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สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน ้าผิวดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ้าไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม–มีนาคม 2562 

 
1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินสายหลักตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 2 (ล ำปำง) ติดตำมตรวจสอบคุณภำพแหล่งน  ำผิวดิน 5 แหล่งน  ำหลัก 
และ 1 แหล่งน  ำนิ่ง อย่ำงต่อเนื่อง 4 ครั ง/ปี ในพื นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ล ำปำง (แม่น  ำวัง และ 
แม่น  ำจำง) พะเยำ (แม่น  ำอิง และกว๊ำนพะเยำ) แพร่ (แม่น  ำยม) และน่ำน (แม่น  ำน่ำน) รวมทั งสิ น 25 แห่ง  
เพ่ือตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำ 5 กลุ่มพำรำมิเตอร์ ได้แก่ กลุ่มคุณภำพน  ำทั่วไป กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่มธำตุอำหำร 
กลุ่มโลหะหนัก และกลุ่มสำรก ำจัดศัตรูพืช เพ่ือแสดงผลโดยกำรใช้ดัชนีคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดิน (Water 
Quality Index , WQI) และเปรียบเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพแหล่งน  ำผิวดิน (พระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535)  

 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่ำงน  ำแหล่งน  ำผิวดินสำยหลักและคุณภำพน  ำตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ  

ประจ ำไตรมำสที่ 2 เดือนมกรำคม–มีนำคม 2562 
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ตารางท่ี 1 สรุปคุณภำพแหล่งน  ำผิวดินตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้ดัชนีชี วัดคุณภำพน  ำ (WQI) และเกณฑม์ำตรฐำนแหล่งน  ำผิวดิน ประจ ำไตรมำสที่ 2/62  

แหล่งน ้า  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์ 
ที่เป็นปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ  

แม่น  ำวัง 5 พอใช้ 
(68 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์

ค่ำมำตรฐำน 

BOD TCB และ 
FCB 

- บริ เวณจุดบรรจบแม่น  ำสอย ม.2 บ้ ำนหลุก (สะพำน 
บ้ ำนฮ่องลี่ )  ต .วิ เชตนคร อ.แจ้ห่ ม จ.ล ำปำง  (WA06)  
มีกำรก่อสร้ำงฝำยกั นน  ำเหนือจุดเก็บตัวอย่ำงน  ำ มีพืชน  ำ 
(สำหร่ำย) มีขยะ/เศษอำหำร และพบค่ำควำมสกปรก 
ในรูปอินทรีย์สำร (BOD) ซึ่งเกินกว่ำที่มำตรฐำนคุณภำพน  ำ 
ในแหล่งน  ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ก ำหนด 

- บริเวณฝำยยำง เทศบำลนครล ำปำง อ.เมือง จ.ล ำปำง  
(WA4.1) มีครำบน  ำมันลอยอยู่บนผิวน  ำ มีพืชน  ำ (สำหร่ำย)  
มีขยะ/เศษอำหำร และพบค่ำควำมสกปรกในรูปอินทรีย์สำร 
(BOD) และค่ำกำรปนเปื้อนของแบคทีเรีย (TCB และ FCB)  
ซึ่ ง เกินกว่ ำที่ มำตรฐำนคุณภำพน  ำ ในแหล่ งน  ำผิ วดิ น  
ประเภทที่ 3 ก ำหนด 

เพื่ อกำรอุป โภคและบริ โภคโดยต้ องผ่ ำน 
กำรฆ่ำเชื อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวน 
กำรปรับปรุ งคุณภำพน  ำทั่ ว ไปก่ อน  และ 
กำรอุตสำหกรรม 

แม่น  ำจำง 4 ด ี
(80 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ำมำตรฐำน 

BOD - บริเวณท้ำยอ่ำงเก็บน  ำแม่เมำะ มีปริมำณสำหร่ำยและพืช
น  ำมำกกว่ำ 50% และเริ่มมีกำรตำยของพืชน  ำจึงท ำให้ค่ำ
ควำมสกปรกในรูปอินทรียส์ำร (BOD ) ซึ่งเกินกว่ำที่
มำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผวิดิน  

ประเภทที่ 2 ก ำหนด 

เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ำน 
กำรฆ่ำเชื อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวน 
กำรปรับปรุงคุณภำพน  ำทั่วไปก่อน และ 
เพื่อกำรเกษตร 
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แหล่งน ้า  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์ 
ที่เป็นปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ  

แม่น  ำยม 5 ด ี
(70 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ำมำตรฐำน 

TCB และ FCB - มีกำรเลี ยงวัวใกล้บริเวณจัดเก็บตวัอย่ำงน  ำ (YO11) มีกำร
ปนเปื้อนของ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (FCB) และ 
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) ซึ่งเกินกว่ำที่มำตรฐำนคณุภำพน  ำใน
แหล่งน  ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ก ำหนด 

เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ำน 
กำรฆ่ำเชื อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวน 
กำรปรับปรุงคุณภำพน  ำทั่วไปก่อน และ 
เพื่อกำรเกษตร 

แม่น  ำอิง 2 พอใช้ 
(64 คะแนน) 

- DO BOD และ 
TCB 

- บริเวณสะพำนแม่น  ำอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยำ 
(EI03) น  ำมีลักษณะสีน  ำตำล (ตะกอนดิน) ไม่มีพืชน  ำ  
มีกองดินขนำดใหญ่อยู่บริเวณด้ำนทิศใต้ของจุดเก็บ 
ตัวอย่ำงน  ำ และพบค่ำกำรปนเปื้อนของแบคทีเรีย (TCB)  
ซึ่งเกินกว่ำที่มำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดิน  
ประเภทที่ 2 ก ำหนด 

- บริเวณสะพำนบำ้นร่องห้ำ ทำงเข้ำน  ำตกจ ำปำทอง อ.เมือง  
จ.พะเยำ (EI04) น  ำมีลักษณะสีเหลืองใส มีพืชน  ำ  
(จอกแหน) มีนั่งร้ำนส ำหรับหำปลำ มีครำบน  ำมันลอยอยู่
บริเวณผิวน  ำเล็กน้อย พบค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำ  
(DO) ซึ่งต่ ำกว่ำทีม่ำตรฐำน และค่ำควำมสกปรกในรูปอินทรีย์
สำร (BOD) ซึ่งเกินกว่ำที่มำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำ 
ผิวดิน ประเภทท่ี 2 ก ำหนด 

 

เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ำน 
กำรฆ่ำเชื อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวน 
กำรปรับปรุงคุณภำพน  ำทั่วไปก่อน และ 
เพื่อกำรเกษตร 
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แหล่งน ้า  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์ 
ที่เป็นปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ  

กว๊ำนพะเยำ 6 พอใช้ 
(65 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ำมำตรฐำน 

