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บทคัดยอ
จาการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญใน 25 ลุมน้าํ หลักของประเทศไทยในป 2542
พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑพอใช ตามมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 3 เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร คิดเปนรอยละ 42 รองลงมา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ํา ความมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ประเภทที่ 4 เพื่อการอุตสาหกรรมรอยละ 29 และคุณภาพน้ําอยูใ นเกณฑต่ํามาก ตามมาตรฐานคุณภาพน้าํ
ประเภทที่ 5 เพื่อการคมนาคม เทานั้น รอยละ 5 ในบริเวณแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีนตอนลาง ซึ่งมีคาต่ํา
กวาประเภทคุณภาพแหลงน้าํ ที่กําหนดไวแลว (ประเภทที่ 4) หรือเกินขีดความสามารถในการรองรับของเสีย
สวนคุณภาพน้าํ อยูในเกณฑที่ดี ตามมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 2 เพื่อการอุปโภค บริโภค การประมง
และการอนุรักษสัตวน้ํา คิดเปนรอยละ 24 โดยแหลงน้ําที่มีคุณภาพดีเสมอไดแก หนองหาน บึงบอระเพ็ด แมน้ํา
แควนอย และแมน้ําแควใหญ
ดัชนีคุณภาพน้าํ ที่ใชชี้วัดความสามารถในการรองรับน้ําเสียของลุมน้ําทีส่ ําคัญไดแก ความขุนซึ่งพบ
ปริมาณสูงกวา 100 หนวย (NTU) ในบริเวณที่มกี ารชะลางหรือทําการเกษตรในที่สงู ฟคอลโคลิฟอรม แบคทีเรีย
ที่มีปริมาณสูงเกินกวา 4,000 หนวย ในแหลงน้ําที่ไหลผานชุมชนระดับเทศบาลที่ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ปริมาณออกซิเจนละลายทีล่ ดลงต่ํากวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องจากการระบายอินทรียสารปริมาณมากลงสู
แหลงน้ํา
แบบจําลองทางคณิตศาสตร ไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการทํานายคุณภาพน้าํ ในอนาคต ตามแผนจัดการคุณภาพน้ําตาง ๆ ในกรณีแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทา
จีนตอนลาง พบวา ถาไมมีการจัดการที่เหมาะสมจะมีผลทําใหออกซิเจนละลาย ในตอนลางของแมน้ําทั้งสองต่ํา
กวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ใน 20 ปขางหนา
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*2

ผูอํานวยกองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
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ความสามารถในการรองรับน้ําเสียของลุมน้ําในประเทศไทย
บทนําและวัตถุประสงค
ปญหามลพิษทางน้ําของแหลงน้ําทัว่ ประเทศมีแนวโนมที่จะเสื่อมโทรมลง และบางพื้นที่อยูใ นสภาพ
ที่กอใหเกิดผลกระทบตอการใชประโยชนจากแหลงน้ําในดานตาง ๆ รวมทั้งการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศนของ
แหลงน้ําได ความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําจะพบกระจัดกระจายอยูทวั่ ไปในบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา เนื่องจากการ
ระบายปริมาณของเสียที่มากจนเกินความสามารถในการรองรับและการฟอกตัวเองตามธรรมชาติของแหลงน้ํา
นั้น ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและแกไขผลกระทบของปญหามลพิษทางน้ําจึงไดมกี ารกําหนดมาตรการตาง ๆ
ไดแก การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา กําหนดคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด
ประเภทตาง ๆ ซึ่งเปนการกําหนดคาความเขมขนของมลพิษ ในบางครั้งก็ไมสอดคลองกับศักยภาพของแหลง
รองรับ
ทําใหคุณภาพน้ําไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว อีกทั้งการกระจัดกระจายของกิจกรรม
ดังกลาว ยากตอการควบคุมเปนยิ่ง การปองกันและแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ไมสามารถประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
ดังจะเห็นไดจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าํ ในแมน้ําสายสําคัญ ๆ อยางตอเนื่องของกรมควบคุมมลพิษ
พบวาคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีนตอนลางอยูในภาวะวิกฤต (1, 2) ซึ่งมีคุณภาพน้ําต่ํากวา
มาตรฐานทีก่ ําหนดไว (3) ซึ่งแสดงใหเห็นวาแมจะมีการกําหนดคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด
ประเภทตาง ๆ แลวก็ตาม ก็ยงั ไมสามารถควบคุมคุณภาพน้ําใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานได เนื่องจากขอจํากัด
ของการควบคุมและบําบัดน้าํ เสียขีดจํากัดของความสามารถในการรองรับน้ําเสีย (Carrying capacity) และการ
ฟอกตัวของแหลงน้ํา ตลอดจนอัตราการรับสารมลพิษ (Loading) จากกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําที่บังคับใชอยูในขณะนี้
เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพน้ําไมใหเสื่อมโทรมลงจนเปนปญหาตอการใชประโยชนจากแหลง
น้ําและ ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบ จึงจําเปนจะตองมีการวางแผนจัดการคุณภาพน้ํา
ในลุมน้ําตามลําดับความสําคัญของพื้นทีโ่ ดยพิจารณาจากสภาพความเสือ่ มโทรมของคุณภาพน้ํา ความเปนไปได
ในการบําบัดน้าํ เสียจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ และความสามารถในการรองรับน้าํ เสียของแหลงน้ําประกอบ
กัน
วัตถุประสงคของรายงานฉบับนี้เพื่อรวบรวมและวิเคราะหสถานการณคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
ทั่วประเทศ
รวมทั้งประเมินความสามารถในการรองรับน้ําเสียของแหลงน้ําสําคัญทั่วประเทศ โดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการวางแผนปองกันและแกไขปญหามลพิษทางน้ําในอนาคต
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คุณภาพแหลงน้ําทั่วประเทศ ป 2542

