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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายบทบาทภารกิจหน้าท่ีให้
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื ่อง บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกในกลยุทธ์ที่ 11 วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการให้บริการประชาชน  ท้ังนี้  เ พ่ือนําไปใช้ในการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง มี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานความรู้และข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง แม่นยํา มีมาตรฐาน และทันสมัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงรุก โดยมีการสร้างกระบวนการเพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการวาง
แผนการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 4  โดยกลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคเหนือโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information Systems: GIS) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยอาศัยการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา เพ่ือนํามาร่วมในการวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเสี่ยงและ
แหล่งน้ําท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ําในอนาคต ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีได้รับจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลใน
การเผยแพร่สู่ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาชนท่ัวไปให้ได้รับทราบถึงพ้ืนท่ีและแหล่งน้ําท่ีมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคเหนือ 16 จังหวัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําข้อมูลและผล
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีเสี่ยงได้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประยุกต์การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเสี่ยงและแหล่งน้ําท่ีมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคเหนือ 
 2. เพ่ือจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงและแหล่งน้ําท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ภาคเหนือ  
 3. เพ่ือให้มีข้อมูลเบ้ืองต้นในการสนับสนุนชุมชนเพ่ือการเฝ้าระวังมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ทราบปัจจัยเสี่ยงและเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางน้ํา เพ่ือวางแผนเฝ้าระวังการเกิด
วิกฤตการณ์ในอนาคต 



โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด้์านส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1 – 4                                                                                                                1 - 2 

  2. ทราบแหล่งน้ําท่ีต้องปรับปรุงคุณภาพ และทราบพ้ืนท่ีและแหล่งน้ําท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ
ทางน้ํา 
 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อมูล และผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผน  การตัดสินใจ และ
การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีเสี่ยงได้ 

 1.4 พ้ืนท่ีศึกษา 
 พ้ืนท่ีลุ่มน้ําในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ รับผิดชอบโดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 – 4  (สสภ.1- 4)  
รวม 16 จังหวัด  

1.5 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ระเบียบวิธีวิจัย 
  ดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคเหนือโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเสี่ยงและแหล่งน้ําท่ีมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคเหนือ ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีใช้กระบวนการวิเคราะห์ 
โดยมุ่งเน้นการนําเทคนิควิธีการทาง GIS มาเป็นเครื่องมือในการศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ศึกษาเพ่ือกําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางนํ้า 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางนํ้า 

 

ข้อมูลจากสาํนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1-4 

 

แผนท่ีคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้า 

 

ประเมินปัจจัยจากข้อมูลคุณภาพแหล่งนํ้า 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับคุณภาพแหล่งนํ้า 

 

วิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยงมลพิษทางนํ้าตามเง่ือนไขโดยเทคนิค GIS 

 

แหล่งนํ้าเสีย่งต่อการเกิดมลพิษทางนํ้า 
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  1.6.1 ข้อมูล แหล่งข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล 
  1. แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนท่ีทหาร 
  2. แผนท่ีและ/หรือข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ํา จากกรมควบคุมมลพิษ 
  3. แผนท่ีและ/หรือข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วย 
  - ข้อมูลระดับความสูงของพ้ืนท่ี 
  - ความลาดชันของพ้ืนท่ี 
  - พ้ืนท่ีน้ําท่วมซํ้าซาก 
 - ปริมาณน้ําท่า 
  4. แผนท่ีและ/หรือข้อมูลกิจกรรมมนุษย์ ประกอบด้วย 
  - พ้ืนท่ีนาข้าว 
 - ท่ีตั้งฟาร์มปศุสัตว์ (สุกร , โค , กระบือ , ไก่) 
 - ท่ีตั้งบ่อเลี้ยงปลา 
 - ท่ีตั้งกระชังปลา 
 - ท่ีตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษ (อาคารประเภท ก , โรงงานอุตสาหกรรม) 
 - ความหนาแน่นประชากร 
  1.6.2 วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางน้ํา ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเกิดมลพิษทางน้ํา จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ท่ี
เป็นสาเหตุและปัจจัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา และจัดทําฐานข้อมูลหลัก เป็นการนําเข้าและจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ และข้อมูลกิจกรรมของมนุษย์ 
  2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ํา รวบรวมข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ําในลุ่มน้ํา
ภาคเหนือ  จากสถิติของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค  และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การสร้างฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ําท่ีเกิดมลพิษข้อมูลแหล่งน้ําท่ีเกิดมลพิษดังกล่าวจะ
ถูกนํามาซ้อนทับกับฐานข้อมูลหลัก เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา 
  3. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงและแหล่งน้ําท่ีมี
ความเส่ียงต่อการเกิดมลพิษทางน้ํา ดําเนินการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
วิเคราะห์และคาดการณ์พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ํา ซ่ึงระบบจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษทางน้ํา
จากฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลกิจกรรมของมนุษย์ และข้อมูลอ่ืนๆ เชิงบูรณาการได้ นอกจากนี้ระบบ
ยังสามารถแสดงผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ําเชิงพ้ืนท่ีในอนาคตได้ การวิเคราะห์
ดําเนินการโดยการนําปัจจัยท่ีเป็นฐานข้อมูลหลักท่ีสร้างไว้ท้ัง 10 ปัจจัย มาวิเคราะห์ร่วมกัน ดังรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1-2 
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ตารางท่ี 1-2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางน้ํา 
ปัจจัย ข้อมูล การแบ่งช่วงชั้นข้อมูล 

1.ปัจจัยทางกายภาพของแหล่งนํ้า 
1.1 ความสูงของภูมิประเทศ  
 

แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 1. <= 200 เมตร จากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง 
2. 200-400 เมตร จากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง 
3. >400 เมตร จากระดบันํ้าทะเลปาน
กลาง 

1.2 ความลาดชันของพ้ืนท่ี  
 

แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50000 1. 0-10% (พ้ืนท่ีราบและเนินเขา) 
2. 11-30% (พ้ืนท่ีลาดเชิงเขา) 
3. > 30% (พ้ืนท่ีภูเขาสูงชัน) 

1.3 พ้ืนท่ีนํ้าท่วมซํ้าซาก  
 

แผนท่ีพ้ืนท่ีนํ้าท่วม 1. ในพ้ืนท่ี 
2. นอกพ้ืนท่ี 

1.4 ปริมาณนํ้าท่า ปริมาณนํ้าท่า 1. 0-200 ลบ.ม./วินาที 
2. 200-500 ลบ.ม./วินาที 
3. 500-1,000 ลบ.ม./วินาที 
4. มากกว่า 1000 ลบ.ม./วินาที 

2. ปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย ์
2.1 เกษตรกรรม 
   

 
- พ้ืนท่ีนาข้าว 
- จํานวน/ท่ีตั้งฟาร์มปศุสตัว์ (สุกร , 

โค , ไก่ , กระบือ) 
- พ้ืนท่ี/ท่ีตั้งบ่อเลี้ยงปลา  
- จํานวน/ท่ีตั้งกระชังปลา 

 
จํานวนมากท่ีสุด 
จํานวนมาก 
จํานวนปานกลาง 
จํานวนน้อย 
จํานวนน้อยท่ีสุด 

2.2 ชุมชน 
  1) แหล่งกําเนิดมลพิษ 
  2) จํานวนประชากร 

 
- จํานวนท่ีตั้งอาคารประเภท ก 
(ตลาด , ท่ีดินจัดสรร , โรงพยาบาล , 
โรงแรม ) 
- ความหนาแน่นประชากร 

 
จํานวนมากท่ีสุด 
จํานวนมาก 
จํานวนปานกลาง 
จํานวนน้อย 
จํานวนน้อยท่ีสุด 

ปัจจัย ข้อมูล การแบ่งช่วงชั้นข้อมูล 
2.3 อุตสาหกรรม 
  1) แหล่งกําเนิดมลพิษ 

 
- จํานวนท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

 
จํานวนมากท่ีสุด 
จํานวนมาก 
จํานวนปานกลาง 
จํานวนน้อย 
จํานวนน้อยท่ีสุด 
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  ปัจจัยท้ังหมดจากตารางถูกนํามาให้ค่าคะแนน และเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยการซ้อนทับ (Overlay) ผลการวิเคราะห์ทําให้สามารถคาดการณ์พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ
ทางน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคเหนือ โดยแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ พ้ืนท่ีเสี่ยงระดับมาก พ้ืนท่ีเสี่ยง
ระดับปานกลาง พ้ืนท่ีเสี่ยงระดับน้อย และพ้ืนท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ํา พ้ืนท่ีความเสี่ยง
ดังกล่าวจะถูกนําไปซ้อนทับกับแหล่งน้ําท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ี เพ่ือทราบแหล่งน้ําท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ
ทางน้ําท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงดังกล่าว 

1.7 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 
  การนําเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ําในพื้นที ่ลุ ่มน้ําภาคเหนือโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS)เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยง
และแหล่งน้ําท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ํา มีการนําเสนอในรูปแบบของรายงานท่ีมีรายละเอียดของ
ข้อมูลท่ีใช้ ข้ันตอนการวิเคราะห์ ผลท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ในรูปแบบของการบรรยาย รูปภาพ และแผนท่ี 

1.8 ระยะเวลาการศึกษา 

  ระยะเวลาดําเนินการศึกษา ปีงบประมาณ 2554 (มีนาคม – กันยายน 2554) ดังรายละเอียด
ข้ันตอน/กิจกรรมการดําเนินงาน ดังตาราง 
ตารางท่ี 1-3 ช่วงเวลา/กิจกรรมการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรม 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล        

2. จัดทําฐานข้อมูลหลัก        

3. นําเข้าและจัดเก็บข้อมูลหลัก        

4. สร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้ําเชิงพ้ืนท่ี        

5. ประยุกต์ฐานข้อมูลพ้ืนท่ีคุณภาพน้ํากับฐานข้อมูล
ด้านกายภาพ 

       

6. วิเคราะห์เพ่ือหาพ้ืนท่ีเสี่ยงมลพิษทางน้ํา 
ตามเง่ือนไข 

       

7. จัดทํารายงานและแผนท่ี        
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  
การวิเคราะห์สถานการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพนํ้าคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าภาคเหนือในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าภาคเหนือ  
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครั้งท่ี ครั้งท่ี 11//22555544  และการและการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง  

2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 

 

ภาพ 1 แผนท่ีแสดงผลคุณภาพน้ํา คร้ังท่ี 1/2554 
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คุณภาพน้ํา หมายถึง ความเหมาะสมของน้ําเพ่ือใช้ในกิจกรรมเฉพาะของมนุษย์คุณภาพของน้ําตามแหล่ง
น้ําธรรมชาติ จะเปลี่ยนแปลงไป มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยของสภาพแวดล้อมเป็นสําคัญ ได้แก่ สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะของธรณีวิทยา พืชพรรณธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 
(เกษม 2526) 

 คุณภาพน้ํา ประกอบด้วย  
1. คุณสมบัติทางกายภาพ   หมายถึง ลักษณะความสกปรกในน้ําท่ีปรากฏให้เห็นด้วยตา ให้รู้รส หรือดม

กลิ่นได้ ลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น รส   
2. คุณสมบัติทางเคมี หมายถึง ลักษณะของน้ํานั้นมีแร่ธาตุต่าง ๆ ละลายมากับน้ํา แร่ธาตุเหล่านี้สามารถ

ทําให้คุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไปได้ อาจทําให้น้ํานั้นไม่ปลอดภัยท่ีจะใช้ด่ืมเพราะสารบางอย่างอาจเป็นพิษต่อ
มนุษย์ได้ คุณสมบัติของน้ําท่ีสําคัญได้แก่ ความเป็นกรด ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออกซิเจนละลาย  
คาร์บอนไดออกไซด์ ไนเตรต ( No3- ) ไนเตรต ( NO2- ) แอมโมเนีย (NH4+1) ฟอสเฟต ( PO4- ) ปริมาณความ
ต้องการออกซิเจน (BOD) คลอไรด์ ความเค็ม ซัลเฟต ยาปราบศัตรูพืช โลหะหนัก   ผงซักฟอก คลอโรฟิล เป็นต้น  

3. คุณภาพของน้ําทางชีวภาพ ได้แก่ น้ําท่ีมีสิ่งมีชีวิตเจือปน เช่น แพลงค์ตอนพืชและสัตว์ แบคทีเรีย พืช
น้ํา และเชื้อโรคอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ํา 
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นเป้าหมายในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้จะต้องอาศัยหลักวิชาการ และหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน โดยจะต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 
 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
           1. ความเหมาะสมต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแต่ละประเภท ในกรณีท่ีแหล่งน้ํานั้นมีประโยชน์
หลายด้าน(Multi Purposes) โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแต่ละประเภท ในกรณีท่ีแหล่งน้ํานั้นมีการใช้
ประโยชน์หลายด้านพร้อมกัน  

2. สถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพน้ําท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต 

3.  คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้ําส่วนใหญ่ 
4.  ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําหลักและ

ของประชาชนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการปรับปรุงค่ามาตรฐานในอนาคต จําเป็นจะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของระดับการลงทุนและภาวะทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่ีอยู่ในแผนการพัฒนาตลอดจนความเป็นไปได้
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ในเทคโนโลยีในการบําบัดของเสียและสารพิษจากแหล่งกําเนิดของเสีย ซ่ึงได้แก่ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

 วัตถุประสงค์ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ํา 
                   เพ่ือเป็นแนวทางการรักษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําท่ีคงสภาพดีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําท่ีเสื่อมโทรม หรือมีแนวโน้มของการเสื่อมโทรมท่ีดีข้ึน 
 

 เป้าหมายในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน 
1. เพ่ือให้มีการจัดทําแบ่งประเภทแหล่งน้ําโดยมีมาตรฐานระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้

ประโยชน์ของแหล่งน้ํา 
2. เพ่ือให้มีมาตรฐานคุณภาพน้ําและวิธีการตรวจสอบท่ีเป็นหลักสําหรับการวางโครงการต่างๆ ท่ี

ต้องคํานึงถึงแหล่งน้ําเป็นสําคัญ 
3. เพ่ือรักษาคุณภาพแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นต้นน้ําให้ปราศจากการปนเป้ือนจากกิจกรรมใดๆ

ท้ังสิ้น 
 แหล่งน้ําผิวดิน แบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น 5 ประเภท  ดังนี้ 

     ประเภทท่ี 1 ได้แก่  แหล่งน้ําคุณภาพท่ีมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําท้ิงจากกิจกรรมทุกประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

- การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 

- การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 

- การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ํา 
     ประเภทท่ี 2 ได้แก่  แหล่งน้ําท่ีได้รับจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ             

- การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ 
ปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน 

- การอนุรักษ์สัตว์ 

- การประมง 

- การว่ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
     ประเภทท่ี 3 ได้แก่  แหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

- การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ 
     ปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน 

- การเกษตร 
     ประเภทท่ี 4 ได้แก่   แหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 
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- การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ   และผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน 

- การอุตสาหกรรม 
     ประเภทท่ี 5 ได้แก่    แหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการ 
                                คมนาคม 

 จากท่ีได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคเหนือ  และได้นําข้อมูลท่ีได้นําเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  และนําชั้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยแบ่งตามพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ดังนี้  ลุ่มน้ําปิง   
ลุ่มน้ําวัง ลุ่มน้ํายม ลุ่มน้ําน่าน ลุ่มน้ํากก ลุ่มน้ําสาละวิน ลุ่มน้ําโขงตอนบน ลุ่มน้ําสะแกกรัง และลุ่มน้ําเจ้าพระยา
ตอนบน  ได้ผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

ตาราง 1    จุดเก็บตัวอย่างของแม่น้ําและแหล่งน้ําในแต่ละพ้ืนท่ีดําเนินการของ  สสภ. 1 – 4     
 
สสภ. พ้ืนท่ีดําเนินการ แม่น้ําและแหล่งน้ํา จุดเก็บตัวอย่างน้ํา* จํานวนสถานี 

1 เชียงใหม่ 
เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน 
ลําพูน 
(32 สถานี) 

แม่น้ําปิงตอนบน 
แม่น้ําปาย 
แม่น้ําฝาง 
แม่น้ํากก 
แม่น้ําแม่จัน 
แม่น้ําแม่แตง 
แม่น้ําลี้ 
แม่น้ํากวง 
แม่น้ําอิง 

PI 10 – PI 15, PI 11.5 
PY01 -  PY03 
FA01 – FA02 
KK01 – KK04 
MJ01 – MJ02 
MT01 
LE01  -  LE04 
KU01 – KU07 
EI01-EI02 

7 
3 
2 
4 
2 
1 
4 
7 
2 

2 ลําปาง 
พะเยา 
แพร ่
สุโขทัย 
(30 สถานี) 

แม่นํ้าวังตอนบน 
 
แม่นํ้ายมตอนบนและกลาง 
แม่นํ้าจาง 
แม่นํ้าอิง 
กว๊านพะเยา 

*WA 02 , *WA 03, WA03.1,      
WA 04.1, WA 05.1, *WA06 
*YO05  - *YO14, YO08.1, 
YO09.1 
JA01-  JA04* 
EI03 -  EI04* 
KP01, KP05-KP07, KP09,KP10* 

6 
 

12 
4 
2 
6 
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ตาราง 1    จุดเก็บตัวอย่างของแม่น้ําและแหล่งน้ําในแต่ละพ้ืนท่ีดําเนินการของ  สสภ.1 – 4   (ต่อ) 
สสภ. พ้ืนที่ดําเนินการ แม่น้ําและแหล่งน้ํา จุดเก็บตัวอย่างน้ํา* จํานวนสถานี 

3 พิษณุโลก 
น่าน 
พิจิตร 
อุตรดิตถ์ 
(42 สถานี) 

แม่นํ้าน่านตอนบนและกลาง 
แม่นํ้ายมตอนล่าง 
แม่นํ้าวังทอง 
คลองตรอน 
แม่นํ้าแควน้อย 
แม่นํ้าพิจิตร 
คลองโคกช้าง 
คลองโป่งนก 

NA 02 – NA 14* 
YO 01 – YO 04* 
WT01 – WT05* 
TR01 – TR05* 
KW01 – KW04* 
PJ01 - PJ05* 
KC1 – KC2 
PNC1 - PNC4 

13 
4 
5 
5 
4 
5 
2 
4 

4 นครสวรรค ์
ตาก 
กําแพงเพชร 
อุทัยธานี 
(40 สถานี) 

แม่นํ้าวังตอนล่าง 
แม่นํ้าปิงตอนกลางและล่าง 
 
เจ้าพระยาตอนบน 
แม่นํ้าน่านตอนล่าง 
แม่นํ้ายมตอนล่าง 
แม่นํ้าสะแกกรัง 
แควตากแดด   
คลองบางประมุง 
คลองสวนหมาก 
บึงบอระเพ็ด 
ห้วยตาก 
คลองวังเจ้า 

*WA 01, WA 0.1 
*PI 01 – PI 09*, PI 05.5-PI 05.6, 
PI 09.1-PI 09.2 
CH 30 – CH 32* 
*NA 01, NA0.1, NA1.1 
YO 0.5 
SA01 -  SA07  
TDC 
BPMC 
SMC1 - SMC2 
BP01 - BP05 
HT 
WJC 

2 
13 
 
3 
3 
1 
7 
1 
1 
2 
5 
1 
1 

หมายเหตุ: * จุดเก็บตัวอย่างตามกรมควบคุมมลพิษกําหนด (รายละเอียด ดังภาคผนวก ก)  
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ภาพ 2 แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภาคเหนือ 
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2.1.1 ลุ่มนํ้าน่าน   (Nan Basin) 