BOD - บริเวณสะพำนหน้ำสถำนีประมงน  ำจืด อ.เมือง จ.พะเยำ
(KP01) น  ำมีลักษณะใส ไม่มีพืชน  ำ และพบค่ำควำมสกปรก
ในรูปอินทรีย์สำร (BOD) สูง  เมื่อเทียบกับมำตรฐำน
คุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดิน ประเภทท่ี 3  

- บริเวณจดุสูบน  ำดิบกำรประปำ อ.เมือง จ.พะเยำ(KP06) 
น  ำมีลักษณะใส ไม่มีพืชน  ำ และพบค่ำควำมสกปรกในรูป
อินทรีย์สำร (BOD) สูง เมื่อเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพน  ำใน
แหล่งน  ำผิวดิน ประเภทที่ 3 

- บริเวณจดุปำกแม่น  ำอิงบรเิวณสะพำนขุนเดช อ.เมือง  
จ.พะเยำ (KP07) น  ำมีลักษณะขุ่น ไม่มีพืชน  ำ และ 
พบค่ำควำมสกปรกในรูปอินทรียส์ำร (BOD) สูง เมื่อเทียบ
กับมำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดิน ประเภทที่ 3 

 - บริเวณจุดปำกคลองแม่ใส อ.เมอืง จ.พะเยำ (KP10)  
ซึ่งเป็นบริเวณที่น  ำไหลออกจำกกวำ๊นพะเยำ น  ำมลีักษณะขุ่น 
ไม่มีพืชน  ำ และพบค่ำควำมสกปรกในรูปอินทรีย์สำร (BOD) 
สูง เมื่อเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดิน 
ประเภทที่ 3 

เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ำน 
กำรฆ่ำเชื อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวน 
กำรปรับปรุงคุณภำพน  ำทั่วไปก่อน และ 
กำรอุตสำหกรรม 
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แหล่งน ้า  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์ 
ที่เป็นปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ  

แม่น  ำน่ำน 3 ด ี
(77 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ำมำตรฐำน 

ไม่พบ ไม่พบ เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ำน 
กำรฆ่ำเชื อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวน 
กำรปรับปรุงคุณภำพน  ำทั่วไปก่อน  
เพื่อกำรอนุรักษ์สัตว์ เพื่อกำรประมง  
และเพื่อกำรว่ำยน  ำและกีฬำทำงน  ำ 

หมายเหตุ : คุณภำพน  ำตำมดัชนคีุณภำพแหล่งน  ำผิวดิน (Water Quality Index, WQI) โดยใช้ค่ำคณุภำพน  ำ 5 พำรำมเิตอร์ ได่แก่ ออกซิเจนละลำยในน  ำ (DO) ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรยี์ 
(BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) และแอมโมเนีย (NH3) มำค ำนวณ 
      “ - ” คือ ไม่ได้ก ำหนดให้มีกำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อวิเครำะห์กำรปนเปื้อนจำกโลหะหนักหรือสำรก ำจัดศัตรูพืช     
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เมื่อพิจำรณำรำยพำรำมิเตอร์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนแหล่งน  ำผิวดินรำยประเภทของแหล่งน  ำ
ตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก ำหนดประเภทของแหล่งน  ำ (ภำคผนวก ก) พบว่ำพำรำมิเตอร์ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด แต่ยังมีพำรำมิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ได้แก่ ปริมำณออกซิเจน
ละลำยน  ำ (DO) ควำมสกปรกในรูปอินทรีย์สำร (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB)  
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)  เป็นสัดส่วนร้อยละต่อจ ำนวนตัวอย่ำงที่เก็บ ดังรูปที่ 2  

  
รูปที่ 2 สัดส่วนร้อยละรำยพำรำมิเตอร์ทีเ่ปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนแหล่งน  ำผิวดินรำยประเภทของแหล่งน  ำ 

เมื่อน ำพำรำมิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพแหล่งน  ำผิวดิน ค ำนวณหำอัตรำส่วน  
พบว่ำ ค่ำควำมสกปรกในรูปอินทรีย์สำร (BOD) ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) ปริมำณฟีคัล
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) และปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำ (DO) มีปริมำณสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 45, 20, 20 
และ 15 ตำมล ำดับ ดังรูปที่ 3 

  
รูปที่ 3 พำรำมิเตอร์ทีเ่ป็นปัญหำด้ำนคุณภำพน  ำเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภำพแหล่งน  ำผิวดิน  

88 
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16 16 
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อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
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2. การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินสายหลักเพิ่มเติมและคลองสาขา ในพื นที่ จ.ล้าปาง พะเยา แพร่  
และน่าน 

นอกเหนือจำกจุดเก็บตัวอย่ำงน  ำเพ่ือติดตำมตรวจสอบคุณภำพแม่น  ำสำยหลัก  ตำมประกำศ 
กรมควบคุมมลพิษแล้ว  ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 2 (ล ำปำง) ได้ด ำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำ
แหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม  ดังนี    

2.1  แม่น  ำวัง  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 9 จุด   
2.2  น  ำแม่ตุ๋ย  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 2 จุด   
2.3  คลองซำววำ  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.4  ห้วยแม่กระติ๊บ  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.5  น  ำแม่สอย  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.6  น  ำแม่ต  ำ  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.7  แม่น  ำงำว  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.8  น  ำยม  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 2 จุด   
2.9  น  ำแม่ต้ำ  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.10  น  ำแม่ค ำมี  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.11  หนองเล็งทรำย   ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 3 จุด   
2.12  น  ำแม่ควร  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.13  น  ำแม่ปี้  เฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.14  น  ำแม่ต  ำ (อ่ำงเก็บน  ำแม่ต  ำ) ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพ่ิมเติม จ ำนวน 1 จุด  
2.15  น  ำอิง  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 2 จุด   
2.16  แม่น  ำน่ำน  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.17  ห้วยน  ำยำว  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
2.18  น  ำว้ำ  ติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินเพิ่มเติม จ ำนวน 1 จุด   
เพ่ือตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำ 4 กลุ่มพำรำมิเตอร์ ได้แก่ กลุ่มคุณภำพน  ำทั่วไป กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่ม

ธำตุอำหำร และกลุ่มโลหะหนัก แสดงผลโดยกำรใช้ดัชนีคุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดิน (Water Quality Index , 
WQI)  และเปรียบเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพแหล่งน  ำผิวดิน (พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535)  
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รูปที่ 4 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่ำงน  ำแหล่งน  ำผิวดินสำยหลักเพ่ิมเติมและคลองสำขำ และคุณภำพน  ำ  

ประจ ำไตรมำสที่ 2 เดือนมกรำคม–มีนำคม 2562 
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ตารางท่ี 2 สรุปคุณภำพแหล่งน  ำผิวดินสำยหลักเพ่ิมเติมและคลองสำขำ ในพื นที่จังหวัดล ำปำง พะเยำ แพร่ และน่ำน  ประจ ำไตรมำสที่ 2/62  

ลุ่มน ้า ล้าน ้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

วัง แม่น  ำวัง WA1.1 สะพำนบ้ำนท่ำดำ่น อ.แม่พริก  

จ.ล ำปำง 

เสื่อมโทรม 

(54 คะแนน) 

