สถานการณคุณภาพน้าํ แหลงน้ําผิวดินในพื้นที่ตรวจวัดของสํานักงานสิ่งแวดล"อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
ป+งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล$อม
ภาคที่ 12 อุบลราชธานี ครั้งที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559) ป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร$อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ รวม 15 แหลงน้ํา
ได$แก แมน้ําโขง (อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 2 สถานี) แมน้ําชี (อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร$อยเอ็ด ถึง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 สถานี) แมน้ํามูล (อําเภอวารินชําราบ ถึง อําเภอโขงเจียม
จังหวั ดอุบลราชธานี จํานวน 8 สถานี) ลํ าน้ําเสี ยว (อําเภอเกษตรวิสั ย ถึ งอํ าเภอสุ วรรณภูมิ จั งหวั ดร$ อยเอ็ ด
จํานวน 2 สถานี) ลํามูลน"อย (อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 สถานี) ลําโดมใหญ (อําเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 สถานี) ลําเซบาย (อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ถึงอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 4 สถานี) ลําน้ํากว"าง (อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 2 สถานี) ห"วยแข" (อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 2 สถานี) ห"วยชะโนด (อําเภอหว$านใหญ จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 1 สถานี) ห"วยบังอี่
(อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 1 สถานี) ห"วยบางทราย (อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน
1 สถานี) ห"วยปลาแดก (อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 2 สถานี) ห"วยมุก (อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร จํานวน 3 สถานี) และห"วยเหนือ (อําเภอศรีสมเด็จ ถึงอําเภอเมือง จังหวัดร$อยเอ็ด จํานวน 3 สถานี)
รวมสถานีเก็บตัวอยางน้ําทั้งหมด 40 สถานี เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน พบวา
คุณภาพน้ําสวนใหญเทียบได$กับคุณภาพน้ําในแหลงน้ําประเภทที่ 5 จํานวน 23 สถานี รองลงมาคือ แหลงน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 3 จํานวน 11 สถานี แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 จํานวน 5 สถานี และแหลงน้ําผิวดินประเภทที่
2 จํานวน 1 สถานี ตามลําดับ (รูปที่ 1 และรูปที่ 2)

รูปที่ 1 ร$อยละประเภทแหลงน้ําผิวดิน ตรวจวัดครั้งที่ 1 จํานวน 40 สถานี เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559
ประเภทของแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล$อมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แบงแหลงน้ําผิวดินออกเปEน 5 ประเภท คือ
แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 1 ได$แก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภท และสามารถเปEน
ประโยชนFเพื่อ (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต$องผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน (ข) การขยายพันธุFตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
(ค) การอนุรักษFระบบนิเวศนFของแหลงน้ํา
แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ได$แก แหลงน้ําที่ได$รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปEนประโยชนFเพื่อ (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต$อง
ผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน (ข) การอนุรักษFสัตวFน้ํา (ค) การประมง (ง) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา

(2)
แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ได$แก แหลงน้ําที่ได$รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปEนประโยชนFเพื่อ (ก) การอุปโภคและบริโภคโดย
ต$องผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน (ข) การเกษตร
แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 ได$แก แหลงน้ําที่ได$รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปEนประโยชนFเพื่อ (ก) การอุปโภคและบริโภคโดย
ต$องผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปEนพิเศษกอน (ข) การอุตสาหกรรม
แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 5 ได$แก แหลงน้ําที่ได$รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปEนประโยชนFเพื่อการคมนาคม

