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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของ  นายพิสิษฐ  ศรีกัลยานิวาท 

เพื่อประกอบการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ   

ตําแหนงเลขที่161 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 

เรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในการเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา 

 

  หลักการและเหตุผล 

  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555 -2559ยุทธศาสตรที่ 4การสรางคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ  กําหนดเปาหมายใหมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มี

ประสิทธิภาพและนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน  โดยกําหนดตัวชี้วัดสัดสวน

แมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไปไมนอยกวารอยละ 80และไดมี

แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา  ในสวนที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ  ซึ่งแผนฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในระยะปานกลาง  

ประกอบดวย  1)พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของและสงเสริมการใชเทคโนโลยี

เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  เชน  การติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา  อากาศ  และ

เสียง  ใหครอบคลุมและเพียงพอ  เพื่อควบคุมปองกัน  แกไข  เฝาระวัง  ติดตาม  ดูแลและสามารถ

จัดการปญหามลพิษตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ 2)สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลระหวางหนวยงานโดยเฉพาะขอมูลผลการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ  รวมถึงกฎหมาย  

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ  โดยใหประชาชนและหนวยงานตางๆ  สามารถเขาถึง

แหลงขอมูลได 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3เปนหนวยงานสวนกลางในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

มีพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ลุมน้ํานาน  ครอบคลุม 4 จังหวัด  ประกอบดวย  จังหวัดนาน  อุตรดิตถ  

พิษณุโลกและพิจิตร  มีบทบาทหนาที่สวนหน่ึงคือ 1)จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
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สิ่งแวดลอมระดับภาค  2)ติดตาม  ตรวจสอบ  และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม  3)พัฒนาระบบเตือน

ภัยดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งที่ผานมาสํานักงานฯ ไดนําแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559มาเปนแนวทางในการดําเนินงานในพื้นที่  เชน  การสรางเครือขายเตือน

ภัยมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ,การเสริมสรางศักยภาพของเครือขายฯ ในการเฝาระวังคุณภาพน้ํา ,

การติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย  ,การบูรณาการขอมูลคุณภาพน้ํากับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  กรมทรัพยากรนํ้า ,กรมชลประทาน ,กรมควบคุมมลพิษ เปนตน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการเฝาระวังและ

เตือนภัยคุณภาพน้ํา  โดยสํานักงานฯ ไดรวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1, 2และ 4ในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชในการวิเคราะหผลคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําภาคเหนือ  

โดยนําขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณภาพน้ํามาใชในการวิเคราะหหาสาเหตุหลักที่สงผลใหคุณภาพน้ํามี

การเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ํา เปนตน 

  การดําเนินงานพัฒนาระบบการเฝาระวังและเตือนภัย  จําเปนตองพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีเปาหมายใหสามารถตรวจสอบและรายงานขอมูลสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําที่ถูกตองแมนยํา  และมีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชเปนเคร่ืองมือในการเฝาระวังและเตือนภัยมากขึ้น  

เพื่อใหสามารถวิเคราะหเชิงพื้นที่และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงประชาชนทราบถึงสถานการณ

ที่ชัดเจนมากขึ้น  และสามารถนําขอมูลไปกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําได

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

บทวิเคราะห /แนวความคิด/ ขอเสนอ 

1. บทวิเคราะหการดําเนินงานการเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3  มีพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ลุมน้ํานาน  และยม

ตอนลาง  ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด  ประกอบดวย  จังหวัดนาน  อุตรดิตถ  พิษณุโลก  และพิจิตร

โดยสวนเฝาระวังและเตือนภัยมีบทบาทหนาที่ประกอบดวย  

1.1 ติดตามตรวจสอบ  และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยที่ผานมา

สํานักงานฯ ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ  ไดแก  คุณภาพน้ํา  

คุณภาพอากาศ  และเสียง  เปนตน  สําหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไดดําเนินการในแมน้ํา
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สายหลัก  คือ  แมน้ํานาน  ยมตอนลาง  และแมน้ําสาขา  ไดแก  แมน้ําวังทอง  แมน้ําแควนอย  แมน้ํา