- BOD น  ำมีลักษณะตื นเขิน มีพืชน  ำ (สำหร่ำย)  มีขยะ/เศษอำหำร  

วัง แม่น  ำวัง WA3.4 สะพำนบ้ำนตำ้ ต.ชมพู อ.เมือง  

จ.ล ำปำง 

พอใช้ 

(66 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำสีเขียวสำหร่ำย  มีพืชน  ำ สำหร่ำย และผักตบชวำ  ไม่มีกลิ่น 

วัง แม่น  ำวัง WA3.5 

 

สะพำนเฉลิมพระเกียรติ บ้ำนสบตุย๋ 

ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล ำปำง 

พอใช้ 

(62 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำสีเขียวสำหร่ำย  มีพืชน  ำทั่วไป และผักตบชวำ  ไม่มีกลิ่น  

มีขยะตดิตำมกิ่งไม ้

วัง แม่น  ำวัง WA04 

 

สะพำนบ้ำนดงพัฒนำ ต.บ่อแฮ้ว  

อ.เมือง จ.ล ำปำง 

เสื่อมโทรม 

(58 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส มีสำหร่ำยและผักตบชวำ มกีลิ่นจำกระบบบ ำบัดปลำย 

ท่อของเทศบำลนครล ำปำง 

วัง แม่น  ำวัง WA4.3 

 

สะพำนรตันโกสินทร์ 200 ปี 

อ.เมือง จ.ล ำปำง 

เสื่อมโทรม 

(51 คะแนน) 

- BOD  TCB 

 และ FCB 

น  ำไหลช้ำ มีสำหร่ำยและพืชน  ำทั่วไป  50 % มีครำบน  ำมันบน 

ผิวน  ำ  ขยะหรือเศษอำหำรประมำณ 20-50 % 

วัง แม่น  ำวัง WA5.2 สะพำนบ้ำนท่ำเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง  

จ.ล ำปำง 

เสื่อมโทรม 

(46 คะแนน) 

- BOD  TCB 

 และ FCB 

มีขยะ/เศษอำหำร <20% 
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ลุ่มน ้า ล้าน ้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

วัง แม่น  ำวัง WA5.3 

 

สะพำนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ 

มหำรำชินี ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมือง  

จ.ล ำปำง 

ด ี

(80 คะแนน) 

- ไม่พบ มีสำหร่ำยกระจำยทั่วบริเวณล ำน  ำ 

วัง
  

แม่น  ำวัง WA5.4 ท้ำยเขื่อนกิ่วคอหมำ อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง ด ี

(88 คะแนน) 

- ไม่พบ พืชน  ำเริ่มตำย มีเศษซำกพืช สำหร่ำยลอยมำกับ  

กระแสน  ำ  มีครำบฝ้ำลอยบนผิวน  ำ 

วัง น  ำแม่ตุ๋ย WTU01  

 

สะพำนบ้ำนทับหมำก ต.บ่อแฮ้ว 

อ.เมือง จ.ล ำปำง 

พอใช้ 

(69 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำสีน  ำตำลตะกอนดิน มีสำหร่ำยและพืชน  ำท่ัวไป < 20% 

วัง น  ำแม่ตุ๋ย WTU03 

 

สะพำนบ้ำนท่ำล้อ ต.บ่อแฮ้ว 

อ.เมือง จ.ล ำปำง 

พอใช้ 

(64 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำสีน  ำตำลตะกอนดิน มีสำหร่ำยและพืชน  ำท่ัวไป < 20% 

วัง 

 

น  ำแม่ต  ำ  
(จ.ล ำปำง) 

WMT01 สะพำนบ้ำนนำบอน อ.เมือง จ.ล ำปำง ด ี

(84 คะแนน) 

- ไม่พบ มีสำหร่ำยและพืชน  ำท่ัวไป < 20% มีครำบน  ำมัน ขยะ 

หรืออำหำร ประมำณ 20-50% 

วัง น  ำแม่สอย WSO01 

 

สะพำนบ้ำนหนองนำว ต.แจ้หม่  

อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง 

เสื่อมโทรม 

(58 คะแนน) 

 

- BOD มีพืชน  ำริมฝั่งทั งสองขำ้งของล ำน  ำ บริเวณโดยรอบของล ำน  ำ 

มีพื นท่ีท ำกำรเกษตร 
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ลุ่มน ้า ล้าน ้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

วัง ห้วยแม่กระติ๊บ WKT01  สะพำนหลังค่ำยทหำร   

ถนนบุญวำทย์ อ.เมือง จ.ล ำปำง 

เสื่อมโทรม 

(58 คะแนน) 

- TCB และ  

FCB 

ล ำน  ำมลีักษณะตื นเขิน มีพืชน  ำ มฝีำยกั นน  ำเหนือจุดเก็บ 

ตัวอย่ำงน  ำ 

วัง คลองซำววำ WSW01 ทำงเข้ำชุมชนบ้ำนดงม่อนกระทิง  

อ.เมือง จ.ล ำปำง 

พอใช้ 

(68 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำสีน  ำตำลตะกอนดิน ไหลช้ำค่อนข้ำงนิ่ง มีสำหร่ำย พืชน  ำ 

ทั่วไปและผักตบชวำขึ นปกคลุมล ำน  ำมำกกว่ำ 50% 

ยม แม่น  ำงำว YNG01 บ้ำนหลวงเหนือ (สะพำนใกล้โชว์รมู  

isuzu) ต.หลวงเหนือ อ.งำว จ.ล ำปำง 

ด ี

(90 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำสีเขียว(สำหร่ำย) ขุ่นเล็กน้อย 

ยม แม่น  ำยม YO12.1 

 

อุทกวิทยำห้วยสัก Y.20 บ้ำนห้วยสัก 

ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร ่

ดีมำก 

(95 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

ยม แม่น  ำยม YO14 

 

สะพำนแม่น  ำยม ต.นำปรัง อ.ปง 

จ.พะเยำ 

ดีมำก 

(92 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

ยม น  ำแม่ต้ำ YMT01 

 

สะพำนหลังวัดน  ำริน ต.ต้ำผำมอก 

อ.ลอง จ.แพร่ 

พอใช้ 

(65 คะแนน) 

- BOD น  ำมีลักษณะขุ่น มีพืชน  ำริมฝั่งทั งสองข้ำงของล ำน  ำ 

ยม ห้วยแม่ค ำม ี YMK01 

 

สะพำนข้ำมห้วยแม่ค ำมี  ต.ไผ่โทน 

อ.ร้องกวำง จ.แพร่ 

ด ี

(84 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 
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ลุ่มน ้า ล้าน ้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

ยม น  ำแม่ควร YMC01 บ้ำนป่ำคำ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ ด ี
(78 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 
 

ยม น  ำปี ้ YMP01 บ้ำนมำง (สะพำนใกล้ซอยชุมชนบำ้น
แพทย์) ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ 

