๑.4 สถานการณ์คุณภาพอากาศ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 ชั่วโมง ประจาปี พ.ศ. 2558 ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด โดยใช้เครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างอากาศ High Volume Air Sampler ตรวจวัดรวม 10 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 พบว่า
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM-10 ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีค่าอยู่ในช่วง 0.038 – 0.095 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่น PM10 ที่ตรวจวัดได้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ซึ่งกาหนดให้มีค่าเฉลี่ยของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่น
PM10 ในจุดตรวจวัดทุกจุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังกล่าว (ตารางที่ ๑.16)
ตารางที่ ๑.16 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
รับผิดชอบ 5 จังหวัด

10 ไมครอน (PM10) 24 ชั่วโมง ในพื้นที่

ผลการ สรุปผลการตรวจเทียบ
ตรวจวัด กับเกณฑ์มาตรฐาน
จังหวัด
PM10
สถานที่
เกิน
ไม่เกิน
วันที่
เกินมาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.) มาตรฐาน มาตรฐาน

ยโสธร
ทม.ยโสธร ต.ในเมือง 23 - 24 มี.ค.58
11.35 น.
0.095
อ.เมือง จ.ยโสธร

24 - 25 มี.ค.58
11.50 น.
0.046

ร้อยเอ็ด
ทสจ.ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง 25 - 26 มี.ค.58
14.00 น.
0.041
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

26 - 27 มี.ค.58
14.15 น.
0.039

อานาจเจริญ รพ.อานาจเจริญ ต.บุ่ง 30 - 31 มี.ค.58
11.30 น.
0.075
อ.เมือง จ.

11.50 น.
31 มี.ค.- 1 เม.ย. 58
0.069
อานาจเจริญ

มุกดาหาร
ทม.มุกดาหาร อ.เมือง 1- 2 เม.ย.58
15.30 น.
0.070
จ.มุกดาหาร

2 – 3 เม.ย.58
16.00 น.
0.072

อุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี
18 – 19 พ.ค. 58
10.00 น.
0.038
อ.เมือง จ.

19 – 20 พ.ค. 58
14.00 น.
0.051
อุบลราชธานี
ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 0.12
หมายเหตุ ค่ามาตรฐานปริมาณฝุ่น PM10 เป็นค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
จุดตรวจวัด

เมื่อพิจารณา ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในช่วงปี 2555 – 2556
พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มของปริมาณฝุ่น PM10 สูงกว่าจังหวัดอื่นๆ รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด
อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝุ่น PM10 ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน สาหรับแนวโน้มของปริมาณฝุ่น PM10
ในแต่ละจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงจากปี 2555 ยกเว้น จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีค่า
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และในปี 2557 ปริมาณฝุ่น PM10 ของทั้ง 5 จังหวัดมีค่าลดลงทั้งนี้อาจเนื่องจากช่วงเวลาที่ทาการ
ตรวจวัดที่อยู่ในช่วงฤดูฝน ในปี 2558 ปริมาณฝุ่น PM10 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 อาจเป็ น
ผลมาจากในปี 2558 มีการตรวจวัดในช่วงฤดูแล้ง คือในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 โดยจังหวัดที่มี
ปริมาณฝุ่น PM10 สูงที่สุดคือ จังหวัดอานาจเจริญ และต่าสุดคือจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินค่ามาตรฐาน
(รูปที่ ๑.26)
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รูปที่ ๑.26 แนวโน้มปริมาณฝุ่น PM10 ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2555-2558

รูปที่ ๑.27-๑.28 แสดงการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM-10) โดยใช้
เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ High Volume Air Sampler

