
รายงานสถานการณ์ ผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน ้า แหล่งน ้าผิวดิน 
แม่น ้าปิง (ตอนบน) แม่น ้ากวง แม่น ้าลี  แม่น ้ากก แม่น ้าอิง และแม่น ้าปาย เดือน กุมภาพันธ ์2562  

ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 ส ำนักปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0 5321 8033-4 โทรสำร 0 5321 8033-4 ต่อ 102 www.reo01.mnre.go.th 

ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 มีภำรกิจในกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน และล ำพูน ภำยใต้โครงกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแหล่งน้ ำผิวดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ประกอบด้วยพ้ืนที่ 4 ลุ่มน้ ำหลัก ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้ ำปิง (ตอนบน) ลุ่มน้ ำกก ลุ่มน้ ำโขง(ตอนบน) และลุ่มน้ ำสำละวิน ด ำเนินกำร
ตรวจสอบคุณภำพน้ ำผิวดิน แม่น้ ำส ำคัญ 6 สำย ได้แก่ แม่น้ ำปิง (ตอนบน) แม่น้ ำกวง แม่น้ ำลี้ แม่น้ ำกก แม่น้ ำอิง และแม่น้ ำปำย 
โดยมีรอบติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวัง 4 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2561 ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2562    
ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนพฤษภำคม 2562 และครั้งที่ 4 ช่วงเดือนสิงหำคม 2562 ณ สถำนีเก็บตัวอย่ำงน้ ำผิวดินจ ำนวน 25 สถำนี ดังน้ี  

ตารางที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างน ้าผิวดิน โครงการติดตามและประเมินคุณภาพแหล่งน ้าผิวดิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
             ในพื นที่ความรับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

ลุ่มน ้า แม่น ้า 
รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างน ้าผิวดิน 

สถานี บริเวณที่ตั ง 

ลุ่มน้ ำปิง
(ตอนบน) 

แม่น้ ำปิง 

PI10 สะพำนหน้ำศูนย์อุทกวิทยำกองหิน  บ้ำนกองหิน ต ำบลหำงดง อ ำเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

PI11 สะพำนหนองปลำสวำย-ดงหำดนำค ต ำบลสบเต๊ียะ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
PI12 สะพำนมหิดล ข้ำงสถำนีต ำรวจภูธรภำค 5 ต ำบลหนองหอย อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
PI13 สะพำนป่ำตัน บ้ำนวังสิงห์ค ำ ต ำบลป่ำตัน อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
PI14 สะพำนช่อแล บ้ำนช่อแล ต ำบลช่อแล อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แม่น้ ำกวง 

KU01 หน้ำฝำยทดน้ ำและระบำยทรำยแม่น้ ำกวง 2 สะพำนป่ำซำง (ฝำยสบทำ)  
ต ำบลปำกบอ่ง อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 

KU02 สะพำนบ้ำนยู้ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 
KU03 สะพำนท่ำนำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 
KU04 สะพำนใต้จุดปล่อยน้ ำท้ิงของนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ  

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 
KU05 สะพำนหน้ำฝำยวังทอง (เหนือนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ)  

ต ำบลเหมืองง่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 
KU06 สะพำนถนนสันทรำย-ดอยสะเก็ด บ้ำนแม่กวงเหนือ ต ำบลสันนำเม็ง  

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
KU07 อช.แม่ตะไคร้ ต ำบลป่ำเมี่ยง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

แม่น้ ำลี้ 

LE01 สะพำนบ้ำนต้นผึ้ง ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน 
LE02 สะพำนหน้ำฝำย ร.พ.ช. ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 
LE03 สะพำนบ้ำนสันวิไล ต ำบลแม่ต่ืน อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 
LE04 สะพำนบ้ำนใหม่ศิวิไล ต ำบลลี้ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 

ลุ่มน้ ำโขง
(ตอนบน) 

แม่น้ ำอิง 
EI01 สะพำนแม่น้ ำอิง บ้ำนศรีดอนชัย อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 
EI02 สะพำนแม่น้ ำอิง ต ำบลเม็งรำย อ ำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย 

 

http://www.reo01.mnre.go.th/
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ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 
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มาตร านคุณภาพน ้า
แม่น ้าปิงตอนบน 
ประเภท  (WQI 61-70)
คุณภาพน ้าป จจุบัน
อย ่ นเกณ ์ ดี
(WQI 78)

          

     

ตารางที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างน ้าผิวดิน โครงการติดตามและประเมินคุณภาพแหล่งน ้าผิวดิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
             ในพื นที่ความรับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (ต่อ) 

ลุ่มน ้า แม่น ้า 
รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างน ้าผิวดิน 

สถานี บริเวณที่ตั ง 

ลุ่มน้ ำกก แม่น้ ำกก 

KK01 สะพำนแม่น้ ำกก ต ำบลบ้ำนแซว  อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 
KK02 สะพำน กรป.กลำงที่ 97 บ้ำนท่ำข้ำวเปลือก ต ำบลท่ำข้ำวเปลือก   

อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 
KK03 สะพำนเหนือเมืองเชียงรำย ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
KK04 สะพำนแม่ฟ้ำหลวง ต ำบลริมกก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

ลุ่มน้ ำ 
สำละวิน 

แม่น้ ำปำย 

PY01 สะพำนแม่น้ ำปำย หน้ำกรมวิชำกำรเกษตร ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

PY02 สะพำนแม่น้ ำปำย หมวดกำรทำงปำงหมู ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

PY03 สะพำนเชียงใหม่–ปำย กม.ที ่88–89 ต ำบลเวียงใต้ อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำผิวดิน ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2562 แม่น้ ำท้ัง 6 สำย ดังน้ี 