(3)
รูปที่ 2 แผนที่แสดงคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
ในการตรวจวัดครั้งที่ 1 ป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
สํ าหรั บพารามิ เตอรF คุณภาพน้ํ าที่ เปE นปJ ญหา พบวาพารามิ เตอรF ที่ไมได$ ตามมาตรฐานคุ ณภาพน้ํ า
ในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 หรือไมได$มาตรฐานตามประเภทของแหลงน้ําที่กําหนดตามประกาศกรมควบคุม
มลพิษสวนใหญ คือ แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) จํานวน 22 สถานี และคาความสกปรกในรูปของสารอินทรียF
(BOD) จํานวน 22 สถานี รองลงมา คือ ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) จํานวน 3 สถานี และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรFม
ทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุมฟ2คอลโคลิฟอรFม (FCB) ไนเตรทไนโตรเจน (NO3-N) และคาความเปEนกรด-ดาง (pH)
จํ านวนพารามิ เตอรF ละ 1 สถานี (รู ปที่ 3) สวนปริ มาณโลหะหนั กที่ ตรวจวั ด จํ านวน 8 พารามิ เตอรF ได$ แก
แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และสารหนู (As)
พบวา ทุกสถานีมีคาโลหะหนักดังกลาวไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดิน

รูปที่ 3 ร$อยละของพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา ในการตรวจวัดครั้งที่ 1 จํานวน 40 สถานี
ป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
แมน้ําโขง
แมน้ําโขง ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบจุดตรวจวัดทั้ง 2 สถานี
มีคุณภาพน้ําเทียบได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 5 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา จํานวน 2 พารามิเตอรF คือ
ความสกปรกในรูปสารอินทรียF (BOD) และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) (ตารางที่ 1 และรูปที่ 4)
ตารางที่ 1 คุณภาพน้ําแมน้ําโขง (เดือนธันวาคม 2559)
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
ที่ตั้ง
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ
บ$านบุงอุทัย ต.นาสีนวล
NK01
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทาเรือตลาดอินโดจีน
NK02
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"
5
5

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา
- BOD (2.2 มก./ล.)
- NH3-N (0.58 มก./ล.)
- BOD (2.3 มก./ล.)
- NH3-N (0.58 มก./ล.)

(4)
หมายเหตุ
(1) พารามิ เ ตอรF ที่ เ ปE น ปJ ญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํ า ไมได$ ถู ก กํ า หนดประเภทแหลงน้ํ า ตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
จะพิจารณาจากพารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(3) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 0.50 มิลลิกรัม
ตอลิตร (มก./ล.)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 4 คุณภาพน้ําแมน้ําโขงในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 2 สถานี เดือนธันวาคม 2559
แมน้ําชี
แมน้ําชี กําหนดเปEนแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสามารถใช$ประโยชนFใน
การอุปโภค บริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และการเกษตร
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ําชี จํานวน 5 สถานี ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ร$อยเอ็ด และอุบลราชธานี
มีจุดตรวจวัดที่มีคุณภาพน้ําได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 หรือดีกวา จํานวน
3 สถานี คิดเปEนร$อยละ 60 และจุดตรวจวัดที่มีคุณภาพน้ําไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 3 จํานวน 2 สถานี คิดเปEนร$อยละ 40 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหาที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 จํานวน 2 พารามิเตอรF คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรียF (BOD) จํานวน
1 สถานี และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) จํานวน 2 สถานี (ตารางที่ 2 และรูปที่ 5)

(5)
ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําแมน้ําชี เดือนพฤศจิกายน 2559
ประเภทแหลงน้ํา
รหัส
ที่กําหนดตามประกาศ
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ
CI01
CI02
3

CI03
CI04
CI05

ที่ตั้ง
บ$านวังยาง ต.บุงหวาย
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
สะพานข$ามแมน้าํ ชี บ$านธาตุน$อย
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สะพานข$ามแมน้าํ ชี บ$านฟeาหยาด
ต.ฟeาหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
สะพานข$ามแมน้าํ ชี บ$านบอสําราญ
ต.สําราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
สะพานข$ามแมน้าํ ชี บ$านทาไคร$
ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร$อยเอ็ด

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา

3

-

5

- NH3-N (0.58 มก./ล.)

2

-

3

-

5

- BOD (2.5 มก./ล.)
- NH3-N (0.53 มก./ล.)