ด ี
(90 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มสีิ่งแปลกปลอม 
 

กกโขง แม่น  ำอิง EI3.1 

 

สะพำนข้ำมน  ำอิง ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง 

จ.พะเยำ 

ด ี

(71 คะแนน) 

- DO น  ำขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มสีิ่งแปลกปลอม ปริมำณ 

ออกซิเจนละลำยน  ำต่ ำกว่ำมำตรฐำนคุณภำพน  ำประเภท 2 

กกโขง แม่น  ำอิง EI3.2 

 

บ้ำนเจดีย์งำม ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง 

จ.พะเยำ 

พอใช้ 

(69 คะแนน) 

 DO น  ำขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ปริมำณออกซิเจน 

ละลำยน  ำต่ ำกว่ำมำตรฐำนคุณภำพน  ำประเภท  2 

กกโขง หนองเล็ง 

ทรำย 

NL01 

 

ด้ำนเหนอืหนองเล็งทรำย(ใตบ้รเิวณเลี ยง 

วัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 

พอใช้ 

(62 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์

มำตรฐำน 

ไม่พบ น  ำมีลกัษณะสีน  ำตำลตะกอนดนิ มผีกัตบชวำ มีกำรเลี ยงโค/ 

กระบือ บรเิวณโดยรอบของล ำน  ำมพีื นที่ท ำกำรเกษตร 

กกโขง หนองเล็ง
ทรำย 

NL02  ฝำยใกล้ที่ท ำกำรเขตห้ำมล่ำสัตว์ปำ่ 
หนองเล็งทรำย อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 

พอใช้      
(58 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์
มำตรฐำน 

ไม่พบ น  ำมีลกัษณะสีน  ำตำลตะกอนดนิ ไมม่ีพืชน  ำ มคีรำบสนมิเหลก็
ลอยอยู่บนผวิน  ำทำงดำ้นทิศเหนอืของจุดเก็บตวัอยำ่งน  ำ 

กกโขง หนองเล็ง
ทรำย 

NL03 สถำนีสูบน  ำประปำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ พอใช้ 

(58 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์
มำตรฐำน 

ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น 
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ลุ่มน ้า ล้าน ้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน ้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน ้า 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

กกโขง น  ำแม่ต  ำ  
(จ.พะเยำ) 

KMT01 ท้ำยอ่ำงเก็บน  ำแม่ต  ำ บ้ำนหวำย ต.แม่
กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 

ด ี
(81 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

น่ำน แม่น  ำน่ำน NA15 

 

สะพำนทุ่งช้ำงพัฒนำ ต.และ อ.ทุ่งช้ำง 

จ.น่ำน 

ด ี
(86 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

น่ำน ห้วยน  ำยำว NHY01 สะพำนบ้ำนปำงสำ ต.ผำทอง อ.ท่ำวัง
ผำ จ.น่ำน 

ดีมำก 
(92 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

น่ำน น  ำว้ำ NNW01 สะพำนท่ำลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสำ จ.น่ำน ด ี
(78 คะแนน) 

- ไม่พบ น  ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

หมำยเหตุ : คุณภำพน  ำตำมดัชนีคุณภำพแหลง่น  ำผิวดิน (Water Quality Index, WQI) โดยใช้ค่ำคุณภำพน  ำ 5 พำรำมิเตอร์ ได่แก่ ออกซิเจนละลำยในน  ำ (DO) ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (BOD) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) และแอมโมเนีย (NH3) มำค ำนวณ 
           “ - ” คือ ไม่ได้ก ำหนดให้มีกำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อวิเครำะห์กำรปนเปื้อนจำกโลหะหนักหรือสำรก ำจัดศัตรูพืช     
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ตารางท่ี 3 รำยละเอียดจุดเก็บตัวอย่ำงน  ำแหล่งน  ำผิวดินสำยหลักตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ ในจังหวัดล ำปำง พะเยำ แพร่ และน่ำน (25 แห่ง) 

ลุ่มน ้า แม่น ้า สถาน ี ที่ตั งสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ กลุ่มวัดค่า
ความสกปรก 

กลุ่มธาตุ
อาหาร 

กลุ่มโลหะ
หนัก 

สารก้าจัด
ศัตรูพืช 

วัง จำง JA01 ฝำยบ้ำนวังพร้ำว ต.วังพร้ำว อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง √ √ √ √ แม่น  ำสำยหลัก 

วัง จำง JA02 ฝำยบ้ำนน  ำโท้ง ต.นำครัว อ.แม่ทะ  จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
วัง จำง JA03 ฝำยบ้ำนหัวเสือ ต.หวัเสือ อ.แม่ทะ จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
วัง จำง JA04 ท้ำยอำ่งเก็บน  ำแม่เมำะ บำ้นสบเมำะ ต.สบป้ำด อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

วัง วัง WA02 สะพำนเมืองเถินรวมใจเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษำ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
วัง วัง WA03 จุดสูบน  ำดิบกำรประปำสบปรำบ บ.หล้ำหลวง อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง √ √ √ √ แม่น  ำสำยหลัก 
วัง วัง WA4.1 ฝำยยำง เทศบำลนครล ำปำง อ.เมือง จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
วัง วัง WA5.1 สะพำนเสตุวำรี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
วัง วัง WA06 สะพำนบ้ำนฮอ่งลี่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

น่ำน น่ำน NA12 สะพำนประชำร่วมรัฐพัฒนำ  ต.ส้ำน อ.เวียงสำ จ.น่ำน √ √ √ - แม่น  ำสำยหลัก 
น่ำน น่ำน NA13 สะพำนพัฒนำภำคเหนือ บ้ำนดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
น่ำน น่ำน NA14 จุดสูบน  ำดิบกำรประปำทำ่วังผำ บ้ำนวังว้ำ ม.2 ต.ท่ำวังผำ อ.ทำ่วังผำ จ.น่ำน √ √ √ √ แม่น  ำสำยหลัก 

ยม ยม YO09 สะพำนวังชิ น ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร ่ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
ยม ยม YO10 สะพำนพัฒนำภำคเหนือ 8 บ.น  ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร ่ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

ยม ยม YO11 สะพำนมหำโพธิ์ บ.คลองโพธิ์ ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

ยม ยม YO12 ฝำยแมย่ม ต.บ้ำนหนุน อ.สอง จ.แพร ่ √ √ √ - แม่น  ำสำยหลัก 

ยม ยม YO13 สะพำนทำงหลวงสำย 1091 ข้ำงหมวดกำรทำงเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

กกโขง กว๊ำนพะเยำ KP01 สะพำนหนำ้สถำนีประมงน  ำจืด อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - แหล่งน  ำนิ่ง  

กกโขง กว๊ำนพะเยำ KP05 หน้ำอนุสำวรีย์พอ่ขุนง ำเมือง อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - แหล่งน  ำนิ่ง 

กกโขง กว๊ำนพะเยำ KP06 จุดสูบน  ำดิบกำรประปำ อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ √ √ แหล่งน  ำนิ่ง 