แม่น ้าปิง (ตอนบน) 
แม่น้ ำปิง (ตอนบน) เริ่มต้ังแต่พ้ืนที่เหนือเข่ือนภูมิพลที่อ ำเภอดอยเต่ำจังหวัดเชียงใหม่ข้ึนไปจนถึงพ้ืนที่ต้นน้ ำในอ ำเภอเชียงดำว 

อ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพ้ืนที่ของ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล ำพูน ก ำหนดเป็นแหล่งน้ ำผิวดินประเภทที่ 3 
ด ำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำต้ังแต่บริเวณสะพำนหน้ำศูนย์อุทกวิทยำกองหิน บ้ำนกองหิน ต ำบลหำงดง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ถึง สะพำนช่อแล บ้ำนช่อแล ต ำบลช่อแล อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำโดยรวมช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ 2561 พบว่ำ คุณภาพน ้าแม่น ้าปิง (ตอนบน) โดยรวมอย ่ นเกณ ์ดี (WQI=78)  

โดยพบว่ำคุณภำพน้ ำผิวดิน แม่น้ ำปิง (ตอนบน) บริเวณสถำนีตรวจวัดต้ังแต่ สถำนี สะพำนช่อแล บ้ำนช่อแล ต ำบลช่อแล 
อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (PI14) จนถึง สถำนีสะพำนหน้ำศูนย์อุทกวิทยำกองหิน ต ำบลหำงดง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (PI10) 
อยู่ในเกณฑ์ดี (WQI= 71-82) ไม่ปรำกฏปัญหำคุณภำพน้ ำผิวดินทุกสถำนีตรวจวัด รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 และ 3 

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยทั งล้าน ้า ปิง (ตอนบน) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

แม่น้ ำ 

มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยทั้งล ำน้ ำที่ตรวจวัดได้ 
ปัญหำคุณภำพน้ ำ 

ที่ส ำคัญ 
เกณฑ์มำตรฐำน

คุณภำพน้ ำ 
คร้ังที่ 4/61 

(สิงหำคม 61) 
คร้ังที่ 1/62 

(พฤศจิกำยน 61) 
ครั งท่ี 2/62 

(กุมภาพันธ์ 62) 

คำดกำรณ์ 
คร้ังที่ 3/62 

(พฤษภำคม 62) 
ปิงตอนบน 4 (WQI 57) 2 (WQI 75) 2 (WQI 78) 3 (WQI 65) - 3 (WQI 61-70) 

ทั้งน้ีคำดกำรณ์คุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยช่วงเดือน
พฤษภำคม 2562 ของแม่น้ ำปิง (ตอนบน)   
คำดว่ำจะอยู่ในเกณฑ์ พอ ช้ (WQI 65)  

 

 
 
 

  ณฑค์ณุภ      คะ    ว 

   ย ไ    ั

    ฐ  

 หล      ผ ว

     ะ ภ 

      

คณุภ      

     91-100 2

  71-90 2

     61-70 3

          31-60 4

             0-30 5

หมายเหตุ  ประกำศกรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ แม่น้ ำปิง เป็นแหล่งน้ ำประเภทที่ 3 (พอใช้) 
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ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยรายสถานีแม่น ้าปิง (ตอนบน) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

สถำนี ที่ต้ัง 
คุณภำพน้ ำที่ส ำคัญ 

(WQI) 
เทียบได้กับมำตรฐำน
แหล่งน้ ำผิวดินประเภท 
(เกณฑ์คุณภำพน้ ำ) 

ปัญหำคุณภำพ 
น้ ำผิวดิน 
ที่ส ำคัญ 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3 
(mg/L) 

PI10 สะพำนหน้ำศูนย์อุทกวิทยำกองหิน  
ต.หำงดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

8.70 1.00 45 20 0.00 81 ประเภทท่ี 2  
(ดี) 

-  

PI11 สะพำนหนองปลำสวำย–ดงหำดนำค  
ต.สบเตีย๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

8.64 1.12 230 130 0.00 82 ประเภทท่ี 2  
(ดี) 

- 

PI12 สะพำนมหิดล ข้ำง ส.ต ำรวจภูธรภำค 5  
ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

5.55 1.18 790 170 0.36 71 ประเภทท่ี 2  
(ดี) 

- 

PI13 สะพำนป่ำตัน บ้ำนวังสิงห์ค ำ  
ต.ป่ำตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

6.51 1.17 11,000 20 0.00 75 ประเภทท่ี 2  
(ดี) 

- 

PI14 สะพำนช่อแล บ.ช่อแล ต.ช่อแล  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

5.81 0.75 45 0 0.00 81 ประเภทท่ี 2  
(ดี) 

- 

 มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.50    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  ประกำศกรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ แม่น้ ำปิง เป็นแหล่งน้ ำประเภทที่ 3 (พอใช)้ 

PI14: WQI 81 (ดี) 

PI13: WQI 75 (ด)ี 

PI12: WQI 71 (ด)ี 

PI11: WQI 82 (ดี) 

PI10: WQI 81 (ด)ี 

ค้าอธิบายสัญลักษณ์

คุณภาพน า้ ณ สถานีตรวจวัด

อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก

อยูใ่นเกณฑ์ดี

อยูใ่นเกณฑ์พอใช้

เส้นน า้

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ดี

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์พอใช้

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์เสื่อมโทรม



- 4 - 
 

 
ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

 
แม่น ้ากวง 
แม่น้ ำกวง เป็นล ำน้ ำสำขำของแม่น้ ำปิงตอนบน มีต้นก ำเนิดจำกเทือกเขำท่ีอยู่ในเขตอ ำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ 

