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รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน  ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน–มถิุนายน 2562) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้้าผิวดินสายหลักตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลําปาง) ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน 5 แหล่งน้ําหลัก 
และ 1 แหล่งน้ํานิ่ง อย่างต่อเนื่อง 4 ครั้ง/ปี ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ลําปาง (แม่น้ําวัง และ 
น้ําแม่จาง) พะเยา (แม่น้ําอิง และกว๊านพะเยา) แพร่ (แม่น้ํายม) และน่าน (แม่น้ําน่าน) รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง  
เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 5 กลุ่มพารามิเตอร์ ได้แก่ กลุ่มคุณภาพน้ําทั่วไป กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่มธาตุอาหาร 
กลุ่มโลหะหนัก และกลุ่มสารกําจัดศัตรูพืช เพ่ือแสดงผลโดยการใช้ดัชนีคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน (Water 
Quality Index , WQI) และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน (พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535)  

 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําแหล่งน้ําผิวดินสายหลักและคุณภาพน้ําโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ําแหล่งน้ผิว
ดิน ประจําไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน–มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี 1 สรุปคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา (WQI) และเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ประจําไตรมาสที่ 3/62  

แหล่งน้้า  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์ 
ที่เป็นปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ  

แม่น้ําวัง 5 พอใช้ 
(63 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ามาตรฐาน 

BOD และTCB  ลักษณะน้าํในแม่น้ําวังมีปรมิาณน้าํน้อย  และน้ําไหลผ่านเขต
เทศบาลนครลําปางน้ําไหลช้า นํ้ามีสีเขียวสาหร่าย และมี
คราบน้ํามัน ขยะ/เศษอาหารลอยอยู่ในน้ํา  ส่วนบริเวณจุด
เก็บตัวอย่างน้ําอื่นน้ําใส และไหลค่อนข้างเร็ว ปัญหาที่พบ
ได้แก ่
- ค่าความสกปรกในรูปอินทรียส์าร (BOD) สูง บริเวณจดุ
เก็บตัวอย่างน้ํา (WA03 และ WA06) 
- ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา (WA4.1 และ WA5.1) 
เทียบกับมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 
ตามกําหนดประเภทของแหล่งน้ําแม่น้ําวัง 

เพื่ อการอุป โภคและบริ โภคโดยต้ องผ่ าน 
การฆ่าเ ช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปรับปรุ งคุณภาพน้ํ าทั่ ว ไปก่ อน  และ 
การอุตสาหกรรม 

แม่น้ําจาง 4 เสื่อมโทรม 
(59 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ามาตรฐาน 

DO BOD และ 
TCB 

ลักษณะน้าํในแม่น้ําจางมีปริมาณน้ําน้อย  และน้ํานิ่ง มี
ปริมาณสาหร่ายและพืชน้ํามากกว่า 50% และเริ่มมีการตาย
ของพืชน้ํา มีคราบน้ํามันและเศษขยะบริเวณผิวน้ํา ยกเว้น 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา JA04 ซึ่งมีการปล่อยน้ําออกจาก
อ่างเก็บน้ําแม่เมาะ  ปัญหาที่พบได้แก่ 
- ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) น้อย บริเวณจุดเก็บ
ตัวอย่างน้ํา (JA01,  JA02 และ JA03) 
 

เพื่ อการอุป โภคและบริ โภคโดยต้ องผ่ าน 
การฆ่าเ ช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปรับปรุ งคุณภาพน้ํ าทั่ ว ไปก่ อน  และ 
การอุตสาหกรรม 
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แหล่งน้้า  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์ 
ที่เป็นปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ  

 - ค่าความสกปรกในรูปอินทรียส์าร (BOD) สูง บริเวณจดุ
เก็บตัวอย่างน้ํา (JA01,  JA02,  JA03และ JA04) 
- ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา (JA04) 
เทียบกับมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 2 
ตามกําหนดประเภทของแหล่งน้ําแม่น้ําจาง 

แม่น้ํายม 5 ด ี
(74 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ามาตรฐาน 

TCB  ลักษณะน้าํในแม่น้ํายมมีปรมิาณน้าํน้อย  และไหลข้า น้ํามสีี
น้ําตาลตะกอนดิน บรเิวณจดุเก็บตัวอย่างน้ํา YO12, YO11 
และ YO10 ส่วนจุดเก็บตัวอย่างน้ําอื่นๆ น้ําใส  ปัญหาที่พบ
ได้แก่  
- ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรยีกลุม่ฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) สูง 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา (YO10 และ YO13) 
เทียบกับมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 
ตามกําหนดประเภทของแหล่งน้ําแม่น้ํายม 

เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน 
การฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั่วไปก่อน และ 
เพื่อการเกษตร 

แม่น้ําอิง 2 เสื่อมโทรม 
(60 คะแนน) 

- DO BOD TCB
และ FCB 

ลักษณะน้าํในแม่น้ําอิงมปีริมาณน้าํน้อย  และน้ํานิ่ง นํ้ามีสี
น้ําตาลตะกอนดิน บรเิวณจดุเก็บตัวอย่างน้ํา EI03 มีกองดิน
และทรายขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านล่างของจุดเก็บ ปัญหาที่พบ
ได้แก่  
- ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) น้อย บริเวณจุดเก็บ
ตัวอย่างน้ํา (EI04) 