พิจิตร  คลองโปรงนก  คลองโคกชาง  และคลองตรอน  โดยมีสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทั้งสิ้น 42 

สถานี  ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 4 ครั้งตอป ( พฤศจิกายน , กุมภาพันธ , 

พฤษภาคม และสิงหาคม  ของทุกป)  ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1  แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ํานาน 
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1.2 พัฒนาระบบเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม  โดยติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา

อัตโนมัติทั้งสิ้น 7 สถานี  ในพื้นที่จังหวัดนาน 1 แหง (อําเภอเมือง  จังหวัดนาน ), จังหวัดอุตรดิตถ 1 

แหง (อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ), จังหวัดพิษณุโลก  2 แหง (อําเภอพรหมพิราม , อําเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก ) และจังหวัดพิจิตร 3 แหง (อําเภอสามงาม , อําเภอโพทะเล , อําเภอบางมูลนาก 

จังหวัดพิจิตร)  ดําเนินการตรวจวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา  , คาความนําไฟฟา , ความเปน

กรดดาง  และอุณหภูมิ  โดยผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจะถูกสงผานสัญญาณ GPRS จากสถานี

ตรวจวัดคุณภาพน้ําไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ทําการรวบรวมและประมวลผลขอมูลคุณภาพ

น้ําจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติทั้งประเทศ  ที่กรมควบคุมมลพิษ  เพื่อทําการเผยแพร

ขอมูลคุณภาพน้ําผานเว็ปไซตแบบ Realtime ซึ่งการดําเนินงานทั้ง 2 สวนดังกลาว  ทําใหทราบถึง

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณคุณภาพน้ําในลุมน้ํานานและยมตอนลาง  หากแตไมสามารถที่จะ

บงบอกถึงสาเหตุที่สงผลใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมไดชัดเจนนัก  ซึ่งจะเปนปญหาในการกําหนด

แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ได 

1.3 การพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา   สํานักงานฯ จัดตั้งกลุม

เครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา  โดยพิจารณาจากกลุมผูใชประโยชนและไดรับผลกระทบจากคุณภาพ

น้ําในแหลงน้ําเปนสําคัญ  ซึ่งไดแก  กลุมผูเลี้ยงปลาในกระชัง  กลุมผูผลิตนํ้าประปา  เปนตน  โดย

ไดดําเนินการจัดต้ังกลุมเครือขายจํานวน 5 กลุม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  และพจิิตร  และได

เสริมสรางศักยภาพของเครือขายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่อยางงาย , ขั้นตอนการ

แจงเตือนภัยคุณภาพน้ํา , การปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในชวงวิกฤติคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม  

เปนตน  โดยในกลุมเครือขายฯ จะประกอบดวย  ภาคประชาชนผูมีสวนไดเสีย , ภาคราชการ เชน  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น , สํานักงานประมงจังหวัด , สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด , สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9, สํานักชลประทานที่ 3(พิษณุโลก)  เปนตน 

1.4 จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสิ่งแวดลอมระดับภาค  สํานัก

งานฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชในการวิเคราะหคุณภาพน้ําเชิง

พื้นที่  เพื่อหาคําตอบเชิงพื้นที่  และนําไปใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาคุณภาพน้ําตอไป  เชน  การวิเคราะหสถานการณคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําภาคเหนือ , การ

วิเคราะหพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  เปนตน   
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จากการดําเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา  รวมทั้งการเฝาระวังคุณภาพน้ํา

เพื่อการเตือนภัย  จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ  ทําใหไดรับทราบขอมูลการสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในพื้นที่  และรายงานผลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาการนําขอมูลคุณภาพน้ํามาใชประโยชน

เพื่อนําไปสูการปองกันและแกไขปญหานั้นไมเพียงพอ  เน่ืองจากไมสามารถจะวิเคราะหและ

จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาคุณภาพน้ําในระดับพื้นที่ได  เชน  ในเขตเทศบาล

ตําบลบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก มีแมน้ํายมไหลผาน พบวาคุณภาพน้ําจัดอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําประเภทที่ 4 และ 5  เปนประจําทุกป  และไดมีการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา

เสียจากชุมชน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําของแมน้ํายมใหมีคุณภาพน้ําดีขึ้น  ซึ่งภายหลังจากเดินระบบ

ฯ คุณภาพน้ําแมน้ํายมในชวงไหลผานเทศบาลฯ ก็ยังคงมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

น้ําประเภทที่ 4 และ 5  เหมือนเดิม  คําถามเกิดขึ้นวาการปรับปรุงคุณภาพน้ําแมน้ํายมในพื้นที่ที่ผาน

มามีสวนชวยใหแมน้ํายมดีขึ้นมากนอยแคไหน  อะไรเปนสาเหตุหลักที่สงผลใหเกิดปญหาคุณภาพ

น้ําเสื่อมโทรม วิธีการและขอมูลที่ใชในการประเมินสาเหตุของปญหาคุณภาพน้ํา  เพื่อใหไดคําตอบ

และขอมูลในระดับพื้นที่มากกวาขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา   และสามารถนําไปสูการ

กําหนดแผนงานโครงการเพื่อปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสสตร(Geographic Information System)กระบวนการ

ทํางานเกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ดวยระบบคอมพิวเตอร ประกอบไปดวยชุดของ

เคร่ืองมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวม ปรับปรุงและการสืบคนขอมูล เพื่อจัดเตรียม ปรับแตง 

วิเคราะหและการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองตามวัตถุประสงคการใชงานซึ่งที่ผานมา

สวนเฝาระวังฯ ไดประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานดานสิ่งแวดลอมหลายดาน  เชน  

การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงการกอสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝงกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3, การวิเคราะหสถานการณคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําภาคเหนือ , การ

วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติภัยสารแอมโมเนียจากโรงงานผลิตน้ําแข็งในพื้นที่สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคที่ 3  เปนตน  สําหรับการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการเฝาระวัง

และเตือนภัยคุณภาพน้ํา  เพื่อวิเคราะหปญหาในระดับพื้นที่  มีแนวคิดการดําเนินงาน ดังนี ้

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2. แนวความคิดการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรใน

การเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา 

ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํามีอยูหลายๆ ปจจัยดวยกัน  เชน  

ปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสูแหลงน้ํา  ฤดูกาล  ปริมาณ และสภาพการไหลของแหลงน้ํา  เปน

ตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณความสกปรกจากแหลงกําเนิดนํ้าเสียตางๆ ที่ไหลลงสูแหลงน้ํา  หากมี

ปริมาณมากพอเกินกวาความสามารถในการรองรับน้ําเสียในแหลงน้ํานั้นจะรับไวได  ก็จะสงผลให

คุณภาพน้ําในบริเวณดังกลาวเสื่อมโทรมลง  ดังนั้นการวิเคราะหหาปริมาณความสกปรกที่ระบายลง

สูแหลงน้ําจึงเปนขอมูลที่สําคัญในการบงบอกถึงพื้นที่ใดมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรม

ในแหลงน้ําได  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหเชิงพื้นที ่  โดย

มีกรอบแนวคิดการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหปริมาณความสกปรก

ในพื้นที่ลุมน้ํานานและยมตอนลาง ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหปริมาณความ

สกปรกในลุมน้ํานาน  

 

Landuse 

Pollutant  Concentration 

Precipitation 

Runoff 

Nitrogen Phosphorus BOD 

Estimate per  capita  load 

Non-Pointsource 

Number of  inhabitants Load form industrial  plants 
Pointsource 
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 จากกรอบแนวคิดขางตนการวิเคราะหปริมาณความสกปรกในลุมน้ํานานและ

ยมตอนลางโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห  จําเปนจะตอง

มีขอมูลเพื่อใชวิเคราะห  ดังนี้ 

 แผนที่ลุมน้ํานานและยมตอนลาง 

 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน 

 ขอมูลปริมาณน้ําฝน 

 ขอมูลคาความสกปรกจาก Non-Pointsource 

 ขอมูลจํานวนประชากรของ อปท.ที่อยูริมแมน้ํา 

 ขอมูลคาความสกปรกตอประชากร 

 ขอมูลคาความสกปรกจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 ขั้นตอนการประเมินปริมาณความสกปรกที่ระบายลงในแหลงน้ําสามารถแบง