กกโขง กว๊ำนพะเยำ KP07 ปำกแม่น  ำอิงบริเวณสะพำนขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - แหล่งน  ำนิ่ง 

กกโขง กว๊ำนพะเยำ KP09 กลำงกวำ๊นพะเยำ อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - แหล่งน  ำนิ่ง 
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ตารางท่ี 4 รำยละเอียดจุดเก็บตัวอย่ำงน  ำแหล่งน  ำผิวดินสำยหลักเพ่ิมเติมและคลองสำขำ ในพื นที่ จ.ล ำปำง พะเยำ แพร่  และน่ำน (31 แห่ง) 

ลุ่มน ้า แม่น ้า สถาน ี ที่ตั งสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ กลุ่มวัดค่า
ความสกปรก 

กลุ่มธาตุ
อาหาร 

กลุ่มโลหะ
หนัก 

สารก้าจัด
ศัตรูพืช 

วัง วัง WA04 สะพำนบ้ำนดงพัฒนำ ต.บ่อแฮว้ อ.เมือง จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
วัง วัง WA4.3 สะพำนรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

วัง วัง WA5.2 สะพำนบ้ำนทำ่เด่ือ ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

วัง วัง WA5.3 สะพำนเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษำ มหำรำชินี ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมือง จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

วัง วัง WA5.4 ท้ำยเขื่อนกิว่คอหมำ อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
น่ำน ห้วยน  ำยำว NHY01 สะพำนบ้ำนปำงสำ ต.ผำทอง อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน √ √ - - ล ำน  ำสำขำ 
น่ำน น  ำว้ำ NNW01 สะพำนท่ำลี ่ต.ขึ่ง อ.เวียงสำ จ.น่ำน √ √ - - ล ำน  ำสำขำ 

น่ำน น่ำน NA15 สะพำนทุ่งช้ำงพัฒนำ ต.และ อ.ทุ่งช้ำง จ.น่ำน √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
ยม น  ำแม่ควร YMC01 บ้ำนป่ำคำ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ √ √ - - ล ำน  ำสำขำ 
ยม น  ำปี ้ YMP01 บ้ำนมำง (สะพำนใกล้ซอยชุมชนบ้ำนแพทย์) ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ √ √ - - ล ำน  ำสำขำ 

ยม น  ำแม่งำว YNG01 บ้ำนหลวงเหนือ (สะพำนใกล้โชว์รูม  isuzu) ต.หลวงเหนือ อ.งำว จ.ล ำปำง √ √ - - ล ำน  ำสำขำ 

ยม น  ำแม่ค ำม ี YMK01 สะพำนข้ำมห้วยแม่ค ำม ี ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวำง จ.แพร่ √ √ - - ล ำน  ำสำขำ 

ยม น  ำแม่ต้ำ YMT01 สะพำนหลังวัดน  ำริน ต.ต้ำผำมอก อ.ลอง จ.แพร่ √ √ - - ล ำน  ำสำขำ 

ยม ยม YO12.1 อุทกวิทยำหว้ยสกั Y.20 บ้ำนหว้ยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

ลุ่มน ้า แม่น ้า สถาน ี ที่ตั งสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมำยเหต ุกลุ่มวัดค่า
ความสกปรก 

กลุ่มธาตุ
อาหาร 

กลุ่มโลหะ
หนัก 

สารก้าจัด
ศัตรูพืช 

กกโขง กว๊ำนพะเยำ KP10 ปำกคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - แหล่งน  ำนิ่ง 

กกโขง อิง EI03 สะพำนแม่น  ำอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยำ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

กกโขง อิง EI04 สะพำนบ้ำนรอ่งห้ำ ทำงเข้ำน  ำตกจ ำปำทอง อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
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ลุ่มน ้า แม่น ้า สถาน ี ที่ตั งสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ กลุ่มวัดค่า
ความสกปรก 

กลุ่มธาตุ
อาหาร 

กลุ่มโลหะ
หนัก 

สารก้าจัด
ศัตรูพืช 

ยม ยม YO14 สะพำนแม่น  ำยม ต.นำปรัง อ.ปง จ.พะเยำ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

กกโขง น  ำแม่ต  ำ KMT01 ท้ำยอำ่งเก็บน  ำแม่ต  ำ บ้ำนหวำย ต.แม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - ล ำน  ำสำขำ 

กกโขง หนองเล็ง
ทรำย 

NL01 ด้ำนเหนือหนองเล็งทรำย (ใต้บริเวณเลี ยงวัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยำ √ √ √ 
- 

แหล่งน  ำนิ่ง 

กกโขง หนองเล็ง
ทรำย 

NL02 ฝำยใกล้ที่ท ำกำรเขตห้ำมลำ่สัตว์ปำ่ หนองเล็งทรำย อ.แม่ใจ จ.พะเยำ √ √ √ 
- 

แหล่งน  ำนิ่ง 

กกโขง หนองเล็ง
ทรำย 

NL03 สถำนีสูบน  ำประปำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ √ √ √ 
- 

แหล่งน  ำนิ่ง 

กกโขง อิง EI3.1 สะพำนข้ำมน  ำอิง ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 

กกโขง อิง EI3.2 บ้ำนเจดีย์งำม ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง จ.พะเยำ √ √ - - แม่น  ำสำยหลัก 
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ตารางท่ี 5 รำยละเอียดพำรำมิเตอร์ส ำหรับกำรตรวจวัดคุณภำพน  ำ 
กลุ่ม ดัชนีคุณภาพน ้า 

 
 
 

คุณภาพน ้าทั่วไป  
(12 พารามิเตอร์) 

 
 
 
 
 

อุณหภูมิอำกำศ (Air Temperature) 
อุณภูมิน  ำ (Water Temperature) 
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) 
ควำมน ำไฟฟ้ำ (Conductivity) 
ควำมเค็ม (Salinity) 
ควำมขุ่น (Turbidity) 
ออกซิเจนละลำยในน  ำ (DO) 
ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (BOD) 
สำรละลำยน  ำทั งหมด (TDS) 
สำรแขวนลอย (SS) 
ของแข็งทั งหมด (TS) 
ควำมกระด้ำง (Hardness) 

แบคทีเรีย  (2 พารามิเตอร)์ 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) 
โคลิฟอร์มแบคทเีรียทั งหมด (TCB) 

ธาตุอาหาร (3 พารามิเตอร์) 
ไนโตรเจนในรปูแอมโมเนีย (NH3) 
ไนโตรเจนในรปูของไนไตรท์ (NO2) 
ไนโตรเจนในรปูของไนเตรท (NO3) 

 
โลหะหนัก 

(9 พารามิเตอร์) 

แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) 
แมงกำนีส (Mn) 
นิกเกิล (Ni) 
ตะกั่ว (Pb) 
สังกะสี (Zn) 
ทองแดง (Cu) 
ปรอท (Hg) 
สำรหนู (As) 

