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บทคดัย่อ 

 

จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะท่ีผา่นมามีการใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่มีขีดจาํกดัจนส่งผลกระทบต่อความสมดุล

และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทาํใหเ้กิดปัญหาและ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน เพือ่เป็นการเตรียมการและ

เฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  เพือ่ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาความ เส่ือม โทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้า และอากาศเพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการวางแผนป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหามลพิษ ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัต่อเหตุการณ์ ตลอดจนใชเ้ป็น ขอ้มูลใน

การติดตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก 

ในการเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง ไดมี้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มนํ้า

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ลุ่มนํ้าทะเลาบสงขลา และลุ่มนํ้าปัตตานี การเฝ้าระวงัและเตือนภยั

มลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม (คุณภาพนํ้า) บริเวณเกาะยอ  การเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพษิจาก

หมอกควนัขา้มแดนในพื้นท่ีภาคใต ้และการเผยแพร่ขอ้มูลการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั 

รวมทั้ง การพฒันาและจดัทาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มทางเวบ็ไซต ์

จากการ เฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีภาคใต้ พบวา่

คุณภาพนํ้าใน พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก มีแนวโนม้ดีข้ึน ทั้งน้ีพจิารณาจาก

สัดส่วนจุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าท่ีอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมลดลง อยา่งไรกต็าม หลายพื้นท่ี



ข 
 

ยงัมีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม ไดแ้ก่ หมู่บา้นทะเลนอ้ย คลองนางเรียม สะพาน

เกาะยอ คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสาํโรง คาบสมุทรสทิงพระ และปากคลองต่างๆ 

ท่ีไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลารวมทั้ง ปากนํ้าปัตตานี และแม่นํ้าสายบุรี และจากการเฝ้า

ระวงัและแจง้เตือนภยัคุณภาพนํ้า บริเวณเกาะยอ มีการแจง้เตือนภยั รวม 11 คร้ัง และ

พบวา่กลุ่มเป้าหมายไดมี้การนาํขอ้มูล ไปใชใ้นการ เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้า

เพือ่การเล้ียงปลาในกระชงั เพื่อหาทางป้องกนัและลดความสูญเสียจากการตายของปลา 

สาํหรับการเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษจากหมอกควนัขา้มแดนในพื้นท่ีภาคใต ้ในปี 

2556 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกนัยายน 2556 พบวา่ภาคใตต้อนล่างของ

ประเทศไทย ไดรั้บผลกระทบจากหมอกควนัขา้มแดนตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2556 

อยา่งไรกต็าม พบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองขาดเลก็ มีค่าเกินมาตรฐานเพียง 1 วนั บริเวณ

อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงตลอดระยะเวลา 3 เดือน ไดมี้การจดัทาํรายงาน

สถานการณ์หมอกควนัในพื้นท่ีภาคใตร้ายวนั เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ และพบวา่มีการ

ใชบ้ริการขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตส์าํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16(สงขลา) มากกวา่ 10,000 

คร้ัง จากการดาํเนินงาน การเฝ้าระวงัและเตือนภยัคุณภาพนํ้า และอากาศในพื้นท่ีภาคใต้  

พบวา่มีการนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการ

ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งมีการพฒันา

ระบบการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหมี้การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติัตลอดจน

เพื่อใหป้ระชาชนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 



ค 

กติตกิรรมประกาศ 

 

การเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง คร้ังน้ี

สาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคลากรของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 

16 (สงขลา) และการสนบัสนุนขอ้มูลจากสาํนกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรม

ควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ขอขอบคุณ เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) และสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสงขลา ท่ีไดร่้วมมือ ร่วมใจในการทาํงาน

ตลอดยีสิ่บกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ขอขอบพระคุณ นายสา แสงสวา่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ท่ีใหก้าํลงัใจในการจดัทาํเอกสารผลงาน 

ขอขอบพระคุณ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการคุณภาพ

อากาศและเสียง อดีตผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) ท่ีไดใ้ห้

แนวคิดในภาพรวมเก่ียวกบังานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชนต่์างๆมากมายรวมทั้ง ให้

ขอ้คิด คาํแนะนาํ ใหก้าํลงัใจ และความปราถนาดี ทั้งในดา้นการทาํงาน การใชชี้วติ และ

การดาํรงตนใหเ้ป็นขา้ราชการท่ีดี ตลอดมา 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขา้พเจา้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีส่งเสริม

ดา้นการศึกษาสนบัสนุนความกา้วหนา้ในการงานและเป็นกาํลงัใจใหต้ลอดมา 

        

            

         ศาณี  ทิพยท์ะเบียนการ 
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6 การใชป้ระโยชนข์อ้มูลการแจง้เตือนภยัสถานีเกาะยอ 1เดือนตุลาคม2555 86 
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14     สถิติผูใ้ชบ้ริการฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ     105 
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สารบัญภาพ 

 

ภาพ           หนา้  

1 โครงสร้างระบบเตือนภยัมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้ม(คุณภาพนํ้า)                           32 

   2      จุดเกบ็ตวัอยา่งนํ้า        40 

3 คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ปี 2556  77 

4 ค่าอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1 78 

5  ค่าพเีอชเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1 79 

6 ค่าออกซิเจนละลายนํ้าเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ179 

7  ค่าการนาํไฟฟ้าเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1 80 

8  ค่าความเคม็เฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1          80 

9  ค่าอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2 81 

10  ค่าพเีอชเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2 82 

11 ค่าออกซิเจนละลายนํ้าเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ2 82 

12  ค่าการนาํไฟฟ้าเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2 83 

13  ค่าความเคม็เฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2          83 

14 รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพื้นท่ีภาคใตผ้า่น facebook   96 

15 ผงัการทาํงานของศนูยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษอากาศในพื้นท่ีภาคใต ้ 97 

16 การเผยแพร่ฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก 98 

17 การเผยแพร่รายงานคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก รายไตรมาส 100 

18 รายงานคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก รายไตรมาส100 

19 การเผยแพร่รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก            101 

20 รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ปี 2556            102  

 21 การเผยแพร่ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ  ตามมาตรา 80             102  

 22  ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ เพื่อใชส้นบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม ม.80103  
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สารบัญภาพ(ต่อ) 

 

ภาพ           หนา้  

23 การเผยแพร่ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ       103  

24 ตารางฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ        104  

25 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษ        104 

26 การเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั    106 

27 การเผยแพร่รายงานขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั  107  

28 รายงานขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั รายเดือน 107 

29 การเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ Realtime 108  

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ประกอบดว้ย 3 ลุ่มนํ้าหลกั คือ ลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าปัตตานี และลุ่มนํ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก  (คลองเทพา แม่นํ้าสาย

บุรี แม่นํ้าบางนรา และแม่นํ้าโก-ลก)  ครอบคลุมพื้นท่ี 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  จงัหวดัสงขลา 

พทัลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี เกษตรกรรม และ เมืองใหญ่ท่ี

มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วและมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา

มลพิษส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ปัญหาความเส่ือมโทรมของ คุณภาพนํ้า  ทั้งนํ้าเสียจากชุมชน 

กิจกรรมอุตสาหกรรม พื้นท่ีเกษตรกรรมและการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าปัญหามลพษิ อากาศ

และเสียง จาก การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนผลกระทบจากหมอกควนัขา้มแดนอนัมี

สาเหตุจากการเผาป่าและพื้นท่ีเกษตร 1

จากความสาํคญัและปัญหามลพิษต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออกและเพือ่เป็นการเตรียมการและเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  เพือ่ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ดงันั้น จึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า อากาศ และระดบัเสียงในพื้นท่ี

ดงักล่าวเพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนไดท้นัต่อเหตุการณ์ ตลอดจนใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน และ

แกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

บริเวณตอนกลางของเกาะสุมาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการ ติดตามตรวจสอบ และวเิคราะห์ คุณภาพนํ้า และคุณภาพ อากาศ

ในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก 

2. เพื่อศึกษารูปแบบ และประเมินการเฝ้าระวงั และแจง้เตือนภยัคุณภาพนํ้า และ

อากาศ ซ่ึงสามารถป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหาย และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการเผยแพร่ขอ้มลูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชนเพือ่ใช้

เป็นขอ้มลูในการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีของตนเองและวางแผนป้องกนั

และแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกนัยายน 2556 

พืน้ทีด่ําเนินการ 

พื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา)ประกอบดว้ย 

จงัหวดัสงขลา จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปัตตานี และ

ครอบคลุม พื้นท่ี 3 ลุ่มนํ้าหลกั คือ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าปัตตานี และลุ่มนํ้า

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก  (คลองเทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าบางนรา และแม่นํ้าโก-ลก)   

สัดส่วนของผลงาน 

ในการดาํเนินงาน การเฝ้าระวงัและเตือนภยัในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง มีผูร่้วม

ดาํเนินการจาํนวน 4 ราย ดงัน้ี 

1. นางสาวศาณี ทิพยท์ะเบียนการ ตาํแหน่ง นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ มี

สัดส่วนของผลงานท่ีปฏิบติั ร้อยละ 85 ของผลงานทั้งหมด โดย มีรายละเอียดของงานท่ี

ดาํเนินการ ดงัน้ี  

1) การศึกษานโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ศึกษาขอ้มูลระบบศนูยเ์ตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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3) เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใต้

ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก  ในการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน การ ประมวลผล และวเิคราะห์

ขอ้มูลคุณภาพนํ้าและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และจดัทาํรายงานการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้า รายไตรมาส และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 

4) เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการดาํเนินการศนูยเ์ตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม

(คุณภาพนํ้า) ในการกาํกบัการดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์การตรวจวดัคุณภาพนํ้า

อตัโนมติั การเช่ือมโยงระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ในการจดัเกบ็และส่งขอ้มลูคุณภาพ

นํ้า การเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพนํ้า และการเตือนภยั การประเมินการใชป้ระโยชนข์อ้มูล

การเตือนภยั และการจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

5) เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการดาํเนินการศนูยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษ

จากหมอกควนัขา้มแดนในพื้นท่ีภาคใตใ้นการติดตามสถานการณ์หมอกควนัจากไฟไหม้

ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย และไฟป่าในภาคใต ้การติดตามขอ้มูลสถานการณ์คุณภาพ

อากาศในภาคใตต้อนล่าง การจดัทาํรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ และเเจง้เตือนภยั

มลพิษทางอากาศ กรณีมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ

ประชาชน และการเผยแพร่ขอ้มูลการแจง้เตือนภยัผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

6) เป็นผูรั้บผดิชอบในการพฒันาและจดัทาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ

เผยแพร่ระบบฐานขอ้มูลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางเวบ็ไซด ์และการเผยแพร่ขอ้มูลการแจง้

เตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (คุณภาพอากาศ และคุณภาพนํ้า) ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

7) เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือน

ภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้มโดยทาํหนา้ท่ีในการจดัทาํหลกัสูตรการเสริมสร้างศกัยภาพ

เครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม การจดัประชุม/อบรมการจดัทาํเอกสาร

ประกอบการอบรม เป็นวทิยากร และสรุปผลการดาํเนินงาน 

8) สรุปผลการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัทาํ

รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 

2. นายวกิรม  เดชหนูตาํแหน่ง นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ มีหนา้ท่ี

ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานในภาพรวม สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 5 
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3. นางจิรานุช  สีพนู ตาํแหน่ง นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีในการดูแลการ

เกบ็ตวัอยา่งนํ้า การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามและการ รวบรวมขอ้มูลคุณภาพนํ้า สัดส่วนของ

ผลงาน ร้อยละ 5 

4. นายจกัรี  จนัทร์ฉํ่า ตาํแหน่ง นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีในการดูแลระบบ

เครือข่ายคอมพวิเตอร์ ระบบเวบ็ไซต ์และการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สัดส่วน

ของผลงาน ร้อยละ 5  

ตาราง 1 

สัดส่วนของผลงานของผู้ขอประเมิน 

การดาํเนินงาน สัดส่วนงาน(ร้อยละ) 

1) การศึกษานโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้ง 100 

2) ศึกษาขอ้มูลระบบศูนยเ์ตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม 100 

3) ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออก 

75 

4) ดาํเนินการศนูยเ์ตือนภยัมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(คุณภาพนํ้า) 

50 

5) ดาํเนินการศูนยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษจากหมอกควนั

ขา้มแดน ในพื้นท่ีภาคใต ้

100 

6) การพฒันาและจดัทาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ

เผยแพร่ระบบฐานขอ้มูลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางเวบ็ไซด ์

และการเผยแพร่ขอ้มลูการแจง้เตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(คุณภาพนํ้า และคุณภาพ อากาศ ) ผา่นระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

80 

7) การเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษ

ส่ิงแวดลอ้ม  

70 

8) สรุปผลการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง 

100 
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ข้อจาํกดัของการศึกษา 

1. ขอ้มูลบางส่วนท่ีใชใ้นการจดัทาํรายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้า อากาศ และ

ระดบัเสียง ในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ปี พ.ศ.2554  เช่น ขอ้มลูคุณภาพอากาศ

และระดบัเสียง ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา เป็นขอ้มูลซ่ึงดาํเนินการตรวจวดัโดยหน่วยงานอ่ืน 

เช่น กรมควบคุมมลพษิ กรมอุตุนิยมวทิยา จึงตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมใหค้รบถว้นเป็น

รายปี 

2. จากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนใต ้ทาํใหก้ารติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจาก

ปัญหาดา้นความปลอดภยั แมใ้นปีท่ีผา่นมาการดาํเนินงานเกบ็ตวัอยา่งนํ้าในพื้นท่ี 3 

จงัหวดั จะใชว้ธีิการจา้งเกบ็ตวัอยา่งนํ้า และการตรวจสอบภาคสนาม แต่การดาํเนินการ

ในระยะต่อไป ประสบปัญหาการหาผูรั้บจา้งไดย้ากยิง่ข้ึน  

3. เน่ืองจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าแบบอตัโนมติั ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีนํ้าเคม็ การ

ดูแลรักษาสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลบาํรุงรักษาเป็นประจาํ เพื่อ

ใหผ้ลตรวจวดัคุณภาพนํ้ามีความเท่ียงตรงและยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ ซ่ึงตอ้ง

ดาํเนินงานทุก 1-2 สัปดาห์/คร้ัง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาํนวนมากใน

การซ่อมบาํรุง และการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

4. บุคลากรของสาํนกังานฯ ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการดูแล

ระบบปฏิบติัการของศนูยเ์ตือนภยัมลพษิ เม่ือระบบขดัขอ้งจึงตอ้งใชบ้ริการบริษทัซ่ึงเป็น

ผูจ้ดัทาํระบบ ทาํใหเ้ม่ือประสบปัญหา จึงตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการแกไ้ข

ค่อนขา้งมาก  

5. ระบบการส่งขอ้มูล และการแจง้เตือนภยัการเตือนภยัผา่นเครือข่าย

อินเตอร์เนต็ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือ

เครือข่ายขดัขอ้งจะไม่สามารถทาํการเตือนภยัได ้
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ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

1. ปัญหาคุณภาพอากาศจากสถานการณ์หมอกควนัไฟจากไฟไหมป่้า จาก

ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นกรณีมลพิษขา้มแดน การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ไม่สามารถ

ดาํเนินการไดเ้องในพื้นท่ี สาํหรับกรณีท่ีเกิดจากไฟไหมป่้าในพื้นท่ีภาคใต ้แมว้า่เป็นเหตุ

ท่ีเกิดในประเทศ แต่ตอ้งอาศยัการบูรณาการการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน ในหลายระดบั 

ทั้งราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

2. การดาํเนินการจดัทาํ รายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้า อากาศ และระดบัเสียง 

จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้หลายดา้นมาประกอบกนั เช่น ดา้นคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ และ

ระดบัเสียง รวมทั้งขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ ขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยา การจดัทาํ

ขอ้เสนอแนะ และการเสนอแนวโนม้ขอ้มูล ตลอดจนการเลือกรูปแบบการนาํเสนอ

ขอ้มูลเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจต่างๆเขา้ใจไดง่้าย 

3. จากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนใต ้ทาํใหก้ารติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจาก

ปัญหาดา้นความปลอดภยั แมใ้นปีท่ีผา่นมาการดาํเนินงานเกบ็ตวัอยา่งนํ้าในพื้นท่ี 3 

จงัหวดั จะใชว้ธีิการจา้งเกบ็ตวัอยา่งนํ้า และการตรวจสอบภาคสนาม แต่การดาํเนินการ

ในระยะต่อไป ประสบปัญหาการหาผูรั้บจา้งไดย้ากยิง่ข้ึน  

4. เน่ืองจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าแบบอตัโนมติั ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีนํ้าเคม็ การ

ดูแลรักษาสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลบาํรุงรักษาเป็นประจาํเพือ่

ใหผ้ลตรวจวดัคุณภาพนํ้ามีความเท่ียงตรงและยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ ซ่ึงตอ้ง

ดาํเนินงานทุก 1-2 สัปดาห์/คร้ัง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาํนวนมากใน

การซ่อมบาํรุง และการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

5. บุคลากรของสาํนกังานฯ ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการดูแล

ระบบปฏิบติัการของศนูยเ์ตือนภยัมลพษิ เม่ือระบบขดัขอ้งจึงตอ้งใชบ้ริการบริษทัซ่ึงเป็น

ผูจ้ดัทาํระบบ ทาํใหเ้ม่ือประสบปัญหา จึงตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการแกไ้ข

ค่อนขา้งมาก  
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6. ระบบการส่งขอ้มูล และการแจง้เตือนภยัการเตือนภยัผา่นเครือข่าย

อินเตอร์เนต็ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือ

เครือข่ายขดัขอ้งจะไม่สามารถทาํการเตือนภยัได ้

ประโยชน์ของผลงาน 

1. ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนไดรั้บทราบสถานการณ์นํ้า และมีการนาํ

ขอ้มูลคุณภาพนํ้าไปใชใ้นอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้า และการวางแผนแกไ้ขปัญหามลพิษ

ทางนํ้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํไปใชใ้นการวางแผนการ

จดัการนํ้าเสีย ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

2. เครือข่ายเป้าหมายของศนูยเ์ตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มลพษิทางนํ้า) 

ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน กลุ่ม

ประชาชนผูเ้ล้ียงปลาในประชงั ไดน้าํขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากระบบเตือนภยัไปใช้

ประโยชน ์ในการลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยั 

3. ประชนทัว่ไป และภาคส่วนต่าง ๆ สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์

คุณภาพนํ้า จากการเผยแพร่ผา่นหนา้เวบ็ไซตข์องสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16(

สงขลา) 

4. หน่วยงานราชการ อาทิเช่น สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคในพื้นท่ีภาคใต ้

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดน้าํขอ้มลูการแจง้เตือนภยัคุณภาพอากาศ ไปแจง้แก่

ประชาชน และเตรียมรับสถานการณ์หมอกควนั เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ

ประชาชน  

5. ประชนทัว่ไป และภาคส่วนต่าง ๆ สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์

หมอกควนั และวธีิการลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ท่ีทาํการเผยแพร่ผา่นหนา้

เวบ็ไซตข์องสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16(สงขลา) หรือทาง facebookของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16(สงขลา) และสามารถนาํขอ้มลูการแจง้เตือนภยัไปใชป้ระโยชน ์

จากการรายงานคุณภาพอากาศ กรณี เกิดสถานการณ์หมอกควนัจากไฟไหมป่้าจากสา
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ธารรัฐอินโดนีเซีย และเหตุไฟไหมป่้าพรุในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง ไปใชใ้นการเตือนภยั

แก่ประชาชน 

6. เป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานวางแผนบริหารจดัการและ

ฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้า อากาศและระดบัเสียงในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก 

7. เป็นขอ้มูลใหห้น่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆในพื้นท่ีใชใ้นการกาํกบัดูแล และ

สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปรับปรุงและแกไ้ข

แกไ้ขปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

8. เป็นขอ้มูลประกอบการวจิยัและกระตุน้ใหทุ้กภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีภาคใต้

ตอนล่างฝ่ังตะวนัออกไดต้ระหนกั เขา้มีบทบาท และทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ ดูแล 

แกไ้ขปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีของตนเอง 



บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

องค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้อง 

1. ระบบฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูล  (Database System) หมายถึง  โครงสร้างสารสนเทศท่ี

ประกอบดว้ยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจะนาํมาใชใ้นระบบต่าง  ๆ ร่วมกนั   

ระบบฐานขอ้มูล จึงนบัวา่เป็นการ จดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถจดัการกบั

ขอ้มูลไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแกไ้ข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอ้มลู   โดยมี

ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมต่าง  ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงและจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลนั้น เรียกวา่ 

ระบบจดัการฐานขอ้มูล  หรือ DBMS (data base management system) ซ่ึงกคื็อ  

ซอฟตแ์วร์ท่ีเปรียบเสมือนส่ือกลางระหวา่งผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ใชฐ้านขอ้มูล มีหนา้ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

ความสําคญัของระบบฐานข้อมูล 

การจดัเกบ็ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลมีส่วนท่ีสาํคญักวา่การจดัเกบ็ขอ้มูลในรูป

ของแฟ้มขอ้มูลดงัน้ี 

1) ลดการเกบ็ขอ้มูลท่ีซํ้ าซอ้น   เน่ืองจากมีการจดัเกบ็ฐานขอ้มลูไวท่ี้เดียวกนั  

ผูใ้ชทุ้กคนท่ีตอ้งการใชข้อ้มูลชุดน้ีจะใชโ้ดยผา่นระบบฐานขอ้มูล  ทาํใหไ้ม่เปลืองเน้ือท่ี

ในการเกบ็ขอ้มูล 

2) รักษาความถูกตอ้งของขอ้มลู  เน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว  

หากมีการแกไ้ข ทุก ๆ   แห่งท่ีขอ้มูลปรากฏกจ็ะถูกแกไ้ขตามกนัหมดโดยอตัโนมติั ดว้ย

ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
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3) การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลทาํไดอ้ยา่งสะดวก  

เน่ืองจากมีการกาํหนดสิทธ์ิ ใหเ้ฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้นท่ีจะเขา้ไปใชฐ้านขอ้มูล ได ้

เรียกวา่มีสิทธิส่วนบุคคล (privacy)  

4) สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได้  เน่ืองจากในระบบฐานขอ้มูลจะเป็นท่ีเกบ็

รวบรวมขอ้มลูทุกอยา่งไว ้ผูใ้ชแ้ต่ละคนจึงสามารถท่ีจะใชข้อ้มูลในระบบไดทุ้กขอ้มูล  

5) มีความเป็นอิสระของขอ้มูล เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มลูหรือนาํ

ขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาจะสามารถสร้างขอ้มูลนั้น

ข้ึนมาใชใ้หม่ได ้โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบ ฐานขอ้มูล  เพราะขอ้มูลท่ีผูใ้ชน้าํมา

ประยกุตใ์ชใ้หม่นั้นจะไม่กระทบต่อโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของการจดัเกบ็ขอ้มูล  

6) สามารถขยายงานไดง่้าย  เม่ือตอ้งการจดัเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งจะ

สามารถเพิ่มไดง่้ายไม่ซบัซอ้น  เน่ืองจากมีความเป็นอิสระของขอ้มลู  จึงไม่มีผลกระทบ

ต่อขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่

7) ทาํใหข้อ้มูลบูรณะกลบัสู่สภาพปกติไดเ้ร็วและมีมาตรฐาน  เน่ืองจาก

ฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว การบูรณะขอ้มูลให้กลบัคืนสู่สภาพปกติกจ็ะมีโปรแกรม

ชุดเดียวและมีผูดู้แลเพยีงคนเดียวท่ีดูแลทั้งระบบ ซ่ึงยอ่มตอ้งมีประสิทธิภาพ และเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

การจดัการข้อมูล  

1)  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (data capture/data acquistion) เป็นกิจกรรมเกบ็

ขอ้มลูดิบ ณ จุดกาํเนิด 

2) การนาํเขา้และบนัทึกขอ้มลู (data entry) เป็นกิจกรรมในการนาํขอ้มูลท่ี

เกบ็รวบรวมไดแ้ลว้ทาํการบนัทึกเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ โดยโปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นการ

จดัทาํฐานขอ้มูลเช่น excel, access 

3)  การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู (data editing) มี 2 ลกัษณะ คือ 

 -  data verification เป็นการตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีบนัทึกตรงกบัขอ้มูลใน

เอกสารตน้ฉบบัหรือไม่ 
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 -  data vilification เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสัมพนัธ์

ในขอ้มูล 

4) การจดัเกบ็ขอ้มูล (data storing) เป็นการเกบ็เอกสารลงแฟ้มเอกสารแยก

ตามหมวดหมู่ หรือเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชร้ะบบแฟ้มเอกสาร 

5) การสอบถามและคน้คืนขอ้มูล (data enquiry and data retrieval) เพื่อ

คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการท่ีจดัเกบ็ไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ออกมาใชง้านหรือประมวลผล

ในการปฏิบติังานประจาํวนั 

6) การบาํรุงรักษาขอ้มลู (data maintenance) เป็นการดูแลขอ้มูลใหท้นัสมยั 

และสาํรองขอ้มลูเพื่อป้องกนัการสูญหาย 

7) การกูข้อ้มลู (data recovery) เป็นการเรียกแฟ้มขอ้มูลจริงหรือขอ้มูลท่ีถูก

ลบท้ิงหรือทาํลายไปใหก้ลบัมาใชง้านไดใ้หม่ 

8) การเกบ็รักษาขอ้มลู (data retention) 

9) การทาํลายขอ้มลู (data scraping) เป็นการทาํลายขอ้มูลท่ีไม่มีความ

จาํเป็นตอ้งเกบ็รักษาไวแ้ลว้ 

2. สารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

สารสนเทศ  ( Information) หมายถึง ข่าวสารท่ีไดจ้ากการนาํขอ้มูลดิบ มา

คาํนวณทางสถิติหรือประมวลผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงข่าวสารท่ีไดอ้อกมานั้นจะอยูใ่น

รูปท่ีสามารถนาํไปใชง้านไดท้นัที 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology) หมายถึงกระบวนการต่างๆ 

และระบบงานท่ีช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ โดยจะรวมถึง 

1) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

อุปกรณ์คมนาคมต่าง ๆ  รวมทั้งซอฟตแ์วร์ทั้งระบบสาํเร็จรูปและพฒันาข้ึนโดยเฉพาะ

ดา้น 

2) กระบวนการในการนาํอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ขา้งตน้มาใชง้าน รวบรวม

ขอ้มูล จดัเกบ็ประมวลผล และแสดงผลลพัธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชนไ์ดต่้อไป  
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ในปัจจุบนัเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศท่ีใชใ้นองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ  

ประกอบดว้ย 

1) ระบบประมวลผลขอ้มลู ( Data processing System หรือ DP) เป็นการนาํ

คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลขั้นพื้นฐานและการเกบ็รักษาขอ้มูล มกัจะถูกใชง้าน

ในระดบัปฏิบติัการ  ถึงระดบัของผูบ้ริหาร (Operational Management) ขอ้มูลในระบบ

ประมวลผลขอ้มูลจะเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัสาํหรับนาํไปประมวลผลในระบบระดบัสูงอ่ืน  ๆ 

ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจในสภาวะแวดลอ้มท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลง  

2) ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร  (Management Information System หรือ 

MIS) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้

ผูบ้ริหารสามารถมองเห็นแนวโนม้และภาพรวมขององคก์รในปัจจุบนั  รวมทั้งสามารถ

ควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดบัปฏิบติัการได ้  โดยจะรวมทั้งสารสนเทศจาก

ภายในและภายนอก สารสนเทศท่ีเก่ียวพนักบัองคก์รในอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งท่ีคาดวา่

จะเป็นอนาคต  นอกจากน้ีระบบ MIS จะตอ้งใหส้ารสนเทศภายในช่วงเวลาท่ีเป็น

ประโยชน์  เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจในการวางแผนการควบคุม  และการ

ปฏิบติัการขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

ลกัษณะระบบ MIS ท่ีดี มีดงัน้ี  

(1) สนบัสนุนการทาํงานของระบบประมวลผลและการจดัเกบ็ขอ้มลู

รายวนั  

(2) ใชฐ้านขอ้มูลท่ีถูกรวมเขา้ดว้ยกนั และสนบัสนุนการทาํงานของฝ่ายต่างๆ 

ในองคก์ร  

(3) ช่วยใหผู้บ้ริหารระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง  เรียกใชข้อ้มูลท่ี

เป็นโครงสร้างไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ  

(4) มีความยดืหยุน่ และสามารถรองรับความตอ้งการขอ้มลูท่ีเปล่ียนแปลงไป

ขององคก์ร  

(5) ตอ้งมีระบบรักษาความลบัของขอ้มูลและจาํกดัการใชง้านของบุคคลเฉพาะ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น  
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3) ระบบการสนบัสนุนการตดัสินใจ ( Decision Support Systems หรือ DSS) 

เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนจากระบบ MIS  โดยปกติผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจสามารถใช้

ประสบการณ์หรือใชข้อ้มูลท่ีมีอยูใ่นระบบ MIS ขององคก์รตดัสินใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพในงานปกติ  แต่ในหลายๆ สถานการณ์ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมี

หนา้ท่ีช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกข้ึน  โดยอาจจะช่วยผูต้ดัสินใจในการ

เลือกทางเลือกหรืออาจมีการจดัอนัดบัใหท้างเลือกต่างๆ  จะเป็นระบบสารสนเทศแบบ

โตต้อบได ้โดยจะใชชุ้ดเคร่ืองมือท่ีประกอบข้ึนจากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  เพือ่ช่วย

ใหผู้ต้ดัสินใจสามารถใชง้านไดง่้ายท่ีสุด เช่น การแสดงกราฟิกแบบต่างๆ  หรือใชร้ะบบ

จดัการฐานขอ้มูล เป็นตน้ นอกจากน้ี  ยงัมีการใชโ้มเดลการวางแผนการทาํนาย  รวมทั้ง

การใชภ้าษาในการซกัถามท่ีใกลเ้คียงกบัภาษามนุษย์  หรือแมแ้ต่ระบบปัญญาประดิษฐ ์

เพื่อใหบ้ริหารสามารถเรียกใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการได้  โดยไม่จาํเป็นตอ้งขอความ

ช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ ลกัษณะของระบบ DSS ท่ีดีมีดงัน้ี                                            

(1) จะตอ้งช่วยผูบ้ริหารในกระบวนการตดัสินใจ  

(2) จะตอ้งสามารถเรียกใชไ้ดท้ั้งขอ้มลูแบบก่ึงโครงสร้างและแบบไม่มี

โครงสร้างแน่นอนได้  

(3) จะตอ้งสามารถสนบัสนุนผูต้ดัสินใจไดทุ้กระดบัแต่จะเนน้ท่ีระดบัวางแผน

บริหารและวางแผนยทุธศาสตร์  

(4) จะตอ้งมีรูปแบบการใชง้านเอนกประสงค์ มีความสามารถในการจาํลอง

สถานการณ์ และมีเคร่ืองมือในการวเิคราะห์สาํหรับช่วยเหลือผูต้ดัสินใจ  

(5) จะตอ้งมีระบบโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้สามารถใชง้านไดง่้าย ผูบ้ริหารตอ้ง

สามารถใชง้านโดยพึ่งความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ตอ้งพึ่งเลย  

(6) สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัข่าวสารในสภาพการณ์ต่างๆ  

(7) ตอ้งมีระบบกลไกช่วยใหส้ามารถเรียกใชข้อ้มลูท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

(8) ตอ้งสามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลองคก์รได้  

(9) ตอ้งทาํโดยไม่ข้ึนกบัระบบทาํงานตามตารางเวลาขององคก์ร  

(10) ตอ้งมีความยดืหยุน่พอท่ีจะรองรับรูปแบบการบริหารต่างๆ  
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4) ระบบสารสนเทศเพือ่ผูบ้ริหารระดบัสูง ( Executive Information Systems 

หรือ  EIS) เป็นระบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อสนบัสนุนสารสนเทศและการตดัสินใจสาํหรับ

ผูบ้ริหารระดบัสูงโดยเฉพาะ  หรือสามารถกล่าวไดว้า่ระบบ  EIS คือส่วนหน่ึงของระบบ  

DSS ท่ีแยกออกมา เพื่อเนน้ในการใหส้ารสนเทศท่ีสาํคญัต่อการบริหารแก่ผูบ้ริหารระดบั

สูงสุด โดยมีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

(1) ระดบัการใชง้านบ่อย 

(2) ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ไม่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะสูง ระบบสามารถใชง้าน

ไดง่้าย 

(3) มีความยดืหยุน่สูง จะตอ้งเขา้กนัไดก้บัรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหาร 

(4) ใชใ้นการตรวจสอบ ควบคุม 

(5) ใชส้นบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน 

(6) ใชส้นบัสนุนขอ้มูล ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

(7) ผลลพัธท่ี์แสดง เป็นตวัอกัษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบ

มลัติมีเดีย 

(8) ใชง้านภาพกราฟิกสูง ใชรู้ปแบบในการนาํเสนอต่างๆ 

(9) มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ทนัทีทนัใด  

ระบบ EIS จะใชข้อ้มูลจากทั้งภายในภายนอกองคก์ร นาํมาสรุปใหอ้ยูใ่น

รูปแบบท่ีสามารถตรวจสอบและใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยสามารถดูรายละเอียด

ท่ีตอ้งการในจุดต่างๆ ไดด้ว้ย  

3. แหล่งกาํเนิดมลพษิ 

ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

“แหล่งกาํเนิดมลพิษ” หมายความวา่  ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงก่อสร้าง  

ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษ     

ซ่ึงกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม (เดิม) ไดอ้อกประกาศกระทรวงกาํหนด

ประเภทแหล่งกาํเนิดมลพษิท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือ

ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
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แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีเขา้ข่ายตอ้งดาํเนินการตามกฎกระทรวงฯ  ความใน

มาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

คือ แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือ ออกสู่

ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้ง ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 

1) โรงงานอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรม ได้แก่  

(1) โรงงานอุตสาหกรรมจาํพวกท่ี 2 คือ โรงงานท่ีมีแรงมา้ของ

เคร่ืองจกัรมากกวา่ 20 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 50 แรงมา้ และ/หรือมีจาํนวนคนงานมากกวา่ 20 

คน แต่ไม่เกิน 50 คน  

(2) โรงงานอุตสาหกรรมจาํพวกท่ี 3 คือ โรงงานท่ีมีมลภาวะและ

โรงงานท่ีมีแรงมา้ของเคร่ืองจกัรมากกวา่ 50 แรงมา้/หรือมีจาํนวนคนมากกวา่ 50 คน 

(3) นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีจดัไวส้าํหรับการประกอบการ

อุตสาหกรรม 

2) อาคารบางประเภทและบางขนาด ได้แก่  

(1) อาคารประเภท ก ไดแ้ก่  

- อาคารชุดท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้น

ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งนอนข้ึนไป 

- โรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้น

ของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งนอนข้ึนไป 

- โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลท่ีมีเตียงสาํหรับรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นของ

อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงข้ึนไป 

- อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ 

สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบนัอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อย

รวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

- อาคารท่ีทาํการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์ารระหวา่ง

ประเทศหรือของเอกชนท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตร ข้ึนไป 
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- อาคารศนูยก์ารคา้หรือหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนั

ทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

- ตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร

ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรข้ึนไป 

(2) อาคารประเภท ข ไดแ้ก่  

- อาคารชุดท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้น

ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่100 หอ้งนอน แต่ไม่ถึง 500 หอ้งนอน 

- โรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้น

ของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 

- โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือสถานพยาบาล ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลท่ีมีเตียงสาํหรับรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นของ

อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง  

- อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ 

สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบนัอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อย

รวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 

ตารางเมตร 

- อาคารท่ีทาํการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์ารระหวา่ง

ประเทศหรือของเอกชนท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่

ถึง 55,000 ตารางเมตร  

- อาคารศนูยก์ารคา้หรือหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุก

ชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 

- ตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร

ตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร 

3) ทีด่ินจัดสรร ไดแ้ก่  

(1) ทีดินจดัสรรประเภท ก คือ ท่ีดินจดัสรรท่ีรังวดั แบ่งเป็นแปลงยอ่ย

เพื่อจาํหน่ายเกินกวา่ 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง 
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(2) ท่ีดินจดัสรรประเภท ข ท่ีดินจดัสรรท่ีรังวดั แบ่งแปลงยอ่ยเพื่อ

จาํหน่ายเกินกวา่ 500 แปลงข้ึนไป 

4) การเลีย้งสุกร ไดแ้ก่  

     (1) การเล้ียงสุกรประเภท ก คือ การเล้ียงสุกรท่ีมีนํ้าหนกัหน่วยปศุสตัว ์

เกินกวา่ 600 หน่วย 

     (2) การเล้ียงสุกรประเภท ข คือ การเล้ียงสุกรท่ีมีนํ้าหนกัหน่วยปศุสตัว ์

ตั้งแต่ 60 หน่วยปศุสัตว ์แต่ไม่ถึง 600 หน่วย 

     (3) การเล้ียงสุกรประเภท ค คือ การเล้ียงสุกรท่ีมีนํ้าหนกัหน่วยปศุสตัว์

ตั้งแต่ 6 หน่วย  แต่ไม่ถึง 6 หน่วย (มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28  มิถุนายน พ.ศ.2557  เป็น

ตน้ไป) 

5) ท่าเทยีบเรือประมง สะพานปลา และกจิกรรมแพปลา ไดแ้ก่  ท่าเทียบ

เรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลาทุกขนาด 

6) สถานีบริการนํา้มนัเช้ือเพลงิ ได้แก่  

     (1) สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงประเภท ก คือ สถานีบริการนํ้ามนั

เช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูใ่นท่ีดินท่ีติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางท่ีมีสภาพเป็น

สาธารณะท่ีมีความกวา้งของถนนไม่นอ้ยกวา่ 12.00 เมตร หรือถนนส่วนบุคคลท่ีมีความ

กวา้งของถนนไม่นอ้ยกวา่ 10.00 เมตร ท่ีเช่ือมต่อกบัถนนทางหลวงหรือถนนสาธารณะท่ี

มีความกวา้งของถนนไม่นอ้ยกวา่ 12.00 เมตร 

      (2) สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงประเภท ข คือ สถานีบริการนํ้ามนั

เช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูใ่นท่ีดินท่ีติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางท่ีมีสภาพเป็น

สาธารณะท่ีมีความกวา้งของถนนไม่นอ้ยกวา่ 8.00 เมตร แต่นอ้ยกวา่ 12.00 เมตร หรือ

ถนนส่วนบุคคลท่ีมีความกวา้งของถนนไม่นอ้ยกวา่ 8.00 เมตร แต่นอ้ยกวา่ 10.00 เมตร ท่ี

เช่ือมต่อกบัถนนทางหลวงหรือถนนสาธารณะท่ีมีความกวา้งของถนนไม่นอ้ยกวา่ 8.00 

เมตร 

7) การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ชายฝ่ัง ไดแ้ก่ บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าชายฝ่ังท่ีมี

ขนาดพื้นท่ีบ่อตั้งแต่ 10 ไร่ข้ึนไป 
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8) บ่อเพาะเลีย้งสัตว์นํา้กร่อย  ไดแ้ก่  บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ากร่อยทุกขนาด 

9) บ่อเพาะเลีย้งสัตว์นํา้จืด ได้แก่  

     (1) บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าจืด ประเภท ก คือ บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าท่ีกิน

พืชเป็นอาหารทุกชนิด ซ่ึงใชน้ํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติโดยไม่มีการเติมสารท่ีก่อใหเ้กิด

ความเคม็ เช่น นํ้าทะเล นํ้าใตดิ้นท่ีมีค่าความเคม็ เกลือหรือสารอ่ืนใด ลงในบ่อเพาะเล้ียง

ดงักล่าว ท่ีมีขนาดพื้นท่ีบ่อตั้งแต่ 10 ไร่ ข้ึนไป 

    (2) บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าจืด ประเภท ข คือ บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าท่ีกิน

เน้ือเป็นอาหารทุกชนิด หรือสัตวน์ํ้าอ่ืนๆ ท่ีกินทั้งเน้ือและพืชเป็นอาหาร ซ่ึงใชน้ํ้าจาก

แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยไม่มีการเติมสารท่ีก่อใหเ้กิดความเคม็ เช่น นํ้าทะเล นํ้าใตดิ้นท่ีมี

ค่าความเคม็ เกลือหรือสารอ่ืนใด ลงในบ่อเพาะเล้ียงดงักล่าว ท่ีมีขนาดพื้นท่ีบ่อตั้งแต่ 10 

ไร่ ข้ึนไป 

    (3) บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าจืด ประเภท ค คือ บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าทุกชนิด  

ซ่ึงมีการเติมสารท่ีก่อใหเ้กิดความเคม็ เช่น นํ้าทะเล นํ้าใตดิ้นท่ีมีค่าความเคม็ เกลือหรือ

สารอ่ืนใด ลงในบ่อเพาะเล้ียงดงักล่าว ทุกขนาด 

10) ระบบบําบัดนํา้เสียรวมชุมชน  ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีกระทรวง 

ทบวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค 

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกาหรือผู ้

รับจา้งบริการจดัใหมี้ข้ึนเพือ่วตัถุหลกัในการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียท่ีรวบรวมจากชุมชน 

4. มลพษิทางนํา้   

มลพษิทางนํา้  หมายถึง ภาวะท่ีนํ้าเส่ือมคุณภาพ หรือนํ้ามีคุณสมบติัท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยเป็นอยูต่ามธรรมชาติ เน่ืองจากมีสารพิษเจือปนทาํให ้มนุษย ์

สัตว ์และพืชนํ้า ไดรั้บอนัตรายทั้งทางตรงและทางออ้ม มลพิษทางนํ้า อาจเรียกส้ันๆ วา่ 

นํ้าเสีย ซ่ึงเป็นการเส่ือมลงของคุณภาพนํ้า เน่ืองจากมีส่ิงแปลกปลอมปนเป้ือนลงสู่แหล่ง

นํ้า จนทาํใหไ้ม่สามารถใชน้ํ้าจากแหล่งนํ้านั้นๆ ใหเ้ป็นประโยชนไ์ดท้ั้งในการการ

อุปโภคและบริโภค ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์เป็นอนัตราย

ต่อส่ิงมีชีวติ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
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ตวัช้ีวดัคุณภาพนํา้ของแหลごงนํา้ หรือพารามิเตอรじสาํหรับตรวจสอบคุณภาพ

นํ้าแยกเปぜน 3 ประเภทใหญご ๆ คือ  

1) คุณภาพนํ้าทางกายภาพ( Physical parameter) เชごน สีความขごุน อุณหภูมิ   

เปぜนตさน  

2) คุณภาพนํ้าทางเคมี( Chemical parameter) เชごน คごาออกซิเจนละลาย(DO)  

คごาปริมาณ ความสกปรกในรูปสารอินทรียじ(BOD) คごาปริมาณความเปぜนกรด-ดごาง(pH)       

คごาโลหะหนกัตごาง ๆ และสารเปぜนพิษอ่ืน ๆ เปぜนตさน  

3) คุณภาพนํ้าทางดさานชีวภาพ(Biological parameter) เชごน คごาปริมาณ

แบคทีเรียกลุごมโคลิฟอรじมทั้งหมด และกลุごมฟがคลัโคลิฟอรじม  

ตวัช้ีวดัคุณภาพนํา้ที่สาคญั  

1) คごาความเปぜนกรด - ดごาง (pH) เปぜนคごาท่ีบごงช้ีระดบัความเปぜนกรดหรือดご

ของแหลごงนํ้าตามมาตรฐานคุณภาพนํ้ากาํหนดอยごูในชごวง 5 - 9 หนごวย  

2) อุณหภูมิ(Temperature) เปぜนคごาความรさอนเยน็ของแหลごงนํ้า ซ่ึงจะมีอิทธิพล

โดยตรงและโดยอさอมตごอการดาํรงชีวติของสตัวじนํ้า ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้ากาํหนดอยごู

ในชごวง 23 - 32 องศาเซลเซียส  

3) คごาการนาํไฟฟぐา(Conductivity) เปぜนคごาแสดงถึงความสามารถของนํ้าใน

การเปぜนส่ือนาํทางไฟฟぐา ซ่ึงข้ึนอยごูกบัความหนาแนごนของปริมาณเกลือหรือสารละลาย 

อนินทรียじตごาง ๆ ในนํ้าแหลごงนํ้าปกติจะมีคごาการนาํไฟฟぐาประมาณ 150 - 300 μS/cm  

4) คごาความเคม็(Salinity) เป็นคごาแสดงระดบัความเคม็ของแหลごงนํ้า ปกติ

แหล่งนํ้าจะมีรสเคม็ท่ีระดบัความเคม็ประมาณ 0.5 ppt.  