แม่น้ ำน้ีไหลผ่ำนอ ำเภอดอยสะเก็ด อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ อ ำเภอเมือง และอ ำเภอป่ำซำงจังหวัดล ำพูน มำบรรจบกับ
แม่น้ ำปิงที่บริเวณหมู่บ้ำนสบทำ อ ำเภอป่ำซำง ก ำหนดเป็นแหล่งน้ ำผิวดินประเภทที่ 3 ด ำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ ต้ังแต่
บริเวณสะพำนบ้ำนแม่หวำน ต ำบลป่ำเมี่ยง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ถึงบริเวณหน้ำฝำยทดน้ ำและระบำยทรำย
แม่น้ ำกวง 2 สะพำนป่ำซำง (ฝำยสบทำ) ต ำบลป่ำซำงอ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน มผีลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำโดยรวมช่วงเดือน 
กุมภำพันธ์ 2562 พบว่ำ คุณภาพน ้าแม่น ้ากวง โดยรวมอย ่ นเกณ ์พอ ช้ (WQI=65)  

โดยพบว่ำ คุณภำพน้ ำผิวดินแม่น้ ำกวง บริเวณสถำนีตรวจวัดต้ังแต่ หน้ำฝำยทดน้ ำและระบำยทรำยแม่น้ ำ กวง 2 
สะพำนป่ำซำง ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน (KU01) ถึง สถำนีสะพำนบ้ำนแม่หวำน ณ อุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ ต ำบลป่ำเมี่ยง 
อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (KU07) มีคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี (WQI=51-88) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 และ 5 

ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยทั งล้าน ้า แม่น ้ากวง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

แม่น้ ำ 

มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยทั้งล ำน้ ำที่ตรวจวัดได้ 
ปัญหำคุณภำพน้ ำ 

ที่ส ำคัญ 
เกณฑ์มำตรฐำน

คุณภำพน้ ำ 
คร้ังที่ 4/61 

(สิงหำคม 61) 
คร้ังที่ 1/62 

(พฤศจิกำยน 61) 
ครั งท่ี 2/62 

(กุมภาพันธ์ 62) 

คำดกำรณ์ 
คร้ังที่ 3/62 

(พฤษภำคม 62) 
กวง 4 (WQI 55) 4 (WQI 59) 3 (WQI 65) 3 (WQI 61) BOD TCB FCB NH3  3 (WQI 61-70) 

ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยรายสถานีแม่น ้ากวง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

สถำนี ที่ต้ัง 
คุณภำพน้ ำที่ส ำคัญ 

(WQI) 
เทียบได้กับมำตรฐำน
แหล่งน้ ำผิวดินประเภท 
(เกณฑ์คุณภำพน้ ำ) 

ปัญหำคุณภำพ 
น้ ำผิวดิน 
ที่ส ำคัญ 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3 
(mg/L) 

KU01 หน้ำฝำยทดน้ ำและระบำยทรำย
แม่น้ ำ กวง 2 สะพำนป่ำซำง  
ต.ปำกบ่อง อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 

8.63 4.73 340 20 0.12 59 ประเภทท่ี 4 
(เสื่อมโทรม) 

BOD 

KU02 สะพำนบ้ำนยู้ ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 

4.66 3.22 1,300 220 1.10 58 ประเภทท่ี 4 
(เสื่อมโทรม) 
 

BOD NH3 

KU03 สะพำนท่ำนำง ด้ำนเหนือเทศบำล
เมืองล ำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง    
จ.ล ำพูน 

7.18 2.23 490 40 1.10 62 ประเภทท่ี 3 
(พอ ช)้ 

BDO NH3 

KU04 สะพำนใต้จุดปล่อยน้ ำทิ้งของนิคม
อุสำหกรรมภำคเหนือ   
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล ำพูน 

5.78 2.00 7,900 1,400 0.62 56 ประเภทท่ี 4 
(เสื่อมโทรม) 

BDO NH3 

KU05 สะพำนหน้ำฝำยวังทอง (เหนือ
นิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ)  
ต.เหมืองง่ำ อ.เมือง จ.ล ำพูน 

5.63 3.42 54,000 54,000 1.22 51 ประเภทท่ี 4 
(เสื่อมโทรม) 

BDO TCB 
FCB NH3 

KU06 
 

สะพำนถนนสันทรำย–ดอยสะเก็ด  
บ.แม่กวงเหนือ ต.สันนำเม็ง  
อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 

4.97 1.35 330 68 0.12 84 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

KU07 
 

บริเวณ อุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ 
ต.ป่ำเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 

8.91 1.04 330 110 NA 88 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

 มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.50    

 หมายเหตุ  ประกำศกรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ แม่น้ ำกวง เป็นแหล่งน้ ำประเภทที่ 3 (พอใช้) 
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ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

 

 
สถานการณ์คุณภาพน ้าผิวดินรายสถานี แม่น ้ากวง ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวน 7 สถำนี ปรำกฏปัญหำ

คุณภำพน้ ำผิวดินที่ส ำคัญ โดยพบว่ำ บริเวณสถำนี สะพำนหน้ำฝำยวังทอง (เหนือนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ) อ.เมือง จ.ล ำพูน (KU05) 
ถึง หน้ำฝำยทดน้ ำและระบำยทรำยแม่น้ ำกวง 2 สะพำนป่ำซำง อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน (KU01) มีค่าความสกปรก นร ปสารอินทรีย์(BOD) 
สูงเกินกว่ำมำตรฐำนก ำหนด แสดงถึงแหล่งน้ ำมีควำมสกปรก อันเป็นผลมำจำกน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้งที่ระบำยสู่แหล่งน้ ำมีสิ่งสกปรก
ในรูปสำรอินทรีย์สูง เช่น เศษอำหำร สิ่งสกปรกจำกกำรช ำระล้ำงที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำโดยไม่ผ่ำนระบบบ ำบัด และยังปรำกฏ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) โดยเฉพำะกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) สูงเกินกว่ำมำตรฐำนก ำหนด 
โดยเฉพำะบริเวณสะพำนหน้ำฝำยวังทอง (KU05) ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรปนเปื้อนอุจจำระของสัตว์เลือดอุ่นสูง อำทิเช่น มนุษย์ หนู 
สุกร เป็นต้น แสดงถึงควำมไม่สะอำด และไม่ปลอดภัยในกำรบริโภค หำกไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคก่อน และยังพบว่ำต้ังแต่บริเวณ
สะพำนหน้ำฝำยวังทอง (KU05) ถึงสถำนีสะพำนบ้ำนยู้ (KU02) พบ ปริมาณแอมโมเนีย (NH ) สูงเกินกว่ำมำตรฐำนก ำหนด 
เป็นผลจำกกำรย่อยสลำยของแบคทีเรียในแหล่งน้ ำ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรอยู่อำศัย และกำรด ำรงชีพของสัตว์น้ ำในบริเวณดังกล่ำว  