สารก้าจัดศัตรูพืช 
(7 พารามิเตอร์) 

Total Organochlorine Pesticides 
DDT 
alpha-BHC 
Aldrin 
Dieldrin 
Endrin 
Heptachlor Expoxide 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศกรมควบคุมมลพษิ 

และการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้า 
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
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ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 

คุณภาพน ้า 1/ 
ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย 
การแบ่งประเภท2/คุณภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์ 
1 2 3 4 5 

1 สี กลิ่น รส (Colour, Odour 
and Taste) 

- - ธ ธ่ ธ่ ธ่ - 

2 อุณหภูมิ (Temperature)   ๐ซ ธ ธ่ ธ่ ธ่ - 
3 ควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) - - ธ 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - 
4 ออกซิเจนละลำย (DO) P20 มก./ล.  ธ ≥6.0 ≥4.0 ≥2.0 - 
5 บีโอดี (BOD)  P80 มก./ล. ธ ≤1.5 ≤2.0 ≤4.0 - 
6 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด 

(Total Coliform Bacteria) 
P80 เอ็ม.พี.เอ็น./

100 มล. 
ธ ≤5,000 ≤20,000 - - 

7 แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

P80 เอ็ม.พี.เอ็น./
100 มล. 

ธ ≤1,000 ≤4,000 - - 

8 ไนเตรท (NO3) ในหน่วย
ไนโตรเจน 

 มก./ล. ธ  มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 5.0 - 

9 แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย
ไนโตรเจน 

 มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ  0.5 - 

10 ฟีนอล (Phenols)   มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ  0.005 - 
11 ทองแดง (Cu)  มก./ล. ธ  มีค่ำไมเ่กินกว่ำ  0.1 - 
12 นิกเกิล (Ni)    มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.1 - 
13 แมงกำนีส (Mn)    มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 1.0 - 
14 สังกะสี (Zn)    มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 1.0 - 
15 แคดเมียม (Cd)    มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.005* 

0.05** 
- 

16 โครเมียมชนิดเฮกซำวำเล้นท์ 
(Cr6+)   

 มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.05 - 

17 ตะกั่ว (Pb)  มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.05 - 
18 ปรอททั งหมด (Total Hg)    มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.002 - 
19 สำรหนู (As)    มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.01 - 
20 ไซยำไนด์ (Cyanide)   มก./ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.005 - 
21 กัมมันตภำพรังสี 

(Radioactivity) 
- ค่ำรังสีแอลฟำ (Alpha) 
- ค่ำรังสีเบตำ (Beta)   

 เบคเคอเรล/ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.1 - 

22 สำรฆ่ำศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides)   

 ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.05 - 
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23 ดีดีที (DDT)    ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 1.0 - 
24 บีเอชซี ชนิดแอลฟำ 

(AlphaBHC)   
 ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.02 - 

25 ดีลดริน (Dieldrin)    ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.1 - 
26 อัลดริน (Aldrin)    ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.1 - 
27 เฮปตำคลอร์และ 

เฮปตำคลอ อีปอกไซด์ 
(Heptachlor & Heptachlor 
epoxide)   

 ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่ำไมเ่กินกว่ำ 0.2 - 

28 เอนดริน (Endrin)    ไมโครกรมั/ล. ธ ไม่สำมำรถตรวจพบได้ตำม
วิธีกำรตรวจสอบที่ก ำหนด 

-  

 

หมายเหตุ 
      1/      คือ  ก ำหนดค่ำมำตรฐำนเฉพำะในแหล่งน  ำประเภทที่ 2-4 ส ำหรับแหล่งน  ำประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตำม

ธรรมชำติและแหล่งน  ำประเภทท่ี 5 ไม่ก ำหนด 
     2/ คือ  ค่ำ DO เป็นเกณฑ์มำตรฐำนต่ ำสุด 
     ธ      คือ  เป็นไปตำมธรรมชำติ 
     ธ่     คือ  อุณหภูมิของน  ำจะต้องไม่สูงกว่ำอุณหภูมิตำมธรรมชำติเกิน 3 องศำเซลเซียส 
     *      คือ  น  ำที่มีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
     **  คือ  น  ำที่มีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCO3 เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
     0ซ     คือ  องศำเซลเซียส 
   P20  คือ  ค่ำเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 จำกจ ำนวนตัวอย่ำงน  ำทั งหมดที่เก็บมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 
  P80 คือ  ค่ำเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 จำกจ ำนวนตัวอย่ำงน  ำทั งหมดที่เก็บมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 
     มก./ล.  คือ  มิลลิกรัมต่อลิตร 
     MPN    คือ  เอ็ม.พี.เอ็น  หรือ Most Probable  Number 

          วิธีกำรกำรตรวจสอบเป็นไปตำมวิธีกำรมำตรฐำนส ำหรับกำรวิเครำะห์น  ำและน  ำเสีย Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA: American Public Health Association, AWWA: American 
Water Works Association และ WPCF: Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกำ ร่วมกันก ำหนด 
แหล่งที่มา : ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดินตีพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม 10 ตอนที่ 16 ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2537 



ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 2 ล ำปำง                   26
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
จุดเก็บและภาพถ่ายสถานีเก็บตัวอย่างน ้า 
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ตาราง ข-1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างน ้า 
รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่าง พิกัด 

รหัส ที่ตั ง X Y 
JA01 ฝำยบ้ำนวังพร้ำว ต.วังพร้ำว อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 543438 2006170 
JA02 ฝำยบ้ำนน  ำโท้ง ต.นำครัว อ.แม่ทะ  จ.ล ำปำง 556140 2003154 
JA03 ฝำยบ้ำนหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล ำปำง 569749 2008511 
JA04 ท้ำยอ่ำงเก็บน  ำแม่เมำะ บ้ำนสบเมำะ ต.สบป้ำด อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 574241 2018861 