ออกได 2 สวน  คือ  ในสวนของการระบายความสกปรกในพื้นที่แหลงกําเนิดน้ําเสียมีจุดกําเนิดไม

แนนอน (Non-Point source)  ไดแก น้ําเสียจากพื้นที่เกษตรกรรม  เปนตน  และแหลงกําเนิดน้ําเสียที่

มีจุดกําเนิดน้ําเสียแนนอน (Point source)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) การประเมินปริมาณความสกปรกจากแหลงกําเนิดประเภทมีจุดกําเนิดไมแนนอน (Non-

Point source) 

1.1) จัดเตรียมขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดิน (Landuse)  ในพื้นที่รับผิดชอบ   

1.2) จัดเตรียมขอมูลความเขมขนของปริมาณไนโตรเจนรวม (TN), ปริมาณ

ฟอสฟอรัสรวม (TP)  และปริมาณความสกปรกในรูป BOD  ที่เกิดจากน้ําไหลบาในพื้นที่ตางๆตาม

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 Runoff  estimated  concentration  values (mg/l) 

Land use  Category TN TP BOD 

High  Density  Urban 2.1 0.37 9 

Residential 3.41 0.79 15 

Agricultural 1.56 0.36 4 

Open/Pasture 1.51 0.12 6 

Forest 0.83 0.06 6 

Wetland 0.83 0.06 6 

Water 0.00 0.00 0 

Barren 5.20 0.59 13 

ที่มา  :Benaman, J., 1996 

1.3) จัดเตรียมขอมูลปริมาณน้ําฝน (Annual  Rainfall)  สัมประสิทธิ์การไหลบา 

(Runoff  Coefficients)  ดังตารางที่ 2  และคํานวณปริมาณน้ําไหลบาในพื้นที่ลุมน้ําสาขา 
 

Runoff(m3/yr) = subcatchment area(m2) x  annual  rainfall (mm./yr) x runoff coefficient 
 

ตารางท่ี 2Runoff  coefficients  แยกตามประเภทของการใชประโยชนท่ีดิน 

Land use Runoff  Coefficients 

Urban 0.89 

Open / pasture 0.22 

Agriculture 0.24 

Barren 0.22 

Wetlands 0.8 

Residential 0.34 

Water 1.0 

Forest 0.15 

ที่มา :Benaman, J., 1996 
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1.4)  คํานวณปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ลุมน้ํายอยจาก

แหลงกําเนิดประเภทมีจุดกําเนิดไมแนนอน (Non point source) 
 

Load (kg/yr) =  Runoff(m3/yr) x Runoff Estimated concentration values (mg/l) x 10-3 

 

2) การประเมินปริมาณความสกปรกจากแหลงกําเนิดประเภทมีจุดกําเนิดแนนอน (Point 

source) 

2.1)  จัดเตรียมขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่แมน้ําไหลผาน  และจํานวน

ประชากรในพื้นที่ดังกลาว 

2.2)จัดเตรียมขอมูลความเขมขนของนํ้าเสียในสวนของพารามิเตอรปริมาณไนโตรเจน

รวม (TN) , ปริมาณฟอสฟอรัสรวม (TP) และ BOD  รวมทั้งขอมูลปริมาณน้ําเสียชุมชน และคํานวณ

ปริมาณความสกปรกตอคนแยกในแตละพารามิเตอร 
 

ปริมาณความสกปรก (กรัม/คน-วัน) = ความเขมขนของน้ําเสีย(mg/l)x ปริมาณน้ําเสีย 

(ลิตร/คน-วัน) x 10-3 

 

ตารางท่ี 3  แสดงอัตราการเกิดน้ําเสียตอคนตอวัน 

ภาค อัตราการเกิดน้ําเสีย (ลิตร/คน/วัน) 

2550 2555 2560 

กลาง 176-342 183-406 189-482 

เหนือ 252 282 316 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 264-291 291-306 318-322 

ใต 226 249 275 

ที่มา :http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html
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ตารางท่ี 4  แสดงลักษณะน้ําเสียชุมชน 