 

ภาพ 3 แผนท่ีแสดงคุณภาพพ้ืนท่ีลุ่มน้ําน่าน 



โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด้์านส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1 – 4  2 - 8                                    

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

แม่น้ําน่าน   มีต้นกําเนิดอยู่ท่ี ดอยภูแว ในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน มีความยาวตลอดลําน้ํา 
615 กิโลเมตร ซ่ึงยาวท่ีสุด ในบรรดาแควต้นน้ําเจ้าพระยาด้วยกัน นับเป็นหนึ่งในแม่น้ําสายหลักในภาคเหนือและ
ภาคกลางของไทย โดยได้ไหลรวมกับแม่น้ําปิง กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําสําคัญสายหนึ่งของประเทศแม่น้ํา
น่านไหลจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอทุ่งช้าง อําเภอเชียงกลาง อําเภอปัว อําเภอท่าวังผา อําเภอเมืองน่าน 
อําเภอภูเพียง อําเภอเวียงสา อําเภอนาน้อย ผ่านมาทางอําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่านและถูกก้ันด้วยเข่ือนสิริกิต์ิ ท่ี
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นไหลผ่านอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอตรอน อําเภอพิชัย ลงมายังอําเภอ
พรหมพิราม อําเภอเมืองพิษณุโลก แล้วไหลผ่านอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก รวมกับ
แม่น้ํายม ท่ีตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ําปิง ท่ีตําบลแควใหญ่ อําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาขนาดพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 34,331 ตารางกิโลเมตร ลํา
น้ําสาขาท่ีสําคัญ ได้แก่ แม่น้ําวังทอง แม่น้ําแควน้อย คลอง ตรอน น้ําปาด น้ําแหง น้ําว้า น้ํายาว 1 น้ํายาว 2 และ
แม่น้ําน่านตอนบน ความยาวของลําน้ํารวมทุกลําน้ําประมาณ 2,191 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ําท่ีสําคัญ คือ เข่ือนสิริ
กิตต์ิ ประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 2,375,480 คน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ร้อยละ 40.6 พืชไร่ ร้อยละ 30.7 
และนาข้าวร้อยละ 22.3   

แม่น้ําน่าน 
แม่น้ําน่านมีจุดตรวจสอบท้ังหมด 13 สถานี ใน

พ้ืนท่ี จังหวัดน่าน จํานวน 3 สถานี จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จํานวน 3 สถานี จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 สถานี และ
จังหวัดพิจิตร จํานวน 4 สถานี เริ่มต้ังแต่ต้นแม่น้ําน่าน 
บริเวณจุดสูบน้ําประปาท่าวังผา  ต.ท่าวังผา  อ.ท่าวังผา  จ.
น่าน  ไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ําน่าน ต.บางมูลนาก อ.บาง
มูลนาก จ.พิจิตร จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าวในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2553 (ครั้งท่ี 1/54) แหล่งน้ําส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําช่วงเดียวกันปี 2554 กับปี 2553 (ครั้งท่ี 1/53)  พบว่า แหล่งน้ํา
ท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ของปี 2553 ขยับลงไปอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ปี 2554 จากร้อยละ 62 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 ในปี 
2554 ในขณะท่ีแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และดี ของปี 2553 ลดลงไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และดี ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 8 และ 8 ตามลําดับ พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สอง
ฝั่งแม่น้ําหลายชุมชน ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ํา  และจากการ
วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) 
สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) และสารหนู (As)  พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานฯ  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้าํผิวดินพบว่าแม่น้ําน่านจัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 จํานวน 1 สถานี คือ สถานี  NA14 จุดสูบน้าํการ
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ประปาท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน การอนุรักษ์สัตว์น้ํา และการประมง 
ประเภทท่ี 3 จํานวน 1 สถานี คือ สถานี NA12 สะพานข้ามแม่น้ําน่าน อ.เวียงสา  จ.น่าน สามารถใช้ประโยชน์
เพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําท่ัวไปก่อน และประเภทท่ี 4 จํานวน 11 สถานี  สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การ
อุปโภคและบริโภค โดยต้องทําการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน โดยมีพารามิเตอร์ท่ีเป็น
ปัญหา คือ ความสกปรกในรูปบีโอดี ได้แก่ สถานี NA02 สะพาน ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร NA03 
สะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร NA04 วัดท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 
NA05สะพานถนนสายพิจิตร-อ.เนินมะปราง (ทางหลวงหมายเลข 111) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร NA06 
สะพานวัดสว่างอารมณ์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลกNA07 จุดสูบน้ําประปาเทศบาลเมืองพิษณุโลก หน้าวัด
โพธิญาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก NA08หน้าเข่ือนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก NA09 สะพาน
พิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ NA10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 13 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ NA11สะพานบ้านวัง
ของ ต.ง้ิวงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ NA13 บ้านดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน มีค่า 2.9, 2.9, 3.5, 2.4, 
2.7, 2.7, 2.5, 2.6, 2.6, 3.2 และ 2.0 mg/l ตามลําดับ (มาตรฐานฯ ความสกปรกในรูปบีโอดี ประเภทท่ี 4  
กําหนดให้มีค่าอยู่ในช่วง 2.0-4.0 mg/l)  และเม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําโดยวิธี Water  Quality  Index (WQI)  
พบว่าคุณภาพน้ําแม่น้ําน่านจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 2 สถานี คือ NA12 และ NA14 พอใช้ 1 สถานี คือ NA13 และ
เสื่อมโทรม จํานวน  10 สถานี คือ สถานี NA02 ถึง  NA10 
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ตาราง 2    ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําน่านช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 (ครั้งท่ี 1/2554) 
คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 

สถานี 
DO BOD TCB FCB NH3 

เกณฑ์
คุณภาพน้ํา 

ปัญหาคุณภาพ
น้ําท่ีสําคัญ 

NA01 5.4 0.9 1700 1100 0.32 3 DO,FCB 
NA0.1 5.5 1.0 1100 1100 0.32 3 DO,FCB 
NA1.1 5.9 1.0 3000 800 0.29 3 DO 
NA02 4.6 2.9 2,200 130 0.22 4 BOD 
NA03 4.4 2.9 1,700 800 0.25 4 BOD 
NA04 4.6 3.5 16,000 1,100 0.35 4 BOD 
NA05 4.4 2.4 2,200 1,100 0.22 4 BOD 
NA06 5.4 2.7 900 500 0.34 4 BOD 
NA07 5.4 2.7 9,000 1,400 0.28 4 BOD 
NA08 5.8 2.5 2,800 1,400 0.31 4 BOD 
NA09 5.0 2.6 2,800 260 0.17 4 BOD 
NA10 5.4 2.6 16,000 1,600 0.28 4 BOD 
NA11 5.2 3.2 1,600 500 0.22 4 BOD 
NA12 5.8 1.5 240 50 0.20 3 - 
NA13 5.0 2.0 1,100 500 0.20 4 BOD 
NA14 6.8 1.4 300 170 0.25 2 - 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 
ท่ีมา :  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 3 ปีงบประมาณ 2554 
แม่น้ําวังทอง 