5) คごาออกซิเจนละลาย(Dissolve Oxygen : DO) เปぜนคごาออกซิเจนท่ีมีความ     

จาํเปぜนตごอการหายใจของพืชและสัตวじนํ้าถさาปริมาณออกซิเจนตํ่ากวごา 2 มิลลิกรัมตごอลิตร 

จะไมごเหมาะสมตごอการดาํรงชีวดิของสตัวじนํ้า 

6) คごาความขごุน(Turbidity) เกิดจากปริมาณสารแขวนลอยปかดกั้นหรือขวาง

แสงอาทิตย じทาํใหさพืชนํ้าไมごสามารถสังเคราะหじแสงไดさ คごาความขごุนในแหลご  

100 NTU 11  
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7) คごาความสกปรกในรูปสารอินทรียじ(Biochemical Oxygen Demand : BOD) 

เปぜนคごาท่ีบごงบอกถึงปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียじใชさในการยごอยสลายสารอินทรียじในแหลご

งนํ้า และเป็นค่าท่ีนิยมใชใ้นการแสดงถึงความสกปรกมากนอ้ยเพียงใดของนํ้าเสีย 

8) ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand ; COD)  เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง

ปริมาณของออกซิเจนท่ีตอ้งการใชใ้นการทาํปฏิกิริยาออกซิไดซ์สารอินทรียใ์นนํ้า จึงเป็น

ค่าท่ีบ่งบอกถึงความสกปรกของนํ้าเช่นเดียวกนักบัค่าบีโอดี  มกัจะมากกวา่ค่าบีโอดีอยู่

เสมอ แต่ใชเ้วลาในการวเิคราะห์นอ้ยกวา่ 

9) ปริมาณแบคทีเรียกลุごมโคลิฟอรじมทั้งหมด(Total Coliform Bacteria : TCB) 

เปぜนกลุごมแบคทีเรียชนิดหน่ึงท่ีอาศยัอยごูในลาํไสさของมนุษยじหรือสัตว じถさาตรวจพบแสดงถึง

ความเส่ียงตごอการปนเปぎぞอน หรือแพรごกระจายของเช้ือโรคท่ีทาํใหさเกิดโรคในระบบ

ทางเดินอาหารในแหลごงนํ้า 

10) ปริมาณแบคทีเรียกลุごมฟがคอลโคลิฟอรじม(Fecal Coliform Bacteria : FCB) 

เแบคทีเรียกลุごมฟがคอลโคลิฟอรじมตรวจพบมากในแหลごงนํ้าท่ีไหลผごานชุมชนท่ีระบายนํ้า

สูごแหลごงนํ้าโดยตรง  

11) ปริมาณแอมโมเนีย  -ไนโตรเจน(Ammonia Nitrogen : NH3-N) เปぜนการ 

บごงช้ีสภาพความสกปรกของแหลごงนํ้าท่ีเกิดจากของเสียหรือนํ้าท้ิงท่ีมีสごวนประกอบของ

ไนโตรเจน แอมโมเนีย - ไนโตรเจนในนํ้าแหลごงนํ้าไมごควรมีคごาเกิน 0.5 มิลลิกรัมตごอลิตร  

12) ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน(Nitrate Nitrogen : N3

14) ปริมาณของแขง็แขวนลอยในนํ้า( Suspended Solids : SS) ของแขง็

แขวนลอยเปぜนตะกอนสารอินทรียじหรือสารอนินทรียじท่ีแขวนลอยในนํ้า คごาของแขง็

O-N) เปぜนการบごงช้ี  

วごามีการปนเปぎぞอนจากของเสียหรือส่ิงสกปรกจากชุมชน หรือมีการชะลさางหนさาดินในพื้

เกษตรกรรมในปริมาณสูง  ไนเตรท - ไนโตรเจนในนํ้าแหลごงนํ้าไมごควรมีคごาเกิน 5 

มิลลิกรัมตごอลิตร  

13) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด( Total Phosphorus : TP) ฟอสฟอรัสเปぜนสาร

อาหารท่ีสาํคญัสาํหรับส่ิงมีชีวติ ถさาฟอสฟอรัสปนเปぞぎอนในแหลごงนํ้าสูงจะกระตุさนการ

เจริญเติบโตของพชืนํ้าอยごางรวดเร็วจนเกิด Algae Bloom ไดさ คごาฟอสฟอรัสในแหลごงนํ้า

ไมごควรมีคごาเกิน 0.6 มิลลิกรัมตごอลิตร  
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แขวนลอยในแหลごงนํ้าท่ีใหさผลผลิตทางการประมงท่ีดี ควรมีคごาอยごูในชごวง 25 – 80 

มิลลิกรัมตごอลิตร  

15) โลหะหนกั( Heavy Metals) โลหะหนกัท่ีปนเปぎぞอนในแหลごงนํ้าไดさแก่     

แคดเม่ียม โครเม่ียม ทองแดง เหลก็ ตะกัว่ แมงกานีส ปรอท นิกเกิล สังกะสี 

5. มลพษิทางอากาศ  

5มลพษิทางอากาศ (Air Pollution)0 5 0

1) ฝุ่ นละออง (Particulate matter) ฝุ่ นท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

หรือเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM10) จะสามารถเขา้ไปถึงปอดและถุงลมปอดได ้ ซ่ึงเป็น

ปัจจยัสาํคญัต่อการเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ ลดประสิทธิภาพการทาํงานของปอด  

หมายถึง ภาวะของ อากาศท่ีมีสารเจือปนอยู่

ในปริมาณ ท่ีมากพอและเป็นระยะเวลานานจน ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพอนามยัของ

มนุษย์  สัตว ์ พืช และวสัดุต่างๆ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรืออนุภาค

ของแขง็กไ็ด ้โดยท่ีสารมลพิษอากาศท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

2) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์( SO2

3) ออกไซดข์องไนโตรเจน ( NOx) เม่ือรวมตวักบัไอนํ้าก๊าซเหล่าน้ีจะทาํให้

เกิดกรดไนตริก มีฤทธ์ิระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  ผลกระทบต่อร่างกายชนิด

เฉียบพลนั ( Acute effect) ทาํให้ระคายเคือง  ทาํใหเ้กิดอาการไอ แน่นหนา้อก และ  

หลอดลมตีบ ผูป่้วยดว้ยโรคหอบหืดอาจมีอาการหอบหืดเร็วข้ึน  

 ) เป็นก๊าซไม่มีสี มีกล่ินฉุนแสบจมูก 

ผลกระทบต่อสุขภาพเกิดจากการจะรวมตวัของก๊าซน้ีกบันํ้ากลายเป็นกรดกาํมะถนั  ซ่ึง

เป็นกรดท่ีมีฤทธ์ิทาํลายสูง ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดจึ์งสามารถทาํอนัตรายต่ออวยัวะทุก

ระบบท่ีก๊าซน้ีแทรกซึมผา่น ในกรณีท่ีมีความเขม้ขน้ของก๊าซสูงจะทาํใหป้ระสิทธิภาพ

ของการขจดัฝุ่ นละอองของท่อทางเดินหายใจลดลง ผลกระทบต่อร่างกายชนิดเฉียบพลนั 

(Acute effect) ทาํใหเ้กิดการระคายเคืองจมูก หลอดลม ตา ผวิหนงั ทาํใหห้ายใจไม่

สะดวก ไอ และมีเสมหะเพิ่มข้ึน ทาํใหเ้กิดการระคายเคือง เป็นผืน่คนัหรือลมพิษ  

4) ไนโตรเจนไดออกไซด ์( NO2 ) ไนโตรเจนไดออกไซดเ์กิดจากการทาํ

ปฏิกิริยาของไนตริกออกไซด ์( NO) ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก  กระบวนการเผาไหม ้กบัก๊าซ

ออกซิเจน ไนโตรเจนไดออกไซดท่ี์เกิดข้ึนมกัจะไม่เสถียรและจะเปล่ียนไปเป็นก๊าซ  
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โอโซนเม่ือถูกแสงแดด โดยทัว่ไปแลว้ไนโตรเจนไดออกไซดท่ี์ระดบัความเขม้ขน้ท่ีพบ

ในบรรยากาศทัว่ไปอาจไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพมากนกั บทบาทสาํคญัของไนโตรเจนได

ออกไซดจึ์งอยูท่ี่การเป็นองคป์ระกอบหลกัในการผลิตสารมลพิษในกลุ่มท่ีเรียกวา่ 

secondary toxic pollutant และศกัยภาพในการเพิ่มผลกระทบต่อสุขภาพของสารมลพิษ 

5) ก๊าซโอโซน ( O3

6) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์( CO) คาร์บอนมอนอกไซดเ์ป็นก๊าซท่ีเกิดจาก

การเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ ก๊าซน้ีไม่มีสี กล่ิน และรส ผลกระทบต่อร่างกายท่ีสาํคญัของ

ก๊าซคาร์บอนมอนอคไซด ์คือจะทาํใหป้ริมาณออกซิเจนท่ีร่างกายไดรั้บลดลง โดยก๊าซน้ี

จะไปรบกวนระบบลาํเลียงออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆของร่างกาย ทาํใหอ้วยัวะ  

โดยเฉพาะสมอง และหวัใจขาดอากาศ ถา้มีก๊าซน้ีมากๆจะทาํใหเ้สียชีวติในระยะเวลาอนั

สั้นได้ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผสัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ไดแ้ก่ การสูญเสีย

สมาธิ และการควบคุมการทาํงานของมือและเทา้ไดไ้ม่ดี เหน่ือยง่าย  

 ) ก๊าซโอโซนเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวา่งสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนและก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนโดยมีแสงแดดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

ระดบัโอโซนจะแปรเปล่ียนไปตามช่วงเวลาระหวา่งวนั และฤดูกาลไดม้าก โอโซนจะมี

ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในแบบเฉียบพลนัและเร้ือรัง ต่ออาการของโรคระบบทางระบบ

หายใจ 

หมอกควนั  หมายถึง การสะสมของควนัหรือฝุ่ นในอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจาก

เผาเศษวสัดุ เหลือใชท้างการเกษตร และไฟป่า หมอกควนัจดัเป็นมลพิษทางอากาศอยา่ง

หน่ึงในบรรดาสารต่างๆ  ท่ีปะปนอยูใ่นอากาศ อาทิเช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์( SO2) 

สารตะกัว่ (Pb) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด ์( NOx) และก๊าซ

โอโซน (O3

2) ไฟป่า โดยทัว่แลว้ไฟป่าจะเกิดจาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุแรก เกิดจาก

ธรรมชาติเช่น  ฟ้าผา่ ก่ิงไมเ้สียดสีการลุกไหมใ้นตวัเองของส่ิงมีชีวติ ( Spontaneous 

) เป็นตน้ สาํหรับหมอกควนัจดัเป็นฝุ่ นละออง  ขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน 

(PM10) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควนั 

ประกอบดว้ย  

1) การเผาพื้นท่ีเพื่อทาํการเกษตร การเผาในท่ีโล่ง การเผาวชัพืชและเศษวสัดุ

การเกษตร เพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งนอกและในพื้นท่ีป่า  
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combustion) และสาเหตุท่ีสอง  เกิดจากมนุษยเ์ช่น เกบ็หาของป่า การจุดไฟส่วนใหญ่

เพื่อใหพ้ื้นท่ีป่าโล่งเดินสะดวก การจุดไฟเพื่อล่าสัตว์  การจุดไฟเผาป่าเพื่อบุกรุก ยดึถือ 

ครอบครองพื้นท่ีป่า การลกัลอบจุดไฟเผาป่าใหโ้ล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญา้  เพื่อเป็นแหล่ง

อาหารสัตวส์าํหรับสาเหตุของการเกิดไฟป่าในประเทศไทย พบวา่ เกิดจากมนุษยท์ั้งส้ิน  

ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากไฟป่าและหมอกควนั  ปัญหาหมอกควนัและไฟป่า

ส่งผลกระทบกบัชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนอยา่งมาก  ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากไฟ

ป่าและหมอกควนั ไดแ้ก่  

1) ผลกระทบต่อสังคมพืช โดยไฟป่าจะทาํลายลูกไมก้ลา้ไมเ้ลก็ๆ และไมพ้ื้น

ล่าง ทาํให้  เกิดการขาดช่วงของการสืบพนัธุ์ทดแทนตามธรรมชาตินาํมาซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของป่า อีกทั้ง  ยงัทาํใหก้ารเจริญเติบโตของตน้ไมแ้ละคุณภาพ

ของเน้ือไมล้ดลง  

2) ผลกระทบต่อดินป่าไม ้โดยเม่ือไฟป่าทาํลายส่ิงปกคลุมดิน ทาํใหดิ้นไม่

สามารถอุม้นํ้า  ไวไ้ดเ้กิดการพงัทลายไดง่้ายในฤดูฝน นอกจากน้ียงัทาํใหค้วามอุดม

สมบูรณ์ของดินลดลง  

3) ผลกระทบต่อนํ้า โดยพื้นท่ีท่ีเกิดไฟป่าข้ึนเป็นประจาํ ทาํใหค้วามสามารถ

ในการดูดซบันํ้า ลดลง เม่ือฝนตกลงมาทาํใหเ้กิดการไหลบ่าของนํ้าอยา่งรวดเร็ว เกิดเป็น

นํ้าท่วมหรือนํ้าป่าอยา่งฉบัพลนั  ส่วนในฤดูแลง้กจ็ะเกิดภาวะภยัแลง้อนัเน่ืองมาจาก

ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าและนํ้าใตดิ้นลดลง  

4) ผลกระทบต่อสัตวป่์าและส่ิงมีชีวติเลก็ๆ ในป่า โดยไฟป่าท่ีมีความรุนแรง

จะเป็นปัจจยั  ท่ีฆ่าสัตวป่์าและส่ิงมีชีวติเลก็ๆ ในป่าไดทุ้กชนิด อีกทั้งยงัทาํลายแหล่งนํ้า 

แหล่งอาหาร และแหล่งท่ีอยูอ่าศยั ของสัตวป่์า ทาํใหป้ระชากรและความหลากหลายของ

สัตวป่์าและส่ิงมีชีวติเลก็ๆ ในป่าลดลง  

5) ผลกระทบต่อทรัพยสิ์น สุขภาพ และชีวติของมนุษย ์โดยไฟป่าจะเผา

ผลาญทรัพยสิ์น  เรือกสวน ไร่นาของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลช้ายป่า และก่อใหเ้กิด

อนัตรายต่อสุขภาพและชีวติ นอกจากน้ี 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

สืบเน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะท่ีผา่นมา  มี

การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่มีขีดจาํกดั  จนส่งผลกระทบต่อความ

สมดุลและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ทาํใหเ้กิดปัญหา

และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และสุขภาพอนามยัของประชาชนบริเวณขา้งเคียง  ปัญหา

วกิฤตมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เป็นปัญหาท่ีมีสาํคญัและมีความรุนแรงในหลายพื้นท่ี  ซ่ึง

ในปัจจุบนัการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถจดัการในดา้นอตัรากาํลงับุคลากร งบประมาณ และวสัดุ

ครุภณัฑ ์ท่ีมีอยา่งจาํกดั  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อการ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ  โดยมีเป้าหมาย

หลกัใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน และไดก้าํหนดตวัช้ีวดัคุณภาพนํ้าและ

อากาศ  โดยมียทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ย ัง่ยนื ใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมและลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะและ

นํ้าเสียชุมชน และพฒันาระบบเตือนภยั แจง้เหตุฉุกเฉิน ระบบการจดัการเม่ือเกิดอุบติัภยั

ดา้นมลพิษ การพฒันาระบบฐานขอ้มูล และระบบติดตามประเมินผล 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.

2540-2559  เป็นกรอบนโยบาย และแนวทาง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ ในช่วง 20 ปี   มีเป้าหมายในการควบคุม ป้องกนั และขจดัปัญหาภาวะมลพิษ 

โดยใหคุ้ณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ รวมทั้งเสียงและความสั่นสะเทือนในแหล่งต่าง ๆ อยูใ่น

ระดบัมาตรฐานท่ีเหมาะสม และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดก้าํหนดนโยบายดา้นการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถ

เช่ือมโยงเครือข่ายกบัระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศหลกัของประเทศ  ควบคู่กบัการยก
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ระบบมาตรฐานในการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

แผนแม่บทพฒันาศนูยเ์ตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค ไดก้าํหนดให้

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ดาํเนินการเตือนภยัมลพิษทางนํ้า  การเตือนภยัมลพษิทาง

อากาศ  และการเตือนภยัส่ิงแวดลอ้มฉุกเฉิน  (Emergency Respond) โดยระยะแรก 

ดาํเนินการพฒันาศนูยเ์ตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้มระดบัภาคและระบบเตือนภยัมลพิษ  

ทางนํ้าในพื้นท่ีวกิฤต  หรือพื้นท่ีเส่ียงภยัดา้นมลพิษทางนํ้า  โดยเร่ิมตั้งแต่ปี  พ.ศ.2552 

ระยะท่ี  2 ดาํเนินการพฒันาระบบเตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้ม  โดยครอบคลุมในดา้น

คุณภาพอากาศ  ไดแ้ก่ ปัญหาจากหมอกควนั  ปัญหาผลกระทบจากหมอกควนัขา้มเขต

แดน และปัญหาการปนเป้ือนของมลพิษทางอากาศ  เร่ิมดาํเนินการตามแผนในปี  พ.ศ. 

2558 และระยะท่ี  3 ดาํเนินการพฒันาระบบการเตือนภยัส่ิงแวดลอ้มฉุกเฉิน  เช่นการ

แพร่กระจายของสารเคมี และการรับมือจากสภาวะโลกร้อน โดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2560 

1. สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

1) สถานการณ์คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

   ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา มีพื้นท่ีลุ่มนํ้าทั้งส้ิน  8,495 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณ

นํ้าท่ารายปีเฉล่ีย 6,628.4 ลา้นลูกบาศกเ์มตร แหล่งกาํเนิดมลพิษหลกั  ไดแ้ก่ชุมชนในเขต

จงัหวดัสงขลา  พทัลุง  และนครศรีธรรมราช   ในปี 2556 จากการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีทะเลสาบสงขลา 15 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่น

เกณฑพ์อใช ้โดยมีสดัส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์ พอใช ้และเส่ือมโทรม และเส่ือม

โทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 33 ร้อยละ 13ร้อยละ 47 และร้อยละ  7 ตามลาํดบั บริเวณท่ี

คุณภาพนํ้าเส่ือมโทรมมาก คือ หมู่บา้นทะเลนอ้ย และบริเวณท่ีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม คือ 

คลองนางเรียม สะพานเกาะยอ และปากคลองต่างๆ ท่ีไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ไดแ้ก่ 

ปากคลองลาํปํา ปากคลองบา้นโรง ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองพะวง และปากคลอง

สาํโรง   
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และการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าลาํคลองสาขาทะเลสาบสงขลา 30 

จุดพบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมีสดัส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์ 

พอใช ้และเส่ือมโทรมคิดเป็นร้อยละ 1 3 ร้อยละ 13 และร้อยละ 74ตามลาํดบั เม่ือ

พิจารณาคุณภาพนํ้าแต่ละลาํคลองสาขาพบวา่ ลาํคลองสาขาท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์

และพอใชส่้วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง ส่วนลาํคลองสาขาท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑ์

เส่ือมโทรมส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา  

แหล่งกาํเนิดนํ้าเสียท่ีสาํคญั 

(1) ชุมชน โดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง เขตเทศบาล จะเป็นนํ้าเสียท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการดาํรงชีวติประจาํวนัของประชากร โดยเป็นนํ้าท้ิงจากท่ีอยูอ่าศยั สถาน

ประกอบการต่างๆ ไดแ้ก่ โรงงาน ตลาดสด และ อาคารประเภท ก (อาคารชุด บา้น

จดัสรร หอพกั ศนูยก์ารคา้ รวมถึงสถาบนัและหน่วยงานราชการต่างๆ ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา อาคารท่ีทาํการราชการหรือรัฐวสิาหกิจ ) ในปัจจุบนัใน

พื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา มีชุมชนระดบัเทศบาล จาํนวน 31 แห่ง แต่มีการบาํบดันํ้า

เสียจากชุมชนเพยีง 2 แห่ง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลาเท่านั้น 

(2) โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดนํ้าเสียทั้งส้ิน 301 แห่ง ประเภทโรงงานท่ีเป็นแหล่งมลพษิทาง

นํ้าท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารทะเลและหอ้งเยน็ อุตสาหกรรมยางพารา ส่วน

ใหญ่จะรวมตวัอยูก่นัหนาแน่นตามเส้นทางคมนาคมสายหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขต

ลุ่มนํ้าคลองอู่ตะเภา นอกจากน้ี ยงัมีการร้องเรียนโรงงานบางแห่งละเลยไม่เปิดระบบ

บาํบดันํ้าเสีย หรือการลกัลอบระบายนํ้าเสียในช่วงฝนตกหนกั 

(3) ฟาร์มสุกร ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีฟาร์มสุกร ประมาณ 115 

แห่ง มีการกระจุกตวัหนาแน่นในพื้นท่ีอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา อาํเภอควนขนุน และ

อาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 

(4) นากุง้ในพื้นท่ีทะเลสาบสงขลา มีการกระจายตวัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังอ่าว

ไทย อาํเภอระโนดอาํเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา และบริเวณทะเลสาบตอนกลาง 
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อาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง และทะเลสาบตอนล่าง ขอ้มูลปี พ.ศ. 2552 มีพื้นท่ีนากุง้

ทั้งหมดประมาณ 25,188 ไร่ 

(5) การเล้ียงปลาในกระชงั ส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงปลากะพงขาวบริเวณ

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง โดยในปี พ.ศ. 2552 พื้นท่ีอาํเภอสิงหนคร อาํเภอเมือง และ

อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา มีผูเ้ล้ียงปลากะพงขาวในกระชงั รวม 1,578  ราย จาํนวน 

7,821 ไร่  

(6) การเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูก เช่น นาขา้ว สวน

ยางพารา และปาลม์นํ้ามนั ซ่ึงสารอาหารอนินทรียท่ี์ถูกชะพาจากพื้นท่ีเกษตรกรรมลงสู่

แหล่งนํ้า ยงัขาดการดูแลเอาใจใส่อยา่งจริงจงั ทั้งในส่วนของภาครัฐและเกษตรกรเอง 

และเกษตรกรยงัขาดความรู้และความตระหนกัถึงผลท่ีตามมา 

2) คุณภาพอากาศในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง 

ในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก มีการการติดตั้งสถานีตรวจวดั

คุณภาพอากาศแบบอตัโนมติั  จาํนวน 3 สถานี คือ จงัหวดัสงขลา  ตั้งอยูบ่ริเวณศนูย์

ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา จงัหวดัยะลา  ตั้งอยู่

บริเวณสนามโรงพธีิชา้งเผอืก อ.เมือง จ.ยะลา จงัหวดันราธิวาส ตั้งอยูบ่ริเวณศาลากลาง

จงัหวดันราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในปี 2556 ในแต่ละ

จงัหวดัสรุปไดด้งัน้ี 

คุณภาพอากาศในจงัหวดัสงขลา 

จงัหวดัสงขลา มีค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ 

10 ไมครอน (PM-10)  บริเวณศนูยส่์งเสริมส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครหาดใหญ่  อาํเภอ

หาดใหญ่ คุณภาพอากาศโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑดี์ โดยทุกพารามิเตอร์ มีค่าตํ่ากวา่เกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปค่อนขา้งมาก  

คุณภาพอากาศในจงัหวดัยะลา 

จงัหวดัยะลา มีการตรวจวดัคุณภาพอากาศเพียง 2 ค่า คือ ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์  (CO)  และฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-10)  ผลจากการ
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ตรวจวดัพบวา่มีค่าตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปท่ีกาํหนด

ค่อนขา้งมากทั้ง 2 ค่า คุณภาพอากาศโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑดี์ 

คุณภาพอากาศในจงัหวดันราธิวาส 

จงัหวดันราธิวาส มีการตรวจวดัคุณภาพอากาศเพยีง 2 ค่า คือค่าก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) และฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-10)   ผลจากการ

ตรวจวดัพบวา่มีค่าตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปท่ีกาํหนด

ค่อนขา้งมากทั้ง 2 ค่า  คุณภาพอากาศโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑดี์ 

นอกจากน้ีปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ท่ี

แตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืนคือ ปัญหาหมอกควนัจากการเกิดไฟไหมป่้าในบริเวณเกาะสุมาตรา

และเกาะกาลิมนัตนั ประเทศอินโดนีเซีย  ซ่ึงจากการติดตามสถานการณ์ฯ จากขอ้มูล

ภาพถ่ายดาวเทียม และ Hotspot Map ของศนูยเ์ช่ียวชาญดา้นอุตุนิยมวทิยาแห่งอาเซียน 

ประเทศสิงคโปร์ (ASEAN Speccialised Meteorological Centre : ASMC) และการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุม

มลพิษ พบวา่ ในปี 2555 พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก เกิดปัญหาหมอกควนัในช่วง

เดือนกรกฎาคม – กนัยายน  โดยปรากฏจุดท่ีเกิดไฟไหมบ้นเกาะสุมาตรา อยูร่ะหวา่ง 1- 

681 จุด โดยเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2555 ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเทศบาลนคร

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบค่าเฉล่ีย 24  ชัว่โมง ของฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-

10)  มีค่าเฉล่ีย  135  มคก./ลบ.ม. ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ทัว่ไป  

2. การเฝ้าระวงัและเตือนภัยมลพษิด้านส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดใหห้นา้ท่ีรับผดิชอบประการหน่ึงของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค คือ การติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประเมินสถานการณ์และใชเ้ป็นขอ้มูลในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 

16 มีพื้นท่ีรับผดิชอบ 5 จงัหวดั คือ จงัหวดัสงขลา พทัลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
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ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มนํ้าหลกั 3 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก (21) ลุ่มนํ้าทะเลสาบ

สงขลา (23) และลุ่มนํ้าปัตตานี (24) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเฝ้าระวงัและควบคุม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และยงัสามารถคาดคะเนสภาพปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

รวมทั้งพิจารณานาํมาตรการต่างๆ ท่ีเหมาะสมมาใชป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งต่อไป   

ดงันั้น สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 สงขลา จึงไดด้าํเนินการติดตามตรวจ

คุณภาพแหล่งนํ้าผวิดิน โดยดาํเนินการทั้งการเกบ็ตวัอยา่งภาคสนาม  การวเิคราะห์

ทดสอบตวัอยา่งในหอ้งปฏิบติัการ  โดยกรมควบคุมมลพิษจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้น

การดาํเนินงาน  

1) การเฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มอบหมายใหส้าํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคทั้ง 16 แห่ง ซ่ึงตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้าทัว่ประเทศ ทาํหนา้ท่ีในการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้า โดยสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ดาํเนินการเฝ้าระวงัและติตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ครอบคลุมพื้นท่ี 3 ลุ่มนํ้าหลกั 

คือ ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  ลุ่มนํ้าปัตตานี และลุ่มนํ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก จากการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายหลกั 6 สาย คือ ทะเลสาบสงขลา คลองเทพา แม่นํ้า

ปัตตานี แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา รวมทั้งหมด 105 จุดเกบ็ตวัอยา่ง

นํ้า ความถ่ี 4 ตร้ังต่อปี โดยพิจารณาคุณภาพนํ้าตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้า

ผวิดิน ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ดีเยีย่ม (ประเภทท่ี 1 : นํ้าตามธรรมชาติปราศจากการ

ปนเป้ือน)  ดี (ประเภทท่ี 2)  พอใช ้(ประเภทท่ี 3)  เส่ือมโทรม (ประเภทท่ี 4)  และเส่ือม

โทรมมาก (ประเภทท่ี 5)  โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพนํ้า 4 พารามิเตอร์ ดงัน้ี ค่า

ออกซิเจนละลาย ( Dissolved Oxygen : DO)ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์

(Biochemical Oxygen Demand:BOD)  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( Total 

Coliform Bacteria : TCB)  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( Fecal Coliform 

Bacteria : FCB) 
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2) ศนูยเ์ตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้ม (มลพษิทางนํ้า) 

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มอบหมายใหส้าํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคทั้ง 16 แห่ง 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้าทัว่ประเทศ ทาํหนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวงัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อป้องกนั จดัการและเตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้มใหท้นัต่อเหตุการณ์และ

ต่อเน่ือง และการจดัทาํและพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค  

โดยสาํนกังานปลดักระทรวงฯ ไดส้นบัสนุนการพฒันาศนูยเ์ตือนภยัมลพิษทางนํ้า โดย

ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมระบบเตือนภยัท่ีทนัสมยั ใหส้ามารถแจง้เตือนภยัคุณภาพนํ้าก่อน

การเกิดเหตุการณ์  และสามารถใชข้อ้มูลเพื่อจดัการและป้องกนัปัญหาไดท้นัท่วงที  ซ่ึง

สามารถป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายและลดผลกระทบต่อ 

โดยในปี 2551 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ไดติ้ดตั้งเคร่ืองตรวจวดั

คุณภาพนํ้าอตัโนมติัเพือ่การเตือนภยั บริเวณวดัคลองแห อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

โดยเช่ือมโยงคุณภาพนํ้าจากเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าเขา้สู่ระบบฐานขอ้มลูของกรม

ควบคุมมลพิษ ต่อมาในปี  2552  ไดย้า้ยเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติัท่ีติดตั้งท่ีวดั

คลองแหมาติดตั้งยงั หมู่ท่ี 7 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา และไดติ้ดตั้งเคร่ือง

เพิ่มเติมอีก 1 เคร่ือง บริเวณคลองนาทบั ณ หมู่ท่ี 5  บา้นมา้งอน ตาํบลนาทบั อาํเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา และในปี 2554 ไดย้า้ยเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าฯจากบริเวณคลองนาทบั 

มาติดตั้งบริเวณทะเลสาบสงขลา หมู่ 9 ตาํบลเกาะยอ เน่ืองจากเจา้ของกระชงัปลาบริเวณ

ท่ีติดตั้งเดิมไดเ้ลิกกิจการ และบริเวณเกาะยอ มีการเล้ียงปลาในกระชงัจาํนวนมาก ซ่ึงจะ

สามารถใชป้ระโยชนข์อ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติัในการ

เพาะเล้ียงปลาได ้

หลกัการทาํงานของศนูยเ์ตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม(มลพษิทางนํ้า) 

1) การตรวจวดัคุณภาพนํ้า  :  เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั  จะมีชุด

ควบคุมการทาํงาน สั่งงานใหเ้คร่ืองสูบนํ้าทาํการสูบตวัอยา่งนํ้าข้ึนมาตรวจวดัในตูส้ถานี  

ทุกๆ 30 นาที  โดยมีพารามิเตอร์ท่ีตรวจวดัได ้5 พารามิเตอร์ คือ อุณหภูมินํ้า (Temperature) 
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ออกซิเจนละลาย  (DO) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  และการนาํไฟฟ้า (EC)  และค่าความเคม็ 

(Salinity)  

2) การจดัเกบ็และส่งขอ้มลู  : ขอ้มลูผลการตรวจวดัจะเกบ็บนัทึกอยูใ่น  Data 

logger  ภายในชุดควบคุมการทาํงาน ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้6,144 คร้ัง (คิดเป็น 128 

วนั) และสามารถเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ไดโ้ดยตรงเพือ่ดูขอ้มลูต่าง ๆ  ขอ้มลูคุณภาพนํ้าท่ี

บนัทึกแต่ละคร้ัง ไดก้าํหนดใหส่้งไปจดัเกบ็ยงัคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Sever) โดย

ผา่นเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (General  Packet Radio Services/ GPRS)  

3) การเผยแพร่ขอ้มูล : ขอ้มูลคุณภาพนํ้าท่ีจดัเกบ็อยูใ่นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

สามารถเรียกดูไดผ้า่นเครือข่ายอินเตอร์เนต็  ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 

(3www.reo16.mnre.go.th)  ภายใตห้วัขอ้ “ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอตัโนมติั ”   

หรือ 3www.reo16monitor.mnre.go.th  3

4) การใชง้านเพือ่การเตือนภยั  :  เม่ือคุณภาพนํ้าผดิปกติ ชุดควบคุมการ

ทาํงานจะสั่งงานใหส่้งขอ้มูลเพื่อแจง้เตือนภยั 3 ช่องทาง คือ เตือนภยัโดยสญัญาณไฟท่ี

ดา้นหนา้สถานี เตือนภยัผา่น SMS บนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  และเตือนภยัผา่น

อีเมล ์(e-mail) ดงัน้ี    

(1)  การเตือนภยัโดยสัญญาณไฟท่ีดา้นหนา้สถานีเตือนเป็นสัญญาณไฟ

กระพริบ ณ ตูส้ถานี ใหป้ระชาชนในบริเวณใกลเ้คียงสามารถมองเห็นได ้แบ่งเป็น 2 

ระดบั คือ ระดบัเตือนภยั -  ไฟเหลืองกระพริบ  และระดบัวกิฤต – ไฟสีแดงกระพริบ 

(2)  การเตือนภยัผา่น SMS บนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เตือนภยัโดยส่ง

ขอ้มลูคุณภาพนํ้าเป็นขอ้ความสั้น (SMS) ไปยงัโทรศพัทมื์อถือกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง  

(3)  การเตือนภยัผา่นอีเมล ์(E-mail)   เตือนภยัโดยการส่งขอ้มลูคุณภาพนํ้า 

ไปยงัอีเมลข์องกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

 

 

 

 

http://www.reo16.org@mnre.go.th/�
http://www.reo16monitor.mnre.go.th/�


32 

 

 

 

สูบนํ้าจากแหล่งนํ้าข้ึนตรวจวดั 

อตัโนมติัทุกๆ 30 นาที 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
1. หวัวดัความนาํไฟฟ้า (EC) 
2.หวัวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ 

3. หวัวดัปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 

 
 

SMS แจง้เตือนไปยงั

โทรศพัทมื์อถือของเจา้หนา้ที่ 

ระดบัการเตือน (Warning Level) 

DO นอ้ยกวา่ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีติดตั้ง 
ชุดตรวจสอบเตือนภยั 

แจง้เตือนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนการป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหา 

ฐานขอ้มูลสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค  เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์

การเตือนภยักรณีเม่ือคุณภาพนํ้าผิดปกติ 

 

 

ระดบัการเตือน (Critical Level) 

DO นอ้ยกวา่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 โครงสร้างระบบเตือนภยัมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้ม (คุณภาพนํ้า) 
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3) การเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษทางอากาศ 

ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา (ตั้งแต่ปี 2540) พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างของ

ประเทศไทย จะประสบปัญหาหมอกควนัขา้มแดนเป็นประจาํทุกปี ในช่วงระหวา่งเดือน

มิถุนายน – กนัยายน  สาเหตุหลกัเน่ืองจาก พฤติกรรมการทาํการเกษตรในลกัษณะการ

ปรับพื้นท่ีดว้ยการเผา ของประเทศอินโดนีเชีย โดยเฉพาะบริเวณเกาะสุมาตรา และเกาะ

บอร์เนียว ในช่วงฤดูแลง้ ทาํใหเ้กิดกลุ่มหมอกควนัจาํนวนมาก โดยในช่วงตั้งแต่

กลางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม จะเป็นฤดูแลง้ของพื้นท่ีบริเวณคาบสมุทรมาเลเซีย 

สิงคโปร์  สุมาตรา และกาลิมนัตนั  และถา้ระยะเวลาของการเกิดภยัแลง้ในบริเวณน้ีนาน  

หมอกควนัจากการเผากจ็ะกระจายครอบคลุมในภูมิภาคน้ี ทั้งอินโดนีเชีย สิงคโปร์ 

มาเลเซีย และภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย ประกอบกบัในระยะน้ี (เดือนมิถุนายน – 

ตุลาคม) ภาคใตอ้ยูใ่นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีพดัจากตอนล่างเขา้สู่

ประเทศไทยดา้นตะวนัตก เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหห้มอกควนัจากเกาะสุมาตรา ถูกพดั

ปกคลุมภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีสถานีตรวจวดัคุณภาพ

อากาศพื้นท่ีภาคใต ้ จาํนวน  5  สถานี  ใน  5 จงัหวดั คือ 

(1) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตั้งอยูท่ี่ศนูยบ์ริการสาธารณสุขอาํเภอเมือง

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

(2) จงัหวดัภูเกต็ ตั้งอยูท่ี่สถานบริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเกต็ 

(3) จงัหวดัสงขลา ตั้งอยูท่ี่ศนูยส่์งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนคร

หาดใหญ่ 

(4) จงัหวดันราธิวาส ตั้งอยูท่ี่ศาลากลางจงัหวดันราธิวาส  

(5) จงัหวดัยะลา ตั้งอยูท่ี่สนามโรงพิธีชา้งเผอืก อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา   

แนวทางการเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษทางอากาศ 

(1) การติดตามสถานการณ์ฯ จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม และ Hotspot 

Map ของศนูยเ์ช่ียวชาญดา้นอุตุนิยมวทิยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ (ASEAN 

Speccialised Meteorological Centre : ASMC)  
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(2) การติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพ

อากาศของกรมควบคุมมลพษิ พบวา่ ในปี 2555 พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก  

(3) การติดตามขอ้มลูอุตุนิยมวทิยา จากศนูยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก 

(4) จดัทาํรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ และเเจง้เตือนภยัมลพิษทาง

อากาศ กรณีสถานการณ์หมอกควนัไฟจากไฟไหมป่้าทั้งจากประเทศอินโดนีเซียและไฟ

ป่าในภาคใต ้มีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ใหแ้ก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น รายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั สาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

(5) เผยแพร่ขอ้มลูการแจง้เตือนภยัผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต็ บนหนา้

เวบ็ไซตข์องสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 และ facebook ของสาํนกังานฯ และเวบ็ไซต์

ของกรมควบคุมมลพิษ 



บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 

 

การเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง มี

วธีิดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษานโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้งฯ คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 1 (พ.ศ.2555 - 2559)   แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 – 

2559 แผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2. ศึกษาขอ้มลูระบบการเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก 

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า  ในลุ่มนํ้าหลกั ลุ่มนํ้าสาขา ในพื้นท่ี

รับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี  16 คือ จงัหวดัสงขลา พทัลุง ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส จาํนวน 105  สถานี  จาํนวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 

ลุ่มนํา้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก (21)  จาํนวน  14 สถานี ประกอบดว้ย 

 - คลองเทพา     จาํนวน     2   สถานี  

 - แม่นํ้าสายบุรี     จาํนวน      4   สถานี 

 - แม่นํ้าโก-ลก      จาํนวน     6   สถานี 

 - แม่นํ้าบางนรา      จาํนวน     2   สถานี 

ลุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา (23) จาํนวน 86 สถานี ประกอบดว้ย 

 -  ทะเลสาบสงขลา     จาํนวน    15   สถานี 

 -  ลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา จาํนวน    30   สถานี  

 - คลองอู่ตะเภาและลาํคลองสาขา  จาํนวน    31   สถานี  

 - คลองพะวง     จาํนวน      5   สถานี  
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 - คลองสาํโรง    จาํนวน      5   สถานี  

ลุ่มนํา้ปัตตานี (24) จาํนวน 5 สถานี ประกอบดว้ย 

 -   แม่นํ้าปัตตานี   จาํนวน     5   สถานี 

ตาราง 2 

รายละเอียดจุดตรวจวดัคุณภาพนํา้ลุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํา้ปัตตานี และลุ่มนํา้ภาคใต้ ฝ่ัง

ตะวนัออก 

ลุ่มนํ้ า/ลาํนํ้ า/แม่นํ้ า รหสั ท่ีตั้ง พิกดั X พิกดั Y 

ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก (21)    

คลองเทพา TA01 บา้นคลองประดู่ หมู่ 4 ต.ปากบาง  อ.เทพา จ.สงขลา 717997 759158 

 TA02 บา้นเทพา  ต.เทพา  จ.สงขลา 718351 754570 

แม่นํ้ าสายบุรี SB1 ปากนํ้ า เทศบาลตาํบลตะลุบนั อ.สายบุรี จงัหวดัปัตตานี 792215 742716 

 SB2 หมู่ 1 ต.กายบูอเกาะอ.รามนั จ.ยะลา 778242 729587 

 SB3 โรงสูบนํ้ าแรงตํ่า การประปารือเสาะ บ.ท่าเรือ ต.รือ

เสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

775656 723337 

 SB4 เทศบาลตาํบลศรีสาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร นราธิวาส 770519 716602 

แม่นํ้ าโก-ลก KL1 หมู่บา้นบูเก๊ะตา  อาํเภอแวง้  จ.นราธิวาส 820573 645953 

 KL2 หมู่บา้นนูโร๊ะ  อาํเภอแวง้  จ.นราธิวาส 824442 647818 

 KL4 สะพานไทย - มาเลเซีย  อาํเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 829638 666323 

 KL6 ปากแม่นํ้ าโก-ลก  บา้นตาบา อาํเภอตากใบ จ.นราธิวาส 842306 689947 

 KL3 บา้นบือแนเจะ๊สแลแม  อาํเภอแวง้  จ.นราธิวาส 823284 657312 

 KL5 สะพานท่าแพรก ขา้มแม่นํ้ าบางนรา  อ.ตากใบ จ.

นราธิวาส 

836514 691205 

แม่นํ้ าบางนรา BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 814398 702359 

 BN2 บา้นปิเหลง็ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 822771 695327 

ปัตตานี (24)     

แม่นํ้ าปัตตานี PT1 ปากนํ้ าปัตตานี ท่าเทียบเรือชายฝ่ังปัตตานี หมู่ท่ี 8 ต.บา

นา อ.เมือง จ.ปัตตานี 

749203 762458 

 PT2 บา้นอาเน๊าะปูโละ๊  ต.ยาปี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 750719 749258 

 PT3 โรงสูบนํ้ าแรงตํ่าประปาเทศบาลเมืองยะลา บ.รีบุต ต.

ท่าสาบ อ.เมือง จ.ยะลา 

750954 723853 

 PT4 บา้นบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 751235 692483 
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ตาราง 2 (ต่อ)     

 PT5 ทา้ยเข่ือนบางลาง อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 751677 683019 

ลุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา (23)    

 SK01 หมู่บา้นทะเลนอ้ย ต. พนางตงุ  อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 624656 860788 

 SK02 กลางทะเลนอ้ย  อ.ควนขนุน  จ.พทัลุง 627118 860120 

 SK03 คลองนางเรียม  อ.ควนขนุน  จ.พทัลุง 632462 859908 

 SK06 ปากคลองลาํปํา อ.เมือง . จ.พทัลุง 627748 843046 

 SK07 แหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 636541 829261 

 SK08 บา้นปากพะยนู อ.ปากพะยนู จ.พทัลุง 646999 812817 

 SK04 ปากคลองบา้นโรง อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา 645724 850050 

 SK05 กลางทะเลหลวง อ.ระโนด จ.สงขลา 636865 850048 

 SK09 บา้นปากจ่า ต.ควนโส  อ.ควนเนียง จ.สงขลา 654699 802788 

 SK10 ปากคลองอู่ตะเภา  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 661831 791609 

 SK11 ปากคลองพะวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 672474 790145 

 SK12 สะพานเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง  จ.สงขลา 672582 790645 

 SK13 ปากคลองสาํโรง อ.เมือง จ.สงขลา 676015 794253 

 SK14 วดัสุวรรณคีรี  อ.เมือง  จ.สงขลา 674394 794764 

 SK15 ปากทะเลสาบสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 674599 797580 

คลองสาขาลุ่มนํ้ าทะเลสาบสงขลา   

คลองป่าพะยอม PAC1 สะพานคลองป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม 604001 866074 

 PAC2 โรงเรียนวดัคลองใหญ่ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม 596285 864632 

 PAC3 บา้นหนาํววั หมู่ 8 ต.เกาะแตว้ อ.ป่าพะยอม 593888 862734 

คลองท่าแนะ TNC1 บา้นปากประ อ. ควนขนุน 626577 854034 

 TNC2 บา้นตลาดปากคลอง อ.ควนขนุน 619047 855359 

 TNC3 บา้นควนขนุน อ.ควนขนุน 611673 855111 

คลองนาท่อม NTC1 สะพานขา้มวดัคงคา ม.4 ต.ตาํนาน อ.เมือง จ.พทัลุง 626453 842359 

 NTC2 สะพาน คสล. บา้นตาํนาน ม.11 ต.ตาํนาน อ.เมือง 618781 840163 

 NTC3 ฝายส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาท่ี 1 (นาท่อม) โครงการ

ชลประทาน พทัลุง สาํนกัชลประทานท่ี 18 

611717 839036 

คลองท่าเชียด TKC1 สะพานบา้นปากพล หมู่ 9 อ.บางแกว้  635386 825140 

 TKC2 แก่งนํ้ าหูแร่ อ.บางแกว้ 626291 819766 

 TKC3 สะพานคลองท่าเชียด หมู่ 7 -8 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด 622848 811006 

คลองป่าบอน PBC1 สะพานปากคลองป่าบอน ม.3 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยนู 641566 814016 
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ตาราง 2 (ต่อ)     

 PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 ต.ฝาละมี อ. ปากพะยนู 636106 812903 

 PBC3 สะพานบา้นป่าบอน ม. 10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน 62885 804399 

คลองพรุพอ้ PRC1 วดัควนเพง็ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน 643236 799121 

 PRC2 วดัพรุพอ้ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน 636684 795027 

 PRC3 สะพานคลองพรุพอ้ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน 635144 794894 

ทะเลสาบสงขลา SK7.5 ปากคลองปากพล ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง 635961 823745 

คลองรัตภูมิ PMC1 สะพานกรมโยธาธิการ ม. 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง 655471 793913 

 PMC2 สะพานคลองภูมี อ.รัตภูมิ 652313 791452 

 PMC3 วดัหว้ยลาด ต.คูหาใต ้อ.รัตภูมิ 641444 789517 

คลองอู่ตะเภา UTC1 สะพานวดัคูเต่า อ.หาดใหญ่ 662125 785685 

 UTC2 ท่านํ้ าวดัหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ 661101 774030 

 UTC3 สะพานวทิยาลยัเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 661946 771523 

ทะเลสาบสงขลา SK9.5 ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 657501 802506 

 SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอา้น อ.เมือง จ.สงขลา 675408 794432 

คาบสมุทรสทิงพระ MKC คลองมหากาฬ ต. มหากาฬ อ. ระโนด 645735 854486 

 RNC คลองระโนด อ.ระโนด 643648 858613 

 TAC คลองตะเครียะ อ.ระโนด 639779 862150 

คลองอู่ตะเภา UT01 สะพานหลงัวดัหวัยคู  ต.สาํนกัขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 664730 729095 

 UT02 สาํนกังานประปาสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 659083 733842 

 UT03 หลงัชุมชนมิตรสมัพนัธ์  ต.สาํนกัขาม อ.สะเดา  655884 729678 

 UT04 สะพานขา้งโรงเรียนเสนพงศ ์ต.สะเดา อ.สะเดา 656722 733392 

 UT05 สะพานบา้นหนํ่าฮั้ว ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 654394 733327 

 UT06 หลงับริษทั เซฟสกิน เมดดิคอลฯ  ต.ปริก อ.สะเดา 658130 736990 

 UT07 สะพานบา้นหวัถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 658774 737533 

 UT08 สะพานบา้นตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 658731 741088 

 UT09 สะพานบา้นท่าโพธ์ิออก ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา 659883 749279 

 UT10 สะพานวดัม่วงก็อง ต.พงัลา อ.สะเดา จ.สงขลา 659264 754133 

 UT11 สะพานบา้นพร้าว ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  662071 757846 

 UT12 สะพานหลงั บ.สยามไฟเบอร์บอร์ดฯ ต.พะตง หาดใหญ่  661236 759087 

 UT13 สะพานบา้นคลองปอม ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง   661418 760892 

 UT14 สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพะยอม ต.บา้นพรุ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

661033 762692 
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ตาราง 2 (ต่อ)     

 UT15 สะพานวดับางศาลา ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 659416 766076 

 UT16 สะพานมหาวทิยาลยัเมืองหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 

661984 771489 

 UT17 ประตูระบายนํ้ าคลองอู่ตะเภา ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่   661851 772341 

 UT18 สะพานทางเขา้วดัท่าแซ  ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ 660804 777315 

 UT19 วดันารังนก ต.บางกลํ่า อ.บางกลํ่า จ.สงขลา 662471 781796 

 UT20 สะพานวดัคูเต่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662140 785665 

 UT21 สะพานสงขลาลากนู่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661073 787729 

คลองสาขาคลองอู่ตะเภา 

 UTS01 สะพานมิตรสงคราม ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 659391 741316 

 UTS02 ปลายคลองพงัลา ต.พงัลา อ.สะเดา จ.สงขลา 659910 745505 

 UTS03 สะพานหนา้มสัยดินูรุลฮูดา ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา  659022 750498 

 UTS04 ปลายคลองประต ู ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661706 754373 

 UTS05 ปลายคลองตง  ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662492 757223 

 UTS06 ปลายคลองหินเหลก็ไฟ   ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่  662769 760116 

 UTS07 ปลายคลองปอม ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662755 761443 

 UTS08 ปลายคลองหวะ  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661906 771997 

 UTS09 ปลายคลองวาด  ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 660681 775815 

 UTS10 ปลายคลองบางกลํ่า ต.บา้นหาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 660970 780367 

คลองพะวง PV01 หลงัโรงงานสงขลามารีนโพรดกัส์ จก. 672475 786114 

 PV02 เหนือจุดระบายนํ้ าท้ิง บ.สงขลาแคนน่ิง จก.(มหาชน) 672125 786355 

 PV03 จุดรวมนํ้ าจากคลองพะวงกบัคลองโคกหาร 671137 786158 

 PV04 สะพานขา้มคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์ 671948 787479 

 PV05 ปากคลองพะวง 672189 790449 

คลองสาํโรง SL01 บริเวณสะพานบา้นเกา้เสง้ อ. เมือง จ.สงขลา 678355 793611 

 SL02 บริเวณสะพานหลงัโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช-

นครินทร์ อ. เมือง จ.สงขลา 

678676 794073 

 SL03 บริเวณท่อลอด สามแยกสาํโรง อ. เมือง จ.สงขลา 678226 793523 

 SL04 บริเวณสะพานเบ่ียงบา้นท่าสะอา้น อ. เมือง จ.สงขลา 676944 793601 

 SL05 บริเวณสวน 72 พรรษา อ. เมือง จ.สงขลา 676062 794258 
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ภาพ 3 จุดเกบ็ตัวอย่างนํา้  
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- พารามิเตอร์ท่ีตรวจวเิคราะห ์ ดชันีคุณภาพนํ้าท่ีตรวจวดั/วเิคราะห์ มีดงัน้ี 

• Basic parameter ไดแ้ก่ อุณหภูมินํ้า, pH, ความเคม็, ความขุ่น, 

ออกซิเจนละลายในนํ้า (DO), บีโอดี (BOD), โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB), ฟีคอล

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB), ของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (TDS), ของแขง็แขวนลอย (SS), ไน

เตรท–ไนโตรเจน (NO3-N), ไนไตรท–์ ไนโตรเจน (NO2-N), แอมโมเนีย–ไนโตรเจน 

(NH3

• โลหะหนกั  ไดแ้ก่ แมงกานีส (Mn), สังกะสี (ZN), แคดเมียม (Cd), 

โครเมียมทั้งหมด (Total Cr), นิเกิล (Ni), ตะกัว่ (Pb), ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) 

-N) และฟอสฟอรัส (TP) 

- การวเิคราะห์คุณภาพนํ้า 

            การตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํ้าในแต่ละจุดตรวจวดัเกบ็ตวัอยา่งนํ้า

ดาํเนินการทั้งในภาคสนามและในหอ้งปฏิบติัการ โดยวธีิตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ 

Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 19th

-   การแปรผลคุณภาพนํ้า 

 edition 

(APHA,AWWA & WEE,1995)  

            การแปรผลคุณภาพนํ้านาํมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่ง

นํ้าผวิดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงแบ่ง

มาตรฐานคุณภาพนํ้าออกเป็น 5 ระดบั คือ 

- คุณภาพนํ้าดีเยีย่ม คือ มาตรฐานประเภทท่ี 1  

- คุณภาพนํ้าดี  คือ มาตรฐานประเภทท่ี 2 

- คุณภาพนํ้าพอใช ้ คือ มาตรฐานประเภทท่ี 3 

- คุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม  คือ มาตรฐานประเภทท่ี 4 

- คุณภาพนํ้าเส่ือมโทรมมาก  คือ มาตรฐานประเภทท่ี 5 

- การเกบ็ตวัอยา่งและตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้าภาคสนาม ในพื้นท่ีจงัหวดั

สงขลา พทัลุง ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มนํ้าหลกั 2 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก

บางส่วน และลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  
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- ดาํเนินการจา้งการเกบ็ตวัอยา่งและตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้าภาคสนามใน

ส่วนของจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มนํ้าหลกั 2 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่ม

นํ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกบางส่วน และลุ่มนํ้าปัตตานี  

- วเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพนํ้า ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป “คิดเกณฑคุ์ณภาพนํ้า” 

โดยกรมควบคุมมลพิษ  

- จดัทาํรายงานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออก รายไตรมาส จาํนวน 4 ฉบบั 

- จดัทาํรายงานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออกประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- การเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์ 

4. ดาํเนินการศนูยเ์ตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม(คุณภาพนํ้า) 

- ดูแล บาํรุงรักษาศนูยเ์ตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้มและระบบเตือนภยั  

- รวบรวมสถิติ/ขอ้มลูการแจง้เตือนภยั 

- การเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์

- รวบรวมขอ้มูลการนาํไปใชป้ระโยชนจ์ากประชาชน/เครือข่ายเป้าหมาย 

- จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

หลกัการทาํงานของศูนย์เตือนภัยมลพษิส่ิงแวดล้อม (มลพษิทางนํา้) 

1) การตรวจวดัคุณภาพนํ้า  :  เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั  จะมีชุด

ควบคุมการทาํงาน สั่งงานใหเ้คร่ืองสูบนํ้าทาํการสูบตวัอยา่งนํ้าข้ึนมาตรวจวดัในตูส้ถานี  

ทุกๆ 30 นาที  โดยมีพารามิเตอร์ท่ีตรวจวดัได ้5 พารามิเตอร์ คือ อุณหภูมินํ้า (Temperature) 

ออกซิเจนละลาย  (DO) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  และการนาํไฟฟ้า (EC)  และค่าความเคม็ 

(Salinity)  

2) การจดัเกบ็และส่งขอ้มลู  : ขอ้มลูผลการตรวจวดัจะเกบ็บนัทึกอยูใ่น  Data 

logger  ภายในชุดควบคุมการทาํงาน ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้6,144 คร้ัง (คิดเป็น 128 

วนั) และสามารถเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ไดโ้ดยตรงเพือ่ดูขอ้มลูต่าง ๆ  ขอ้มลูคุณภาพนํ้าท่ี

บนัทึกแต่ละคร้ัง ไดก้าํหนดใหส่้งไปจดัเกบ็ยงัคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Sever) โดย