พารามิเตอร หนวย 
ความเขมขน 

นอย ปานกลาง มาก 

1.ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) มก./ล. 350 720 1200 

ของแข็งละลายน้ํา (Dissolved Solids) มก./ล. 250 500 850 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. 100 220 350 

2.ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล 5 10 20 

3.คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand;BOD) มก./ล. 110 220 400 

4.คาซิโอดี (chemical Oxygen Demand;COD) มก./ล. 250 500 1000 

5.ไนโตรเจนทั้งหมด (Total as N) มก./ล. 20 40 85 

อินทรียไนโตรเจน (Organic) มก./ล. 8 15 35 

แอมโมเนีย (Free ammonia) มก./ล. 12 25 50 

ไนโตรท (Nitrites) มก./ล. 0 0 0 

ไนเตรท (Nitrate) มก./ล. 0 0 0 

6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total as P) มก./ล. 4 8 15 

สารอินทรีย (Organic) มก./ล. 1 3 5 

สารอนินทรีย (Inorganic) มก./ล. 3 5 10 

7. คลอไรด (Chloride) มก./ล. 30 50 100 

8. ซัลเฟต (Sulfate) มก./ล. 20 30 50 

9. สภาพดาง (Alkalinity as CaCO3) มก./ล. 50 100 200 

10. ไขมัน (Grease) มล./ล 50 100 150 

11.Total  Coliform MPN/100ml 106-107 107-108 107-109 

ที่มา :http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html 

 

http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html
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2.3) คํานวณปริมาณความสกปรกจากแหลงกําเนิดประเภทมีจุดกําเนิดแนนอน (Point source) ใน

สวนของน้ําเสียชุมชน 
 

 ปริมาณความสกปรก (kg/yr) =  ปริมาณความสกปรก (กรัม/คน-วัน) x จํานวน

ประชากรในลุมน้ํา (คน) x 365 x 10-3 

 

3) การวิเคราะหความสกปรกรวมรายพารามิเตอรไนโตรเจนรวม (TN) , ฟอสฟอรัสรวม 

(TP) และความสกปรกในรูป BOD 

3.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรวิเคราะหการซอนทับแบบ Union  ในสวนของฐานขอมูล

การประเมินความสกปรกจากแหลงกําเนิดประเภทไมทราบแหลง (Non point source) และ

ฐานขอมูลการประเมินความสกปรกจากแหลงกําเนิดประเภทมีจุดกําเนิดแนนอน (Point source) 
  

 ความสกปรกรวม (kg/yr) = ความสกปรกจากแหลงกําเนิดประเภทไมทราบ

แหลง (Non point source) + ความสกปรกจากแหลงกําเนิดประเภทมีจุดกําเนิดแนนอน (Point 

source) 
 

3.2  การประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตร  สามารถแสดงผลการวิเคราะหปริมาณความสกปรกใน

เชิงพื้นที่  ดังภาพที่ 3 , 4 และ 5  และตารางที่ 5 และ 6  จากผลดังกลาวสามารถจัดลําดับความสําคัญ

เรงดวนในการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ํานาน  และวิเคราะหสาเหตุหลักที่

สงผลใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาจากแหลงกําเนิดประเภททราบแหลงกําเนิดแนนอน (Point  

Source)  หรือแหลงกําเนิดประเภทไมทราบแหลง (Non-Point source)  รวมทั้งการกําหนดแนวทาง

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ 
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ภาพที่ 3  แสดงปริมาณความสกปรกในรูปของไนโตรเจนรวมในพื้นที่ลุมน้ํานาน 
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ภาพที่ 4  แสดงปริมาณความสกปรกในรูปของฟอสฟอรัสรวมในพื้นที่ลุมน้ํานาน 
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ภาพที่ 5  แสดงปริมาณความสกปรกในรูปของบีโอดีในพื้นที่ลุมน้ํานาน
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ตารางท่ี 5  แสดงปริมาณความสกปรกในรูปไนโตรเจนรวม (TN), ฟอสฟอรัสรวม (TP) และ บีโอดี (BOD) ในพื้นที่ลุมน้ํานาน 