แม่น ้าลี  
แม่น้ ำลี้ เป็นล ำน้ ำสำขำของแม่น้ ำปิงตอนบน มีต้นก ำเนิดจำกดอยขุนกวงซึ่งเป็นเทือกเขำที่อยู่ในเขตอ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 

แม่น้ ำลี้จะมีทิศทำงไหลข้ึนไปทำงตอนเหนือและไหลลงสู่แม่น้ ำปิงที่บริเวณหมู่บ้ำนวังสะแกง อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน ก ำหนดเป็น
แหล่งน้ ำผิวดินประเภทที่ 2 ด ำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ ต้ังแต่บริเวณสะพำนบ้ำนต้นผึ้ง ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล ำพูน ถึงสะพำนบ้ำนใหม่ศิวิไล ต ำบลลี้ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำโดยรวมช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2562 
พบว่ำ คุณภาพน ้าแม่น ้าลี  โดยรวมอย ่ นเกณ ์ดี (WQI=84)  

โดยพบว่ำคุณภำพน้ ำผิวดิน แม่น้ ำลี้ บริเวณสถำนีตรวจวัดต้ังแต่สะพำนบ้ำนต้นผึ้ง ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล ำพูน (LE01) ถึงสถำนีสะพำนบ้ำนใหม่ศิวิไล ต ำบลลี้ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน (LE04) มีคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดี 
(WQI= 81-89) ไม่ปรำกฏปัญหำคุณภำพน้ ำผิวดินทุกสถำนีตรวจวัด รำยละเอียดดังตำรำงที่ 6 และ 7 

ตารางที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยทั งล้าน ้า แม่น ้าลี  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

แม่น้ ำ 

มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยทั้งล ำน้ ำที่ตรวจวัดได้ 
ปัญหำคุณภำพน้ ำ 

ที่ส ำคัญ 
เกณฑ์มำตรฐำน

คุณภำพน้ ำ 
คร้ังที่ 4/61 

(สิงหำคม 61) 
คร้ังที่ 1/62 

(พฤศจิกำยน 61) 
ครั งท่ี 2/62 

(กุมภาพันธ์ 62) 

คำดกำรณ์ 
คร้ังที่ 3/62 

(พฤษภำคม 2562) 
ลี้ 3 (WQI 69) 2 (WQI 86) 2 (WQI 84) 2 (WQI 71) - 2 (WQI 71-90) 

 
ตารางที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยรายสถานีแม่น ้าลี  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

สถำนี ที่ต้ัง 

คุณภำพน้ ำที่ส ำคัญ 

(WQI) 
เทียบได้กับมำตรฐำน
แหล่งน้ ำผิวดินประเภท 
(เกณฑ์คุณภำพน้ ำ) 

ปัญหำคุณภำพ 
น้ ำผิวดิน 
ที่ส ำคัญ 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/ 
100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3 
(mg/L) 

LE01 
 

สะพำนบ้ำนต้นผึ้ง ต.หนองล่อง 
อ.เวียงหนองล่อง จ.ล ำพูน 

6.37 0.84 20 NA NA 82 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

LE02 
 

สะพำนหน้ำฝำย ร.พ.ช.  
ต.บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน 

7.04 0.44 20 NA NA 85 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

LE03 
 

สะพำนบ้ำนสันวิไลพัฒนำ  
ต.แม่ต่ืน อ.ลี้ จ.ล ำพูน 

6.77 1.11 330 NA NA 81 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

LE04 
 

สะพำนบ้ำนใหม่ศิวิไล ต.ลี้  
อ.ลี้ จ.ล ำพูน 

7.23 1.36 3,100 NA NA 89 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

 มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.50    
 

หมายเหตุ  ประกำศกรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ แม่น้ ำลี้ เป็นแหล่งน้ ำประเภทที่ 2 

(ดี) 
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ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KU07: WQI 88  
(ดี) 

KU06: WQI 84  
(ด)ี 

KU05: WQI 51 (เสื่อมโทรม) 

KU04: WQI 56 (เสื่อมโทรม) 

KU03: WQI 62  
(พอ ช)้ 

KU02: WQI 58  
(เสื่อมโทรม) 

KU01: WQI 59  
(เสือ่มโทรม) 

LE01: WQI 82 (ดี) 

LE02: WQI 85 (ดี) 

LE03: WQI 81 (ดี) 
LE04: WQI 89 (ดี) 

  ณฑค์ณุภ      คะ    ว 

   ย ไ    ั

    ฐ  

 หล      ผ ว

     ะ ภ 

      

คณุภ      

     91-100 2

  71-90 2

     61-70 3

          31-60 4

             0-30 5

ทั้ง น้ีคำดกำรณ์คุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยช่วง 
เดือนพฤษภำคม 2562 คำดว่ำ 
แม่น ้ากวง จะอย ่ นเกณ ์พอ ช ้(WQI 61) และ 
แม่น ้าลี  จะอย ่ นเกณ ์ดี (WQI 71) 

 

หมายเหตุ  ประกำศกรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ แม่น้ ำลี้ เป็นแหล่งน้ ำประเภทที่ 2 (ดี) 