ผา่นเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (General  Packet Radio Services/ GPRS)  
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3) การเผยแพร่ขอ้มลู : ขอ้มูลคุณภาพนํ้าท่ีจดัเกบ็อยูใ่นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

สามารถเรียกดูไดผ้า่นเครือข่ายอินเตอร์เนต็  ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 

(0www.reo16.mnre.go.th)  ภายใตห้วัขอ้ “ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอตัโนมติั ”   

หรือ 0www.reo16monitor.mnre.go.th  0

4) การใชง้านเพือ่การเตือนภยั  :  เม่ือคุณภาพนํ้าผดิปกติ ชุดควบคุมการ

ทาํงานจะสั่งงานใหส่้งขอ้มูลเพื่อแจง้เตือนภยั 3 ช่องทาง คือ เตือนภยัโดยสญัญาณไฟท่ี

ดา้นหนา้สถานี เตือนภยัผา่น SMS บนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  และเตือนภยัผา่น

อีเมล ์(e-mail) ดงัน้ี    

(1) การเตือนภยัโดยสัญญาณไฟท่ีดา้นหนา้สถานีเตือนเป็นสัญญาณไฟ

กระพริบ ณ ตูส้ถานี ใหป้ระชาชนในบริเวณใกลเ้คียงสามารถมองเห็นได ้แบ่งเป็น 2 

ระดบั คือ ระดบัเตือนภยั -  ไฟเหลืองกระพริบ  และระดบัวกิฤต – ไฟสีแดงกระพริบ 

(2) การเตือนภยัผา่น SMS บนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เตือนภยัโดยส่ง

ขอ้มลูคุณภาพนํ้าเป็นขอ้ความสั้น (SMS) ไปยงัโทรศพัทมื์อถือกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง  

(3) การเตือนภยัผา่นอีเมล ์(E-mail)   เตือนภยัโดยการส่งขอ้มลูคุณภาพนํ้า 

ไปยงัอีเมลข์องกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

5. การเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษทางอากาศ 

          ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา (ตั้งแต่ปี 2540) พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างของประเทศ

ไทย จะประสบปัญหาหมอกควนัขา้มแดนเป็นประจาํทุกปี ในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน 

- กนัยายน  สาเหตุหลกัเน่ืองจาก พฤติกรรมการทาํการเกษตรในลกัษณะการปรับพื้นท่ี

ดว้ยการเผา ของประเทศอินโดนีเชีย โดยเฉพาะบริเวณเกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว 

ในช่วงฤดูแลง้ ทาํใหเ้กิดกลุ่มหมอกควนัจาํนวนมาก โดยในช่วงตั้งแต่กลางเดือน

พฤษภาคม - ตุลาคม จะเป็นฤดูแลง้ของพื้นท่ีบริเวณคาบสมุทรมาเลเซีย สิงคโปร์  สุ

มาตรา และกาลิมนัตนั  และถา้ระยะเวลาของการเกิดภยัแลง้ในบริเวณน้ีนาน  หมอกควนั

จากการเผากจ็ะกระจายครอบคลุมในภูมิภาคน้ี ทั้งอินโดนีเชีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ

ภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย ประกอบกบัในระยะน้ี (เดือนมิถุนายน – ตุลาคม) 

ภาคใตอ้ยูใ่นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีพดัจากตอนล่างเขา้สู่ประเทศ

http://www.reo16.org@mnre.go.th/�
http://www.reo16monitor.mnre.go.th/�
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ไทยดา้นตะวนัตก เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหห้มอกควนัจากเกาะสุมาตรา ถูกพดัปกคลุม

ภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีสถานีตรวจวดัคุณภาพ

อากาศพื้นท่ีภาคใต ้ จาํนวน  5  สถานี  ใน  5 จงัหวดั คือ 

1) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตั้งอยูท่ี่ศนูยบ์ริการสาธารณสุขอาํเภอเมืองจงัหวดั   

สุราษฎร์ธานี 

2) จงัหวดัภูเกต็  ตั้งอยูท่ี่สถานบริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเกต็ 

3) จงัหวดัสงขลา  ตั้งอยูท่ี่ศนูยส่์งเสริมกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทศบาล         

นครหาดใหญ่ 

4) จงัหวดันราธิวาส  ตั้งอยูท่ี่ศาลากลางจงัหวดันราธิวาส  

5) จงัหวดัยะลา   ตั้งอยูท่ี่สนามโรงพิธีชา้งเผอืก อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา   

การเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษทางอากาศ 

1)  การติดตามสถานการณ์ฯ จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม และ Hotspot Map 

ของศนูยเ์ช่ียวชาญดา้นอุตุนิยมวทิยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ (ASEAN 

Speccialised Meteorological Centre : ASMC)  

2)  การติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ

ของกรมควบคุมมลพิษ พบวา่ ในปี 2555 พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก

3) การติดตามขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา จากศนูยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 

  

4)  จดัทาํรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ และเเจง้เตือนภยัมลพิษทาง

อากาศ กรณีสถานการณ์หมอกควนัไฟจากไฟไหมป่้าทั้งจากประเทศอินโดนีเซียและไฟ

ป่าในภาคใต ้มีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ใหแ้ก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น รายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั สาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

5) เผยแพร่ขอ้มลูการแจง้เตือนภยัผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต็ บนหนา้เวบ็ไซต์

ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 และ facebook ของสาํนกังานฯ  และเวบ็ไซตข์อง

กรมควบคุมมลพิษ 
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6. การพฒันาและจดัทาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ระบบฐานขอ้มูล

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางเวบ็ไซด ์และการเผยแพร่ขอ้มลูการแจง้เตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(คุณภาพอากาศ และคุณภาพนํ้า) ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

1) การจดัทาํและเผยแพร่ฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออก 

2) การเผยแพร่รายงานคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ราย

ไตรมาส 

3) การเผยแพร่รายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4) การจดัทาํและเผยแพร่ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ 

5) การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานี

ตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั 

6) การจดัทาํและเผยแพร่ฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า

อตัมติั 

7) การจดัทาํและเผยแพร่รายงานขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพ

นํ้าอตัมติั รายเดือน 

8) การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานี

ตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบ Realtime 

7. การเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้ม 

 ภายใตก้ารดาํเนินศนูย์ เตือนภยัมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค ซ่ึงมีการ

ติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั จาํนวน 2 สถานี ณ หมู่ท่ี 7 บา้นป่าโหนด  และ

หมู่ท่ี ๙ บา้นสวนใหม่ ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยสถานีดงักล่าวจะทาํ

การตรวจวดั คุณภาพนํ้าอยา่งต่อเน่ือง และทาํการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (0www.reo16.mnre.go.th)    โดยเม่ือคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑว์กิฤตกจ็ะ

เตือนภยัโดยสัญญาณไฟท่ีติดตั้งบนสถานี  และผา่น SMS บนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

0

ในการดาํเนินงานโครงการพฒันาศนูยเ์ตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น 

จาํเป็นจะตอ้งมีเครือข่ายผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ีจากทุกภาคส่วน เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล

http://www.reo16.mnre.go.th/�
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รักษาระบบและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัรวมทั้งแจง้เตือนภยัวกิฤติคุณภาพนํ้าใหส้ามารถ

แกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที และมีเครือข่ายผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ีจากทุกภาคส่วน เขา้มามีส่วน

ร่วมในการนาํขอ้มลูคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติัดงักล่าวไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชนสู์งสุด  เพื่อการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่เครือข่ายเฝ้า

ระวงัและเตือนภยั เก่ียวกบัการเฝ้าระวงั เตือนภยั และการตรวจวดัคุณภาพนํ้าเบ้ืองตน้ จึงได้

มีการดาํเนินการ เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยั สาํหรับ

เครือข่ายในพื้นท่ีติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั และพื้นท่ีเส่ียงมลพิษทางนํ้า  

ทั้งน้ี เพื่อเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยั ทั้งเครือข่ายใน

พื้นท่ีติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั และพื้นท่ีเส่ียงมลพิษทางนํ้า ใหมี้ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเฝ้าระวงั เตือนภยั และการตรวจวดัคุณภาพนํ้าเบ้ืองตน้ และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

วธีิการดาํเนินงานเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยั 

ในลกัษณะไตรภาคี(ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน) โดย จดัการ ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติัการ  ประกอบดว้ย  การบรรยาย เร่ือง หลกัการทาํงานของศนูยเ์ตือนภยัมลพษิ

ส่ิงแวดลอ้ม บทบาทของเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางการ

นาํขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากศนูยเ์ตือนภยัไปใชป้ระโยชน์  และการบรรยายและฝึกปฏิบติัการ

เกบ็ตวัอยา่งนํ้าเพือ่การส่งตรวจและการตรวจวดัคุณภาพนํ้าอยา่งง่าย แก่กลุ่มเป้าหมาย 2 

กลุ่ม ไดแ้ก่ เครือข่ายในพื้นท่ีติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั ตาํบลเกาะยอ 

จาํนวน 1 คร้ัง และกลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ีเส่ียงมลพิษทางนํ้า คลองอู่ตะเภา จาํนวน 1 คร้ัง 

 



 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

1. ศึกษานโยบาย แผน ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ     

พ.ศ.2540-2559   

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  มี

ความมุ่งหมายท่ีจะใหมี้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  อนัจะยงัผลใหก้าร

พฒันาประเทศเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเสริมสร้างคุณภาพแห่งชีวติของประชาชน  โดย

ไดก้าํหนดแนวทางท่ีจาํเป็นเร่งด่วน  ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได้  ให้

เขา้สู่สภาพสมดุลของการใชแ้ละการเกิดทดแทน  และกาํหนดแนวทางการแกไ้ข  ขจดั

ภาวะมลพษิทางนํ้า  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  มลูฝอยและ

ส่ิงปฏิกลู สารอนัตราย และของเสียอนัตราย ตลอดจนการกาํหนดแนวทางในการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติในอนาคต 

นโยบายหลกั  มี  6 ประการ คือ   

นโยบาย 1  :  นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบาย 2  :  นโยบายป้องกนัและขจดัมลพิษ 

นโยบาย 3  :  นโยบายแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม 

นโยบาย 4  :  นโยบายส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

นโยบาย 5  :  นโยบายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบาย 6  :  นโยบายเทคโนโลยเีพือ่ส่ิงแวดลอ้ม 
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วสิยัทศัน์

(1) ระบบการบริหารและการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ

ในลกัษณะองคร์วม โดยการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการจากส่วนกลางไปสู่

ทอ้งถ่ินเพือ่ใหทุ้กฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  องคก์รเอกชนและประชาชนผนึกกาํลงัและ

มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการกาํหนดนโยบาย วางแผนและติดตามตรวจสอบ 

  

(2) ประชาชนมีจิตสาํนึก  และร่วมดาํเนินการป้องกนั  แกไ้ข  และฟ้ืนฟู

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(1) รักษาและฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้ม  เพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติและ

สุขภาพอนามยัท่ีดีของประชาชน  

วตัถุประสงค ์

(2) อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหเ้ป็นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  โดย

ฟ้ืนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถฟ้ืนสภาพไดใ้หมี้ศกัยภาพเป็นปัจจยัพื้นฐาน

ของการพฒันาในอนาคต รวมทั้งสงวนรักษาและใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีไม่สามารถฟ้ืน

คืนสภาพไดอ้ยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

(3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ

กระจายอาํนาจหนา้ท่ีไปสู่จงัหวดัและทอ้งถ่ิน 

เป้าหมายดา้นการป้องกนัและขจดัมลพิษ 

“ควบคุม ป้องกนั และขจดัปัญหาภาวะมลพิษ  โดยใหคุ้ณภาพนํ้า  คุณภาพ

อากาศ  รวมทั้งเสียงและความสั่นสะเทือนในแหล่งต่างๆ  อยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ี

เหมาะสม และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  เทศบาลและสุขาภิบาล

ทัว่ประเทศ มีระบบรวบรวมและบาํบดันํ้าเสียรวม  ระบบกาํจดัมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีถูก

สุขลกัษณะ และมีระบบการจดัการของเสียอนัตราย และสารอนัตรายท่ีมีประสิทธิภาพ”  

 

(1) ลดและควบคุมปัญหามลพิษอนัเน่ืองมาจากชุมชน เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม คมนาคม และกิจกรรมก่อสร้าง ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและ

ความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทาง

นโยบายป้องกนัและขจดัมลพิษ   
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เศรษฐกิจ เพือ่ใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเกิดสมดุลของระบบนิเวศ และเป็น

ฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

(2) สนบัสนุนใหมี้การจดัการของเสียและสารอนัตรายอยา่งเป็นระบบและ

มี ประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัและแกไ้ขกรณีฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบติัภยั

ขนาดใหญ่  

(3) พฒันาระบบการบริหารและการจดัการมลพษิใหเ้กิดเอกภาพในการ  

กาํหนดนโยบาย แผน และแนวทางปฏิบติั  ทั้งน้ีกฎหมาย  องคก์ร และเงินทุน  ตอ้งมีความ

สอดคลอ้งและสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินการบริหารและการจดัการมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยใหผู้ก่้อมลพษิตอ้งรับผดิชอบ  รวมทั้งการใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  และมี

การประสานความร่วมมือในการจดัการมลพิษ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)   

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้

จดัทาํข้ึนในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางสงัคม  เศรษฐกิจ  และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11 ทุกภาคส่วน

ในสังคมไทยเห็นพอ้งร่วมกนันอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาํ

ทางในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อมุ่งใหเ้กิดภูมิคุม้กนัและมีการบริหารจดัการ

ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื  โดยไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดบัชุมชน  ระดบั

ภาค และระดบัประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ  เพื่อมุ่งสู่  “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมี

ความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” 

วสิยัทศัน ์

“สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  ดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมี

ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” 

 

 

พนัธกิจ   
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(1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่คงใน

ชีวติ ไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคมท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเขา้ถึง

ทรัพยากรและกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค  ทุกภาคส่วนไดรั้บการเสริมพลงัให้

สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  ภายใตร้ ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใส  

เป็นธรรม 

(2) พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวติ  มีทกัษะและการ

ดารงชีวติอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความ

เขม้แขง็ สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง 

(3)  พฒันาฐานการผลิตและบริการใหเ้ขม้แขง็และมีคุณภาพบน

ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และภูมิปัญญา สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน  

ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมสร้างความ

เช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(4)  สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัเพือ่รองรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพบิติัทางธรรมชาติ 

วตัถุประสงค ์ 

 “เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อการ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ”   

เป้าหมาย  คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

“สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนจากการพฒันา โดยควบคุมคุณภาพนา้ในแหล่งนํ้าหลกัและแม่นํ้าสายสาคญัให้

อยูใ่นเกณฑต์ั้งแต่พอใชข้ึ้นไปไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ  80.0 ฟ้ืนฟูภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง

โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนในไม่ใหอ้ยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมมาก  คุณภาพอากาศใน

เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน” 

ยทุธศาสตร์    ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งย ัง่ยนื 
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“การควบคุมและลดมลพษิ  มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการขยะและนํ้าเสียชุมชน  พฒันาระบบการจดัการของเสียอนัตราย  

ขยะอิเลก็ทรอนิกส์  และขยะติดเช้ือ  ลดความเส่ียงอนัตราย  การร่ัวไหล  การเกิดอุบติัภยั

จากสารเคมี  และพฒันาระบบเตือนภยั  แจง้เหตุฉุกเฉิน  และระบบการจดัการเม่ือเกิด

อุบติัภยัดา้นมลพิษ” 

การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

3) แผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

  

พฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผล  รวมทั้งส่งเสริมการ

ศึกษาวจิยั เพื่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ประสิทธิภาพอยา่งบูรณาการ  โดยส่งเสริมและพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั  

สามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจในเชิงนโยบายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  รวมทั้ง  จดัใหมี้

ระบบการศึกษาวจิยัท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์หเ้กิดผลในทางปฏิบติัอยา่งเป็น

รูปธรรมโดยเฉพาะการวจิยัร่วมระหวา่งนกัวชิาการและชุมชนทอ้งถ่ิน  เพือ่เช่ือมโยงภูมิ

ปัญญาในพื้นท่ีกบัวชิาการสมยัใหม่  และพฒันากลไกและระบบการติดตามประเมินผล

การดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพือ่ศึกษาผลกระทบอยา่งรอบดา้น  โดยเฉพาะมิติดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และนา มาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการปรับนโยบาย

ไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและลดความขดัแยง้เชิงนโยบายระหวา่งการพฒันาและการ

อนุรักษ ์

วสิยัทศัน ์  

“  คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ประชาชนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  เพือ่เป็นฐาน

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื”     

พนัธกิจ  

“สงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการเชิงรุก ” 

 

 



52 

 

 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์    

ก. การอนุรักษแ์ละจดัการการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่ง

สมดุลและสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

ข. การบริหารจดัการเพื่อใหมี้การใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพ

อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม  

ค. การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มนํ้า  

ง. การบริหารจดัการและการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดบั  

จ. การป้องกนัและควบคุมมลพิษจาก ขยะ นํ้าเสีย ฝุ่ นละออง ก๊าซ กล่ิน และ

เสียง ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน  

ฉ. การพฒันาระบบบริหารจดัการไปสู่ความเป็นเลิศ  

เป้าประสงค ์ประเดน็ยทุธศาสตร์  การป้องกนัและควบคุมมลพิษฯ 

“ คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเมืองและชนบทอยูใ่นระดบัดี  รวมทั้งการป้องกนั  

ควบคุมมลพิษใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ”  

ตวัช้ีวดั ดา้นคุณภาพนํ้า 

ร้อยละ 90 ของจาํนวนพื้นท่ีเป้าหมายมีดรรชนีคุณภาพนํ้า อยูใ่นระดบั

พอใช ้  

ร้อยละ 40 ของจาํนวน อปท. เป้าหมายมีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(1) ปรับปรุงกฎระเบียบ และกาํหนดมาตรการ  แนวทางการจดัการและ

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

กลยทุธ์หลกั 

(2) สนบัสนุน ส่งเสริมการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมป้องกนัเฝ้าระวงัและ

ควบคุมมลพิษ  รวมทั้ง จดัคาราวานส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ  ใหค้าํปรึกษา

แนะนาํในการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษในเชิงรุก 

(3) พฒันาขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการ

นํ้าเสียและขยะ 
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4)  แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 - 2559  

 แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นแผนการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพือ่ใหเ้กิดการแปลงนโยบายและแผนการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 ไปสู่การปฏิบติั โดยให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และทอ้งถ่ินใชเ้ป็นกรอบในการแปลง

ไปสู่การปฏิบติั  รวมทั้งเป็นกรอบในการจดัทาํแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค  

และแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตลอดจนเป็นแนว

ทางการปฏิบติัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  

(1) “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ” (Sustainable Development) เป็นหลกัการท่ีให้

ความสาํคญักบัการพฒันาท่ีมีดุลยภาพ  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึง

จะตอ้งเก้ือกลูและไม่เกิดความขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั  โดยการพฒันาเศรษฐกิจใหข้ยายตวั

อยา่งมีคุณภาพและแข่งขนัได้  จะตอ้งคาํนึงถึงขีดจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถสงวนรักษาไวใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งยาวนาน  ใชท้รัพยากรทุกชนิด

อยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการของสังคมทั้ง

ในปัจจุบนัและในอนาคต 

หลกัการ 

(2)  “การบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศ ” (Ecosystem Approach) เป็น

หลกัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์

เชิงระบบหรือองคร์วม (Holistic) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พือ่การดาํรงอยูข่องระบบนิเวศอยา่ง

สมดุล  และการตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นการใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  ไดแ้ก่ การจดัการลุ่มนํ้าอยา่งบูรณาการ  

และการบริหารจดัการกลุ่มป่า 

(3)  “การระวงัไวก่้อน” (Precautionary Principle) เป็นหลกัการจดัการเชิง

รุกท่ีเนน้การป้องกนัผลกระทบล่วงหนา้โดยการสร้างระบบภูมิคุม้กนัใหก้บั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพื้นท่ี

เส่ียง 
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(4)  “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ” (Polluters Pay Principle: PPP) และ “ผูไ้ดรั้บ

ผลประโยชนเ์ป็นผูจ่้าย ” (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลกัการในการนาํ

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดย

สร้างแรงจูงใจและภาระรับผดิชอบเพือ่ลดการก่อมลพษิส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงสร้างความเป็นธรรมใหก้บัผู ้

เสียประโยชน์ เพื่อลดความขดัแยง้ทางสังคมอนัเกิดจากการนาํทรัพยากรธรรมชาติไปใช้

ประโยชน ์และทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชนร่์วมกนั 

(5) “ความเป็นหุน้ส่วนของรัฐ - เอกชน” (Public-Private Partnership) เป็น

หลกัการท่ีใชส้ร้างการร่วมรับผดิชอบและควรนาํมาใชค้วบคู่กบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผู ้

จ่ายเพื่อส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทุนและมีบทบาทในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

(6)  “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) เป็นหลกัการท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความ

ยัง่ยนืในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั  

ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การกระจายอาํนาจท่ียดึหลกัการพื้นท่ี  - หนา้ท่ี - 

การมีส่วนร่วม  (Area-Function-Participation: AFP) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรม  ความโปร่งใสในกระบวนการตดัสินใจ การเปิดเผยขอ้มูลสู่

สาธารณะ และการกาํหนดภาระรับผดิชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั 

วสิยัทศัน ์

“ประเทศไทยมีการพฒันาอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  ดว้ยการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน เพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัประชาชน”   

(1) บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรม สมดุล มี

ประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บั

ประชาชน และการพฒันาอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

วตัถุประสงค ์
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(2) เพิ่มขีดความสามารถของภาคีการพฒันา  เพือ่ใหทุ้กภาคส่วนมีบทบาท

และหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

ประเทศ 

(3) เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมาย  ดา้นคุณภาพนํ้า และอากาศ 

“สัดส่วนแม่นํ้าสายหลกัท่ีมีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบัพอใชข้ึ้นไป  

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80” 

“ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10ไมครอน (PM10) อยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ยร้อยละ 98” 

ยทุธศาสตร์    

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่

เสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัประชาชนในทุก

ระดบั 

ยทุธศาสตร์ท่ี  5 การเตรียมความพร้อมเพือ่รับมือกบัความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี  6 การพฒันาคนและสังคมใหมี้สาํนึกรับผดิชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นแผนระดบัชาติท่ีใช้

เป็นแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศใน

ภาพรวม และการท่ีจะใหมี้การนาํแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวไปใช้  เพือ่ให้

การขบัเคล่ือน 
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เกิดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  นบัเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีจะ

สะทอ้นใหเ้ห็นความสาํเร็จของแผนฯ โดยจะตอ้งผลกัดนัใหภ้าคีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งนาํ

แผนฯ  ไปใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน  หรือจดัทาํแผนงาน /

โครงการ ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลง  รวมถึงตอบสนองต่อเป้าประสงคข์องแผนฯ  นอกจากน้ี ตอ้งมีการพฒันา

ระบบการบริหารจดัการและกลไกต่างๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะตอ้งเปิดโอกาสใหภ้าคีการ

พฒันา  ประกอบดว้ย  ผูแ้ทนของหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวสิาหกิจ  องคก์รอิสระ  

สถาบนัการศึกษา  นกัวชิาการ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และผูท้รงคุณวฒิุดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  เพือ่ใหเ้กิดความ

ร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมขบัเคล่ือนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

ประเทศใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัอยา่งบูรณาการ เป็นธรรมและเห็นผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่

ระดบัประเทศจนถึงระดบัพื้นท่ี  เพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหค้งอยู่

อยา่งสมดุลและยัง่ยนื  รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  และคุณภาพชีวติท่ีดีของ

ประชาชน  ดงันั้น แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ีจึงไดมี้ขอ้เสนอกลไกในการ

ขบัเคล่ือนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั  ขอ้เสนอโครงการเร่งด่วน  (Flagship 

Project) และขอ้เสนอกลไกในการติดตามประเมินผล  

5) แผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 

(1) ลดและควบคุมการระบายมลพิษอนัเน่ืองมาจากชุมชน  เกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม  ยานพาหนะและการคมนาคมขนส่ง  โดยใหมี้การจดัการมลพษิ  ตั้งแต่ตน้ 

ทางระหวา่งทางจนถึงปลายทาง  และใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการใน

ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การกาํกบั ติดตาม ส่งเสริม และสนบัสนุนใหแ้หล่งกาํเนิดมลพิษและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานหรือเกณฑท่ี์กาํหนด  รวมทั้งดาํเนินการเปิดเผยและเขา้ถึงขอ้มลูแหล่งกาํเนิด

มลพิษและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

กรอบแนวคิด 
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(2) จดัการมลพิษในระบบพื้นท่ีตามลาํดบัความสาํคญัของปัญหา  เช่น 

พื้นท่ีลุ่มนํ้าในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีวกิฤต  กลุ่มจงัหวดัท่ีประสบปัญหา

หมอกควนัและไฟป่า  เขตควบคุมมลพษิ  พื้นท่ีปนเป้ือนมลพิษ  พื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทาง

เศรษฐกิจ  พื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม  แหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติ เป็นตน้ 

(3) สนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินงานจดัการนํ้าเสีย  

ขยะมูลฝอย  มลูฝอยติดเช้ือและของเสียอนัตรายชุมชน  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ผูป้ระกอบการมีการจดัการขยะอนัตรายและสารอนัตรายอยา่งเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัและเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเหตุ

ฉุกเฉินหรืออุบติัภยัและการคมนาคมขนส่งท่ีก่อใหเ้กิดการร่ัวไหลของสารเคมีหรือสาร

อนัตรายต่างๆ 

(4) ประยกุตใ์ชห้ลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย  (Polluter 

Pays Principle : PPP) การวางหลกัประกนัและการชดเชยค่าเสียหายจากการแพร่กระจาย

มลพิษ การนาํมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสงัคมเป็นแรงจูงใจทางบวกเพือ่ส่งเสริม

การลดมลพษิหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีปราศจากมลพษิ  การสนบัสนุนการผลิต

และการบริการ  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(5)  พฒันาระบบการบริหารการจดัการมลพษิใหเ้กิดเป็นเอกภาพทั้ง

ทางดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ แผน และแนวทางปฏิบติัของแต่ละหน่วยงาน โดยประสาน

ความร่วมมือในการจดัการมลพิษทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและประชาชน 

(6)  ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการ

แกไ้ขปัญหา  โดยรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และเขา้

มาร่วมดาํเนินงานในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ 

(1) เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการจดัการมลพิษของประเทศท่ีทนัต่อ

สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

วตัถุประสงค ์
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(2) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการมลพิษของ

ประเทศท่ีมีการกาํหนดเป้าหมาย ทิศทางและผลกัดนัการดดาํเนินการใหเ้กิดผลร่วมกนั 

เป้าหมาย 

“คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการดาํรงชีวติของประชาชนและการ

รักษาสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติ” 

6) แผนแม่บทการพฒันาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา   

ตวัช้ีวดั 

“สัดส่วนของจาํนวนแหล่งนํ้าผวิดินท่ีมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑพ์อใชข้ึ้นไปต่อ

จาํนวนแหล่งนํ้าผวิดินท่ีมีการตรวจวดัทั้งหมด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80” 

“ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  10 ไมครอน (PM10) อยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ยร้อยละ 98” 

แผนแม่บทการพฒันาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  เป็นแผนยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาใหเ้กิดความยัง่ยนื  โดยเนน้การอนุรักษฟ้ื์นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหก้ลบัคืนความอุดมสมบูรณ์  เพือ่คุณภาพชีวติท่ีดี  

และเป็นฐานการผลิตทางเศรษฐกิจและความมัน่คงของสังคมชุมชนในลุ่มนํ้าไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองยาวนาน  

วสิยัทศัน ์

ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาไดรั้บการฟ้ืนฟูและรักษาไวอ้ยา่งย ัง่ยนื ภายใตส้มดุล

ท่ีเหมาะสมระหวา่งระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสงัคม มีสถาบนัและองคก์รการบริหาร

จดัการ ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น

ธรรม 

วตัถุประสงค ์

“ใหมี้การบริหารจดัการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาแบบบูรณาการท่ีเนน้ใหเ้กิด

ความสมดุลของมิติการพฒันาพื้นท่ี  3 มิติ คือ นิเวศ เศรษฐกิจ และสงัคม ดว้ยการมีส่วน

ร่วมอยา่งเขม้แขง็ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง” 

 



59 

 

 
 

ยทุธศาสตร์    

ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากธรรมชาติ  และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การใชป้ระโยชนท์รัพยากรลุ่มนํ้าแบบบูรณาการและใช้

อยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การควบคุมและป้องกนัมลพษิ 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูบูรณะ ศิลปวฒันธรรม แหล่งประวติัศาสตร์ 

โบราณคดี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรมฃ 

ยทุธศาสตร์ท่ี  5   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการลุ่มนํ้าทะเลสาบ

สงขลา โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มาตรการ   ยทุธศาสตร์ท่ี 3   การควบคุมและป้องกนัมลพษิ   

(1) ลดการปล่อยสารอาหารจากชุมชน อุตสาหกรรม ฟาร์มสุกรและการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าลงสู่ทะเลสาบ  

(2) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบบาํบดันํ้าเสีย และ/หรือ ปรับปรุง

เทคโนโลยกีารบาํบดันํ้าเสียท่ีเหมาะสม  

(3) รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์สร้างความตระหนกัในปัญหามลพิษ  

(4) บริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยคาํนึงถึงความ

เป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง  

(5) ควบคุมการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและแหล่งกาํเนิดมลพิษ  

(6) ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชนริมคลองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชน  

มาตรการ  ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลา  โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(1)  พฒันากลไกการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลา  

(2)  เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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(3)  ใหมี้กลไกในการพฒันาวฒันธรรมการทาํงานของภาครัฐและภาค

ประชาชน  

(4)  จดัทาํฐานขอ้มูลลุ่มนํ้าท่ีเป็นมาตรฐาน  รวดเร็ว และต่อเน่ือง  เพือ่ใชใ้น

การจดัทาํยทุธศาสตร์  การติดตามผล  การทาํนายเหตุการณ์  และ/หรือ เตือนภยัล่วงหนา้  

รวมทั้งมีการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  และประเมินความสมบูรณ์ของลุ่มนํ้าอยา่ง

ต่อเน่ือง 

(5)  ติดตามประเมินผลการพฒันาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  

จากการศึกษานโยบายและแผนฯ  ดังกล่าว  สามารถสรุปประเดน็ท่ีเก่ียวกบั

แนวทางในการดาํเนินการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้ดังนี ้

(1) ควบคุม  ป้องกนั  และขจดัปัญหาภาวะมลพิษ  โดยใหคุ้ณภาพนํ้า  

คุณภาพอากาศ รวมทั้งเสียงและความสั่นสะเทือนในแหล่งต่างๆ  อยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ี

เหมาะสม และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 

(2) สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนจากการพฒันา โดยควบคุมคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าหลกัและแม่นํ้าสายสาคญัให้

อยูใ่นเกณฑต์ั้งแต่พอใชข้ึ้นไปไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80.0 

(3) การควบคุมคุณภาพอากาศ ใหมี้ ค่าเฉล่ีย  24 ชัว่โมงของฝุ่ นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ยร้อยละ 98 

(4) การควบคุมและลดมลพษิ  มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการขยะและนํ้าเสียชุมชน  พฒันาระบบการจดัการของเสียอนัตราย  

ขยะอิเลก็ทรอนิกส์  และขยะติดเช้ือ  ลดความเส่ียงอนัตราย  การร่ัวไหล  การเกิดอุบติัภยั

จากสารเคมี  และพฒันาระบบเตือนภยั  แจง้เหตุฉุกเฉิน  และระบบการจดัการเม่ือเกิด

อุบติัภยัดา้นมลพิษ 

(5) พฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผล  รวมทั้งส่งเสริม

การศึกษาวจิยั เพื่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ประสิทธิภาพอยา่งบูรณาการ  โดยส่งเสริมและพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั  

สามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจในเชิงนโยบายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และพฒันากลไก
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และระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพือ่ศึกษาผลกระทบ

อยา่งรอบดา้น 

(6) สนบัสนุน ส่งเสริมการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมป้องกนัเฝ้าระวงัและ

ควบคุมมลพิษ 

(7) ลดและควบคุมการระบายมลพิษอนัเน่ืองมาจากชุมชน  เกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม  ยานพาหนะและการคมนาคมขนส่ง  โดยใหมี้การจดัการมลพษิ  ตั้งแต่ตน้ 

ทางระหวา่งทางจนถึงปลายทาง  และใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการใน

ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การกาํกบั ติดตาม ส่งเสริม และสนบัสนุนใหแ้หล่งกาํเนิดมลพิษและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานหรือเกณฑท่ี์กาํหนด  รวมทั้งดาํเนินการเปิดเผยและเขา้ถึงขอ้มลูแหล่งกาํเนิด

มลพิษและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

(8) จดัการมลพิษในระบบพื้นท่ีตามลาํดบัความสาํคญัของปัญหา  เช่น 

พื้นท่ีลุ่มนํ้าในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีวกิฤต  กลุ่มจงัหวดัท่ีประสบปัญหา

หมอกควนัและไฟป่า  เขตควบคุมมลพษิ  พื้นท่ีปนเป้ือนมลพิษ  พื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทาง

เศรษฐกิจ  พื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม  แหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติ เป็นตน้ 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํา้ในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก 

1) รายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง รายไตรมาส 

(1) รายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง รายไตรมาสท่ี 1 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใต้

ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก คร้ังท่ี 1 ปีงบประมาณ  2556   จาํนวน 11 แหล่งนํ้า ไดแ้ก่ 

ทะเลสาบสงขลา (รวมทะเลนอ้ยและทะเลหลวง) คลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

คลองอู่ตะเภา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสาํโรง แม่นํ้าปัตตานี คลอง

เทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา จากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า 

จาํนวน 105 จุดตรวจวดั พบวา่ แหล่งนํ้าส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม โดยมีสัดส่วน
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ของคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้า อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้เส่ือมโทรม และเส่ือมโทรมมาก คิดเป็นร้อย

ละ 18, 73 และ 9 ตามลาํดบั ดงัน้ี 

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพพอใช ้ไดแ้ก่ แม่นํ้าปัตตานี และแม่นํ้าบางนรา 

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรม ไดแ้ก่ ทะเลสาบสงขลา คลองสาขา

ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาคลองอู่ตะเภา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองเทพา 

แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโก-ลก  

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรมมาก ไดแ้ก่ คลองสาํโรง  

พารามิเตอร์ท่ีสาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม พบวา่เกิดจากการ

ปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) ร้อยละ 36 การปนเป้ือนของ

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) ร้อยละ 20 ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์

(BOD) สูง ร้อยละ 31 ค่าออกซิเจนละลายตํ่า ร้อยละ 12 และแอมโมเนีย ( NH3

- โครเมียมเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากคลองสาํโรง 

ปากทะเลสาบสงขลา และท่าเทียบเรือประมงท่าสะอา้น  

) ในหน่วย

ไนโตรเจนมีค่าสูง ร้อยละ 1  โดยมีรายละเอียดพื้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ดงัตารางแสดง

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าตวัแทนคุณภาพนํ้าท่ีสาํคญั และบริเวณท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ในแหล่ง

นํ้าพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก (ตารางท่ี 5) 

จากผลการวเิคราะห์โลหะหนกั 9 ชนิด ประกอบดว้ย แคดเมียม ( Cd) 

โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท 

(Hg) และสารหนู (As) ในทะเลสาบสงขลา ลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา แม่นํ้า

ปัตตานี แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโก-ลก พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน  

อยา่งไรกต็ามพบปัญหาโลหะหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานในบางบริเวณ ดงัน้ี 

- ตะกัว่เกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากทะเลสาบสงขลา 

และท่าเทียบเรือประมงท่าสะอา้น 

- สารหนูเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดบ้ริเวณปากคลองลาํปํา  

อาํเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 

นอกจากน้ี ผลการตรวจวดัสารเคมีกลุ่มสารฆ่าแมลง ประกอบดว้ย เฮป

ตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์อีพอกไซด ์(Heptachlor epoxide) อลัดริน (Aldrin) ดี
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ลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) และดีดีที (DDT) 

ในทะเลสาบสงขลา แม่นํ้าปัตตานี และแม่นํ้าสายบุรี พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจ

พบไดต้ามวธีิการตรวจสอบท่ีกาํหนด 

(2) รายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง รายไตรมาสท่ี 2 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใต้

ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก คร้ังท่ี 2 ปีงบประมาณ  2556   จาํนวน 11 แหล่งนํ้า ไดแ้ก่ 

ทะเลสาบสงขลา (รวมทะเลนอ้ยและทะเลหลวง) คลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

คลองอู่ตะเภา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสาํโรง แม่นํ้าปัตตานี คลอง

เทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา จากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า 

จาํนวน 105 จุดตรวจวดั พบวา่ แหล่งนํ้าส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม โดยมีสัดส่วน

ของคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้า อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และเส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 27 และ 73 

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพพอใช ้ไดแ้ก่ ทะเลสาบสงขลา คลองสาขาลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา  

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรม ไดแ้ก่ คลองอู่ตะเภา คลองพะวง 

คลองสาํโรง แม่นํ้าปัตตานี คลองเทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา   

พารามิเตอร์ท่ีสาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม พบวา่เกิดจากการ

ปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) ร้อยละ 47 มีความสกปรกในรูป

สารอินทรีย ์( BOD) สูง ร้อยละ 27 การปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(TCB) ร้อยละ 14 มีแอมโมเนีย ( NH3

      จากผลการวเิคราะห์โลหะหนกั 9 ชนิด ประกอบดว้ย แคดเมียม ( Cd) 

โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท 

(Hg) และสารหนู (As) ในทะเลสาบสงขลา ลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา แม่นํ้า

) ในหน่วยไนโตรเจนมีค่าสูง ร้อยละ 7 และมีค่า

ออกซิเจนละลายตํ่า ร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียดพื้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ดงัตารางแสดง

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าตวัแทนคุณภาพนํ้าท่ีสาํคญั และบริเวณท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ในแหล่ง

นํ้าพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก (ตารางท่ี 5) 
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ปัตตานี แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโก-ลก พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน  

อยา่งไรกต็ามพบปัญหาโลหะหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานในบางบริเวณ ดงัน้ี 

- โครเมียมเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากคลองสาํโรง 

และปากทะเลสาบสงขลา  

- ทองแดงเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากคลองสาํโรง  

นอกจากน้ี ผลการตรวจวดัสารเคมีกลุ่มสารฆ่าแมลง ประกอบดว้ย เฮป

ตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์อีพอกไซด ์(Heptachlor epoxide) อลัดริน (Aldrin) ดี

ลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) และดีดีที (DDT) 

ในทะเลสาบสงขลา แม่นํ้าปัตตานี และแม่นํ้าสายบุรี พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจ

พบไดต้ามวธีิการตรวจสอบท่ีกาํหนด 

(3) รายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง รายไตรมาสท่ี 3 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใต้

ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก คร้ังท่ี 2 ปีงบประมาณ  2556   จาํนวน 11 แหล่งนํ้า ไดแ้ก่ 

ทะเลสาบสงขลา (รวมทะเลนอ้ยและทะเลหลวง) คลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

คลองอู่ตะเภา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสาํโรง แม่นํ้าปัตตานี คลอง

เทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา จากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า 

จาํนวน 105 จุดตรวจวดั พบวา่ แหล่งนํ้าส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม โดยมีสัดส่วน

ของคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้า อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และเส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 27 และ 73 

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพพอใช ้ไดแ้ก่ ทะเลสาบสงขลา คลองสาขาลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา  

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรม ไดแ้ก่ คลองอู่ตะเภา คลองพะวง 

คลองสาํโรง แม่นํ้าปัตตานี คลองเทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา   

พารามิเตอร์ท่ีสาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม พบวา่เกิดจากการ

ปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) ร้อยละ 47 มีความสกปรกในรูป

สารอินทรีย ์( BOD) สูง ร้อยละ 27 การปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(TCB) ร้อยละ 14 มีแอมโมเนีย ( NH3) ในหน่วยไนโตรเจนมีค่าสูง ร้อยละ 7 และมีค่า
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ออกซิเจนละลายตํ่า ร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียดพื้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ดงัตารางแสดง

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าตวัแทนคุณภาพนํ้าท่ีสาํคญั และบริเวณท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ในแหล่ง

นํ้าพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก (ตารางท่ี 5) 

จากผลการวเิคราะห์โลหะหนกั 9 ชนิด ประกอบดว้ย แคดเมียม ( Cd) 

โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท 

(Hg) และสารหนู (As) ในทะเลสาบสงขลา ลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา แม่นํ้า

ปัตตานี แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโก-ลก พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน  

อยา่งไรกต็ามพบปัญหาโลหะหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานในบางบริเวณ ดงัน้ี 

- โครเมียมเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากคลองสาํโรง 

และปากทะเลสาบสงขลา  

- ทองแดงเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากคลองสาํโรง  

นอกจากน้ี ผลการตรวจวดัสารเคมีกลุ่มสารฆ่าแมลง ประกอบดว้ย เฮป

ตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์อีพอกไซด ์( Heptachlor epoxide) อลัดริน (Aldrin) ดี

ลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา ( alpha-BHC) และดีดีที (DDT) 

ในทะเลสาบสงขลา แม่นํ้าปัตตานี และแม่นํ้าสายบุรี พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจ

พบไดต้ามวธีิการตรวจสอบท่ีกาํหนดจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิ

ดินในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก คร้ังท่ี 2 ปีงบประมาณ  2556   จาํนวน 11 แหล่ง

นํ้า ไดแ้ก่ ทะเลสาบสงขลา (รวมทะเลนอ้ยและทะเลหลวง) คลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบ

สงขลา คลองอู่ตะเภา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสาํโรง แม่นํ้าปัตตานี 

คลองเทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา จากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า 

จาํนวน 105 จุดตรวจวดั พบวา่ แหล่งนํ้าส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม โดยมีสัดส่วน

ของคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้า อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และเส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 27 และ 73 

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพพอใช ้ไดแ้ก่ ทะเลสาบสงขลา คลองสาขาลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา  

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรม ไดแ้ก่ คลองอู่ตะเภา คลองพะวง 

คลองสาํโรง แม่นํ้าปัตตานี คลองเทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา   
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พารามิเตอร์ท่ีสาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม พบวา่เกิดจากการ

ปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) ร้อยละ 47 มีความสกปรกในรูป

สารอินทรีย ์( BOD) สูง ร้อยละ 27 การปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(TCB) ร้อยละ 14 มีแอมโมเนีย ( NH3

- โครเมียมเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากคลองสาํโรง 

และปากทะเลสาบสงขลา  

) ในหน่วยไนโตรเจนมีค่าสูง ร้อยละ 7 และมีค่า

ออกซิเจนละลายตํ่า ร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียดพื้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ดงัตารางแสดง

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าตวัแทนคุณภาพนํ้าท่ีสาํคญั และบริเวณท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ในแหล่ง

นํ้าพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก (ตารางท่ี 5) 

จากผลการวเิคราะห์โลหะหนกั 9 ชนิด ประกอบดว้ย แคดเมียม ( Cd) 

โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท 

(Hg) และสารหนู (As) ในทะเลสาบสงขลา ลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา แม่นํ้า

ปัตตานี แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโก-ลก พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน  

อยา่งไรกต็ามพบปัญหาโลหะหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานในบางบริเวณ ดงัน้ี 

- ทองแดงเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากคลองสาํโรง  

นอกจากน้ี ผลการตรวจวดัสารเคมีกลุ่มสารฆ่าแมลง ประกอบดว้ย เฮป

ตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์อีพอกไซด ์(Heptachlor epoxide) อลัดริน (Aldrin) ดี

ลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) และดีดีที (DDT) 

ในทะเลสาบสงขลา แม่นํ้าปัตตานี และแม่นํ้าสายบุรี พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจ

พบไดต้ามวธีิการตรวจสอบท่ีกาํหนด 

(4) รายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง รายไตรมาสท่ี 4 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใต้

ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก คร้ังท่ี 4ปีงบประมาณ  2556  จาํนวน 11 แหล่งนํ้า ไดแ้ก่ ทะเลสาบ

สงขลา (รวมทะเลนอ้ยและทะเลหลวง) คลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา 

คลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสาํโรง แม่นํ้าปัตตานี คลองเทพา แม่นํ้าสาย

บุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา จากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า จาํนวน 105 จุด

ตรวจวดั พบวา่แหล่งนํ้าส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม โดยมีสัดส่วนของคุณภาพนํ้า
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แหล่งนํ้า อยูใ่นเกณฑดี์ พอใช ้เส่ือมโทรม และเส่ือมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 9, 18, 64 

และ 9 ตามลาํดบั ดงัน้ี 

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพดี ไดแ้ก่ แม่นํ้าปัตตานี   

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพพอใช ้ไดแ้ก่ ทะเลสาบสงขลา และแม่นํ้าบางนรา   

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรม ไดแ้ก่ คลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบ

สงขลา คลองอู่ตะเภา คลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง แม่นํ้าปัตตานี  คลองเทพา 

แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโก-ลก 

- แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรมมาก ไดแ้ก่ คลองสาํโรง  

พารามิเตอร์ท่ีสาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม พบวา่เกิดจากการ

ปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) ร้อยละ 36มีความสกปรกในรูป

สารอินทรีย ์( BOD) สูงร้อยละ 27การปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(TCB) ร้อยละ 14มีแอมโมเนีย ( NH3

- โครเมียมเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากคลองสาํโรง 

ปากทะเลสาบสงขลา ท่าเทียบเรือท่าสะอา้น คลองมหาการ คลองระโนด โรงสูบนํ้าแรง

ตํ่า ทน.ยะลา อ.เมือง จ.นราธิวาส หมู่บา้นนูโร๊ะ อ.แวง้ จ.นราธิวาส และสะพานท่าแพรก 

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

) ในหน่วยไนโตรเจนมีค่าสูง ร้อยละ 11 และมีค่า

ออกซิเจนละลายตํ่า ร้อยละ 12โดยมีรายละเอียดพื้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้าดงัตารางแสดง

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าตวั2แทนคุณภาพนํ้าท่ีสาํคญั และบริเวณท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า ใน

แหล่งนํ้าพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก (ตารางท่ี 5) 

จากผลการวเิคราะห์โลหะหนกั 8 ชนิด ประกอบดว้ย แคดเมียม ( Cd) 

โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และ

สารหนู (As) ในทะเลสาบสงขลา ลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา แม่นํ้าปัตตานี 

แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโก-ลก พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน  อยา่งไรก็

ตามพบปัญหาโลหะหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานในบางบริเวณ ดงัน้ี 

- ทองแดงเกินเกณฑม์าตรฐาน ตรวจพบไดใ้นบริเวณปากทะเลสาบ

สงขลา ท่าเทียบเรือท่าสะอา้น  
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2) รายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง ปีงบประมาณ  

           พ.ศ. 2556 

พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ครอบคลุมพื้นท่ี 3 ลุ่มนํ้าหลกั คือ ลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลา  ลุ่มนํ้าปัตตานี และลุ่มนํ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก จากการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายหลกั 6 สาย คือ ทะเลสาบสงขลา คลองเทพา แม่นํ้า

ปัตตานี แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา โดยพิจารณาคุณภาพนํ้าตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดิน ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ดีเยีย่ม (ประเภทท่ี 1 : นํ้า

ตามธรรมชาติปราศจากการปนเป้ือน)  ดี (ประเภทท่ี 2)  พอใช ้(ประเภทท่ี 3)  เส่ือมโทรม 

(ประเภทท่ี 4)  และเส่ือมโทรมมาก (ประเภทท่ี 5)  โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพนํ้า 4 

พารามิเตอร์ ดงัน้ี ค่าออกซิเจนละลาย ( Dissolved Oxygen : DO)ความสกปรกในรูป

สารอินทรีย ์( Biochemical Oxygen Demand:BOD)  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(Total Coliform Bacteria : TCB)  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( Fecal Coliform 

Bacteria : FCB) ในปี 2556 พบวา่แหล่งนํ้าต่างๆ มีคุณภาพนํ้าดงัน้ี 

(1) คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

ทะเลสาบสงขลา  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นท่ี

ทะเลสาบสงขลา 15 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมี

สัดส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์ พอใช ้และเส่ือมโทรม และเส่ือมโทรมมาก คิดเป็นร้อย

ละ 33 ร้อยละ 13 ร้อยละ 47 และร้อยละ 7 ตามลาํดบั บริเวณท่ีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรมมาก 

คือ หมู่บา้นทะเลนอ้ย และบริเวณท่ีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม คือ คลองนางเรียม สะพาน

เกาะยอ และปากคลองต่างๆ ท่ีไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ไดแ้ก่ ปากคลองลาํปํา ปาก

คลองบา้นโรง ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองพะวง และปากคลองสาํโรง พารามิเตอร์

สาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ  

- ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์( BOD) พบค่าค่อนขา้งสูง บริเวณ

ทะเลนอ้ย คลองนางเรียม ปากคลองบา้นโรง และปากคลองสาํโรง โดยพบสูงสุดบริเวณ

ปากคลองสาํโรง ในเดือนพฤษภาคม 2556 และมีค่าสูงเกือบตลอดทั้งปี  
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- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) พบค่าสูงบริเวณทะเลนอ้ย 

คลองนางเรียม กลางทะเลหลวง ปากคลองลาํปํา และปากคลองสาํโรง โดยพบสูงสุด

บริเวณปากคลองสาํโรง ในเดือนพฤษภาคม 2556 และมีค่าสูงตลอดทั้งปี 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าค่อนขา้งสูงบริเวณ