เพื่ อการอุป โภคและบริ โภคโดยต้ องผ่ าน 
การฆ่าเ ช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปรับปรุ งคุณภาพน้ํ าทั่ ว ไปก่ อน  และ 
การอุตสาหกรรม 
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แหล่งน้้า  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์ 
ที่เป็นปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ  

 - ค่าความสกปรกในรูปอินทรียส์าร (BOD) สูง บริเวณจดุ
เก็บตัวอย่างน้ํา (EI04, EI03) 
- ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา (EI04  และ EI03) 
- ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรยีกลุม่ฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) สูง 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา (EI04) 
เทียบกับมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 2 
ตามกําหนดประเภทของแหล่งน้ําแม่น้ําอิง 

กว๊านพะเยา 6 พอใช้ 
(62 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ามาตรฐาน 

BOD และ TCB ลักษณะน้าํในกว๊านพะเยามีปริมาณน้ําน้อย  น้ํานิ่ง และน้ํามี
สีน้ําตาลตะกอนดิน ปัญหาที่พบได้แก่  
- ค่าความสกปรกในรูปอินทรียส์าร (BOD) สูง บริเวณจดุ
เก็บตัวอย่างน้ํา (KP01, KP05,  KP06,  KP07,  KP09 และ 
KP10)  
- ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา (KP01และ KP05) 
เทียบกับมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 
เนื่องจากกว๊านพะเยาไม่ได้กําหนดประเภทแหล่งน้ําผิวดิน 

เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน 
การฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน และ 
การอุตสาหกรรม 
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แหล่งน้้า  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การน้าไปใช้ประโยชน ์
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั 
หรือสารก้าจัด

ศัตรูพืช 

พารามิเตอร์ 
ที่เป็นปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ  

แม่น้ําน่าน 3 พอใช้ 
(67 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
ค่ามาตรฐาน 

BOD และ TCB ลักษณะน้าํในแม่น้ําน่านมีปริมาณน้ําน้อย  ไหลช้า และน้ํามี
สีน้ําตาลตะกอนดิน ยกเว้นบรเิวณจุดเก็บตัวอย่างนํ้า NA14 
มนี้ําใส  ปัญหาที่พบได้แก่  
- ค่าความสกปรกในรูปอินทรียส์าร (BOD) สูง บริเวณจดุ
เก็บตัวอยา่งน้ํา (NA13)  
- ค่าการปนเปื้อนแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา (NA13) 
เทียบกับมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 
ตามกําหนดประเภทของแหล่งน้ําแม่น้ําน่าน 

เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน 
การฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน และการ
อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : คุณภาพน้ําตามดัชนคีุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน (Water Quality Index, WQI) โดยใช้ค่าคณุภาพน้ํา 5 พารามเิตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลายในนํ้า (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรยี์      
               (BOD) แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอรม์ทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุม่ฟีคัลโคลิฟอรม์ (FCB) และแอมโมเนีย (NH3) มาใช้ในการคํานวณ 
             “ - ” คือ ไม่ได้กําหนดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากโลหะหนักหรือสารกําจัดศัตรูพืช     
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เมื่อพิจารณารายพารามิเตอร์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 2 และ 3  
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหล่งน้ํา และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่าพารามิเตอร์ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีพารามิเตอร์ที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ DO BOD TCB FCB และ NH3 เป็นสัดส่วนร้อยละต่อจํานวนตัวอย่างที่เก็บ
ดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 สัดส่วนร้อยละรายพารามิเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 

เมื่อนําพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดมาคิดคํานวณสัดส่วนพบว่ามีปริมาณ BOD คิด
เป็น ร้อยละ 53, TCB ร้อยละ31,  DO ร้อยละ 10, FCB และNH3  ร้อยละ 3  ตามลําดับ ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แสดงสัดส่วนร้อยละของพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 
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2. การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้้าผิวดินสายหลักเพิ่มเติมและคลองสาขา ในพื้นที่ จ.ล้าปาง พะเยา แพร่  
และน่าน 

นอกเหนือจากจุดเก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้ําสายหลัก  ตามประกาศ 
กรมควบคุมมลพิษแล้ว  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลําปาง) ได้ดําเนินการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
แหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม  ดังนี้   

2.1  แม่น้ําวัง  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 9 จุด   
2.2  น้ําแม่ตุ๋ย  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 2 จุด   
2.3  คลองซาววา  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.4  ห้วยแม่กระติ๊บ  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.5  น้ําแม่สอย  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.6  น้ําแม่ต๋ํา  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.7  แม่น้ํางาว  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.8  น้ํายม  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 2 จุด   
2.9  น้ําแม่ต้า  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.10  น้ําแม่คํามี  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.11  หนองเล็งทราย   ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 3 จุด   
2.12  น้ําแม่ควร  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.13  น้ําแม่ปี้  เฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.14  น้ําแม่ต๋ํา (อ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา) ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพ่ิมเติม จํานวน 1 จุด  
2.15  น้ําอิง  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 2 จุด   
2.16  แม่น้ําน่าน  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.17  ห้วยน้ํายาว  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
2.18  น้ําว้า  ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินเพิ่มเติม จํานวน 1 จุด   
เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 4 กลุ่มพารามิเตอร์ ได้แก่ กลุ่มคุณภาพน้ําทั่วไป กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่ม