หมายเหตุ  ประกำศกรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ แม่น้ ำกวง เป็นแหล่งน้ ำประเภทที่ 3 (พอใช)้ 

ค้าอธิบายสัญลักษณ์

คุณภาพน า้ ณ สถานีตรวจวัด

อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก

อยูใ่นเกณฑ์ดี

อยูใ่นเกณฑ์พอใช้

อยูใ่นเกณ์เสื่อมโทรม

เส้นน า้

คณุภาพน า้เฉลีย่อยู่ในเกณฑ์ดี

คณุภาพน า้เฉลีย่อยู่ในเกณฑ์พอใช้

คณุภาพน า้เฉลีย่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม

2/2560 3/2560 4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562

        ว 58 26 57 61 62 54 55 59 65
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WQI                          
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มาตร านคุณภาพน ้า
แม่น ้ากวง ประเภท  
(WQI 61-70)
คุณภาพน ้าป จจุบัน
อย ่ นเกณ ์ พอ ช้ 
(WQI 65)
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WQI                          

มาตร านคุณภาพน ้า
แม่น ้าลี  ประเภท 2
(WQI 70-90)
คุณภาพน ้าป จจุบัน
อย ่ นเกณ ์ ด ี
(WQI 84)

คะแนน WQI
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ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

 
แม่น ้ากก 
แม่น้ ำกก มต้ีนก ำเนิดจำกประเทศพม่ำไหลผ่ำน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ อ ำเภอแม่จัน อ ำเภอเมือง อ ำเภอเวียงชัย 

อ ำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย และไหลลงแม่น้ ำโขงที่ อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย เป็นเส้นทำงน้ ำสำยส ำคัญที่ก่อให้เกิด
ชุมชนและศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ ำมำกมำย เน่ืองจำกแม่น้ ำกกมีควำมอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ปลำนำนำชนิดและเป็นเส้นเลือด
ที่ใช้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตร ก ำหนดเป็นแหล่งน้ ำผิวดินประเภทที่ 2 ด ำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำบริเวณสะพำนแม่น้ ำกก ต ำบลบ้ำนแซว 
อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย จนถึง บริเวณสะพำนแม่ฟ้ำหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ
ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2562 พบว่ำ คุณภาพน ้าแม่น ้ากก โดยรวมอย ่ นเกณ ์ดี (WQI=85) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 8  

ตารางที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยทั งล้าน ้า แม่น ้ากก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

แม่น้ ำ 

มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยทั้งล ำน้ ำที่ตรวจวัดได้ 
ปัญหำคุณภำพน้ ำ 

ที่ส ำคัญ 
เกณฑ์มำตรฐำน

คุณภำพน้ ำ 
คร้ังที่ 4/61 

(สิงหำคม 61) 
คร้ังที่ 1/62 

(พฤศจิกำยน 61) 
ครั งท่ี 2/62 

(กุมภาพันธ์ 62) 

คำดกำรณ์ 
คร้ังที่ 3/62 

(พฤษภำคม 2562) 
กก 4 (WQI 59) 2 (WQI 77) 2 (WQI 85) 2 (WQI 71) -  2 (WQI 71-100) 

  
โดยผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำผิวดินตั้งแต่บริเวณสถำนีต้นน้ ำสะพำนแม่ฟ้ำหลวง ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงรำย (KK04)  ถึง บริเวณสะพำนแม่น้ ำกก ต ำบลบ้ำนแซว อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย (KK01) มีคุณภำพน้ ำ
อยู่ในเกณฑ์ ดี (WQI=84-86) ไม่ปรำกฏปัญหำคุณภำพน้ ำผิวดินทุกสถำนีตรวจวัด รำยละเอียดดังตำรำงที่ 9  

ตารางที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินรายสถานี แม่น ้ากก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

สถำนี ที่ต้ัง 
คุณภำพน้ ำที่ส ำคัญ 

(WQI) 
เทียบได้กับมำตรฐำน
แหล่งน้ ำผิวดินประเภท 
(เกณฑ์คุณภำพน้ ำ) 

ปัญหำคุณภำพ 
น้ ำผิวดิน 
ที่ส ำคัญ 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3 
(mg/L) 

KK01 สะพำนแม่น้ ำกก ต.บ้ำนแซว 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 

7.68 0.53 110 40 NA 86 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

KK02 สะพำน กรป. กลำงที่ 97  
บ.ท่ำข้ำวเปลือก ต.ท่ำข้ำวเปลือก  
อ.เมือง จ.เชียงรำย 

7.46 0.82 170 78 NA 84 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

KK03 สะพำนเหนือเมืองเชียงรำย  
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 

7.96 0.78 20 20 NA 86 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

KK04 สะพำนแม่ฟ้ำหลวง ต.ริมกก 
อ.เมือง จ.เชียงรำย 

7.95 0.78 130 130 NA 85 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

 มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.50    

  
 
 
 
 

 
 
 

 หมายเหตุ  ประกำศกรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ แม่น้ ำกก เป็นแหล่งน้ ำประเภทที่ 2 (ดี) 

  ณฑค์ณุภ      คะ    ว 

   ย ไ    ั

    ฐ  

 หล      ผ ว

     ะ ภ 

      

คณุภ      

     91-100 2

  71-90 2

     61-70 3

          31-60 4

             0-30 5

ทั้งน้ีคำดกำรณ์คุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยช่วง
เดือนพฤษภำคม 2562 ของแม่น ้ากก 
คาดว่าจะอย ่ นเกณ ์ ดี (WQI 71)  

 

2/2560 3/2560 4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562

         86 75 59 85 82 56 59 77 85
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WQI                         
คะแนน WQI

มาตร านคุณภาพน ้า
แม่น ้ากก ประเภท 2
(WQI 70 - 90)
คุณภาพน ้าป จจุบัน
อย ่ นเกณ ์ ดี 
(WQI 85)