ทะเลนอ้ย  กลางทะเลหลวง และปากคลองสาํโรง โดยพบสูงสุดบริเวณปากคลองสาํโรง

ในเดือนพฤษภาคม 2556 

- ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าค่อนขา้งตํ่าบริเวณทะเลนอ้ย คลองนาง

เรียมปากคลองบา้นโรง และปากคลองสาํโรง โดยพบตํ่าสุดบริเวณปากคลองสาํโรง ใน

เดือนพฤษภาคม 2556 

ผลการตรวจวดัโลหะหนกัจาํนวน 6 จุดตรวจวดั คือ หมู่บา้นทะเลนอ้ย 

คลองนางเรียม ปากคลองลาํปํา ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองสาํโรง และปากทะเลสาบ

สงขลา จาํนวน 9 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ แคดเมียม( Cd) โครเมียม(Cr) แมงกานิส(Mn) นิเกิล

(Ni) ตะกัว่( Pb) สังกะสี( Zn) ทองแดง( Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู( As) พบเกินเกณฑ์

มาตรฐาน 4 พารามิเตอร์ คือ  

- ทองแดง( Cu) ซ่ึงตรวจพบค่าเกินมาตรฐานบริเวณปากทะเลสาบ

สงขลา(SK15) ในเดือนสิงหาคม 2556  

- โครเมียม(Cr) พบค่าเกินมาตรฐานบริเวณปากคลองสาํโรง( SK13) ใน

เดือนพฤศจิกายน 2555 กมุภาพนัธ์ และสิงหาคม 2556 บริเวณปากทะเลสาบสงขลา

(SK15) เดือนพฤศจิกายน 2555 กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม 2556   

- ตะกัว่( Pb) พบค่าเกินมาตรฐานบริเวณปากทะเลสาบสงขลา( SK15) 

เดือนพฤศจิกายน 2555   

- สารหนู(As) พบค่าเกินเกณฑม์าตรฐานบริเวณปากคลองลาํปํา( SK06) 

เดือนพฤศจิกายน 2555 ส่วนพารามิเตอร์อ่ืนๆ ส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานฯ  

ส่วนผลการตรวจวดัสารเคมีท่ีใชใ้นการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและสัตวท่ี์

มีคลอรีนทั้งหมด ประกอบดว้ย เฮปตาคลอร์ ( Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด ์ 

(Heptachor epoxide), อลัดิน (Aldrin), ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อลัฟา-บีเฮชซี 
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(α-BHC) และดีดีที (DDT) ซ่ึงทาํการตรวจวดั 2 จุดตรวจวดั คือ บา้นปากพะยนู  และปาก

คลองสาํโรง พบวา่มีค่าตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานมาก 

เม่ือพิจารณาคุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลาในปี 255 6 กบัปี 255 4 และ 

2555 พบวา่คุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลา ในปี 255 5 มีแนวโนม้ดีข้ึน โดยในปี 255 4 มี

คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ ร้อยละ 20 และในปี 255 5 มีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์และ

พอใช ้ร้อยละ 40 (อยูใ่นเกณฑดี์ ร้อยละ 20 และเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 20) ในขณะท่ีปี 

2556 มีสดัส่วนจุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าท่ีอยูใ่นเกณฑดี์และพอใชร้้อยละ 46 (อยูใ่นเกณฑดี์ 

ร้อยละ 33 และเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 13) 

ลาํคลองสาขาต่างๆ 

ลาํคลองสาขาลุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

นํ้าลาํคลองสาขาทะเลสาบสงขลา จาํนวน 30 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่น

เกณฑพ์อใช ้โดยมีสดัส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์ พอใช ้และเส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 

13 ร้อยละ 13 และ  ร้อยละ 74 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาคุณภาพนํ้าแต่ละลาํคลองสาขา

พบวา่ ลาํคลองสาขาท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์และพอใชส่้วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั

พทัลุง ส่วนลาํคลองสาขาท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ี

จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองระโนด และคลองตะเครียะ และ 

3 ลาํคลองในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ คลองท่าแนะ คลองป่าพะยอม และคลองปากพล 

คุณภาพนํ้าท่ีเป็นปัญหาสาํคญัของลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ไดแ้ก่ 

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) พบค่าสูงสุดหลายจุด โดยพบ

ค่าสูงสุดคลองท่าแนะ บริเวณบา้นควนขนุนในเดือนพฤศจิกายน 2555 และเดือนเมษายน 

2556 คลองนาท่อม บริเวณบา้นตาํนาน วดัหาดใหญ่ใน และบริเวณท่าเทียบเรือท่าสะอา้น 

ในเดือนพฤษภาคม 2556  

- ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์( BOD) พบค่าสูงบริเวณคลองป่า

พะยอม คลองท่าแนะ คลองป่าบอน คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองตะเครียะ คลองระ

โนด และโดยพบสูงสุดบริเวณท่าเทียบเรือท่าสะอา้น ในเดือนพฤษภาคม 2556 
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- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าสูงบริเวณคลองท่าแนะ 

คลองนาท่อม คลองป่าบอน และคลองอู่ตะเภา โดยพบสูงสุดบริเวณบา้นควนขนุน และวดั

หาดใหญ่ในในเดือนพฤศจิกายน 2555 และเดือนเมษายน 2556 บริเวณบา้นตาํนานในเดือน

พฤศจิกายน 2555 และบริเวณท่าเทียบเรือท่าสะอา้นในเดือนพฤษภาคม 2556  

- ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าค่อนขา้งตํ่าในคลองท่าแนะ บริเวณบา้น

ปากประในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556  และบริเวณบา้นตลาดปากคลองในเดือนเมษายน  2556  

บริเวณสะพานคลองป่าพะยอมในเดือนกมุภาพนัธ์  2556   บริเวณปากคลองป่าบอน   

คลองพรุพอ้  บริเวณวดัควนเพง็  คลองอู่ตะเภา บริเวณวดัคูเต่า คลองมหาการ คลอง

ตะเครียะ คลองระโนด ในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยพบค่าตํ่าสุดบริเวณปากคลองป่า

บอนในเดือนพฤศจิกายน 2555 

ผลการตรวจวดัโลหะหนกัจาํนวน 14 จุดตรวจวดั ในคลองป่าพะยอม 

คลองท่าแนะ คลองท่าเชียด คลองป่าบอน คลองพรุพอ้ คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลอง

มหาการ คลองระโนด และคลองปากพล จาํนวน 9 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ แคดเมียม( Cd) 

โครเมียม(Cr) แมงกานิส(Mn) นิเกิล(Ni) ตะกัว่(Pb) สังกะสี(Zn) ทองแดง(Cu) ปรอท(Hg) 

และสารหนู( As) พบวา่ส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานฯ มีเพียง 3 พารามิเตอร์ท่ีเกินเกณฑ์

มาตรฐานฯ คือ  

- โครเมียม (Cr) พบเกินเกณฑม์าตรฐานในคลองท่าแนะ บริเวณบา้นตลาด

ปากคลอง อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ในเดือนพฤษภาคม 2556 คลองรัตภูมิ(คลองภูมี) 

บริเวณวดัหว้ยหลาด ตาํบลคูหาใต ้อาํเภอรัตภูมิ ในเดือนพฤษภาคม 2556 ทะเลสาบ

สงขลาโดยพบสูงสุดบริเวณท่าเทียบเรือท่าสะอา้น ในเดือนพฤศจิกายน 2555 พฤษภาคม 

และสิงหาคม 2556 และคาบสมุทรสทิงพระ บริเวณคลองมหาการ ตาํบลมหาการ อาํเภอ

ระโนด ในเดือนสิงหาคม 2556 และบริเวณคลองระโนด อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ใน

เดือนสิงหาคม 2556 

- ตะกัว่ (Pb) พบเกินเกณฑม์าตรฐานในทะเลสาบสงขลา  โดยพบสูงสุด

บริเวณท่าเทียบเรือท่าสะอา้น ในเดือนพฤศจิกายน 2556  

- ทองแดง (Cu) พบเกินเกณฑม์าตรฐานในทะเลสาบสงขลา บริเวณท่า

เทียบเรือท่าสะอา้น ในเดือนสิงหาคม 2556  
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เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าในปี 2556 กบัปี 2554 และ 2555 พบวา่คุณภาพ

นํ้าลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ในปี 255 5 มีแนวโนม้เส่ือมโทรมลง ทั้งน้ี

พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าท่ีอยูใ่นเกณฑดี์และพอใชล้ดลง  โดยในปี  

2554 พบจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์และพอใช ้ร้อยละ 37 (อยูใ่นเกณฑดี์ ร้อย

ละ 7 และเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 30) ส่วนในปี 255 5     พบจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่น

เกณฑดี์และพอใช ้ร้อยละ 43 (อยูใ่นเกณฑดี์ ร้อยละ 13 และเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 30)  

ในขณะท่ีปี 2556 พบจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์กณฑดี์และพอใช ้ร้อยละ 26    

(อยูใ่นเกณฑดี์ ร้อยละ 13 และเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 13)  

คลองอู่ตะเภา และลาํคลองสาขาคลองอู่ ตะเภา  จากการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภา 21 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์

เส่ือมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละเส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 10 

และร้อยละ  90 ตามลาํดบั ส่วนลาํคลองสาขาคลองอู่ตะเภาจาํนวน 10 จุดตรวจวดั พบวา่

คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม โดยมีสดัส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช้

และเส่ือมโทรม ร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ตามลาํดบั  

เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภาและลาํคลองสาขาคลองอู่ตะเภา

ในปี 2556 กบัปี  2554 และ 2555 พบวา่ คุณภาพนํ้าในปี 2556 มีแนวโนม้ดีข้ึน ทั้งน้ี

พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าท่ีอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมลดลง โดยในปี 2554 

และ 2555 พบจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 6  และเส่ือมโทรม  ร้อย

ละ 94 ในขณะท่ีปี 2556  พบจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 16 และ

เส่ือมโทรม ร้อยละ 84 

คลองพะวง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองพะวง จาํนวน 5 

จุดตรวจวดั ตั้งแต่ปี 2554 - 2556 พบวา่คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม  

คลองสาํโรง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองสาํโรง จาํนวน 

5 จุดตรวจวดั ตั้งแต่ปี 255 5 - 2556 พบวา่คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือม

โทรมมาก   
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(2) คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าปัตตานี 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าปัตตานี จาํนวน 5 จุด

ตรวจวดั  พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมีสดัส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่น

เกณฑดี์ พอใช ้และเส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 20 ร้อยละ 40 และร้อยละ 40 ตามลาํดบั 

พารามิเตอร์สาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ  

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) โดย

พบค่าสูงสุดบริเวณปากนํ้าปัตตานี ในเดือนพฤศจิกายน 2555 และบริเวณทา้ยเข่ือนบาง

ลาง ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 

ผลการตรวจวดัโลหะหนกั จาํนวน 1 จุดตรวจวดั บริเวณโรงสูบนํ้าแรง

ตํ่าประปา เทศบาลนครยะลา จงัหวดัยะลา จาํนวน 9 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ แคดเมียม ( Cd) 

โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท 

(Hg) และสารหนู (As) พบเกินเกณฑม์าตรฐาน คือ โครเมียม (Cr) ในเดือนสิงหาคม 2556 

และสารหนู (As) ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ส่วนพารามิเตอร์อ่ืนไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

ส่วนผลการตรวจวดัสารเคมีท่ีใชใ้นการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและสัตวท่ี์มี

คลอรีนทั้งหมด ประกอบดว้ย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด ์(Heptachor 

epoxide), อลัดิน (Aldrin), ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อลัฟา-บีเฮชซี (α-BHC) และ

ดีดีที (DDT) ซ่ึงทาํการตรวจวดับริเวณเดียวกบัโลหะหนกั พบวา่มีค่าตํ่ามาก 

เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าปัตตานี ในปี 2556 กบัปี 2554 และ 2555 

พบวา่ คุณภาพนํ้าในปี  2556  มีแนวโนม้ดีข้ึน  ทั้งน้ีพิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวดั

คุณภาพนํ้าท่ีอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมลดลง โดยในปี 255 4 พบจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยู่

ในเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 20 และเส่ือมโทรม ร้อยละ 80 ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2556 พบ

จุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์ ร้อยละ 20 พอใช ้ร้อยละ 40 และเส่ือมโทรม ร้อย

ละ 40  

 

 

(3)  คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก  
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คลองเทพา  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองเทพาจาํนวน 2 

จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้พารามิเตอร์สาํคญัท่ีบ่งช้ีถึง

ปัญหาคุณภาพนํ้า คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์( BOD) โดยพบค่าสูงบริเวณบา้น

คลองประดู่ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยพบ

ค่าสูงสุดบริเวณบา้นเทพา ในเดือนพฤษภาคม 2556 

เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าในปี 2555 และ 2556 กบัปี 2554 พบวา่คุณภาพ

นํ้าดีข้ึน ทั้งน้ีพิจารณาสัดส่วนจาํนวนจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม

ลดลง โดยในปี 2554 คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม ในขณะท่ีปี 2555 

คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑดี์และพอใชเ้ท่ากนั ร้อยละ 50 และในปี 2556 

คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละเส่ือมโทรมเท่ากนั ร้อยละ 50 

แม่นํา้สายบรีุ  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแม่นํ้าสายบุรี 

จาํนวน 4 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม 

พารามิเตอร์สาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) 

และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) โดยพบค่าสูงสุดบริเวณปากนํ้า เทศบาล

ตาํบลตะลุบนั ในเดือนพฤศจิกายน 2555 

เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าในปี 2555 และ 2556 กบัปี 2554 พบวา่คุณภาพ

นํ้ามีแนวโนม้ดีข้ึน ทั้งน้ีพิจารณาสัดส่วนจาํนวนจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑ์

เส่ือมโทรมลดลง โดยในปี 2554 คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม 

ในขณะท่ีปี 2555 คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์และพอใช ้ร้อยละ 75 (อยูใ่นเกณฑดี์ ร้อยละ 

25 และพอใช ้ร้อยละ 50) และในปี 2556 คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 25 

ผลการตรวจวดัโลหะหนกั จาํนวน 1 จุดตรวจวดั บริเวณโรงสูบนํ้าแรง

ตํ่า การประปารือเสาะ อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส  จาํนวน 9 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ 

แคดเมียม ( Cd) โครเมียม ( Cr) แมงกานิส ( Mn) นิเกิล ( Ni) ตะกัว่ ( Pb) สังกะสี ( Zn) 

ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู(As) พบวา่มีค่าตํ่ามาก  

 

ส่วนผลการตรวจวดัสารเคมีท่ีใชใ้นการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและสัตวท่ี์มี

คลอรีนทั้งหมด ประกอบดว้ย เฮปตาคลอร์(Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด ์(Heptachor 
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epoxide), อลัดิน(Aldrin), ดิลดริล(Dieldrin), เอนดริน(Endrin), อลัฟา-บีเฮชซี (α-BHC) และ

ดีดีที(DDT) ซ่ึงทาํการตรวจวดับริเวณเดียวกบัโลหะหนกั พบวา่มีค่าตํ่ามาก 

แม่นํา้โก-ลก จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแม่นํ้าโก-ลก จาํนวน 

6 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมีสดัส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่น

เกณฑพ์อใชแ้ละเส่ือมโทรมเท่ากนั ร้อยละ 50 พารามิเตอร์สาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพ

นํ้า  คือ  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) โดยพบค่าสูงเกือบทุกจุดตรวจวดั 

โดยเฉพาะบริเวณหมู่บา้นนูโร๊ะ และสะพานไทย-มาเลเซีย อาํเภอสุไหงโก-ลก พบค่าสูง

เกือบตลอดทั้งปี  

ผลการตรวจวดัโลหะหนกั จาํนวน 3 จุดตรวจวดั คือ หมู่บา้นบูเก๊ะตา         

หมู่บา้นนูโร๊ะ อาํเภอแวง้ และสะพานท่าแพรก อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส จาํนวน 9 

พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) 

สังกะสี ( Zn) ทองแดง ( Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู( As) พบเกินเกณฑม์าตรฐานคือ 

โครเมียม (Cr) บริเวณหมู่บา้นบูเก๊ะตา และหมู่บา้นนูโร๊ะ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส ใน

เดือนสิงหาคม 2556 ส่วนพารามิเตอร์อ่ืนมีค่าตํ่ามาก  

เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าแม่นํ้าโก-ลก ในปี 2556 กบัปี 2554 และ 2555 

พบวา่ คุณภาพนํ้าในปี 2556 มีแนวโนม้ดีข้ึน ทั้งน้ีพิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวดั

คุณภาพนํ้าท่ีอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมลดลง โดยในปี 255 4 คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

ร้อยละ 17 และเส่ือมโทรม ร้อยละ 83 ในขณะท่ีปี 2555 คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

ร้อยละ 67 และเส่ือมโทรม ร้อยละ 33 และปี 2556 คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละ

เส่ือมโทรมเท่ากนั ร้อยละ 50 

แม่นํา้บางนรา  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแม่นํ้าบางนรา 

จาํนวน 2 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมีสดัส่วนคุณภาพ

นํ้าอยูใ่นเกณฑ์ พอใช ้ร้อยละ 100 พารามิเตอร์สาํคญัท่ีบ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) โดยพบค่าสูงทั้งสองจุดตรวจวดั ในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2556  

เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าในปี 2556 กบัปี 2554 และ 2555 พบวา่คุณภาพ

นํ้าในปี 255 6 มีแนวโนม้ดีข้ึน ทั้งน้ีพิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าท่ีอยูใ่น
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เกณฑเ์ส่ือมโทรมลดลง โดยในปี 255 4 ทุกจุดตรวจวดัมีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือม

โทรม ในขณะท่ีปี 2555 และปี 2556 ทุกจุดตรวจวดัมีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ 

สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหคุ้ณภาพนํ้าลุ่มนํ้าปัตตานีและลุ่มนํ้าภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออกเส่ือมโทรม พิจารณาจากพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาสาํคญั ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่า

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) และค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) 

เกินเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดโดยเฉพาะอยา่งยิง่คุณภาพนํ้าแม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก 

และแม่นํ้าบางนรา พบวา่มีสาเหตุมาจากนํ้าท้ิงชุมชน   

ปัจจุบนัระบบบาํบดันํ้าเสียรวมชุมชนท่ีมีอยูย่งัไม่สามารถรองรับ

ปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน รวมถึงยงัมีการระบายนํ้าเสียจากแหล่งกาํเนิดอ่ืน เช่น การ

เพาะปลูกท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีมากจนตกคา้งและสะสมอยูใ่นดินและนํ้า การ

ระบายนํ้าเสียจากฟาร์มสุกร และโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจึงร่วมมือกบักระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

อุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางนํ้า 

โดยการดาํเนินการตามมาตรา 80 ทั้งน้ี การดาํเนินงานดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ และประชาชน เพื่อใหก้ารแกไ้ข

ปัญหามลพิษทางนํ้าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  
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    ภาพ 3  คุณภาพนํา้ในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก ปี 2556  
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3. การดําเนินการศูนย์เตือนภัยมลพษิด้านส่ิงแวดล้อม(คุณภาพนํา้) 

1) คุณภาพนํา้จากระบบศนูย์เตือนภยัมลพิษส่ิงแวดล้อม 

ผลคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั ทั้ง 2 สถานี คือ สถานี

เกาะยอ 1 บริเวณ หมู่ท่ี 7 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา และสถานีเกาะยอ 2 

บริเวณ หมู่ท่ี 9 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลาพบวา่ทั้ง 2 สถานี มีการส่งขอ้มลู

คุณภาพนํ้าเขา้สู่ Server ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) และรายงานผล

คุณภาพนํ้าและเผยแพร่มาอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถสรุปผลคุณภาพนํ้าแต่ละสถานีได้

ดงัน้ี 

(1) สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1 รายงานขอ้มลูคุณภาพนํ้า

จาํนวน 13 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 255 4 ถึงพฤศจิกายน 255 5 โดยเคร่ืองชาํรุดในเดือน

ธนัวาคม 2554 และตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2555 เป็นตน้มา และไม่มีงบประมาณในการ

ซ่อมบาํรุง  ทาํใหไ้ม่ไดรั้บขอ้มูลจาก สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตั โนมติั คิดเป็นร้อยละ 

36.5 โดยมีค่าเฉล่ียคุณภาพนํ้ารายเดือนพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดงัน้ี ค่าอุณหภูมินํ้า อยูใ่นช่วง  

25.7-31.7 องศาเซลเซียส (º C) ค่า pH อยูใ่นช่วง 6.1-8.5 ค่าออกซิเจนละลายนํ้า (DO) อยู่

ในช่วง 4.7-7.7 มก./ล. ค่าการนาํไฟฟ้า (EC)  อยูใ่นช่วง 0.1-47.5 ms/cm  และค่าความเคม็ อยู่

ในช่วง 0.1-30.8 ส่วนในพนัส่วน (ppt)  

 

 

 

 

ภาพ  4  ค่าอุณหภูมเิฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1   

องศาเซลเซียส 
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ภาพ 5   ค่าพเีอช เฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 ค่าออกซิเจนละลายนํ้าเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1   
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ภาพ 7 ค่าการนาํไฟฟ้าเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  8  ค่าความเคม็เฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 1   

 
 
 
 

ส่วนในพนัส่วน 

มิลลิกรัมต่อลิตร 
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(2) สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2 รายงานขอ้มลูคุณภาพนํ้า

จาํนวน 11 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 255 6 โดยเคร่ืองชาํรุด คร้ังท่ี 1 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 - มกราคม 2555 คร้ังท่ี 2 ระหวา่งเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 

2555 และตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นตน้มา และไม่มีงบประมาณในการซ่อมบาํรุง    

ทาํใหไ้ม่ไดรั้บขอ้มูลจาก สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตั โนมติั คิดเป็นร้อยละ 59.6 โดยมี

ค่าเฉล่ียคุณภาพนํ้ารายเดือนพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดงัน้ี ค่าอุณหภูมินํ้า อยูใ่นช่วง  28. 9-32.8 

องศาเซลเซียส (º  C) ค่า pH อยูใ่นช่วง 6.9-8.1 ค่าออกซิเจนละลายนํ้า ( DO) อยูใ่นช่วง 

2.3-6.9 มก./ล. ค่าการนาํไฟฟ้า ( EC)  อยูใ่นช่วง 6.3-39.6 ms/cm  และค่าความเคม็ อยู่

ในช่วง 4.1-25.8 ส่วนในพนัส่วน (ppt)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 9   ค่าอุณหภูมเิฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2   

 

 

 

 

 

 

 

องศาเซลเซียส 
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ภาพ 10   ค่าพเีอช เฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 11  ค่าออกซิเจนละลายนํ้าเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั  
เกาะยอ 2   

 

 

มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ภาพ  12  ค่าการนาํไฟฟ้าเฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  13  ค่าความเคม็เฉล่ียรายเดือน สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั เกาะยอ 2   

 

 

ส่วนในพนัส่วน 
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2) รวบรวมสถิติ/ข้อมลูการแจ้งเตือนภยั 

จากการรวบรวมสถิติ/ขอ้มูลการแจง้เตือนภยั ผา่น SMS ไปยงัเครือข่ายเฝ้า

ระวงัและเตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้ม โดยสถานีเกาะยอ 1 มีการแจง้เตือนภยัในเดือน

ตุลาคม 2555 จาํนวน 7 คร้ัง สถานีเกาะยอ 2 มีการแจง้เตือนภยัในเดือนตุลาคม 2554 

จาํนวน 3 คร้ัง และในเดือนพฤศจิกายน 2555 จาํนวน 1 คร้ัง  

ตาราง  3   

ข้อมลูการแจ้งเตือนภยั สถานีตรวจวดัคุณภาพนํา้อัตโนมติั เกาะยอ 1 เดือนตุลาคม 2555 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี เวลา 

1 5 ตุลาคม 2554 21.00 น. 

2 5 ตุลาคม 2554 22.30 น. 

3 5 ตุลาคม 2554 23.00 น. 

4 6 ตุลาคม 2554 09.30 น. 

5 10 ตุลาคม 2554 10.00 – 10.30 น. 

6 25 ตุลาคม 2554 09.30 – 10.00 น. 

7 28 ตุลาคม 2554 09.00 – 12.00 น. 

 

ตาราง 4  

ข้อมลูการแจ้งเตือนภยั สถานีตรวจวดัคุณภาพนํา้อัตโนมติั เกาะยอ 2 เดือนตุลาคม 2555 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี เวลา 

1 19 ตุลาคม 2554 11.00 – 13.00 น. 

2 19 ตุลาคม 2554 14.00 – 15.00 น. 

3 19 ตุลาคม 2554 17.30 น. 
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ตาราง 5 

ข้อมลูการแจ้งเตือนภยั สถานีตรวจวดัคุณภาพนํา้อัตโนมติั เกาะยอ 2 เดือนพฤศจิกายน 2555 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี เวลา 

1 2 พฤศจิกายน 2554 14.00 – 17.30 น. 

3) การนาํข้อมลูแจ้งเตือนภยัไปใช้ประโยชน์ 

จากการสาํรวจการนาํขอ้มลูการเตือนภยัจากศนูยเ์ตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัภาคไปใชป้ระโยชนใ์นการบรรเทา/ลดความเสียหาย โดยใชแ้บบสอบถาม 

กลุ่มเป้าหมาย  จาํนวน 19 ราย พบวา่กลุ่มเป้าหมายมีการนาํขอ้มูลการเตือนภยัจากศนูย์

เตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้มระดบัภาคไปใชป้ระโยชน ์ทั้ง 19 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 โดย

ประเดน็ท่ีมีการนาํไปใชป้ระโยชนม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ การนาํขอ้มูลไปใชใ้นการเฝ้าระวงั

สภาพการดาํรงชีวติของปลาในกระชงั เพื่อหาทางป้องกนัและลดความสูญเสียจากการ

ตายของปลา (ร้อยละ 63.6 ) รองลงมา ไดแ้ก่ การใชใ้นการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า เพื่อดู

แนวโนม้สถานการณ์คุณภาพนํ้า (ร้อยละ 54.5) การใชใ้นการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง

คุณภาพนํ้า (ร้อยละ 54.5) และการใชใ้นการวางแผนเล้ียงปลาในกระชงั (ร้อยละ 45.5) 
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ตาราง 6 

การใช้ประโยชน์ข้อมลูการแจ้งเตือนภยั สถานีเกาะยอ 1 เดือนตุลาคม 2555 

ประเดน็พจิารณา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน

(คน) 
ร้อยละ 

ส่วนราชการ 
ผู้นําชุมชน/  

ผู้เลีย้งปลา 

1) เฝ้าระวงัสภาพการดาํรงชีวติของปลา

ในกระชงั เพื่อหาทางป้องกนัและลด

ความสูญเสียจากการตายของปลา 

เช่น การฉีดนํ้า เป็นตน้ 

2 2 4 50 

2) เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้า 1 2 3 37.5 

3) เฝ้าระวงัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่

ใกลเ้คียงเกาะยอ  ท่ีอาจปล่อยนํ้าเสีย

ลงสู่ทะเลสาบสงขลา 

2 - 2 25 

4) ใชใ้นการแจง้เตือนใหแ้ก่กลุ่มผูเ้ล้ียง

ปลาในกระชงั 

2 - 2 25 

5) ใชใ้นการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า เพื่อ

ดูแนวโนม้สถานการณ์คุณภาพนํ้า 

4 - 4 50 

6) ใชใ้นการวางแผนเล้ียงปลาในกระชงั 2 - 2 25 

7) เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพนํ้า  

สาํหรับจดัทาํรายงานสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2 - 2 25 
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ตาราง 7 

การใช้ประโยชน์ข้อมลูการแจ้งเตือนภยั สถานีเกาะยอ 2 เดือนตุลาคม 2555 

ประเดน็พจิารณา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน

(คน) 
ร้อยละ 

ส่วนราชการ 
ผู้นําชุมชน/  

ผู้เลีย้งปลา 

1) เฝ้าระวงัสภาพการดาํรงชีวติของปลา

ในกระชงั เพื่อหาทางป้องกนัและลด

ความสูญเสียจากการตายของปลา เช่น 

การฉีดนํ้า เป็นตน้ 

3 4 7 63.6 

2) เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้า 1 4 5 45.5 

3) เฝ้าระวงัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่

ใกลเ้คียงเกาะยอ  ท่ีอาจปล่อยนํ้าเสียลง

สู่ทะเลสาบสงขลา 

2 1 3 27.3 

4) ใชใ้นการแจง้เตือนใหแ้ก่กลุ่มผูเ้ล้ียง

ปลาในกระชงั 

3 1 4 36.4 

5) ใชใ้นการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า  เพือ่ดู

แนวโนม้สถานการณ์คุณภาพนํ้า 

5 1 6 54.5 

6) ใชใ้นการวางแผนเล้ียงปลาในกระชงั 3 2 5 45.5 

7) เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพนํ้า  

สาํหรับจดัทาํรายงานสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2 1 3 27.3 

8) อ่ืน ๆ - 1 1 9.1 
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ตาราง 8 

การใช้ประโยชน์ข้อมลูการแจ้งเตือนภยั สถานีเกาะยอ 2 เดือนพฤศจิกายน 2555 

ประเดน็พจิารณา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน

(คน) 
ร้อยละ 

ส่วนราชการ 
ผู้นําชุมชน/  

ผู้เลีย้งปลา 

1) เฝ้าระวงัสภาพการดาํรงชีวติของปลา

ในกระชงั เพื่อหาทางป้องกนัและลด

ความสูญเสียจากการตายของปลา 

เช่น การฉีดนํ้า เป็นตน้ 

5 6 11 57.9 

2) เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้า 2 6 8 42.1 

3) เฝ้าระวงัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่

ใกลเ้คียงเกาะยอ  ท่ีอาจปล่อยนํ้าเสีย

ลงสู่ทะเลสาบสงขลา 

4 1 5 26.3 

4) ใชใ้นการแจง้เตือนใหแ้ก่กลุ่มผูเ้ล้ียง

ปลาในกระชงั 

5 1 6 31.6 

5) ใชใ้นการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า เพื่อ

ดูแนวโนม้สถานการณ์คุณภาพนํ้า 

9 1 10 52.6 

6) ใชใ้นการวางแผนเล้ียงปลาในกระชงั 5 2 7 36.8 

7) เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพนํ้า  

สาํหรับจดัทาํรายงานสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

4 1 5 26.3 

8) อ่ืน ๆ 0 1 1 5.3 
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ตาราง 9 

การใช้ประโยชน์ข้อมลูการแจ้งเตือนภยัในเดือนตุลาคม 2555 (สถานีเกาะยอ 1 และ 2) 

ประเดน็พจิารณา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน

(คน) 
ร้อยละ 

ส่วนราชการ 
ผู้นําชุมชน/  

ผู้เลีย้งปลา 

1) เฝ้าระวงัสภาพการดาํรงชีวติของปลา

ในกระชงั เพื่อหาทางป้องกนัและลด

ความสูญเสียจากการตายของปลา 

เช่น การฉีดนํ้า เป็นตน้ 

3 4 7 63.6 

2) เฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้า 2 4 6 54.5 

3) เฝ้าระวงัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่

ใกลเ้คียงเกาะยอ  ท่ีอาจปล่อยนํ้าเสีย

ลงสู่ทะเลสาบสงขลา 

2 1 3 27.3 

4) ใชใ้นการแจง้เตือนใหแ้ก่กลุ่มผูเ้ล้ียง

ปลาในกระชงั 

3 1 4 36.4 

5) ใชใ้นการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า เพื่อ

ดูแนวโนม้สถานการณ์คุณภาพนํ้า 

5 1 6 54.5 

6) ใชใ้นการวางแผนเล้ียงปลาในกระชงั 3 2 5 45.5 

7) เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพนํ้า  

สาํหรับจดัทาํรายงานสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2 1 3 27.3 

8) อ่ืน ๆ 0 1 1 9.1 
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4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

จากการสาํรวจการนาํขอ้มลูการเตือนภยัจากศนูยเ์ตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้ม

ระดบัภาคไปใชป้ระโยชนใ์นการบรรเทา/ลดความเสียหาย โดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่มี

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี  

- ความแน่นอนของเคร่ืองวดัคุณภาพนํ้าบางคร้ังยงัไม่น่ิง 

- ถา้นํ้ามีคุณภาพตํ่า  เกิดมีปัญหาปลาตายจาํนวนมากในช่วงระยะเวลาบาง

เดือน เจา้หนา้ท่ีของรัฐควรนาํปลาไปตรวจวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และใหค้าํแนะนาํผู ้

เล้ียง เพื่อแกปั้ญหาใหช้ดัเจน เพื่อผูเ้ล้ียงไดท้ราบสาเหตุ และวธีิป้องกนัในระยะยาว เพื่อ

ลดการสูญเสียมากกวา่เดิม 

5) การเผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ สาํนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16 โดย

ผูใ้ชบ้ริการสามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

4. การดําเนินการศูนย์เฝ้าระวงัและเตือนภัยมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน ใน

พืน้ทีภ่าคใต้ 

1) ขอ้มูลพื้นฐาน สภาพพื้นท่ีและปัญหา 

เน่ืองจากในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน – กนัยายน  เป็นฤดูแลง้ของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนตอนล่าง  คือ มาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเชีย และในหว้งเวลาน้ี  ใน

ประเทศอินโดนีเชีย บริเวณเกาะสุมาตรา  และเกาะกาลิมนัตนั  จะมีการแผว้ถางพื้นท่ีโดย

การเผาเพือ่ทาํการเกษตร เช่นเดียวกบัภาคเหนือของประเทศไทย  และหว้งเวลาเดียวกนัน้ี

ลมท่ีพดัจะเป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ เม่ือการเผาป่าหรือพื้นท่ีเกษตรในเกาะสุมาตรา

เป็นจาํนวนมาก  และทิศทางลมพดัข้ึนมาตอนบน ทาํใหห้มอกควนัขา้มแดนส่งผล

กระทบมาสู่ภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย  

2) รูปแบบ/วธีิดาํเนินการ/ระยะเวลา  

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16  ใหค้วามสาํคญัในการเฝ้าระวงัสถานการณ์

คุณภาพอากาศ และการใหข่้าวสารต่อสาธารณะท่ีเป็นปัจจุบนั และทุกคนสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูไดต้ลอดเวลา รวมทั้งการเตือนภยักรณีค่าความเขม้ขน้ของมลพษิทางอากาศเกิน
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มาตรฐาน และคุณภาพอากาศเร่ิมจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน เพื่อจะ

ไดท้ราบขอ้เทจ็จริงและไม่ต่ืนตระหนกกบัปัญหาดงักล่าว โดยดาํเนินการดงัน้ี 

(1) สาํนกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จดัส่งขอ้มูล

คุณภาพอากาศใหส้าํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  ก่อนเวลา 

10.00 น. ของทุกวนั ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 24 มิถุนายน 255 6 จนกวา่จะสถานการณ์จะเป็น

ปกติ (ประมาณเดือนสิงหาคม) 

(2) สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 จดัทาํรายงานสถานการณ์หมอกควนั

เป็นรายวนั โดยการรวบรวม และประมวลผลขอ้มูลคุณภาพอากาศ และปริมาณฝุ่ น

ละออง จากกรมควบคุมมลพิษ จาํนวนจุดท่ีเกิดไฟไหม ้( Hotspot) บนเกาะสุมาตรา และ

แผนท่ีการกระจายตวัของหมอกควนั  (Regional Haze Map) จากเวบ็ไซดห์น่วยบริการ

อุตุนิยมวทิยาของประเทศสิงคโปร์ ( Meteorological Service Singapore) ขอ้มูล

อุตุนิยมวทิยา จากเวบ็ไซตข์องกรมอุตุนิยมวทิยา และแจง้เตือนสถานการณ์หมอกควนั

ตามระดบัความรุนแรงของปริมาณฝุ่ นละออง PM

ตาราง 10 

เกณฑ์คุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศ 

10 

ปริมาณฝุ่นละออง PM10 ดชันีคุณภาพอากาศ  

(Air Quality Index) 

 

(µg/m3) 

คุณภาพอากาศ 

   

≤ 40 0-50 ดี 

41-120 51-100 ปานกลาง 

121-350 101-200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

351-420 201-300 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก 

> 420 >300 อนัตราย 

ท่ีมา  :  กรมควบคุมมลพิษ 
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(3) สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 จดัส่งรายงานสถานการณ์หมอกควนั

เป็นรายวนั ใหส้าํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 14 และสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ทาง

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์  

(4) สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 จดัส่งรายงานสถานการณ์หมอกควนั

เป็นรายวนั ใหส้าํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั จาํนวน 9 จงัหวดั 

คือ จงัหวดัสงขลา พทัลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล  ตรัง กระบ่ี และนครศรีธรรมราช

ทางระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(5) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั รายงานต่อผูว้า่

ราชการจงัหวดั และแจง้ขอ้มูลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สาํนกังานประชาสัมพนัธ์

จงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(6) การเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยช่องทางเวบ็ไซดข์องสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 : 0 www.reo16.mnre.go.th  ช่องทาง facebook : 

0www.facebook.com/reo16   

(7) การเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยช่องทางเวบ็ไซดข์องกรมควบคุมมลพิษ : 

0www.reo16.mnre.go.th 

(8) การให้ ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูส่ื้อข่าว อาทิเช่น หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 

หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ หนงัสือพิมพค์ม ชดั ลึก และไทยทีวสีี

ช่อง 3  5  7 และ NBT เป็นตน้ 

3) ผลการดาํเนินงาน 

(1) จดัทาํรายงานสถานการณ์หมอกควนัรายวนั ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเป็น

ปัจจุบนั ตั้งแต่วนัท่ี 24 จนถึงปัจจุบนั (23 กรกฎาคม 2556) จาํนวน 73 ฉบบั โดยมีจาํนวน

วนัท่ีคุณภาพเกินมาตรฐาน จาํนวน 1 คร้ัง (ค่ามาตรฐาน PM10 เฉล่ีย 24 ชัว่โมง เท่ากบั 

120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ จงัหวดันราธิวาส เม่ือ

วนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 

(2) รายงานสถานการณ์หมอกควนัเป็นรายวนั ใหส้าํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคท่ี 14 และสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ทางระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์  

http://www.reo16.mnre.go.th/�
http://www.facebook.com/reo16�
http://www.reo16.mnre.go.th/�
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(3) รายงานสถานการณ์หมอกควนัเป็นรายวนั ใหส้าํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทางระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเป็น 

- จงัหวดัในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 4 

จาํนวน 1 จงัหวดั คือ สุราษฎร์ธานี 

- จงัหวดัในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 

จาํนวน 3 จงัหวดั คือ สตูล กระบ่ี และตรัง   

- จงัหวดัในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 

จาํนวน 5 จงัหวดั คือ พทัลุง สงขลา  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส     

(4) รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพื้นท่ีภาคใตเ้ป็นรายวนั เผยแพร่สู่

สาธารณะ โดยช่องทางเวบ็ไซดข์องสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 : 

0 www.reo16.mnre.go.th  จาํนวน 73 ฉบบั โดยมีผูใ้ชบ้ริการดาวนโ์หลด รายงาน

สถานการณ์หมอกควนัในพื้นท่ีภาคใตร้ายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 24 มิถุนายน 2556 จนถึงปัจจุบนั 

(21 กนัยายน  2557) จาํนวน 10,169 ราย โดยเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 (รายงาน

สถานการณ์หมอกควนัในพื้นท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 2) มีผูใ้ชบ้ริการสูงสุด จาํนวน 962 ราย 

0

ตาราง 11 

สถิติผู้ใช้บริการข้อมลูรายงานสถานการณ์หมอกควนัในพืน้ท่ีภาคใต้ 

รายงาน 
จาํนวนผูใ้ช่บริการ

ขอ้มูล (ราย) 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 1/2556 429 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 2/2556 962 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 3/2556 374 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 4/2556 284 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 5/2556 262 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 6/2556 174 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 7/2556 181 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 8/2556 178 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 9/2556 179 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 10/2556 154 

http://www.reo16.mnre.go.th/�
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ตาราง 12 (ต่อ)  

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 11/2556 116 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 12/2556 134 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 13/2556 138 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 14/2556 148 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 15/2556 165 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 16/2556 135 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 17/2556 123 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 18/2556 156 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 19/2556 124 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 20/2556 129 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 21/2556 127 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 22/2556 113 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 23/2556 124 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 24/2556 109 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 25/2556 117 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 26/2556 117 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 27/2556 115 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 28/2556 139 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 29/2556 125 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 30/2556 141 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 31/2556 121 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 32/2556 106 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 33/2556 95 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 34/2556 104 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 35/2556 106 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 37/2556 87 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 38/2556 108 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 39/2556 89 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 40/2556 84 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 41/2556 86 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 42/2556 76 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 43/2556 76 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 44/2556 89 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 45/2556 98 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 46/2556 101 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 47/2556 99 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 48/2556 99 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 49/2556 91 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 50/2556 96 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 51/2556 100 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 52/2556 83 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 53/2556 88 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 54/2556 95 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 55/2556 93 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 56/2556 96 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 57/2556 68 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 58/2556 81 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 59/2556 83 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 60/2556 93 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 61/2556 96 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 62/2556 125 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 63/2556 136 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 64/2556 201 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 65/2556 132 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 66/2556 110 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 67/2556 98 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 68/2556 90 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 69/2556 110 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 70/2556 99 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 71/2556 107 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 72/2556 137 

รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 73/2556 265 

รวม 10,169 
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(5) รายงานสถานการณ์หมอกควนัเป็นรายวนั เผยแพร่สู่สาธารณะ โดย

ช่องทาง facebook : www.facebook.com/reo16 จาํนวน 73 ฉบบั 

ภาพ 14   การรายงานสถานการณ์หมอกควนัในพืน้ท่ีภาคใต้ผ่าน facebook   

4) ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

(1) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในปัจจุบนั ทาํใหก้าร

เขา้ถึงขอ้มูล และการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทนั

ต่อเหตุการณ์ 

(2) การส่ือสารขอ้มูลหลายช่องทาง ทาํใหส้ามารถนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และครอบคลุมกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

(3) ระบบเครือข่ายการเฝ้าระวงัและเตือนภยั ซ่ึงมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ี

ชดัเจน ทาํใหส้ามารถเตือนภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศนูยศ์นูย์

เฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษทางอากาศในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง  

(5) รูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลวชิาการท่ีแปลงขอ้มูลวชิาการเป็นขอ้มูลท่ี

ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจของกลุ่มผูรั้บบริการท่ีหลากหลาย  

 

http://www.facebook.com/reo16%20จำนวน�
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ขอ้มูลสถานการณ์ไฟไหม/้หมอกควนัจาก   

เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย  
http://www.weather.gov.sg/wip/w
eb/ASMC 
 

 
ขอ้มลูคุณภาพอากาศ 

 

กรมควบคุมมลพษิ สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 16 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่    
   

ส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั 

• รวบรวมขอ้มลูคุณภาพอากาศ 

ขอ้มลูสถานการณ์ไฟไหม/้หมอก

ควนับนเกาะสุมาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา 
• ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูล และ

จดัทาํรายงานสถานการณ์หมอก

ควนัเป็นรายวนั   
• เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผา่น

เวบ็ไซต ์ facebook โทรสาร 

โทรศพัท ์และการใหส้มัภาษณ์

ส่ือมวลชน หนงัสือพิมพ ์

โทรทศัน์ และวิทย ุ  
• การแจง้รายงานไปยงัสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 14 และ 15 
และสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

 
 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสงขลา พทัลุง ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี สตลู ตรัง กระบ่ี และ

นครศรีธรรมราช 
• รายงานขอ้มลูต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
• แจง้ขอ้มูลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 

สาํนกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาํนกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การเผยแพร่

ขอ้มูล

ข่าวสาร 

การแจง้รายงาน

คุณภาพอากาศ แจง้รายงาน

คุณภาพอากาศ 
 

ผงัการทาํงานของศนูยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพษิ 
จากหมอกควนัขา้มแดน ในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง 

ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา โดยกรมอุตุนิยมวทิยา 
http://www.tmd.go.th/ 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 16 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่    
   

ส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั 

• รวบรวมขอ้มลูคุณภาพอากาศ 

ขอ้มลูสถานการณ์ไฟไหม/้หมอก

ควนับนเกาะสุมาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา 
• ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูล และ

จดัทาํรายงานสถานการณ์หมอก

ควนัเป็นรายวนั   
• เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผา่น

เวบ็ไซต ์ facebook โทรสาร 

โทรศพัท ์และการใหส้มัภาษณ์

ส่ือมวลชน หนงัสือพิมพ ์

โทรทศัน์ และวิทย ุ  
• การแจง้รายงานไปยงัสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 14 และ 15 
และสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

 
 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสงขลา พทัลุง ยะลา 

นราธิวาส ปัตตานี สตลู ตรัง กระบ่ี และ

นครศรีธรรมราช 
• รายงานขอ้มลูต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
• แจง้ขอ้มูลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 

สาํนกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาํนกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การเผยแพร่

ขอ้มูล

ข่าวสาร 

การแจง้รายงาน

คุณภาพอากาศ แจง้รายงาน

คุณภาพอากาศ 
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5. การพฒันาและจัดทาํระบบสารสนเทศ เพือ่เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์สํานักงาน

ส่ิงแวดล้อมภาคที ่16 0www.reo16.mnre.go.th 0

1) การจดัทาํและเผยแพร่ฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออก จาํนวน 11 รายการ ไดแ้ก่ คุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลา คุณภาพนํ้าคลองสาขา

ทะเลสาบสงขลา คุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภา คุณภาพนํ้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา คุณภาพ

นํ้าคลองพะวง คุณภาพนํ้าคลองสาํโรง คุณภาพนํ้าแม่นํ้าปัตตานี คุณภาพนํ้าคลองเทพา  

คุณภาพนํ้าแม่นํ้าโก-ลก คุณภาพนํ้าแม่นํ้าสายบุรี คุณภาพนํ้าแม่นํ้าบางนรา มีผูใ้ชบ้ริการ

ขอ้มูล รวม 2,388 คร้ัง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2557) 

 

ภาพ 16  การเผยแพร่ฐานขอ้มลูคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก 

 

 

 

 

 

http://www.reo16.mnre.go.th/�
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ตาราง 12  

สถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมลูคุณภาพนํา้ในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก 

รายการฐานข้อมูล สถิติผู้ใช้บริการข้อมูล (คร้ัง) 

คุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลา 329 

คุณภาพนํ้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา 330 

คุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภา 232 

คุณภาพนํ้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 188 

คุณภาพนํ้าคลองพะวง 172 

คุณภาพนํ้าคลองสาํโรง 251 

คุณภาพนํ้าแม่นํ้าปัตตานี 303 

คุณภาพนํ้าคลองเทพา   121 

คุณภาพนํ้าแม่นํ้าโก-ลก 142 

คุณภาพนํ้าแม่นํ้าสายบุรี 199 

คุณภาพนํ้าแม่นํ้าบางนรา 121 

รวมผูใ้ชบ้ริการ 2,388 
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2) การเผยแพร่รายงานคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ราย

ไตรมาส มีผูใ้ชบ้ริการขอ้มูล รวม 719 คร้ัง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2557) 

ภาพ 17  การเผยแพร่รายงานคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก รายไตรมาส 
 

 
 

ภาพ 18 รายงานคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก รายไตรมาส  
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ตาราง 13  

สถิติผู้ใช้บริการข้อมลูรายงานคุณภาพนํา้ในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนล่างฝ่ังตะวนัออก รายไตรมาส 

รายการ สถิติผู้ใช้บริการข้อมูล (คร้ัง) 

รายงานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออก ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

211 

รายงานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง 

ตะวนัออก ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2556  

133 

รายงานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออก ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

142 

รายงานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ัง

ตะวนัออก ไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 

233 

 

3) การเผยแพร่รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีผูใ้ชบ้ริการขอ้มูล จาํนวน 250 คร้ัง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 

กนัยายน 2557) 

ภาพ 19 การเผยแพร่รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก  
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ภาพ 20 รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออก ปี 2556 

4) การจดัทาํและเผยแพร่ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ 

(1) ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ เพื่อใชส้นบัสนุนงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

กฎกระทรวง มาตรา 80 จาํนวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัยะลา จงัหวดั

ปัตตานี จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสงขลา มีผูใ้ชบ้ริการขอ้มูล จาํนวน 175 คร้ัง (ขอ้มลู ณ 

วนัท่ี 20 กนัยายน 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 21 การเผยแพร่ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 
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ภาพ 22 ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ เพื่อใชส้นบัสนุนงานบงัคบัใชก้ฎหมายตาม

มาตรา 80 

(2) ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ จาํนวน 10 รายการ ไดแ้ก่  คลงันํ้ามนั

เช้ือเพลิง โรงไฟฟ้า การเล้ียงสุกร โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อยท้ิง

อากาศเสีย โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อยท้ิงนํ้าเสีย โรงโม่ บด หรือยอ่ย

หิน ระบบบาํบดันํ้าเสีย สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง เหมืองหิน และอาคารประเภท ก 

ภาพ 23 การเผยแพร่ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ  
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ภาพ 24 ตารางฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ  

 

 

ภาพ 25 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษ 
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ตาราง 14  

สถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมลูแหล่งกาํเนิดมลพิษ 

รายการฐานข้อมูล สถิติผู้ใช้บริการข้อมูล (คร้ัง) 

คลงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 201 

โรงไฟฟ้า 175 

การเล้ียงสุกร 147 

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อย

ท้ิงอากาศเสีย 

619 

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อย

ท้ิงนํ้าเสีย 

627 

โรงโม่ บด หรือยอ่ยหิน 751 

ระบบบาํบดันํ้าเสีย 342 

สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 841 

เหมืองหิน 292 

อาคารประเภท ก 207 

รวมผูใ้ชบ้ริการ 4,202 
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5) การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานี

ตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัมติั จากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั จาํนวน 2 สถานี คือ 

