและซีโอดี 
เช่น ควบคุมไม่ให้มีเศษขยะลงไปในบ่อบ าบัดน้ าเสียเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ลง  การควบคุมปริมาณสาหร่าย
ในบ่อบ าบัดน้ าเสียเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อบ าบัด  การควบคุมอัตราการไหลของน้ าให้มีระยะเวลากัก
เก็บท่ีเหมาะสม  การใช้เครื่องเติมออกซิเจนในบ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อสุดท้าย หรือการน าน้ าในบ่อสุดท้ายไปผ่าน
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์โดยใช้พืช  เพื่อช่วยลดค่าบีโอดีลงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น   
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2.2 สถานการณ์คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดิน 
 

2.2.1 การประเมินคุณภาพน  าแหล่งน  าโดยรวม 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าส าคัญ ในพื้นท่ี

จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี จ านวน 16 แหล่งน้ า ได้แก่ แม่น้ าชี แม่น้ ามูล  
ล าน้ าเสียว แม่น้ าโขง ห้วยแข้ ห้วยชะโนด ห้วยบังอี่ ห้วยบางทราย ห้วยมุก ล าน้ ากว้าง ห้วยขะยุง ห้วยส าราญ 
ห้วยปลาแดก ล าเซบาย ล ามูลน้อย และล าโดมใหญ่ รวม 51 สถานี ดังตารางท่ี 2.7 และตารางท่ี 2.8 
 

ตารางที ่2.7  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

ลุ่มน  าหลัก (รหัสลุ่มน  า) ชื่อลุ่มน  าสาขาย่อย (รหัสลุ่ม
น  าย่อย) แม่น  า จังหวัด สถานี (แห่ง) 

ชี (4) ล าน้ าชีตอนล่าง  (0421) ช ี อุบลราชธานี 2 
ยโสธร 2 

รวม 1 1 2 4 

มูล (5) 

ล าเสียวใหญ ่ (0520) ล าเสียวใหญ ่ ศรีสะเกษ 1 

ล าน้ ามูลสว่นที่ 3  (0522) มูล 
ศรีสะเกษ 4 

อุบลราชธานี 4 
ล าน้ ามูลตอนล่าง  (0530) มูล อุบลราชธานี 4 

รวม 3 2 2 13 
รวมทั งหมด 4 3 3 17 

 

ตารางที่ 2.8  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินท่ีส าคัญและล าน้ าสาขาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

ลุ่มน  าหลัก (รหัสลุ่มน  า) ชื่อลุ่มน  าสาขาย่อย 
(รหัสลุ่มน  าย่อย) แม่น  า จังหวัด สถาน ี

(แห่ง) 

โขง (2) 

แม่น้ าโขงส่วนที่ 9  (0234) ห้วยชะโนด มุกดาหาร 1 
ห้วยบางทราย  (0235) ห้วยบางทราย มุกดาหาร 1 

ห้วยมุก  (0236) 
ห้วยมุก มุกดาหาร 3 
ห้วยแข ้ มุกดาหาร 2 
โขง มุกดาหาร 2 

ห้วยบังอี่  (0237) ห้วยบังอี่ มุกดาหาร 1 
รวม 4 6 1 10 
ชี (4) ล าน้ าชีตอนล่าง  (0421) ล าน้ ากว้าง ยโสธร 2 
รวม 1 1 1 2 

มูล (5) 

ล าน้ ามูลสว่นที่ 3  (0522) ล ามูลน้อย อุบลราชธานี 2 
ห้วยส าราญ  (0523) ห้วยส าราญ ศรีสะเกษ  1 
ห้วยขะยุง  (0525) ห้วยขะยุง ศรีสะเกษ  1 

ล าเซบาย (0527) 
ล าเซบาย 

อุบลราชธานี 2 
อ านาจเจริญ 3 

ห้วยปลาแดก อ านาจเจริญ 3 
ล าโดมใหญ ่ (0529) ล าโดมใหญ ่ อุบลราชธานี 10  

รวม 5 6 3 22 
รวมทั งหมด 10 13 5 34 
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จากการประเมินคุณภาพน้ ารายปีโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (Water Quality Index : WQI)* 
พบว่ามีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 8 แหล่ง (ร้อยละ 50 ) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 7 แหล่ง (ร้อยละ 
44) และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม จ านวน 1 แหล่ง (ร้อยละ 6) ดังตารางท่ี 2.9 และรูปท่ี 2.6 

ตารางที่ 2.9 สรุปเกณฑ์คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินท่ีท าการตรวจวัด ปี 2563 
เกณฑ์ 

คุณภาพน  า 
(ค่า WQI) 

คุณภาพน  ารายไตรมาส WQI คุณภาพน  ารายป ี
มกราคม – 

มีนาคม 2563 
เมษายน – 

มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม – 

กันยายน 2563 
ตุลาคม – 

ธันวาคม 63 ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 

 
 

ดีมาก (91-100) 

 

 

 

 

 

- - - - - - 

 

 

ดี (71-90) 

ล าน้ าเสียว90 
ชะโนด88 

แม่น้ าโขง82 
บังอี่ 81 

ห้วยบางทราย80 

แม่น้ ามูล79 
ล าโดมใหญ7่5 

แม่น้ าชี75 
ล าเซบาย75 

ห้วยปลาแดก73 
ห้วยขะยุง71 

ห้วยชะโนด84 
ห้วยบางทราย80 

แม่น้ าชี73 

ล าโดมใหญ7่2 
แม่น้ ามูล71 
แม่น้ าโขง71 

 

ห้วยบางทราย83 
ห้วยบังอี8่3 

ห้วยชะโนด72 
 

แม่น้ าชี77 
ห้วยแข้73 
ห้วยบังอี7่2 

ห้วยบางทราย72 
ห้วยขะยุง71 

 

 
ห้วยบางทราย79 
ห้วยชะโนด78 
ห้วยบังอี7่6 
แม่น้ าชี73 
แม่น้ ามูล72 

ล าโดมใหญ่71 
ล าน้ าเสียว71 
แม่น้ าโขง71 

 

50 

 
 
 
 

พอใช้ (61-70) 

ห้วยมุก64 

ล ามูลน้อย62 

ห้วยส าราญ61 
ล าน้ ากว้าง61 

 

ล าเซบาย70 
ห้วยขะยุง70 
ห้วยบังอี6่9 

ห้วยปลาแดก67 

ห้วยมุก67 
ล าน้ าเสียว65 

ล ามูลน้อย61 
 

ล าน้ ากว้าง70 
ล าเซบาย70 
แม่น้ ามูล69 

ห้วยปลาแดก68 
ล าโดมใหญ6่8 

ล าน้ าเสียว68 
ห้วยมุก68 
ห้วยแข้66 
แม่น้ าชี65 

ล ามูลน้อย65 
แม่น้ าโขง63 

ล าโดมใหญ่69 
ห้วยชะโนด69 
แม่น้ ามูล69 
แม่น้ าโขง67 
ล ามูลน้อย67 
ล าน้ ากว้าง66 
ล าเซบาย66 

ห้วยปลาแดก64 

 
 

ล าเซบาย70
 

ห้วยปลาแดก68 

ห้วยขะยุง68 
ห้วยมุก64 

ห้วยแข้64 
ล ามูลน้อย64 

ล าน้ ากว้าง63 
 

44 

 
 
 

เสื่อมโทรม 
(31-60) 

ห้วยแข้60 
ห้วยแข้57 

ล าน้ ากว้าง55 
ห้วยส าราญ50 

ห้วยขะยุง60 
ห้วยส าราญ50 

ล าน้ าเสียว60 
ห้วยมุก59 

ห้วยส าราญ54 

 
 

ห้วยส าราญ54 6 

 

 
เสื่อมโทรมมาก 

(0-30) 

- - - - - - 

 

หมายเหตุ *ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (Water Quality Index : WQI) แสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ าในภาพรวมโดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ า 5 
พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen :DO) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand :BOD) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria :TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria :FCB) และ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้ าเป็นดีมาก (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  แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ าโดยรวมรายแม่น้ าในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ปี พ.ศ. 2563 
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2.2.2 สรุปคุณภาพน  าแหล่งน  า ปัญหาคุณภาพน  า และแหล่งก าเนิดมลพิษที่คาดว่าเป็นสาเหตุของปัญหา 
 

1) แม่น  าชี 
ก าหนดเป็นแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค โดยผ่านการ 

ฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และการปรับปรุงคุณภาพน้ าท่ัวไปก่อน และการเกษตร คุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี อยู่ใน 
เกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้ า ท่ีส าคัญโดยส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคม พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) 
สูงขึ้น โดยมีค่าสูงสุดบริเวณจุดตรวจวัดบ้านบ่อส าราญ ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตรวจวัดได้  
3.5 มลิลิกรัมต่อลิตร แสดงดังตารางท่ี 2.10 และตารางท่ี 2.11 
 

ตารางที่ 2.10 คุณภาพน้ าแม่น้ าชี ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) 
บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  
DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

แม่น้ าชี 
5.5-8.2 
100% 

(20/20) 

0.3-3.5 
90% 

(18/20) 

1,410-13,000 
100% 

(20/20) 

80-2,300 
100% 

(20/20) 

nd-0.35 
100% 

(20/20) 

สถานี CI01 บ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
- BOD (ม.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.9 mg/L) 
สถานี CI04 สะพานบ้านบ่อส าราญ ต.ส าราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 
- BOD (พ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 3.5 mg/L) มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก แม่น้ าชี ตรวจวัด 4 สถานี จ านวน 5 คร้ัง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 20 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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 โลหะหนักในแม่น้ าชี ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณที่มีปัญหา  

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2) ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

  (5)   *ปรอท (Hg) ในแม่น้ าชี สุ่มตรวจวัด 2 สถานี คือ CI01 และ CI04 
 

 
 
 
 
 

   CI01 ต.บุ่งหวาย อ.วารินช าราบ    CI02 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน       CI03 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย        CI04 ต.ส าราญ อ.เมือง 
        จ.อุบลราชธานี                        จ.อุบลราชธานี                          จ.ยโสธร                                จ.ยโสธร 
                                         

รูปที่ 2.7  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าแม่น้ าชี 
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2) แม่น  ามูล 
ก าหนดเป็นแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3  สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค โดยผ่านการฆ่าเช้ือโรค

ตามปกติ และการปรับปรุงคุณภาพน้ าท่ัวไปก่อน และการเกษตร คุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี โดย
คุณภาพน้ าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 อย่างไรก็ตาม ในช่วงหน้าแล้ง
พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) สูงขึ้น และพบปัญหาค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) สูง
บริเวณใต้เขื่อนปากมูล บ้านหัวเห่ว อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนธันวาคม  แสดงดังตารางท่ี 2.12 
และตารางท่ี 2.13 

 

ตารางที่ 2.12 คุณภาพน้ าแม่น้ ามูล ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

แม่น้ ามูล 
3.5-8.7 
98% 

(59/60) 

0.1-3.7 
73% 

(44/60) 

490-22,000 
98% 

(59/60) 

70-3,300 
100% 
(60/60) 

nd-0.47 
100% 

(60/60) 

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) 
- สถานี MU03 เหนือเขื่อนปากมูลบ้านหัวเห่ว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
- - BOD (ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.5 mg/L) 

สถานี MU04 สะพานข้ามแม่น้ ามูล ต.พิบูล อ.พบิูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
- - BOD (ม.ค. 63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L, ก.พ. 63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L) 

สถานี  MU05 สะพาน 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  ต.ในเมือง อ.เมื อง  
จ.อุบลราชธาน ี

- - 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 ลบ้ านท่ าขอนไม้ ยุ ง  ต.บุ่ งหวาย อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธาน ี

- - BOD (ม.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L, ก.พ. 63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L,  
ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.3 mg/L) 
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) 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก แม่น้ ามูล ตรวจวัด 12 สถานี จ านวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม  และธันวาคม รวม 60 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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 2.13 โลหะหนักในแม่น้ ามูล ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่ าสุด-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 - 
ตะก่ัว (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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  

  (5)   *ปรอท (Hg) ในแม่น้ ามูล สุ่มตรวจวัด 5 สถานี คือ MU01, MU04, MU05, MU08 และ MU11 
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(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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 

 
     MU01 บ้านท่าแพ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม       MU02 ใต้เขื่อนปากมูลบ้านหัวเห่ว                 MU03 เหนือเขื่อนปากมูลบ้านหัวเห่ว              
                จ.อุบลราชธานี                          ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี              ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

 
  MU04 สะพานแม่น้ ามูล ต.พิบูลมังสาหาร    MU05 สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์       MU06 สะพานเสรีประชาธิปไตย 
    อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี                  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี                ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 
     MU07 หาดคูเด่ือ บ.คูเด่ือ ต.แจระแม           MU08 บ้านขอนไม้ยูง ต.บุ่งหวาย               MU09 สะพานบ้านเม่า ต.ละลาย 
           อ.เมือง จ.อุบลราชธานี                 อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี                            อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