ชื่อลุมน้ํา
หลัก 

ชื่อลุมน้ํายอย 
ปริมาณความสกปรก nonpointsouce (Kg/ป) ปริมาณความสกปรก pointsouce (Kg/ป) 

TN TP BOD TN TP BOD 
ลุมน้ํานาน แมน้ํานานตอนบน 1,098,937 217,279 3,352,983 87,985 17,570 994,260 

ลุมน้ํานาน หวยน้ํายาว (1) 548,775 140,535 1,087,598 35,336 7,056 399,310 

ลุมน้ํานาน น้ําวา 466,305 53,226 2,727,921 41,424 8,272 468,105 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานสวนที่ 2 1,025,918 262,215 1,922,864 175,912 35,128 1,987,863 

ลุมน้ํานาน น้ํายาว (2) 201,185 39,196 734,606 41,124 8,212 464,718 

ลุมน้ํานาน น้ําสมุน 517,054 127,818 845,832 28,783 5,748 325,259 

ลุมน้ํานาน น้ําสา 969,600 134,615 2,254,659 15,987 3,192 180,660 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานสวนที่ 3 645,536 78,941 3,413,383 84,834 16,941 958,651 

ลุมน้ํานาน น้ําแหง 579,463 154,210 955,217 37,630 7,514 425,225 

ลุมน้ํานาน น้ําปาด 755,343 154,183 2,566,677 44,644 8,915 504,488 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานสวนที่ 4 2,383,108 670,336 3,086,592 387,918 77,463 4,383,592 

ลุมน้ํานาน น้ําภาค 310,354 58,140 1,196,596 10,097 2,016 114,099 

ลุมน้ํานาน คลองตรอน 812,136 211,033 1,526,338 59,051 11,792 667,293 

ลุมน้ํานาน แมน้ําแควนอย 3,844,581 982,950 6,224,354 150,172 29,988 1,696,987 

ลุมน้ํานาน แมน้ําวังทอง 1,328,540 320,919 2,746,668 103,961 20,760 1,174,789 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานตอนลาง 2,328,628 2,328,628 8,604,478 950,179 189,742 10,737,322 

รวม 17,815,463 5,934,225 43,246,766 2,255,037 450,309 25,482,621 



 
 

16 
 

ตารางท่ี 6  แสดงสัดสวนปริมาณความสกปรกในรูป BOD และปริมาณน้ําทาในพื้นที่ลุมน้ํานาน 

ชื่อลุมน้ําหลกั ชื่อลุมน้ํายอย ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน้ําทา     

(ลานลูกบาศคเมตร ) 

ปริมาณความสกปรก (Kg/ป) ปริมาณความสกปรกBODตอ

ปริมาณน้ําทา (g/m3 ) 

ลําดับความ

สกปรก TN TP BOD 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานตอนบน         2,223.00            1,950.70      1,186,922      234,849      4,347,243  2.23 2 

ลุมน้ํานาน หวยน้ํายาว (1)           862.37            1,728.70        584,111      147,592      1,486,908  0.86 11 

ลุมน้ํานาน น้ําวา         2,215.36            2,657.20        507,729        61,498      3,196,026  1.20 9 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานสวนที ่2         1,446.26            2,972.70      1,201,830      297,343      3,910,727  1.32 8 

ลุมน้ํานาน น้ํายาว (2)           598.28            1,674.20        242,309        47,408      1,199,324  0.72 13 

ลุมน้ํานาน น้ําสมุน           587.19            1,987.50        545,837      133,566      1,171,091  0.59 14 

ลุมน้ํานาน น้ําสา           780.47              959.80        985,587      137,808      2,435,320  2.54 1 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานสวนที ่3         3,378.06            7,917.20        730,370        95,882      4,372,033  0.55 15 

ลุมน้ํานาน น้ําแหง         1,044.75            1,524.80        617,093      161,725      1,380,442  0.91 10 

ลุมน้ํานาน น้ําปาด         2,432.86            6,278.20        799,987      163,098      3,071,166  0.49 16 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานสวนที ่4         2,692.62            9,856.80      2,771,026      747,799      7,470,183  0.76 12 

ลุมน้ํานาน น้ําภาค           988.90              987.80        320,451        60,156      1,310,695  1.33 7 