ธาตุอาหาร และกลุ่มโลหะหนัก แสดงผลโดยการใช้ดัชนีคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน (Water Quality Index , 
WQI)  และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535)  
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รูปที่ 4 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําแหล่งน้ําผิวดินสายหลักเพ่ิมเติมและคลองสาขา และคุณภาพน้ําโดยใช้     
         ดัชนีคุณภาพน้ําแหล่งน้ํา ผิวดิน ประจําไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน–มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี 2 สรุปคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินสายหลักเพ่ิมเติมและคลองสาขา ในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง พะเยา แพร่ และน่าน  ประจําไตรมาสที่ 3/62  

ลุ่มน้้า ล้าน้้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั  

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

วัง แม่น้ําวัง WA1.1 สะพานบ้านท่าดา่น อ.แม่พริก  
จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(46 คะแนน) 

- BOD, TCB น้ําใส น้ํามีลักษณะตื้นเขิน มีพืชน้ําทั่วไป (สาหร่าย)  มีขยะ  

วัง แม่น้ําวัง WA3.4 สะพานบ้านตา้ ต.ชมพู อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(59 คะแนน) 

- BOD น้ําสีเขียวสาหร่าย  มีพืชน้ําทั่วไป สาหร่าย และผักตบชวา  มี
คราบน้ํามันและ ขยะ ประมาณ 20-50% 

วัง แม่น้ําวัง WA3.5 

 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสบตุย๋ 
ต.ชมพ ูอ.เมือง จ.ลําปาง 

พอใช้ 
(69 คะแนน) 

- ไม่ม ี น้ําใส  มีพืชน้ําทั่วไป และผักตบชวา   
 

วัง แม่น้ําวัง WA04 

 

สะพานบ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว  
อ.เมือง จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(59 คะแนน) 

- TCB, FCB น้ําใส มีสาหร่าย พืชน้ําท่ัวไปและผักตบชวา  
 

วัง แม่น้ําวัง WA4.3 สะพานรตันโกสินทร์ 200 ปี 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(50 คะแนน) 

- BOD  TCB 
 และ FCB 

น้ําสีดํา ไหลช้า มีสาหร่ายและพืชน้ําทั่วไป  20-50 % มีคราบ
น้ํามันบนผิวน้ํา  ขยะหรือเศษอาหารประมาณ มากกว่า 50 % 

วัง แม่น้ําวัง WA5.2 สะพานบ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

พอใช้ 
(63 คะแนน) 

- BOD   
 

น้ําใส มีขยะน้อยกว่า 20% 

วัง แม่น้ําวัง WA5.3 

 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
มหาราชินี ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 

ดมีาก 
(92 คะแนน) 

- ไม่ม ี น้ําใส มีสาหร่าย และพืชน้ําทั่วไป 20-50% มีคราบ
น้ํามัน มากกว่า 50%  
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ลุ่มน้้า ล้าน้้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั  

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

วัง
  

แม่น้ําวัง WA5.4 ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลาํปาง เสื่อมโทรม 
(59 คะแนน) 

- BOD น้ําสีน้ําตาลตะกอนดิน พืชน้ําทั่วไปมากกว่า 50% 

วัง น้ําแม่ตุ๋ย WTU01  

 

สะพานบ้านทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(60 คะแนน) 

- BOD น้ําใส  มีสาหร่ายและพืชน้ําท่ัวไป 20-50% 

วัง น้ําแม่ตุ๋ย WTU03 

 

สะพานบ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(60 คะแนน) 

- BOD  TCB 
 และ FCB 

น้ําใส  มีสาหร่ายและพืชน้ําท่ัวไป < 20% มีคราบน้ํามันและ
ขยะมากกว่า 50% 

วัง 

 

น้ําแม่ต๋ํา  
 

WMT01 สะพานบ้านนาบอน อ.เมือง จ.ลําปาง พอใช้ 
(64 คะแนน) 

- BOD น้ําใส มีสาหร่ายและพืชน้ําท่ัวไป  20-50% มี ขยะ 
น้อยกว่า 20% มีมูลสัตว์บริเวณริมฝั่ง มีฝายดินกั้นน้ํา
เหนือจุดเก็บตัวอย่างน้ํา 

วัง น้ําแม่สอย WSO01 

 

สะพานบ้านหนองนาว ต.แจ้หม่  
อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 

พอใช้ 
 (65 คะแนน) 

- BOD น้ําใส มีพืชน้ําริมฝั่งทั้งสองขา้งของลําน้ํา บริเวณโดยรอบ
ของลําน้ํามีพื้นท่ีทําการเกษตร 

วัง ห้วยแม่กระติ๊บ WKT01  สะพานหลังค่ายทหาร   
ถนนบุญวาทย์ อ.เมือง จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(58 คะแนน) 