 
     MU10 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย         MU11 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล                      MU12 ฝายราษีไศล ต.หนองแค 
                จ.ศรีสะเกษ                                     จ.ศรีสะเกษ                                     อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
                                    รูปที่ 2.8  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าแม่น้ ามูล  
3) ล าน  าเสียว 

ล าน้ าเสียว ก าหนดเป็นแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคโดยผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ าท่ัวไปก่อน การอนุรักษ์
สัตว์น้ า การประมง การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า คุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้ าท่ีส าคัญ
ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 2 อย่างไรก็ตาม พบค่าแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N) สูงในระดับท่ีเป็นปัญหาคุณภาพน้ าในเดือนธันวาคม ตรวจวัดได้ 0.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งบ่งช้ี
ถึงการปนเปื้อนของเสียในแหล่งน้ า แสดงดังตารางท่ี 2.14 และตารางท่ี 2.15 
ตารางที่ 2.14  คุณภาพน้ าล าน้ าเสียว ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 2 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 2 

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 2  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล าน้ าเสียว 
4.5-6.8 
60% 
(3/5) 

0.4-2.0 
80% 
(4/5) 

1,720-10,900 
80% 
(4/5) 

70-1,720 
80% 
(4/5) 

nd-0.53 
80% 
(4/5) 

สถานี SE01 สะพานเชื่อมบ้านหนองแห้ว-บ้านผึ้ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
- - DO (ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 5.6 mg/L, ธ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 4.5 mg/L) 
- - BOD (ส.ค. 63 ตรวจวัดได้ 2.0 mg/L) 
- - TCB (พ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 10,900 MPN/100 ml) 
- - FCB (พ.ค. 63 ตรวจวัดได้ 1,720 MPN/100 ml) 
- - NH3-N (ธ.ค.63  ตรวจวัดได้ 0.53 mg/L) มาตรฐานข ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก ล าน้ าเสียว ตรวจวัด 1 สถานี จ านวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2 
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ตารางที่ 2.15 โลหะหนักในล าน้ าเสียว ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 

พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน(mg/L) บริเวณที่มีปัญหา  
แคดเมียม (Cd) nd – 0.0001 ≤0.005, ≤0.05 - 
โครเมียม (Cr) 0.001 – 0.002 ≤0.05 - 

แมงกานีส (Mn) 0.02 – 0.11 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd – 0.003  ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd – 0.11   ≤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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 

 
SE01 สะพานเชื่อมบ้านหนองแห้ว-บ้านผึ้ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 

รูปที่ 2.9 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าล าน้ าเสียว 
 
4) แม่น  าโขง 

แม่น้ าโขง ตรวจวัด จ านวน 2 สถานี ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพน้ าโดยรวม
ตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้ าท่ีส าคัญส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทท่ี 3 อย่างไรก็ตาม พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ค่อนข้างสูง ในเดือนสิงหาคม 
บริเวณบ้านบุ่งอุทัย ต าบลนาสีนวล อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (NK01) ตรวจวัดได้ 3.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แสดงดังตารางท่ี 2.16 และตารางท่ี 2.17 

 

ตารางที่ 2.16 คุณภาพน้ าแม่น้ าโขง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

แม่น้ าโขง 
5.3-7.7 
100% 

(10/10) 

0.2-3.3 
90% 

(9/10) 

3,300-13,000 
100% 

(10/10) 

270-3,300 
100% 

(10/10) 

nd-0.19 
100% 

(10/10) 

สถานี NK01 บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
- BOD (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.3 mg/L) 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
หมายเหตุ (1) ก แม่น้ าโขงตรวจวัด 2 สถานี จ านวน 4 คร้ัง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 20 ตัวอย่าง 

(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.17 โลหะหนักในแม่น้ าโขง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 

 
                                 NK01 บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวล อ.เมือง                NK02 ท่าเรือตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร                         
                                                จ.มุกดาหาร                                                    อ.เมือง จ.มุกดาหาร                            
 

รูปที่ 2.10  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าแม่น้ าโขง 
5) ห้วยแข ้

ห้วยแข้ ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้ าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้ าในบางช่วงของการตรวจวัด คือ ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ 
(BOD) ซึ่งมีค่าสูงมากในช่วงเดือนมกราคมและพฤษภาคม แสดงดังตารางท่ี 2.18 และตารางท่ี 2.19 
ตารางที่ 2.18 คุณภาพน้ าห้วยแข้ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

หมายเหตุ (1) ก ห้วยแข้ ตรวจวัด 2 สถานี จ านวน 5 คร้ัง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 10 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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 
  

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ห้วยแข้ 
3.6-7.7 
70% 

(7/10) 

1.1-7.8 
40% 

(4/10) 

1,720-10,900 
100% 

(10/10) 

140-700 
100% 
(10/10) 

nd-0.25 
100% 

(10/10) 

สถานี HK01 สะพานข้ามห้วยแข้ข้างหอแก้ว เทศบาลเมืองมุกดาหาร  
- - DO (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L, พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.7 mg/L) 
- - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 6.5 mg/L, ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 3.9 mg/L,  

  พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 7.8 mg/L) 
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,  

  ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L) มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.19 โลหะหนักในห้วยแข้ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  
 

 
                              HK01 หอแก้วเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง                 HK02 ซอยค่ายลูกเสือ13 ต.ศรีบุญเรือง                        
                                                  จ.มุกดาหาร                                                อ.เมือง จ.มุกดาหาร                            

รูปที่ 2.11 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าห้วยแข้ 
6) ห้วยชะโนด 

ห้วยชะโนด ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื้นท่ีต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มี
คุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพน้ าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทท่ี 3 แสดงดังตารางท่ี 2.20 และตารางท่ี 2.21 

 
ตารางที่ 2.20 คุณภาพน้ าห้วยชะโนด ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ห้วยชะโนด 
6.1-7.4 
100% 
(5/5) 

nd-1.2 
100% 
(5/5) 

2,780-4,900 
100% 
(5/5) 

170-460 
100% 
(5/5) 

nd-0.30 
100% 
(5/5) 

- 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
หมายเหตุ (1) ก ห้วยชะโนด ตรวจวัด 1 สถานี จ านวน 4 คร้ัง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง 

(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.21 โลหะหนักในห้วยชะโนด ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 
                                                                    CN01 บา้นย้อมพัฒนา ต.ชะโนดน้อย  
                                                                            อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

รูปที่ 2.12  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าห้วยชะโนด 
 

7) ห้วยบังอี่ 
ห้วยบังอี่ ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื้นท่ีต าบลนาโพธิ์ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารมีคุณภาพน้ า 

โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพน้ าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 
แสดงดังตารางท่ี 2.22 และตารางท่ี 2.23 
ตารางที่ 2.22 คุณภาพน้ าห้วยบังอี่ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ห้วยบังอ่ี 
6.4-7.7 
100% 
(5/5) 

0.1-1.8 
100% 
(5/5) 

2,780-10,900 
100% 
(5/5) 

170-790 
100% 
(5/5) 

nd-0.22 
100% 
(5/5) 

- 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
หมายเหตุ (1) ก ห้วยบังอ่ี ตรวจวัด 1 สถานี จ านวน 4 คร้ัง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง 

(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.23 โลหะหนักในห้วยบังอี่ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 

 
                                                                    BI01 บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.ดอนตาล                                                                                                
                                                                                    จ.มุกดาหาร 

รูปที่ 2.13  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าห้วยบังอี่ 
8) ห้วยบางทราย 

ห้วยบางทราย ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื้นท่ีต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
มีคุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพน้ าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทท่ี 3 แสดงดังตารางท่ี 2.24 และตารางท่ี 2.25 
ตารางที่ 2.24 คุณภาพน้ าห้วยบางทราย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 

  ประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) 
บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3 (เดือนท่ีพบ
ปัญหา) DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ห้วยบางทราย 
5.8-7.1 
100% 
(5/5) 

0.1-1.5 
100% 
(5/5) 

3,300-10,900 
100% 
(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 จ านวน 4 คร้ัง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง 

(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.25 โลหะหนักในห้วยบางทราย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา (เดอืนท่ีพบปัญหา) 

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 

 
 

 
 

 
 

          
            

                                           
                                                            BC01 บ้านบางทรายใหญ่ ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง                                                                                                                  
                                                                                    จ.มุกดาหาร 

รูปที่ 2.14  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าห้วยบางทราย 
9) ห้วยมุก 

ห้วยมุก ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี 
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้ าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้ าบางช่วงของการตรวจวัด คือ ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) 
ซึ่งมีค่าสูงมากในบริเวณสะพานห้วยมุกใกล้ระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะในเดือนมกราคม ตรวจวัดได้ 8.9 
มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดังตารางท่ี 2.26 และตารางท่ี 2.27 
ตารางที่ 2.26 คุณภาพน้ าห้วยมุก ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3 (เดือนท่ีพบปัญหา) DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ห้วยมุก 
3.3-8.1 
83% 

(13/15) 

0.1-8.9 
50% 

(7/15) 

3,300-17,200 
100% 

(15/15) 

140-1,090 
100% 
(15/15) 

nd-0.28 
100% 

(15/15) 

สถานี HM01 สะพานหน้าวัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
- - DO (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.3 mg/L, ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.7 mg/L) 
- - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.8 mg/L, ก.พ.63 ตรวจวัดได้ 3.9 mg/L, 
- ธ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.8 mg/L) 

สถานี HM02 สะพานห้วยมุกใกล้ระบบบ าบดัน้ าเสีย 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) 

สถานี HM03 สะพานบ้านด่านค า ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
- - BOD (พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L) 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก ห้วยมุก ตรวจวัด 3 สถานี จ านวน 5 คร้ัง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 15 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

 

ตารางที่ 2.27 โลหะหนักในห้วยมุก ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา (เดอืนท่ีพบปัญหา) 

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  
(5)   *ปรอท (Hg) ในห้วยมุก สุ่มตรวจวัด 1 สถานี คือ HM01 
 
 
 
 
 
 
 
 

HM01 หน้าวัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร HM02 ใกล้ระบบบ าบัดน้ าเสีย อ.เมือง จ.มุกดาหาร    HM03 บ้านด่านค า อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
 

รูปที่ 2.15  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าห้วยมุก 
10) ล าน  ากว้าง 

ล าน้ ากว้าง ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ในพื้นท่ีต าบลเข่ืองค า อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีคุณภาพน้ า
โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ อย่างไรก็ตาม พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) และ
แมงกานีส (Mn) สูงในระดับท่ีเป็นปัญหาคุณภาพน้ า บริเวณบ้านดอนแก้ว ต าบลเขื่องค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร (LK01) ในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม โดยตรวจวัดค่า BOD ได้ 4.3 และ 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ตรวจวัดแมงกานีส ได้ 1.29 และ 4.87 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ พบว่ามีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 แสดงดังตารางท่ี 2.28 และตารางท่ี 2.29 
ตารางที่ 2.28 คุณภาพน้ าล าน้ ากว้าง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล าน้ ากว้าง 
4.0-8.9 
100% 

(10/10) 

0.1-4.4 
40% 

(4/10) 

2,210-14,100 
100% 

(10/10) 

140-2,210 
100% 
(10/10) 

nd-0.42 
100% 

(10/10) 

สถานี LK01 บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องค า 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.เขื่องค า อ.เมือง จ.ยโสธร 
- - 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) 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก ล าน้ ากว้าง ตรวจวัด 2 สถานี จ านวน 5 คร้ัง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม รวม 10 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.29 โลหะหนักในล าน้ ากว้าง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005, ≤0.05 - 
โครเมียม (Cr) nd – 0.003 ≤0.05 - 

แมงกานีส (Mn) nd – 4.87 ≤1 สถานี LK01 บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องค า 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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 

 
                              LK01 บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องค า อ.เมือง จ.ยโสธร      LK02 วัดบ้านกว้าง ต.เขื่องค า อ.เมือง จ.ยโสธร                       
 

รูปที่ 2.16  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าล าน้ ากว้าง 
11) ห้วยขะยุง 

ห้วยขะยุง ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื้นท่ีต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
มีคุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ อย่างไรก็ตาม พบค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) 
ค่อนข้างสูง ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม แต่ท้ังนี้คุณภาพน้ าท่ีส าคัญส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 แสดงดังตารางท่ี 2.30 และตารางท่ี 2.31 

 

ตารางที่ 2.30 คุณภาพน้ าห้วยขะยุง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) 
บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  
DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ห้วยขะยุง 
7.3-8.2 
100% 
(5/5) 

0.1-3.0 
60% 
(3/5) 

1,090-10,900 
100% 
(5/5) 

140-700 
100% 
(5/5) 

nd-0.50 
100% 
(5/5) 

สถานี HKY01 สะพานห้วยขะยุง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 
- BOD (มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L, ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.0 mg/L) 