ป พ.ศ. 2542 กรมควบคุมมลพิษ ไดตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําทั้งหมด 48 สาย แหลงน้ํานิ่ง 4 แหง
รวมจุดตรวจสอบทั้งหมด 358 จุด ไดแก ภาคกลาง ตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ชวงฤดูน้ํานอย (เดือนธันวาคม
ถึงพฤษภาคม) 2 ครั้ง และชวงฤดูน้ํามาก (เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน) 2 ครั้ง ภาคเหนือ ตรวจสอบ 2 ครั้ง
คือ ในเดือนมกราคม และในเดือนกรกฎาคม ภาคตะวันออก ตรวจสอบทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ในเดือนกุมภาพันธ
และในเดือนสิงหาคม ยกเวนแมน้ําบางปะกง นครนายก และปราจีนบุรี ตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ชวงฤดูน้ํา
นอย 2 ครั้ง และชวงฤดูน้ํามาก 2 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ในเดือนพฤษภาคม
และในเดือนพฤศจิกายน และ ภาคใต ตรวจสอบ 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน โดยดัชนีคุณภาพน้ําสําคัญที่ทําการ
ตรวจสอบ ไดแก อุณหภูมิน้ํา(Water Temperature) ความเปนกรดและดาง(pH) การนําไฟฟา(Conductivity)
ความเค็ม(Salinity) ความขุน(Turbidity) สารทั้งหมด(Total Solids) ออกซิเจนละลาย(DO) ความสกปรกในรูปบี
โอดี(BOD) แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด(Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal
Coliform Bacteria)) โลหะหนัก(Heavy Metals) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน(NH3-N) ฟอสฟอรัสทัง้ หมด(TP) ไน
ไตรท-ไนโตรเจน(NO2-N) และไนเตรท-ไนโตรเจน(NO3-N)
จากการประเมินผลคุณภาพน้ํา (2) พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมของแหลงน้ําทั่วประเทศประมาณรอยละ 24
อยูในเกณฑดี (มาตรฐานคุณภาพแหลงน้าํ ประเภทที่ 2 ซึ่งสามารถเปนประโยชนเพื่อการอนุรักษสัตวน้ํา การ
ประมง การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน) โดยแหลงน้ําที่มีคุณภาพอยูในเกณฑดอี ยูเสมอ ไดแก หนองหาน
บึงบอระเพ็ด แมน้ําแควใหญ แมน้ําแควนอย และ แมน้ําลําปาว ขณะที่ประมาณรอยละ 42 เปนแหลงน้ําที่อยูใ น
เกณฑพอใช (มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถเปนประโยชนเพือ่ การเกษตร และการอุปโภค
บริโภคโดยตองผานการฆาเชือ้ โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน) ประมาณ
รอยละ 29 เปนแหลงน้ําทีม่ ีคุณภาพอยูในเกณฑต่ํา (มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 4 ซึ่งสามารถใช
ประโยชนเพื่อการอุตสาหกรรม
และการอุปโภคบริโภคโดยตองผานการฆาเชือ้ โรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน) และ ประมาณรอยละ 5 เปนแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพอยูในเกณฑต่ํา
มาก (มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 5 ซึ่งสามารถใชประโยชนเพื่อการคมนาคม) ไดแก แมน้ําทาจีน
ตอนลาง (ชวงระหวางหนาที่วาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จนถึงปากแมน้ํา จังหวัดสมุทรสาคร)
แมน้ําเจาพระยาตอนลาง (ชวงระหวางจังหวัดนนทบุรี จนถึง ปากแมน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ) และแมน้ําลําตะ
คองตอนลาง (ชวงระหวางทายเทศบาลนครนครราชสีมา จนถึงปากแมน้ํา ตําบลพะเนา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา)
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ปญหาหลักของคุณภาพน้ําทีพ่ บ (รูปที่ 1) ไดแก ปญหาความขุนของลําน้ําโดยใน ชวงฤดูน้ํามากหรือ
ชวงฤดูฝน แหลงน้ําหลายแหงโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แมน้ํายม
แมน้ํานาน แมน้ํากก แมน้ําอิง แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี แมน้ํานอย แมน้ําสะแกกรัง แมน้ําเจาพระยา แมน้ําแคว
นอย แมน้ําแควใหญ แมน้ําชี แมน้ําเลย และ แมน้ําระยอง ไดรับผลกระทบจากความขุนที่เพิ่มขึ้นสูงเกินกวา
100 หนวยความขุน (NTU) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมปิ ระเทศที่เปนภูเขา ที่ราบสูง และจากการบุกรุกพื้นที่ปา
ธรรมชาติและการทําเกษตรบนที่สูง ทําใหเกิดการพัดพาตะกอนดินลงสูลําน้ํา ซึ่งอาจทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ําและเกิดผลกระทบตอกระบวนการผลิตน้ําประปา
ปญหาคุณภาพน้ํารองลงมาไดแก
แหลงน้ําหลายแหงมีการปนเปอ นของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรมในปริมาณที่สูงเกินกวา 4,000 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร(หนวย) ตามมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภท
ที่ 3 โดยเฉพาะในชวงทีผ่ านชุมชนใหญ ซึ่งเปนลักษณะที่อาจเสี่ยงตอสภาวะการแพรกระจายของโรคทางเดิน
อาหาร เชน อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด เปนตน แหลงน้ําที่มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมสูง
กวา 4,000 หนวย ตลอดเวลา ไดแก แมน้ําเจาพระยาตอนลาง แมน้ําทาจีนตอนลาง แมน้ําทาจีนตอนกลางใน
บริเวณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แมน้ําปาสักบริเวณเทศบาลเมืองสระบุรี แมน้ํานอยบริเวณอําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แมน้ําลําตะคอง ชวงที่ผานเทศบาลตําบลปากชอง และ เทศบาลนครนครราชสีมา
แมน้ําระยองบริเวณเทศบาลเมืองระยอง แมน้ําประแสรบริเวณเทศบาลตําบลแกลง จังหวัดระยอง แมน้ําพังราด
บริเวณเทศบาลตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แมนา้ํ จันทบุรีบริเวณเทศบาลเมืองจันทบุรี แมน้ําวังบริเวณ
เทศบาลนครลําปาง แมน้ํานานบริเวณเทศบาลเมืองพิจติ ร เทศบาลเมืองพิษณุโลก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ และ
แมน้ํากกบริเวณเทศบาลเมืองเชียงราย
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ แหลงน้ําบางพื้นที่มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร
(มก./ล.) หรือต่ํากวาเกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําของกรมประมง แมน้ําที่มีปญ
 หา
ปริมาณออกซิเจนละลายต่ํา ไดแก แมน้ําเจาพระยาตอนลาง แมน้ําทาจีนตอนกลางและตอนลาง แมน้ําลําตะคอ
งตอนลาง และ แมน้ําพองในชวงระหวางใตปากบึงโจด จนถึงฝายหนองหวาย
อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน
นอกจากนี้ยังตรวจพบดัชนีคณ
ุ ภาพน้ําอื่นทีเ่ ปนปญหาตอการใชประโยชนของมนุษยไดแก ปญหาความ
เค็มของน้ํา โดยใน ชวงฤดูนา้ํ นอย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา มีการแพรกระจายของเกลือจากดินเค็มเขาสู
แหลงน้ําจนบางครั้งไมสามารถนํามาใชประโยชนในการเพาะปลูกไดแก แมน้ํามูล บริเวณตั้งแตอําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา จนถึงอําเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย แมน้ําสงครามและแมน้ําเสียวเกือบตลอดทั้งสาย ทั้งนี้ได
ตรวจวัดโดยใชคาการนําไฟฟาพบวามีคาเกินกวา 600 ไมโครโมหตอเซนติเมตร (ความเค็มเกินกวา 0.4 สวนใน
พันสวน) สาเหตุที่แหลงน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาความเค็ม เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
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พื้นที่ที่มีแรเกลือหินอยูมากในชั้นหิน การกระทําของมนุษยเชน การทําเกษตรกรรม การชลประทาน เปนตน
นอกจากนี้การกอสรางฝายเก็บกักน้ําในแหลงน้ําที่มีความเค็ม ก็จะมีผลทําใหเกิดการแพรกระจายของความเค็ม
ได
สวนแหลงน้ําที่เชื่อมตอกับทะเล อาทิเชน แมน้ําบางปะกง ไดรับอิทธิพลจากการรุกล้ําของน้ําทะเลและ
ยังรุกล้ําเขาไปถึงแมนา้ํ นครนายก บริเวณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี บริเวณ อําเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะเปนปญหาตอการใชประโยชนจากแหลงน้ําในการเพาะปลูกพืช และการอุปโภค
บริโภค
สวนผลการตรวจสอบปริมาณโลหะหนักประเภท แคดเมี่ยม โครเมี่ยมทั้งหมด โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
เลนท แมงกานีส นิคเกิล ตะกัว่ สังกะสี และปรอท ในแหลงน้าํ ทุกบริเวณที่ตรวจสอบยังมีคา อยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 2 - 4
การประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินสามารถการรองรับน้ําเสีย
แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ปรับเทียบและตรวจสอบแลว
จะนํามาใชในการประเมินสามารถการ
รองรับน้ําเสีย และการวางแผนจัดการคุณภาพน้ําในเงือ่ นไขการจัดการที่แตกตางกัน ไดแก ตําแหนงที่ตั้ง
แหลงกําเนิดน้าํ เสีย ปริมาณน้ําเสียและของเสียที่ระบายลงสูแหลงน้ํา การบําบัดน้ําเสียและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดยนํามาเปรียบเทียบกับการที่จะไมดําเนินการใด ๆ (Do Nothing) และคาดการณคณ
ุ ภาพน้าํ ในอนาคตที่
ระยะเวลาแตกตางกัน จากฐานขอมูล ป 2539 ไดแก 10 ป ขางหนา(2549) และ 20 ป ขางหนา (2559) เปนตน จะ
ปรับฐานขอมูลใหเปนไปตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณในปนั้น ๆ บนพื้นฐานการขยายตัวของ