     

  

          

     



- 8 - 
 

 
ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

 
แม่น ้าอิง 
แม่น้ ำอิง เป็นล ำน้ ำสำขำของแม่น้ ำโขงมีต้นก ำเนิดระหว่ำงง่ำมเขำตอนเหนือของเทือกเขำผีปันน้ ำตอนกลำงครอบคลุม

พ้ืนที่ 2 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงรำย และจังหวัดพะเยำไหลไปรวมกับแม่น้ ำลำวที่อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย แล้วไหลไปลงแม่น้ ำโขง
ตรงจุดที่เรียกว่ำ “สบอิง” ที่บ้ำนปำกอิงล่ำง ต ำบลศรีดอนชัย อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย รวมระยะทำงทั้งสิ้น 240 กิโลเมตร 
ก ำหนดเป็นแหล่งน้ ำผิวดินประเภทที่ 2 ด ำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำต้ังแต่สะพำนแม่น้ ำอิง ต ำบลเม็งรำย อ ำเภอพญำเม็งรำย 
จังหวัดเชียงรำย ถึงบริเวณสะพำนแม่น้ ำอิง บ้ำนศรีดอนชัย อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย  มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ
โดยรวมช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2562 พบว่ำ คุณภาพน ้าแม่น ้าอิง (เขตจังหวัดเชียงราย) โดยรวมอย ่ นเกณ ์ดี (WQI=85)  

โดยผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำผิวดินต้ังแต่บริเวณสะพำนแม่น้ ำอิง บ้ำนศรีดอนชัย ต ำบลศรีดอนชัย อ ำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงรำย (EI01) ถึง สะพำนแม่น้ ำอิง ต ำบลเม็งรำย อ ำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย (EI02) อยู่ในเกณฑ์ดี (WQI=85 
และ 84 ตำมล ำดับ) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 10 และ 11  

ตารางที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยทั งล้าน ้า แม่น ้าอิง (เขตจังหวัดเชียงราย) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

แม่น้ ำ 

มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยทั้งล ำน้ ำที่ตรวจวัดได้ 
ปัญหำคุณภำพน้ ำ

ที่ส ำคัญ 
เกณฑ์มำตรฐำน

คุณภำพน้ ำ 
คร้ังที่ 4/61 

(สิงหำคม 61) 
คร้ังที่ 1/62 

(พฤศจิกำยน 61) 
ครั งท่ี 2/62 

(กุมภาพันธ์ 62) 

คำดกำรณ์ 
คร้ังที่ 3/62 

(พฤษภำคม 2562) 
อิง 3 (WQI 63) 2 (WQI 89) 2 (WQI 85) 2 (WQI 75) - 2 (WQI 71-90) 

 
 

ตารางที่ 11 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินรายสถานี แม่น ้าอิง (เขตจังหวัดเชียงราย) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

สถำนี ที่ต้ัง 
คุณภำพน้ ำที่ส ำคัญ 

(WQI) 
เทียบได้กับมำตรฐำน
แหล่งน้ ำผิวดินประเภท 
(เกณฑ์คุณภำพน้ ำ) 

ปัญหำคุณภำพ 
น้ ำผิวดิน 
ที่ส ำคัญ 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3 
(mg/L) 

EI01 สะพำนแม่น้ ำอิง บ.ศรีดอนชัย  
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ  
จ.เชียงรำย 

7.58 0.79 93 20 NA 85 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

EI02 
 

สะพำนแม่น้ ำอิง ต.เม็งรำย  
อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย 

7.50 0.92 40 40 NA 84 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

 มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

หมายเหตุ  ประกำศกรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ แม่น้ ำอิง เป็นแหล่งน้ ำประเภทที่ 2 (ดี) 

  ณฑค์ณุภ      คะ    ว 

   ย ไ    ั

    ฐ  

 หล      ผ ว

     ะ ภ 

      

คณุภ      

     91-100 2

  71-90 2

     61-70 3

          31-60 4

             0-30 5

ทั้งน้ีคำดกำรณ์คุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ย

ช่วงเดือนพฤษภำคม 2562 ของแม่น ้าอิง 

คาดว่าจะอย ่ นเกณ ์ดี (WQI 75) 

2/2560 3/2560 4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562

          84 68 63 89 90 68 63 89 85
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WQI                          

มาตร านคุณภาพน ้า
แม่น ้าอิง ประเภท 2
(WQI 70 - 90)
คุณภาพน ้าป จจุบัน
อย ่ นเกณ ์ ดี 
(WQI 85)

คะแนน WQI
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ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แม่น ้าปาย 
แม่น้ ำปำย มีต้นก ำเนิดมำจำกบริเวณรอยต่อของทิวเขำถนนธงชัยบรรจบกับทิวเขำแดนลำวในเขต  อ ำเภอปำย ไหลผ่ำน

อ ำเภอปำย อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปลงแม่น้ ำสำละวินในเขตประเทศเมียนมำร์  มีควำมยำวในประเทศไทยประมำณ 
135 กิโลเมตร สภำพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรในช่วงหน้ำแล้งน้ ำจะใสส่วนหน้ำฝนน้ ำจะขุ่นมำกเป็นสีน้ ำตำล 
ด ำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำต้ังแต่บริเวณสะพำนเชียงใหม่-ปำยกม.88-89  ต ำบลเวียงใต้ อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึง 
บริเวณสะพำนกรมวิชำกำรเกษตร ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำโดยรวมช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 พบว่ำ คุณภาพน ้าแม่น ้าปาย โดยรวมอย ่ นเกณ ์ดี (WQI=90) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 12 

ตารางที่ 12 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินเฉลี่ยทั งล้าน ้า แม่น ้าปาย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