WTU01 สะพำนบ้ำนทับหมำก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล ำปำง 548758 2022301 
WTU03 สะพำนบ้ำนท่ำล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล ำปำง 548378 2024622 
WSO01 สะพำนบ้ำนหนองนำว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง 559783 2070192 
WMT01 สะพำนบ้ำนนำบอน อ.เมือง จ.ล ำปำง 526646 1997752 
WKT01 ห้วยแม่กระติ๊บ สะพำนหลังค่ำยทหำร ถนนบุญวำทย์ อ.เมือง จ.ล ำปำง 554267 2022745 
WSW01 คลองซำววำ ทำงเข้ำชุมชนบ้ำนดงม่อนกระทิง อ.เมือง จ.ล ำปำง 550878 2023294 
WA1.1 สะพำนบ้ำนท่ำด่ำน อ.แม่พริก จ.ล ำปำง 513691 1928828 
WA02 สะพำนเมืองเถินรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล ำปำง 523181 1946785 
WA03 จุดสูบน  ำดิบกำรประปำสบปรำบ บ.หล้ำหลวง อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง 534763 1976993 
WA3.4 สะพำนบ้ำนต้ำ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล ำปำง 547045 2017860 
WA3.5 สะพำนเฉลิมพระเกียรติ บ้ำนสบตุ๋ย ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล ำปำง 548856 2021329 
WA04 สะพำนบ้ำนดงพัฒนำ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล ำปำง 550053 2022446 
WA4.1 ฝำยยำง เทศบำลนครล ำปำง อ.เมือง จ.ล ำปำง 551420 2023321 
WA4.3 สะพำนรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ล ำปำง 552666 2022614 
WA5.1 สะพำนเสตุวำรี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล ำปำง 554032 2023414 
WA5.2 สะพำนบ้ำนท่ำเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล ำปำง 556723 2028230 
WA5.3 สะพำนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ มหำรำชินี ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมือง จ.ล ำปำง 562859 2033644 
WA5.4 ท้ำยเขื่อนกิ่วคอหมำ อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง 567685 2079473 
WA06 สะพำนบ้ำนฮ่องลี่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง 560030 2067230 
WA07 สะพำนแม่น  ำวัง อ.วังเหนือ จ.ล ำปำง 565383 2116922 
YMC01 บ้ำนป่ำคำ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ 639639 2118899 
YMP01 บ้ำนมำง (สะพำนใกล้ซอยชุมชนบ้ำนแพทย์) ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ 635123 2088252 
YNG01 บ้ำนหลวงเหนือ (สะพำนใกล้โชว์รูม  isuzu) ต.หลวงเหนือ อ.งำว จ.ล ำปำง 602467 2074571 
YMK01 สะพำนข้ำมห้วยแม่ค ำมี  ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวำง จ.แพร่ 651755 2033591 
YMT01 สะพำนหลังวัดน  ำริน ต.ต้ำผำมอก อ.ลอง จ.แพร่ 599850 2007850 
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ตาราง ข-1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างน ้า (ต่อ) 
รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่าง พิกัด 

รหัส ที่ตั ง X Y 
YO09 สะพำนวังชิ น ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่ 564158 1979351 
YO10 สะพำนพัฒนำภำคเหนือ 8 บ.น  ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ 619008 2005350 
YO11 สะพำนมหำโพธิ์ บ.คลองโพธิ์ ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่ 620370 2007083 
YO12 ฝำยแม่ยม ต.บ้ำนหนุน อ.สอง จ.แพร่ 622235 2044272 

YO12.1 อุทกวิทยำห้วยสัก Y.20 บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่ 621526 2055430 
YO13 สะพำนทำงหลวงสำย 1091 ข้ำงหมวดกำรทำงเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ 632545 2095356 
YO14 สะพำนแม่น  ำยม ต.นำปรัง อ.ปง จ.พะเยำ 635132 2119913 

KMT01 ท้ำยอ่ำงเก็บน  ำแม่ต  ำ บ้ำนหวำย ต.แม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 600712 2102005 
KP01 สะพำนหน้ำสถำนีประมงน  ำจืด อ.เมือง จ.พะเยำ 596086 2118786 
KP05 หน้ำอนุสำวรีย์พ่อขุนง ำเมือง อ.เมือง จ.พะเยำ 594097 2119804 
KP06 จุดสูบน  ำดิบกำรประปำ อ.เมือง จ.พะเยำ 593450 2120268 
KP07 ปำกแม่น  ำอิงบริเวณสะพำนขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยำ 591122 2123488 
KP09 กลำงกว๊ำนพะเยำ อ.เมือง จ.พะเยำ 591968 2120222 
KP10 ปำกคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยำ 592933 2117166 
NL01 ด้ำนเหนือหนองเล็งทรำย (ใต้บริเวณเลี ยงวัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 584761 2143930 
NL02 ฝำยใกล้ที่ท ำกำรเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ หนองเล็งทรำย อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 586488 2141616 
NL03 สถำนีสูบน  ำประปำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 586632 2139857 
EI03 สะพำนแม่น  ำอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยำ 615399 2152187 
EI3.1 สะพำนข้ำมน  ำอิง ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง จ.พะเยำ 599243 2121750 
EI3.2 บ้ำนเจดีย์งำม ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง จ.พะเยำ 598254 2119445 
EI04 สะพำนบ้ำนร่องห้ำ ทำงเข้ำน  ำตกจ ำปำทอง อ.เมือง จ.พะเยำ 590676 2125188 

NHY01 สะพำนบ้ำนปำงสำ ต.ผำทอง อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 684744 2127179 
NNW01 สะพำนท่ำลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสำ จ.น่ำน 690889 2051787 
NA12 สะพำนประชำร่วมรัฐพัฒนำ ต.ส้ำน อ.เวียงสำ จ.น่ำน 685193 2054188 
NA13 สะพำนพัฒนำภำคเหนือ บ้ำนดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 687535 2076915 
NA14 จุดสูบน  ำดิบกำรประปำท่ำวังผำ บ้ำนวังว้ำ ม.2 ต.ท่ำวังผำ อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 690449 2115673 
NA15 สะพำนทุ่งช้ำงพัฒนำ ต.และ อ.ทุ่งช้ำง จ.น่ำน 697467 2149141 
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รูปที่ ข-1 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณฝำยบ้ำนวังพร้ำว ต.วังพร้ำว อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง (สถำนี JA01) 
 

           
 

รูปที่ ข-2 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณฝำยบ้ำนน  ำโท้ง ต.นำครัว อ.แม่ทะ  จ.ล ำปำง (สถำนี JA02) 
 

           
 

รูปที่ ข-3 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณฝำยบ้ำนหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล ำปำง (สถำนี JA03) 
 

           
 

รูปที่ ข-4 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณล ำน  ำท้ำยอ่ำงเก็บน  ำแม่เมำะ บ.สบเมำะ ต.สบป้ำด อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง  
             (สถำนี JA04) 
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รูปที่ ข-5 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนทับหมำก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WTU01) 
 

           
 

รูปที่ ข-6 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนท่ำล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WTU03) 
 

           
 

รูปที่ ข-7 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนหนองนำว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง (สถำนี WSO01) 
 

           
 

รูปที่ ข-8 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนนำบอน อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WMT01) 
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 รูปที่ ข-9 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณห้วยแม่กระติ๊บ สะพำนหลังค่ำยทหำร ถนนบุญวำทย์ อ.เมือง จ.ล ำปำง   
             (สถำนี WKT01) 

 

           
 

รูปที่ ข-10 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณคลองซำววำ หลังฝำยยำง ทำงเข้ำหมู่บ้ำนชุมชนบ้ำนดงม่อนกระทิง  
                 อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WSW01) 

 

           
 

รูปที่ ข-11 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนเมืองเถินรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ต.ล้อมแรด อ.เถิน    
              จ.ล ำปำง (สถำนี WA02)  

 

           
 

รูปที่ ข-12 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณจุดสูบน  ำดิบกำรประปำสบปรำบ บ.หล้ำหลวง อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง 
                (สถำนี WA03) 
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รูปที่ ข-13 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนต้ำ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WA3.4) 
 