- BOD  TCB 
 และ FCB 

น้ําใส ลําน้ํามลีักษณะตื้นเขิน มีพืชน้ํา มีฝายกั้นน้ําเหนือจุด
เก็บตัวอย่างน้ํา 

วัง คลองซาววา WSW01 ทางเข้าชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง  
อ.เมือง จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(56 คะแนน) 

 

- TCB, FCB น้ําใส มีพืชน้ําทั่วไปและผักตบชวา 20- 50% 
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ลุ่มน้้า ล้าน้้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั  

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

ยม แม่น้ํางาว YNG01 บ้านหลวงเหนือ (สะพานใกล้โชว์รมู  
isuzu) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง 

เสื่อมโทรม 
(59 คะแนน) 

- BOD, TCB น้ําใส มีพืชน้ําท่ัวไป 20-50% มีคราบฝ้าบนผิวน้าํมากกว่า 
50% 

ยม แม่น้ํายม YO12.1 

 

อุทกวิทยาห้วยสัก Y.20 บ้านห้วยสัก 
ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร ่

ด ี
(73 คะแนน) 

- ไม่ม ี น้ําใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

ยม แม่น้ํายม YO14 

 

สะพานแม่น้ํายม ต.นาปรัง อ.ปง 
จ.พะเยา 

ด ี
(88 คะแนน) 

- ไม่ม ี น้ําใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

ยม น้ําแม่ต้า YMT01 

 

สะพานหลังวัดน้ําริน ต.ต้าผามอก 
อ.ลอง จ.แพร่ 

เสื่อมโทรม 
(50 คะแนน) 

- BOD น้ําใส มีพืชน้ําริมฝั่งทั้งสองข้างของลําน้ํา 

ยม ห้วยแม่คําม ี YMK01 

 

สะพานข้ามห้วยแม่คํามี  ต.ไผ่โทน 
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

เสื่อมโทรม 
(58 คะแนน) 

- TCB น้ําใส ไม่มีกลิ่น มีคราบฝา้สนิมเหล็กลอยผิวน้ํา 

ยม น้ําแม่ควร YMC01 บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา ด ี
(76 คะแนน) 

- ไม่ม ี น้ําใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 
 

ยม น้ําปี ้ YMP01 บ้านมาง (สะพานใกล้ซอยชุมชนบา้น
แพทย์) ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

เสื่อมโทรม 
(60 คะแนน) 

- BOD, TCB น้ําสีน้ําตาล มีการขุดทรายด้านทิศตะวันออกของจุดเก็บ
ตัวอย่างน้ํา 
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ลุ่มน้้า ล้าน้้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั  

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

กกโขง แม่น้ําอิง EI3.1 

 

สะพานข้ามน้ําอิง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง 
จ.พะเยา 

พอใช้ 
(69 คะแนน) 

- DO, BOD น้ําใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม  

 

กกโขง แม่น้ําอิง EI3.2 

 

บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง 
จ.พะเยา 

ด ี
(88 คะแนน) 

 ไม่ม ี น้ําใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม  

 

กกโขง หนองเล็ง 
ทราย 

NL01 

 

สถานีสูบน้ําประปา อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
 

พอใช้ 
(63 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ ์
มาตรฐาน 

ไม่ม ี น้ําใส น้ํานิ่ง ไมม่ีกลิ่น ไมม่ีสิ่งแปลกปลอม 

กกโขง หนองเล็ง
ทราย 

NL02  ฝายใกล้ที่ทําการเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ 
หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

พอใช้      
(56 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

BOD, NH3 น้ํามีสีน้าํตาลตะกอนดนิ น้ํานิ่ง ไม่มพีืชน้ํา ไม่มีกลิ่น ไมม่ีสิ่ง
แปลกปลอม 

กกโขง หนองเล็ง
ทราย 

NL03 ด้านเหนอืหนองเล็งทราย (ใต้บรเิวณเลีย้ง 
วัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

พอใช้ 
(58 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

DO, BOD 
และ NH3 

น้ํามีสีน้าํตาลตะกอนดนิ น้ํานิ่ง มีผกัตบชวามากวา่ 50%  ไมม่ี
กลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม เหนือจดุเกบ็มีการเลีย้งวัวและควาย 

กกโขง น้ําแม่ต๋ํา  
(จ.พะเยา) 

KMT01 ท้ายอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา บ้านหวาย  
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

เสื่อมโทรม 
(57 คะแนน) 

- BOD น้ําสีเขียวสาหร่าย น้ําน่ิง  ไม่มีกลิน่ ไม่มสีิ่งแปลกปลอม 

น่าน แม่น้ําน่าน NA15 

 

สะพานทุ่งช้างพัฒนา ต.และ อ.ทุ่งช้าง 
จ.น่าน 

ด ี
(85 คะแนน) 

- ไม่ม ี น้ําใส ไม่มีกลิ่น ปรมิาณน้ําน้อย ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีการ
เลี้ยงวันเหนือจุดเก็บตัวอย่างน้ํา 

น่าน ห้วยน้ํายาว NHY01 สะพานบ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวัง
ผา จ.น่าน 

เสื่อมโทรม 
(60 คะแนน) 