แม่น้ ำ 

มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยทั้งล ำน้ ำที่ตรวจวัดได้ 
ปัญหำคุณภำพน้ ำ

ที่ส ำคัญ 
เกณฑ์มำตรฐำน

คุณภำพน้ ำ 
คร้ังที่ 4/61 

(สิงหำคม 61) 
คร้ังที่ 1/62 

(พฤศจิกำยน 61) 
ครั งท่ี 2/62 

(กุมภาพันธ์ 62) 

คำดกำรณ์ 
คร้ังที่ 3/62 

(พฤษภำคม 2562) 
ปำย 3 (WQI 65) 2 (WQI 71) 2 (WQI 90) 2 (WQI 71) - NA 

 

EI01: WQI 85 (ดี) 

EI02: WQI 84 (ดี) 

KK01: WQI 86 (ด)ี 

KK02: WQI 84 (ด)ี 

KK04: WQI 85 (ด)ี 

KK03: WQI 86 (ด)ี 

ค้าอธิบายสัญลักษณ์

คุณภาพน า้ ณ สถานีตรวจวัด

อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก

อยูใ่นเกณฑ์ดี

อยูใ่นเกณฑ์พอใช้

เส้นน า้

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ดี

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์พอใช้

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์เสื่อมโทรม
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ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

 
โดยผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำผิวดินต้ังแต่บริเวณสถำนีต้นน้ ำสะพำนเชียงใหม่–ปำย กม.88–89 ต ำบลเวียงใต้ อ ำเภอปำย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (PY03) ถึงสถำนีกรมวิชำกำรเกษตร ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (PY01) อยู่ในเกณฑ์ ดี 
(WQI=87-95) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 13 

ตารางที่ 13 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินรายสถานี แม่น ้าปาย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

สถำนี ที่ต้ัง 

คุณภำพน้ ำที่ส ำคัญ 

(WQI) 
เทียบได้กับมำตรฐำน
แหล่งน้ ำผิวดินประเภท 
(เกณฑ์คุณภำพน้ ำ) 

ปัญหำ
คุณภำพ 
น้ ำผิวดิน 
ที่ส ำคัญ 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3 
(mg/L) 

PY01 กรมวิชำกำรเกษตร ต.จองค ำ  
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

7.69 0.79 40 0 0.00 95 ประเภทท่ี 2 
(ดีมาก) 

- 

PY02 หมวดกำรทำงปำงหม ูต.ปำงหมู 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

9.41 0.99 78 0 0.00 87 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

PY03 สะพำนเชียงใหม่–ปำย กม. 88–89 
ต.เวียงใต้ อ.ปำย  จ.แม่ฮ่องสอน 

8.36 1.36 3,100 450 0.00 89 ประเภทท่ี 2 
(ดี) 

- 

 มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.50    

 มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.50    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

PY03: WQI 89 (ดี) PY02: WQI 87 (ดี) 

PY01: WQI 95 (ดีมาก) 

หมายเหตุ  แม่น้ ำปำย ยังไม่มีกำรก ำหนดประเภทของแหล่งน้ ำ 

2/2560 3/2560 4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562

         ย 86 67 61 70 84 62 65 71 90

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

WQI           คะแนน WQI

แม่น ้าปาย
คุณภาพน ้าป จจุบัน
อย ่ นเกณ ์ ดี
(WQI 90)

     

  

          

     

ค้าอธิบายสัญลักษณ์

คุณภาพน า้ ณ สถานีตรวจวัด

อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก

อยูใ่นเกณฑ์ดี

อยูใ่นเกณฑ์พอใช้

เส้นน า้

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ดี

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์พอใช้

คณุภาพน า้เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์เสื่อมโทรม

ทั้งน้ีคำดกำรณ์คุณภำพน้ ำผิวดินเฉลี่ยช่วง

เดือนพฤษภำคม 2562 ของแม่น ้าปาย 

คาดว่าจะอย ่ นเกณ ์ดี (WQI 71) 
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ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

(เชียงใหม่) 

 
ตารางที่ 14 แสดงค่าต้่าสุด-ค่าสูงสุดของปริมาณโลหะหนัก และบริเวณที่มีปริมาณโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานก้าหนด 
     ณ แหล่งน ้าผิวดินแม่น ้าปิง กวง ลี  อิง กก และปาย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-ส งสุดของปริมาณโลหะหนักที่ส้าคัญ จุดทีม่ีปริมาณ 
โลหะหนัก 
เกินค่ามาตร าน 
ที่ก้าหนดไว ้

แคดเมียม 
(Cd) 

(มคก./ล.) 

โครเมียม 
(Cr) 

(มคก./ล.) 

แมงกานีส  
(Mn) 

(มก./ล.) 

นิเกิล 
(Ni) 

(มคก./ล.) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

(มคก./ล.) 

สังกะส ี
(Zn) 

(มก./ล.) 

ทองแดง 
(Cu) 

(มคก./ล.) 

ปรอท 
(Hg) 

(มคก./ล.) 

สารหน  
(As) 

(มคก./ล.) 