 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
หมายเหตุ (1) ก ห้วยขะยุง ตรวจวัด 1 สถานี จ านวน 5 คร้ัง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง 

(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.31 โลหะหนักในห้วยขะยุง ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 
                                            HKY01 สะพานห้วยขะยุง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์  
                                                                  จ.ศรีสะเกษ 

รูปที่ 2.17  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าห้วยขะยุง  
12) ห้วยส าราญ 

ห้วยส าราญ ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื้นท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีคุณภาพน้ า 
โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม โดยมีปัญหาคุณภาพน้ า คือ ค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ (BOD) ซึ่ง
มีค่าสูงมากในทุกครั้งของการตรวจวัด มีค่าอยู่ในช่วง 2.9 - 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้พบว่าในเดือน
มิถุนายนและธันวาคม ห้วยส าราญมีสาหร่ายแพร่กระจายอยู่ในน้ าจ านวนมาก ท าให้ในช่วงเวลากลางวัน
ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ได้สูงมากกว่าปกติ ตรวจวัดได้ 9.8 - 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ าได้ อย่างไรก็ตาม พารามิเตอร์คุณภาพน้ าท่ี
ส าคัญอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 แสดงดังตารางท่ี 2.32 
และตารางท่ี 2.33 
 

ตารางที่ 2.32 คุณภาพน้ าห้วยส าราญ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ห้วยส าราญ 
3.6-10.0 

80% 
(4/5) 

2.9-5.5 
0% 

(0/5) 

3,300-7,000 
100% 
(5/5) 

330-490 
100% 
(5/5) 

nd-0.50 
100% 
(5/5) 

สถานี HS01 จุดสูบน้ าห้วยส าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะ
เกษ 
- DO (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L) 
- BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.0 mg/L, มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.5 
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) 

 
มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก ห้วยส าราญ ตรวจวัด 1 สถานี จ านวน 5 คร้ัง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวม 5 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.33 โลหะหนักในห้วยส าราญ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

แคดเมียม (Cd) nd – 0.0002 ≤0.005, ≤0.05 - 
โครเมยีม (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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 

 
                                         HS จุดสูบน้ าห้วยส าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

รูปที่ 2.18  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าห้วยขะยุง  
13) ห้วยปลาแดก 

ห้วยปลาแดก ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มีคุณภาพน้ า
โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้ าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทท่ี 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้ าในบางช่วงของการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD) บริเวณบ้านโคกค่าย ต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ (HP02) และบริเวณ
ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ (HP03) โดยพบค่า BOD สูงสุดในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้
พบว่าห้วยปลาแดก บริเวณต าบลนาโพธิ์ (HP03) มีค่าแมงกานีส (Mn) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน  
ในเดือนมกราคม แสดงดังตารางท่ี 2.34 และตารางท่ี 2.35 

 

ตารางที่ 2.34 คุณภาพน้ าห้วยปลาแดก ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ห้วยปลาแดก 
3.6-8.1 
93% 

(14/15) 

nd-5.7 
60% 

(9/15) 

1,720-10,900 
100% 

(15/15) 

140-1,090 
100% 

(15/15) 

nd-0.44 
100% 

(15/15) 

สถานี HP02 สะพานบ้านโคกค่าย ต.ไก่ค า อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ 

- - DO (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L) 
- - 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.นาโพธ์ิ ต.นาโพธ์ิ อ.เมือง จ.
อ านาจเจริญ 
- 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) 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก ห้วยปลาแดก ตรวจวัด 3 สถานี จ านวน 5 ครั้ง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวม 15 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.35 โลหะหนักในห้วยปลาแดก ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

แคดเมียม (Cd) nd – 0.0002 ≤0.005, ≤0.05 - 
โครเมียม (Cr) nd – 0.008 ≤0.05 - 

แมงกานีส (Mn) 0.01 – 1.50 ≤1 สถานี HP03 สะพานห้วยปลาแดก อบต.นาโพธ์ิ ต.นาโพธ์ิ อ.เมือง  
จ.อ านาจเจริญ (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 1.50 mg/L) 

นิกเกิล (Ni) nd – 0.01  ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd – 0.007 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd – 0.44 ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd  ≤0.1 - 
สารหนู (As) nd – 0.010 ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
 

 
 HP01 ท้ายอ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน ต.บุ่ง อ.เมือง           HP02 บ้านโคกค่าย ต.ไก่ค า อ.เมือง                HP03 บ้านโนนโพธิ์ ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง   
                      จ.อ านาจเจริญ                                           จ.อ านาจเจริญ                                          จ.อ านาจเจริญ 
 

รูปที่ 2.19  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าห้วยปลาแดก 
14) ล าเซบาย 

ล าเซบาย ตรวจวัดจ านวน 5 สถานี ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ มีคุณภาพน้ า 
โดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้ าท่ีส าคัญส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ า  
แหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้ าในบางช่วงของการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความ
สกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) โดยพบค่าสูงสุดบริเวณสะพานล าเซบาย ต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ (LSB01) ในเดือนมีนาคม ตรวจวัดได้ 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้พบว่าล าเซบาย
บริเวณบ้านท่ายางชุม ต าบลค าพระ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ (LSB02) และล าเซบายบริเวณ 
บ้านท่าวารี ต าบลหัวดอน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี (LSB03) มีค่าแมงกานีส (Mn) สูงเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน โดยพบค่าแมงกานีสสูงสุด บริเวณบ้านท่ายางชุม (LSB02) ในเดือนมกราคม ตรวจวัดได้  
3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดังตารางท่ี 2.36 และตารางท่ี 2.37 

 

ตารางที่ 2.36 คุณภาพน้ าล าเซบาย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) 
บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  
DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ล าเซบาย 
4.5-8.1 
100% 

(25/25) 

0.4-6.9 
75% 

(20/25) 

490-13,000 
100% 

(25/25) 

80-1,720 
100% 
(25/25) 

0.05-0.44 
100% 

(25/25) 

สถานี LSB01 สะพานล าเซบาย ต.น้ าปลีก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
- - BOD (มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 6.9 mg/L) 

สถานี LSB1.1 ฝายน้ าล้น ต.น้ าปลีก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
- BOD (มี.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.1 mg/L, มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 2.6 mg/L) 
สถานี LSB02 สะพานบ้านท่ายางชุม ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

- - BOD (มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L, ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L) มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
หมายเหตุ (1) ก  ล าเซบาย ตรวจวัด 5 สถานี จ านวน 4 คร้ัง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวมตัวอย่างที่ตรวจวัด 25 ตัวอย่าง 

(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

ตารางที่ 2.37 โลหะหนักในล าเซบาย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา (เดอืนท่ีพบปัญหา) 

แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005, ≤0.05 - 
โครเมียม (Cr) nd – 0.017 ≤0.05 - 

แมงกานีส (Mn) 0.03 – 3.00 ≤1 

สถานี LSB02 สะพานบ้านท่ายางชุม ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ  
(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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  

 
    LSB01 สะพานล าเซบาย ต.น้ าปลีก อ.เมือง            LSB1.1 ฝายน้ าปลีก ต.น้ าปลีก อ.เมือง              LSB02 สะพานบ้านท่ายางชุม ต.ค าพระ   
                      จ.อ านาจเจริญ                                           จ.อ านาจเจริญ                                   อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 
 

 
                               LSB03 สะพานบ้านท่าวารี ต.หัวดอน อ.เขื่องใน      LSB04 สะพานบ้านโพนงาม ต.หนองบ่อ อ.เมือง   
                                                     จ.อุบลราชธานี                                         จ.อุบลราชธานี 

 

รูปที่ 2.20  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าล าเซบาย 
15) ล ามูลน้อย 

ล ามูลน้อย ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพน้ าโดยรวม
ตลอดปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้ าท่ีส าคัญส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทท่ี 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้ าในบางช่วงของการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD) โดยพบค่าสูงสุดบริเวณสะพานถนนเล่ียงเมือง ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี (MN02) ในเดือนมีนาคม ตรวจวัดได้ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดังตารางท่ี 2.38 และตารางท่ี 2.39 
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

 

ตารางที่ 2.38 คุณภาพน้ าล ามูลน้อย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3 (เดือนท่ีพบปัญหา) 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล ามูลน้อย 
4.6-9.0 
100% 
(10/10) 

0.2-5.0 
50% 

(5/10) 

1,300-10,900 
100% 

(10/10) 

130-490 
100% 
(10/10) 

nd-0.39 
100% 

(10/10) 

สถานี MN01 สะพานบ้านท่าวังหิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
- - BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L, มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 3.0 mg/L) 

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,  
  มิ.ย.63 ตรวจวัดได้ 3.8 mg/L) มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก  ล ามูลน้อย ตรวจวัด 2 สถานี จ านวน 5 คร้ัง ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม รวม 10 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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 โลหะหนักในล ามูลน้อย ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา (เดอืนท่ีพบปัญหา) 

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 กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เคร่ืองมือจะตรวจวัดได้  
 

 
                            MN01 สะพานบ้านท่าวังหิน ต.แจระแม อ.เมือง             MN02 สะพานบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง    
                                                 จ.อุบลราชธานี                                                จ.อุบลราชธานี 

 

รูปที่ 2.21  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าล ามูลน้อย 
16) ล าโดมใหญ่ 

ล าโดมใหญ่ ตรวจวัดจ านวน 10 สถานี ในพื้นท่ีอ าเภอน้ ายืนถึงอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี มีคุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้ าท่ีตรวจวัดส่วนใหญ่ เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้ าในบางช่วงของการตรวจวัด 
ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) โดยพบค่าสูงสุดบริเวณสะพานบ้านกุดเชียงมุน ต าบลโดมประดิษฐ์  
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี (LD01) ในเดือนกุมภาพันธ์ ตรวจวัดได้ 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด โดยพบค่าสูงสุดบริเวณสะพานบ้านฝ่ังเพ ต าบลพรสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี (LD03) และบริเวณสะพานอ าเภอนาเยีย ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
(LD05) ในเดือนสิงหาคม ตรวจวัดได้ 22,100 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 2.40 และตารางท่ี 2.41 
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ตารางที่ 2.40 คุณภาพน้ าล าโดมใหญ่ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทท่ี 3 

แหล่งน  า 

ค่าต่ าสุด-สูงสดุ  
ค่าร้อยละท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  

(จ านวนการการวัดท่ีได้มาตรฐาน/จ านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณท่ีพบคุณภาพน  าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 3  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ล าโดมใหญ ่
5.3-9.0 
100% 
(43/43) 

0.3-4.6 
76% 

(34/43) 

1,090-22,100 
95% 

(41/43) 

110-2,210 
100% 
(43/43) 

nd-0.44 
100% 

(43/43) 

สถานี LD01 สะพานบ้านกุดเชียงมุน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ ายืน 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 สะพานล าโดมใหญ่ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
- BOD (พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L) 
สถานี LD05 สะพานอ าเภอนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 
- TCB (ส.ค.63 ตรวจวัดได้ 22,100 MPN/100 ml) 
สถานี LD06 สะพานรวมใจสามัคคี ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 
- 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.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
- BOD (พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L) 
สถานี LD09 บ้านสะพานโดม ต.โพธ์ิไทร อ.พบิูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
- BOD (ม.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.2 mg/L, พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L) 
สถานี LD10 วัดป่าปากโดม ต.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
- BOD (พ.ค.63 ตรวจวัดได้ 2.4 mg/L) มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

หมายเหตุ (1) ก  ล าโดมใหญ่ ตรวจวัด 7 สถานี ในเดือนมกราคม 2563 ตรวจวัด 10 สถานี ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม และตรวจวัด  
        6 สถานี ในเดือนธันวาคม รวมตัวอย่างที่ตรวจวัด 43 ตัวอย่าง 
(2) ข มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3   
(3) ระดับคุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาพิจารณาจากค่า DO ต่ ากว่า 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 โลหะหนักในล าโดมใหญ่ ปี 2563 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ าสุด-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณท่ีมีปัญหา  

แคดเมียม (Cd) nd – 0.0004 ≤0.005, ≤0.05 - 
โครเมียม (Cr) nd – 0.006 ≤0.05 - 

แมงกานีส (Mn) 0.01 – 0.30 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd   ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd – 0.014 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd – 0.36 ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd  ≤0.1 - 
สารหนู (As) nd – 0.006 ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างไม่เกิน 100 mg/l 
(2)  ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ าที่มีความกระด้างเกินกว่า 100 mg/l 
(3)  ค่ามาตรฐานของ Cr เป็น Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
(4)  nd คือ Not Detected หมายถึง ตรวจแล้วไม่พบค่าหรือมีค่าต่ ากว่าที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
 

 
    LD01 บ้านกุดเชียงมุน ต.โดมประดิษฐ์        LD02 ฝายยางบ้านท่าแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์       LD03 บ้านฝั่งเพ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย   
            อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี                               อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี                                 จ.อุบลราชธานี 
 