สถานีเกาะยอ 1 บริเวณ หมู่ท่ี 7 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา และสถานีเกาะ

ยอ 2 บริเวณ หมู่ท่ี 9 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง 

 

 

ภาพ 26 การเผยแพร่ขอ้มลูคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั 

 

6) การจดัทาํและเผยแพร่รายงานขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพ

นํ้าอตัโนมติั มีผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลของเดือนตุลาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556 จาํนวน 

1,029 คร้ัง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2557) 
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ภาพ 27 การเผยแพร่รายงานขอ้มลูคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติัรายเดือน 

 

ภาพ 28 รายงานขอ้มลูคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั รายเดือน 
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7) การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพอากาศจากสถานี

ตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบ Realtime จากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุม

มลพิษ จาํนวน 3 สถานี ไดแ้ก่  (1) สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ศาลากลางจงัหวดั

นราธิวาส ( 2) สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา        

(3) สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ สนามโรงชา้งเผอืก จงัหวดัยะลา 

ภาพ 29 การเผยแพร่ขอ้มลูคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบ Realtime 

6. การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภัยมลพษิส่ิงแวดล้อม 

(คุณภาพนํา้)  

การดาํเนินงานเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยั 

ในลกัษณะไตรภาคี(ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน) โดย จดัการ ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติัการ  ประกอบดว้ย  การบรรยาย เร่ือง หลกัการทาํงานของศนูยเ์ตือนภยัมลพษิ

ส่ิงแวดลอ้ม บทบาทของเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางการ

นาํขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากศนูยเ์ตือนภยัไปใชป้ระโยชน์  และการบรรยายและฝึกปฏิบติัการ

เกบ็ตวัอยา่งนํ้าเพือ่การส่งตรวจและการ ตรวจวดัคุณภาพนํ้าอยา่งง่าย แก่กลุ่มเป้าหมาย       
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2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เครือข่ายในพื้นท่ีติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั ตาํบลเกาะยอ 

จาํนวน 1 คร้ัง และกลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ีเส่ียงมลพิษทางนํ้า คลองอู่ตะเภา จาํนวน 1 คร้ัง 

คร้ังท่ี 1 การประชุมเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือน

ภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม วนั จนัทร์ท่ี 26 มีนาคม 2555  ณ  สาํนกัสงฆค์ลองประตู หมู่ท่ี ๘ 

ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เครือข่ายในพื้นท่ีติดตั้ง

สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั ตาํบลเกาะยอ จาํนวน 54 คน 

คร้ังท่ี 2 การประชุมเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือน

ภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม วนัพุธ ท่ี 28 มีนาคม 2555  ณ ศาลาอเนกประสงค ์หมู่ท่ี 3 ตาํบล

เกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายใน พื้นท่ีเส่ียง

มลพษิทางนํ้า คลองอู่ตะเภา จาํนวน 73 คน 

สาระการประชุม 

1) ความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศนูยเ์ตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มอบหมายใหส้าํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคทั้ง 16 แห่ง 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้าทัว่ประเทศ ทาํหนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวงัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อป้องกนั จดัการและเตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้มใหท้นัต่อเหตุการณ์และ

ต่อเน่ือง โดยสาํนกังานปลดักระทรวงฯ ไดส้นบัสนุนการพฒันาศนูยเ์ตือนภยัมลพิษทาง

นํ้า โดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมระบบเตือนภยัท่ีทนัสมยั ใหส้ามารถแจง้เตือนภยัคุณภาพ

นํ้าก่อนการเกิดเหตุการณ์  และสามารถใชข้อ้มูลเพื่อจดัการและป้องกนัปัญหาได้

ทนัท่วงที  ซ่ึงสามารถป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

ในปี 2551 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ไดติ้ดตั้งเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพ

นํ้าอตัโนมติัเพื่อการเตือนภยั บริเวณวดัคลองแห อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย

เช่ือมโยงคุณภาพนํ้าจากเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าเขา้สู่ระบบฐานขอ้มลูของกรมควบคุม

มลพิษ ต่อมาในปี 2552 สาํนกังานฯ ไดย้า้ยเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติัท่ีติดตั้งท่ีวดั

คลองแหมาติดตั้งยงั หมู่ท่ี 7 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  รวมทั้งไดติ้ดตั้ง

เคร่ืองเพิ่มเติมอีก 1 เคร่ือง บริเวณคลองนาทบั ณ หมู่ท่ี 5  บา้นมา้งอน ตาํบลนาทบั อาํเภอ
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จะนะ จงัหวดัสงขลา  รวมทั้งไดด้าํเนินการจดัทาํศนูยป์ฏิบติัการเตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

(War Room) เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูคุณภาพนํ้า ผา่นเวบ็ไซดข์องสาํนกังาน  ฯ 

(www.reo16.mnre.go.th) พร้อมทั้ง ไดมี้การเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายเป้าหมายในพื้นท่ี

ท่ีติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัฯ สาํหรับการนาํขอ้มูลการแจง้เตือนเตือนภยัไปใชป้ระโยชน ์จาํนวน 

10 เครือข่าย  

ในปี 2554 สาํนกังานฯ ไดย้า้ยเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าฯจากบริเวณคลอง

นาทบั มาติดตั้งบริเวณทะเลสาบสงขลา หมู่ 9 ตาํบลเกาะยอ เน่ืองจากเจา้ของกระชงัปลา

บริเวณท่ีติดตั้งเดิมจะยกเลิก การเล้ียงปลาบริเวณดงักล่าว  และไดด้าํเนินการจดัการ

ประชุมกลุ่มเครือข่ายศนูยเ์ตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 2 คร้ัง เพือ่ช้ีแจงการ

ดาํเนินงานของศนูยเ์ตือนภยั และแนวทางการนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน ์แก่กลุ่ม

ประชาชนและเครือข่ายศนูยเ์ตือนภยัท่ีอยูใ่กลเ้คียงสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั  

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการศนูยเ์ตือนภยัมลพิษทางนํ้า คือ  

(1) เพือ่ใหมี้ศนูยป์ฏิบติัการเตือนภยั สาํหรับการเฝ้าระวงั แจง้เตือนวกิฤติ

คุณภาพนํ้า ใหส้ามารถแจง้เตือนภยัคุณภาพนํ้าก่อนการเกิดเหตุการณ์  และสามารถใช้

ขอ้มูลเพื่อจดัการและป้องกนัปัญหาไดท้นัท่วงที  ซ่ึงสามารถป้องกนัมิใหเ้กิดความ

เสียหายและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

(2) เพือ่ใหมี้คุณภาพนํ้าท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับแจง้เตือนภยั

คุณภาพนํ้า เพื่อลดความสูญเสียดา้นรายไดจ้ากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า และเป็นขอ้มูล

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบกิจการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาน

ประกอบการท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ นาํไปใชใ้นการบริหารจดัการเพื่อ

ควบคุมการปล่อยสารอาหารและมลพษิลงสู่แหล่งนํ้า  

(3) เพื่อใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ

ดานส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะพื้นท่ีมีความเส่ียงดา้นมลพิษ 

2) หลกัการทาํงานของศนูยเ์ตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

ไดมี้การติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั จาํนวน 2 สถานี  ณ หมู่ท่ี 7  

บา้นป่าโหนด และ หมู่ท่ี 9 บา้นสวนใหม่  ตาํบลเกาะยอ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา ซ่ึงศนูย์

เตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม มีหลกัการทาํงานมีขั้นตอนการทาํงาน 4 ขั้นตอนหลกั คือ การ

http://www.reo16.mnre.go.th/�
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ตรวจวดัคุณภาพนํ้า  การจดัเกบ็และส่งขอ้มูล  การเผยแพร่ขอ้มูล และการใชง้านเพื่อการ

เตือนภยั  โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) การตรวจวดัคุณภาพนํ้า  :  เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั  จะมีชุด

ควบคุมการทาํงาน สั่งงานใหเ้คร่ืองสูบนํ้าทาํการสูบตวัอยา่งนํ้าข้ึนมาตรวจวดัในตูส้ถานี  

ทุกๆ 30 นาที  โดยมีพารามิเตอร์ท่ีตรวจวดัได ้5 พารามิเตอร์ คือ อุณหภูมินํ้า  ออกซิเจน

ละลาย  ความเป็นกรด-ด่าง  และการนาํไฟฟ้า และค่าความเคม็   

(2) การจดัเกบ็และส่งขอ้มลู  : ขอ้มลูผลการตรวจวดัจะเกบ็บนัทึกอยูใ่น  

Data logger  ภายในชุดควบคุมการทาํงาน ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้6,144 คร้ัง (คิด

เป็น 128 วนั) และสามารถเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ไดโ้ดยตรงเพือ่ดูขอ้มลูต่าง ๆ  ขอ้มลู

คุณภาพนํ้าท่ีบนัทึกแต่ละคร้ัง ไดก้าํหนดใหส่้งไปจดัเกบ็ยงัคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยผา่น

เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

(3) การเผยแพร่ขอ้มลู : ขอ้มลูคุณภาพนํ้าท่ีจดัเกบ็อยูใ่นคอมพวิเตอร์แม่

ข่ายสามารถเรียกดูไดผ้า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 

(www.reo16.mnre.go.th)  ภายใตห้วัขอ้ “ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า

อตัโนมติั” (www.reo16monitor.mnre.go.th)  

(4) การใชง้านเพือ่การเตือนภยั : เม่ือคุณภาพนํ้าผดิปกติ ชุดควบคุมการ

ทาํงานจะสั่งงานใหส่้งขอ้มูลเพื่อแจง้เตือนภยั 3 ช่องทาง คือ เตือนภยัโดยสญัญาณไฟท่ี

ดา้นหนา้สถานีเตือนภยัผา่น SMS บนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  และเตือนภยัผา่นอีเมล ์

ดงัน้ี    

- การเตือนภยัโดยสัญญาณไฟท่ีดา้นหนา้สถานี 

- เตือนเป็นสัญญาณไฟกระพริบ ณ ตูส้ถานี ใหป้ระชาชนในบริเวณ

ใกลเ้คียงสามารถมองเห็นได ้แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัเตือนภยั -  ไฟเหลืองกระพริบ  และ

ระดบัวกิฤต – ไฟสีแดงกระพริบ 

- การเตือนภยัผา่น SMS บนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เตือนภยัโดย

ส่งขอ้มลูคุณภาพนํ้าเป็นขอ้ความสั้น หรือ SMS  ไปยงัโทรศพัทมื์อถือกลุ่มเป้าหมาย/

เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

http://www.reo16.org@mnre.go.th/�
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- การเตือนภยัผา่นอีเมล ์ เตือนภยัโดยการส่งขอ้มลูคุณภาพนํ้า ไปยงั

อีเมลข์องกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

3) บทบาทของเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้มและแนว

ทางการนาํขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากศนูยเ์ตือนภยัไปใชป้ระโยชน์ 

 ศนูยเ์ตือนภยั สามารถตั้งค่าระดบัคุณภาพนํ้าท่ีจะแจง้เตือนภยัได ้2 ระดบั 

คือ ระดบัเตือนภยั (สัญญาณไฟดา้นหนา้สถานีตรวจวดัเป็นสีเหลือง)  และระดบัวกิฤต 

(สัญญาณไฟดา้นหนา้สถานีตรวจวดัเป็นสีแดง) ซ่ึงสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ได้

กาํหนดพารามิเตอร์ท่ีจะใหแ้จง้เตือนภยัไวเ้พยีงพารามิเตอร์เดียว คือ ปริมาณออกซิเจน

ละลายนํ้า ( DO)  โดยกาํหนดระดบัเตือนภยัท่ี ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าต ํ่ากวา่ 3 

มิลลิกรัม/ลิตร และระดบัวกิฤตท่ีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าต ํ่ากวา่ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

ตามลาํดบั  การแจง้เตือนภยัเป็นขอ้ความสั้นเขา้โทรศพัทมื์อถือ ไดมี้การแจง้เตือนภยัแก่

เครือข่ายเป้าหมาย ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํ

ชุมชน กลุ่มประชาชนผูเ้ล้ียงปลาในประชงั และสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี จาํนวน ๑๓ 

ราย ซ่ึงเครือข่ายฯ มีหนา้ท่ีในการแจง้ขอ้มูลคุณภาพนํ้าแก่ภาคประชาชนในพื้นท่ี 

  สาํหรับขอ้มูลคุณภาพนํ้าจากศนูยเ์ตือนภยั สาํนกังานฯ ไดท้าํการเผยแพร่ผา่น

เวบ็ไซตข์องสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (0www.reo16.mnre.go.th) ภายใตห้วัขอ้ 

“ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอตัโนมติั   (0www.reo16monitor.mnre.go.th)  ไปใช้

ประโยชน ์โดยนาํเสนอวธีิการตรวจสอบขอ้มลูคุณภาพนํ้าทุกคร่ึงชัว่โมงและขอ้มลู

คุณภาพนํ้ารายวนั รวมทั้งการบนัทึกค่าคุณภาพนํ้าจากศนูยเ์ตือนภยัไปใชป้ระโยชน ์ใน

รูปแบบไฟลโ์ปรแกรมเอกเซล 

0

4) การเกบ็ตวัอยา่งนํ้าเพือ่การส่งตรวจ การตรวจวดัคุณภาพนํ้าอยา่งง่าย 

(1) การเกบ็ตวัอยา่งนํ้า 

การเกบ็ตวัอยา่งนํ้า คือ การไปเกบ็นํ้ามาจากท่ีท่ีตอ้งการ เช่น แม่นํ้าลาํ

คลอง หรือหนองบึงต่างๆ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีถือวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพราะจาํเป็น

จะตอ้งเกบ็นํ้าตวัอยา่งเพือ่ใหเ้ป็นตวัแทนท่ีดีท่ีจะทาํใหผ้ลการตรวจวดัคุณภาพมีความ

คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ในการวเิคราะห์คุณภาพนํ้า  

http://www.reo16.org@mnre.go.th/�
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  สาํหรับหลกัสาํคญัในการกาํหนดจุด ตอ้งเป็นจุดท่ีเกบ็ตวัอยา่งนํ้าใหไ้ด้

เป็นตวัแทนท่ีดีของนํ้าทั้งหมด ดงันั้น จึงควรพิจารณาอยา่งดีและกาํหนดจุดเกบ็ตวัอยา่ง

ลงในแผนท่ีก่อนไปทาํการเกบ็ตวัอยา่งทุกคร้ัง โดยพิจารณาในประเดน็หลกัๆคือ 

- แม่นํา้ – ลาํธาร เป็นบริเวณท่ีกระแสนํ้ามีการไหลสมํ่าเสมอมีลกัษณะ

การผสม กลมกลืนกนัอยา่งดีของนํ้า  ไม่เป็นคุง้นํ้า (โคง้นํ้า ) ไม่มีส่ิงกีดขวางจนทาํให้

คุณภาพนํ้าไม่สมํ่าเสมอ เช่น มีโขดหินเป็นจาํนวนมาก 

- แหล่งนํา้น่ิงท่ัวไป เป็นบริเวณทางเขา้-ออกของนํ้า บริเวณท่ีมีการใช้

ประโยชนห์รืออาจเกิดมลพิษ หรือบริเวณต่างๆท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะในแหล่งนํ้า กรณีการ

ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดผลกระทบท่ีเกิดจากแหล่งมลพิษต่าง ๆ ควรเลือกจุดท่ีอยูท่า้ยนํ้า

ห่างจากจุดปล่อยนํ้าท้ิงและเป็นจุดท่ีไดผ้สมกลมกลืนกบัในแหล่งนํ้าแลว้(จุดท่ีนํ้าท้ิงผสม

กบันํ้าในแหล่งนํ้า)  

- ควรทาํการเกบ็ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 2 จุด คือ เหนือจุดระบายนํ้าท้ิงท่ี

ไม่ไดรั้บผลกระทบจากมลพษิ และใตจุ้ดระบายนํ้าท้ิงบริเวณท่ีนํ้าท้ิงผสมกลมกลืนพอดี

กบันํ้าในแหล่งนํ้า เพือ่การเปรียบเทียบ 

(2) การตรวจวดัคุณภาพนํ้าอยา่งง่าย 

การตรวจวดัคุณภาพนํ้าอยา่งง่าย โดยทาํการตรวจวดัค่าออกซิเจน

ละลายนํ้า เพื่อใหท้ราบคุณภาพของแหล่งนํ้าในเบ้ืองตน้  

ค่าออกซิเจนละลายนํ้า ( Dissolved Oxygen , DO) คือ ปริมาณ

ออกซิเจน(ก๊าซท่ีมีประโยชนต่์อการหายใจและการเผาไหม)้ ท่ีละลายในนํ้า  โดยทัว่ไป

ออกซิเจนจะเป็นก๊าซท่ีละลายนํ้าไดน้อ้ยมาก ในแหล่งนํ้าท่ีสะอาด ในบรรยากาศปกติ

ทัว่ไป จะมีค่าออกซิเจนละลายนํ้า สูงสุดประมาณ 7-8 มิลลิกรัมต่อลิตร  ความสาํคญัของ

ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า ไดแ้ก่ ค่าออกซิเจนละลายนํ้า มีความสาํคญัในการรักษาสภาวะ

หรือคุณภาพของแหล่งนํ้านั้นใหเ้หมาะสม กบัการเจริญเติบโตของปลาและสตัวน์ํ้าอ่ืนๆ 

และค่าออกซิเจนในปริมาณท่ีพอเหมาะ จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถา้ค่า

ออกซิเจนละลายนํ้าในแหล่งนํ้ามีนอ้ยเกินไป ปลาและสัตวน์ํ้าอ่ืนๆ กไ็ม่สามารถอาศยัอยู่

ได ้และตายในท่ีสุด เพราะขาดออกซิเจนสาํหรับการหายใจ ค่าออกซิเจนละลายนํ้า มี
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ความสาํคญัในการรักษาสภาวะหรือคุณภาพของแหล่งนํ้านั้นใหเ้หมาะสมกบัการยอ่ย

สลายส่ิงสกปรกหรือฟอกตวัเองใหบ้ริสุทธ์ิ 

ทั้งน้ี เพราะแหล่งนํ้าตามธรรมชาติจะรับเอาส่ิงสกปรกจากท่ีต่างๆ ซ่ึง

ในแหล่งนํ้ามีส่ิงมีชีวติเลก็ๆพวกจุลินทรีย ์ท่ีจะยอ่ยสลายส่ิงสกปรกเหล่าน้ี โดยใช้

ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า ไปยอ่ยสลายใหส่ิ้งสกปรกกลายเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีไม่มี

อนัตรายและไม่มีกล่ินเหมน็ ถา้ยิง่มีส่ิงสกปรกมาก ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ากจ็ะยิง่

ลดลงและเม่ือแหล่งนํ้านั้นมีออกซิเจนละลายนํ้านอ้ย หรือไม่มี การยอ่ยสลายส่ิงสกปรก

จะเกิดข้ึนโดยจุลินทรียท่ี์ไม่ใชอ้อกซิเจน ทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีกล่ินเหมน็ ดงันั้น 

จึงพบวา่แหล่งนํ้าใดมีกล่ินเหมน็ หรือเป็นสีดาํ ค่าออกซิเจนละลายนํ้าจะนอ้ยมาก หรือ

เป็นศนูย ์

ดว้ยเหตุน้ี จึงมีความจาํเป็นตอ้งกาํจดัสารสกปรกในนํ้าเสียก่อนปล่อยลง

สู่แหล่งนํ้าหรือแม่นํ้าลาํธาร เพื่อมิใหแ้ม่นํ้าลาํธารตอ้งรับความสกปรกมากเกินไป จนไม่

สามารถฟอกตวัเองใหบ้ริสุทธ์ิ เพราะออกซิเจนท่ีละลายนํ้ามีจาํกดั 

 



บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

1. จากการเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีภาคใตพ้บวา่

คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างฝ่ังตะวนัออกมีแนวโนม้ดีข้ึน ดงัน้ี 

1.1. คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

1.1.1. ทะเลสาบสงขลา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นท่ี

ทะเลสาบสงขลา 15 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และเม่ือ

พิจารณาคุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลาในปี 255 6 กบัปี 2554 และ 255 5 พบวา่คุณภาพนํ้า

ทะเลสาบสงขลา ในปี 2556 มีแนวโนม้ดีข้ึน โดยมีสัดส่วนจุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าท่ีอยูใ่น

เกณฑดี์และพอใชร้้อยละ 46  

1.1.2. ลาํคลองสาขาต่างๆ 

1) ลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาจากการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าลาํคลองสาขาทะเลสาบสงขลา จาํนวน 30 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้า

โดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และเม่ือพิจารณาคุณภาพนํ้าแต่ละลาํคลองสาขาพบวา่ ลาํ

คลองสาขาท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์และพอใชส่้วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง ส่วน

ลาํคลองสาขาท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา 

เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าในปี 255 6 กบัปี 2554 และ 2555 พบวา่คุณภาพนํ้าลาํคลองสาขา

ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ในปี 255 5 มีแนวโนม้เส่ือมโทรมลง โดยในปี 2556 พบจุด

ตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์กณฑดี์และพอใชเ้พยีงร้อยละ 26  

2) คลองอู่ตะเภา และลาํคลองสาขาคลองอู่ตะเภา จากการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภา 21 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์

เส่ือมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละเส่ือมโทรม และเม่ือพิจารณา

คุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภาและลาํคลองสาขาคลองอู่ตะเภาในปี 2556 กบัปี 2554 และ 2555
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พบวา่ คุณภาพนํ้าในปี 2556 มีแนวโนม้ดีข้ึนโดยในปี 2556 พบจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้า

อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมร้อยละ 84 

3) คลองพะวง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองพะวง 

จาํนวน 5 จุดตรวจวดั ตั้งแต่ปี 255 4 - 2556 พบวา่คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑ์

เส่ือมโทรม 

4) คลองสาํโรง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองสาํโรง 

จาํนวน 5 จุดตรวจวดั ตั้งแต่ปี 255 5 - 2556 พบวา่คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑ์

เส่ือมโทรมมาก   

1.2. คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าปัตตานี 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าปัตตานี จาํนวน 5 จุด

ตรวจวดั  พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้า

ปัตตานี ในปี 2556 กบัปี 2554 และ 2555 พบวา่ คุณภาพนํ้าในปี  2556  มีแนวโนม้ดีข้ึน

โดยในปี 2556 พบจุดตรวจวดัท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชร้้อยละ 40 

1.3. คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก  

1.3.1. คลองเทพาจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองเทพา

จาํนวน 2 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยเม่ือพจิารณา

คุณภาพนํ้าในปี 255 6 และ 255 5กบัปี 255 4 พบวา่คุณภาพนํ้ามีแนวโนม้ดีข้ึน โดยในปี 

2556 คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละเส่ือมโทรมเท่ากนั ร้อยละ 50 

1.3.2. แม่นํ้าสายบุรี จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแม่นํ้าสายบุรี 

จาํนวน 4 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าทุกจุดตรวจวดัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม โดยเม่ือ

พิจารณาคุณภาพนํ้าในปี 255 6กบัปี 255 5และปี 255 4 พบวา่คุณภาพนํ้ามีแนวโนม้ดีข้ึน 

โดยในปี 2556 คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 25  

1.3.3. แม่นํ้าโก-ลก จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแม่นํ้าโก-ลก 

จาํนวน 6 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และเม่ือพจิารณา

คุณภาพนํ้าแม่นํ้าโก-ลก ในปี 2556 กบัปี 2554 และ 2555 พบวา่ คุณภาพนํ้าในปี 2556 มี

แนวโนม้ดีข้ึนโดยปี 2556 คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละเส่ือมโทรมเท่ากนัร้อยละ 50 
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1.3.4. คุณภาพนํ้าแม่นํ้าบางนรา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า

แม่นํ้าบางนรา จาํนวน 2 จุดตรวจวดั พบวา่คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และ

เม่ือพจิารณาคุณภาพนํ้าในปี 255 6และปี 2555กบัปี 2554 พบวา่คุณภาพนํ้าในปี 255 6 มี

แนวโนม้ดีข้ึน โดยในปี 2555 และปี 2556 ทุกจุดตรวจวดัมีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ 

2. การเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัคุณภาพนํ้า บริเวณเกาะยอ ระหวา่งเดือนตุลาคม 

2554 -เดือนมีนาคม 2556 (เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพนํ้าแบบอตัโนมติัชาํรุด ทั้ง 2 สถานี 

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 และไม่มีงบประมาณในการซ่อมบาํรุง)พบวา่มีการแจง้เตือนภยั 

รวม 11 คร้ังโดยสถานีเกาะยอ 1 มีการแจง้เตือนภยัในเดือนตุลาคม 2555 จาํนวน 7 คร้ัง 

สถานีเกาะยอ 2 มีการแจง้เตือนภยัในเดือนตุลาคม 2554 จาํนวน 3 คร้ัง และในเดือน

พฤศจิกายน 2555 จาํนวน 1 คร้ัง และพบวา่กลุ่มเป้าหมายไดมี้การนาํขอ้มูลการเตือนภยั

จากศนูยเ์ตือนภยัมลพษิส่ิงแวดลอ้ม ไปใช้ประโยชน ์ร้อยละ 100 โดยประเดน็ท่ีมีการ

นาํไปใชป้ระโยชนม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ การนาํขอ้มูลไปใชใ้นการเฝ้าระวงัสภาพการ

ดาํรงชีวติของปลาในกระชงั เพื่อหาทางป้องกนัและลดความสูญเสียจากการตายของปลา  

รองลงมา ไดแ้ก่ การใชใ้นการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า เพื่อดูแนวโนม้สถานการณ์คุณภาพ

นํ้า การใชใ้นการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าและการใชใ้นการวางแผนเล้ียงปลา

ในกระชงั  

3. การเฝ้าระวงัและเตือนภยัมลพิษจากหมอกควนัขา้มแดนในพื้นท่ีภาคใต ้พบวา่

ในปี 2556 เร่ิมพบแนวโนม้การเพิ่มสูงข้ึนของจุดท่ีเกิดไฟไหม ้( Hotspot)ทางตอนกลาง

ของเกาะสุมาตรา จนมีจาํนวนเกิน 100 จุด ในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556 และจากอิทธิพล

ของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ทาํใหค้วนัถูกพดัไปยงัประเทศสิงคโปร์ ช่องแคบมะละกา 

ตอนใตข้องประเทศมมาเลเซีย และทะเลจีนใต ้ปริมาณฝุ่ นละอองในประเทศสิงคโปร์ 

และมาเลเซียอยูใ่นระดบัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  ส่วนในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างของ

ประเทศไทย ไดรั้บผลกระทบจากหมอกควนัขา้มแดนตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2556 

หลายจงัหวดัในภาคใตต้อนล่างเกิดสภาพฟ้าหลวั มีหมอกควนัปกคลุม โดยปริมาณฝุ่ น
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ละอองขนาดเลก็บริเวณอาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส มีค่าสูงสุด 135 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2556และพบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองขาดเลก็ มีค่าเกิน

มาตรฐานเพียง 1 วนั ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ( วนัท่ี 24 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 6 

กนัยายน 2556) ท่ีไดมี้การจดัทาํรายงานสถานการณ์หมอกควนัในพื้นท่ีภาคใตร้ายวนั 

เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ซ่ึงพบวา่มีการใชบ้ริการขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตส์าํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16จาํนวน10,169คร้ัง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2556) โดยเม่ือวนัท่ี 

25 มิถุนายน 2556 (รายงานสถานการณ์หมอกควนัในพื้นท่ีภาคใต ้ฉบบัท่ี 2) มี

ผูใ้ชบ้ริการสูงสุด จาํนวน962 ราย 

 จากการดาํเนินงาน การเฝ้าระวงัและเตือนภยัคุณภาพนํ้า และอากาศในพื้นท่ี

ภาคใต ้พบวา่มีการนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

และการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งมีการ

พฒันาระบบการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหมี้การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีป้องกนัปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติัตลอดจนเพื่อใหป้ระชาชน

อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ข้อเสนอแนะ 

1. กรมควบคุมมลพิษ ควรมีการติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติัเพิ่มข้ึน

ในแหล่งนํ้าท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหามลพิษทางนํ้า 

2. ควรพจิารณาการเช่ือมโยงขอ้มลูคุณภาพนํ้าจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าของ

กรมทรัพยากรนํ้าท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเขา้สู่ระบบการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัเพื่อเป็นการบูร

ณาการฐานขอ้มูลดา้นคุณภาพนํ้าของหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม และทาํใหมี้การใชป้ระโยชนข์อ้มูลการเฝ้าระวงัและเตือนภยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้มมากและครอบคลุมพื้นท่ียิง่ข้ึน 
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3. กรมควบคุมมลพิษ ควรมีการติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเพิ่มข้ึนใน

พื้นท่ีภาคใตต้อนล่างเพิ่มเติมใหค้รอบคลุมทุกจงัหวดัในพื้นท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี 

และพทัลุง  

4. การสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเพยีงพอในการดูแลรักษา ระบบเฝ้าระวงัและ

เตือนภยัมลพิษ เพือ่ใหร้ะบบฯ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี

เน่ืองจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้าอตัโนมติั ตั้งอยู ่ณ ตาํบลเกาะยอ ซ่ึงมีความเคม็เขา้ถึง 

ทาํใหอุ้ปกรณ์ชาํรุดเสียหายไดง่้าย ตลอดจนอุปกรณ์วดัค่าคุณภาพนํ้าต่างๆไดแ้ก่ ค่า

ออกซิเจนละลายค่าความเป็นกรด-ด่างค่าความนาํไฟฟ้าและค่าอุณหภูมิ อุปกรณ์เหล่าน้ีมี

อายกุารใชง้านข้ึนอยูก่บัสภาพของแหล่งนํ้าเพือ่ยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์จะตอ้งมี

บุคลากรเขา้ไปตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ควรมีการ เสริมสร้างความรู้ และพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มใหค้รอบคลุมพื้นท่ีปัญหา และมีกลไกการแจง้เตือนภยัผา่นเครือข่ายและการ

แจง้ขอ้มลูการลกัลอบปล่อยนํ้าเสียลงแหล่งนํ้า 

6. ควรมีการ เสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

เตือนภยัและการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งรวมทั้ง ผูป้ระกอบการและประชาชนโดยผา่นส่ือต่างๆอยา่งเป็นระบบรวมทั้ง

การกวดขนัใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งจริงจงั 

7. ควรมี การเตรียมความพร้อม แก่ บุคลากรในการดูแลศนูยเ์ตือนภยัมลพษิ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในดา้นการใชง้านโปรแกรมระบบ

คอมพวิเตอร์ต่างๆโดยจะตอ้งมีความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมดว้ยเพือ่ใหส้ามารถ

ดาํเนินการ และดูแลรักษาระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. เพื่อประโยชนใ์นการเฝ้าระวงัและเตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ควรมีการ

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการเฝ้าระวงัและเตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่เจา้หนา้ท่ี

ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งรูปแบบของการเฝ้าระวงัและเตือน

ภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม วธีิการเฝ้าระวงัและเตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ถึงขอ้มูลการเฝ้า

ระวงัและเตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการใชป้ระโยชนข์อ้มลูการเฝ้าระวงัและเตือนภยั

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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9. ควรมีการสร้างระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัและเตือนภยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะการส่ือสารสองทาง ระหวา่งสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค และ

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ืงแวดลอ้มจงัหวดั เพื่อการเขา้ถึง และการจดัการ

ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั (update) ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดาํเนินงานการ

แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใหก้บัสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ซ่ึง

ปัจจุบนัเป็นกลไกสาํคญัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการแกไ้ข

ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี 

10. ควรเสริมสร้างความรู้  และส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  และชุมชน  มีขีดความสามารถในการติดตามตรวจวดัคุณภาพนํ้า เพือ่เป็น

เครือข่ายในการเฝ้าระวงัและ ประเมินสถานการณ์คุณภาพนํ้าไดด้ว้ยตนเอง เพือ่ใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการบริหารจดัการคุณภาพนํ้าในทอ้งถ่ินของตนเองไดท้นัต่อเหตุการณ์ และมี

ประสิทธิภาพ 

11. ในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพนํ้า ควรมีการจดัการโดยการลดและควบคุมการ

ระบายมลพิษอนัเน่ืองมาจากแหล่งกาํเนิดประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ชุมชน เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม โดยใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การ

เฝ้าระวงั ติดตาม ส่งเสริม และสนบัสนุนใหแ้หล่งกาํเนิดมลพิษ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ดาํเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน หรือเกณฑท่ี์กาํหนด รวมทั้ง การ

เผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะ 

12. ควรมีการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัในการดูแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี การดาํเนินการระบบการจดัการ

มลพิษ การจดัทาํรายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี เป็นตน้ 
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ก. มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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1. มาตรฐานคุณภาพนํา้แหล่งนํา้ผวิดิน  

ตารางมาตรฐานคุณภาพนํา้แหล่งนํา้ผิวดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ธ    =  ธรรมชาติ 

 ธ’ =  อุณหภูมิของนํ้ าจะตอ้งไม่สูงกวา่อุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3องศาเซลเซียส 

 * =  นํ้าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCO3

 

 ไม่เกินกวา่ 100มิลลิกรัมต่อลิตร  

** =  นํ้าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCO3

 

 เกินกวา่ 100มิลลิกรัมต่อลิตร 

P =  ค่าเปอร์เซนตไ์ทลท่ี์ 20จากจาํนวนตวัอยา่งนํ้ าทั้งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 20 
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 P =  ค่าเปอร์เซนตไ์ทลท่ี์80 จากจาํนวนตวัอยา่งนํ้ าทั้งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 80 

 < =  ไม่นอ้ยกวา่ 

 > =  ไม่มากกวา่ 

 - =  ไม่ไดก้าํหนด 

การแบ่งประเภทแหล่งนํา้ผวิดนิ 

ประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ แหล่งนํ้ าท่ีคุณภาพนํ้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมทุกประเภท และ

สามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

   การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 

   การขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวติระดบัพ้ืนฐาน 

   การอนุรักษร์ะบบนิเวศน์ของแหล่งนํ้ า 

ประเภทท่ี 2ไดแ้ก่ แหล่งนํ้ าท่ีไดรั้บนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน ์เพ่ือ 

   การอุปโภคและบริโภค โดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผา่นกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพนํ้ าทัว่ไปก่อน 

   การอนุรักษส์ตัวน์ํ้ า 

   การประมง 

   การวา่ยนํ้ าและกีฬาทางนํ้ า 

ประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ แหล่งนํ้ าท่ีไดรั้บนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชนเ์พ่ือ 

  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ า

ทัว่ไปก่อน 

   การเกษตร 

ประเภทท่ี 4ไดแ้ก่ แหล่งนํ้ าท่ีไดรั้บนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชนเ์พ่ือ 

การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผา่นกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพนํ้ าเป็นพิเศษก่อน  

   การอุตสาหกรรม 

ประเภทท่ี 5ไดแ้ก่ แหล่งนํ้ าท่ีไดรั้บนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชนเ์พ่ือการคมนาคม  

 

แหล่งท่ีมา  :ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี8 ลงวนัท่ี 20 มกราคม  พ.ศ. 2537เร่ืองกาํหนด

มาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าผวิดินออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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2. มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

กาํหนดไวด้งัน้ี 

ตารางมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

สารมลพษิ ค่าเฉลีย่ความ

เข้มข้นในเวลา 

ค่ามาตรฐาน ที่มา 

1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 1 ชัว่โมง 30 ppm 1. 

8 ชัว่โมง 9 ppm 

2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2 1 ชัว่โมง ) 170 ppb 1,3,4 

3. ก๊าซโอโซน (O3 1 ชัว่โมง ) 100 ppb 1,3 

4. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 1 ชัว่โมง ) 300 ppb 1,2 

5. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชัว่โมง 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร 1,2 

 

ท่ีมา :  1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 52ง. วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 253 

2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2547  

 3.ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 28 (พ.ศ. 2550) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  

4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 

2552  

  

 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง�
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง�
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง�
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง�
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง�
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง�
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง�
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง�


 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ขอ้มลูคุณภาพนํ้า 
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ค. รายงานการประชุมเสริมสร้าง 

และพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงั 

และเตือนภยัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม  
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รายงานการประชุมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวัง 
และเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดลอม  
วันจันทรท่ี 2๖ มีนาคม 2555 

ณ สํานักสงฆคลองประตูหมูท่ี๘ตําบลพะตงอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา 

1. 
ผูเขาประชุม   

นายวิกรม เดชหนู นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาการพิเศษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

2. นายวิเชียร ทองดวง วิศวกรชํานาญการ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

3. นายสันติ  จนัทโณ รองนายก ทต.พะตง 

4. นายภณูฐัปพน หนูบม เจาหนาท่ีสาธารณสุข ทต. พะตง 

5. นายสมคิด เทพรตัน พนักงานเทศบาล ทต.พะตง 

6. นางสาวันวิสาร สวนอินทร ผูชวยนักพัฒนาชุมชน อบต.พะตง 

7. นางสุภากรณ อักษรทอง เจาพนักงานธุรการ อบต.พะตง 

8. นางสาวแพน แกวภกับุญ เจาหนาท่ี อบต.พะตง 

9. นายอนันต วรรณสมาน ปลดั อบต.พะตง อบต.พะตง 

10. นายกฤษณพงศ อุดมรัตน หน.สวน/ยธก. อบต.พะตง 

11. นายธีรเดช จํารูญวรรธนะ นิตกิร อบต.พะตง 

12. นายมดอลี สุขสวัสดิ์ ผูใหญบาน ม.8 ต.พะตง อ.หาดใหญ สงขลา 

13. นางสาวเบญจวรรณ ธิรกุล นักวิจัย คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มอ. 

14. นางสาวกมลรตัน มุกดา เจาหนาท่ี คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มอ. 

15. นางชูศรี พงศประยูร ครู โรงเรยีนบานไร 

16. นางสุภาพ หอเพ็ชร ครู โรงเรียนบานไร 

17. นางสาวผกากรอง เพ็ชรแกว ครู โรงเรยีนบานไร 

18. นางชนาฎา แกวชนะ ครู โรงเรยีนบานไร 

19. นายอํานวย สุขสวัสดิ์ ประธาน กลุมรักคลองอูตะเภา 

20. นายสวัสดิ์ บุญสวาง Boiler man บริษัท สยามเซมเพอรเมด จํากัด 

21. นางโรสณา เย็นสุข ผจก.ฝายสิ่งแวดลอม บริษัท สยามเชมเพอรเมค จํากัด 

22. นายภิญญา นาคทิม หัวหนาสื่อสารองคกร บริษัท สยามเชมเพอรเมค จํากัด 

23. นางอรวรรณ หนูอุไร หัวหนาแผนกจางงาน บริษัท สยามเชมเพอรเมค จํากัด 

24. นางสาวจินนภา จาวิสูตร เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอม บริษัท สยามเชมเพอรเมค จํากัด 

25. นางสาวมณีวรรณ วนารัตน พนักงานฝกอบรมและพัฒนา บริษัท สยามเชมเพอรเมค จํากัด 

26. นางสาวพัทธรนิทร                                         สิริโสทร เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอม บริษัท หาดสินริบเบอร จํากัด 

27. นายเจษฎา มุดดา จนท.หองพยาบาล บริษัท เซฟสกินคอรปเรช่ัน จํากัด 

28. นายวันชัย มุงคะธรณ พนักงานรายวัน บริษัท เซฟสกิน จํากัด 

29. นายสวาท บุญขวา พนักงานรายวัน บริษัท เซฟสกิน จํากัด 

30. นางสาวดาริกา เดนอุดม Admin Assist บริษัท เซฟสกิน จํากัด 
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31. นายสมพรตัน จิโรจณ Ass. Manager บริษัท เซฟสกิน จํากัด 

32. นางสาววิมลรัตน จองธนานนท นักบริหาร บริษัท เซฟสกิน จํากัด 

33. นายโสภณ ทองขาว นักบริหาร บริษัท เซฟสกิน จํากัด 

34. นางสาวสารภี กาละถิง พนักงานเซฟสกิน บริษัท เซฟสกิน จํากัด 

35. นายสีทด วงพะจนั พนักงานเซฟสกิน บริษัท เซฟสกิน จํากัด 

36. นางสาวมัสญาวรรณ ทราสิประชุม เจาหนาท่ีบุคคล บริษัท พาเนล พลัส จํากัด 

37. นางสาววลัยทิพย ยงธนวัฒน เจาหนาท่ีพัฒนาพนักงาน บริษัท พาเนล พลัส จํากัด 

38. นางสาวอรวรรณ ยังลาย เจาหนาท่ีการเงิน บริษัท พาเนล พลัส จํากัด 

39. นางสาวสุพัตรา ลาเซ เจาหนาท่ีบริษัท บริษัท พาเนล พลัส จํากัด 

40. นางสาวตันหยง สุดกําแหง เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล บริษัท ไฮแคร จํากัด 

41. นายธนาพนธ ปานทองอ้ิง เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล บริษัท ไฮแคร จํากัด 

42. นายสรวิศ ไกรสิทธ พนักงานสัมพันธ บริษัท สยามเซมเพอรเมด 

43. นายนิติ ไพศาลโอภาส ธุรการ บริษัท สยามเซมเพอรเมด 

44. นายธนกร แกวสวุรรณ พนักงานสัมพันธ บริษัท สยามเซมเพอรเมด 

45. นายอภินันท ชํานิตรัญ สรรหา บริษัท สยามเซมเพอรเมด 

46. นายปรีชา แสงมงคลชัย สรรหา บริษัท สยามเซมเพอรเมด 

47. นายชาญสิทย ชูมัง เจาหนาท่ี บริษัท หาดสินรับเบอร จํากัด 

48. นายกฤษณ ทาทราย ผูจัดการสิ่งแวดลอม บริษัท หาดสินรับเบอร จํากัด 

49. นายสขุเกษม ประสิทธ์ิหิม เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอม บริษัท หาดสินลาเท็กส จํากัด 

50. นางสาววิฎษา ทองสวุรรณ เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอม บริษัท เทวันรับเบอร จํากัด 

51. นางธัญลักษณ สอนศรีไหม หัวหนาฝายบุคคล บริษัท ทัทวิน จํากัด 

52. นางสาวกิตติกา บัวศรี เจาหนาท่ีฝายบุคคล บริษัท ทัทวิน จํากัด 

53. เด็กชายวุฒิ เผาวรรธนะพันธุ นักเรยีน โรงเรียนหมูบานเด็กโสสะ 

54. เด็กหญิงปยนาถ จันทรศรี นักเรยีน โรงเรียนหมูบานเด็กโสสะ 

55. นางสาวปณิดา แกวสขุใส นักเรยีน โรงเรียนหมูบานเด็กโสสะ 

56. นางสาวปภาดา แกวสขุใส นักเรยีน โรงเรียนหมูบานเด็กโสสะ 

57. นางสาวสุนิตา ถวนแกว นักเรยีน โรงเรียนหมูบานเด็กโสสะ 

58. นางสาวเจนจิรา รัตนมณี นักเรยีน โรงเรยีนบานไร 

59. นางสาวศศิประภา อัตมาด นักเรยีน โรงเรยีนบานไร 

60. นางสาวมณีรัตน รัตนมณี นักเรยีน โรงเรยีนบานไร 

61. นางสาวชนิสรา โพธ์ิชนะชัย นักเรยีน โรงเรยีนบานไร 

62. นางสาวเกศินี บุญทวี นักเรยีน โรงเรยีนบานไร 

63. นางสาวสุจิตรา แกวกัณหา นักเรยีน โรงเรยีนบานไร 

64. นางสาวศิริลักษณ กองเมง นักเรยีน โรงเรยีนบานไร 

65. นายจตุรงค แซลิ่ม เลขาธิการสามประสานสามัคคี โครงการสามประสานสามัคคี 

66. นายพรเทพ คงเรอืง ประชาชน ม.8 ต.พะตง อ.หาดใหญ สงขลา 
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67. นางสาวสําเภา รตันทอง ประชาชน ม.8 ต.พะตง อ.หาดใหญ สงขลา 

68. นางสาวราตร ี สวมทอง ประชาชน ม.8 ต.พะตง อ.หาดใหญ สงขลา 

69. นางสาวสรอยสุดา สวมทอง ประชาชน ม.8 ต.พะตง อ.หาดใหญ สงขลา 

70. นางสาวศาณ ี ทิพยทะเบียนการ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

71. นายวิสุทธ ถีราวุฒิ  พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ ส 2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

72. นางจิรานุช สีพูน นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

73. นายจักรี  จันทรฉํ่า  นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐0  น. 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดลอม  
นายวิกรม เดชหนู หัวหนาสวนเฝาระวังและเตือนภัย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 ได

ชี้แจงถึงความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๖ ไดดําเนินการโครงการพัฒนาศูนยเตือนภัยมลพิษดาน
สิ่งแวดลอมระดับภาค  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค โดย
ไดมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ จํานวน ๒ สถานี ณ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา สําหรับเฝาระวัง และแจงเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้ํา ใหสามารถแกไขปญหามลพิษทางน้ําไดทันทวงที  
  สําหรับวัตถุประสงคของการดําเนินการศูนยเตือนภัยมลพิษทางน้ํา คือ  
  1) เพ่ือใหมีศูนยปฏิบัติการเตือนภัย สําหรับการเฝาระวัง แจงเตือนวิกฤติคุณภาพน้ํา ให
สามารถแจงเตือนภัยคุณภาพน้ํากอนการเกิดเหตุการณ  และสามารถใชขอมูลเพ่ือจัดการและปองกันปญหา
ไดทันทวงที  ซ่ึงสามารถปองกันมิใหเกิดความเสียหายและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
  2) เพ่ือใหมีคุณภาพน้ําท่ีเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง สําหรับแจงเตือนภัยคุณภาพน้ํา เพ่ือ
ลดความสูญเสียดานรายไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเปนขอมูลเพ่ือใหผูประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี รวมท้ังหนวยงานตางๆ นําไปใชในการ
บริหารจัดการเพ่ือควบคุมการปลอยสารอาหารและมลพิษลงสูแหลงน้ํา  

3) เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงดานมลพิษ 
  โดยในป 2555 สํานักงานฯ ไดดําเนินกิจกรรมการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
เครือขายเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังและ
เตือนภัยในลักษณะไตรภาคี ท้ังเครือขายในพ้ืนท่ีติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ และพ้ืนท่ีเสี่ยง
มลพิษทางน้ํา ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเฝาระวัง เตือนภัย และการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน 
และสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

2. หลักการทํางานของศูนยเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดลอม 
 นายวิกรมฯ ไดชี้แจงท่ีประชุมเก่ียวกับศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอมวา ปจจุบันสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี 16  ไดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ จํานวน 2 สถาน ี ณ ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ซ่ึงศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม มีหลักการทํางานมีข้ันตอนการทํางาน 4 ข้ันตอนหลัก คือ 
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การตรวจวัดคุณภาพน้ํา  การจัดเก็บและสงขอมูล  การเผยแพรขอมูล และการใชงานเพ่ือการเตือนภัย  โดย
มีรายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

1) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา  :  เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ  จะมีชุดควบคุมการ
ทํางาน สั่งงานใหเครื่องสูบน้ําทําการสูบตัวอยางน้ําข้ึนมาตรวจวัดในตูสถานี  ทุกๆ 30 นาที  โดยมีพารามิเตอร
ท่ีตรวจวัดได 5 พารามิเตอร คือ อุณหภูมิน้ํา  ออกซิเจนละลาย  ความเปนกรด-ดาง  และการนําไฟฟา และคา
ความเค็ม   
  2) การจัดเก็บและสงขอมูล : ขอมูลผลการตรวจวัดจะเก็บบันทึกอยูใน  Data logger  
ภายในชุดควบคุมการทํางาน ซ่ึงสามารถบันทึกขอมูลได 6,144 ครั้ง (คิดเปน 128 วัน) และสามารถเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรไดโดยตรงเพ่ือดูขอมูลตาง ๆ  ขอมูลคุณภาพน้ําท่ีบันทึกแตละครั้ง ไดกําหนดใหสงไปจัดเก็บยัง
คอมพิวเตอรแมขาย โดยผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

3) การเผยแพรขอมูล : ขอมูลคุณภาพน้ําท่ีจัดเก็บอยูในคอมพิวเตอรแมขายสามารถ
เรียกดูไดผานเครือขายอินเตอรเน็ต ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 (www.reo16.mnre.go.th)  

ภายใตหัวขอ “ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอัตโนมัติ”(www.reo16monitor.mnre.go.th) 

4)  การใชงานเพ่ือการเตือนภัย:  เม่ือคุณภาพน้ําผิดปกติ ชุดควบคุมการทํางานจะสั่งงาน
ใหสงขอมูลเพ่ือแจงเตือนภัย 3 ชองทาง คือ เตือนภัยโดยสัญญาณไฟท่ีดานหนาสถานี     เตือนภัยผาน 
SMS บนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  และเตือนภัยผานอีเมล ดังนี้ 

(1)  การเตือนภัยโดยสัญญาณไฟท่ีดานหนาสถานี 
     เตือนเปนสัญญาณไฟกระพริบ ณ ตูสถานี ใหประชาชนในบริเวณใกลเคียง

สามารถมองเห็นได แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับเตือนภัย -  ไฟเหลืองกระพริบ  และระดับวิกฤต – ไฟสี
แดงกระพรบิ 

(2)  การเตือนภัยผาน SMS บนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี   
     เตือนภัยโดยสงขอมูลคุณภาพน้ําเปนขอความสั้น หรือ SMS  ไปยังโทรศัพทมือถือ

กลุมเปาหมาย/เครือขายท่ีเก่ียวของ  
(3)  การเตือนภัยผานอีเมล  
     เตือนภัยโดยการสงขอมูลคุณภาพน้ํา ไปยังอีเมลของกลุมเปาหมาย/เครือขายผูท่ี