แม่น้ ำปิง ND 1.0-4.0 
0.230- 
0.550 

ND 10.0 ND  ND <0.50 ND ไม่ปรำกฏ 

แม่น้ ำกวง ND 2.0 0.140 ND 1.0 ND ND <0.50 ND ไม่ปรำกฏ 
แม่น้ ำล้ี ND ND 0.670 ND 9.0 ND ND <0.50 ND ไม่ปรำกฏ 
แม่น้ ำอิง ND 2.0 0.186 2.0 4.0 ND ND 0.50 ND ไม่ปรำกฏ 

แม่น้ ำกก ND 2.0 0.048 2.0 8.0 ND ND 0.90 2.0 ไม่ปรำกฏ 

แม่น้ ำปำย - - - - - - - - - ไม่มีกำรตรวจวัด 

มำตรฐำนปริมำณโลหะหนักแหล่งน้ ำผิวดิน 
น้ ำผิวดิน ≤5.0 ≤50 ≤1.0 ≤100 ≤50 ≤1.0 ≤100 ≤2.0 ≤10  

หมายเหตุ  ND = Not Detected / NA = Not Available 
 ตรวจวัด ณ สถำน ีPI11 PI13 KU04 LE04 EI02 และ KK04 

 
ตารางที่ 15 สรุปบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน ้าผิวดินที่ส้าคัญ สาเหตุ และข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพน ้า   

บริเวณท่ีเป็นป ญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพน ้า 
แม่น ้ากวง จังหวดัเชียง หม่ และจังหวัดล้าพ น 
แม่น ้ากวง จังหวดัล้าพ น 
ตั้งแตบ่รเิวณ สะพำนหน้ำ
ฝำยวังตอง (เหนือนิคม
อุตสำหกรรมภำคเหนือ)  
ต.เหมืองง่ำ อ.เมือง  
จ.ล ำพูน (KU05) 

สะพำนใต้จุดปล่อยน้ ำทิ้ง
ของนิคมอุสำหกรรม
ภำคเหนือ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ล ำพูน (KU04) 

สะพำนท่ำนำง ด้ำนเหนือ
เทศบำลเมืองล ำพูน  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ล ำพูน (KU03) 

สะพำนบ้ำนยู ้ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ล ำพูน (KU02) 

หน้ำฝำยทดน้ ำและระบำยทรำย 
แม่น้ ำ กวง 2 สะพำนป่ำซำง  
ต.ปำกบ่อง อ.ป่ำซำง  
จ.ล ำพูน (KU01) 

 
ผลวิเครำะห์คุณภำพน้ ำผิวดิน แม่น้ ำกวง
พบว่ำ บริเวณที่มีปัญหำคุณภำพน้ ำ มีค่ำ
ความสกปรก นร ปสารอินทรีย์ (BOD) 
สูงเกินกว่ำมำตรฐำนก ำหนด แสดงถึ ง
แหล่งน้ ำมีสิ่งสกปรกในรูปสำรอินทรีย์สูง 
เช่น เศษอำหำร สิ่งสกปรกจำกกำรช ำระ
ล้ำงที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำโดยไม่ผ่ำน
ระบบบ ำบัด เป็นต้น พบการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด 
(TCB) โดย เฉพำะฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(FCB) ปริมำณสูง แสดงถึงกำรปนเปื้อน
จำกอุจจำระของสัตว์เลือดอุ่นสูง อำทิเช่น 
มนุษย์ หนู สุกร เป็นต้น ไม่ปลอดภัยต่อ
กำรบริโภค หำกไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคก่อน
นอกจำกน้ี ยังพบปริมำณแอมโมเนีย 
(NH ) ในบำงจุดตรวจวัดค่อนข้ำงสูง ซ่ึง
ปกติแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติจะพบได้น้อย 
โดยมักเป็นผลมำจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ
น้ ำเสียชุมชน กำรย่อยสลำยของแบคทีเรีย
ในแหล่งน้ ำ ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรอยู่อำศัย 
และกำรด ำรงชีพของสัตว์น้ ำในบริเวณ
ดังกล่ำว  

 
 ลดปริมำณกำรปล่อยน้ ำเสียจำกแหล่งก ำเนิดลงสู่แหล่งน้ ำโดยตรง 
 สนับสนุนหรือจัดให้มีกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกครัวเรือนและอำคำรเบื้องต้น 

เช่น ติดต้ังถังดักไขมัน (Grease Trap) บ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบกรอง
แบบไร้อำกำศ (Anaerobic Filter) เป็นต้น ก่อนระบำยสู่ล ำรำงสำธำรณะ 

 สนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสียด้วยระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบ
รวมกลุ่มอำคำร (Cluster Treatment Plant) ส ำหรับชุมชนขนำดเล็ก 
เน่ืองจำกมีปรมิำณน้ ำเสียน้อย 

 ในพื้นที่ ที่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย จะต้องดูแลบ ำรุงรักษำและเดินระบบบ ำบัด
น้ ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพ และเร่งด ำเนินกำรสร้ำงท่อ รวบรวมน้ ำเสีย 
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 

 บริเวณที่มีกำร เลี้ยงปลำกระชัง  จะต้อง จ ำกัดกำรให้อำหำรปลำ            
อย่ำงเหมำะสมตำมอัตรำส่วนพื้นที่ของกระชังและควำมหนำแน่นของปลำ
ในกระชัง เพื่อลดเศษอำหำรปลำส่วนเกินและสิ่งขับถ่ำยจำกปลำ 

 ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้ในปริมำณที่เหมำะสม ส่งเสริมกำรน ำของเสีย
กลับมำท ำปุ๋ยอินทรีย์หรือก๊ำซชีวภำพ 

 ก ำกับดูแลและเข้มงวดกำรบังคับใช้กฎหมำยกับแหล่งก ำเนิดมลพิษ โดย
เอกชนต้องจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรระบำยน้ ำทิ้งต้องให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งที่กฎหมำยก ำหนด (ม.80) 

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำผิวดินเป็นระยะ 
เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยได้ทันต่อสถำนกำรณ์ สำมำรถวินิจฉัย
สำเหตุ และแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

หมายเหตุ 
ดัชนีคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน (Water Quality Index, WQI) ค ำนวณจำกปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำ (Dissolved  Oxygen, DO) ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ 
(Biochemical Oxygen Demand ,BOD) ค่ำกำรปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria, TCB)  กำรปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria, FCB) และปริมำณแอมโมเนีย (NH3-N) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภำพน้ ำผิวดิน ที่วัดได้กับเกณฑ์มำตรฐำนแหล่งน้ ำผิวดิน  