แหลงชุมชุน การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณสารมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ ไดแก การเพิ่มจํานวน
ของโรงงานอุตสาหกรรมตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตร การ
ขยายตัวของประชากรและโครงการกอสรางโรงบําบัดน้าํ เสียชุมชน
เปนตน
จึงทําใหทราบถึงผลการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําและแนวโนมภายหลังการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําวาอยูใน
เกณฑหรือเปาหมายหรือไม
นอกจากนีย้ ังสามารถใชประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางในการกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขรวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา (4)
แมน้ําเจาพระยา ไดถกู กําหนดใหเปนประเภทแหลงน้ํา 3 ประเภท ไดแก แหลงน้ําประเภทที่ 2 (คุณภาพ
น้ําที่ดีเพื่อการอนุรักษสัตวนา้ํ การประมง การวายน้ํา กีฬาทางน้ํา และการอุปโภคบริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรค
และปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยทั่วไป) ในบริเวณแมน้ําเจาพระยาตอนบนจากอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ลง
มาถึงปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทาง 237 กิโลเมตร แหลงน้ํา
ประเภทที่ 3 (คุณภาพในเกณฑพอใช เพื่อใชในการเกษตร และการอุปโภคบริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรคและ
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ปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยทัว่ ไป) ในบริเวณแมน้ําเจาพระยาตอนกลางจากปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงมาถึงวัดเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 80 กิโลเมตร
แหลงน้ําประเภทที่ 4 (คุณภาพในเกณฑพอใช เพื่อใชในการอุตสาหกรรม และการอุปโภคและบริโภคโดยตอง
ผานการฆาเชือ้ โรคตามปกติ
และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน) ในบริเวณแมนา้ํ
เจาพระยาตอนกลางจากปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงมาถึงวัดเฉลิมพระ
เกียรติ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 62 กิโลเมตร
การคาดคะเนปริมาณมลพิษจากแหลงชุมชนในอนาคตนัน้ จะตองอาศัยขอมูลจํานวนประชากร และ
นําขอมูลดังกลาวมาใชคํานวณหาปริมาณของเสียในรูปสารอินทรียโ ดยพิจารณาจากอัตราการใชนา้ํ ของ
ประชากร อัตราการเพิ่มของอัตราการใชน้ําทั้งของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม และคาภาระหรือความเขมขน
ของสารอินทรียที่เปนตัวแทนของการปลอยของเสียจากทั้ง 2 แหลง ในสวนของปริมาณน้ําเสียจากการปศุสัตว
แหลงมลพิษสําคัญและไดกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่แนนอน ไดแก สุกรและเปด เนื่องจากการเลีย้ งโค
กระบือมีไมมากและที่มกี ็อยูไ กลจากแมน้ํา สวนการเลีย้ งไกแมวาจะมีอยูมากแตกม็ ีการนําของเสียไปใชเปนปุย
หรือปรับสภาพดินได ดังนั้น จะพิจารณาอัตราการปลอยของเสียลงสูแหลงน้ําของสัตวแตละชนิด และอัตราการ
เพิ่มจํานวนสุกรและเปด ในรอบ 5 ปขางหนา มีคารอยละ 4 และ 24 ตามลําดับ และใหคงที่ในชวง 20 ปขางหนา
สําหรับมลพิษจากแหลงเกษตรกรรมที่กําหนดใหเปนแหลงที่มีจุดกําเนิดไมแนนอนจะประมาณจากชนิดและ
อัตราการใชปยุ ของพืชแตละชนิด แตจะใชอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชปยุ ในรอบ 20 ปขางหนามีคาเปนศูนย
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชอยูเสมอ และพืน้ ที่เกษตรกรรมจะลดลงในชวง 10-20 ป แตการใชปุย
ตอหนวยพืน้ ทีน่ ั้นเพิ่มขึ้น ทําใหการประมาณการใชปยุ ในอนาคตนั้นทําไดยาก และรวมปริมาณของเสียทั้งหมด
จากทุกแหลงกําเนิดในลุมน้ําเจาพระยาที่ลงสูแหลงน้ําในรอบ 10 ป
จากสภาวะการณของคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาในปจจุบันมีแนวโนมที่จะเสื่อมโทรมลง และจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ถาอัตราการเพิ่มจํานวนประชากรในชุมชนเมือง การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
และปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสัตวยังคงเพิ่มมากขึ้น โดยไมมีมาตรการควบคุมและปองกันการปลอยของเสีย
จากแหลงกําเนิด แนวโนมการเปลีย่ นแปลงคุณภาพน้ําในแหลงน้ําจากการทํานายคุณภาพน้ําในป 2559 โดยไมมี
แผนปฏิบัตกิ ารการจัดการน้าํ เสีย ดังรูปที่ 2 จะพบวาปริมาณ BOD จะสูงขึ้นเปน 9 มก./ล. และปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําจะลดลงแมน้ําเจาพระยาอยูในระดับต่ํามากประมาณ 0.5 มก./ล โดยเฉพาะในบริเวณชวงสะพาน