แม่น้ําวังทอง มีจุดตรวจสอบท้ังหมด 5 สถานี ในพ้ืนท่ี จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 5 สถานี เริ่มตั้งแต่
บริเวณบ้านท่ามะขาม  ม.8  ต.ไผ่ล้อม  อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก  ไปจนถึง บ้านน้ําตกปอย  ม.1  ต.แก่ง
โสภา  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก   จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 (ครั้งท่ี 1/54) 
แหล่งน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และเม่ือเทียบกับปี 2553 พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําลดลงจากเกณฑ์ดี ร้อย
ละ 80 ในปี 2553 คุณภาพน้ํามาอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ และเสื่อมโทรม ร้อยละ 40 และ 60 ตามลําดับพารามิเตอร์สําคัญ
ท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ FCB เนื่องมาจากมีการชะล้างตะกอนสิ่งสกปรกจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ
ชุมชน สะสมลงแม่น้ํา และจากการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 
แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) และสารหนู (As)  พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานฯ  
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้าํผิวดินพบว่าแม่น้ําวังทอง จัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน จํานวน 2 สถานี คือ 
สถานี  WT02 บริเวณสะพานวังน้ําใส บ้านวังน้ําใส ม.6 ต.แม่ระกา อ.วังทอง   จ.พิษณุโลก และ WT05 สะพานน้ําตก
ปอย บ้านน้ําตกปอย ม.1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 4   สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทําการฆ่า
เชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน  จํานวน  3  สถานี  ได้แก่ สถานี WT01 บริเวณสะพานท่ามะขาม 
บ้านท่ามะขาม ม.8 ต.ไผ่ล้อม  อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก สถานี WT03 บริเวณสะพานวังครุฑ บ้านวังครุฑ ม.12 ต.
วังทอง อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก และสถานี WT04 บริเวณสะพานชัยนาม บ้านชัยนาม ม.3 ต.ชัยนาม อ.วังทอง   จ.
พิษณุโลก มีพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาคือ ค่าฟี-คอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  มีค่าเท่ากับ 9,000 , 5,000 และ 
≥16,000 MPN/100ml ตามลําดับ (มาตรฐานฯ  กําหนดมีค่ามากกว่า 4,000 MPN/100ml จัดเป็นแหล่งน้ํา
ประเภทท่ี  4)  และเม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําโดยวิธี Water  Quality  Index (WQI)  พบว่าคุณภาพน้ําแม่น้ําวัง
ทองจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 1 สถานี คือ WT05 พอใช้ 1 สถานี คือ WT02 และเสื่อมโทรม 3 สถานี ได้แก่ 
WT01,WT03 และ WT04  

ตาราง 3    ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําวังทอง ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ปี  2553 (ครั้งท่ี 1/2554) 
คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 

สถานี 
DO BOD TCB FCB NH3 

เกณฑ์
คุณภาพน้ํา 

ปัญหาคุณภาพ
น้ําท่ีสําคัญ 

WT01 4.4 1.6 >=16000 9,000 0.36 4 FCB 
WT02 4.4 1.5 9,000 500 0.36 3 - 
WT03 5.8 1.4 9,000 5,000 0.36 4 FCB 
WT04 5.0 1.6 >=16000 >=16000 0.25 4 FCB 
WT05 7.0 1.9 1,600 170 0.31 3 - 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 
ท่ีมา :  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 3  ปีงบประมาณ 2554 
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แม่น้ําแควน้อย และคลองโคกช้าง 
แม่น้ําแควน้อย และคลองโคกช้าง อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีจุดตรวจสอบท้ังหมด 4 สถานี และ 2 

สถานี ตามลําดับ โดยแม่น้ําแควน้อย เริ่มต้ังแต่บ้านแก่งคันนา  ต.คันโช้ง  อ.วัดโบสถ์  ไปจนถึง ม.5  ต.มะขามสูง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก และคลองโคกช้าง 2 สถานี บริเวณบ้านคลองโคกช้าง ต.อรัญญิก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  และ
บ้านคลองคูณ  ต.อรัญญิก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 
(ครั้งท่ี 1/54)  แม่น้ําแควน้อย แหล่งน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และเม่ือเทียบกับปี 2553 พบว่า เกณฑ์
คุณภาพน้ําดีข้ึน จากเสื่อมโทรมร้อยละ 100 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 75 ในปี 2554  และเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 25 
พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD  เนื่องมาจากมีการชะล้างตะกอนสิ่งสกปรกจาก
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และชุมชน สะสมลงแม่น้ํา และจากการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม 
(Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) และสารหนู (As) พบว่ามีค่าไม่
เกินมาตรฐานฯ คลองโคกช้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 (ครั้งท่ี 1/54)   แหล่งน้ําอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม และ
เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 50 และ 50 ตามลําดับ และเม่ือเทียบกับปี 2553 (ครั้งท่ี 1/53)  พบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําดีข้ึน 
จากเสื่อมโทรมมากร้อยละ100เหลือร้อยละ50 พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD FCB 
และ DO เนื่องจากมีการระบายน้ําเสียชุมชนจากในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  และตําบลอรัญญิก  ซ่ึงเป็นชุมชน
ค่อนข้างหนาแน่นประกอบกับสภาพน้ําในคลองโคกช้างนิ่งไม่ไหล มีผักตบชวาหนาแน่น จึงส่งผลให้คลองโคกช้างมี
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและความสกปรกค่อนข้างสูง และจากการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก พบว่ามีค่าไม่เกิน
มาตรฐานฯ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินพบว่าแม่น้ําแควน้อย และ
คลองโคกช้าง จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ทั่วไปก่อน จํานวน 1 สถานี คือ แม่น้ําแควน้อย สถานี KW02 บริเวณสะพานวัดโบสถ์  ม.4  ต.วัดโบสถ์  อ.วัด
โบสถ์  จ.พิษณุโลก และประเภทท่ี 4 สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค 
โดยต้องทําการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน จํานวน 3 สถานี ได้แก่ แม่น้ําแควน้อย สถานี 
KW01 บริเวณสะพานมะขามสูง  ม.5  ต.มะขามสูง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก และ KW03 สะพานสายสัมพันธ์9  ม.4  
บ้านน้อย  ต.หินลาด   อ.วัดโบสถ์   จ.พิษณุโลก และคลองโคกช้าง สถานี KC01  บริเวณร้านอาหารครัวโคกช้าง  
ต.อรัญญิก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก และจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี  5  สามารถ
ใช้ประโยชน์ เพ่ือการคมนาคม จํานวน  1 สถานี คือ คลองโคกช้าง สถานี KC02  บ้านคลองคูณ  ต.อรัญญิก  อ.
เมือง  จ.พิษณุโลก มีพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหา คือ  ค่าออกซิเจนละลายน้ํา เท่ากับ 1.0 mg/l (มาตรฐานฯ ประเภทท่ี  
4  กําหนดให้มีค่าไม่น้อยกว่า  2.0 mg/l) ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี  เท่ากับ 5.1 mg/l (มาตรฐานฯ ประเภทท่ี  4  
กําหนดให้มีค่าอยู่ในช่วง  2.0-4.0  mg/l)  และเม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําโดยวิธี Water  Quality  Index (WQI)  
พบว่าคุณภาพน้ําแม่น้ําแควน้อย จัดอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 1 สถานี คือ KW02 พอใช้ จํานวน 1 สถานี คือ KW03 
และเสื่อมโทรม จํานวน 2 สถานี คือ สถานี KW01 และ KW04 สําหรับคลองโคกช้างจัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมจํานวน 2 
สถานี คือ KC01 และ KC02 



โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด้์านส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1 – 4  2 - 13                                    

ตาราง 4    ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําแควน้อย และคลองโคกช้าง ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2553  
       (ครั้งท่ี 1/2554) 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NH3 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

KW01 5.4 3.0 4,250 300 0.22 4 BOD 
KW02 6.8 1.9 1,700 800 0.25 3 - 
KW03 6.2 2.4 500 40 0.22 4 BOD 
KW04 5.2 3.4 850 20 0.20 4 BOD 
KC01 2.0 3.7 16,000 16,000 0.45 4 BOD 
KC02 1.0 5.1 16,000 1,700 0.28 5 BOD,DO 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 

ท่ีมา :  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 3  ปีงบประมาณ 2554 
 
คลองโปร่งนก 

คลองโปร่งนก อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีจุดตรวจสอบท้ังหมด 4 สถานี เริ่มต้ังแต่  ม.7  บ้านโปร่งนก  
ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกไปจนถึงบ้านไผ่ถํ้า ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จากจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ํา ดังกลา่ว ในชว่งเดือนพฤศจิกายน 2553 (ครั้งท่ี 1/54)  แหล่งน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เม่ือเทียบ
กับปี 2553 พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ํายังเสื่อมโทรม ร้อยละ 75 และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 25 เท่ากับปีก่อน 
พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ DO เนื่องจากมีการระบายน้ําเสียชุมชนและน้ํา
เสียจากภาคเกษตรกรรมลงสู่คลองโป่งนก จึงเกิดการสะสมสิ่งสกปรกในแหล่งน้ํา และจากการวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
หนัก 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอป
เปอร์ (Cu) และสารหนู (As) พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานฯ  
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้าํผิวดินพบว่าคลองโปร่งนก จัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทําการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน  จํานวน 1 สถานี คือ 
สถานี PNC03 สะพานท่าข้าม บ้านท่าข้าม ต.พรหมพิราม   อ.พรหมพิราม   จ.พิษณุโลก และประเภทท่ี  3 ทุกสถานี 
สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการคมนาคม   ได้แก่ สถานี PNC1 สะพานคลองโป่งนก ม.7 บ้านโป่งนก ต.หอกลอง  อ.
พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก สถานี PNC2 สะพานคลองโป่งนก ม.5 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก และสถานี 
PNC4 สะพานไผ่ถํ้า บ้านไผ่ถํ้า ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก มีพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหา คือ สถานี PNC2 ค่า
ออกซิเจนละลายน้ํา เท่ากับ 1.8 mg/l ตามลําดับ(มาตรฐานฯ กําหนดให้มีค่าน้อยกว่า  2.0 mg/l จัดอยู่ในเกณฑ์ฯ
ประเภทท่ี  5) ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี สถานี PNC1 และ PNC4 มีค่า 4.5 และ 4.9  mg/l  ตามลําดับ (มาตรฐาน
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ฯ กําหนดให้มีค่ามากกว่า 4.0  mg/l จัดอยู่ในเกณฑ์ฯประเภทท่ี  5  )   และเม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําโดยวิธี Water  
Quality  Index (WQI)  พบว่าคุณภาพน้ําคลองโป่งนก  จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมจํานวน  1 สถานี และเสื่อมโทรม
มากจํานวน 3 สถานี  คือ สถานี PNC1 ,PNC3 และ PNC4 

ตาราง 5    ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองโปร่งนก ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 (ครั้งท่ี 1/2554) 
คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 

สถานี 
DO BOD TCB FCB NH3 

เกณฑ์
คุณภาพน้ํา 

ปัญหาคุณภาพ
น้ําท่ีสําคัญ 

PNC01 2.0 4.5 3,000 80 0.31 5 BOD 
PNC02 1.8 3.0 17,000 80 0.34 5 DO 
PNC03 2.0 4.0 3,000 300 0.25 4 - 
PNC04 3.6 4.9 1,700 130 0.50 5 BOD 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 

ท่ีมา :  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 3  ปีงบประมาณ 2554 
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 2.1.2 ลุ่มนํ้าปิง   (Ping  Basin)   

 
ภาพ 5 แผนท่ีแสดงคุณภาพพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปิง 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
แม่น้ําปิง เป็นแม่น้ําสายสําคัญของประเทศไทย ไหลอยู่ใน

หุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ําตะวันตก มี
ต้นน้ําอยู่ท่ีดอยเชียงดาวในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหล
ลงทางใต้ผ่านจังหวัดลําพูน รวมกับแม่น้ําวังท่ีอําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ไหลลงใต้ผ่านจังหวัดกําแพงเพชร แล้วบรรจบกับแม่น้ํา
น่านท่ี ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค์ (ซ่ึงแม่น้ํายมเข้ามารวมกับ
แม่น้ําน่านก่อนหน้านี้) และจากจุดนี้ไปเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํา
เจ้าพระยา มีความยาวท้ังสิ้น 658 กิโลเมตร 
 