เก่ียวของ   
 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3. บทบาทของเครือขายเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดลอม และแนวทางการนําขอมูลคุณภาพน้ําจากศูนย
เตอืนภยัไปใชประโยชน 

 

  นายวิกรมฯ  ไดชี้แจงบทบาทของเครือขายเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม และ
แนวทางการนําขอมูลคุณภาพน้ําจากศูนยเตือนภัยไปใชประโยชนวา ศูนยเตือนภัย สามารถตั้งคาระดับ
คุณภาพน้ําท่ีจะแจงเตือนภัยได 2 ระดับ คือ ระดับเตือนภัย (สัญญาณไฟดานหนาสถานีตรวจวัดเปนสี
เหลือง)  และระดับวิกฤต (สัญญาณไฟดานหนาสถานีตรวจวัดเปนสีแดง) ซ่ึงสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 
ไดกําหนดพารามิเตอรท่ีจะใหแจงเตือนภัยไวเพียงพารามิเตอรเดียว คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ( DO) 
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โดยกําหนดระดับเตือนภัยท่ี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร และระดับวิกฤตท่ีปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ  
  โดยในการแจงเตือนภัยเปนขอความสั้นเขาโทรศัพทมือถือ ไดมีการแจงเตือนภัยแก
เครือขายเปาหมาย ไดแก หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุม
ประชาชนผูเลี้ยงปลาในประชัง และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี จํานวน ๑๓ รายซ่ึงเครือขายฯมีหนาท่ีในการ
แจงขอมูลคุณภาพน้ําแกภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 
  สําหรับขอมูลคุณภาพน้ําจากศูนยเตือนภัย สํานักงานฯ ไดทําการเผยแพรผาน เว็บไซตของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 (www.reo16.mnre.go.th) ภายใตหัวขอ “ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา

อัตโนมัติ (www.reo16monitor.mnre.go.th)  ไปใชประโยชน โดยนําเสนอวิธีการตรวจสอบขอมูลคุณภาพน้ําทุก

ครึ่งชั่วโมงและขอมูลคุณภาพน้ํารายวัน รวมท้ังการบันทึกคาคุณภาพน้ําจากศูนยเตือนภัยไปใชประโยชน ใน
รูปแบบไฟลโปรแกรมเอกเซล 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

4. การเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือการสงตรวจ การตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงาย 

   ๔.๑  การเก็บตัวอยางน้ํา 
  การเก็บตัวอยางน้ํา คือ การไปเก็บน้ํามาจากท่ีท่ีตองการ เชน แมน้ําลําคลอง หรือหนอง
บึงตางๆ ซ่ึงในข้ันตอนนี้ถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะจําเปนจะตองเก็บน้ําตัวอยางเพ่ือใหเปนตัว
แทนท่ีดีท่ีจะทําใหผลการตรวจวัดคุณภาพมีความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด ในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
  สําหรับหลักสําคัญในการกําหนดจุด ตองเปนจุดท่ีเก็บตัวอยางน้ําใหไดเปนตัวแทนท่ีดีของ
น้ําท้ังหมด ดังนั้น จึงควรพิจารณาอยางดีและกําหนดจุดเก็บตัวอยางลงในแผนท่ีกอนไปทําการเก็บตัวอยาง
ทุกครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นหลักๆคือ 

ในแหลงน้ําท่ัวไป 
1) แมน้ํา - ลําธาร 

- เปนบริเวณท่ีกระแสน้ํามีการไหลสมํ่าเสมอ มีลักษณะการผสมกลมกลืนกันอยางดี
ของน้ํา 

- ไมเปนคุงน้ํา(โคงน้ํา) 
- ไมมีสิ่งกีดขวางจนทําใหคุณภาพน้ําไมสมํ่าเสมอ เชน มีโขดหินเปนจํานวนมาก 

2) แหลงน้ํานิ่งท่ัวไป 
- เปนบริเวณทางเขา-ออกของน้าํ 
- บริเวณท่ีมีการใชประโยชนหรืออาจเกิดมลพิษ 
- หรือบริเวณตางๆท่ีเปนลักษณะเฉพาะในแหลงน้ํา 
- กรณีการตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดผลกระทบท่ีเกิดจากแหลงมลพิษตางๆ 
- ควรเลือกจุดท่ีอยูทายน้ําหางจากจุดปลอยน้ําท้ิงและเปนจุดท่ีไดผสมกลมกลืนกับใน

แหลงน้ําแลว(จุดท่ีน้ําท้ิงผสมกับน้ําในแหลงน้ํา) 
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- ควรทําการเก็บตัวอยางอยางนอย 2 จุด คือ เหนือจุดระบายน้ําท้ิงท่ีไมไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษ และใตจุดระบายน้ําท้ิงบริเวณท่ีน้ําท้ิงผสมกลมกลืนพอดีกับน้ําในแหลงน้ํา เพ่ือการ
เปรียบเทียบ 
   ๔.๒  การตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงาย 

การตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงาย โดยทําการตรวจวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา เพ่ือใหทราบ
คุณภาพของแหลงน้ําในเบื้องตน  

คาออกซิเจนละลายน้ํา ( Dissolved Oxygen,DO) คือ ปริมาณออกซิเจน(กาซท่ีมี
ประโยชนตอการหายใจและการเผาไหม) ท่ีละลายในน้ํา โดยท่ัวไปออกซิเจนจะเปนกาซท่ีละลายน้ําไดนอย
มาก ในแหลงน้ําท่ีสะอาด ในบรรยากาศปกติท่ัวไป จะมีคาออกซิเจนละลายน้ํา สูงสุดประมาณ 7-8 
มิลลิกรัมตอลิตร ความสําคัญของออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ไดแก 

(๑)  คาออกซิเจนละลายน้ํา มีความสําคัญในการรักษาสภาวะหรือคุณภาพของแหลงน้ํานั้น
ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ และคาออกซิเจนในปริมาณท่ีพอเหมาะ จะตองไม
นอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร ถาคาออกซิเจนละลายน้ําในแหลงน้ํามีนอยเกินไป ปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ ก็ไม
สามารถอาศัยอยูได และตายในท่ีสุด เพราะขาดออกซิเจนสําหรับการหายใจ 

(๒)  คาออกซิเจนละลายน้ํา มีความสําคัญในการรักษาสภาวะหรือคุณภาพของแหลงน้ํานั้น
ใหเหมาะสมกับการยอยสลายสิ่งสกปรกหรือฟอกตัวเองใหบริสุทธิ์ 

ท้ังนี้ เพราะแหลงน้ําตามธรรมชาติจะรับเอาสิ่งสกปรกจากท่ีตางๆ ซ่ึงในแหลงน้ํามีสิ่งมีชีวิต
เล็กๆพวกจุลินทรีย ท่ีจะยอยสลายสิ่งสกปรกเหลานี้ โดยใชออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ไปยอยสลายใหสิ่ง
สกปรกกลายเปนผลิตภัณฑใหมท่ีไมมีอันตรายและไมมีกลิ่นเหม็น ถายิ่งมีสิ่งสกปรกมาก ปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายน้ําก็จะยิ่งลดลงและเม่ือแหลงน้ํานั้นมีออกซิเจนละลายน้ํานอย หรือไมมี การยอยสลายสิ่งสกปรกจะ
เกิดข้ึนโดยจุลินทรียท่ีไมใชออกซิเจน ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมท่ีมีกลิ่นเหม็น ดังนั้น จึงพบวาแหลงน้ําใดมี
กลิ่นเหม็น หรือเปนสีดํา คาออกซิเจนละลายน้ําจะนอยมาก หรือเปนศูนย 
 

๑) การตรวจวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา 

อุปกรณ 
- กระบอกเก็บตัวอยางน้ํา 
- ขวดบีโอดี ขนาด 300  มิลลิลิตร 
- ขวดแกววัดปริมาณมีขีดชัดเจนท่ี 100.7 มิลลิลิตร 
- ขวดแกวรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร 
- เข็มฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร 
- เครื่องเขียน เชน สมุด ปากกา เพ่ือใชจดบันทึกคาท่ีตรวจวัดหรือสภาพโดยท่ัวไป 
- ผาเช็ดมือใชสําหรับเช็ดอุปกรณท่ีเปยกน้ํา 
- น้ําสะอาดสําหรับลางมือ อุปกรณ หรือภาชนะตางๆ 
- อุปกรณอ่ืนๆ เชนเสื้อชูชีพ เปนตน 

สารเคมีท่ีใชตรวจวัด 
- แมงกานีสซัลเฟต(น้ํายาเบอร 1) 
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- อัลคาไลดไอโอไดดเอไซด(น้ํายาเบอร 2) 
- กรดกํามะถัน(กรดซัลฟูริค) (น้ํายาเบอร 3) 
- สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต(น้ํายาเบอร 4) 
- น้ําแปง(น้ํายาเบอร 5) 

 

๒) วิธีการตรวจวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา 
(๑) นําขวด บีโอดี (เปดจุกแกวออก)ใสลงไปในกระบอกเก็บตัวอยางน้ํา จากนั้นหยอนลงในน้ําท่ี

ระดับความลึก 0.50 – 1.0 เมตร จากระดับผิวน้ํา รอจนน้ําเต็มขวด(สังเกตโดยไมมีฟองอากาศลอยข้ึนมา
บนผิวน้ํา) 

(๒) ดึงกระบอกเก็บตัวอยางน้ําข้ึนจากน้ํา เปดฝากระบอกเก็บตัวอยางน้ํา นําจุกแกวปดขวดบี
โอดี ขณะอยูในกระบอกเก็บตัวอยางน้ํา 

(๓) ดึงขวดบีโอดีข้ึนมาจากกระบอกเก็บตัวอยางน้ํา 
(๔) เคาะหลอดน้ํายาหมายเลข 1 (แมงกานีส ซัลเฟต )เบาๆเพ่ือใหสารละลายลงมาอยูท่ีกน

หลอด 
(๕) ใชกระดาษทิชชูหรือผาพันบริเวณคอคอดของหลอด แลวหักคอคอดหลอดใหแยกจากกัน 
(๖) เปดจุกขวด บีโอดี คอยๆรินน้ํายาหมายเลข 1 ลงไปในขวดจนหมดหลอด 
(๗)  เคาะน้ํายาหมายเลข 2 (อัลคาไลดไอโอไดดเอไซด )แลวใชกระดาษทิชชูหรือผาพันบริเวณ

คอคอดของหลอดแลวหักคอคอดหลอดใหแยกจากกัน รินน้ํายาหมายเลข 2 ลงในขวดจนหมดหลอด 
(๘)  ปดจุกขวดบีโอดีแลวพลิกขวดไปมาประมาณ 15 – 20 ครั้ง จะเห็นมีตะกอนสีน้ําตาลเกิดข้ึน

ในขวด 
(๙)  ตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนจนไดสวนบนเปนน้ําใสไมนอยกวาครึ่งขวด 
(๑๐)  เคาะหลอดน้ํายาหมายเลข 3 (กรดซัลฟูริค )แลวใชกระดาษทิชชูหรือผาพันบริเวณคอคอด

หลอด หักคอคอดหลอดใหแยกจากกัน จากนั้นรินน้ํายาหมายเลข 3 ลงในขวดจนหมดหลอด 
(๑๑)  ปดจุกขวดบีโอดีแลวพลิกขวดไปมาจนตะกอนละลายหมด จะไดสารละลายสีเหลือง 
(๑๒)  เทสารละลายสีเหลืองใสในขวดแกววัดปริมาตรจนถึงระดับท่ีทําเครื่องหมายขีดไว (100.7 

มิลลิลิตร) 
(๑๓)  เม่ือไดปริมาตรท่ีกําหนดแลวเทสารละลายสีเหลืองท่ีตวงไวใสลงในขวดแกวรูปชมพู 
(๑๔)  ใชเข็มฉีดยาดูดสารละลายเบอร 4 (โซเดียมไธโอซัลเฟต ) 10 มิลลิลิตร (ถึงขีดบนของ

หลอดโดยไมมีฟองอากาศ) 
(๑๕)  หยดสารละลายเบอร 4 (โซเดียมไธโอซัลเฟต) ลงในขวดรูปชมพูทีละหยด พรอมแกวงขวด

เปนวงกลมตามเข็มนาฬิกาจนสารละลายสีเหลืองจางลง 
(๑๖)  เคาะหลอดน้ํายาหมายเลข 5 (น้ําแปง)ใชกระดาษทิชชูหรือผาพันบริเวณคอคอดหลอดให

แยกจากกันแลวรินน้ํายาหมายเลข 5 ลงในขวดแกวรูปชมพู จะไดสารละลายสีน้ําเงิน 
(๑๗)  หยดสารละลายเบอร 4 (โซเดียมไธโอซัลเฟต)ตอไปอยางชาๆทีละหยดในขวดแกวรูปชมพู 
(๑๘)  หยดสารละลายเบอร4 (โซเดียมไธโอซัลเฟต)จนสีน้ําเงินเปลี่ยนเปนสีใสจึงหยุดการหยด 
(๑๙)  อานจํานวนสารละลายเบอร 4 ท่ีเหลือในหลอดฉีดยา เพ่ือคํานวณจํานวนท่ีใชไปแลวนํามา

หาคาออกซิเจนละลายน้ํา  
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๓) การคํานวณคาออกซิเจนละลายน้ํา 
 คาออกซิเจนละลายน้ํา = 10 – จํานวนสารละลายเบอร 4ท่ีเหลือในเข็มฉีดยา 
          = จํานวนมิลลิลิตรของสารละลายเบอร 4 ท่ีใชไป 
 
 

๔) การแปลผลขอมูลคุณภาพน้ํา 
 คาออกซิเจนละลายน้ํา ท่ีตรวจวัดไดสามารถนํามาแบงประเภทคุณภาพน้ํา และเปนคําตอบท่ีทําให
เครือขายฯ ใชในการบริหารจัดการสายน้ําไดดวยตนเองดวยการแปลผล ดังนี้ 
ดีเยี่ยม

ด ี: คาออกซิเจนละลายน้ํามากกวา 6 แตไมเกิน 7 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 2 เม่ือ
นํามากวนสารสมและเติมคลอรีนหรือตมใหเดือด สามารถนํามาใชบริโภคได เหมาะสําหรับการดํารงชีวิต
ของสัตวน้ํา 

 : คาออกซิเจนละลายน้ํามากกวา 7 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 1 เปนน้ําท่ีไมมี
สารมลพิษเจือปน นํามาฆาเชื้อโรคโดยการเติมคลอรีนหรือตมใหเดือดสามารถนํามาอุปโภค บริโภคได 
เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 

พอใช: คาออกซิเจนละลายน้ํามากกวา 4 แตไมเกิน 6 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 3 เม่ือ
นํามากวนสารสมและเติมคลอรีนหรือตมใหเดือดสามารถนํามาบริโภคอุปโภคได เหมาะสําหรับการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 
เสื่อมโทรม: คาออกซิเจนละลายน้ําเทากับ 2 แตไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร จัดไดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 
4 มีคุณภาพน้ําต่ํา ไมควรนํามาใชในครัวเรือนหรือแมแตทําน้ําประปา 
เสือ่มโทรมมาก:  คาออกซิเจนละลายน้ํานอยกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 5 เปน
น้ําท่ีมีคุณภาพน้ําต่ํามาก เปนน้ําท่ีมีมลพิษมาก ไมควรไปอาบ วาย หรือนําน้ํามาใชในครัวเรือนถามาใชอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ และเปนน้ําท่ีไมเหมาะตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 
 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ปดประชุมเวลา 1๗.๐๐ น. 

 

 

นางสาวศาณี ทิพยทะเบียนการ        นายวิกรม  เดชหนู  
         นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ          นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ                  

ผูบันทึกรายงานการประชุม                                         ผูตรวจรายงานการประชุม            
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รายงานการประชุมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวัง 
และเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดลอม  
วันพุธ ท่ี 28 มีนาคม 2555 

ณ ศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 3 ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

ผูเขาประชุม   
1. นายวิกรม เดชหนู นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

2. นายชัชวาล อินทรมนตร ี นักวิชาการประมงชํานาญการ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าชายฝง 

3. นายสหัส ปาณะศรี นักวิชาการประมงชํานาญการ สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 

4. นายนิคม ละอองศิริวงศ นักวิชาการประมงชํานาญการ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ชายฝง 

5. นายปณณทัต นิลทรตัน นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดสงขลา 

6. นางสาวอรวรรณ ทับทิมทอง หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ 

7. นายชูศักดิ์ คงประโชติ พนักงาน องคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ 

8. นางสาวพวงทิพย แดงรื่น สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ   หมูท่ี 2 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

9. นายคนอง คงประโชติ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ   หมูท่ี 8 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

10. นายยทุธนา พงศพฤกษ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ   หมูท่ี 8 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

11. นายทรงพณ ไพบูลยสมบัติ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ   หมูท่ี 9 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

12. นางนอมฤทัย ยงัรอด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานสวนเรยีน 

13. นายสมภพ นิตยโชติ ครูโรงเรียนวัดแหลมพอ โรงเรียนวัดแหลมพอ 

14. นางสาวประริชาติ นอระศร ี พนักงาน รานอาหารชมจันทร 

15. นางสาวนิตยา ไพโรจนศักดิ์ เจาของราน รานอาหารโพธทะเล 

16. นายพิสุทธ์ิ สุวรรณโชติ พนักงาน รานอาหารศิรดา 

17. นายนิพนธ แซตัน กํานันตําบลเกาะยอ หมูท่ี 2 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

18. นายวีระ ศณุวรรณ ผูใหญบานหมู 3 หมูท่ี 3 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

19. นางอารีย ไชยบุบผา ผูใหญบานหมู 4 หมูท่ี 2 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

20. นางระเวียง มิลวรรณ ผูใหญบานหมู 6 หมูท่ี 6 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

21. นายจารึก กาลานุสนธ์ิ ผูใหญบานหมู 7 หมูท่ี 7 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

22. นายสมภพ รุกขสุคนธ ผูชวยผูใหญบานหมู 7 หมูท่ี 7 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

23. นายดนัย ไชยบุบผา ผูชวยผูใหญบานหมู 8 หมูท่ี 8 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

24. นายถวิล ไพโรจนัทณ ผูใหญบานหมู 9 หมูท่ี 9 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

25. นายสุวิทย แซเฮา ผูชวยผูใหญบานหมู 9 หมูท่ี 9 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

26. นาวิสุทธ วรรณโร ประชาชน หมูท่ี 1 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

27. นายอภิสิทธ แซตัน ประชาชน หมูท่ี 2 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

28. นายชิตพล แดงช่ืน ประชาชน หมูท่ี 2 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 
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29. นายสงบ ศรีสุวรรณ ประชาชน หมูท่ี 2 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

30. นายนน สบัโส ประชาชน หมูท่ี 3 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

31. นายโผน ตุลโน ประชาชน หมูท่ี 3 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

32. นายสุวิทร สุวรรณพรรค ประชาชน หมูท่ี 3 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

33. นายเพียร ทองลอง ประชาชน หมูท่ี 3 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

34. นายสาโรจน เจริญกุล ประชาชน หมูท่ี 3 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

35. นายจําลอง เครือวัลย ประชาชน หมูท่ี 3 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

36. นายพิสุทธ์ิ ไชยบุบผา ประชาชน หมูท่ี 4 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

37. นายนิตย เรืองโรจน ประชาชน หมูท่ี 5 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

38. นางเสาวณีย โตะหีม ประชาชน หมูท่ี 5 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

39. นายธงชัย จึนยอดชัย ประชาชน หมูท่ี 5 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

40. นายยาน ศรีสุวรรณ ประชาชน หมูท่ี 5 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

41. นายวนิช เทพโอสถ ประชาชน หมูท่ี 6 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

42. นายสําราญ โชติรัตน ประชาชน หมูท่ี 6 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

43. นายจีรวัฒน ชุตินทร ประชาชน หมูท่ี 6 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

44. นายโสวร                      สุขหไธ ประชาชน หมูท่ี 7 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

45. นายอุดม ไชยบุบผา ผ.ร.ส. หมูท่ี 7 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

46. นายสิทธิชัย พรศจินทร ประชาชน หมูท่ี 8 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

47. นายนพดล สุวรรณมณ ี ประชาชน หมูท่ี 9 ต.เกาะยอ อ.เมอืง สงขลา 

48. นางสาวศาณี ทิพยทะเบียนการ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

49. นายวิสุทธ ถีราวุฒิ พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ ส 2 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

50. นางจิรานุช สีพูน นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

51. นายจกัร ี จันทรฉํ่า นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 

52. นางสาวศิริพร แกวเนียม นักศึกษาฝกงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

53. นางสาวปาริชาติ หนูนาศ นักศึกษาฝกงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

54. นางสาวสุมาลี แกวไทย นักศึกษาฝกงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

55. นางสาวเนตรนภา เซงเลี่ยง นักศึกษาฝกงาน ม.สงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ 

56. นางสาวราตรี แกวคง นึกศึกษาฝกงาน ม.สงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ 

เริ่มประชุมเวลา09.30น. 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดลอม  

  นายวิกรม เดชหนู หัวหนาสวนเฝาระวังและเตือนภัย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 ได
ชี้แจงถึงความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบหมายใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท้ัง 16 แหง ซ่ึงตั้งอยูในลุมน้ํา
ท่ัวประเทศ ทําหนาท่ีในการติดตามตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกัน จัดการและ
เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอมใหทันตอเหตุการณและตอเนื่อง โดย สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ไดสนับสนุนการ
พัฒนาศูนยเตือนภัยมลพิษทางน้ํา โดยประยุกตใชโปรแกรมระบบเตือนภัยท่ีทันสมัย ใหสามารถแจงเตือน
ภัยคุณภาพน้ํากอนการเกิดเหตุการณ  และสามารถใชขอมูลเพ่ือจัดการและปองกันปญหาไดทันทวงที  ซ่ึง
สามารถปองกันมิใหเกิดความเสียหายและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
  ในป 2551 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 ไดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
เพ่ือการเตือนภัย บริเวณวัดคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยเชื่อมโยงคุณภาพน้ําจากเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาสูระบบฐานขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ  

ตอมาในป 2552 สํานักงานฯ ไดยายเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติท่ีติดตั้งท่ีวัดคลอง
แหมาติดตั้งยัง หมูท่ี 7 ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  รวมท้ังไดติดตั้งเครื่องเพ่ิมเติมอีก 1 เครื่อง 
บริเวณคลองนาทับ ณ หมูท่ี 5  บานมางอน ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  รวมท้ังไดดําเนินการ
จัดทําศูนยปฏิบัติการเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม (War Room) เพ่ือเผยแพรขอมูลคุณภาพน้ํา ผานเว็บไซดของ
สํานักงาน  ฯ(www.reo16.mnre.go.th)พรอมท้ังไดมีการเสริมสรางศักยภาพเครือขายเปาหมายในพ้ืนท่ีท่ี
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฯ สําหรับการนําขอมูลการแจงเตือนเตือนภัยไปใชประโยชน จํานวน 10 เครือขาย  
  ในป 2554 สํานักงานฯ ไดยายเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําฯจากบริเวณคลองนาทับ มา
ติดตั้งบริเวณทะเลสาบสงขลา หมู 9 ตําบลเกาะยอ เนื่องจากเจาของกระชังปลาบริเวณท่ีติดตั้งเดิมจะ
ยกเลิก การเลี้ยงปลาบริเวณดังกลาว และไดดําเนินการจัดการประชุมกลุมเครือขายศูนยเตือนภัยมลพิษ
สิ่งแวดลอม จํานวน 2 ครั้ง เพ่ือชี้แจงการดําเนินงานของศูนยเตือนภัย และแนวทางการนําขอมูลไปใช
ประโยชน แกกลุมประชาชนและเครือขายศูนยเตือนภัยท่ีอยูใกลเคียงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ  
  สําหรับวัตถุประสงคของการดําเนินการศูนยเตือนภัยมลพิษทางน้ํา คือ  
  1 ) เพ่ือใหมีศูนยปฏิบัติการเตือนภัย สําหรับการเฝาระวัง แจงเตือนวิกฤติคุณภาพน้ํา ให
สามารถแจงเตือนภัยคุณภาพน้ํากอนการเกิดเหตุการณ  และสามารถใชขอมูลเพ่ือจัดการและปองกันปญหา
ไดทันทวงที  ซ่ึงสามารถปองกันมิใหเกิดความเสียหายและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
  2 ) เพ่ือใหมีคุณภาพน้ําท่ีเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง สําหรับแจงเตือนภัยคุณภาพน้ํา เพ่ือ
ลดความสูญเสียดานรายไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเปนขอมูลเพ่ือใหผูประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี รวมท้ังหนวยงานตางๆ นําไปใชในการ
บริหารจัดการเพ่ือควบคุมการปลอยสารอาหารและมลพิษลงสูแหลงน้ํา 
  3)เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงดานมลพิษ 
  โดย ในป 2555 สํานักงานฯ ได ดําเนินกิจกรรมการ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
เครือขายเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังและ
เตือนภัยในลักษณะไตรภาคี ท้ังเครือขายในพ้ืนท่ีติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ และพ้ืนท่ีเสี่ยง
มลพิษทางน้ํา ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเฝาระวัง เตือนภัย และการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน 
และสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอม 
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  มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

2. หลักการทํางานของศูนยเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดลอม 
 

 นายวิกรมฯไดชี้แจงท่ีประชุมเก่ียวกับศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม วา ปจจุบันสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 16  ไดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ จํานวน 2 สถาน ี ณ หมูท่ี 7  บานปาโหนด 
และ หมูท่ี 9 บานสวนใหม  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ซ่ึงศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม มี
หลักการทํางานมีข้ันตอนการทํางาน 4 ข้ันตอนหลัก คือ การตรวจวัดคุณภาพน้ํา  การจัดเก็บและสงขอมูล  
การเผยแพรขอมูล และการใชงานเพ่ือการเตือนภัย  โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

1)การตรวจวัดคุณภาพน้ํา  :  เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ  จะมีชุดควบคุมการทํางาน 
สั่งงานใหเครื่องสูบน้ําทําการสูบตัวอยางน้ําข้ึนมาตรวจวัดในตูสถานี  ทุกๆ 30 นาที  โดยมีพารามิเตอรท่ีตรวจวัด
ได 5 พารามิเตอร คือ อุณหภูมิน้ํา ออกซิเจนละลาย ความเปนกรด-ดาง  และการนําไฟฟา และคาความเค็ม  
  2 ) การจัดเก็บและสงขอมูล : ขอมูลผลการตรวจวัดจะเก็บบันทึกอยูใน  Data logger  
ภายในชุดควบคุมการทํางาน ซ่ึงสามารถบันทึกขอมูลได 6,144 ครั้ง (คิดเปน 128 วัน) และสามารถเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรไดโดยตรงเพ่ือดูขอมูลตาง ๆ  ขอมูลคุณภาพน้ําท่ีบันทึกแตละครั้ง ไดกําหนดใหสงไปจัดเก็บยัง
คอมพิวเตอรแมขาย โดยผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

3) การเผยแพรขอมูล : ขอมูลคุณภาพน้ําท่ีจัดเก็บอยูในคอมพิวเตอรแมขายสามารถ
เรียกดูไดผานเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 (www.reo16.mnre.go.th)  

ภายใตหัวขอ “ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอัตโนมัติ”(www.reo16monitor.mnre.go.th) 

4)  การใชงานเพ่ือการเตือนภัย:  เม่ือคุณภาพน้ําผิดปกติ ชุดควบคุมการทํางานจะสั่งงาน
ใหสงขอมูลเพ่ือแจงเตือนภัย 3 ชองทาง คือ เตือนภัยโดยสัญญาณไฟท่ีดานหนาสถานี     เตือนภัยผาน 
SMS บนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  และเตือนภัยผานอีเมล ดังนี้ 

(1)  การเตือนภัยโดยสัญญาณไฟท่ีดานหนาสถานี 
เตือนเปนสัญญาณไฟกระพริบ ณ ตูสถานี ใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงสามารถ

มองเห็นได แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับเตือนภัย -  ไฟเหลืองกระพริบ  และระดับวิกฤต – ไฟสแีดงกระพรบิ 
(2)  การเตือนภัยผาน SMS บนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี เตือนภัยโดยสงขอมูล

คุณภาพน้ําเปนขอความสั้น หรือ SMS ไปยังโทรศัพทมือถือกลุมเปาหมาย/เครือขายท่ีเก่ียวของ  
(3)  การเตือนภัยผานอีเมลเตือนภัยโดยการสงขอมูลคุณภาพน้ํา ไปยังอีเมลของ

กลุมเปาหมาย/เครือขายผูท่ีเก่ียวของ   
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3. บทบาทของเครือขายเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษส่ิงแวดลอม และแนวทางการนําขอมูลคุณภาพน้ําจากศูนย
เตอืนภยัไปใชประโยชน 

 

  นายวิกรมฯไดชี้แจงบทบาทของเครือขายเฝาระวังและเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม และ
แนวทางการนําขอมูลคุณภาพน้ําจากศูนยเตือนภัยไปใชประโยชน วาศูนยเตือนภัย สามารถตั้งคาระดับ
คุณภาพน้ําท่ีจะแจงเตือนภัยได 2 ระดับ คือ ระดับเตือนภัย (สัญญาณไฟดานหนาสถานีตรวจวัดเปนสี
เหลือง)  และระดับวิกฤต (สัญญาณไฟดานหนาสถานีตรวจวัดเปนสีแดง) ซ่ึงสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 
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ไดกําหนดพารามิเตอรท่ีจะใหแจงเตือนภัยไวเพียงพารามิเตอรเดียว คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ( DO)  
โดยกําหนดระดับเตือนภัยท่ี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร และระดับวิกฤตท่ีปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ซ่ึงผูแทนจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง ไดใหขอมูลวา คาออกซิเจนละลายน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับปลาในเขตรอนคือ 5 มิลลิกรัม/ลิตร หาก
ออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร ปลายังสามารถดํารงชีวิตอยูไดแตจะออนแอ  เปนโรคงาย   
และหากออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร ปลาจะกระวนกระวาย อยูท่ีผิวน้ํา และจะตายหากคา
ออกซิเจนละลายน้ําไมเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เม่ือมีการแจงเตือนภัยวาคาออกซิเจนละลายน้ําอยูในเกณฑวิกฤต  
เจาของกระชังปลาควรใหออกซิเจนแกปลาในกระชังโดยใชอุปกรณใหอากาศ  หรือหากไมมีก็สามารถใช
ใบพัดเรือหางยาวตีน้ํา  หรือใชไดโวสูบพนน้ําก็ได 
  การแจงเตือนภัยเปนขอความสั้นเขาโทรศัพทมือถือ  ไดมีการแจงเตือนภัยแกเครือขาย
เปาหมาย  ไดแก หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมประชาชนผู
เลี้ยงปลาในประชัง และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี จํานวน ๑๓ รายซ่ึงเครือขายฯมีหนาท่ีในการแจงขอมูล
คุณภาพน้ําแกภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 
  สําหรับข อมูลคุณภาพน้ําจากศูนยเตือนภัย สํานักงานฯ ไดทําการเผยแพรผานเว็บไซ ตของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 (www.reo16.mnre.go.th) ภายใตหัวขอ “ระบบติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําอัตโนมัติ (www.reo16monitor.mnre.go.th)  ไปใชประโยชน โดยนําเสนอวิธีการตรวจสอบ

ขอมูลคุณภาพน้ําทุกครึ่งชั่วโมงและขอมูลคุณภาพน้ํารายวัน รวมท้ังการบันทึกคาคุณภาพน้ําจากศูนยเตือน
ภัยไปใชประโยชน ในรูปแบบไฟลโปรแกรมเอกเซล 
  ท้ังนี้ มีขอคิดเห็นจากท่ีประชุมวา กรณีท่ีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑวิกฤติ และมีการแจงเตือนภัย 
ควรมีการเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา และอาจจัดเปนการประชุมแลกเปลี่ยนความรูในการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

4. การเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือการสงตรวจการตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงาย 

   ๔.๑ การเก็บตัวอยางน้ํา 
  การเก็บตัวอยางน้ําคือการไปเก็บน้ํามาจากท่ีท่ีตองการ เชน แมน้ําลําคลอง หรือหนองบึง
ตางๆ ซ่ึงในข้ันตอนนี้ถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะจําเปนจะตองเก็บน้ําตัวอยางเพ่ือใหเปนตัว
แทนท่ีดีท่ีจะทําใหผลการตรวจวัดคุณภาพมีความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด ในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
  สําหรับ หลักสําคัญในการกําหนดจุด ตองเปนจุดท่ีเก็บตัวอยางน้ําใหไดเปนตัวแทนท่ีดีของ
น้ําท้ังหมด ดังนั้นจึงควรพิจารณาอยางดีและกําหนดจุดเก็บตัวอยางลงในแผนท่ีกอนไปทําการเก็บตัวอยาง
ทุกครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นหลักๆคือ 

ในแหลงน้ําท่ัวไป 
1) แมน้ํา- ลําธาร 

- เปนบริเวณท่ีกระแสน้ํามีการไหลสมํ่าเสมอ มีลักษณะการผสมกลมกลืนกันอยางดี
ของน้ํา 

- ไมเปนคุงน้ํา(โคงน้ํา) 
- ไมมีสิ่งกีดขวางจนทําใหคุณภาพน้ําไมสมํ่าเสมอ เชน มีโขดหินเปนจํานวนมาก 

http://www.reo16.org@mnre.go.th/�
http://www.reo16monitor.mnre.go.th/�
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2) แหลงน้ํานิ่งท่ัวไป 
- เปนบริเวณทางเขา-ออกของน้าํ 
- บริเวณท่ีมีการใชประโยชนหรืออาจเกิดมลพิษ 
- หรือบริเวณตางๆท่ีเปนลักษณะเฉพาะในแหลงน้ํา 
- กรณีการตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดผลกระทบท่ีเกิดจากแหลงมลพิษตางๆ 
- ควรเลือกจุดท่ีอยูทายน้ําหางจากจุดปลอยน้ําท้ิงและเปนจุดท่ีไดผสมกลมกลืนกับใน

แหลงน้ําแลว(จุดท่ีน้ําท้ิงผสมกับน้ําในแหลงน้ํา) 
- ควรทําการเก็บตัวอยางอยางนอย 2 จุด คือ เหนือจุดระบายน้ําท้ิงท่ีไมไดรับ

ผลกระทบจากมลพิษ และใตจุดระบายน้ําท้ิงบริเวณท่ีน้ําท้ิงผสมกลมกลืนพอดีกับน้ําในแหลงน้ํา เพ่ือการ
เปรียบเทียบ 
   ๔.๒การตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงาย 

การตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางงาย โดยทําการตรวจวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา เพ่ือใหทราบ
คุณภาพของแหลงน้ําในเบื้องตน  

คาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen , DO)คือ ปริมาณออกซิเจน (กาซท่ีมี
ประโยชนตอการหายใจและการเผาไหม) ท่ีละลายในน้ําโดยท่ัวไปออกซิเจนจะเปนกาซท่ีละลายน้ําไดนอย
มาก ในแหลงน้ําท่ีสะอาด ในบรรยากาศปกติท่ัวไป จะมีคาออกซิเจนละลายน้ํา สูงสุดประมาณ 7-8 
มิลลิกรัมตอลิตรความสําคัญของออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ไดแก 

(๓) คาออกซิเจนละลายน้ํา มีความสําคัญในการรักษาสภาวะหรือคุณภาพของแหลงน้ํานั้น
ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ และคาออกซิเจนในปริมาณท่ีพอเหมาะ จะตองไม
นอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร ถาคาออกซิเจนละลายน้ําในแหลงน้ํามีนอยเกินไป ปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ ก็ไม
สามารถอาศัยอยูได และตายในท่ีสุด เพราะขาดออกซิเจนสําหรับการหายใจ 

(๔) คาออกซิเจนละลายน้ํา มีความสําคัญในการรักษาสภาวะหรือคุณภาพของแหลงน้ํานั้น
ใหเหมาะสมกับการยอยสลายสิ่งสกปรกหรือฟอกตัวเองใหบริสุทธิ์ 

ท้ังนี้ เพราะแหลงน้ําตามธรรมชาติจะรับเอาสิ่งสกปรกจากท่ีตางๆ ซ่ึงในแหลงน้ํามีสิ่งมีชีวิต
เล็กๆพวกจุลินทรีย ท่ีจะยอยสลายสิ่งสกปรกเหลานี้ โดยใชออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ไปยอยสลายใหสิ่ง
สกปรกกลายเปนผลิตภัณฑใหมท่ีไมมีอันตรายและไมมีกลิ่นเหม็น ถายิ่งมีสิ่งสกปรกมาก ปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายน้ําก็จะยิ่งลดลงและเม่ือแหลงน้ํานั้นมีออกซิเจนละลายน้ํานอย หรือไมมี การยอยสลายสิ่งสกปรกจะ
เกิดข้ึนโดยจุลินทรียท่ีไมใชออกซิเจน ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมท่ีมีกลิ่นเหม็น ดังนั้น จึงพบวาแหลงน้ําใดมี
กลิ่นเหม็น หรือเปนสีดํา คาออกซิเจนละลายน้ําจะนอยมาก หรือเปนศูนย 

ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนตองกําจัดสารสกปรกในน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําหรือแมน้ําลําธาร 
เพ่ือมิใหแมน้ําลําธารตองรับความสกปรกมากเกินไป จนไมสามารถฟอกตัวเองใหบริสุทธิ์ เพราะออกซิเจนท่ี
ละลายน้ํามีจํากัด 
 

๕) การตรวจวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา 

อุปกรณ 
- กระบอกเก็บตัวอยางน้ํา 
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- ขวดบีโอดี ขนาด 300มิลลิลิตร 
- ขวดแกววัดปริมาณมีขีดชัดเจนท่ี 100.7 มิลลิลิตร 
- ขวดแกวรูปชมพูขนาด 250มิลลิลิตร 
- เข็มฉีดยาขนาด 10มิลลิลิตร 
- เครื่องเขียน เชน สมุด ปากกา เพ่ือใชจดบันทึกคาท่ีตรวจวัดหรือสภาพโดยท่ัวไป 
- ผาเช็ดมือใชสําหรับเช็ดอุปกรณท่ีเปยกน้ํา 
- น้ําสะอาดสําหรับลางมือ อุปกรณ หรือภาชนะตางๆ 
- อุปกรณอ่ืนๆ เชนเสื้อชูชีพ เปนตน 

สารเคมีท่ีใชตรวจวัด 
- แมงกานีสซัลเฟต(น้ํายาเบอร 1) 
- อัลคาไลดไอโอไดดเอไซด(น้ํายาเบอร 2) 
- กรดกํามะถัน(กรดซัลฟูริค) (น้ํายาเบอร 3) 
- สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต(น้ํายาเบอร 4) 
- น้ําแปง(น้ํายาเบอร 5) 

 

๖) วิธีการตรวจวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา 
(๑) นําขวด บีโอดี (เปดจุกแกวออก)ใสลงไปในกระบอกเก็บตัวอยางน้ํา จากนั้นหยอนลงในน้ําท่ี

ระดับความลึก 0.50–1.0เมตร จากระดับผิวน้ํา รอจนน้ําเต็มขวด(สังเกตโดยไมมีฟองอากาศลอยข้ึนมาบนผิวน้ํา) 
(๒) ดึงกระบอกเก็บตัวอยางน้ําข้ึนจากน้ํา เปดฝากระบอกเก็บตัวอยางน้ํา นําจุกแกวปดขวดบี

โอดีขณะอยูในกระบอกเก็บตัวอยางน้ํา 
(๓) ดึงขวดบีโอดีข้ึนมาจากกระบอกเก็บตัวอยางน้ํา 
(๔) เคาะหลอดน้ํายาหมายเลข 1 (แมงกานีส ซัลเฟต)เบาๆเพ่ือใหสารละลายลงมาอยูท่ีกนหลอด 
(๕) ใชกระดาษทิชชูหรือผาพันบริเวณคอคอดของหลอด แลวหักคอคอดหลอดใหแยกจากกัน 
(๖) เปดจุกขวด บีโอดี คอยๆรินน้ํายาหมายเลข 1 ลงไปในขวดจนหมดหลอด 
(๗)  เคาะน้ํายาหมายเลข 2 (อัลคาไลดไอโอไดดเอไซด )แลวใชกระดาษทิชชูหรือผาพันบริเวณ

คอคอดของหลอดแลวหักคอคอดหลอดใหแยกจากกัน รินน้ํายาหมายเลข 2 ลงในขวดจนหมดหลอด 
(๘)  ปดจุกขวดบีโอดีแลวพลิกขวดไปมาประมาณ 15–20ครั้ง จะเห็นมีตะกอนสีน้ําตาล

เกิดข้ึนในขวด 
(๙)  ตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนจนไดสวนบนเปนน้ําใสไมนอยกวาครึ่งขวด 
(๑๐)  เคาะหลอดน้ํายาหมายเลข 3 (กรดซัลฟูริค )แลวใชกระดาษทิชชูหรือผาพันบริเวณคอคอด

หลอด หักคอคอดหลอดใหแยกจากกัน จากนั้นรินน้ํายาหมายเลข 3 ลงในขวดจนหมดหลอด 
(๑๑)  ปดจุกขวดบีโอดีแลวพลิกขวดไปมาจนตะกอนละลายหมด จะไดสารละลายสีเหลือง 
(๑๒)  เทสารละลายสีเหลืองใสในขวดแกววัดปริมาตรจนถึงระดับท่ีทําเครื่องหมายขีดไว (100.7 

มิลลิลิตร) 
(๑๓)  เม่ือไดปริมาตรท่ีกําหนดแลวเทสารละลายสีเหลืองท่ีตวงไวใสลงในขวดแกวรูปชมพู 
(๑๔)  ใชเข็มฉีดยาดูดสารละลายเบอร 4 (โซเดียมไธโอซัลเฟต ) 10มิลลิลิตร(ถึงขีดบนของหลอด

โดยไมมีฟองอากาศ) 
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(๑๕)  หยดสารละลายเบอร 4 (โซเดียมไธโอซัลเฟต) ลงในขวดรูปชมพูทีละหยด พรอมแกวงขวด
เปนวงกลมตามเข็มนาฬิกาจนสารละลายสีเหลืองจางลง 

(๑๖)  เคาะหลอดน้ํายาหมายเลข 5 (น้ําแปง)ใชกระดาษทิชชูหรือผาพันบริเวณคอคอดหลอดให
แยกจากกันแลวรินน้ํายาหมายเลข 5 ลงในขวดแกวรูปชมพู จะไดสารละลายสีน้ําเงิน 

(๑๗)  หยดสารละลายเบอร 4 (โซเดียมไธโอซัลเฟต)ตอไปอยางชาๆทีละหยดในขวดแกวรูปชมพู 
(๑๘)  หยดสารละลายเบอร4 (โซเดียมไธโอซัลเฟต)จนสีน้ําเงินเปลี่ยนเปนสีใสจึงหยุดการหยด 
(๑๙)  อานจํานวนสารละลายเบอร 4 ท่ีเหลือในหลอดฉีดยา เพ่ือคํานวณจํานวนท่ีใชไปแลวนํามา

หาคาออกซิเจนละลายน้ํา 
 

๗) การคํานวณคาออกซิเจนละลายน้ํา 
 คาออกซิเจนละลายน้ํา = 10 – จํานวนสารละลายเบอร 4ท่ีเหลือในเข็มฉีดยา 
   = จํานวนมิลลิลิตรของสารละลายเบอร 4 ท่ีใชไป 
 

๘) การแปลผลขอมูลคุณภาพน้ํา 
 คาออกซิเจนละลายน้ํา ท่ีตรวจวัดไดสามารถนํามาแบงประเภทคุณภาพน้ํา และเปนคําตอบท่ีทําให
เครือขายฯใชในการบริหารจัดการสายน้ําไดดวยตนเองดวยการแปลผล ดังนี้ 
ดีเยี่ยม : คาออกซิเจนละลายน้ํามากกวา 7 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 1 เปนน้ําท่ีไมมี
สารมลพิษเจือปน นํามาฆาเชื้อโรคโดยการเติมคลอรีนหรือตมใหเดือดสามารถนํามาอุปโภค บริโภคได 
เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 
ด ี:คาออกซิเจนละลายน้ํามากกวา 6 แตไมเกิน 7 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 2 เม่ือ
นํามากวนสารสมและเติมคลอรีนหรือตมใหเดือด สามารถนํามาใชบริโภคได เหมาะสําหรับการดํารงชีวิต
ของสัตวน้ํา 
พอใช:คาออกซิเจนละลายน้ํามากกวา 4 แตไมเกิน 6 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 3 เม่ือ
นํามากวนสารสมและเติมคลอรีนหรือตมใหเดือดสามารถนํามาบริโภคอุปโภคได เหมาะสําหรับการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 
เสื่อมโทรม:คาออกซิเจนละลายน้ําเทากับ 2 แตไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร จัดไดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 
4 มีคุณภาพน้ําต่ํา ไมควรนํามาใชในครัวเรือนหรือแมแตทําน้ําประปา 
เสือ่มโทรมมาก:  คาออกซิเจนละลายน้ํานอยกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร จัดวามีคุณภาพน้ําประเภทท่ี 5 เปน
น้ําท่ีมีคุณภาพน้ําต่ํามาก เปนน้ําท่ีมีมลพิษมาก ไมควรไปอาบ วาย หรือนําน้ํามาใชในครัวเรือนถามาใชอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ และเปนน้ําท่ีไมเหมาะตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา15.๐๐น. 
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ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองพะวง  ครั้งที่ 1/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NH3-N

(
0
C) (ppt) (NTU) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

PV01 หลังไหลผ่าน บ. สงขลามารีนโปรดักส์ จก. 32.2 7.6 2.9 11.6 4,765 9.4 6.9 92,000 92,000 0.1880

PV02 หลังไหลผ่าน บ. สงขลาแคนนิ่ง จก.(มหาชน) 33.1 8.09 4.8 5.5 8,633 8.0 5.2 16,000 9,200 <0.01

PV03 หลังรวมกับคลองโคกหาร 32.1 6.4 2.6 11.6 5,550 0.0 11.3 450 450 <0.01

PV04 สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์ 32.8 8.0 4.5 4.5 8,350 8.2 4.8 16,000 3,500 <0.01

PV05 ปากคลองพะวง 30.8 7.5 14.3 10.6 23,722 4.8 2.9 170 45 <0.01

                                              หมายเหตุ   : ND  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่าง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

รหัส ชื่อสถานี pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองพะวง  ครั้งที่ 2/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NH3-N

(
0
C) (ppt) (NTU) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

PV01 หลังไหลผ่าน บ. สงขลามารีนโปรดักส์ จก. 29.9 8.4 2.6 8.2 4,900 8.2 7.3 16,000 16,000 <0.01

PV02 หลังไหลผ่าน บ. สงขลาแคนนิ่ง จก.(มหาชน) 29.5 8.4 3.0 10.9 5,550 8.2 7.6 460 330 <0.01

PV03 หลังรวมกับคลองโคกหาร 30.3 8.1 1.7 40.2 3,395 3.6 6.0 330 330 0.034

PV04 สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์ 30.0 8.2 3.8 2.8 7,030 6.0 3.3 220 220 0.042

PV05 ปากคลองพะวง 28.8 9.1 2.0 32.2 3,770 7.0 2.7 23 23 <0.01

                                              หมายเหตุ   : pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

รหัส ชื่อสถานี pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองพะวง  ครั้งที่ 3/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NH3-N

(
0
C) (ppt) (NTU) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

PV01 หลังไหลผ่าน บ. สงขลามารีนโปรดักส์ จก. 33.2 7.8 10 4.12 17,440 4.8 2.7 1,100 1,100 <0.01

PV02 หลังไหลผ่าน บ. สงขลาแคนนิ่ง จก.(มหาชน) 32.7 7.9 11 5.38 18,400 5.0 3.2 45 45 <0.01

PV03 หลังรวมกับคลองโคกหาร 32.0 7.8 11 3.19 18,050 4.8 3.2 78 78 <0.01

PV04 สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์ 32.5 7.7 11 2.94 18,702 3.1 1.6 20 20 <0.01

PV05 ปากคลองพะวง 32.1 8.5 11 17.93 19,050 5.0 2.0 170 130 <0.01

                                              หมายเหตุ   : pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่าง วันที่ 3 พฤษภาคม  2556

รหัส ชื่อสถานี pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองพะวง  ครั้งที่ 4/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NH3-N

(
0
C) (ppt) (NTU) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

PV01 หลังไหลผ่าน บ. สงขลามารีนโปรดักส์ จก. 29.5 8.7 18.6 26.00 28,600 9.2 4.6 78 45 <0.01

PV02 หลังไหลผ่าน บ. สงขลาแคนนิ่ง จก.(มหาชน) 31.9 8.9 16.6 27.00 26,700 10.6 6.9 20 20 <0.01

PV03 หลังรวมกับคลองโคกหาร 32.7 8.2 17.3 7.00 28,000 5.2 2.3 78 45 <0.01

PV04 สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์ 31.8 8.7 18.0 30.00 29,000 7.4 5.2 20 20 <0.01

PV05 ปากคลองพะวง 30.1 8.3 19.0 33.00 30,500 5.2 2.0 20 20 <0.01

                                              หมายเหตุ   : pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่าง วันที่ 21 สิงหาคม  2556

รหัส ชื่อสถานี pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองสําโรง ครั้งที่ 1/2556

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NH3-N

 (
0
C) (NTU) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

SL01 สะพานบ้านเก้าเส้ง อ.เมือง 29.1 7.7 1.6 32 3,250 2.2 15.7 79,000 49,000 <0.01

SL02 สะพานหลังรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 29.3 7.4 1.5 29 3,150 1.3 12.9 920,000 920,000 <0.01

SL03 สะพานท่อลอด สามแยกสําโรง อ.เมือง 29.3 7.6 0.9 29 2,040 2.6 16.3 350,000 350,000 <0.01

SL04 สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน อ.เมือง 28.8 7.8 0.7 53 1,550 0.7 20.5 540,000 240,000 <0.01

SL05 สะพานบริเวณสวน 72 พรรษา อ.เมือง 29.4 7.5 3.6 68 6,800 0.4 21.0 920,000 540,000