พระรามหกถึงปากแมน้ํา หรือระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตรจากปากแมน้ํา ในขณะที่คาออกซิเจนละลายน้ํา
ชวงบางปะอินจะลดต่ําจาก 6 เหลือ 5 มก./ล. สวนดัชนีคณ
ุ ภาพน้ําอื่นๆ ไดแก แอมโมเนีย ไนเตรท และฟคัลโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียจะไมแตกตางจากคุณภาพน้ําในป 2539 มากนัก จากปญหาคุณภาพน้ําที่ต่ําลงนีเ้ องจึงตองมีการ
วางแผนการจัดการน้ําเสีย โดยสาเหตุสําคัญของปญหามลพิษทางน้ําในลุมแนน้ําเจาพระยามาจากมลพิษประเภท
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ทราบแหลงกําเนิดที่แนนอน (Point source) ดังนั้นการจัดการคุณภาพน้ําจะเนนการควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดทีแ่ นนอน ซึ่งงายตอการควบคุมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ในขณะทีก่ ารควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดไมแนนอน (Nonpoint source) ดําเนินการไดยากและอาจไมคุมทุน ปจจัยที่มผี ลตอการลด
ปริมาณความสกปรกในแหลงน้ําที่สําคัญมี 2 ประการคือ ความสามารถในการรวบรวมน้ําเสียเพื่อสงเขาสูระบบ
บําบัด โดยจะขึ้นความสามารถในการรวบรวมขึน้ อยูก บั พื้นที่ที่การวางโครงขายของทอรองรับน้ําเสียไว และ
อีกประการหนึ่งคือประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดที่เลือกใช เมื่อทราบคุณภาพน้ําที่ผานการ
บําบัดที่ตองการแลว จะสามารถกําหนดพืน้ ที่ของระบบรวบรวมน้ําเสียและชนิดของระบบบําบัดที่เหมาะสมกับ
พื้นที่นั้น สําหรับในการวางแผนงานนัน้ จะพิจารณาใหความสามารถในการรวบรวมน้ําเสียที่ครอบคลุมพื้นที่
รอยละ 90 และโดยทัว่ ไประบบบําบัดน้ําเสียชุมชนจะมีประสิทธิภาพการบําบัด BOD ประมาณรอยละ 70–90
และการลดการปนเปอนจากจุลินทรีย ประเมินไดวาน้าํ ทิ้งที่ผานการบําบัดดวยระบบบําบัดขั้นตนที่ไมมีระบบ
การฆาเชื้อโรคสามารถลดโคลิฟอรมไดรอ ยละ 75 และจะลดไดถึงรอยละ 95 เมื่อผานการบําบัดดวยระบบ
บําบัดขั้นที่ 2 แลว แตสามารถลดไดสูงถึงรอยละ 100 เมื่อใชสารเคมีฆาเชื้อโรคในน้ําเสียซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณ
การใสสารเคมี
ดังนั้นแผนงานในการจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ําจึงใหความสําคัญในการลดคา BOD
แอมโมเนีย และ ฟคัลโคลิฟอรมในทุกรอบ 10 ป
การลดคา BOD จากแหลงอุตสาหกรรมและชุมชนของเทศบาลเมืองที่สําคัญในป 2549 จะเห็นวา
ตอนบนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณ BOD ลดลงรอยละ 50 ถึง 60 และโคลิฟอรมลดลงมากกวารอย
ละ 85 ดังนัน้ ในรูปที่ 2 จึงเห็นวา คุณภาพน้ําบริเวณตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับดีขึ้นทุก
ดัชนีคุณภาพน้าํ แตไมเดนชัดนัก นับวาดีขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในพืน้ ทีน่ ั้น แตสําหรับ
ทางตอนใตนบั วามีคุณภาพน้ําไดรับการปรับปรุงดีขึ้นมาก เพราะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะลด
ปริมาณ BOD ลงรอยละ 45–80 สังเกตไดบริเวณดังกลาวคา DO เพิ่มขึ้นจากระดับต่ํากวา 1 มก./ล. เปน 3.2
มก./ล. คาแอมโมเนียลดลงจนอยูในระดับ 0.2 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําและคาไน
เตรทจะลดลงมากจนอยูในระดับต่ํากวา 1.9 มก./ล. สําหรับคาฟคัลโคลิฟอรมบริเวณกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลลดลงต่ํากวาระดับ 1,000 หนวย/100 มล.
สวนคุณภาพน้าํ ในป 2559 ถามีการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพน้ํา โดยจะมีการปรับปรุงใหอยูใน
เกณฑดี โดยทางตอนบนเหนือของพระนครศรีอยุธยาขึ้นยังคงระดับดีเชนเดิม และอยูใ นมาตรฐานคุณภาพ
แหลงน้ําประเภทที่ 2 สวนพืน้ ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการจัดการน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยลดปริมาณความสกปรกประมาณไปประมาณรอยละ 60-95 สงผลใหพื้นที่บริเวณนี้มีคาระดับ DO สูงกวา 5
มก./ล. และคาดวา BOD จะลดลงเหลือ 1 มก./ล. และคาแอมโมเนียไนโตรเจนอยูใ นระดับต่ํากวา 0.2 และ 0.1
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มก./ล. ตามลําดับ ในขณะที่โคลิฟอรมทัง้ หมดและฟคลั โคลิฟอรมก็ยังคงระดับเดิมเชนเดียวกับรอบ 10 ปที่ผาน
มา ขึ้นอยูกับชนิดของระบบบําบัดน้ําเสียโดยไดกําหนดใหประสิทธิภาพการลดลงในระหวางรอยละ 85 ถึง 95
ก. คาออกซิเจนละลายน้ําในฤดูรอนของแมน้ําเจาพระยา
8.0
7.0