- TCB น้ําใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 
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ลุ่มน้้า ล้าน้้า  
รหัส 

จุดเก็บ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

คุณภาพน้้า 
(WQI) 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

การปนเปื้อน 
จากโลหะหนกั  

พารามิเตอร์
ที่เป็น
ปัญหา 

ลักษณะทางกายภาพ 

น่าน น้ําว้า NNW01 สะพานท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน ด ี
(64 คะแนน) 

- TCB น้ําสีน้ําตาลตะกอนดิน ไมม่ีกลิ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

หมายเหตุ : คุณภาพน้ําตามดัชนคีุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน (Water Quality Index, WQI) โดยใช้ค่าคณุภาพน้ํา 5 พารามเิตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลายในนํ้า (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรยี์      
               (BOD) แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอรม์ทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุม่ฟีคัลโคลิฟอรม์ (FCB) และแอมโมเนีย (NH3) มาใช้ในการคํานวณ 
             “ - ” คือ ไม่ได้กําหนดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะหก์ารปนเปื้อนจากโลหะหนัก 
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เมื่อพิจารณารายพารามิเตอร์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 2 และ 3  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่าพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด แต่ยังมีพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ DO BOD TCB FCB 
และ NH3 เป็นสัดส่วนร้อยละต่อจํานวนตัวอย่างที่เก็บ ดังรูปที่ 5  

   
รูปที่ 5 สัดส่วนร้อยละรายพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 

เมื่อนําพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 และ 3
คํานวณหาอัตราส่วน  พบว่า มีปริมาณ BOD คิดเป็น ร้อยละ 46, TCB ร้อยละ 28,  FCB ร้อยละ 13, DO 
ร้อยละ 8 และNH3  ร้อยละ 5  ตามลําดับ ดังรูปที่ 6 

  
 

รูปที่ 6 แสดงสัดส่วนร้อยละของพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 และ 3
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างน้ําแหล่งน้ําผิวดินสายหลักตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ในจังหวัดลําปาง พะเยา แพร่ และน่าน (25 แห่ง) 

ลุ่มน้้า แม่น้้า สถาน ี ที่ต้ังสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ กลุ่มวัดค่า
ความสกปรก 

กลุ่มธาตุ
อาหาร 

กลุ่มโลหะ
หนัก 

สารก้าจัด
ศัตรูพืช 

วัง จาง JA01 ฝายบ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง √ √ √ √ แม่น้ําสายหลัก 

วัง จาง JA02 ฝายบ้านน้าํโท้ง ต.นาครัว อ.แม่ทะ  จ.ลาํปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
วัง จาง JA03 ฝายบ้านหัวเสือ ต.หวัเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
วัง จาง JA04 ลําน้ําท้ายอ่างเก็บน้าํแม่เมาะ บ้านสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

วัง วัง WA02 สะพานเมืองเถินรวมใจเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
วัง วัง WA03 จุดสูบน้ําดิบการประปาสบปราบ บ.หล้าหลวง อ.สบปราบ จ.ลําปาง √ √ √ √ แม่น้ําสายหลัก 
วัง วัง WA4.1 ฝายยาง เทศบาลนครลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
วัง วัง WA5.1 สะพานเสตุวารี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
วัง วัง WA06 สะพานบ้านฮอ่งลี่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

น่าน น่าน NA12 สะพานประชาร่วมรัฐพัฒนา  ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน √ √ √ - แม่น้ําสายหลัก 
น่าน น่าน NA13 สะพานพัฒนาภาคเหนือ บ้านดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
น่าน น่าน NA14 จุดสูบน้ําดิบการประปาทา่วังผา บ้านวังว้า ม.2 ต.ท่าวังผา อ.ทา่วังผา จ.น่าน √ √ √ √ แม่น้ําสายหลัก 

ยม ยม YO09 สะพานวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร ่ √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
ยม ยม YO10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 8 บ.น้ําโค้ง อ.เมือง จ.แพร ่ √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

ยม ยม YO11 สะพานมหาโพธิ์ บ.คลองโพธิ์ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

ยม ยม YO12 ฝายแมย่ม ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร ่ √ √ √ - แม่น้ําสายหลัก 

ยม ยม YO13 สะพานทางหลวงสาย 1091 ข้างหมวดการทางเชียงม่วน อ.เชียงม่วน  
จ.พะเยา 

√ √ 
- - 

แม่น้ําสายหลัก 

กกโขง กว๊านพะเยา KP01 สะพานหนา้สถานีประมงน้ําจืด อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ํานิ่ง  

กกโขง กว๊านพะเยา KP05 หน้าอนุสาวรีย์พอ่ขุนงําเมือง อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ํานิ่ง 

กกโขง กว๊านพะเยา KP06 จุดสูบน้ําดิบการประปา อ.เมือง จ.พะเยา √ √ √ √ แหล่งน้ํานิ่ง 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                                                                        16 

 

 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างน้ําแหล่งน้ําผิวดินสายหลักเพ่ิมเติมและคลองสาขา ในพื้นที่ จ.ลําปาง พะเยา แพร่  และน่าน (31 แห่ง) 

ลุ่มน้้า แม่น้้า สถาน ี ที่ต้ังสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ กลุ่มวัดค่า
ความสกปรก 