หมายเหตุ
(1) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(2) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 5 คุณภาพน้ําแมน้ําชี ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ร$อยเอ็ด และอุบลราชธานี จํานวน 5 สถานี
เดือนพฤศจิกายน 2559

(6)
แมน้ํามูล
แมน้ํามูล กําหนดเปEนแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสามารถใช$
ประโยชนF ในการอุ ปโภค บริ โ ภคโดยผานการฆาเชื้ อโรคตามปกติและปรั บ ปรุ งคุ ณภาพน้ํ า ทั่ วไปกอน และ
การเกษตร
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํามูล จํานวน 8 สถานี ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบจุดตรวจวัด
ที่ได$ตามเกณฑFมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 จํานวน 7 สถานี คิดเปEนร$อยละ 88 และ
จุดตรวจวั ดที่ไมได$ต ามเกณฑF มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 จํานวน 1 สถานี คิดเปE น
ร$อยละ 12 โดยมี พารามิ เ ตอรF ที่เ ปE น ปJญ หาที่ ไมได$ ต ามมาตรฐานคุณภาพน้ํ าในแหลงน้ํา ผิ ว ดิน ประเภทที่ 3
จํานวน 2 พารามิเตอรF คือ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรFมทั้งหมด (TCB) จํานวน 1 สถานี และแบคทีเรียกลุม
ฟ2คอลโคลิฟอรFม (FCB) จํานวน 1 สถานี (ตารางที่ 3 และรูปที่ 6)
ตารางที่ 3 คุณภาพน้ําแมน้ํามูล เดือนพฤศจิกายน 2559
ประเภทแหลงน้ํา
รหัส
ที่กําหนดตามประกาศ
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ

ที่ตั้ง

บ$านทาแพ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
ใต$เขื่อนปากมูล บ$านหัวเหว อ.โขงเจียม
MU02
จ.อุบลราชธานี
เหนือเขื่อนปากมูล บ$านหัวเหว
MU03 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
MU01

3

MU04

สะพานข$ามแมน้าํ มูล อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี

MU05 สะพานหาดวัดใต$ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง
MU06
จ.อุบลราชธานี
หาดคูเดื่อ บ$านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง
MU07
จ.อุบลราชธานี
แยกชี-มูล บ$านขอนไม$ยูง อ.วารินชําราบ
MU08
จ.อุบลราชธานี

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา

3

-

3

-

3

-

3

- TCB (>160,900
MPN/100 มล.)
- FCB (>160,900
MPN/100 มล.)
-

3

-

3

-

3

-

4

หมายเหตุ
(1) คา TCB ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 20,000 MPN/100 มิลลิลิตร
(2) คา FCB ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 4,000 MPN/100 มิลลิลิตร

(7)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 6 คุณภาพน้ําแมน้ํามูล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 8 สถานี เดือนพฤศจิกายน 2559
ลําน้ําเสียว
ลําน้ําเสียว กําหนดเปEนแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสามารถใช$
ประโยชนFในการอุปโภค บริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน การอนุรักษF
สัตวFน้ํา การประมง การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําลําน้ําเสียว จํานวน 2 สถานี ในพื้นที่ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร$อยเอ็ด (สถานี SE02) และตําบลกูกาสิงหF อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร$อยเอ็ด (สถานี SE03) ไมพบ
จุด ตรวจวั ด ที่ มีคุณภาพน้ํ าได$ต ามมาตรฐานคุ ณภาพน้ํ าในแหลงน้ํา ผิ ว ดิน ประเภทที่ 2 โดยคุ ณภาพน้ํ า ของ
จุดตรวจวัดทุกสถานี มีคุณภาพน้ําเทียบได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหาที่ไมได$
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 จํานวน 2 พารามิเตอรF คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
(DO) จํานวน 1 สถานี และความสกปรกในรูปสารอินทรียF (BOD) จํานวน 2 สถานี (ตารางที่ 4 และ รูปที่ 7)
ตารางที่ 4 คุณภาพน้ําลําน้ําเสียว เดือนพฤศจิกายน 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
ประเภท
รหัส
พารามิเตอร
กําหนดตามประกาศ
ที่ตั้ง
แหลงน้ําผิวดิน
สถานี
ที่เป>นป?ญหา
กรมควบคุมมลพิษ
ที่ตรวจวัดได"
บ$านกูพระโกนา ต.สระคู
SE02
3
- BOD (1.7 มก./ล.)
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร$อยเอ็ด
2
บ$านกูกาสิงหF ต.กูกาสิงหF
- DO (4.5 มก./ล.)
SE03
3
อ.เกษตรวิสัย จ.ร$อยเอ็ด
- BOD (1.8 มก./ล.)