5.0

คามาตรฐาน
คาในป พ.ศ. 2539
คาในป พ.ศ. 2549 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ
คาในป พ.ศ. 2559 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ
คาในป พ.ศ. 2559 ซึ่งไมมีแผนปฏิบัติการ

4.0
3.0

สิงหบุรี

ตลาดพรมบุรี

อางทอ

1.0

อยุธยา

นนทบุรี
ปทุมธานี

บางปะอิน

2.0

100

150

200

ระยะทางจากปากแมน้ํา(กม.)
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250

300

350

นครสวรรค

50

เขื่อนจาพระยา
ชัยนาท

0

สะพานพระราม 6

0.0
พระประแดง
ทาเรือกรุงเทพ
สะพานกรุงเทพ

คาออกซิเจนละลายน้ํา (มก./ล.)

6.0

400

ข. คาระดับบีโอดีในฤดูรอ นของแมนา้ํ เจาพระยา
10.0

คามาตรฐาน
คาในป พ.ศ. 2539
คาในป พ.ศ.2549 ซึง่ มีแผนปฏิบตั กิ าร
คาในป พ.ศ.2559 ซึง่ มีแผนปฏิบตั กิ าร
คาในป พ.ศ.2559 ซึง่ ไมมแี ผนปฏิบตั กิ าร

9.0
8.0

คาบีโอดี (มก./ล.)

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

250

300

นครสวรรค

200

เขื่อนเจาพระยา
ชัยนาท

150

ตลาดพรมบุรี

อางทอง

100

อยุธยา

บางปะอิน

นนทบุรี
ปทุทธานี

50

สะพานพระราม 6

ทาเรือ
สะพานกรุงเทพฯ

0

พระประแดง

0.0

สิงหบุรี

1.0

350

400

ระยะทางจากปากแมนา้ํ (กม.)