รูปที่ 2.22  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าล าโดมใหญ่ 
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        LD04 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม                             LD05 ต.นาเยีย อ.นาเยีย                  LD06 สะพานรวมใจสามัคคี ต.นาดี อ.นาเยีย   
              จ.อุบลราชธานี                                          จ.อุบลราชธานี                                    จ.อุบลราชธานี 

 

 
     LD07 หาดทรายทอง บ้านแก่งโพธิ์ ต.ไร่ใต้       LD08 เขื่อนล าโดมใหญ่ บ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร           LD09 บ้านสะพานโดม ต.โพธิ์ไทร   
           อ.พิบูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี                       อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี                      อ.พิบลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

 

                                  
                                                              LD10 วัดป่าปากโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร             
                                                                                  จ.อุบลราชธานี                                   

 
รูปที่ 2.22  ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าล าโดมใหญ่ (ต่อ) 

 
2.2.3  แนวโน้มคุณภาพน  าของแหล่งน  าในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  
 

การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ าของแหล่งน้ า พิจารณาจาก ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ าท่ัวไป (WQI) 
โดยการน าค่าของคุณภาพน้ า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรก
ในรูปของสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform 
Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(NH3-N) มาปรับเป็นคะแนน 0 – 100 โดยคุณภาพน้ าแปรผันตามคะแนน คือ ค่าคะแนนยิ่งมาก คุณภาพน้ ายิ่งดี 
พบว่า คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง ยกเว้น ห้วยแข้ 
ห้วยปลาแดก และล าโดมใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มของคุณภาพน้ าดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากเทียบคุณภาพน้ าในปี 2563 
กับปี 2562 พบว่ามีแหล่งน้ า จ านวน 10 แหล่ง เริ่มท่ีจะมีคุณภาพน้ าดีขึ้น ดังแสดงในตารางท่ี 2.42 
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ตารางที่ 2.42 แสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ าท่ัวไป (WQI) ในช่วง 3 ปี ของแหล่งน้ า 

แหล่งน  า จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

แนวโน้มคุณภาพน  า 
2561 2562 2563 

ชี ยโสธร อุบลราชธานี 80 66 73 เสื่อมโทรมลง 
มูล ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 80 69 72 เสื่อมโทรมลง 
เสียว ศรีสะเกษ 78 76 71 เสื่อมโทรมลง 
แม่น้ าโขง มุกดาหาร 85 75 71 เสื่อมโทรมลง 
ห้วยแข้ มุกดาหาร 62 56 64 ดีขึ น 
ห้วยชะโนด มุกดาหาร 84 69 78 เสื่อมโทรมลง 
ห้วยบังอี่ มุกดาหาร 81 72 76 เสื่อมโทรมลง 
ห้วยบางทราย มุกดาหาร 84 80 79 เสื่อมโทรมลง 
ห้วยมุก มุกดาหาร 66 60 64 เสื่อมโทรมลง 
ล าน้ ากว้าง ยโสธร 66 55 63 เสื่อมโทรมลง 
ห้วยขะยุง ศรีสะเกษ 71 59 68 เสื่อมโทรมลง 
ห้วยส าราญ ศรีสะเกษ 64 52 54 เสื่อมโทรมลง 
ห้วยปลาแดก อ านาจเจริญ 65 60 68 ดีขึ น 
ล าเซบาย อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 77 70 70 เสื่อมโทรมลง 
ล ามูลน้อย อุบลราชธานี 69 57 64 เสื่อมโทรมลง 
ล าโดมใหญ่ อุบลราชธานี 69 69 71 ดีขึ น 

 
2.2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน  าโดยรวม  
 

1) แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า โดยแก้ไขปัญหาตามประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2.43 
 

ตารางที่ 2.43 แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 

ประเภทแหล่งก าเนิด
มลพิษ 

แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดิน 
ในพื นที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี) 

(1) การเลี ยงสัตว์ (1.1) ผู้ประกอบการเล้ียงสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มสุกร และปลากระชัง ควรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อป้องกันและลดมลพิษท่ีจะปนเป้ือนลงสู่แหล่งน้ า 

 (1.2)  ผู้ประกอบการเล้ียงสุกร จะต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องก ากับและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 (1.3) ผู้ประกอบการเล้ียงปลากระชัง จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเล้ียงปลากระชังท่ี
เหมาะสม และจะต้องดูแลรักษาสภาพกระชังโดยการเก็บกากตะกอนและตักเศษ
อาหารส่วนเกินอย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 2.43  (ต่อ)  

ประเภทแหล่งก าเนิด
มลพิษ 

แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดิน 
ในพื นที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี) 

(2)  การเกษตรกรรม (2.1)  เกษตรกรควรควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ เพื่อลดการใช้สารเคมีมากเกินความจ าเป็น และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนมาใช้วิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การใช้
สมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชแทน 

 (2.2)  ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรในวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อลดการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินลง สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมท้ังสนับสนุน ให้มีการจัดต้ัง 
กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างในการท าการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน 

 (2.3)  เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่มากเกินความต้องการของพืช เพื่อ
ลดการชะล้างลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

(3)  อุตสาหกรรม (3.1)  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก าหนดนโยบายลดการใช้น้ าและลดการเกิดน้ าเสีย
โดยไม่ระบายน้ าเสียหรือมลพิษออกสู่ภายนอก (Zero Discharge) รวมทั้งน าน้ าท่ีผ่าน
กระบวนการบ าบัดและปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมาใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆ หรือใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีการเกษตร 

 (3.2)  ผู้ประกอบการจะต้องควบคุมการระบายน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีก าหนด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแล และบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมการระบายน้ าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด 

 (3.3)  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงและระบบการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมโรงงาน เพื่อลดความขัดแย้งกับชุมชนรอบข้าง 

 (3.4)  ผู้ประกอบการควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าท่ีผ่านการบ าบัดอย่าง
ต่อเนื่อง และรีบแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อคุณภาพน้ ามีแนวโน้มจะเกินมาตรฐานและควร
จัดท าแผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินด้านน้ าเสีย เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้น้ าเสีย
รั่วไหลออกสู่ภายนอกโรงงาน 

(4)  แหล่งชุมชน (4.1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเทศบัญญัติให้บ้านเรือนและอาคารติดต้ังถัง
ดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับบ้านเรือน อาคาร หรือตลาดสด 

 (4.2)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องผลักดันให้มีการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนใน
พื้นท่ีวิกฤต ซึ่งมีชุมชนขนาดใหญ่ โดยจะต้องมีการเช่ือมท่อรวบรวมน้ าเสียจาก
บ้านเรือนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนให้ครอบคลุมพื้นท่ีรับบริการ 

 (4.3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ฟื้นฟูคุณภาพน้ าเบ้ืองต้น ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านคุณภาพน้ า เช่น เครื่องพ่นอากาศ 
หรือกังหันน้ า เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า 

 (4.4)  ด าเนินกิจกรรมการฟื้นฟูคุณภาพน้ าโดยประชารัฐ และส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพื่อร่วมก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในพื้นท่ี 

 (4.5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมไม่ให้มีการท้ิงกองเศษขยะจากแหล่งชุมชน
บริเวณริมน้ าและไม่ให้มีการระบายน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง   
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2) แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางน  าเชิงพื นที่ 

(1) ในแหล่งน้ าท่ีมีปัญหาคุณภาพน้ าเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดต้ังคณะท างานเพื่อร่วมก าหนด
วิธีการในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เครือข่ายภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมติดตามประเมินผล
ความส าเร็จในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินอย่างต่อเนื่อง 

(2) ควรมีระบบการติดตามตรวจสอบมลพิษส่ิงแวดล้อมจากแหล่งก าเนิดในพื้นท่ีวิกฤตและมีระบบการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าผิวดินท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประเมินพื้นท่ีเส่ียงด้านมลพิษทางน้ า รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อการควบคุมการแพร่กระจายมลพิษทางน้ าต่อไป 

(3) จัดท าระบบฐานข้อมูลและการรายงานผลคุณภาพน้ า เช่ือมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าระดับประเทศเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพน้ า และน าไปสู่การลดมลพิษทางน้ า
และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
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2.3 สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ปัญหามลพิษทางอากาศนับเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในระดับท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงด้านสุขภาพและการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ท่ีมีค่าสูงเกินมาตรฐานและเป็นปัญหาในระดับประเทศ จากการติดตามสถานการณ์
ด้านมลพิษของประเทศไทย จะพบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม - มีนาคม) 
และปลายปี (เดือนธันวาคม) โดยในปี 2563 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับส านัก
จัดการคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ได้ด าเนินการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
ณ ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี และเริ่มด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดวิกฤต
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 รวมถึงเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นท่ีจังหวัด
อุบลราชธานีต่อไป 

จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี จากสถานีตรวจวัด ณ ศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคมถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3 – 131 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยส่วนใหญ่จะมีค่าสูงเกิน
มาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการเผาในพื้นท่ีการเกษตรเพื่อเตรียมการ  
ปลูกพืชในฤดูถัดไป โดยมีจ านวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน จ านวน 41 วัน จากการตรวจวัด 
291 วัน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด และค่าสูงสุด (131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
พบในเดือนเมษายน 2563 ดังแสดงในรูปท่ี 2.23 และตารางท่ี 2.44 

 

 
รูปที่ 2.23 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ 
               อากาศ ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 

 

ตารางที่ 2.44 จ านวนวันท่ีตรวจวัดค่า PM2.5 เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ในพื้นท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด 
                  อุบลราชธานีสูงเกินมาตรฐาน 

จ านวนวันที่ตรวจพบค่า 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 
ส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคมถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 มีค่าอยู่ในช่วง 7 – 164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีจ านวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละออง PM10 สูงเกินมาตรฐาน จ านวน 5 วัน จากการตรวจวัด 291 
วัน คิดเป็นร้อยละ 2 ของจ านวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด โดยค่าท่ีสูงสุด (164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตรวจ
พบในเดือนเมษายน 2563 ดังแสดงในรูปท่ี 2.24 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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รูปที่ 2.24 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ 
               อากาศ ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 

 
ตารางที่ 2.45 จ านวนวันท่ีตรวจวัดค่า PM10 เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ในพื้นท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด 
                  อุบลราชธานีสูงเกินมาตรฐาน 

จ านวนวันที่ตรวจพบค่า 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 
 

จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จากดาวเทียม 
Suomi NPP ระบบ VIIRS ในปี 2563 มีจ านวน 2,513 จุด พบว่าจ านวนจุดความร้อนมีค่าค่อนข้างมากในเดือน
มกราคมถึงเมษายน แสดงดังรูปท่ี 3 ซึ่งมีความสอดคล้องกับช่วงเวลาท่ีตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกิน
มาตรฐานด้วยเช่นกัน โดยพบว่าจุดความร้อนส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้นอยู่ในพื้นท่ีเกษตรและเขต สปก. รวม 1,121 จุด 
พื้นท่ีป่าไม้ (ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ) รวม 1,035 จุด ในพื้นท่ีริมทางหลวง 24 จุด และในพื้นท่ีชุมชน
และอื่นๆ 333 จุด แสดงดังรูปท่ี 2.25 

 

 
 รูปที่ 2.25 จ านวนจุดความร้อน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563  
(ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/) 
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รูปที่ 2.26 จ าแนกประเภทพื้นท่ีเกิดจุดความร้อนในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563  

(ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/) 
 

นอกจากนี้ ได้มีการติดตามคุณภาพอากาศอื่นๆ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ท่ัวไป ณ ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP CENTER) จังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซโอโซน (O3) พบว่า ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าไม่เกินมาตรฐานก าหนด 
ส่วนก๊าซโอโซนพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นบางวันในเดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 8  ของจ านวนวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด  ดังแสดงในตารางท่ี 2.46 
 
ตารางที่ 2.46 คุณภาพอากาศ (SO2, NO2, CO และ O3) ในพื้นท่ีบริเวณต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด 
                   อุบลราชธานี (จุดตรวจวัด ณ ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดอุบลราชธานี) 

เดือน 

SO2 NO2 CO O3 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

( ppb ) 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

( ppb ) 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

( ppm ) 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

( ppb ) 
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  

( ppb ) 

ตรวจวดั
ได ้

ครั งท่ีเกิน
มาตรฐาน 

(ครั ง) 

ตรวจวดั
ได ้

ครั งท่ีเกิน
มาตรฐาน 

(ครั ง) 

ตรวจวดั 
ได ้

ครั งท่ีเกิน
มาตรฐาน 

(ครั ง) 

ตรวจวดั
ได ้

ครั งท่ีเกิน
มาตรฐาน 

(ครั ง) 

ตรวจวดั
ได ้

วันท่ีเกิน
มาตรฐาน 

(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 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ NO2 คือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ CO คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ  
O3  คือ  ก๊าซโอโซน 
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ส าหรับคุณภาพอากาศในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2563 
ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคล่ือนท่ีของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง
มิถุนายน 2563 พบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สูงเกินมาตรฐาน ร้อยละ 17 ของจ านวนท่ีตรวจวัด
ท้ังหมด ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซโอโซน (O3) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี 2.47 
 