(8)
หมายเหตุ
(1) คา DO ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 กําหนดให$มีคาไมน$อยกวา 6.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(2) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2

รูปที่ 7 คุณภาพน้ําลําน้ําเสียว ในพื้นที่จังหวัดร$อยเอ็ด จํานวน 2 สถานี เดือนพฤศจิกายน 2559
ลํามูลน"อย
ลํามูลน$อย ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบจุดตรวจวัดทั้ง
2 สถานี มี คุณภาพน้ํ า เที ย บได$ กับ แหลงน้ํ า ผิ ว ดิ น ประเภทที่ 5 โดยมี พารามิ เ ตอรF ที่เ ปE น ปJ ญ หา จํ า นวน
1 พารามิเตอรF คือ แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) จํานวน 2 สถานี (ตารางที่ 5 และรูปที่ 8)
ตารางที่ 5 คุณภาพน้ําลํามูลน$อย เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ

สะพานบ$านทาวังหิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สะพานบ$านทาบอ ต.แจระแม
MN02
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

MN01
-

ที่ตั้ง

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา

5

- NH3-N (0.56 มก./ล.)

5

- NH3-N (0.61 มก./ล.)

(9)
หมายเหตุ
(1) พารามิ เ ตอรF ที่ เ ปE น ปJ ญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํ า ไมได$ ถู ก กํ า หนดประเภทแหลงน้ํ า ตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
จะพิจารณาจากพารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา
0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 8 คุณภาพน้ําลํามูลน$อย ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 สถานี เดือนธันวาคม 2559
ลําโดมใหญ
ลําโดมใหญ ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ในพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบจุด
ตรวจวัดทั้ง 2 สถานี มีคุณภาพน้ําเทียบได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา
จํานวน 1 พารามิเตอรF คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรียF (BOD) จํานวน 2 สถานี (ตารางที่ 6 และรูปที่ 9)

(10)
ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําลําโดมใหญ เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ

บ$านแกงโพธิ์ ต.ไรใต$ อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
บ$านสะพานโดม ต.โพธิไ์ ทร
LD02
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
LD01

-

ที่ตั้ง

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา

4

- BOD (3.1 มก./ล.)

4

- BOD (3.4 มก./ล.)

หมายเหตุ
(1) พารามิ เ ตอรF ที่ เ ปE น ปJ ญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํ า ไมได$ ถู ก กํ า หนดประเภทแหลงน้ํ า ตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
จะพิจารณาจากพารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 9 คุณภาพน้ําลําโดมใหญ ในพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 สถานี
เดือนธันวาคม 2559

(11)
ลําเซบาย
ลําเซบาย ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอํานาจเจริญ
พบจุดตรวจวัดมีคุณภาพน้ําเทียบได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 จํานวน 1 สถานี (ร$อยละ 25) และประเภท
ที่ 5 จํานวน 3 สถานี (ร$อยละ 75) โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหาจํานวน 2 พารามิเตอรF ได$แก ความสกปรกใน
รูปสารอินทรียF (BOD) จํานวน 3 สถานี และ แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) จํานวน 3 สถานี (ตารางที่ 7 และ
รูปที่ 10)
ตารางที่ 7 คุณภาพน้ําลําเซบาย เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
กําหนดตามประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ

รหัส
สถานี
LSB01
LSB02

-

LSB03
LSB04

ประเภท
พารามิเตอร
ที่ตั้ง
แหลงน้ําผิวดิน
ที่เป>นป?ญหา
ที่ตรวจวัดได"
ลําเซบาย ต.น้ําปลีก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
4
- BOD (2.3 มก./ล.)
บ$านทายางชุม ต.คําพระ อ.หัวตะพาน
- BOD (2.8 มก./ล.)
5
- NH3-N (0.53 มก./ล.)
จ.อํานาจเจริญ
บ$านทาวารี ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
5
- NH3-N (0.58 มก./ล.)
- BOD (2.4 มก./ล.)
บ$านโพนงาม ต.หนองบอ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
5
- NH3-N (0.67 มก./ล.)