ลุมน้ํานาน คลองตรอน         1,287.05            1,357.70        871,187      222,824      2,193,631  1.62 5 

ลุมน้ํานาน แมน้ําแควนอย         4,397.71            4,853.90      3,994,752    1,012,938      7,921,341  1.63 4 

ลุมน้ํานาน แมน้ําวังทอง         2,023.65            2,475.80      1,432,501      341,679      3,921,457  1.58 6 

ลุมน้ํานาน แมน้ํานานตอนลาง         6,919.10           10,228.80      3,278,807    2,518,370    19,341,800  1.89 3 

รวม        33,877.63           59,411.80    20,070,500    6,384,534    68,729,387  1.16 - 
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3. ขอเสนอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในการเฝา

ระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ํา 

 3.1) การพัฒนาเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร มีปจจัยที่สําคัญตอ

ความสําเร็จประกอบดวย  

 บุคลากร มีสวนสําคัญที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรมา

ประยุกตใชในงานดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งภายในหนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรที่สามารถใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไดนอกจากนั้นแลวควรมีบุคลากรที่มีองคความรูดาน

สิ่งแวดลอม ที่สามารถวิเคราะหและแปรผลขอมูลในเนื้อหาเฉพาะเรื่อง   

 ฐานขอมูล  ปจจุบันสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3  มีฐานขอมูล

ดานสิ่งแวดลอม 11 ชั้นขอมูล  ประกอบดวย  ตําแหนงที่ตั้งของขอบเขตการปกครอง และขอบเขต

พื้นที่ตามกฏหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม , ลักษณะภูมิอากาศ , ลักษณะภูมิประเทศและทิศทาง , 

ทรัพยากรนํ้า , ลักษณะทางธรณีวิทยาและการทําเหมือง , ทรัพยากรดิน , ทรัพยากรปาไม , การใช

ที่ดิน , แหลงทองเที่ยว  แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม , โครงสรางพื้นฐานและ

สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมรายสาขา  เชน  ขอมูลคุณภาพน้ําผิวดิน , ขอมูลคุณภาพอากาศ , 

ระบบกําจัดมูลฝอยชุมชน , ขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ  เปนตน  ซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนสําหรับการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชในงานดานสิ่งแวดลอม  และควรที่จะตองมีการ

ปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  เพื่อใหผลการวิเคราะหเชิงพื้นที่มีความถูกตองแมนยํา 

 ฮารดแวร และซอฟทแวรดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การ

ทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร  จะใชคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมดานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS  Software)  ซึ่งปจจุบันสํานักงานฯ ไดใชโปรแกรม  Arcview 3.3  มาใช

ในการวิเคราะหผล  นอกจากนั้นและยังมีเคร่ือง Plotter  สําหรับพิมพแผนที่  และเครื่อง GPS  

สําหรับวัดพิกัดทางภูมิศาสตร  ซึ่งในการดําเนินงานควรจะมีการปรับปรุงใหอุปกรณมีความพรอม

และทันตอการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในปจจุบัน 

 3.2 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรดานการเฝาระวังและ

เตือนภัย 
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  จากการวิเคราะหปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร  ทําใหทราบถึงพื้นที่ใดเปนพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสไดรับความสกปรกระบายลง

สูแหลงน้ําซึ่งสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบในการกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังสามารถนําไปใชในการจัดลําดับความสําคัญ และ

กําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ได 
  

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีฐานขอมูลปริมาณความสกปรกในรูป BOD , ปริมาณไนโตรเจนรวม 

(TN) , ปริมาณฟอสฟอรัสรวม (TP)  ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ํานานและยมตอนลาง 

2. สามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดลําดับความเรงดวนใน

การแกไขปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา  รวมทั้งกําหนดแนวทางในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ํานานและยมตอนลาง 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีแผนงานโครงการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําที่สอดคลองกับ

สภาพปญหาในพื้นที่  และสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลัก คือแมนํ้านาน และยม

ตอนลางใหอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 

 

 

 

     ลงชื่อ    . 

              (นายพิสิษฐ   ศรีกัลยานิวาท  ) 

      ผูเสนอแนวคิด 

       / /  