ตารางที่ 2.47 คุณภาพอากาศ ในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ ปี 2563 

สารมลพิษ แสดงค่า 

ผลการตรวจวดั 
ค่า

มาตรฐาน 
มุกดาหาร ยโสธร จุดท่ี 1 ยโสธร จุดท่ี 2 ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
21 ม.ค.- 
2 ก.พ.63 

19 ก.พ.- 
2 มี.ค.63 

4-16  
มี.ค.63 

13 - 18  
มิ.ย.63 

18 มี.ค.- 
8 มิ.ย.63 

ฝุ่นละออง PM2.5 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) 

ค่าสูงสุด 57 74 64 11 64 
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ค่าต่ าสุด 7 16 12 6 5 

จ านวนคร้ังที่เกิน
มาตรฐาน / จ านวนคร้ัง

ที่ตรวจวัด (วัน) 
1 / 12 2 / 13 5 / 13 0/6 14 / 83 

ฝุ่นละออง PM10 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) 

ค่าสูงสุด 99 104 93 24 99 

120 

ค่าต่ าสุด 15 36 21 15 13 

จ านวนคร้ังที่เกิน
มาตรฐาน / จ านวนคร้ัง

ที่ตรวจวัด (วัน) 
0 / 13 0 / 13 0 / 13 0 / 6 0 / 83 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ppb) 

ค่าสูงสุด 5 6 16 - 5 

300 
ค่าต่ าสุด 0 0 0 - 0 

จ านวนคร้ังที่เกิน
มาตรฐาน / จ านวนคร้ัง

ที่ตรวจวัด  
0/297 0/297 0/290 - 0/1,892 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ppb) 

ค่าสูงสุด 60 54 44 - 57 

170 
ค่าต่ าสุด 0 1 2 - 2 

จ านวนคร้ังที่เกิน
มาตรฐาน / จ านวนคร้ัง

ที่ตรวจวัด  
0/295 0/295 0/275 - 0/1,884 

ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ppm) 

ค่าสูงสุด 1.7 1.8 2.4 - 1.5 

30 
ค่าต่ าสุด 0.2 0.2 0.2 - 0.1 

จ านวนคร้ังที่เกิน
มาตรฐาน / จ านวนคร้ัง

ที่ตรวจวัด  
0/297 0/297 0/290 - 0/1,892 

ก๊าซโอโซน (O3) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ppb) 

ค่าสูงสุด 67 71 93 - 97 

100 
ค่าต่ าสุด 1 1 0 - 6 

จ านวนคร้ังที่เกิน
มาตรฐาน / จ านวนคร้ัง

ที่ตรวจวัด  
0/297 0/298 0/297 - 0/1,893 

หมายเหตุ 1. จังหวัดมุกดาหาร ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตรวจวัด ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 13 วัน (ยกเว้น PM2.5 ตรวจวัด 12 วัน) 
              2. จังหวัดยโสธร ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ จ านวน 2 จุดคือ 
                  จุดที่ 1  ตรวจวัด ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรธร (ศาลากลางจังหวัดยโสธร) ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 
2 มีนาคม 2563 จ านวน 13 วัน 
                 จุดที่ 2  ตรวจวัด ณ วัดบ้านเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2563 จ านวน 13 วัน 
               3.  จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ  ณ ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2563 
               4.  จังหวัดอ านาจเจริญ ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอ
นาฬิกา) ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2563 จ านวน 83 วัน 
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ท้ังนี้ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย  
(1) ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความกดอากาศสูง (High Pressure) มีผลต่อการเพิ่มข้ึนของ

มลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันกลับในช้ันบรรยากาศ (Temperature 
Inversion) ท่ีระดับใกล้ผิวพื้น เป็นเหตุให้อากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นได้ เช่น ในช่วงหนาว นอกจากนี้ในช่วงท่ี
ลมมีก าลังอ่อนลงหรือลมสงบ จะเป็นอุปสรรคของการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ฝุ่นควัน และไอเสียต่างๆ จึง
เกิดการสะสมท่ีระดับใกล้ผิวพื้น ท าให้สถานการณ์มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง PM2.5 รุนแรงขึ้น 

(2) ปัจจัยด้านแหล่งก าเนิด กิจกรรมของแหล่งก าเนิดบางประเภทเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลธรรมชาติ 
เช่น การเผาในท่ีโล่ง โดยเฉพาะการเผาเศษวัสดุการเกษตรประเภทข้าว ข้าวโพด และอ้อย มักจะเกิดข้ึนในช่วง
ฤดูหนาวและต้นฤดูร้อน พร้อมๆ กัน และครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากเป็นฤดูกาลการเตรียมดิน
ส าหรับการเพาะปลูกรอบต่อไป และยังมีแหล่งก าเนิดประเภทอื่นท่ีไม่เปล่ียนแปลงตามฤดูกาลธรรมชาติ เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก าเนิดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การจราจรท่ีมีความ
หนาแน่น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
 

มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี เป็นการควบคุมมลพิษในช่วง
วิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง ซึ่งเป็นการด าเนินงานในระยะเร่งด่วนเพื่อควบคุมแหล่งก าเนิดและกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นท่ี ดังนี้ 

(1) ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและการด าเนินการท่ีผ่านมาเพื่อ
ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(2) จัดท าแผนตอบโต้สถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังช่วงวิกฤต 
(3) การด าเนินการตามมาตรการแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยควบคุมการปล่อย  

ฝุ่นละอองและเสริมสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุข 
 

มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษต้นทาง (แหล่งก าเนิด) ดังนี้ 
(1) ยานพาหนะ 

(1.1) บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ 
(1.2) พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
(1.3) พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถยนต์และการเช่ือมโยงการตรวจสภาพรถยนต์ 

(2) การเผาในท่ีโล่งและพื้นท่ีการเกษตร 
(2.1) ส่งเสริมการน าเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพทดแทนการเผา 
(2.2) ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว 
(2.3) ควบคุมไม่ให้มีการเผาในท่ีโล่ง พื้นท่ีป่า พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีริมทางหลวง โดย

ประชารัฐเฝ้าระวังการเผา ก าหนดพื้นท่ีปลอดมลพิษ ก าจัดขยะ เศษวัสดุ ใบไม้แห้ง พื้นท่ีริมทาง เพื่อไม่ให้มีเช้ือไฟ  
และเป็นแนวป้องกันไฟ 

(3) อุตสาหกรรม โดยติดต้ังระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMS) ในโรงงาน
เพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 

(4) การก่อสร้างและผังเมือง 
(4.1) การควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(4.2) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ให้เพิ่มขึ้น 
(4.3) ผลักดันการก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(5) ภาคครัวเรือน โดยใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน รวมท้ังพัฒนา ส่งเสริมการใช้เตาไร้ควันและ
ถ่านปลอดมลพิษ 
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มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไก
การบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ดังนี้ 

(1) การพัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการ
ตรวจวัด และขยายเครือข่ายโดยให้ท้องถิ่นสามารถติดตามตรวจสอบในพื้นท่ีตนเอง 

(2) ปรับปรุงกระบวนการแนวทางปฏิบัติ เช่น การประกาศห้ามเผา การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(4) การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนภายใต้ ASEAN Haze Free Roadmap 
(5) การจัดท าบัญชีการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดพื้นท่ีวิกฤตเป็นระยะ 
(6) การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศโดยบูรณาการความ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นท่ี 
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2.4 สถานการณ์น  าเสียชุมชน 

มลพิษทางน้ าเป็นปัญหาท่ีส าคัญซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งก าเนิด
มลพิษชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรม จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร  โรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆท่ีเติบโตขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามมา คือการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ โดยไม่มีการน าไปบ าบัดให้ดีขึ้นก่อนหรือบ าบัดโดยมีคุณภาพน้ าท้ิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
ในปี 2562 ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น  ประมาณ 
687,238.05 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ค านวณจากจ านวนประชากร ในอัตราการผลิตน้ าเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน) 
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียเพียง 33,823.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของปริมาณน้ าเสีย
ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด (ตารางท่ี 2.1-1) และรูปท่ี 2.27 ซึ่งมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้น  
ตารางที่ 2.48 ปริมาณน้ าเสียชุมชนในพื้นท่ี 5 จังหวัดพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12    
                   ประจ าปี 2562 
 

หมายเหตุ  :  * ประเมินจากจ านวนประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ ธันวาคม 2562 x อัตราการเกิดน้ าเสีย 150 ลิตร/คน/วัน 
                 ** พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน อยู่ระหว่างปรับแก้แบบกับ สผ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       รูปที่  2.27   กราฟแสดงปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นต่อวัน (ลบ.ม./วัน)  

 

จังหวัด 
ปริมาณน  าเสียที่เกิดขึ น

(ลบ.ม./วัน) 

ฐานข้อมูลปี 2562 
จ านวน 

ระบบฯ )แห่ง(  
ปริมาณ 

น  าเสียเขา้ระบบฯ 
ร้อยละ 

ยโสธร 51,912.30 1 323.30 0.62 
ศรีสะเกษ 218,286.30 - - 0 
อ านาจเจริญ 56,232.45 1 8,000 3.66 
อุบลราชธานี 276,981.25 2 18,500 6.57 
มุกดาหาร 80,321.25 1 7,000 8.71 

รวม 687,238.05 5 33,823.30 4.92 
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ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  สามารถสรุปสถานะการด าเนินการ  ได้ดังตารางท่ี  2.49             
 

ตารางที่ 2.49   ตารางสรุปสถานภาพระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  (อุบลราชธานี)   
ที่ตั
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ผลการตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง 

(ก.ค. 2563) 

 
 

รายชื่อ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

pH
 

BO
D 

(m
g/

L)
 

TS
S 

(m
g/

L)
 

O&
G 

 
m

g/
L)

 

TP
  

(m
gP

/L
) 

ทน.อุบลราชธานี 110 Aerated 
Lagoon 

22,000 10,000 51.72 เดินระบบปกติ  
6.42 

X 
(34.7) 

 
(14.0) 

 
(0.47) 

 
(0.03) 

องค์การจัดการน้ าเสีย 

ทม.วารินช าราบ 200 Stabilization 
Pond 

18,000 8,500 60 เดินระบบปกติ  
6.46 

 
(5.0) 

X 
(50.9) 

 
(0.15) 

 
(0.33) 

กองช่างสุขาภิบาล 
ทม. วารินช าราบ 

ทม.อ านาจเจริญ 21 Stabilization 
Pond 

12,819 7,535.78 39.47 เดินระบบปกติ  
6.99 

 
(14.2) 

X 
(50.1) 

 
(0.19) 

 
(0.09) 

องค์การจัดการน้ าเสีย 

ทม.มุกดาหาร 97-3-87 
 

Stabilization 
Pond 

 

8,500 8,371.67 23.63 เดินระบบปกติ  
8.79 

 
(9.9) 

 
(19.7) 

 
(0.21) 

 
(0.07) 

องค์การจัดการน้ าเสีย 

ทม.ยโสธร 104 Stabilization 
Pond 

7,246 315.25 67.01 ระบบมีปัญหา
เดินระบบไม่เต็ม
เฟส เน่ืองจาก
ปัญหาสถานีสูบ
น้ าช ารุด 

 
7.27 

 
(12.6) 

X 
(51.8) 

 
(0.70) 

 
(0.12) 

องค์การจัดการน้ าเสีย 
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          ปัญหาในการบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสีย พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากใน
การก่อสร้างระบบฯ มีการคาดการณ์
อัตราการเกิดน้ าเสียท่ีสูงเกินความเป็นจริง 
และยัง ต้องคิดเผ่ือส าหรับการระบาย
น้ าฝน รวมท้ังการก่อสร้างระบบเพื่อ
รองรับน้ าเสียในอนาคต 15-20 ปี ท าให้
ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย
ได้รับการออกแบบไว้มีขนาดใหญ่เกิน
ความจ าเป็น รวมถึง ขาดการใช้ประโยชน์
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีได้รับการจัดสรรให้
คุ้มค่า อีกท้ังระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ยัง
ไม่เพียงพอกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังจะเห็นได้
จ าก ท่ี เ มื อ ง มี ก า รขยาย ตั วและการ
เจริญเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม
แ ต่ ก า ร จั ด ก า ร น้ า เ สี ย ชุ ม ชน ยั ง ไ ม่
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ถึงแม้ว่าจะมีระบบ
บ าบัดน้ าเสียในชุมชนระดับเทศบาลนคร
ข น าด ให ญ่ แ ล้ ว  คื อ  เ ทศบ าลน คร
อุบลราชธานี แต่การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมน้ า เ สียยั ง ไม่ สามารถ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  ส่วนชุมชนระดับเทศบาลเมืองอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็นความส าคัญในการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าโดยไม่ผ่านการบ าบัดและ
ท าให้แหล่งน้ าเส่ือมโทรม 

นอกจากนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบบ าบัด  
น้ าเสียรวมชุมชน ยังขาดบุคลากรประจ าท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในการบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสียชุมชน อีกท้ัง ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม จึงจัดต้ังงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบอย่างจ ากัด ท าให้ต้องเปิดปิดระบบเป็นระยะๆ 
ส่งผลให้การบ าบัดน้ าเสียไม่มีประสิทธิภาพ 

 

 

  

รูปที่ 2.28 แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 
              ในพื้นท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12   
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2.5 สถานการณ์แหล่งก าเนิดมลพิษ 

พื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  มีแหล่งก าเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 ท้ังหมด 7 ประเภท  มีจ านวนท้ังส้ิน 1,497 แห่ง โดยจังหวัดศรีสะเกษ  
มีแหล่งก าเนิดมลพิษมากท่ีสุด จ านวน 601 แห่ง รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร และ
อ านาจเจริญ มีจ านวน 496 แห่ง 169 แห่ง 142 แห่ง และ 89 แห่ง ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2.50 และรูปท่ี 2.29 

ตารางที่  2.50 สรุปจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  

 

 

 

 

  

ประเภทของแหล่ง 
ก าเนิดมลพิษ 

แหล่งก าเนิดมลพิษ (ทั งหมด/มีระบบ) รวม 
(ทั งหมด/มีระบบ) มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 

1. โรงงานอุตสาหกรรม 20 19 365 10 108 522 

2. อาคารบางประเภทและบางขนาด - - - - - - 

   - โรงแรม 13 2 6 1 21 43 

   - อาคารชุด - - - - 1 1 

   - หอพัก - - - - 3 3 

- โรงพยาบาล 8 11 23 7 36 85 

   - โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 7 11 16 26 40 100 

   - อาคารที่ท าการของรัฐ 5 1 4 4 7 21 

   - ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า 10 3 7 1 19 40 

   - ตลาด 1 - 1 - 5 7 

- ร้านอาหาร - - - - - 1 

3. การเลี้ยงสุกร 31 39 33 12 93 208 

4. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 45 81 144 26 158 454 

5. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 1 1 1 1 2 6 

6. ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 1 1 - 1 2 5 

7. ที่ดินจัดสรร - - 1 - - 1 

รวม 142 169 601 89 496 1,497 

จ านวนท้องถ่ินทั งหมด 
ที่มีแหล่งก าเนิดมลพิษ(แห่ง) 

30 49 217 31 121   448 

จ านวน อปท.ทั งหมด 55 88 217 64 239 663 
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รูปที่ 2.29   กราฟแท่งแสดงสัดส่วนของจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษ กับ จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า จังหวัดศรีสะเกษมีจ านวนแหล่งก าเนิดมากท่ีสุด และมีความหนาแน่นของ
แหล่งก าเนิดมลพิษมากท่ีสุด ครอบคลุมพื้นท่ีทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  100 

2.5.1 การติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ  เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามบทบัญญัติในมาตรา 80 และ 82 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  
(จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี)  จ านวนท้ังส้ิน 55 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.30  แผนท่ีแสดงการตรวจติดตามแหล่งก าเนิดมลพิษจ านวน 55 แห่ง ในปี พ.ศ. 2563  

ร้อยละ 
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การด าเนินการตรวจติดตามแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่ ปี 2556-2563 จ านวน 
388 แห่ง แบ่งเป็น โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 73 แห่ง อาคารบางประเภทและบางขนาด จ านวน 177 แห่ง  
การเล้ียงสุกร จ านวน  37 แห่ง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 84 แห่ง ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  จ านวน 
17 แห่ง  (ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสสภ. 12 มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนท้ังหมด 5 แห่ง) ตามตารางท่ี 2.51  
ตารางที่ 2.51 การด าเนินการตรวจติดตามแหล่งก าเนิดมลพิษต้ังแต่ ปี 2556-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2.31 กราฟแสดงการด าเนินการตรวจติดตามแหล่งก าเนิดมลพิษต้ังแต่ ปี 2556-2563 

ผลการด าเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ  เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 55 แห่ง มีการระบายน้ าท้ิงออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
ภายนอกหรือแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน 22 แห่ง ท าการเก็บตัวอย่างน้ าท้ิงจ านวน 21 แห่ง ส่วนแหล่งก า เนิด
มลพิษอีก 1 แห่ง ไม่ได้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าท้ิง เนื่องจาก ขณะตรวจสอบน้ าท้ิงมีปริมาณน้อยมากไม่สามารถ
เก็บตัวอย่างได้ และแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่มีการระบายน้ าท้ิงออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก จ านวน 33 แห่ง  
ได้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษ จ านวน 24 แห่ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าท้ิง  
ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิษอีก 9 แห่ง ไม่ได้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าท้ิง เนื่องจากขณะตรวจสอบน้ าท้ิงมีปริมาณน้อย
มากไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เมื่อน าตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 พบว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 25 แห่ง และมีค่า 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 20 แห่ง  

ที ่ ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษ (แห่ง) 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 สรุปรวม 

1 โรงงานอุตสาหกรรม 3 5 50 - - - - 15 73 
2 อาคารบางประเภทและบางขนาด 4 61 - 39 8 17 19 29 177 
3 การเลี้ยงสุกร 15 3 - - - 12 7 - 37 
4 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 3 2 - - 32 24 12 11 84 
5 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 5 3 - 4 - - 5 - 17 

รวม 30 74 50 43 40 53 43 55 388 

จ านวนการตรวจรายปี 
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แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีคุณภาพน้ าท้ิงมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง 
ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบัดน้ าเสียท้ังหมดให้มีลักษณะ
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงท่ีกฎหมายก าหนด 

  

  โรงพยาบาล  
เข้าตรวจสอบ 20 แห่ง 

 โรงงานอุตสาหกรรม 
เข้าตรวจสอบ 15 แห่ง 

สถานีบริการน  ามันชื อเพลิง 
เข้าตรวจสอบ 11 แห่ง 

      ระบายน  าทิ ง 7 แห่ง 
   เกบ็ตวัอย่างน  าทิ ง 6  แห่ง 

ไม่ระบายน  าทิ ง 4  แห่ง 

       ระบายน  าทิ ง 6 แห่ง 
   เกบ็ตวัอย่างน  าทิ ง 8  แห่ง 

ไม่ระบายน  าทิ ง 2  แห่ง 

คุณภาพน  าทิ งเป็นไปตามมาตรฐาน 9 แห่ง  

คุณภาพน  าทิ งเป็นไปตามมาตรฐาน 2 แห่ง  

คุณภาพน  าทิ งเป็นไปตามมาตรฐาน 5 แห่ง  

คุณภาพน  าทิ งเป็นไปตามมาตรฐาน 8 แห่ง  
ห้างสรรพสินค้า 

เข้าตรวจสอบ 8 แห่ง 

ระบายน้ าทิ้ง - แห่ง 

เก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง 1 แห่ง 

ไม่ระบายน้ าทิ้ง 1  แห่ง 

คุณภาพน  าทิ งเป็นไปตามมาตรฐาน 1 แห่ง  อาคารที่ท าการของรัฐ 
เข้าตรวจสอบ 1 แห่ง 

ระบายน  าทิ ง - แห่ง 
เก็บตัวอย่างน  าทิ ง 14 แห่ง 
ไม่ระบายน  าทิ ง 15 แห่ง 

 

ระบายน  าทิ ง 9 แห่ง 
เก็บตัวอย่างน  าทิ ง 16 แห่ง 
ไม่ระบายน  าทิ ง 11 แห่ง 
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2.5.2 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
ท้ังทางด้านเทคนิค และวิชาการ ด้านวิศวกรรมการบ าบัดน้ าเสียแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
และผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อให้ด าเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถปรับปรุง แก้ไข ระบบฯ ให้
คุณภาพน้ าท้ิงมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด ภายใต้ข้อจ ากัดภารกิจตามนโยบายท่ีเร่งด่วน  
ท้ังด้านงบประมาณ และการกระจายตัวของแหล่งก าเนิดมลพิษและระยะทางท่ีห่างไกล 

2. เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียบางแห่งไม่ได้เป็นผู้จบการศึกษาหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ า เสีย ท าให้การ
ควบคุม ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้น้ าท้ิงมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การด าเนินงานตามกฎกระทรวงตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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2.6 สถานการณ์การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
 

สรุปสถานการณ์ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ. 2563  ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 แยกรายจังหวัด  พบว่าจังหวัดท่ีเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนมากท่ีสุด คือ จังหวัด
อุบลราชธานี รองลงมา คือ จังหวัดอ านาจเจริญ  จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ  ตามล าดับ  จังหวัดท่ีมี
ปัญหาเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ. 2563 น้อยท่ีสุดคือ จังหวัดมุกดาหาร และ แนวโน้มการเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562  ประชาชนได้รับผลกระทบด้านน้ าเสีย กล่ินเหม็น ฝุ่น
ละออง ควัน ผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนอยู่ในวงแคบ  ไม่รุนแรง ไม่ส่งกระทบต่อคุณภาพแม่น้ าสายหลักและ
สายรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ สถานประกอบการแต่ละแห่ง อาจมีการถูกร้องเรียนมากกว่า 1 ปัญหา  

กลิ่นเหม็น 10 แห่ง  
36.46 % 

เขม่าควัน/ฝุ่นละออง 7 แห่ง  
26.92 % 

  น  าเสีย 7 แห่ง  26.92 % 

สัตว์น  าตาย 1 แห่ง     
3.85 %         

สารเคมีปนเปื้อน 1 แห่ง  
3.85 % 

เร่ืองร้องเรียนแยกตามประเภทกลุ่มปัญหา 
จ านวน  26  แห่ง 

รวม 5 จงัหวัด 
22 แห่ง 
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2.6.1 ปัญหา/อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน 
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ส่วนใหญ่เป็นการให้

ค าปรึกษาด้านวิชาการหรือสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนให้กับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ไม่มี
อ านาจในการออกค าส่ัง เพื่อระงับเหตุ แก้ไข ปรับปรุงหรือหยุดกิจการช่ัวคราวของสถานประกอบการท่ีเป็น
แหล่งก าเนิด ดังนั้น จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้จบส้ินได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องอาศัยบทบาทหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีอ านาจในการใช้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบัญญัติหรือข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ออกค าส่ังเพื่อระงับเหตุ แก้ไข ปรับปรุงหรือหยุดกิจการของสถานประกอบการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเหตุ
ร้องเรียนได้ลุล่วงอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ อปท. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังด้านส่ิงแวดล้อมหรือด้านอื่นๆ รวมถึงการใช้ค าส่ังทางปกครองในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

2.6.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน 
เนื่องจากปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับมาด าเนินการ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาความเดือดร้อนร าคาญจาก

สถานประกอบการ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีโดยตรงของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 รวมท้ังไม่อยู่ในข่าย
อ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 แต่อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ขาดเครื่องมือท่ี
ใช้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อมหรือด้านอื่นๆ และนิติกร ดังนั้น จึงควรสนับสนุนทางวิชาการ เช่น  
จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ อปท. ท่ีมีพื้นท่ีเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการ
หรือมีเรื่องร้องเรียน ให้สามารถบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  รวมท้ัง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อน  าของชาวบ้านเกิดการปนเปื้อนของเหลวลักษณะคล้าย
น  ามันเบนซิน  พื นท่ีต าบลยางใหญ่ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  12  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ได้แก่  กรมทรัพยากรธรณี โดยส านักงานทรัพยากรธรณีเขต 2  กรมควบคุมมลพิษ  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อน้ าของ
ชาวบ้านยางใหญ่ อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  เกิดการปนเปื้อนของหลวลักษณะคล้ายน้ ามันเบนซิน มี
การด าเนินการดังนี้ 