                              หมายเหตุ   : ND  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนาํไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

ความเค็ม 

(ppt)
รหัส ชื่อสถานี pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองสําโรง ครั้งที่ 2/2556

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NH3-N

 (
0
C) (NTU) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

SL01 สะพานบ้านเก้าเส้ง อ.เมือง 28.1 8.4 28.6 62 44,472 6.6 3.1 2,300 780 <0.01

SL02 สะพานหลังรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 28.0 8.4 28.1 27 43,748 5.6 9.0 11,000 4,900 <0.01

SL03 สะพานท่อลอด สามแยกสําโรง อ.เมือง 28.5 7.9 25.5 16 40,029 4.4 6.3 54,000 35,000 <0.01

SL04 สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน อ.เมือง 28.4 7.7 21.6 19 34,554 0.0 22.4 540,000 540,000 <0.01

SL05 สะพานบริเวณสวน 72 พรรษา อ.เมือง 28.5 7.8 27.6 6 43,092 4.0 5.3 54,000 35,000 <0.01

                              หมายเหตุ   : pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ความเค็ม 

(ppt)
รหัส ชื่อสถานี pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองสําโรง ครั้งที่ 3/2556

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NH3-N

 (
0
C) (NTU) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

SL01 สะพานบ้านเก้าเส้ง อ.เมือง 31.75 7.57 13.39 17.61 22,421 0.9 52.5 1,600,000 1,600,000 <0.01

SL02 สะพานหลังรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 31.2 7.86 6.68 6.76 11,840 0.72 8.1 240,000 240,000 <0.01

SL03 สะพานท่อลอด สามแยกสําโรง อ.เมือง 32.27 7.28 15.20 42.5 25,172 0.56 5.5 220,000 110,000 <0.01

SL04 สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน อ.เมือง 32.39 7.49 9.46 19.92 16,313 0.1 31.3 9,200,000 9,200,000 <0.01

SL05 สะพานบริเวณสวน 72 พรรษา อ.เมือง 31.23 7.96 12.27 10.74 20,681 0.67 4.8 240,000 240,000 0.008

                              หมายเหตุ   : pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ความเค็ม 

(ppt)
รหัส ชื่อสถานี pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองสําโรง ครั้งที่ 4/2556

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NH3-N

 (
0
C) (NTU) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

SL01 สะพานบ้านเก้าเส้ง อ.เมือง 28.8 7.8 1.7 165 3,460 1.7 44.5 1,600,000 1,600,000 0.337

SL02 สะพานหลังรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 28.9 7.7 1.4 74 2,890 1.1 25.9 920,000 350,000 0.224

SL03 สะพานท่อลอด สามแยกสําโรง อ.เมือง 28.8 7.6 1.3 72 2,720 1.6 26.3 920,000 540,000 0.398

SL04 สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน อ.เมือง 28.3 7.6 1.1 54 2,350 0.8 30.0 540,000 540,000 0.467

SL05 สะพานบริเวณสวน 72 พรรษา อ.เมือง 28.5 7.5 12.5 50 20,800 4.2 14.8 1,600,000 1,600,000 0.350

                              หมายเหตุ   : pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

ความเค็ม 

(ppt)
รหัส ชื่อสถานี pH



คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 1/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Conductivity Turbidity DO BOD TS  TDS  SS TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N TP

( 
O
ซ ) (พีพีที)  (us/cm)  (NTU) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

KL1 หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 29.5 7.5 0.0 33 30 3.8 1.6 50 33 17 5,400 2,400 0.312 0.551 <0.01 0.298

KL2 หมู่บ้านนูโร๊ะ   อ.แว้ง จ.นราธิวาส 29.4 7 0.0 330 25 4.8 1.7 50 41 9 16,000 16,000 0.254 0.927 <0.01 0.225

KL4 สะพานไทย-มาเลเซีย  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 28.1 8.2 0.0 590 55 3.9 2.9 66 39 27 16,000 16,000 <0.001 0.545 <0.01 0.228

KL6 ปากแม่น้ําโก-ลก  บ้านตาบา  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 29 6.5 0.6 1000.5 20 3.6 1.7 7,754 7,747 7 9,200 5,400 <0.001 0.988 <0.01 0.159

KL3 คลองแว้ง  อ.แว้ง จ.นราธิวาส 28.3 7.2 0.0 27 74 4.8 1.9 100 53 47 9,200 9,200 <0.001 1.094 <0.01 0.213

KL5 สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 29.8 6.9 0.50 831 20 3.7 3.4 5,306 5,300 6 1,100 460 0.291 0.456 <0.01 0.021

คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 1/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

 (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

KL1 หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0.005 <0.001 0.125 0.145 <0.001 0.006 <0.001 <0.0003 <0.0005

KL2 หมู่บ้านนูโร๊ะ   อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0.004 <0.001 0.046 0.148 <0.001 0.008 0.001 <0.000.3 <0.0005

KL5 สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0.012 <0.001 0.054 0.168 0.001 0.021 0.003 <0.0003 <0.0005

หมายเหตุ :       -  หมายถึง ไม่ได้ทําการตรวจวัด ND หมายถึง ไมส่ามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก <   หมายถึง น้อยกว่า

                   pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                   Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                   TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                   NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                   Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                   Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                  เก็บตัวอย่างน้ํา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2555

                    

                    

                    

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 2/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Conductivity Turbidity DO BOD TS  TDS  TSS TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N TP

( 
O
ซ ) (พีพีที)  (us/cm)  (NTU) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

KL1 หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 25.8 6.80 0.0 21.0 160.0 6.9 1.3 104 39 17 16,000 16,000 <0.001 0.233 <0.01 0.055

KL2 หมู่บ้านนูโร๊ะ   อ.แว้ง จ.นราธิวาส 25.2 6.87 0.0 23.0 132.0 6.6 1.3 78 18 9 5,400 5,400 <0.001 0.516 <0.01 0.097

KL3 คลองแว้ง  อ.แว้ง จ.นราธิวาส 25.1 6.39 0.0 18.0 119.0 6.3 0.8 72 27 47 3,500 1,700 <0.001 0.665 <0.01 0.018

KL4 สะพานไทย-มาเลเซีย  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 27.5 6.06 0.0 27.0 96.0 6.6 1 52 28 27 16,000 16,000 <0.001 <0.001 <0.01 0.021

KL5 สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25.7 5.77 0.0 39.0 45.0 5.2 1.3 46 32 6 1,700 1,700 <0.001 0.094 <0.01 0.008

KL6 ปากแม่น้ําโก-ลก  บ้านตาบา  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25.3 6.45 0.0 111.0 185.0 5.8 1.4 170 99 7 2,200 2,200 <0.001 0.316 <0.01 0.019

คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 2/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

 (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

KL1 หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0.002 <0.001 0.039 0.166 <0.001 0.018 <0.001 <0.0003 <0.0005

KL2 หมู่บ้านนูโร๊ะ   อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0.003 0.001 0.026 0.075 <0.001 0.018 <0.001 0.0063 <0.0005

KL5 สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0.001 <0.001 0.039 0.041 <0.001 0.021 <0.001 0.0087 <0.0005

หมายเหตุ :      <   หมายถึง น้อยกว่า

                   pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                   Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                   TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                   NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                   Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                   Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                  เก็บตัวอย่างน้ํา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2556

                    

                    

                    

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 3/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Conductivity Turbidity DO BOD TS  TDS  TSS TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N TP

( 
O
ซ ) (พีพีที)  (us/cm)  (NTU) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

KL1 หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 29.1 7.80 0.0 33 55.0 5.2 1.4 24 17 5 2,200 1,700 <0.001 0.291 <0.01 0.496

KL2 หมู่บ้านนูโร๊ะ   อ.แว้ง จ.นราธิวาส 29.5 8.1 0.0 41 31.0 5.2 1.7 34 25 5 1,300 1,300 <0.001 0.689 <0.01 0.152

KL3 คลองแว้ง  อ.แว้ง จ.นราธิวาส 29.2 8.4 0.0 63 92.0 5.2 1.6 62 30 29 1,100 700 <0.001 0.837 <0.01 0.448

KL4 สะพานไทย-มาเลเซีย  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 28.8 8.2 0.0 222 45.0 6.2 0.9 50 16 31 16,000 16,000 <0.001 0.241 <0.01 0.138

KL5 สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 29.5 7.7 5.3 9,400 15.0 4.5 0.8 7,942 7,908 26 1,300 490 <0.001 0.329 <0.01 0.115

KL6 ปากแม่น้ําโก-ลก  บ้านตาบา  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 29.5 7.8 6.2 10,900 14.0 4.7 0.9 9,234 9,222 5 2,200 330 <0.001 0.355 <0.01 0.171

คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

 (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

KL1 หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 0.001 <0.001 0.058 <0.001 <0.001 0.008 <0.001 <0.0003 <0.0005

KL2 หมู่บ้านนูโร๊ะ   อ.แว้ง จ.นราธิวาส <0.001 <0.001 0.099 <0.001 <0.001 0.016 <0.001 0.001 <0.0005

KL5 สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0.017 0.002 0.056 <0.001 <0.001 0.024 <0.001 0.0005 <0.0005

หมายเหตุ :      <   หมายถึง น้อยกว่า

                   pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                   Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                   TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                   NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                   Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                   Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                  เก็บตัวอย่างน้ํา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2556

                    

                    

                    

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 4/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Conductivity Turbidity DO BOD TS  TDS  TSS TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N TP

( 
O
ซ ) (พีพีที)  (us/cm)  (NTU) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

KL1 หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 28.3 7.60 0.0 360.0 25.0 6.6 0.8 84 57 8 3,500 3,500 <0.001 0.233 <0.01 0.475

KL2 หมู่บ้านนูโร๊ะ   อ.แว้ง จ.นราธิวาส 29 7.7 0.0 330.0 17.0 5.4 1.4 62 48 7 16,000 16,000 <0.001 0.241 <0.01 0.512

KL3 คลองแว้ง  อ.แว้ง จ.นราธิวาส 28.1 7.8 0.0 330.0 38.0 5.7 1.0 84 42 34 5,400 1,700 <0.001 0.315 <0.01 0.493

KL4 สะพานไทย-มาเลเซีย  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 27.9 8.4 0.0 710.0 41.0 5.8 0.9 86 47 31 16,000 16,000 <0.001 0.81 <0.01 0.319

KL5 สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 29.2 7.5 0.5 9000.0 9.0 5.0 1.1 6,688 6,672 7 110 68 <0.001 0.281 <0.01 2.294

KL6 ปากแม่น้ําโก-ลก  บ้านตาบา  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 29.3 8.2 0.5 9300.0 10.0 4.0 1.5 6,432 6,411 9 16,000 16,000 <0.001 0.197 <0.01 4.210

คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 4/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

 (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

KL1 หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส <0.001 0.036 0.010 0.065 <0.001 0.050 <0.001 <0.01 -

KL2 หมู่บ้านนูโร๊ะ   อ.แว้ง จ.นราธิวาส <0.001 0.026 0.129 <0.001 <0.001 0.052 <0.001 <0.01 -

KL5 สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0.023 0.035 0.069 0.002 <0.001 0.065 <0.001 <0.01 -

หมายเหตุ :      <   หมายถึง น้อยกว่า  -   ไม่ได้วิเคราะห์

                   pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                   Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                   TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด TSS = ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                   NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                   Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                   Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                  เก็บตัวอย่างน้ํา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2556

                    

                    

                    

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําคลองเทพา  ครั้งที่ 1/2556

อุณหภูมิน้ํา pH ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TS SS TDS TP TCB FCB NO3-N NO2-N NH3-N 

( 
O
ซ ) (พีพีที) (NTU)   (uS/cm)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (mg/l) (mg/l) S(mg/l) (mg/l) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

TA1 บ้านคลองประดู่ ต.ปากบาง อ. เทพา จ.สงขลา 29.4 7.3 1.0 14 16,800 5 1.2 13,982 6 13,971 <0.01 1,600 920 0.157 <0.001 <0.01

TA2 บ้านเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 29.7 7.6 0.0 111 140 6 2.1 59 23 86 <0.01 1,300 330 0.573 <0.001 <0.01

หมายเหตุ  :   -  หมายถึง ไม่ได้ทําการตรวจวัด ND  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก

                pH   =  ความเป็นกรดและด่าง               Turbidity (NTU)   = ความขุ่น Conductivity (uS/cm) = การนําไฟฟ้า DO  =  ออกซิเจนละลาย

          BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา

          TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด FCB  =  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม NO2 -N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน

          NO3 -N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NH3 - N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

          วันที่เก็บตัวอย่างน้ํา 5 พฤศจิกายน 2555

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําคลองเทพา  ครั้งที่ 2/2556

อุณหภูมิน้ํา pH ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TS SS TDS TP TCB FCB NO3-N NO2-N NH3-N 

( 
O
ซ ) (พีพีที) (NTU)   (uS/cm)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (mg/l) (mg/l) S(mg/l) (mg/l) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

TA1 บ้านคลองประดู่ ต.ปากบาง อ. เทพา จ.สงขลา 32 7.6 8.2 31 14,200 4.2 2.6 13,850 12 13,838 0.46 3,500 3,500 0.797 <0.001 <0.01

TA2 บ้านเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 27 8.5 0.0 231 83 5.2 1.8 150 45 105 0.303 1,300 1,300 0.771 <0.001 <0.01

หมายเหตุ  :   <   หมายถึง น้อยกว่า

                pH   =  ความเป็นกรดและด่าง               Turbidity (NTU)   = ความขุ่น Conductivity (uS/cm) = การนําไฟฟ้า DO  =  ออกซิเจนละลาย

          BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา

          TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด FCB  =  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม NO2 -N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน

          NO3 -N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NH3 - N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

          วันที่เก็บตัวอย่างน้ํา 6 กุมภาพันธ์ 2556

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําคลองเทพา  ครั้งที่ 3/2556

อุณหภูมิน้ํา pH ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TS TSS TDS TP TCB FCB NO3-N NO2-N NH3-N 

( 
O
ซ ) (พีพีที) (NTU)   (uS/cm)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (mg/l) (mg/l) S(mg/l) (mg/l) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

TA1 บ้านคลองประดู่ ต.ปากบาง อ. เทพา จ.สงขลา 29.9 7.2 2.2 117 4,568 5.2 0.6 2,794 48 2,742 0.455 1,700 1,300 0.301 <0.001 <0.01

TA2 บ้านเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 29.0 7.1 0.0 119 50.6 5.6 1.6 150 36 111 0.208 16,000 5,400 0.157 <0.001 <0.01

หมายเหตุ  :   <   หมายถึง น้อยกว่า

                pH   =  ความเป็นกรดและด่าง               Turbidity (NTU)   = ความขุ่น Conductivity (uS/cm) = การนําไฟฟ้า DO  =  ออกซิเจนละลาย

          BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา

          TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด FCB  =  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม NO2 -N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน

          NO3 -N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NH3 - N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

          วันที่เก็บตัวอย่างน้ํา 5 พฤษภาคม 2556

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําคลองเทพา  ครั้งที่ 4/2556

อุณหภูมิน้ํา pH ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TS TSS TDS TP TCB FCB NO3-N NO2-N NH3-N 

( 
O
ซ ) (พีพีที) (NTU)   (uS/cm)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (mg/l) (mg/l) S(mg/l) (mg/l) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

TA1 บ้านคลองประดู่ ต.ปากบาง อ. เทพา จ.สงขลา 29.8 7.4 13.1 13 21,500 5 1.8 32 10 17 0.231 2,200 1,100 0.326 <0.001 <0.01

TA2 บ้านเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 29.2 8.8 0.0 139 117.0 5.8 2.1 156 45 104 0.208 3,500 1,100 0.373 <0.001 <0.01

หมายเหตุ  :   <   หมายถึง น้อยกว่า

                pH   =  ความเป็นกรดและด่าง               Turbidity (NTU)   = ความขุ่น Conductivity (uS/cm) = การนําไฟฟ้า DO  =  ออกซิเจนละลาย

          BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา

          TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด FCB  =  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม NO2 -N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน

          NO3 -N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NH3 - N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

          วันที่เก็บตัวอย่างน้ํา 19 สิงหาคม 2556

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 1/2556 

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity ความเค็ม DO BOD TCB FCB NH3-N

 (
0
C) (NTU) (μs/cm) (ppt) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

UTS01 สะพานมิตรสงคราม คลองปริก 29.4 7.0 42 95 0.0 3.6 1.2 1,700 790 <0.01

UTS02 ปลายคลองพังลา คลองพังลา 29.0 6.9 17 96 0.0 5.4 4.4 5,400 3,500 <0.01

UTS03 สะพานหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา คลองหลํานุ้ย 27.2 7.5 64 94 0.0 6.0 1.7 2,800 2,200 <0.01

UTS04 ปลายคลองประตู คลองประตู 28.0 7.6 95 165 0.1 5.0 1.9 16,000 16,000 0.072

UTS05 ปลายคลองตง คลองตง 28.1 7.1 75 63 0.0 5.6 1.4 3,500 1,300 <0.01

UTS06 ปลายคลองหินเหล็กไฟ คลองหินเหล็กไฟ 26.7 8.9 675 35 0.0 5.4 4.6 16,000 16,000 <0.01

UTS07 ปลายคลองปอม คลองปอม 28.6 7.9 47 495 0.2 2.0 2.7 9,200 1,300 <0.01

UTS08 ปลายคลองหวะ คลองหวะ 29.9 7.6 251 255 0.0 6.4 7.4 16,000 16,000 <0.01

UTS09 ปลายคลองวาด คลองวาด 29.0 8.0 37 220 0.1 2.4 4.0 24,000 490 0.799

UTS10 ปลายคลองบางกล่ํา คลองบางกล่ํา 28.5 7.1 87 200 0.0 1.6 5.4 160,000 13,000 <0.01

                หมายเหตุ   : ND  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลฟิอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 21-22 พฤศจิกายน  2555

pHรหัส ชื่อสถานี ชื่อคลอง



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 2/2556 

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity ความเค็ม DO BOD TCB FCB NH3-N

 (
0
C) (NTU) (μs/cm) (ppt) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

UTS01 สะพานมิตรสงคราม คลองปริก 28.8 7.0 17 102 0.1 3.6 1.6 16,000 9,200 <0.01

UTS02 ปลายคลองพังลา คลองพังลา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

UTS03 สะพานหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา คลองหลํานุ้ย 30.6 6.8 41 134 0.1 6.8 0.7 1,700 490 <0.01

UTS04 ปลายคลองประตู คลองประตู 27.9 7.5 16 136 0.1 4.6 1.5 3,500 230 0.024

UTS05 ปลายคลองตง คลองตง 28.3 7.9 34 67 0.0 6.4 1.0 16,000 9,200 <0.01

UTS06 ปลายคลองหินเหล็กไฟ คลองหินเหล็กไฟ 27.8 8.3 51 43 0.0 5.2 1.1 700 230 <0.01

UTS07 ปลายคลองปอม คลองปอม 28.9 7.5 18 469 1.0 2.2 3.5 2,400 2,400 <0.01

UTS08 ปลายคลองหวะ คลองหวะ 28.4 7.2 50 239 0.0 4.0 4.9 16,000 9,200 <0.01

UTS09 ปลายคลองวาด คลองวาด 28.5 7.7 23 235 0.0 2.6 3.7 2,400 790 <0.01

UTS10 ปลายคลองบางกล่ํา คลองบางกล่ํา 29.7 7.3 121 218 0.0 3.4 4.1 700 490 0.290

                หมายเหตุ   :  -    หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากน้ําแห้ง

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์  2556

pHรหัส ชื่อสถานี ชื่อคลอง



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 3/2556 

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity ความเค็ม DO BOD TCB FCB NH3-N

 (
0
C) (NTU) (μs/cm) (ppt) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

UTS01 สะพานมิตรสงคราม คลองปริก 30.2 7.4 27 61 0.0 6.0 1.5 920,000 920,000 <0.01

UTS02 ปลายคลองพังลา คลองพังลา 29.5 7.7 40 63 0.0 5.6 2.3 16,000 3,500 <0.01

UTS03 สะพานหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา คลองหลํานุ้ย 29.7 8.2 40 94 0.0 6.2 1.2 92,000 35,000 <0.01

UTS04 ปลายคลองประตู คลองประตู 29.0 7.9 38 92 0.0 5.0 2.1 160,000 92,000 <0.01

UTS05 ปลายคลองตง คลองตง 30.6 7.1 28 74 0.0 5.8 1.5 330 330 <0.01

UTS06 ปลายคลองหินเหล็กไฟ คลองหินเหล็กไฟ 28.5 8.0 32 44 0.0 4.0 1.2 16,000 3,500 <0.01

UTS07 ปลายคลองปอม คลองปอม 30.3 7.3 29 117 0.0 2.0 3.1 9,200 3,500 <0.01

UTS08 ปลายคลองหวะ คลองหวะ 30.75 6.9 36 246 0.1 4.2 5.4 92,000 35,000 <0.01

UTS09 ปลายคลองวาด คลองวาด 31.5 7.0 21 293 0.1 3.4 6.7 16,000 16,000 <0.01

UTS10 ปลายคลองบางกล่ํา คลองบางกล่ํา 31.6 7.0 39 141 0.1 2.6 3.9 2,400 2,400 <0.01

                หมายเหตุ   :  -    หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากน้ําแห้ง

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

รหัส ชื่อสถานี ชื่อคลอง

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 15-17 พฤษภาคม  2556

pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 4/2556 

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity ความเค็ม DO BOD TCB FCB NH3-N

 (
0
C) (NTU) (μs/cm) (ppt) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

UTS01 สะพานมิตรสงคราม คลองปริก 29.8 8.0 8 86 0.0 0.5 1.1 5,400 5,400 <0.01

UTS02 ปลายคลองพังลา คลองพังลา 31.8 7.7 15 113 0.0 6.2 4.0 3,500 230 <0.01

UTS03 สะพานหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา คลองหลํานุ้ย 28.1 7.5 18 100 0.0 6.6 0.7 5,400 1,700 <0.01

UTS04 ปลายคลองประตู คลองประตู 29.5 7.1 25 198 0.0 6.2 3.2 16,000 16,000 <0.01

UTS05 ปลายคลองตง คลองตง 29.5 8.0 19 71 0.0 6.6 1.3 3,500 790 <0.01

UTS06 ปลายคลองหินเหล็กไฟ คลองหินเหล็กไฟ 28.6 8.9 23 108 0.0 6.0 1.0 790 490 <0.01

UTS07 ปลายคลองปอม คลองปอม 29.8 7.8 30 337 0.1 1.2 3.1 24,000 4,900 0.126

UTS08 ปลายคลองหวะ คลองหวะ 28.9 8.5 94 304 0.1 2.6 6.3 16,000 9,200 <0.01

UTS09 ปลายคลองวาด คลองวาด 30.0 8.6 25 211 0.0 2.7 6.0 49,000 33,000 <0.01

UTS10 ปลายคลองบางกล่ํา คลองบางกล่ํา 30.5 8.0 786 153 0.0 2.8 10.1 24,000 24,000 <0.01

                หมายเหตุ   :  -    หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากน้ําแห้ง

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

รหัส ชื่อสถานี ชื่อคลอง

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 24-26 กรกฎาคม  2556

pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภาครั้งที่ 1/2556

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity ความเค็ม DO BOD TCB FCB NH3-N

(
0
C) (NTU) (μs/cm) (ppt) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

UT01 สะพานหลังวัดห้วยคู คลองสะเดา 29.0 7.1 9.5 46 0.0 6.4 1.6 5,400 1,100 0.056

UT02 สํานักงานประปาสะเดา คลองสะเดา 29.0 7.2 49.3 133 0.1 5.9 5.5 16,000 5,400 <0.01

UT03 สะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ คลองครอบ 29.5 7.0 6.4 920 0.5 3.6 6.7 1,700 790 <0.01

UT04 สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ์ คลองครอบ 27.7 7.2 18.2 337 0.2 3.8 1.4 2,400 2,400 <0.01

UT05 สะพานบ้านหน่ําฮั้ว คลองเล่ 27.7 7.1 178.0 66 0.0 3.8 4.2 22,000 17,000 <0.01

UT06 หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ คลองเล่ 28.6 7.2 126.0 121 0.1 3.0 2.5 9,200 3,500 0.172

UT07 สะพานบ้านหัวถนน คลองอู่ตะเภา 27.5 7.1 135.0 104 0.1 3.8 2.6 5,400 2,200 <0.01

UT08 สะพานบ้านตะเคียนเภา คลองอู่ตะเภา 27.0 6.6 189.0 68 0.0 2.6 2.8 16,000 940 <0.01

UT09 สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก คลองอู่ตะเภา 28.6 7.1 292.0 86 0.0 4.4 2.0 16,000 1,400 <0.01

UT10 สะพานวัดม่วงก็อง คลองอู่ตะเภา 27.9 7.3 176.0 86 0.0 4.6 1.2 9,200 2,200 0.051

UT11 สะพานบ้านพร้าว คลองอู่ตะเภา 28.4 6.9 187.0 111 0.1 4.4 5.0 9,200 3,500 0.033

UT12 สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด คลองอู่ตะเภา 28.7 7.1 199.0 121 0.1 3.8 5.3 2,800 2,200 <0.01

UT13 สะพานบ้านคลองปอม คลองอู่ตะเภา 28.2 7.6 290.0 118 0.0 5.0 6.0 92,000 35,000 <0.01

UT14 สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพยอม คลองอู่ตะเภา 28.5 7.4 298.0 124 0.0 4.0 5.4 54,000 24,000 <0.01

UT15 สะพานวัดบางศาลา คลองอู่ตะเภา 28.8 7.4 222.0 132 0.0 4.2 4.8 92,000 54,000 <0.01

UT16 สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา 29.7 7.4 121.0 161 0.0 4.2 6.5 2,800 940 <0.01

UT17 ประตูระบายน้ําคลองอู่ตะเภา คลองอู่ตะเภา 29.8 7.6 96.0 162 0.0 2.6 5.2 16,000 9,200 <0.01

UT18 สะพานทางเข้าวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา 28.5 7.3 112.0 182 0.0 2.4 4.7 16,000 2,400 <0.01

UT19 สะพานวัดนารังนก คลองอู่ตะเภา 29.1 7.1 59.0 244 0.0 3.0 4.7 2,400 2,400 <0.01

UT20 สะพานวัดคูเต่า คลองอู่ตะเภา 29.0 7.3 45.0 720 0.3 2.0 3.1 5,400 2,400 <0.01

UT21 สะพานสงขลาลากูน่า คลองอู่ตะเภา 30.0 7.1 38.0 1,370 0.6 2.6 3.7 16,000 16,000 <0.01

                                   หมายเหตุ   : ND  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

pHรหัส ชื่อสถานี ชื่อคลอง

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 20-22 พฤศจิกายน  2555



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภาครั้งที่ 2/2556

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity ความเค็ม DO BOD TCB FCB NH3-N

(
0
C) (NTU) (μs/cm) (ppt) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

UT01 สะพานหลังวัดห้วยคู คลองสะเดา 29.6 6.8 3.5 43 0.0 6.8 1.1 1,100 700 <0.01

UT02 สํานักงานประปาสะเดา คลองสะเดา 28.8 7.5 15.1 76 0.0 5.6 1.4 9,200 3,500 <0.01

UT03 สะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ คลองครอบ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

UT04 สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ์ คลองครอบ 28.2 6.9 12.1 314 0.2 4.4 2.0 16,000 9,200 0.080

UT05 สะพานบ้านหน่ําฮั้ว คลองเล่ 28.2 7.0 19.5 254 0.1 3.2 3.0 16,000 5,400 1.158

UT06 หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ คลองเล่ 31.2 7.0 27 430 0.2 4.8 6.8 1,700 1,700 0.265

UT07 สะพานบ้านหัวถนน คลองอู่ตะเภา 30.7 7.0 39.0 440 0.2 3.8 6.3 1,100 330 0.917

UT08 สะพานบ้านตะเคียนเภา คลองอู่ตะเภา 29.4 6.9 18.9 460 0.2 2.6 2.9 490 490 <0.01

UT09 สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก คลองอู่ตะเภา 29.9 6.7 21.9 331 0.2 4.2 3.2 940 330 0.530

UT10 สะพานวัดม่วงก็อง คลองอู่ตะเภา 30.3 6.7 35.9 231 0.1 4.8 3.3 5,400 2,200 0.541

UT11 สะพานบ้านพร้าว คลองอู่ตะเภา 29.6 7.7 73.0 321 0.1 4.0 2.7 5,400 5,400 <0.01

UT12 สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด คลองอู่ตะเภา 29.6 7.7 72.0 339 0.1 3.8 2.8 5,400 3,500 <0.01

UT13 สะพานบ้านคลองปอม คลองอู่ตะเภา 29.9 7.8 55.0 319 0.1 4.6 2.0 9,200 9,200 <0.01

UT14 สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพยอม คลองอู่ตะเภา 30.0 7.9 50.0 296 0.1 5.2 1.5 3,500 3,500 <0.01

UT15 สะพานวัดบางศาลา คลองอู่ตะเภา 31.2 7.7 38.0 304 0.1 7.4 2.6 1,700 230 <0.01

UT16 สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา 29.4 7.3 64.0 245 0.0 4.0 3.9 490 130 0.236

UT17 ประตูระบายน้ําคลองอู่ตะเภา คลองอู่ตะเภา 29.8 7.3 65.0 238 0.0 5.4 6.2 110 110 0.227

UT18 สะพานทางเข้าวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา 29.4 7.5 39.0 231 0.0 3.8 6.1 5,400 790 <0.01

UT19 สะพานวัดนารังนก คลองอู่ตะเภา 29.8 7.2 44.0 431 0.1 3.0 2.3 2,400 1,300 0.839

UT20 สะพานวัดคูเต่า คลองอู่ตะเภา 29.6 7.0 26.0 1,950 0.9 5.0 2.4 2,400 790 <0.01

UT21 สะพานสงขลาลากูน่า คลองอู่ตะเภา 30.2 7.0 28.0 3,990 20.0 7.2 0.8 170 170 0.028

                                   หมายเหตุ   :  -    หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากน้ําแห้ง

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรยี์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

pHรหัส ชื่อสถานี ชื่อคลอง

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์  2556



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภาครั้งที่ 3/2556

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity ความเค็ม DO BOD TCB FCB NH3-N

(
0
C) (NTU) (μs/cm) (ppt) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

UT01 สะพานหลังวัดห้วยคู คลองสะเดา 28.2 7.4 93.0 24 0.0 6.3 1.9 3,500 330 <0.01

UT02 สํานักงานประปาสะเดา คลองสะเดา 28.7 8.2 41.0 46 0.0 6.2 1.9 9,200 5,400 <0.01

UT03 สะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ คลองครอบ 30.6 6.9 8.0 617 0.0 2.0 4.7 5,400 790 0.142

UT04 สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ์ คลองครอบ 29.3 7.1 24.0 240 0.0 3.2 3.2 16,000 3,500 <0.01

UT05 สะพานบ้านหน่ําฮั้ว คลองเล่ 29.8 7.1 41.0 121 0.0 3.0 3.3 160,000 160,000 0.303

UT06 หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ คลองเล่ 29.9 7.5 47 202 0.0 3.6 3.8 9,200 1,300 <0.01

UT07 สะพานบ้านหัวถนน คลองอู่ตะเภา 29.9 7.5 47.0 199 0.0 3.6 3.5 16,000 9,200 0.508

UT08 สะพานบ้านตะเคียนเภา คลองอู่ตะเภา 30.3 7.6 51.0 182 0.0 3.0 3.3 16,000 16,000 0.506

UT09 สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก คลองอู่ตะเภา 29.9 7.8 55.0 130 0.0 4.4 1.8 35,000 35,000 0.159

UT10 สะพานวัดม่วงก็อง คลองอู่ตะเภา 30.5 7.9 92.0 122 0.0 4.2 4.3 16,000 5,400 <0.01

UT11 สะพานบ้านพร้าว คลองอู่ตะเภา 30.8 7.1 45.6 182 0.1 4.0 3.2 9,200 1,700 <0.01

UT12 สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด คลองอู่ตะเภา 31.7 6.5 44.0 198 0.1 3.6 3.1 5,400 2,400 <0.01

UT13 สะพานบ้านคลองปอม คลองอู่ตะเภา 31.5 6.8 45.7 193 0.1 4.0 2.7 16,000 16,000 <0.01

UT14 สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพยอม คลองอู่ตะเภา 31.2 7.9 72.0 158 0.0 4.0 3.5 16,000 9,200 0.159

UT15 สะพานวัดบางศาลา คลองอู่ตะเภา 30.9 7.0 45.7 168 0.1 4.2 3.3 2,400 790 <0.01

UT16 สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา 31.8 7.0 48.9 136 0.1 3.0 1.6 1,700 460 <0.01

UT17 ประตูระบายน้ําคลองอู่ตะเภา คลองอู่ตะเภา 31.6 7.2 46.8 143 0.1 3.4 3.5 9,200 3,500 <0.01

UT18 สะพานทางเข้าวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา 32.0 7.1 58.6 130 0.1 2.2 3.0 92,000 92,000 <0.01

UT19 สะพานวัดนารังนก คลองอู่ตะเภา 31.3 7.1 59.6 131 0.1 2.2 3.7 5,400 3,500 <0.01

UT20 สะพานวัดคูเต่า คลองอู่ตะเภา 31.2 7.1 61.5 147 0.1 1.8 5.5 2,200 2,200 <0.01

UT21 สะพานสงขลาลากูน่า คลองอู่ตะเภา 31.4 7.2 72.3 158 0.1 1.4 4.6 16,000 16,000 <0.01

                                   หมายเหตุ   :  -    หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากน้ําแห้ง

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรยี์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

รหัส ชื่อสถานี ชื่อคลอง

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 15-17 พฤษภาคม  2556

pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภาครั้งที่ 4/2556

อุณหภูมิน้ํา Turbidity Conductivity ความเค็ม DO BOD TCB FCB NH3-N

(
0
C) (NTU) (μs/cm) (ppt) (mg/l) (mg/l) (MPN/ 100ml) (MPN/ 100ml) (mg/l)

UT01 สะพานหลังวัดห้วยคู คลองสะเดา 27.5 8.1 8.0 30 0.0 6.4 2.4 330 230 <0.01

UT02 สํานักงานประปาสะเดา คลองสะเดา 27.5 8.2 13.0 45 0.0 5.6 0.8 5,400 1,300 <0.01

UT03 สะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ คลองครอบ 28.2 7.4 3.0 980 0.4 1.6 4.7 24,000 2,300 0.474

UT04 สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ์ คลองครอบ 28.2 8.2 28.0 335 0.1 4.0 1.2 3,500 3,500 <0.01

UT05 สะพานบ้านหน่ําฮั้ว คลองเล่ 28.2 8.5 23.0 143 0.0 2.8 2.9 3,500 490 <0.01

UT06 หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ คลองเล่ 30.2 8.4 20 340 0.1 3.4 5.3 1,400 790 0.348

UT07 สะพานบ้านหัวถนน คลองอู่ตะเภา 30.0 8.1 20.0 325 0.0 3.4 4.7 9,200 2,200 0.073

UT08 สะพานบ้านตะเคียนเภา คลองอู่ตะเภา 30.0 7.5 19.0 311 0.0 2.8 2.1 220 170 0.276

UT09 สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก คลองอู่ตะเภา 29.3 7.6 22.0 239 0.0 4.0 2.3 1,300 1,300 <0.01

UT10 สะพานวัดม่วงก็อง คลองอู่ตะเภา 29.0 7.7 45.0 198 0.0 5.2 1.9 230 230 <0.01

UT11 สะพานบ้านพร้าว คลองอู่ตะเภา 30.6 7.8 36.0 290 0.0 4.4 3.2 5,400 5,400 <0.01

UT12 สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด คลองอู่ตะเภา 30.3 7.9 50.0 342 0.0 3.5 1.9 3,500 460 <0.01

UT13 สะพานบ้านคลองปอม คลองอู่ตะเภา 30.8 7.7 56.0 260 0.0 4.0 3.0 3,500 3,500 <0.01

UT14 สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพยอม คลองอู่ตะเภา 30.4 7.5 50.0 267 0.1 4.0 2.8 9,200 790 <0.01

UT15 สะพานวัดบางศาลา คลองอู่ตะเภา 30.9 7.6 42.0 219 0.0 4.8 3.8 230 130 <0.01

UT16 สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา 31.7 8.2 26.0 185 0.0 7.6 2.6 330 20 <0.01

UT17 ประตูระบายน้ําคลองอู่ตะเภา คลองอู่ตะเภา 30.5 8.6 27.0 180 0.0 7.4 2.6 5,400 700 <0.01

UT18 สะพานทางเข้าวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา 30.4 8.1 26.0 171 0.0 1.9 7.5 240,000 49,000 <0.01

UT19 สะพานวัดนารังนก คลองอู่ตะเภา 31.1 8.4 53.0 182 0.0 4.9 7.3 330 230 <0.01

UT20 สะพานวัดคูเต่า คลองอู่ตะเภา 30.4 8.5 37.0 216 0.0 2.4 10.0 790 68 <0.01

UT21 สะพานสงขลาลากูน่า คลองอู่ตะเภา 29.5 8.7 22.0 442 0.0 0.1 7.4 16,000 5,400 <0.01

                                   หมายเหตุ   :  -    หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากน้ําแห้ง

pH   =  ความเป็นกรดและด่าง BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

DO  =  ออกซิเจนละลาย NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

pHรหัส ชื่อสถานี ชื่อคลอง

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 24-26 กรกฎาคม  2556



ข้อมูลคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  ครั้งที่ 1/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม  Conductivity Turbidity DO BOD TCB FCB TS SS TDS TP NO3-N NO2-N NH3-N 

( °ซ) (พีพีที) (uS/cm) (NTU)    (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PAC1 สะพานคลองป่าพะยอม 28.7 7.3 0.1 108 12 2.6 11.7 16,000 16,000 76 8.0 65 <0.01 0.711 <0.001 <0.01

PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 29.1 8.3 0.1 92 32 8.0 1.8 3,500 1,700 76 5.0 68 0.055 0.772 <0.001 <0.01

PAC3 บ้านทุ่งหนําวัว 27.1 7.7 0.0 89 22 7.6 1.2 9,200 5,400 64 5.0 57 <0.01 0.745 <0.001 <0.01

TNC1 บ้านปากประ 31.7 7.2 0.2 520 65 3.8 1.3 1,300 1,300 386 8.0 370 <0.01 0.933 <0.001 <0.01

TNC2 บ้านตลาดปากคลอง 28.5 7.5 0.0 114 40 6.6 1.4 92,000 22,000 144 12.0 130 <0.01 0.972 <0.001 <0.01

TNC3 บ้านควนขนุน 28.3 7.7 0.0 0 152 6.4 1.4 160,000 160,000 134 5.0 122 <0.01 0.623 <0.001 <0.01

NTC1 ฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 29.6 7.7 0.1 127 47 3.2 0.7 4,900 2,200 138 24.0 109 <0.01 0.262 <0.001 <0.01

NTC2 สะพาน คสล.บ้านตํานาน 27.8 8.0 0.1 109 50 6.0 1.2 160,000 160,000 48 29.0 15 0.019 0.805 <0.001 <0.01

NTC3 สะพานข้ามวัดคงคา ม.4 27.3 7.8 0.1 100 35 6.8 1.3 5,400 5,400 100 17.0 78 0.085 0.783 <0.001 <0.01

TKC1 สะพานบ้านปากพล 29.0 6.8 0.0 82 60 2.8 2.2 230 230 142 22.0 115 <0.01 0.290 <0.001 <0.01

TKC2 แก่งน้ําหูแร่ 28.6 7.4 0.0 45 126 5.9 0.8 1,700 1,100 138 30.0 101 0.053 0.794 <0.001 <0.01

TKC3 สะพานคลองท่าเชียด 27.8 7.9 0.0 47 388 5.8 2.3 4,500 2,000 282 166.0 110 <0.01 0.528 0.003 <0.01

PBC1 สะพานปากคลองป่าบอน 30.0 7.2 8.4 14,602 24 0.0 10.9 22,000 22,000 2,308 11.0 2,289 0.162 0.246 <0.001 <0.01

PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 29.2 7.3 0.0 91 32 4.6 2.2 2,400 2,400 138 6.0 127 0.249 1.349 <0.001 <0.01

PBC3 สะพานบ้านป่าบอน 28.2 7.4 0.0 63 12 6.8 1.2 3,500 490 122 4.0 115 <0.01 0.872 <0.001 <0.01

PRC1 วัดควนเพ็ง 29.8 7.3 0.0 66 33 1.6 1.5 5,400 5,400 120 7.0 112 <0.01 0.384 <0.001 <0.01

PRC2 วัดพรุพ้อ 28.7 7.4 0.0 68 22 5.4 1.4 490 330 112 3.0 102 <0.01 0.661 <0.001 <0.01

PRC3 สะพานคลองพรุพ้อ 29.6 7.5 0.0 68 18 6.6 2.3 330 130 82 3.0 76 <0.01 0.578 <0.001 <0.01

PMC1 สะพานกรมโยธาธิการ ม.12 28.8 7.4 0.0 157 96 5.5 2.1 3,300 1,700 142 14.0 121 0.282 1.659 0.079 <0.01

PMC2 สะพานคลองภูมี 29.5 7.4 0.0 91 93 6.2 2.3 2,400 790 142 28.0 111 0.431 1.614 0.042 <0.01

PMC3 วัดห้วยลาด 28.6 7.7 0.0 0 53 5.8 1.5 5,400 1,100 76 15.0 58 <0.01 0.600 <0.001 <0.01

UTC1 สะพานวัดคูเต่า 30.6 7.4 1.5 2,985 18 1.4 2.6 7,900 1,700 1,856 4.0 1,849 0.160 2756.000 0.148 <0.01

UTC2 ท่าน้ําวัดหาดใหญ่ใน 30.9 7.3 0.1 110 24 3.6 7.1 160,000 160,000 200 13.0 181 0.361 2978.000 0.275 <0.01

UTC3 สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 31.1 7.4 0.1 207 28 3.4 4.9 460 170 190 16.0 168 0.190 3.282 0.270 <0.01

SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 30.6 7.8 16.4 26,950 11 2.4 3.2 1,100 330 20,208 10.0 20,187 0.077 <0.01 <0.001 <0.01

SK9.5 ปากรอ 31.5 7.9 0.7 11,700 27 6.4 1.5 490 78 8,880 10.0 8,868 <0.01 0.346 <0.001 <0.01

SK7.5 ปากคลองปากพล 30.4 6.7 4.0 7,550 60 2.0 6.3 3,300 3,300 4,818 25.0 4,780 <0.01 0.246 <0.001 <0.01

MKC คลองมหาการ 29.9 7.4 0.1 437 55 1.2 4.9 3,300 2,300 380 18.0 359 0.143 0.739 <0.001 <0.01

RNC คลองระโนด 29.6 7.3 0.2 663 63 1.0 3.9 13,000 13,000 534 21.0 408 0.274 0.822 <0.001 <0.01

TAC คลองตะเครียะ 30.4 7.2 0.0 0 253 1.2 3.6 17,000 11,000 444 73.0 361 0.243 0.883 <0.001 <0.01

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  ครั้งที่ 1/2555 (ต่อ)

Cr Cd Pb Mn Cu Zn Ni Hg 

(มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ <0.001 0.005 <0.010 0.151 <0.001 0.151 <0.010 <0.0005
TNC2 บ้านตลาดปากคลอง 0.011 <0.001 <0.010 0.078 0.003 0.125 <0.010 <0.0005
TKC1 สะพานบ้านปากพล 0.020 <0.001 0.034 0.078 <0.001 0.126 <0.010 <0.0005
TKC3 สะพานคลองท่าเชียด 0.023 <0.001 0.042 0.056 <0.001 0.133 <0.010 <0.0005
PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 0.009 <0.001 <0.010 0.064 0.001 0.108 <0.010 <0.0005
PRC1 วัดควนเพ็ง 0.009 <0.001 <0.010 0.066 <0.001 0.108 <0.010 <0.0005
PMC2 สะพานคลองภูมี 0.012 <0.001 <0.010 0.047 0.001 0.121 <0.010 <0.0005
PMC3 วัดห้วยลาด 0.009 <0.001 <0.010 0.045 0.001 0.120 <0.010 <0.0005
UTC1 สะพานวัดคูเต่า 0.017 <0.001 <0.010 0.102 0.001 0.158 <0.010 <0.0005
UTC3 สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 0.015 <0.001 0.007 0.136 0.001 0.123 <0.010 <0.0005
SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 0.069 <0.001 0.077 0.041 0.034 0.153 <0.010 <0.0005
SK7.5 ปากคลองปากพล 0.030 <0.001 0.021 0.548 0.005 0.110 <0.010 <0.0005
MKC คลองมหาการ 0.019 <0.001 <0.010 0.709 0.002 0.124 <0.010 <0.0005
RNC คลองระโนด 0.020 <0.001 0.011 0.724 0.002 0.121 <0.010 <0.0005

หมายเหตุ  :  -  หมายถึง ไม่ได้ทําการตรวจวัด ND หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก <   หมายถึง น้อยกว่า

                  pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

NO2  =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3  =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2555

                    

                    

                    

                    

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง





ข้อมูลคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  ครั้งที่ 2/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม  Conductivity Turbidity DO BOD TCB FCB TS TSS TDS TP NO3-N NO2-N NH3-N 

( °ซ) (พีพีที) (uS/cm) (NTU)    (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PAC1 สะพานคลองป่าพะยอม 29.3 7.5 0.0 97 70 1.8 9.9 16,000 9,200 130 37.0 93 0.412 0.254 <0.001 <0.01

PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 29.4 7.8 0.0 96 4 6.6 1.0 9,200 9,200 62 2.0 60 0.360 0.299 <0.001 <0.01

PAC3 บ้านทุ่งหนําวัว 27.9 7.8 0.1 97 3 7.0 1.4 5,400 3,500 60 2.0 58 0.289 0.458 <0.001 <0.01

TNC1 บ้านปากประ 29.8 6.2 0.0 149 74 1.8 6.2 490 490 182 27.0 155 0.276 0.714 <0.001 <0.01

TNC2 บ้านตลาดปากคลอง 29.1 6.9 0.0 126 61 4.8 1.9 16,000 9,200 148 23.0 125 0.284 1.499 <0.001 <0.01

TNC3 บ้านควนขนุน 28.1 6.6 0.0 120 24 5.2 1.8 16,000 16,000 102 6.0 96 0.340 1.665 0.002 <0.01

NTC1 ฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 29.4 7.5 0.1 130 214 3.6 1.6 5,400 3,500 378 149.0 229 0.320 0.707 <0.001 <0.01

NTC2 สะพาน คสล.บ้านตํานาน 28.6 7.5 0.0 95 14 6.0 1.0 2,400 1,300 78 10.0 68 0.274 0.522 <0.001 <0.01

NTC3 สะพานข้ามวัดคงคา ม.4 28.3 8.1 0.1 108 7 6.6 1.7 1,300 490 90 5.0 85 0.372 0.803 <0.001 <0.01

TKC1 สะพานบ้านปากพล 30.7 7.6 0.1 440 35 5.2 3.6 330 230 385 13.0 372 0.187 0.969 0.012 <0.01

TKC2 แก่งน้ําหูแร่ 27.3 7.7 0.0 39 75 6.8 1.9 2,400 490 86 20.0 66 0.388 1.090 0.028 <0.01

TKC3 สะพานคลองท่าเชียด 26.7 7.8 0.0 38 24 6.8 2.9 1,300 1,300 72 9.0 63 0.333 1.103 0.013 <0.01

PBC1 สะพานปากคลองป่าบอน 29.2 7.8 0.7 1,385 13 4.0 2.9 3,500 2,400 568 12.0 556 0.233 <0.01 <0.001 <0.01

PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 29.0 7.4 0.2 56 13 3.0 1.8 700 230 56 12.0 44 0.249 0.529 <0.001 <0.01

PBC3 สะพานบ้านป่าบอน 27.5 8.0 0.0 61 6 6.0 1.1 920 540 40 2.0 38 0.191 0.363 <0.001 <0.01

PRC1 วัดควนเพ็ง 28.8 7.4 0.0 55 13 3.6 1.0 790 490 62 12.0 50 0.338 <0.01 <0.001 <0.01

PRC2 วัดพรุพ้อ 28.4 7.2 0.0 56 6 6.8 1.4 790 230 62 3.0 59 0.315 <0.01 <0.001 <0.01

PRC3 สะพานคลองพรุพ้อ 29.2 7.2 0.0 56 5 7.0 1.1 490 230 68 4.0 64 0.723 <0.01 <0.001 <0.01

PMC1 สะพานกรมโยธาธิการ ม.12 28.1 7.8 0.0 61 137 6.2 1.9 5,400 5,400 170 52.0 118 0.317 1.563 0.017 <0.01

PMC2 สะพานคลองภูมี 28.0 8.1 0.0 60 135 6.8 3.3 490 330 164 59.0 105 0.451 1.461 <0.001 <0.01

PMC3 วัดห้วยลาด 27.1 8.4 1.0 61 45 7.0 1.9 790 330 108 16.0 92 0.318 0.746 <0.001 <0.01

UTC1 สะพานวัดคูเต่า 29.0 7.7 0.4 756 43 3.6 2.0 700 490 468 12.0 456 0.100 <0.01 <0.001 <0.01

UTC2 ท่าน้ําวัดหาดใหญ่ใน 29.7 7.2 0.1 244 14 3.4 4.1 54,000 54,000 166 38.0 128 0.363 3.281 <0.001 0.329

UTC3 สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 30.0 7.4 0.1 254 14 3.4 4.8 330 330 142 7.0 135 0.353 3.242 0.186 0.031

SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 29.0 8.5 5.8 10,130 10 5.3 1.6 2,400 2,400 6,718 15.0 6,703 0.161 <0.001 <0.001 <0.01

SK9.5 ปากรอ 27.4 7.8 0.9 2,030 125 7.4 1.8 20 20 1,232 61.0 1,171 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01

SK7.5 ปากคลองปากพล 32.2 7.4 1.0 2,140 50 6.0 1.9 220 110 1,310 9.0 1,301 0.121 0.682 0.012 <0.001