หมายเหตุ
(1) พารามิเตอรFที่เปEนปJญหาในกรณีที่แหลงน้ําไมได$ถูกกําหนดประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จะพิจารณาจาก
พารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(3) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร
(มก./ล.)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

(12)
รูปที่ 10 คุณภาพน้ําลําเซบาย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และอํานาจเจริญ จํานวน 4 สถานี
เดือนธันวาคม 2559
ลําน้ํากว"าง
ลําน้ํากว$าง ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบจุดตรวจวัดทั้ง 2 สถานี
มี คุ ณ ภาพน้ํ า เที ย บได$ กั บ คุ ณ ภาพน้ํ า ในแหลงน้ํ า ประเภทที่ 5 โดยมี พ ารามิ เ ตอรF ที่ เ ปE น ปJ ญ หาจํ า นวน
2 พารามิเตอรF ได$แก ความสกปรกในรูปสารอินทรียF (BOD) จํานวน 2 สถานี และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)
จํานวน 2 สถานี (ตารางที่ 8 และรูปที่ 11)
ตารางที่ 8 คุณภาพน้ําลําน้ํากว$าง เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
ที่ตั้ง
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

LK01

บ$านดอนแก$ว ต.เขื่องคํา
อ.เมือง จ.ยโสธร

5

LK02

วังมัจฉา วัดบ$านกว$าง
ต.เขื่องคํา อ.เมือง จ.ยโสธร

5

-

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา
- BOD (3.6 มก./ล.)
- NH3-N (0.78 มก./ล.)
- BOD (3.2 มก./ล.)
- NH3-N (1.00 มก./ล.)

หมายเหตุ
(1) พารามิ เ ตอรF ที่ เ ปE น ปJ ญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํ า ไมได$ ถู ก กํ า หนดประเภทแหลงน้ํ า ตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
จะพิจารณาจากพารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(3) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา
0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

(13)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 11 คุณภาพน้ําลําน้ํากว$าง ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 2 สถานี เดือนธันวาคม 2559
ห"วยแข"
ห$วยแข$ ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบจุดตรวจวัดทั้ง 2 สถานี
มี คุ ณ ภาพน้ํ า เที ย บได$ กับ คุ ณ ภาพน้ํ า ในแหลงน้ํ า ประเภทที่ 5 โดยมี พ ารามิ เ ตอรF ที่ เ ปE น ปJ ญ หา จํ า นวน
3 พารามิเตอรF ได$แก ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) จํานวน 1 สถานี ความสกปรกในรูปสารอินทรียF (BOD)
จํานวน 2 สถานี และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) จํานวน 2 สถานี (ตารางที่ 9 และรูปที่ 12)
ตารางที่ 9 คุณภาพน้ําห$วยแข$ เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ

-

ที่ตั้ง

สะพานข$ามห$วยแข$ ข$างหอแก$ว
HK01
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
HK02

ห$วยแข$ กอนเข$าเขตเทศบาลเมือง
มุกดาหาร (ซอยคายลูกเสือ 13)

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"
5
5

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา
-

DO (1.5 มก./ล.)
BOD (5.8 มก./ล.)
NH3-N (4.62 มก./ล.)
BOD (3.3 มก./ล.)
NH3-N (0.84 มก./ล.)

หมายเหตุ
(1) พารามิ เ ตอรF ที่ เ ปE น ปJ ญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํ า ไมได$ ถู ก กํ า หนดประเภทแหลงน้ํ า ตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
จะพิจารณาจากพารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา DO ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมน$อยกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(3) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(4) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา
0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

(14)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 12 คุณภาพน้ําห$วยแข$ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 2 สถานี เดือนธันวาคม 2559
ห"วยชะโนด
ห$วยชะโนด ตรวจวัดจํานวน 1 สถานี ในพื้นที่อําเภอหว$านใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวา มีคุณภาพน้ํา
เทียบได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 5 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา จํานวน 1 พารามิเตอรF ได$แก แอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N) (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 คุณภาพน้ําห$วยชะโนด เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
ที่ตั้ง
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ
บ$านชะโนด ต.ชะโนด
CN01
อ.หว$านใหญ จ.มุกดาหาร

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา

5

NH3-N (0.72 มก./ล.)