1. กรมทรัพยากรธรณี โดยส านักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ได้ด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจและตรวจสอบ
เส้นทาง การไหลซึมของของเหลว โดย ดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีวิทยาช านาญการ ร่วมกับ นายประเดิม ภาคแก้ว 
ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 เจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
อุบลราชธานี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ ผูใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นท่ี เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 
2563 ด าเนินการส ารวจบ่อน้ าโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีการปนเปื้อน  เพื่อท าการศึกษาระดับน้ าใต้ดิน และทิศทางการ
ไหลของน้ าใต้ดิน  โดยได้ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและธรณีวิทยาในพื้นท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุ (รูปท่ี 3.1) และ
ลักษณะทางกายภาพของเหลว พบว่า  ของเหลวมีสีส้มอมเหลือง กล่ินค่อนข้างฉุนคล้ายกล่ินน้ ามัน  เมื่อตัก
ขึ้นมา พบว่า มีการแยกช้ันอย่างชัดเจนกับน้ า  จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า ของเหลวสีส้มอมเหลืองท่ี
แยกช้ันของน้ า (รูปท่ี 3.2) มีคุณสมบัติติดไฟ และเมื่อน าไปเติมในเครื่องยนต์เบนซินสามารถติดเครื่องยนต์ได้  
ในเบื้องต้นสรุปได้ว่า  ของเหลวดังกล่าวไม่ใช่น้ ามันดิบท่ีมีสีด า  แต่ของเหลวดังกล่าวมีลักษณะคล้ายน้ ามัน
ส าเร็จรูปท่ีกล่ันออกจากโรงกล่ันแล้ว  จากคุณสมบัติในการติดเครื่องยนต์เบนซินและมีสีส้มอมเหลืองคาดว่า
น่าจะเป็นน้ ามันเบนซินแก็สโซฮอล 95 (รูปท่ี 3.3)  การส ารวจบ่อน้ าท่ีมีการปนเป้ือน  (รูปท่ี 3.4)  ทิศทางการ
ไหลของน้ าใต้ดิน และบริเวณท่ีคาดว่าน้ าใต้ดินมีการปนเป้ือน  (รูปท่ี 3.5 และ รูปท่ี 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1  แผนท่ีธรณีวิทยาบริเวณอ าเภอน้ ายืน 
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รูปที่ 3.2 ลักษณะสีของน้ าจากบ่อน้ าท่ี  
            มีการปนเป้ือนเปรียบเทียบกับ 
            บ่อน้ าท่ีไม่มีการปนเป้ือน 

บทที่ 3 
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในพื นที่ 
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รูปที่ 3.3 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของบ่อน้ าในเขตพื้นท่ี  รูปที่ 3.4 แสดงเส้นช้ันความสูงของระดับน้ าใต้ดิน    
            และโดยรอบการปนเป้ือน     ทิศทางการไหล 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.5  บริเวณท่ีคาดว่าน้ าใต้ดินมีการปนเปื้อน      รูปที่ 3.6 ภาพตัดขวางจากบ่อน้ า NO-05 ถึงบ่อน้ า NO-01  
              และทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน 

จากลักษณะทางกายภาพของของเหลวดังกล่าว สารท่ีปนเปื้อนในน้ าใต้ดินบริเวณบ้านยางใหญ่ 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  ไม่ใช่น้ ามันดิบท่ีมาจากธรรมชาติ  โดยบริเวณท่ีมีการปนเปื้อนนั้นจ ากัดอยู่
เฉพาะบริเวณ  บ่อน้ าเพียง 2 บ่อ  และพื้นท่ีโดยรอบจากทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินท่ีไหลจากทางด้านทิศใต้
ไปทางทิศเหนือ  ระบุว่าแหล่งก าเนิดของสารปนเป้ือนนั้นมาจากทิศใต้ของบ่อน้ า 2 บ่อ แต่ท้ังนี้แหล่งต้นก าเนิด
ของสารปนเป้ือนนั้นไม่น่าจะมาไกลเกินจากบ่อน้ าบ่ออื่นๆ เนื่องจากน้ าบริเวณบ่อดังกล่าวเป็นน้ าสะอาด  ดังนั้น
แหล่งก าเนิดของสารปนเป้ือนน่าจะอยู่เหนือบ่อน้ าบ่ออื่นๆ 

2. ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจตรวจวัดคุณภาพน้ าเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างน้ าบ่อต้ืน ร่วมกับกรมควบคุม
มลพิษ โดยกองจัดการคุณภาพน้ า พบว่าบ่อน้ าต้ืนท่ีมีการปนเปื้อนของชาวบ้านท้ัง 2 บ่อ มีการปนเปื้อน 
Dichloroethane (1,2-ไดคลอโรอีเทน) และ Benzene (เบนซีน) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน ไม่ควร
น ามาใช้อุปโภคบริโภค แสดงว่า บ่อท้ัง 2 บ่อ มีการปนเปื้อนของน้ ามัน  ท่ีมีแหล่งต้นก าเนิดของน้ ามันมาจาก
สถานีบริการน้ ามันท่ีพบการรั่วของน้ ามันบริเวณหัวจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน ไหลจาก
ทางด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ โดยแหล่งต้นก าเนิดของสารปนเป้ือนนั้นมาจากทางทิศใต้ของบ่อน้ า ท้ังนี้ สถานี
บริการน้ ามันดังกล่าว  ได้ด าเนินการซ่อมแซมจุดท่ีรั่วซึมน้ ามันแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563 
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3. ลงพื้นท่ีร่วมกับร่วมกับส านักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี และอ าเภอน้ ายืน เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีบ่อน้ าของชาวบ้านยางใหญ่ อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เกิดการปนเป้ือนน้ ามันเบนซินใน
ลักษณะเดิม ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันได้สังเกตเห็นน้ ามันเบนซินรั่วไหล
บริเวณตู้จ่ายน้ ามัน และได้จ้างช่างมาท าการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ โดยชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบท าการสูบน้ า
ออกไปเกือบหมดบ่อแล้ว ท้ังนี้ คณะตรวจสอบได้ให้ค าแนะน าชาวบ้านในการป้องกันตนเองจากไอระเหยของ
ของเหลวภายในบ่อ และระมัดระวังการเกิดประกายไฟ ท่ีอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ส่งผลกระทบรุนแรงได้ 

4. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

4.1 ให้ผู้ประกอบการ ด าเนินการจ้างช่างท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพลังงาน ท าการทดสอบ
แรงดันระบบท่อน้ ามันใต้ดิน เพื่อตรวจหาการรั่วซึมอีกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ประกอบการท าการทดสอบแรงดันระบบ
ท่อน้ ามันใต้ดิน ทุกๆ 2 ปี  

4.2 ให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 อย่าง
เคร่งครัด 

4.3 ให้ผู้ประกอบการจัดท าบัญชียอดจ าหน่ายน้ ามัน เปรียบเทียบกับปริมาณน้ ามันค้างถังเป็น
ประจ าทุกวัน เพราะหากเกิดกรณีน้ ามันรั่วไหลจะได้ทราบและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
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3.2 การตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการประกอบกิจการ
ถอดแยก ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื นท่ีแหล่ง
ชุมชน ปี 2563  (ต าบลบ้านกอก อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี)   

จากการรวบรวมข้อมูลของกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ พบว่าในปี 2562 ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้น จ านวน 421,335 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.61 
อย่างไรก็ตาม มีเพียงประมาณร้อยละ 10 เท่านั้นท่ีถูกน าไปจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการถอด
แยกและรีไซเคิลวัสดุต่าง ๆ รวมท้ังมีการน าขยะท่ีเกิดจากการถอดแยกไปก าจัด ณ โรงงานรับก าจัดของเสีย
อันตรายท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน ส่วนซากผลิตภัณฑ์ฯ อีกร้อยละ 90 ถูกน าการถอดแยกในแหล่ง
ชุมชนเพื่อน าวัสดุมีค่าไปขาย และขยะท่ีเหลือจากการถอดแยกฯ ส่วนใหญ่ถูกท้ิงปะปนในกับขยะชุมชนหรือถูก
เผากลางแจ้ง เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่ิงแวดล้อม  

ในปี 2563 กองจัดการกากของเสียและสารอันตรายได้ร่วมกับส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการประกอบกิจการถอดแยก
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 68 ราย  โดยมีซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณวันละ 1 ตัน ในแหล่งชุมชน ต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ได้
ตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะหนักในตัวอย่างส่ิงแวดล้อมด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบพกพา  
Handheld X-Ray  Fluorescence (XRF)  โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อม อาทิ  ดินบริเวณบ้านท่ีมี
การถอดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ  จ านวน 6 จุด  ดินบริเวณพื้นท่ีแปลงเกษตร  จ านวน 2 จุด  และ 
ตะกอนดินในแหล่งน้ าต่างๆ จ านวน 2 จุด  สามารถแสดงแผนท่ีจุดเก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมได้ดังรูปท่ี 3.7 และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง  สรุปได้ดังนี้ 

1. ตัวอย่างดินบริเวณบ้านท่ีมีการถอดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหนัก
ต่างๆ  ได้แก่ โครเมียม  ตะกั่ว  แมงกานีส  และทองแดง  ค่าท่ีตรวจพบท้ังหมดต่ ากว่ามาตรฐานอ้างอิง 

2. ตัวอย่างดินบริเวณแปลงเกษตร  ตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ ได้แก่ โครเมียม  
ตะกั่ว  แมงกานีส  และทองแดง  ค่าท่ีตรวจพบท้ังหมดต่ ากว่ามาตรฐานอ้างอิง 

3. ตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งน้ าต่างๆ ตรวจพบการปนเป้ือนของโลหะหนัก  ได้แก่ ตะกั่ว แมงกานีส  
นิกเกิล สังกะสี และทองแดง  โดยค่าท่ีตรวจพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง ยกเว้น ทองแดงพบว่า เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 1 จุด 

 
 
 
 
 
 

ค่ามาตรฐานอ้างอิง 
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547)  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

(มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม โดยจะใช้เปรียบเทียบกับค่าที่ตรวจวัดได้ของสารหนู 
แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท นิกเกิล ซีลีเนียม)  

2. เกณฑ์คุณภาพดินขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US.EPA) (US.EPA Regional Screening 
Level : Resident Soil โดยจะใช้เปรียบเทียบกับค่าท่ีตรวจวัดได้ของทองแดง ในตัวอย่างดิน)บริเวณบ้านที่มีกิจกรรมการถอด
แยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ จ านวน 6 จุด และดินบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 2 จุด 

3. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ าผิวดิน ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
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รูปที่ 3.7 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพื นที่ปนเปื้อน  
1. เจ้าของท่ีดิน/ร้านค้าของเก่า ควรด าเนินการถอดแยกช้ินส่วนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารท่ีมีระบบการป้องกันมลพิษท่ีเหมาะสม อาทิ  
1.1 บริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงานและพื้นท่ีเก็บกองซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีโครงสร้างหลังคาป้องกันน้ าฝนชะล้างส่ิงปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก  
1.2 บริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงานและพื้นท่ีเก็บกองซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ต้องปูพื้นด้วยซีเมนต์ เพื่อป้องกันการปนเป้ือนลงสู่ดินโดยตรง 
1.3 ออกแบบจัดการพื้นท่ีให้สามารถกักเก็บฝุ่นจากขั้นตอนการถอดแยก โดยจัดท าขอบกั้น

โดยรอบพื้นท่ีปฏิบัติงาน พร้อมท้ังเก็บกวาดท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นประจ า และเก็บรวบรวมฝุ่นท่ี
เกิดขึ้นส่งก าจัดต่อไป  

1.4 ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น เส้ือแขนยาว 
กางเกงขายาว ถุงมือ และผ้าปิดปาก ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

1.5 ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรน าอาหารและน้ าด่ืม มารับประทานขณะปฏิบัติงาน และควรอาบน้ าช าระ
ร่างกายให้เรียบร้อยหลังจากท างานเสร็จในแต่ละวัน 

1.6 เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึ้นให้แยกเป็นของเสีย
อันตรายและของเสียไม่เป็นอันตราย โดยของเสียอันตรายให้น าไปก าจัดอย่างถูกต้องในโรงงานรับก าจัดของเสีย
อันตราย ส่วนของเสียท่ีไม่อันตรายให้น าไปท้ิงท่ีบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

2. หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ควรผลักดันให้มีการน าของเสียอนัตรายน าไปก าจัดท าลายอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ณ สถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป 

3. หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการเฝ้าระวังและการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน อาทิ 

3.1  ก าหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการลักลอบเผาสายไฟเพื่อแยกทองแดง เพื่อป้องกันปัญหา
มลพิษทางอากาศ และด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิด 

3.2 ประสานหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ด าเนินการเฝ้าระวังและประเมินความเส่ียงอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย  
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4.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 14001:2015) 

ISO 14001 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีช่วยให้หน่วยงานมีการด าเนินงานหรือมี
กิจกรรมท่ีสามารถลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติงานภายใต้ข้อก าหนดทางกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีต่อเนื่อง ท้ังในเรี่องการพัฒนา เสริมสร้าง ปรับปรุงและแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันภายในหน่วยงานในการมุ่งมั่นท่ีจะลดการใช้และลด
ของเสีย โดยให้มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อให้หน่วยงานมีส่ิงแวดล้อม
ท่ีดี มีระบบมาตรฐานน่าท างาน     

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี)  ได้จัดท าโครงการจัดการส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี)  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดย
เป็นการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร  และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษ
และรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และใช้ข้อก าหนดท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐาน
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านส่ิงแวดล้อม การด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและ
พันธะสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรเอง 
เพื่อท าให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
องค์กร  รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมอีกด้วย มีการประกาศนโยบายส่ิงแวดล้อม เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม  
2562  เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมภายใน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าขวัญสิ่งแวดล้อม 