           
 

รูปที่ ข-14 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนดงพัฒนำ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WA04) 
 

           
 

รูปที่ ข-15 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณฝำยยำง เทศบำลนครล ำปำง อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WA4.1) 
 

           
 

รูปที่ ข-16 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WA4.3) 
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รูปที่ ข-17 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนเสตุวำรี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WA5.1)  
 

          
   

รูปที่ ข-18 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณจุดบรรจบแม่น  ำสอย หมู ่2 บ้ำนหลุก (สะพำนบ้ำนฮ่องลี่) ต.วิเชตนคร  
              อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง (สถำนี WA06) 

 

           
 

รูปที่ ข-19 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนแม่น  ำวัง อ.วังเหนือ จ.ล ำปำง (สถำนี WA07) 
 

           
 

รูปที่ ข-20 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนท่ำเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล ำปำง (สถำนี WA5.2) 
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รูปที่ ข-21 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนเฉลิมพระเกียรติ บ้ำนสบตุ๋ย ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล ำปำง 
                    (สถำน ีWA3.5) 
 

           
 

รูปที่ ข-22 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนท่ำด่ำน อ.แม่พริก จ.ล ำปำง (สถำนี WA1.1) 
 

           
 

รูปที่ ข-23 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณท้ำยเขื่อนกิ่วคอหมำ อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง (สถำนี WA5.4) 
 

           
 

รูปที่ ข-24 สถำนีเก็บตัวอยำ่งน  ำบริเวณสะพำนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ มหำรำชินี ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมือง  
                 จ.ล ำปำง (สถำนี WA5.3) 
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รูปที่ ข-25 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณบ้ำนป่ำคำ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ (สถำน ีYMC01) 
 

           
 

รูปที่ ข-26 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณบ้ำนมำง (สะพำนใกล้ซอยชุมชนบ้ำนแพทย์) ต.มำง อ.เชียงม่วน  
                   จ.พะเยำ (สถำนี YMP01) 

 

           
 

รูปที่ ข-27 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณบ้ำนหลวงเหนือ (สะพำนใกล้โชว์รูม  isuzu) ต.หลวงเหนือ อ.งำว  
                  จ.ล ำปำง (สถำนี YNG01) 

 

           
 

รูปที่ ข-28 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนข้ำมห้วยแม่ค ำมี  ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวำง จ.แพร่  
                        (สถำนี YMK01) 
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รูปที่ ข-29 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนหลังวัดน  ำริน ต.ต้ำผำมอก อ.ร้องกวำง จ.แพร่ (สถำนี YMT01) 
 

           
 

รูปที่ ข-30 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณอุทกวิทยำห้วยสัก Y.20 บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่  
                    (สถำนี YO12.1) 
 

           
 

รูปที่ ข-31 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนวังชิ น ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่ (สถำนี YO09)  
 

          
   

รูปที่ ข-32 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนพัฒนำภำคเหนือ 8 บ.น  ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ (สถำนี YO10) 
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รูปที่ ข-33 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนคลองโพธิ์ บ.คลองโพธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (สถำนี YO11) 
 

           
 

รูปที่ ข-34 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณฝำยแม่ยม ต.บ้ำนหนุน อ.สอง จ.แพร่ (สถำนี YO12) 
 

           
 

รูปที่ ข-35 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนทำงหลวงสำย 1091 ข้ำงหมวดกำรทำงเชียงม่วน อ.เชียงม่วน  
                จ.พะเยำ (สถำนี YO13) 
 

           
 

รูปที่ ข-36 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนแม่น  ำยม ต.นำปรัง อ.ปง จ.พะเยำ (สถำนี YO14) 
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รูปที่ ข-37 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณท้ำยอ่ำงเก็บน  ำแม่ต  ำ บ้ำนหวำย ต.แม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 
(สถำนี KMT01) 

 

           
 

รูปที่ ข-38 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนหน้ำสถำนีประมงน  ำจืด อ.เมือง จ.พะเยำ (สถำนี KP01) 
 

           
 

รูปที่ ข-39 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณหน้ำอนุสำวรีย์พ่อขุนง ำเมือง อ.เมือง จ.พะเยำ (สถำนี KP05) 
 

           
 

รูปที่ ข-40 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณหน้ำกำรประปำ อ.เมือง จ.พะเยำ (สถำนี KP06) 
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รูปที่ ข-41 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณปำกแม่น  ำอิงบริเวณสะพำนขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยำ (สถำนี KP07) 
 

           
 

รูปที่ ข-42 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณกลำงกว๊ำนพะเยำ อ.เมือง จ.พะเยำ (สถำนี KP09) 
 

           
 

รูปที่ ข-43 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณปำกคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยำ (สถำนี KP10) 
 

           
 

รูปที่ ข-44 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสถำนีสูบน  ำประปำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ (สถำนี NL01) 
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รูปที่ ข-45 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณกลำงหนองเล็งทรำย อ.แม่ใจ จ.พะเยำ (สถำนี NL02)  
 

           
   

รูปที่ ข-46 สถำนีเก็บตวัอย่ำงน  ำบริเวณด้ำนเหนือหนองเล็งทรำย (ใต้บริเวณเลี ยงวัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยำ  
                   (สถำนี NL03) 
 

           
 

รูปที่ ข-47 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณบ้ำนเจดีย์งำม ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง จ.พะเยำ (สถำนี EI3.2) 
 

           
 

รูปที่ ข-48 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนแม่น  ำอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยำ (สถำนี EI03) 
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รูปที่ ข-49 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนร่องห้ำ ทำงเข้ำน  ำตกจ ำปำทอง อ.เมือง จ.พะเยำ  
                    (สถำนี EI04) 
 

           
 

รูปที่ ข-50 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนข้ำมน  ำอิง ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง จ.พะเยำ (สถำนี EI3.1) 
 

           
 

รูปที่ ข-51 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนบ้ำนปำงสำ ต.ผำทอง อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน (สถำนี NHY01) 
 

           
 

รูปที่ ข-52 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนท่ำลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสำ จ.น่ำน (สถำนี NNW01) 
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รูปที่ ข-53 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนประชำร่วมรัฐพัฒนำ ต.ส้ำน อ.เวียงสำ จ.น่ำน (สถำนี NA12) 
 

               
 

รูปที่ ข-54 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณสะพำนพัฒนำภำคเหนือ บ้ำนดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน   
      (สถำนี NA13) 

 

              
 

รูปที่ ข-55 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณจุดสูบน  ำกำรประปำทำวังผำ ต.ท่ำวังผำ อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน (สถำนี NA14) 
 

           
 

รูปที่ ข-56 สถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำบริเวณจุดสูบน  ำกำรประปำทุ่งช้ำง ต.และ อ.ทุ่งช้ำง จ.น่ำน (สถำนี NA15) 