หมายเหตุ (1) พารามิ เตอรF ที่ เปE น ปJญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํา ไมได$ ถู กกํ า หนดประเภทแหลงน้ํ าตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษจะพิ จารณาจาก
พารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

(15)
ห"วยบังอี่
ห$วยบังอี่ ตรวจวัดจํานวน 1 สถานี ในพื้นที่อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบวา มีคุณภาพน้ําเทียบ
ได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 5 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา จํานวน 2 พารามิเตอรF ได$แก ความสกปรกใน
รูปสารอินทรียF (BOD) และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 คุณภาพน้ําห$วยบังอี่ เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
ที่ตั้ง
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ
บ$านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์
BI01
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา

5

- BOD (3.1 มก./ล.)
- NH3-N (0.84 มก./ล.)

หมายเหตุ (1) พารามิ เตอรF ที่ เปE น ปJญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํา ไมได$ ถู กกํ า หนดประเภทแหลงน้ํ าตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษจะพิ จารณาจาก
พารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(3) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

ห"วยบางทราย
ห$วยบางทราย ตรวจวัดจํานวน 1 สถานี ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบวา มีคุณภาพน้ํา
เทียบได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 5 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา จํานวน 1 พารามิเตอรF ได$แก แอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N) (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 คุณภาพน้ําห$วยบางทราย เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
ประเภท
รหัส
พารามิเตอร
กําหนดตามประกาศ
ที่ตั้ง
แหลงน้ําผิวดิน
สถานี
ที่เป>นป?ญหา
กรมควบคุมมลพิษ
ที่ตรวจวัดได"
สถานีประมงน้ําจืดมุกดาหาร
BC01 บ$านบางทรายใหญ ต.บางทรายใหญ
5
NH3-N (0.72 มก./ล.)
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
หมายเหตุ (1) พารามิ เตอรF ที่ เปE น ปJญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํา ไมได$ ถู กกํ า หนดประเภทแหลงน้ํ าตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษจะพิ จารณาจาก
พารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

ห"วยปลาแดก
ห$วยปลาแดก ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ พบจุดตรวจวัดทั้ง
2 สถานี มีคุณภาพน้ําเทียบได$กับคุณภาพน้ําในแหลงน้ําประเภทที่ 5 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา จํานวน
4 พารามิเตอรF ได$แก ความเปEนกรด-ดาง (pH) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรียF
(BOD) และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) (ตารางที่ 13 และรูปที่ 13)

(16)
ตารางที่ 13 คุณภาพน้ําห$วยปลาแดก เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ

-

ที่ตั้ง

ห$วยปลาแดก (จุดกําเนิด) ต.บุง
HP01 อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
(ท$ายอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน)
บ$านโคกคาย ต.ไกคํา อ.เมือง
HP02*
จ.อํานาจเจริญ

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา

5

- NH3-N (0.61 มก./ล.)

5

- pH (9.6)
- DO (3.1 มก./ล.)
- BOD (12.5 มก./ล.)

หมายเหตุ
(1) * สถานี HP02 ขณะเก็บตัวอยาง มีการเจริญเติบโตของสาหรายในน้ําจํานวนมาก
(2) พารามิเตอรFที่เปEนปJญหาในกรณีที่แหลงน้ําไมได$ถูกกําหนดประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จะพิจารณาจากพารามิเตอรF
ที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(3) คา pH ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาอยูในชวง 5-9
(4) คา DO ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมน$อยกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(5) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(6) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 13 คุณภาพน้ําห$วยปลาแดก ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 2 สถานี เดือนธันวาคม 2559