“ปฏิบัติตามข้อก าหนด ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี)   ได้รับการประเมินรับรองระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (ISO 14001:2015) เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563  และได้เข้ารับการตรวจประเมินระบบการ

จัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 รอบ 1
st 

Surveillance  เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  มีแนวทางการ
ด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จคือ  ส านักงานฯ จะต้องพัฒนาระบบ การน าไปประยุกต์ใช้ คงรักษาไว้และมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงกระบวนการท่ีจ าเป็นและส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อก าหนดของมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม การพิจารณาองค์ความรู้ของบริบทของส านักงานฯ ในการพัฒนาและคงรักษาไว้ซึ่งระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อม โดยจะต้องพิจารณาข้อมูลท่ีได้จากข้อก าหนดในบริบทขององค์กร และ ความเข้าใจถึงความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสร้างและรักษาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1  แนวทางสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในแนวทาง 
             ของ ISO 14001: 2015 
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ห้องปฎิบัติการทดสอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบถาวร  มีส่วน
วิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมรับผิดชอบด าเนินการด้านการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ า ตามภารกิจของ
ส านักงาน  ได้แก่ งานเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม งานตรวจติดตาม ตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
และงานแก้ไขปัญหารฉุกเฉินด้านส่ิงแวดล้อม  ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดมุกดาหาร  ยโสธร  
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี  เน้นการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม อันได้แก่ น้ าแหล่ง
น้ าผิวดิน น้ าเสีย/น้ าท้ิง น้ าอุปโภค/บริโภค น้ าตัวอย่างจากกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ และ
อากาศ มีศักยภาพในการ ตรวจวิเคราะห์ ถึง 1,000 ตัวอย่างต่อปี ในปี พ.ศ. 2563 มีการ ตรวจวิเคราะห์ ท้ังส้ิน 
708 ตัวอย่าง คิดเป็น 12,953 พารามิเตอร์ และมีแนวโน้มว่าจ านวนตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อมและผู้รับบริการต่อ
ปีจะเพิ่มมากขึ้น  

ห้องปฎิบัติการทดสอบส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 เป็นห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017 คือ มาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ เป็นส่ิงยืนยันความสามารถของห้องปฏิบัติการในการ
ด าเนินทดสอบหรือสอบเทียบ ด้วยเหตุนี้จึงมีการด าเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานดังกล่าว โดยห้องปฏิบัติการ 
ได้จัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพขึ้น เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีการด าเนินการด้านระบบคุณภาพ ด้าน
ความสามารถทางวิชาการ และผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อมท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่
เช่ือถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 

ในปี พ.ศ.2563 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านส่ิงแวดล้อม  ใน
พื้นท่ีเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่  มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี  รวม
ท้ังส้ินจ านวน  701  ตัวอย่าง  ประกอบด้วย น้ าแหล่งน้ าผิวดิน  379  ตัวอย่าง น้ ากล่ันเพื่อควบคุมคุณภาพ  
44 ตัวอย่าง น้ าเสีย/น้ าท้ิง 82 ตัวอย่าง น้ าอุปโภค/บริโภค 138 ตัวอย่าง น้ าดิบเพื่อการประปา  24  ตัวอย่าง 
น้ าชะขยะ 7 ตัวอย่าง น้ าบ่อสังเกตการณ์ 23 ตัวอย่าง และอากาศ 4 ตัวอย่าง   

การสร้างความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการ 
 
การด าเนินการด้านคุณภาพภายใน/ภายนอก 

- การด าเนินการของห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวังตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบเพื่อให้เกิด
ความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบก่อนรายงานผล 

- การทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการด้านน้ า 
จ านวน  7  ตัวอย่าง ผลการทดสอบผ่านเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
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การด าเนินการด้านวิชาการ 

- การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการท่ีตนรับผิดชอบ 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับงานในปัจจุบันและอนาคต 

 
การตรวจประเมินโดยหน่วยงานจากภายนอก  

ได้รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ  จากหน่วยงานภายนอก (ส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  จึงมีการตรวจประเมินฯ ผ่านทางระบบ Teleconforent  โดยใช้แอปพลิเคช่ัน Line  ในวันท่ี  
15 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ในรายการตรวจวิเคราะห์ โครเมี่ยมท้ังหมด (Total Cr)  ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) 
แมงกานีส (Mn) ในตัวอย่างน้ าผิวดิน และรักษาสภาพรายการ ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) ใน
ตัวอย่างน้ าผิวดินและน้ าประปา  สารแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solid) ในตัวอย่างน้ าผิวดินและ
น้ าเสีย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  จากการตรวจประเมินพบข้อบกพร่องจ านวน 6 รายการ และ
ข้อสังเกต  จ านวน 3 รายการ  ได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตท่ีตรวจพบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึง
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากหน่วยรับรองส านัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
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4.3 กิจกรรมการใช้ตู ้“ถุงวนใช”้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ท่ี 23 มกราคม 2561 และข้อ ส่ังการ

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน 
รวมทั้ง บริษัทห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุ
ท่ีผลิตขึ้นจากพลาสติก  เนื่องจากจะเป็นขยะตกค้างท่ีย่อยสลายยาก เช่น การใช้
ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าท่ีจ าเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อน าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้
ส่วนลดราคาสินค้ากรณีลูกค้าไม่ใช้ถึงพลาสติก โดยเร่งรัดให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ตาม
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 
ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐระยะเวลา 1 ปี ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ภายใต้
โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ได้รับความมือเป็นอย่างดียิ่ง 
เห็นได้ชัดจากกิจกรรมการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
สะดวกซื้อ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติกลดลง และมีการใช้ถุง
ผ้าเพิ่มมากขึ้น  

แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ัวประเทศ   เพื่อควบคุมโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งมีข้อก าหนดต่าง ๆ ออก
ตามมามากมาย รวมท้ังการปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการติดต่อโรค การห้ามเดินทางข้ามจังหวัดและการประกาศ
เคอร์ฟิว ผลจากการท่ีคนอยู่บ้านมากขึ้น การใช้บริการ "เดลิเวอรี่" ส่ังสินค้าและอาหารมากขึ้น ท าให้ในช่วง 
ไตรมาสแรกของปี 2563 ท่ีผ่านมา  ปริมาณขยะ  โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15 
(จากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ)  และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ระบุว่าปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจาก 
2,120 ตันต่อวันในปี 2562 เป็น 3,440 ตันต่อวัน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 เฉพาะเดือนเมษายน
อย่างเดียว การเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกคิดเป็นเกือบร้อยละ 62 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  และบริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จ ากัด และ
ร้าน 7-Eleven ได้ร่วมมือกันในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีมาโดย
ตลอด จึงได้จัดกิจกรรม ความร่วมมือรณรงค์การวนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขึ้น ด้วยการ
เปิดตัวตู้ถุงวนใช้  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติกท่ีจะ
น าส่งก าจัด ณ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย และเป็นการใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติก  
หูหิ้วให้คุ้มค่ามากท่ีสุด ด้วยการน าถุงท่ีมีสภาพดี สะอาด จากนั้นพับแล้วน าไปหย่อน
ลงในตู้ถุงวนใช้หน้าร้าน 7-Eleven และช่วยกันน าถุงจากตู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์  
น าตู้ถุงวนใช้ไปวางให้บริการประชาชนหน้าร้าน 7-eleven ท้ังหมด 5 แห่ง ได้แก่  
สาขาราชบุตร สาขาถนนคลังอาวุธ สาขาสุขาอุปถัมภ์ สาขาห้วยวังนอง และสาขาบ้าน
นาควาย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  (รูปท่ี 4.2)  
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รูปที่ 4.2   แผนท่ีแสดงจุดรับตู้ถุงวนใช้หน้าร้าน 7-Eleven  จ านวน 5 แห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

โครงการฯ ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ลดและคัดแยกมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง มุ่งหวังในการสร้างพฤติกรรมการคัด
แยกขยะให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงเป็นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการรักษาส่ิงแวดล้อม ผ่านการขยายผลไปยังชุมชนและสังคมในวงกว้าง 
สอดรับกับนโยบายของจังหวัดท่ีมุ่งเน้นสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

   

 

            
          
 
 

 

 

 

  

จากการติดตามผลการใช้ตู้ถุงวนใช้ท่ีวางให้บริการประชาชนบริเวณหน้า
ร้าน 7-Elenven ท้ัง 5 สาขา พบว่า มีประชาชนน าถุงพลาสติกมาวนใช้ประมาณ 
30 ถุงต่อวันต่อสาขา  

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน
รักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยการน าถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีใช้แล้วมีสภาพดี สะอาดมาวนให้
ผู้อื่นใช้หน้าร้าน 7-Elenven ท้ัง 5 สาขาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาขยะ
พลาสติกล้นเมืองให้ครอบคลุมท้ังประเทศต่อไป 
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ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12  ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   
ปี 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าปี 2558-2569 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค 
บริโภคท่ีได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้ส ารวจและเก็บตัวอย่างน้ าประปาจากระบบ
ประปาหมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด (จาก 5 จังหวัด) จ านวน 84 แห่ง คัดเลือกระบบประปาหมู่บ้าน
จากการส ารวจ จ านวน 39 แห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 2553 ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า ระบบประปาหมู่บ้านท่ีคุณภาพน้ าประปาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มีจ านวน 26 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้านท่ีคุณภาพน้ าประปาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีจ านวน 13 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 แผนภูมิแสดงจ านวนตัวอย่างจากระบบน้ าประปาท่ีส ารวจแยกตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 2535 

การมอบชุดทดสอบคุณภาพน้ าภาคสนาม (Test Kit) และสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบฯ  และการท า
ข้อตกลงความร่วมมือกันในการสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพน้ าท่ีดี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ ปี พ.ศ.2535 ของกรมอนามัย 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การบริหารกิจการและการควบคุมการผลิตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ณ ห้องกิตติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2563  มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ รวมจ านวน 60 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนผู้ดูแลระบบประปาและเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าประปา  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน การอุปโภคบริโภค   
ท้ังทางด้านคุณภาพน้ า รวมท้ังการดูแล การบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน  

 

ท าไมต้องวิเคราะห์คุณภาพน  าบาดาล ?????? 
การตรวจสอบคุณภาพของน  ามีความส าคัญต่อการพัฒนาน  าบาดาล เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ เป็น

สิ่งที่จะบอกได้ว่าน  านั นมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และควรน าไปปรับปรุงคุณภาพ
อย่างไรก่อนน าไปใช้ประโยชน์ และปลอดภัยต่อการใช้บริโภคหรือไม่???    

   4.4 การด าเนนิงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน  าดิบเพื่อ 
         คุณภาพชีวิตของประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 ได้จัดท าฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด 
(จาก 5 จังหวัด)  และท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลลักษณะท่ัวไปของ
ระบบประปาหมู่บ้าน  ต าแหน่งท่ีต้ัง  รูปแบบของระบบประปา รวมถึงข้อมูลคุณภาพน้ าระบบปาหมู่บ้านก่อน
และหลังการปรับปรุงคุณภาพน้ า ส าหรับบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้ท่ีเวปไซต์ http://203.157.71.148/WSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.4 แสดงเว็บไซต์ฐานข้อมูล 
            ระบบประปาหมู่บ้าน 
            http://203.157.71.148/WSP 
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ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี), 2563 รายงานผลการด าเนินงานปี 2563 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี), 2562 รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี 2562 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี), 2561 รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี 2561 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี), 2563  รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาระบบ

มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมการปกครอง. 2559. ข้อมูลการปกครอง  สถิติข้อมูลจังหวัด/อ าเภอ  กระทรวงมหาดไทย 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, 2563  อุณหภูมิเฉล่ีย ปริมาณน้ าฝน กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9-12, 2559 แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2564  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/053/T_0021.PDF  ประกาศส านักทะเบียน

กลางเรื่อง จ านวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 
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ท่ีปรึกษา  
นายประเดิม  ภาคแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  12  
 
เรียบเรียงและจัดท ารายงาน 
ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

นายมนต์ชัย  จันทร์ศิริ  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
 นางสาวสุภาพร  กุค าใส  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
 นายอุดมศักดิ์  ต้นสิงห์   นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 
 นายเชาวนันท์  สรรพศรี  นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 

นายวีระวัฒน์  นามศิริ  จ้างบริการบุคคลธรรมดาประจ าส่วน ฝส. 
 
สนับสนุนข้อมูล 
ส่วนยุทธศาสต์และแผนส่ิงแวดล้อม 
 นางรุ่งนภา  สีลวานิช  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นางพจนีย์  จันทร์ศิริ  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
 
ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 นายองอาจ  พิมสาร  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นางชนัญญา  ภิราญค า  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
 
ส่วนส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 นายวุฒิไกร  วามสิงห ์  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นางสาววรรณภา  ทองสีแก้ว  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
 
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 นางสาววิลาสินี  ภาระวงศ์  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
 นางสาวชวิศา  ชวิศบวรวงศ์  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ 
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