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาจากการการเลือกการจัดการคุณภาพน้ําในชวงปตางๆ
ข) คาฟคัลโคลิฟอรมในฤดูรอ นของแมน้ําเจาพระยา
คามาตรฐาน
คาในป พ.ศ. 2539
คาในป พ.ศ. 2549 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ
คาในป พ.ศ. 2559 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ
คาในป พ.ศ. 2559 ซึ่งไมมีแผนปฏิบัติการ

1.E+04

1.E+03

100

200

ระยะทางจากปากแมน้ํา (กม.)
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สิงหบุรี

ตลาดพรมบุรี

อางทอง

150

250

300

นครสวรรค

50

เขื่อนเจาพระยา
ชัยนาท

0

นนทบุรี
ปทุท

1.E+01

บางปะอิน
อยุธยา

1.E+02
พระปะแดง
ทาเรือกรุงเทพฯ
สะพานกรุงเทพฯ
สะพาน

คาฟคัลโคลิฟอรม (MPN/100 มล.)

1.E+05

350

400

ก. ค าแอมโมเนี ย ไนโตรเจนในฤดู ร อ นของแม น้ํ า เจ าพระยา
3.5

3.0

ค า มาตรฐาน
ค า ในป พ.ศ. 2539
ค า ในป พ.ศ. 2549 ซึ่ งมี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ค า ในป พ.ศ. 2559 ซึ่ งมี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ค า ในป พ.ศ. 2559 ซึ่ งไม มี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร

คาแอมโมเนีย (มก./ล)

2.5

2.0

1.5

1.0

ชัยนาท

300

350

นครสวรรค

ระยะทางจากปากแม น้ํา (กม.)

250

เขือนเจาพระยา

สิงหบุรี

200

ตลาดพรมบุรี

150

อางทอง

อยุธยา

100

บางปะอิน

นนทบุรี

50

สะพานพระราม 6

สะพานกรุงเทพ

0

พระปะแดง

0.0

ทาเริอกรุงเทพ

ปทุมธานี

0.5

400

รูปที่ 2 (ตอ)
บทสรุป
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําของประเทศไทยโดยสวนใหญอยูในเกณฑพอใช แตในบางพื้นที่อยูใ นสภาพ
เสื่อมโทรม เนื่องจากปริมาณของเสียทีร่ ะบายเกินขีดความสามารถของแหลงน้ําที่จะรองรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในลุมน้ําภาคกลาง และในฤดูแลง
ซึ่งมีปริมาณน้าํ ตนทุนจํากัด การแกไขปญหาไดดําเนินการในสวน
แหลงกําเนิดทีแ่ นนอน (Point source) เทานั้น ความสามารถของแหลงน้ําในการรองรับน้ําเสียควรพิจารณา
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ระบายลงสูแหลงน้ําในชวงหนึ่ง ๆ ทั้งจากแหลงกําเนิดที่แนนอน และแหลงกําเนิดไม
แนนอน (Non-point source) รวมทั้งสภาพธรรมชาติเฉพาะของแหลงน้ํานัน้ ๆ อยางไรก็ตาม ในกรณีของ
ประเทศไทยไดมีการประยุกตใชนอยมาก เนื่องจากขอจํากัดของขอมูลในแหลงน้ําตาง ๆ และขาดการ
ประสานงานขอมูลระหวางหนวยงานที่เกีย่ วของ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทตาง
ๆ ไดกําหนดเปนมาตรฐานความเขมขน โดยกําหนดเปนคาสูงสุด คาต่ําสุด หรือชวงมลพิษตาง ๆ โดยไมได
คํานึงถึงปริมาณของเสียรวม (5) ดังนั้น มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
แหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ และการบังคับใชควรจะคํานึงลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของในแตละพืน้ ที่ ๆ ไป รวมทั้ง
การพิจารณาการขยายตัวของชุมชนและโครงการพัฒนาตาง ๆ ในอนาคตที่มีผลโดยตรงตอปริมารของเสียที่
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ระบายลงสูแหลงน้ํา โดยอาจจะกําหนดเปนปริมาณของเสียสูงสุดที่ยอมใหระบายลงสูแหลงน้ํา หรือเปาหมายที่
จะลดปริมาณของเสียลงเปนรอยละที่อนุญาตใหระบายลงสูแหลงน้ํานั้น ๆ ในระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนด
รวมทั้งแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ําที่เหมาะสม
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