กลุ่มธาตุ
อาหาร 

กลุ่มโลหะ
หนัก 

สารก้าจัด
ศัตรูพืช 

วัง วัง WA04 สะพานบ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮว้ อ.เมือง จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
วัง วัง WA4.3 สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมอืง จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

วัง วัง WA5.2 สะพานบ้านทา่เด่ือ ต.พิชยั อ.เมือง จ.ลาํปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

วัง วัง WA5.3 สะพานเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา มหาราชินี ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

วัง วัง WA5.4 ท้ายเขื่อนกิว่คอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
น่าน ห้วยน้าํยาว NHY01 สะพานบ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน √ √ - - ลําน้ําสาขา 
น่าน น้ําว้า NNW01 สะพานท่าลี ่ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน √ √ - - ลําน้ําสาขา 

น่าน น่าน NA15 สะพานทุ่งช้างพัฒนา ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
ยม น้ําแม่ควร YMC01 บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา √ √ - - ลําน้ําสาขา 
ยม น้ําปี ้ YMP01 บ้านมาง(สะพานใกล้ซอยชุมชนบา้นแพทย์) ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา √ √ - - ลําน้ําสาขา 

ยม น้ําแม่งาว YNG01 บ้านหลวงเหนือ (สะพานใกล้โชว์รูม  isuzu) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง √ √ - - ลําน้ําสาขา 

ลุ่มน้้า แม่น้้า สถาน ี ที่ต้ังสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหต ุกลุ่มวัดค่า
ความสกปรก 

กลุ่มธาตุ
อาหาร 

กลุ่มโลหะ
หนัก 

สารก้าจัด
ศัตรูพืช 

กกโขง กว๊านพะเยา KP07 ปากแม่น้าํอิงบริเวณสะพานขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ํานิ่ง 

กกโขง กว๊านพะเยา KP09 กลางกวา๊นพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ํานิ่ง 

กกโขง กว๊านพะเยา KP10 ปากคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ํานิ่ง 

กกโขง อิง EI03 สะพานแม่น้าํอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

กกโขง อิง EI04 สะพานบ้านรอ่งห้า ทางเข้าน้ําตกจําปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
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ลุม่น า้ แมน่ า้ สถาน ี ที่ตัง้สถาน ี พารามเิตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ หมายเหต ุ

กลุ่มวัดค่าความ
สกปรก 

กลุ่มธาตุ
อาหาร 

กลุ่มโลหะ
หนัก 

สารก้าจัด
ศัตรูพืช 

ยม น้ําแม่คําม ี YMK01 สะพานข้ามห้วยแม่คําม ี ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ √ √ - - ลําน้ําสาขา 

ยม น้ําแม่ต้า YMT01 สะพานหลังวัดน้ําริน ต.ต้าผามอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ √ √ - - ลําน้ําสาขา 

ยม ยม YO12.1 อุทกวิทยาหว้ยสกั Y.20 บ้านหว้ยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

ยม ยม YO14 สะพานแม่น้าํยม ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

กกโขง น้ําแม่ต๋ํา KMT01 ท้ายอา่งเก็บน้ําแม่ต๋ํา บ้านหวาย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - ลําน้ําสาขา 

กกโขง หนองเล็ง
ทราย 

NL01 ด้านเหนือหนองเล็งทราย(ใต้บริเวณเลี้ยงวัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยา √ √ √ 
- 

แหล่งน้ํานิ่ง 

กกโขง หนองเล็ง
ทราย 

NL02 ฝายใกล้ที่ทําการเขตห้ามลา่สัตว์ปา่ หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา √ √ √ 
- 

แหล่งน้ํานิ่ง 

กกโขง หนองเล็ง
ทราย 

NL03 สถานีสูบน้ําประปา อ.แม่ใจ จ.พะเยา √ √ √ 
- 

แหล่งน้ํานิ่ง 

กกโขง อิง EI3.2 บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 

กกโขง อิง EI3.1 สะพานข้ามน้าํอิง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ําสายหลัก 
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ตารางท่ี 5 รายละเอียดพารามิเตอร์สําหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
กลุ่ม ดัชนีคุณภาพน้้า 

 
 
 

คุณภาพน้้าทั่วไป  
(12 พารามิเตอร์) 

 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) 
อุณภูมิน้ํา (Water Temperature) 
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
ความนําไฟฟ้า (Conductivity) 
ความเค็ม (Salinity) 
ความขุ่น (Turbidity) 
ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
สารละลายน้ําทั้งหมด (TDS) 
สารแขวนลอย (SS) 
ของแข็งทัง้หมด (TS) 
ความกระด้าง (Hardness) 

แบคทีเรีย  (2 พารามิเตอร)์ 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) 
โคลิฟอร์มแบคทเีรียท้ังหมด (TCB) 

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

 
โลหะหนัก 

(9 พารามิเตอร์) 

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

สารก้าจัดศัตรูพืช 
(7 พารามิเตอร์) 

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

และการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้า 
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
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ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน 