MKC คลองมหาการ 28.7 7.1 1.4 2,900 74 4.2 3.7 9,200 5,400 1,758 29.0 1,729 0.018 <0.01 <0.001 0.103

RNC คลองระโนด 28.9 7.0 2.0 4,080 60 5.6 2.7 2,400 1,300 2,496 17.0 2,479 0.090 <0.01 <0.001 <0.01

TAC คลองตะเครียะ 29.7 7.2 1.7 3,540 120 8.0 3.7 16,000 5,400 2,182 44.0 2,138 0.227 0.477 <0.001 <0.01

                             

pHรหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  ครั้งที่ 2/2556 (ต่อ)

Cr Cd Pb Mn Cu Zn Ni Hg As 

(มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0.022 <0.001 0.003 0.084 <0.001 0.098 <0.010 <0.0005 0.0009

TNC2 บ้านตลาดปากคลอง 0.026 <0.001 0.011 0.101 <0.001 0.109 <0.010 <0.0005 0.0009

TKC1 สะพานบ้านปากพล 0.031 <0.001 0.007 0.095 <0.001 0.083 <0.010 <0.0005 0.0008

TKC3 สะพานคลองท่าเชียด 0.032 <0.001 0.007 0.069 <0.001 0.092 <0.010 <0.0005 0.0003

PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 0.018 <0.001 0.003 0.104 <0.001 0.009 <0.010 <0.0005 0.0011

PRC1 วัดควนเพ็ง 0.018 <0.001 0.005 0.057 <0.001 0.081 <0.010 <0.0005 0.0025

PMC2 สะพานคลองภูมี 0.015 <0.001 0.005 0.171 <0.001 0.115 <0.010 <0.0005 0.0029

PMC3 วัดห้วยลาด 0.013 <0.001 0.004 0.165 <0.001 0.106 <0.010 <0.0005 0.001

UTC1 สะพานวัดคูเต่า 0.012 <0.001 0.003 0.150 <0.001 0.102 <0.010 <0.0005 0.0038

UTC3 สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 0.012 <0.001 <0.001 0.125 <0.001 0.101 <0.010 <0.0005 0.0037

SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 0.045 <0.001 0.007 0.005 <0.001 0.117 <0.010 <0.0005 0.0012

SK7.5 ปากคลองปากพล 0.032 <0.001 0.009 0.035 <0.001 0.114 <0.010 <0.0005 0.0003

MKC คลองมหาการ 0.009 <0.001 0.007 0.485 <0.001 0.103 <0.010 <0.0005 0.0012

RNC คลองระโนด 0.012 <0.001 <0.001 0.266 <0.001 0.089 <0.010 <0.0005 0.0003

หมายเหตุ  : <   หมายถึง น้อยกว่า

                  pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

NO2  =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3  =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556

                    

                    

                    

                    

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  ครั้งที่ 3/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม  Conductivity Turbidity DO BOD TCB FCB TS TSS TDS TP NO3-N NO2-N NH3-N 

( °ซ) (พีพีที) (uS/cm) (NTU)    (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PAC1 สะพานคลองป่าพะยอม 29.24 7.82 0.04 80.0 17 5.0 0.9 5,400 5,400 92 8.0 80 0.438 0.301 <0.001 <0.01

PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 29.00 7.85 0.04 83.0 11 8.6 1.3 2,200 1,300 92 20.0 68 0.122 0.329 <0.001 <0.01

PAC3 บ้านทุ่งหนําวัว 28.84 7.72 0.04 83.0 13 7.20 1.3 16,000 16,000 82 19.0 60 0.581 0.174 <0.001 <0.01

TNC1 บ้านปากประ 34.4 7.1 0.60 1,397.0 13 5.0 2.1 2,400 330 692 10.0 680 0.161 <0.01 <0.001 <0.01

TNC2 บ้านตลาดปากคลอง 32.7 6.9 0.10 264.6 18 1.8 7.3 4,900 4,900 188 13.0 175 0.181 <0.01 <0.001 <0.01

TNC3 บ้านควนขนุน 31.3 7.1 0.10 255.7 12 5.0 2.5 160,000 160,000 172 8.0 160 0.225 <0.01 <0.001 <0.01

NTC1 ฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 32.2 8.1 0.05 118.0 45 4.0 2.3 2,200 940 170 17.0 152 0.183 <0.01 <0.001 <0.01

NTC2 สะพาน คสล.บ้านตํานาน 28.9 7.8 0.04 96.0 17 6.4 1.8 5,400 2,400 122 9.0 110 0.301 <0.01 <0.001 <0.01

NTC3 สะพานข้ามวัดคงคา ม.4 28.4 8.4 0.05 120.0 11 7.0 0.9 2,400 330 102 9.0 90 0.317 0.213 <0.001 <0.01

TKC1 สะพานบ้านปากพล 33.1 7.0 0.20 568.0 25 5.0 2.9 330 170 328 10.0 315 0.115 <0.01 <0.001 <0.01

TKC2 แก่งน้ําหูแร่ 29.6 7.1 0.00 54.6 67 6.2 1.1 490 170 146 32.0 112 0.228 0.024 <0.001 <0.01

TKC3 สะพานคลองท่าเชียด 28.8 7.6 0.00 52.0 17 6.0 0.6 9,200 5,400 102 9.0 90 0.409 0.091 <0.001 <0.01

PBC1 สะพานปากคลองป่าบอน 32.3 7.8 0.17 354.0 12 5.6 1.9 2,400 2,400 258 7.0 250 0.189 <0.01 <0.001 <0.01

PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 29.9 7.7 0.03 63.0 35 4.6 1.1 330 45 108 9.0 98 0.310 0.453 <0.001 <0.01

PBC3 สะพานบ้านป่าบอน 28.9 7.7 0.020 48.0 12 6.6 0.8 330 220 70 5.0 62 0.264 <0.01 <0.001 <0.01

PRC1 วัดควนเพ็ง 30.5 8.1 0.02 51.0 49 4.8 1.7 1,700 1,700 118 19.0 98 0.186 0.043 <0.001 <0.01

PRC2 วัดพรุพ้อ 28.2 8.2 0.02 55.0 9 7.20 1.6 1,700 460 84 4.0 79 0.176 <0.01 <0.001 <0.01

PRC3 สะพานคลองพรุพ้อ 28.0 9.1 0.04 81.0 8 7.2 0.7 490 490 78 3.0 70 0.105 <0.01 <0.001 <0.01

PMC1 สะพานกรมโยธาธิการ ม.12 29.4 7.4 0.00 95.2 230 5.8 0.9 16,000 16,000 328 104.0 224 0.503 0.213 0.032 <0.01

PMC2 สะพานคลองภูมี 29.9 7.3 0.00 94 341 2.8 1,100 700 366 189.0 177 0.427 0.235 <0.001 <0.01

PMC3 วัดห้วยลาด 28.8 6.3 0.00 68 55 6.8 1.0 1,300 1,300 102 34.0 68 0.212 <0.01 <0.001 <0.01

UTC1 สะพานวัดคูเต่า 30.6 7.6 0.08 176 87 1.4 7.0 2,300 2,300 190 21.0 168 0.387 1.010 0.104 <0.01

UTC2 ท่าน้ําวัดหาดใหญ่ใน 30.4 7.3 0.06 134 82 2.8 8.1 160,000 92,000 166 19.0 145 0.345 1.143 0.143 <0.01

UTC3 สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 30.5 7.3 0.06 133 75 3.0 3.1 1,300 220 170 16.0 152 0.453 1.094 0.166 <0.01

SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 31.2 8.5 19.25 31,180 8 5.6 14.6 160,000 160,000 2,444 13.0 2,427 1.096 0.019 <0.001 <0.01

SK9.5 ปากรอ 32.8 7.8 1.10 2,453 8 5.8 0.8 130 45 1,451 4.0 1,445 0.066 <0.01 <0.001 <0.01

SK7.5 ปากคลองปากพล 33.8 7.1 0.50 1,209 21 5.6 1.8 170 68 640 7.0 630 0.162 0.102 <0.001 <0.01

MKC คลองมหาการ 32.7 6.8 0.8 1,899 4 3.6 3.7 1,400 700 1,078 11.0 1,066 0.266 <0.01 <0.001 <0.01

RNC คลองระโนด 32.3 7.0 1.0 2,227 5 5.0 5.4 1,300 790 1,344 6.0 1,332 0.195 <0.01 <0.001 <0.01

TAC คลองตะเครียะ 33.5 7.1 3.6 6.7 53 3.8 4.3 16,000 16,000 1,038 30.0 1,002 0.228 <0.01 <0.001 <0.01

                             

pHรหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ)

Cr Cd Pb Mn Cu Zn Ni Hg As 

(มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0.007 <0.001 <0.001 0.019 <0.001 <0.001 0.006 <0.0005 0.0014

TNC2 บ้านตลาดปากคลอง 0.101 <0.001 <0.001 <0.001 0.029 <0.001 0.019 <0.0005 0.003

TKC1 สะพานบ้านปากพล 0.023 <0.001 <0.001 0.016 <0.001 <0.001 0.011 <0.0005 0.0011

TKC3 สะพานคลองท่าเชียด 0.017 <0.001 <0.001 0.049 <0.001 <0.001 0.017 <0.0005 0.0008

PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 <0.001 <0.001 <0.001 0.044 <0.001 <0.001 <0.010 0.0014 0.0003

PRC1 วัดควนเพ็ง <0.001 <0.001 <0.001 0.131 <0.001 <0.001 0.011 <0.0005 0.0017

PMC2 สะพานคลองภูมี 0.001 <0.001 <0.001 0.283 <0.001 0.020 0.006 <0.0005 0.0028

PMC3 วัดห้วยลาด 0.065 <0.001 <0.001 0.003 0.016 <0.001 0.007 <0.0005 0.0011

UTC1 สะพานวัดคูเต่า 0.009 <0.001 <0.001 0.125 <0.001 0.001 0.017 <0.0005 0.0062

UTC3 สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 0.009 <0.001 <0.001 0.103 <0.001 0.004 0.01 <0.0005 0.0081

SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 0.058 <0.001 0.002 0.015 0.012 0.026 0.011 <0.0005 0.0018

SK7.5 ปากคลองปากพล 0.028 <0.001 <0.001 0.029 <0.001 <0.001 0.011 <0.0005 <0.0003

MKC คลองมหาการ 0.007 <0.001 <0.001 0.881 <0.001 <0.001 0.008 <0.0005 0.0006

RNC คลองระโนด 0.004 <0.001 <0.001 0.852 <0.001 0.060 0.009 <0.0005 <0.0003

หมายเหตุ  : <   หมายถึง น้อยกว่า

                  pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

NO2  =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3  =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd =  แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล Hg =  ปรอท As = สารหนู

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 29-30 เมษายน และ 1-3 พฤษภาคม 2556

                    

                    

                    

                    

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  ครั้งที่ 4/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม  Conductivity Turbidity DO BOD TCB FCB TS TSS TDS TP NO3-N NO2-N NH3-N 

( °ซ) (พีพีที) (uS/cm) (NTU)    (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PAC1 สะพานคลองป่าพะยอม 29.90 7.90 0.00 128 21 5.0 3.8 460 460 98 10.0 76 0.281 0.458 <0.001 <0.01

PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 30.20 5.24 0.00 81 2 6.6 1.1 330 110 72 11.0 54 0.283 0.390 <0.001 <0.01

PAC3 บ้านทุ่งหนําวัว 28.80 7.90 0.00 130 6 6.20 2.9 490 330 76 13.0 58 0.285 0.486 <0.001 <0.01

TNC1 บ้านปากประ 30.3 7.6 1.00 2,120 36 5.6 3.6 170 170 1,290 12.0 1,271 0.086 0.215 <0.001 <0.01

TNC2 บ้านตลาดปากคลอง 30.1 8.0 0.00 156 22 3.2 2.6 5,400 5,400 138 13.0 122 0.316 0.775 0.006 <0.01

TNC3 บ้านควนขนุน 29.3 7.7 0.00 238 16 2.0 4.0 16,000 16,000 184 7.0 167 0.236 0.536 0.008 <0.01

NTC1 ฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 31.2 7.7 0.00 113 44 4.2 3.1 220 220 120 23.0 92 0.223 0.594 <0.001 <0.01

NTC2 สะพาน คสล.บ้านตํานาน 29.8 7.8 0.00 93 19 6.2 4.0 9,200 9,200 82 10.0 65 0.205 0.447 <0.001 <0.01

NTC3 สะพานข้ามวัดคงคา ม.4 28.7 8.5 0.00 141 20 6.8 3.9 330 330 92 12.0 74 0.236 0.266 <0.001 <0.01

TKC1 สะพานบ้านปากพล 30.6 8.4 0.00 68 21 3.2 0.8 230 230 54 7.0 40 0.148 0.102 <0.001 <0.01

TKC2 แก่งน้ําหูแร่ 28.7 8.0 0.00 46 32 4.6 1.4 790 330 68 14.0 47 0.211 0.381 <0.001 <0.01

TKC3 สะพานคลองท่าเชียด 27.8 8.6 0.00 78 24 6.6 1.6 700 170 64 15.0 45 0.507 1.123 0.018 <0.01

PBC1 สะพานปากคลองป่าบอน 29.5 7.4 0.00 84 25 4.8 3.2 3,500 3,500 86 10.0 69 0.443 <0.01 <0.001 0.107

PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 28.3 7.4 0.00 60 17 4.0 1.7 130 45 66 7.0 52 0.624 <0.01 <0.001 0.561

PBC3 สะพานบ้านป่าบอน 27.5 7.6 0.000 49 11 6.6 3.0 1,300 790 68 7.0 55 0.247 1.055 <0.001 0.394

PRC1 วัดควนเพ็ง 28.6 7.6 0.00 49 23 5.8 1.6 3,500 3,500 72 77.0 57 0.402 0.147 <0.001 0.255

PRC2 วัดพรุพ้อ 27.8 7.7 0.00 50 9 6.4 1.4 1,700 700 72 5.0 61 0.508 0.092 <0.001 0.043

PRC3 สะพานคลองพรุพ้อ 26.8 8.0 0.00 65 11 6.4 2.2 490 130 68 7.0 54 0.548 <0.01 <0.001 0.147

PMC1 สะพานกรมโยธาธิการ ม.12 30.3 7.6 0.00 77 230 5.8 1.9 330 230 216 13.0 198 0.417 <0.01 <0.001 0.907

PMC2 สะพานคลองภูมี 29.9 7.7 0.00 83 260 6.2 1.7 1,700 1,100 150 23.0 122 0.390 0.284 <0.001 0.927

PMC3 วัดห้วยลาด 29.1 7.9 0.00 78 62 5.2 2.1 490 330 162 15.0 142 0.378 0.359 <0.001 0.341

UTC1 สะพานวัดคูเต่า 29.6 8.4 0.10 274 42 2.8 2.5 700 700 2,274 210.0 2,020 0.509 1.323 0.115 1.476

UTC2 ท่าน้ําวัดหาดใหญ่ใน 29.8 8.3 0.00 169 44 3.6 2.6 16,000 16,000 296 100.0 193 0.498 1.056 0.107 2.365

UTC3 สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 31.0 8.3 0.00 137 34 3.6 4.6 2,400 790 98 40.0 55 0.464 1.066 0.126 2.558

SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 30.1 8.4 21.30 34,200 10 5.4 1.1 490 170 30,524 10.0 30,508 0.136 <0.01 <0.001 <0.01

SK9.5 ปากรอ 30.9 7.4 6.60 11,600 6 6.6 1.1 330 78 2,300 7.0 2,285 0.061 0.113 <0.001 <0.01

SK7.5 ปากคลองปากพล 32.9 7.5 0.90 2,030 14 3.0 1.8 1,700 230 1,130 8.0 1,118 0.094 0.186 <0.001 <0.01

MKC คลองมหาการ 30.8 7.9 0.1 2,540 175 6.2 3.0 490 330 1,614 93.0 1,512 0.107 <0.01 <0.001 <0.01

RNC คลองระโนด 30.4 7.6 0.1 2,480 133 5.0 3.9 1,300 790 1,558 58.0 1,492 0.144 0.444 <0.001 <0.01

TAC คลองตะเครียะ 29.8 7.5 1.4 2,820 52 3.0 1.6 1,300 340 1,722 15.0 1,765 0.103 0.459 <0.001 <0.01

                             

pHรหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  ครั้งที่ 4/2556 (ต่อ)

Cr Cd Pb Mn Cu Zn Ni Hg As 

(มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0.010 <0.001 <0.01 0.043 <0.01 0.021 0.012 - <0.01

TNC2 บ้านตลาดปากคลอง 0.042 <0.001 <0.001 0.335 <0.001 <0.001 0.018 - <0.01

TKC1 สะพานบ้านปากพล 0.026 <0.001 0.036 0.023 0.009 <0.001 0.009 - <0.01

TKC3 สะพานคลองท่าเชียด 0.028 <0.001 0.03 0.071 0.011 0.012 <0.001 - <0.01

PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 0.002 <0.001 0.018 0.045 0.012 <0.001 0.005 - <0.01

PRC1 วัดควนเพ็ง 0.022 <0.001 0.021 0.081 0.005 0.022 0.005 - <0.01

PMC2 สะพานคลองภูมี 0.007 <0.001 <0.001 0.090 0.014 <0.001 0.006 - <0.01

PMC3 วัดห้วยลาด 0.002 <0.001 <0.001 0.067 0.009 <0.001 0.008 - <0.01

UTC1 สะพานวัดคูเต่า 0.008 <0.001 <0.001 0.171 0.01 0.017 0.004 - <0.01

UTC3 สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ 0.009 <0.001 <0.001 0.161 0.01 <0.001 0.009 - <0.01

SK13.5 ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 0.091 <0.001 <0.001 0.019 0.125 0.007 0.031 - <0.01

SK7.5 ปากคลองปากพล 0.043 <0.001 0.049 0.095 0.013 <0.001 0.009 - <0.01

MKC คลองมหาการ 0.052 <0.001 <0.001 0.094 0.004 0.013 0.035 - <0.01

RNC คลองระโนด 0.056 <0.001 <0.001 0.112 <0.001 0.067 0.023 - <0.01

หมายเหตุ  : <   หมายถึง น้อยกว่า

                  pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

NO2  =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3  =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd =  แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล Hg =  ปรอท As = สารหนู

เก็บตัวอย่างน้ําวันที่ 14-16 และ 19-23 สิงหาคม 2556

                    

                    

                    

                    

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา    ครั้งที่ 1/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Conductivity Turbidity    DO    BOD    TS     SS TDS     TP TCB FCB NO2-N NO3-N    NH3-N  

( 
O
ซ )  (พีพีที) (us/cm) (NTU) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.)  (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (mg/l)

SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย 27.7 6.5 0.0 177 62 1.0 6.5 162.0 25.0 133.0 <0.01 24,000.0 13,000.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK02 กลางทะเลน้อย 28.7 7.8 0.5 1,180 24 5.6 1.5 684.0 7.0 671.0 <0.01 160,000.0 92,000.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK03 คลองนางเรียม 29.1 6.9 1.0 2,180 49 1.2 4.8 1,164.0 20.0 1,133.0 <0.01 11,000.0 7,000.0 <0.001 0.240 <0.01

SK04 ปากคลองบ้านโรง 29.5 7.5 4.1 7,560 55 3.4 2.7 4,890.0 24.0 4,852.0 <0.01 1,700.0 700.0 <0.001 0.412 <0.01

SK05 กลางทะเลหลวง 29.4 7.1 4.0 7,480 43 5.4 1.2 10,804.0 22.0 10,765.0 <0.01 54,000.0 54,000.0 <0.001 0.013 <0.01

SK06 ปากคลองลําปํา 29.6 7.7 0.1 231 32 3.2 0.7 116.0 14.0 98.0 <0.01 3,300.0 2,300.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK07 แหลมจองถนน 30.6 6.5 3.6 6,750 27 6.0 0.9 4,266.0 10.0 4,250.0 0.012 330.0 230.0 <0.001 0.013 <0.01

SK08 บ้านปากพะยูน 30.6 7.5 7.5 13,062 8 6.8 0.6 8,610.0 8.0 8,595.0 <0.01 68.0 45.0 <0.001 0.445 <0.01

SK09 บ้านปากจ่า 31.6 7.2 5.8 10,300 23 6.6 1.9 7,178.0 11.0 7,140.0 <0.01 460.0 210.0 <0.001 0.174 <0.01

SK10 ปากคลองอู่ตะเภา 30.6 7.1 4.9 8,777 9 1.4 2.3 7,484.0 6.0 7,470.0 0.034 1,300.0 270.0 0.078 2.335 <0.01

SK11 ปากคลองพะวง 30.8 7.5 14.3 23,722 11 4.8 2.9 10,910.0 60.0 10,840.0 0.090 170.0 45.0 <0.001 0.157 <0.01

SK12 สะพานติณสูลานนท์2 30.9 8.0 14.1 23,370 16 4.7 3.1 17,364.0 15.0 17,339.0 0.581 230.0 78.0 <0.001 0.456 <0.01

SK13 ปากคลองสําโรง 30.1 7.6 14.7 25,242 17 4.2 4.2 13,908.0 8.0 13,880.0 0.010 160,000.0 160,000.0 <0.001 0.290 <0.01

SK14 วัดสุวรรณคีรี 30.4 7.3 16.2 27,125 14 5.8 2.4 20,226.0 15.0 20,201.0 <0.01 790.0 270.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK15 ปากทะเลสาบ 29.3 7.4 21.2 33,893 14 4.6 1.5 25,850.0 19.0 25,810.0 0.02 2,400.0 790.0 <0.001 0.135 <0.01

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา    ครั้งที่ 1/2555 (ต่อ)

Cu Mn Zn Cd  Cr Pb Ni Hg

(มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)

SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย <0.001 0.831 0.175 <0.001 0.027 0.040 <0.010 <0.0005

SK03 คลองนางเรียม <0.001 0.820 0.132 <0.001 0.027 0.033 <0.010 <0.0005

SK06 ปากคลองลําปํา 0.001 0.136 0.116  <0.001 0.020 0.010 0.016 <0.0005

SK10 ปากคลองอู่ตะเภา 0.010 0.100 0.157 <0.001 0.024 <0.010 <0.010 <0.0005

SK13 ปากคลองสําโรง 0.019 0.114 0.122 <0.001 0.052 0.047 <0.010 <0.0005

SK15 ปากทะเลสาบ 0.218 0.004 0.202 <0.001 0.117 0.014 <0.001 <0.0005

หมายเหตุ  :  -  หมายถึง ไม่ได้ทําการตรวจวัด ND  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก <   หมายถึง น้อยกว่า

                  pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล Hg   =  ปรอท Alpha-BHC = บีเอชซีชนิดแอลฟา

เก็บตัวอย่างน้ํา วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2555

                    

                    

                    

                    

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา    ครั้งที่ 2/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Conductivity Turbidity    DO    BOD     TS      SS TDS     TP TCB FCB NO2-N NO3-N    NH3-N  

( 
O
ซ )  (พีพีที) (us/cm) (NTU) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.)  (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (mg/l)

SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย 28.2 5.5 0.0 49 62 1.2 6.8 110.0 30.0 80.0 0.275 5,400.0 3,500.0 <0.001 2.578 <0.01

SK02 กลางทะเลน้อย 28.0 7.6 0.0 45 7 5.0 1.5 56.0 1.0 55.0 0.112 45.0 20.0 <0.001 0.893 <0.01

SK03 คลองนางเรียม 28.7 6.9 0.6 1,500 48 4.2 1.1 274.0 13.0 261.0 <0.01 20.0 20.0 <0.001 0.631 <0.01

SK04 ปากคลองบ้านโรง 28.6 7.6 1.8 3,670 62 6.4 1.7 2,216.0 20.0 2,196.0 0.017 490.0 220.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK05 กลางทะเลหลวง 28.7 7.9 2.1 4,140 49 4.8 1.4 2,518.0 15.0 2,503.0 0.139 20.0 20.0 <0.001 0.650 <0.01

SK06 ปากคลองลําปํา 30.3 7.4 0.1 121 37 2.4 2.3 106.0 20.0 86.0 0.239 5,400.0 3,500.0 <0.001 0.235 <0.01

SK07 แหลมจองถนน 30.4 7.2 1.0 2,090 54 5.6 1.0 1,300.0 15.0 1,285.0 0.134 20.0 20.0 0.018 0.618 <0.01

SK08 บ้านปากพะยูน 29.0 7.9 1.2 2,285 14 5.8 1.0 1,348.0 15.0 1,333.0 0.085 1,700.0 1,100.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK09 บ้านปากจ่า 27.4 7.3 0.9 2,060 106 7.0 1.8 1,204.0 38.0 1,166.0 0.052 20.0 20.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK10 ปากคลองอู่ตะเภา 27.5 8.5 0.7 1,429 144 5.8 3.0 1,006.0 145.0 861.0 0.145 270.0 110.0 <0.001 0.567 <0.01

SK11 ปากคลองพะวง 28.8 9.1 2.0 3,770 32 7.0 2.7 2,430.0 39.0 2,391.0 0.118 23.0 23.0 <0.001 <0.001 <0.01

SK12 สะพานติณสูลานนท์2 28.7 9.1 1.4 2,830 57 5.2 1.9 1,904.0 62.0 1,842.0 0.200 23.0 23.0 <0.001 <0.001 <0.01

SK13 ปากคลองสําโรง 27.6 7.4 14.1 23,447 13 3.0 9.8 18,078.0 5.0 18,073.0 1.145 54,000.0 54,000.0 <0.001 <0.01 0.195

SK14 วัดสุวรรณคีรี 28.5 8.4 5.6 10,150 15 5.4 1.2 6,722.0 18.0 6,704.0 0.094 790.0 330.0 <0.001 <0.001 <0.01

SK15 ปากทะเลสาบ 28.1 8.1 12.4 20,761 6 4.8 1.2 15,720.0 7.0 15,713.0 <0.01 230.0 130.0 <0.001 <0.001 <0.01

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                  

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา    ครั้งที่ 2/2556 (ต่อ)

Cu Mn Zn Cd  Cr Pb Ni Hg As

(มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)

SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย <0.001 0.423 0.096 <0.001 0.025 0.001 <0.010 <0.0005 0.0011

SK03 คลองนางเรียม <0.001 0.889 0.113 <0.001 0.024 0.005 <0.010 <0.0005 0.0005

SK06 ปากคลองลําปํา <0.001 0.095 0.086 <0.001 0.020 0.001 <0.010 <0.0005 0.0008

SK10 ปากคลองอู่ตะเภา <0.001 0.053 0.101 <0.001 0.011 0.003 <0.010 <0.0005 0.0036

SK13 ปากคลองสําโรง 0.006 0.030 0.108 <0.001 0.054 <0.001 <0.010 <0.0005 0.0014

SK15 ปากทะเลสาบ 0.001 0.001 0.107 <0.001 0.062 0.007 <0.010 <0.0005 0.0009

หมายเหตุ  : <   หมายถึง น้อยกว่า

                  pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล Hg   =  ปรอท Alpha-BHC = บีเอชซีชนิดแอลฟา

เก็บตัวอย่างน้ํา วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556

                    

                    

                    

                    

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา    ครั้งที่ 3/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Conductivity Turbidity    DO    BOD     TS TSS TDS     TP TCB FCB NO2-N NO3-N    NH3-N  

( 
O
ซ )  (พีพีที) (us/cm) (NTU) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.)  (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (mg/l)

SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย 30.5 7.0 0.1 116 39 1.1 8.1 118.0 20.0 93 0.291 92,000.0 92,000.0 <0.001 0.323 0.298

SK02 กลางทะเลน้อย 30.8 9.1 0.1 100.6 2 6.2 0.8 80.0 28.0 47 0.139 490.0 230.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK03 คลองนางเรียม 31.6 7.3 0.7 1,571 41 2.0 7.5 868 26.0 838 0.038 1,300 780.0 <0.001 0.037 <0.01

SK04 ปากคลองบ้านโรง 32.4 7.0 0.4 904 3 1.9 9.5 524 12.0 510 0.041 790 230.0 <0.001 0.067 <0.01

SK05 กลางทะเลหลวง 32.3 8.4 1.4 3,048 14 6.7 2.3 1,632 16.0 1,610 0.084 45 45.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK06 ปากคลองลําปํา 32.93 8.63 0.19 409 25 4.8 2.2 308 7.0 300 0.425 1,700 330.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK07 แหลมจองถนน 33.5 7.2 0.3 670 31 6.8 0.4 302 7.0 293 0.238 190 190.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK08 บ้านปากพะยูน 31.58 9.18 1.06 2,045 5 6.80 1.0 1,314 3.0 1,310 0.521 920 540.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK09 บ้านปากจ่า 31.1 7.6 1.0 2,395 4 5.2 1.4 1,349 14.0 1,335 0.082 110 20.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK10 ปากคลองอู่ตะเภา 30.74 7.55 0.55 1,132 31 4.2 2.2 676 9.0 665 0.451 1,300 1,300.0 0.177 1.454 <0.01

SK11 ปากคลองพะวง 32.09 8.52 11.25 19,050 18 5.0 2.0 13,512 24.0 13,480 0.346 170 130.0 <0.001 0.035 <0.01

SK12 สะพานติณสูลานนท์2 31.5 8.49 10.35 3,148 10 6.0 2.4 12,328 8.0 12,315 0.254 45 45.0 <0.001 0.035 <0.01

SK13 ปากคลองสําโรง 30.92 7.46 12.0 20,258 15 0.0 29.4 14,290 11.0 14,278 1.567 280,000 280,000.0 <0.001 <0.01 0.192

SK14 วัดสุวรรณคีรี 31.16 8.52 24.08 37,400 11 5.5 1.6 22,674 10.0 22,654 0.278 490 220.0 <0.001 0.030 <0.01

SK15 ปากทะเลสาบ 31.04 8.64 27.14 42,410 4 6.0 0.9 14,244 8.0 14,232 0.509 68 68.0 <0.001 0.124 <0.01

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                  

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา    ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ)

Cu Mn Zn Cd  Cr Pb Ni Hg As

(มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)

SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย <0.001 0.242 <0.001 <0.001 0.011 <0.001 0.007 <0.0005 0.0016

SK03 คลองนางเรียม <0.001 0.739 0.030 <0.001 <0.001 <0.001 0.006 <0.0005 <0.0003

SK06 ปากคลองลําปํา <0.001 0.112 <0.001 <0.001 0.012 <0.001 0.006 <0.0005 0.0019

SK10 ปากคลองอู่ตะเภา <0.001 0.035 0.023 <0.01 0.003 <0.001 <0.010 <0.0005 0.0060

SK13 ปากคลองสําโรง <0.001 0.099 0.039 <0.001 0.042 <0.001 0.011 <0.0005 0.0034

SK15 ปากทะเลสาบ 0.032 <0.001 0.032 <0.001 0.082 0.002 0.016 <0.0005 0.0007

หมายเหตุ  : <   หมายถึง น้อยกว่า

                  pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล Hg   =  ปรอท As   =  สารหนู

เก็บตัวอย่างน้ํา วันที่ 29-30 เมษายน และ 1-3 พฤษภาคม 2556

                    

                    

                    

                    

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา    ครั้งที่ 4/2556

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Conductivity Turbidity    DO    BOD     TS TSS TDS     TP TCB FCB NO2-N NO3-N    NH3-N  

( 
O
ซ )  (พีพีที) (us/cm) (NTU) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.)  (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (mg/l)

SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย 28.6 8.2 0.1 1,200.0 12 3.4 2.7 114.0 8.0 94 0.036 700.0 460.0 <0.001 2.517 <0.01

SK02 กลางทะเลน้อย 27.6 9.2 0.0 200 9 4.6 2.8 158.0 3.0 148 0.013 230.0 130.0 <0.001 0.144 <0.01

SK03 คลองนางเรียม 28.9 8.0 0.1 2,230 70 5.0 2.6 1,386 36.0 1,322 <0.01 170 170.0 <0.001 1.063 <0.01

SK04 ปากคลองบ้านโรง 33.2 7.8 0.1 2,550 350 6.0 4.7 1,956 422.0 1,527 0.084 700 700.0 <0.001 0.875 <0.01

SK05 กลางทะเลหลวง 28.7 8.1 0.1 2,200 75 5.8 1.3 1,342 44.0 1,284 0.170 23 13.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK06 ปากคลองลําปํา 30.60 7.6 0.4 1,090 40 5.6 2.8 610 14.0 591 0.157 9,200 5,400.0 <0.001 0.466 <0.01

SK07 แหลมจองถนน 31.5 7.4 1.2 2,570 48 6.0 1.3 1,526 19.0 1,495 0.103 78 78.0 <0.001 0.214 <0.01

SK08 บ้านปากพะยูน 30.90 7.3 5.0 9,030 9 6.80 1.3 6,092 6.0 6,079 0.389 330 330.0 <0.001 <0.01 0.257

SK09 บ้านปากจ่า 30.7 7.5 6.3 11,200 8 6.0 4.0 2,888 6.0 2,872 0.073 230 230.0 <0.001 0.002 <0.01

SK10 ปากคลองอู่ตะเภา 28.90 7.9 8.1 13,000 11 3.8 2.4 1,710 10.0 1,695 0.417 2,200 940.0 0.007 1.052 1.314

SK11 ปากคลองพะวง 30.10 8.3 19.0 30,500 33 5.2 2.0 9,286 31.0 9,244 0.097 20 20.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK12 สะพานติณสูลานนท์2 30.1 8.3 19.2 30,700 26 4.0 1.0 30,882 23.0 30,838 0.147 45 45.0 <0.001 0.156 <0.01

SK13 ปากคลองสําโรง 29.50 8.3 19.7 31,500 46 5.6 1.9 20,470 27.0 20,437 1.236 16,000 16,000.0 <0.001 2.525 1.510

SK14 วัดสุวรรณคีรี 30.10 8.4 20.0 31,800 12 5.6 1.4 30,898 9.0 30,880 0.133 93 20.0 <0.001 <0.01 <0.01

SK15 ปากทะเลสาบ 30.10 8.1 25.2 39,300 6 5.8 0.9 46,802 6.0 46,792 <0.01 490 93.0 <0.001 <0.01 <0.01

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                  

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง pH



ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา    ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ)

Cu Mn Zn Cd  Cr Pb Ni Hg As

(มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.)

SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย 0.002 0.056 0.002 <0.001 0.035 <0.001 0.031  - <0.01

SK03 คลองนางเรียม 0.045 0.084 0.045 <0.001 0.041 <0.001 0.017  - <0.01

SK06 ปากคลองลําปํา <0.001 0.091 <0.001 <0.001 0.006 <0.001 0.004  - <0.01

SK10 ปากคลองอู่ตะเภา 0.013 0.170 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 0.004  - <0.01

SK13 ปากคลองสําโรง 0.089 0.032 <0.001 <0.001 0.064 <0.001 0.027  - <0.01

SK15 ปากทะเลสาบ 0.125 <0.001 0.001 <0.001 0.103 <0.001 0.036  - <0.01
 

หมายเหตุ  : <   หมายถึง น้อยกว่า  -  ไม่ได้วิเคราะห์

                  pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล Hg   =  ปรอท As   =  สารหนู

เก็บตัวอย่างน้ํา วันที่ 14-16 และ 19-23  สิงหาคม 2556

                    

                    

                    

                    

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ครั้งที่ 1/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD       TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N 

( 
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 28.3 6.5 0.5 7.0 940 4.7 1.9 3,500 790 <0.001 0.334 <0.01

BN2 บริเวณบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 28.1 7.8 0.0 24.0 79 3.9 0.9 2,400 1,300 <0.001 0.429 <0.01

คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ครั้งที่ 1/2556 (ต่อ) 

TS TDS SS  TP 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l)  (mg/l)

BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 6,792 6,789 3.0 0.128

BN2 บริเวณบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 66 50 16.0 0.133

หมายเหตุ :       -  หมายถึง ไม่ได้ทําการตรวจวัด ND หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก <   หมายถึง น้อยกว่า

                    pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                    Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                    TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                    NO 2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

                  เก็บตัวอย่างน้ํา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

pHรหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ครั้งที่ 2/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD       TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N 

( 
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 25.3 6.87 0.0 142.0 100.0 6.9 1.1 9,200 5,400 <0.001 0.161 <0.01

BN2 บริเวณบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 25.7 7.32 0.0 161.0 13.0 5.1 1.0 9,200 5,400 <0.001 0.078 <0.01

คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ครั้งที่ 2/2556 (ต่อ) 

TS TDS SS  TP 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l)  (mg/l)

BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 136 89 47.0 0.027

BN2 บริเวณบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 88 41 47.0 0.006

หมายเหตุ :       <   หมายถึง น้อยกว่า

                    pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                    Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                    TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                    NO 2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

                  เก็บตัวอย่างน้ํา เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2556

pHรหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ครั้งที่ 3/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD       TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N 

( 
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 28.9 7.80 5.9 11.0 10,400 4.0 1.2 5,400 170 <0.001 0.639 <0.01

BN2 บริเวณบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 31.8 7.6 0.0 67.0 50.0 3.8 1.0 20 20 <0.001 0.297 <0.01

คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ) 

TS TDS TSS  TP 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l)  (mg/l)

BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 8,786 8,777 5.0 0.275

BN2 บริเวณบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 46 30 13.0 0.242

หมายเหตุ :       <   หมายถึง น้อยกว่า

                    pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                    Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                    TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                    NO 2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

                  เก็บตัวอย่างน้ํา เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2556

pHรหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ครั้งที่ 4/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD       TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N 

( 
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 29.2 7.90 1.7 4.0 2,860 5.2 1.6 2,800 2,800 <0.001 0.143 <0.01

BN2 บริเวณบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 31.1 4.6 0.0 1.0 115.0 4.5 1.4 930 450 <0.001 0.176 <0.01

คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ครั้งที่ 4/2556 (ต่อ) 

TS TDS TSS  TP 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l)  (mg/l)

BN1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 24,466 24,448 8.0 1.200

BN2 บริเวณบ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 116 102 2.0 0.401

หมายเหตุ :       <   หมายถึง น้อยกว่า

                    pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                    Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                    TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด TSS = ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                    NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

                   เก็บตัวอย่างน้ํา เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2556

pHรหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 1/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity  Conductivity DO BOD TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N 

( 
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PT01 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  อ.เมือง 28.8 6.6 0.6 68 860 5.2 7.2 92,000.0 54,000 <0.001 0.767 <0.01

PT02 บ้านอาเนาะบูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 28.1 6 0.0 60 90 6.3 1.3 3,500.0 1,700 <0.001 0.711 <0.01

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 28.1 7.2 0.0 26 80 6.8 5.1 3,500 1,700 <0.001 0.384 <0.01

PT04 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 28.2 7.1 0.0 33 203 6.6 1 400.0 170 <0.001 0.057 <0.01

PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 28.8 7.1 0.0 50 222 7 1.5 2,400.0 2,400 <0.001 0.085 <0.01

คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 1/2556 (ต่อ)

TS TDS SS TP 

 (มก./ล.)  (มล./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)

PT01 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  อ.เมือง 5,678 5,660 18 0.024

PT02 บ้านอาเนาะบูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 82 59 23 0.216

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 74 45 29 0.165

PT04 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 48 44 4 0.188

PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 162 146 16 0.295

คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 4/2555 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 0.009 <0.001 0.235 0.148 <0.001 0.004 <0.001 0.0083 <0.0005

หมายเหตุ  :      -  หมายถึง ไม่ได้ทําการตรวจวัด <   หมายถึง น้อยกว่า

                     pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                     Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                     TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                     NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                     Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                     Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



                     เก็บตัวอย่างน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555



คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 2/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity  Conductivity DO BOD TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N 

( 
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PT01 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  อ.เมือง 27.0 7.04 0.58 23.0 1,030.0 6.1 1.5 35,000 35,000 <0.001 <0.001 <0.01

PT02 บ้านอาเนาะบูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 28.0 8.03 0.0 73.0 241.0 6.3 1.5 5,400 5,400 <0.001 0.2 <0.01

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 24.5 7.75 0.0 303.0 49.0 7.8 2.0 35,000 35,000 <0.001 0.371 <0.01

PT04 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 23.9 7.10 0.0 399.0 44.0 8.9 1.7 35,000 35,000 0.009 0.671 <0.01

PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 23.8 7.18 0.0 344.0 55.0 8.8 1.5 54,000 54,000 0.015 0.186 <0.01

คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 2/2556 (ต่อ)

TS TDS TSS TP 

 (มก./ล.)  (มล./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)

PT01 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  อ.เมือง 8,938 8,927 11 0.279

PT02 บ้านอาเนาะบูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 140 57 83 0.143

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 176 63 113 <0.01

PT04 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1,214 43 1,171 0.402

PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2,208 497 1,711 0.656

คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 2/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 0.004 <0.001 0.148 0.084 <0.001 0.015 0.001 <0.0003 <0.0005

หมายเหตุ  :       <   หมายถึง น้อยกว่า

                     pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                     Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                     TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                     NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                     Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                     Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                     เก็บตัวอย่างน้ําเมื่อวันที่ 26 กุมาพันธ์ 2556

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 3/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity  Conductivity DO BOD TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N 

( 
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PT01 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  อ.เมือง 30.1 7.6 4.2 60.0 7,750.0 5.3 0.9 16,000 16,000 <0.001 0.08 <0.01

PT02 บ้านอาเนาะบูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 29.7 9.2 0.0 53.0 168.0 5.8 1.2 2,400 790 <0.001 0.908 <0.01

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 28.7 7.6 0.0 20.0 65.0 6.0 1.5 16,000 9,200 <0.001 0.637 <0.01

PT04 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 28.5 8.2 0.0 10.0 89.0 5.0 1.0 1,300 330 <0.001 0.039 <0.01

PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 30.6 8 0.0 21.0 170.0 5.6 0.8 1,100 1,100 <0.001 0.917 <0.01

คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ)

TS TDS TSS TP 

 (มก./ล.)  (มล./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)

PT01 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  อ.เมือง 5,200 5,170 23 0.394

PT02 บ้านอาเนาะบูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 84 64 16 0.056

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 84 60 16 0.216

PT04 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 90 66 20 0.241

PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 140 128 9 0.432

คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 0.039 <0.001 0.067 <0.001 <0.001 0.01 0.001 0.007 <0.0005

หมายเหตุ  :       <   หมายถึง น้อยกว่า

                     pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                     Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                     TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                     NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                     Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                     Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                     เก็บตัวอย่างน้ําเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 4/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity  Conductivity DO BOD TCB FCB NO2-N NO3-N NH3-N 

( 
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PT01 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  อ.เมือง 29.1 6.6 0.4 110.0 768.0 5.2 1.2 16,000 16,000 <0.001 0.226 <0.01

PT02 บ้านอาเนาะบูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 29.0 8.1 0.0 10.0 126.0 6.4 1.4 330 130 <0.001 0.106 <0.01

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 29 8.2 0.0 25.0 71.0 6.5 1.5 5,400 1,400 <0.001 0.229 <0.01

PT04 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 28.9 7.3 0.0 4.0 93.0 5.4 1.4 330 330 <0.001 2.031 <0.01

PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 31.3 7.5 0.0 4.0 216.0 6.4 1.1 790 790 <0.001 0.191 <0.01

คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 4/2556 (ต่อ)

TS TDS TSS TP 

 (มก./ล.)  (มล./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)

PT01 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  อ.เมือง 41,285 41,264 13 0.455

PT02 บ้านอาเนาะบูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 5,136 5,011 108 4.781

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 84 62 16 0.402

PT04 บ้านบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 66 45 12 0.348

PT05 ท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 182 158 15 0.408

คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี  ครั้งที่ 4/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา ทน.ยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา <0.001 0.026 0.052 0.005 <0.001 0.053 <0.001 <0.01 -

หมายเหตุ  :       <   หมายถึง น้อยกว่า

                     pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                     Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                     TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                     NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                     Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                     Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                     เก็บตัวอย่างน้ําเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 1/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NO2-N NO3-N 

(
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

SB1 ปากแม่น้ําสายบุรี ทต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 28.1 6.9 0 65.2 75 6 1.1 54,000 54,000 <0.001 0.761

SB2 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 29.4 7.5 0 70.8 53.2 6.2 3.5 3,500 3,500 <0.001 0.434

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส 28.8 7.5 0 68.1 50.7 7.1 1.6 2,400 2,400 <0.001 0.573

SB4 เทศบาลตําบลศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส 28.2 7.6 0 50.6 211.7 7.1 2 5,400 5,400 <0.001 0.329

คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 4/2555 (ต่อ) 

NH3-N TS TDS SS TP

(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)

SB1 ปากแม่น้ําสายบุรี ทต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี <0.01 1,906 1,868 38 0.153

SB2 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา <0.01 173 100 73 0.121

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส <0.01 152 88 64 0.22

SB4 เทศบาลตําบลศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส <0.01 136 84 52 0.200

คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 4/2555 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

 (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวา 0.006 <0.001 0.388 0.147 <0.001 0.008 <0.001 0.0005 <0.0005

หมายเหตุ  :      -  หมายถึง ไม่ได้ทําการตรวจวัด ND  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก <   หมายถึง น้อยกว่า

                     pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                     Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                     TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



                     NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                     Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                     Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                     Dieldrin = ดีลดริน

               เก็บตัวอย่างน้ําเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  2555

               



คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 2/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NO2-N NO3-N 

(
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

SB1 ปากแม่น้ําสายบุรี ทต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 24.4 6.74 0.0 248.0 55.0 6.2 1.8 16,000 9,200 <0.001 0.017

SB2 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 23.8 6.86 0.0 357.0 12.0 8.1 1.1 16,000 9,200 <0.001 0.244

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส 23.6 6.97 0.0 384 10.0 9.1 1.2 35,000 35,000 <0.001 0.094

SB4 เทศบาลตําบลศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส 23.5 7.20 0.0 408.0 12.0 8.5 1.0 9,200 5,400 <0.001 0.261

คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 2/2556 (ต่อ) 

NH3-N TS TDS SS TP

(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)

SB1 ปากแม่น้ําสายบุรี ทต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี <0.01 216 72 144 0.077

SB2 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา <0.01 212 36 176 0.072

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส <0.01 236 37 199 0.021

SB4 เทศบาลตําบลศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส <0.01 328 20 308 0.020

คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 2/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

 (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวา 0.004 <0.001 0.080 0.077 <0.001 0.018 <0.001 <0.0003 <0.0005

หมายเหตุ  :        <   หมายถึง น้อยกว่า

                     pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                     Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                     TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                     NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                     Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                     Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                     Dieldrin = ดีลดริน

               เก็บตัวอย่างน้ําเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2556

               

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 3/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NO2-N NO3-N 

(
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

SB1 ปากแม่น้ําสายบุรี ทต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 31.1 7.40 5.1 40.0 9,000.0 3.4 1.5 16,000 16,000 <0.001 0.591

SB2 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 30.2 8.20 0.0 43.0 29.0 4.4 1.1 16,000 9,200 <0.001 0.152

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส 30.3 8.70 0.0 41.0 26.0 6.4 0.7 3,500 1,300 <0.001 0.706

SB4 เทศบาลตําบลศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส 30.0 8.80 0.0 16.0 29.0 6.2 0.9 5,400 2,200 <0.001 0.075

คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ) 

NH3-N TS TDS SS TP

(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)

SB1 ปากแม่น้ําสายบุรี ทต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี <0.01 7,044 7,012 144 0.377

SB2 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา <0.01 32 11 176 0.362

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส <0.01 40 24 199 0.447

SB4 เทศบาลตําบลศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส <0.01 26 10 308 0.452

คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 3/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

 (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวา <0.001 <0.001 0.052 <0.001 <0.001 0.007 <0.001 <0.0003 <0.0005

หมายเหตุ  :        <   หมายถึง น้อยกว่า

                     pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                     Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                     TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                     NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                     Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                     Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                     Dieldrin = ดีลดริน

               เก็บตัวอย่างน้ําเมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2556

               

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง



คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 4/2556 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม Turbidity Conductivity DO BOD TCB FCB NO2-N NO3-N 

(
O
ซ )  (พีพีที) (NTU) (us/cm) (มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

SB1 ปากแม่น้ําสายบุรี ทต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 29.9 6.80 0.5 8.0 8,470.0 4.9 1.2 16,000 16,000 <0.001 0.061

SB2 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 28.6 8.40 0.0 15.0 104.0 5.8 1.2 490 490 <0.001 0.126

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส 28.4 8.10 0.0 32.0 49.0 5.8 1.2 3,500 3,500 <0.001 1.395

SB4 เทศบาลตําบลศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส 28.7 7.70 0.0 80.0 33.0 5.5 1.6 9,200 5,400 <0.001 0.186

คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 4/2556 (ต่อ) 

NH3-N TS TDS SS TP

(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.)

SB1 ปากแม่น้ําสายบุรี ทต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี <0.01 5,452 5,438 7 2.594

SB2 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา <0.01 60 42 11 0.633

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส <0.01 90 66 16 0.474

SB4 เทศบาลตําบลศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส <0.01 156 108 40 0.302

คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี ครั้งที่ 4/2556 (ต่อ)

Cu Ni Mn Zn Cd  Cr Pb As Hg 

 (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

SB3  โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวา <0.001 0.035 0.005 <0.001 <0.001 0.06 <0.001 <0.01 -

หมายเหตุ  :        <   หมายถึง น้อยกว่า

                     pH   =  ความเป็นกรดและด่าง DO  =  ออกซิเจนละลาย BOD  =  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ FCB  =  ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

                     Conductivity = ค่าการนําไฟฟ้า Turbidity = ความขุ่น TCB  =  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด Cd   =  แคดเมียม

                     TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด SS = ปริมาณสารแขวนลอย TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ํา TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

                     NO2-N =  ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน NO3-N =  ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน NH3-N=  แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน Cu  =  ทองแดง

                     Mn  =  แมงกานีส Zn   =  สังกะสี Cd = แคดเมียม Cr   =  โครเมียม

                     Pb  =  ตะกั่ว Ni = นิคเกิล

                     Dieldrin = ดีลดริน

               เก็บตัวอย่างน้ําเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2556

               

pH

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง

รหัส จุดเก็บตัวอย่าง
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