ลุ่มนํ้าปิงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ เกิดจากต้นนํ้าในเขตอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากเทือกเขาผีปันนํ้า 

ให้การระบายนํ้าจากทิศเหนือลงสู่ทางทิศใต้ ไหลไปรวมกับแม่นํ้าวังท่ีจังหวัดตากแล้วไหลไปรวมกับแม่นํ้าน่านท่ีจังหวัดนครสวรรค์ 

เกิดเป็นเจ้าพระยา ลํานํ้าสาขาท่ีสําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าปิง นํ้าแม่งัด แม่นํ้าแม่แตง นํ้าแม่ริม นํ้าแม่กวง นํ้าแม่งาน นํ้าแม่ลี้ นํ้าแม่กลาง 
นํ้าแม่แจ่ม นํ้าแม่หาด นํ้าแม่ตื่น ห้วยแม่ท้อ คลองวังเจ้า คลองแม่ระกา และคลองสวนหมาก มีความยาวของลํานํ้า ประมาณ 74 

กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน กําแพงเพชร ตาก  และนครสวรรค์ ขนาดพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าประมาณ 
33,898 ตารางกิโลเมตร อ่างเก็บนํ้าท่ีสําคัญในลุ่มนํ้าน้ี คือ เข่ือนภูมิพล เข่ือนแม่กวง และเข่ือนแม่งัด ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยต่อปี 
ประมาณ 1,180 มิลลิเมตร มีประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าประมาณ 2,474,870 คน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ร้อยละ 46.5 พืชไร่ ร้อย
ละ 31.2 และนาข้าวร้อยละ 12.6แม่นํ้าปิงตอนบน 
  แม่น้ําปิงตอนบนเริ่มต้ังแต่พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนภูมิพลท่ีอําเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ข้ึนไปจนถึงพ้ืนท่ีต้น
น้ําในอําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพ้ืนท่ีอําเภอปายบางส่วน จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําลุ่มน้ําปิงตอนบน จากอําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอําเภอฮอดจังหวัด เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  
 สภาพแม่น้ําปิง โดยท่ัวไปน้ํามีสีน้ําตาล โดยท่ัวไปมีความลึก  0.5-4.0  เมตร น้ําจะไหลผ่านพ้ืนท่ีเกษตร 
และไหลผ่านเขตชุมชนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําวังสิงห์คํา ตําบล ป่าตัน ,สะพานข้ามแม่น้ําข้างสถานีตํารวจภูธร
ภาค 5 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสะพานหลวงพ่อบุญเย็นอําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน จากการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเบ้ืองต้นในภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิอากาศ มีค่าอยู่ในช่วง 24.0-34.0  องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
น้ํามีค่าอยู่ในช่วง  22.0-28.0  องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.8-8.5 ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 

19.3-58.9 หน่วยเอ็นทียู ค่าการนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง  139.6-197.5  µs/cm  ความเค็มมีค่า 0.0 ppt     
   จากการประเมินคุณภาพน้ําแม่น้ําปิงตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน พบว่า คุณภาพน้ําจัดอยู่ในเกณฑ์
ดี จํานวน 1 สถานี  คิดเป็นร้อยละ   14.29  และอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน 6 สถานี คิดเป็นร้อยละ 85.71  
รายละเอียดจากตาราง สรุปได้ดังนี้ 

 1) แม่น้ําปิงบริเวณสะพานหนองปลาสวาย-ดงหาดนาค ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ คุณภาพน้ํา
อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ํา



โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด้์านส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1-4                                                                                            2 - 17 

โดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการอนุรักษ์สัตว์น้ํา การประมง การเกษตรและการอุตสาหกรรม  ข้อมูลคุณภาพ
น้ําท่ีสําคัญ  ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํามีค่า  7.5  มิลลิกรัมต่อลิตร   ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์มีค่า  1.40   
มิลลิกรัมต่อลิตร   แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดมีค่า 1,300 MPN/100 ml  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม
มีค่า  80  MPN/100ml  
 2) แม่น้ําปิงบริเวณสะพานหลวงพ่อบุญเย็น บ้านแม่ก๊ะ ต.
ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ถึง บริเวณสะพานใกล้หมวดการทางหลวง 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ บริเวณสะพาน(หน้าศูนย์อุทกวิทยากองหิน) บ.
กองหิน ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรได้   ข้อมูล
คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ  ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 6.8 – 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
สกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 0.40 – 1.61   มิลลิกรัมต่อลิตร   แบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 1,300 – 17,000 MPN/100 ml และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโค
ลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 170 – 3,000 MPN/100 ml  
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แม่น้ําปิงตอนล่าง 

  แม่น้ําปิงตอนล่างเริ่มต้ังแต่พ้ืนท่ีสันเข่ือนภูมิพล 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ลงมาจนถึงพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีของจังหวัดตาก จังหวัด
กําแพงเพชร และ จังหวัดนครสวรรค์รวม   3   จังหวัด  จาก
การติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้ําปิงตอนล่าง จํานวน 13 
สถานี พบว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ประเภทท่ี 
3) ร้อยละ 53.85 , เกณฑ์เสื่อมโทรม (ประเภทท่ี 4) ร้อยละ 
38.46 และเกณฑ์ดี( ประเภทท่ี 2) ร้อยละ 7.69 โดยมี
พารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาสําคัญคือ    ค่าออกซิเจนละลายน้ํา  การปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มฟิคัลโคลิฟอร์ม  การ
ปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด   

ตาราง 6     ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําคลองโปร่งนก ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 (ครั้งท่ี 1/2554) 
คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 

สถานี 
DO BOD TCB FCB NH3 

เกณฑ์
คุณภาพน้ํา 

ปัญหาคุณภาพ
น้ําท่ีสําคัญ 

PI10 7.3 0.60 9,000 170 0.18 3 BOD 
PI11 7.5 1.40 1,300 80 0.18 2 - 

PI11.5 6.4 1.61 9,000 1,300 0.10 3 - 
PI12 6.7 0.64 16,000 3,000 0.14 3 - 
PI13 6.8 0.45 5,000 2,200 0.18 3 - 
PI14 6.2 0.48 7,000 800 0.18 3 - 
PI15 8.0 0.40 17,000 2,100 0.18 3 DO 
PI06 5.7 0.6 3000 700 0.17 3 DO 
PI07 5.7 1.3 13000 2300 0.18 3 DO,TCB,FCB 
PI08 5.6 0.9 2300 200 0.18 3 DO 
PI09 5.3 0.8 800 800 0.18 3 DO 

PI09.1 5.1 0.5 23 23 0.18 3 DO 
PI9.2 6.0 1.5 500 240 0.10 2 - 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 