คุณภาพน้้า 1/ 
ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย 
การแบ่งประเภท2/คุณภาพน้้าตามการใช้ประโยชน์ 
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 ความเป็นกรดและด่าง (pH) - - ธ 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - 
4 ออกซิเจนละลาย (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 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(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  มีค่าไมเ่กินกว่า 5.0 - 

9 แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย
ไนโตรเจน 

 มก./ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า  0.5 - 

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

0.05** 
- 

16 โครเมียมชนิดเฮกซาวาเล้นท์ 
(Cr6+)   

 มก./ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.05 - 

17 ตะกั่ว (Pb)  มก./ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.05 - 
18 ปรอทท้ังหมด (Total Hg)    มก./ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.002 - 
19 สารหนู (As)    มก./ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.01 - 
20 ไซยาไนด์ (Cyanide)  

  
 มก./ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.005 - 

21 กัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity) 
- ค่ารังสีแอลฟา (Alpha) 
- ค่ารังสีเบตา (Beta)   

 เบคเคอเรล/ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.1 - 
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22 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนท้ังหมด (Total 
Organochlorine Pesticides)   

 ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.05 - 

23 ดีดีที (DDT)    ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 1.0 - 
24 บีเอชซี ชนิดแอลฟา 

(AlphaBHC)   
 ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.02 - 

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

เฮปตาคลอ อีปอกไซด์ 
(Heptachlor & Heptachlor 
epoxide)   

 ไมโครกรมั/ล. ธ มีค่าไมเ่กินกว่า 0.2 - 

28 เอนดริน (Endrin)    ไมโครกรมั/ล. ธ ไม่สามารถตรวจพบได้ตาม
วิธีการตรวจสอบที่กําหนด 

-  

 

หมายเหต ุ
      1/      คือ  กําหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ําประเภทท่ี 2 -4 สําหรับแหล่งน้ําประเภทท่ี 1 ให้

เป็นไปตามธรรมชาติและแหล่งน้ําประเภทท่ี 5 ไม่กําหนด 
     2/ คือ  ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ําสุด 
     ธ      คือ  เป็นไปตามธรรมชาติ 
     ธ่     คือ  อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
     *      คือ  น้ําที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
     **  คือ  น้ําที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
     0ซ     คือ  องศาเซลเซียส 
   P20  คือ  ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 20 จากจํานวนตัวอย่างน้ําทั้งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
  P80 คือ  ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 80 จากจํานวนตัวอย่างน้ําทั้งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
     มก./ล.  คือ  มิลลิกรัมต่อลิตร 
     MPN    คือ  เอ็ม.พี.เอ็น  หรือ Most Probable  Number 

          วิธีการการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย 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 ของ
สหรัฐอเมริกา ร่วมกันกําหนด 
แหล่งที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งน้ําผิวดินตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 10 ตอนที่ 16 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2537 
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ภาคผนวก ข 
ภาพถ่ายจดุเกบ็ตัวอย่างน้้า 
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รูปที่ ข-1 จุดเก็บตัวอย่างน้ําฝายบ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง (JA01) 

 

                
รูปที่ ข-2 จุดเเก็บตัวอย่างน้ําฝายบ้านน้ําโท้ง ต.นาครัว อ.แม่ทะ  จ.ลําปาง  (JA02) 

 

                         
รูปที่ ข-3 จุดเก็บตัวอย่างน้ําฝายบ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง (JA03) 

 

                              
รูปที่ ข-4 จุดเก็บตัวอย่างน้ําลําน้ําท้ายอ่างเก็บน้ําแม่เมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง (JA04) 
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รูปที่ ข-5 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลําปาง (WTU01) 

 

                       
รูปที่ ข-6 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลําปาง (WTU03) 

 

                      
รูปที่ ข-7 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง (WSO01) 

 

                       
รูปที่ ข-8 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านนาบอน อ.เมือง จ.ลําปาง (WMT01) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 
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 รูปที่ ข-9 จุดเก็บตัวอย่างน้ําห้วยแม่กระติ๊บ สะพานหลังค่ายทหาร ถนนบุญวาทย์ อ.เมือง จ.ลําปาง (WKT01) 

 

                      
รูปที่ ข-10 จุดเก็บตัวอย่างน้ําคลองซาววา ทางเข้าหมู่บ้านชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง อ.เมือง จ.ลําปาง         
              (WSW01) 

 

                      
รูปที่ ข-11 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานเมืองเถินรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ล้อมแรด อ.เถิน    
              จ.ลําปาง (WA02)  

 

                           
รูปที่ ข-12 จุดเก็บตัวอย่างน้ําจุดสูบน้ําดิบการประปาสบปราบ บ.หล้าหลวง อ.สบปราบ จ.ลําปาง (WA03) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               31 

 

                       
รูปที่ ข-13 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านต้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง (WA3.4) 

 

                       
รูปที่ ข-14 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลําปาง (WA04) 

 

                      
รูปที่ ข-15 จุดเก็บตัวอย่างน้ําฝายยาง เทศบาลนครลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง (WA4.1) 

 

                       
รูปที่ ข-16 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ลําปาง (WA4.3) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               32 

 

                         
รูปที่ ข-17 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานเสตุวารี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง (WA5.1)  

 