(17)
ห"วยมุก
ห$วยมุก ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบจุดตรวจวัดมีคุณภาพน้ํา
เทียบได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 จํานวน 1 สถานี (ร$อยละ 33) และประเภทที่ 5 จํานวน 2 สถานี (ร$อยละ
67) โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา จํานวน 3 พารามิเตอรF ได$แก ความสกปรกในรูปสารอินทรียF (BOD) จํานวน
3 สถานี แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) จํานวน 2 สถานี และไนเตรทไนโตรเจน (NO3-N) จํานวน 1 สถานี
(ตารางที่ 14 และรูปที่ 14)
ตารางที่ 14 คุณภาพน้ําห$วยมุก เดือนธันวาคม 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ

-

ที่ตั้ง

ห$วยมุก เทศบาลเมืองมุกดาหาร
HM01 อ.เมือง จ.มุกดาหาร (สะพานหน$าวัด
ศรีมงคลเหนือ)
สะพานห$วยมุกใกล$ระบบบําบัดน้ําเสีย
HM02*
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
สะพานห$วยมุก บ$านดานคํา กอนผาน
HM03 ระบบบําบัดน้าํ เสีย ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"
5
5
4

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา
- BOD (6.4 มก./ล.)
- NH3-N (3.10 มก./ล.)
- NO3-N (5.08 มก./ล.)
- BOD (7.8 มก./ล.)
- NH3-N (0.89 มก./ล.)
- BOD (2.5 มก./ล.)

หมายเหตุ
(1) * สถานี HM02 ขณะเก็บตัวอยางมีการเจริญเติบโตของสาหรายในน้ําจํานวนมาก และมีคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คอนข$าง
สูงกวาปกติ (12.5 มก./ล.)
(2) พารามิเตอรFที่เปEนปJญหาในกรณีที่แหลงน้ําไมได$ถูกกําหนดประเภทแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จะพิจารณาจาก
พารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(3) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(4) คา NO3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)
(5) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

(18)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 14 คุณภาพน้ําห$วยมุก ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 3 สถานี เดือนธันวาคม 2559
ห"วยเหนือ
ห$วยเหนือ ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ในพื้นที่อําเภอเมือง และอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร$อยเอ็ด
พบจุดตรวจวัดทั้ง 3 สถานี มีคุณภาพน้ําเทียบได$กับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 5 โดยมีพารามิเตอรFที่เปEนปJญหา
จํานวน 2 พารามิเตอรF ได$แก ความสกปรกในรูปสารอินทรียF (BOD) จํานวน 3 สถานี และแอมโมเนียไนโตรเจน
(NH3-N) จํานวน 3 สถานี (ตารางที่ 15 และรูปที่ 15)
ตารางที่ 15 คุณภาพน้ําห$วยเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2559
ประเภทแหลงน้ําที่
รหัส
กําหนดตามประกาศ
สถานี
กรมควบคุมมลพิษ

บ$านหนองใหญ ต.หนองใหญ
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร$อยเอ็ด
ห$วยเหนือ กอนไหลผานเทศบาลเมือง
HO02 ร$อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร$อยเอ็ด (ประตู
ทางเข$าคายทหารประเสริฐสงคราม)
สะพานบ$านปnามวง ต.เหนือเมือง
HO06
อ.เมือง จ.ร$อยเอ็ด

HO03
-

ที่ตั้ง

ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน
ที่ตรวจวัดได"

พารามิเตอร
ที่เป>นป?ญหา

5

- BOD (4.5 มก./ล.)
- NH3-N (0.92 มก./ล.)

5

- BOD (8.3 มก./ล.)
- NH3-N (2.32 มก./ล.)

5

- BOD (5.3 มก./ล.)
- NH3-N (3.89 มก./ล.)

หมายเหตุ
(1) พารามิ เ ตอรF ที่ เ ปE น ปJ ญ หาในกรณี ที่ แ หลงน้ํ า ไมได$ ถู ก กํ า หนดประเภทแหลงน้ํ า ตามประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
จะพิจารณาจากพารามิเตอรFที่ไมได$ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
(2) คา BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

(19)
(3) คา NH3-N ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 กําหนดให$มีคาไมเกินกวา
0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)

หมายเหตุ ร$อยละของการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3

รูปที่ 15 คุณภาพน้ําห$วยเหนือ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดร$อยเอ็ด จํานวน 3 สถานี เดือนพฤศจิกายน 2559