                              
รูปที่ ข-18 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านฮ่องลี่  หมู ่2 บ้านหลุก ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง (WA06) 

 

                     
รูปที่ ข-19 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานแม่น้ําวัง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง (WA07) 

 

                     
รูปที่ ข-20 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง (WA5.2) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               33 

 

                        
รูปที ่ข-21 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสบตุ๋ย ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง (WA3.5) 
 

                
รูปที่ ข-22 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านท่าด่าน อ.แม่พริก จ.ลําปาง (WA1.1) 

 

                          
รูปที่ ข-23 จุดเก็บตัวอย่างท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง (WA5.4) 

 

                         
 

รูปที่ ข-24 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง       
               (WA5.3) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               34 

 

                    
รูปที่ ข-25 จุดเก็บตัวอย่างน้ําบ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา (YMC01) 

 

                      
รูปที่ ข-26 จุดเก็บตัวอย่างน้ําบ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (YMP01) 

 

                     
รูปที่ ข-27 จุดเก็บตัวอย่างน้ําบ้านหลวงเหนือ (สะพานใกล้โชว์รูม ISUZU) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง  
              (YNG01) 

 

                      
รูปที่ ข-28 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานข้ามห้วยแม่คํามี  ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่  (YMK01) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               35 

 

                      
รูปที่ ข-29 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานหลังวัดน้ําริน ต.ต้าผามอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (YMT01) 

 

                       
รูปที่ ข-30 จุดเก็บตัวอย่างน้ําอุทกวิทยาห้วยสัก Y.20 บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่  (YO12.1) 
 

                       
รูปที่ ข-31 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิน้ จ.แพร่ (YO09)  

 

                       
รูปที่ ข-32 จดุเก็บตัวอย่างน้ําสะพานพัฒนาภาคเหนือ 8 บ.น้ําโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ (YO10) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               36 

 

                      
รูปที่ ข-33 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานคลองโพธิ์ บ.คลองโพธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ (YO11) 

 

                      
รูปที่ ข-34 จุดเก็บตัวอย่างน้ําฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ (YO12) 

 

                                
รูปที่ ข-35 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานทางหลวงสาย 1091 ข้างหมวดการทางเชียงม่วน อ.เชียงม่วน  
              จ.พะเยา (YO13) 
 

                       
รูปที่ ข-36 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานแม่น้ํายม ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา (YO14) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               37 

 

                     
รูปที่ ข-37 จุดเก็บตัวอย่างน้ําท้ายอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา บ้านหวาย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (KMT01) 

 

                              
 

รูปที่ ข-38 สถานีเก็บตัวอย่างน้ําบริเวณสะพานหน้าสถานีประมงน้ําจืด อ.เมือง จ.พะเยา (สถานี KP01) 
 

                       
รูปที่ ข-39 จุดเก็บตัวอย่างน้ําหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง อ.เมือง จ.พะเยา (KP05) 

 

                        
           
รูปที่ ข-40 จุดเก็บตัวอย่างน้ําจุดสูบน้ําดิบการประปา อ.เมือง จ.พะเยา (KP06) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               38 

 

                     
รูปที่ ข-41 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยา (KP07) 

 

                       
รูปที่ ข-42 จุดเก็บตัวอย่างน้ําบริเวณกลางกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา (สถานี KP09) 

 

                         
รูปที่ ข-43 จุดเก็บตัวอย่างน้ําปากคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา (KP10) 

 

                         
รูปที่ ข-44 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสถานีสูบน้ําประปา อ.แม่ใจ จ.พะเยา (NL01) 

 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               39 

 

                        
รูปที่ ข-45 จุดเก็บตัวอย่างน้ําบริเวณกลางหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา (NL02)  

 

                          
รูปที่ ข-46 จุดเก็บตัวอย่างน้ําด้านเหนือหนองเล็งทราย (ใต้บริเวณเลี้ยงวัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยา (NL03) 
 

                            
รูปที่ ข-47 จุดเก็บตัวอย่างน้ําบ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา (EI3.2) 

 

                                      
รูปที่ ข-48 จุดเก็บตวัอย่างน้ําสะพานแม่น้ําอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยา (EI03) 

 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               40 

 

                                
รูปที่ ข-49 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านร่องห้า ทางเข้าน้ําตกจําปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา (EI04) 
 

                       
รูปที่ ข-50 จุดเกบ็ตัวอย่างน้ําสะพานข้ามน้ําอิง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา (EI3.1) 

 

                    
รูปที่ ข-51 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานบ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน (NHY01) 

 

                      
รูปที่ ข-52 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน (NNW01) 



รายงานสรุปสถานการณค์ุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ครั้งที่ 3/62 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง                               41 

 

                       
รูปที่ ข-53 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานประชาร่วมรัฐพัฒนา ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน (NA12) 

 

                               
รูปที่ ข-54 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานพัฒนาภาคเหนือ บ้านดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  (NA13) 

 

                          
รูปที่ ข-55 จุดเก็บตัวอย่างน้ําจุดสูบน้ําการประปาท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน (NA14) 

 

                             
รูปที่ ข-56 จุดเก็บตัวอย่างน้ําสะพานทุ่งช้างพัฒนา ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน (NA15) 