มาตรฐานประเภทที่ 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 

มาตรฐานประเภทที่ 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 
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ตาราง 5     ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําคลองโปร่งนก ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 (ครั้งท่ี 1/2554) (ต่อ) 
 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NH3 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

PI05.5 5.0 1.0 3000 200 0.14 3 DO 
PI05 6.1 1.1 1100 <200 0.18 2 - 
PI04 6.0 1.5 1300 400 0.16 2 - 
PI03 6.2 0.6 2300 400 0.19 2 - 

PI05.6 5.6 1.1 800 400 0.18 3 DO 
PI02 6.1 1.2 1300 200 0.23 2 - 
PI01 5.8 0.9 1100 1100 0.25 3 DO,FCB 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 

ท่ีมา :  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1-4 ปีงบประมาณ 2554 
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นํ้าแม่กวง 
น้ําแม่กวงเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําปิงตอนบน  มีต้นกําเนิด

จากเทือกเขาท่ีอยู่ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แม่น้ํานี้
ไหลผ่าน อําเภอดอยสะเก็ด   อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  อําเภอ
เมือง และอําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน และมาบรรจบกับแม่น้ําปิงท่ี
บริเวณหมู่บ้านสบทา  อําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่กวง เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดย
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 เชียงใหม่ จํานวน 7 สถานี สรุปได้ดังนี้ 
         สภาพแม่น้ํากวงโดยท่ัวไปจะเป็นสีน้ําตาลตะกอนดิน  ยกเว้นบริเวณสะพานบ้านแม่หวาน ตําบลป่าเม่ียง  
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีน้ําจะใส  มีความลึก 0.4-2.0 เมตร  โดยท่ัวไปน้ําจะไหลผ่านเขตชุมชน เขต
อุตสาหกรรมและร้านอาหาร จากการตรวจสอบพบว่าในบริเวณหน้าฝายทดน้ําและระบายทรายแม่น้ํากวง 2 
สะพานป่าซาง จ.ลําพูน มีการแล่ปลาและล้างปลาเพ่ือทําปลาแห้ง จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นใน
ภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิอากาศมีค่าอยู่ในช่วง   26.0-31.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 29.0-
36.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.2-8.4 ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 6.9-36.1 หน่วยเอ็นทียู ค่า

การนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง 186.8-390.0 µs/cm ความเค็มมีค่า 0.0 ppt   
จากการประเมินคุณภาพน้ําแม่น้ํากวง ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน พบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 2 

สถานี คิดเป็นร้อยละ 28.57 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 4 สถานี คิดเป็นร้อยละ  57.13   

ตาราง 7     ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ํากวง ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 (ครั้งท่ี 1/2554) 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ สถานี 
DO BOD TCB FCB 

เกณฑ์
คุณภาพน้ํา 

ปัญหาคุณภาพ
น้ําท่ีสําคัญ 

KU01 7.2 3.17 50,000 8,000 4 BOD,TCB,FCB 
KU02 6.9 2.26 16,000 1,300 4 BOD 
KU03 6.7 1.42 16,000 2,400 3  

KU04 6.2 1.82 50,000 1,300 4 TCB 
KU05 4.7 3.53 ≥160,000 ≥160,000 4 TCB,FCB 
KU06 6.8 0.68 90,000 5,000 4 TCB,FCB 
KU07 7.8 0.75 7,000 400 3  

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0   
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   จากตาราง สรุปคุณภาพน้ําได้ดังนี้ 

1) แม่น้ํากวงบริเวณสะพานบ้านแม่หวาน ต.ป่าเม่ียง อ.ดอยสะเก็ด และบริเวณสะพานท่านางด้านเหนือ
เทศบาลเมืองลําพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน  คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรได้  ข้อมูล
คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ ได้แก่ ปริมาณความสกปรกของน้ําในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 0.75-1.42  
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 6.7-7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 7,000-16,000 MPN/100ml และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม
อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 400-2,400 MPN/100 ml   

2) แม่น้ํากวงบริเวณหน้าฝายทดน้ําและระบายทรายแม่น้ํากวง 2 สะพานป่าซาง จ.ลําพูน (ฝายสบทา)  
บริเวณหน้าฝายทดน้ําและระบายทรายแม่น้ํากวง 1 อ.เมือง จ.ลําพูน (ฝายบ้านยู้)  และบริเวณหน้าฝายวังทอง 
(เหนือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ต.เมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม สามารถนําน้ํา
มาใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม หากนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เป็นพิเศษ ดัชนีบ่งชี้ท่ีสําคัญ ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์มีค่าอยู่ในช่วง 2.26-3.53 มิลลิกรัมต่อลิตร 
นอกจากนี้บริเวณหน้าฝายทดน้ําและระบายทรายแม่น้ํากวง 2 สะพานป่าซาง และบริเวณหน้าฝายวังทอง (เหนือ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ต.เมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน ยังพบการปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดมีค่า
อยู่ในช่วง 50,000 – มากกว่าหรือเม่ากับ 160,000 MPN/100ml และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่าอยู่ในช่วง 
8,000-มากกว่าหรือเท่ากับ 160,000 MPN/100ml สําหรับข้อมูลคุณภาพน้ําอ่ืนท่ีสําคัญได้แก่ ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 4.2-7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร   

3) แม่น้ํากวงบริเวณสะพานใต้จุดปล่อยน้ําท้ิงของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และบริเวณหน้าฝายวัง
ทอง (เหนือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ต.เมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน และบริเวณสะพานถนนสันทราย – ดอย
สะเก็ด หน้าหมู่บ้านเอสอาร์แลนด์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม สามารถนําน้ํามาใช้
เพ่ือการอุตสาหกรรม หากนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็น
พิเศษ ดัชนีบ่งชี้ ท่ีสําคัญ การปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดมีค่าอยู่ ในช่วง 50,000-90,000 
MPN/100ml และบริเวณสะพานถนนสันทราย – ดอยสะเก็ด หน้าหมู่บ้านเอสอาร์แลนด์ ยังพบการปนเป้ือน
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่า 5,000 MPN/100ml สําหรับข้อมูลคุณภาพน้ําอ่ืนท่ีสําคัญได้แก่ ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 6.2-6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 0.68-1.82 มิลลิกรัมต่อลิตร  
  สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ํากวง โดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทรม ปัญหาหลักมาจากการปนเป้ือนของ
แบคทีเรีย และปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์สูง ท้ังนี้ยังพบปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเกิน
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าอยู่ในช่วง 0.64-0.81 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรง
บริเวณ บริเวณหน้าฝายทดน้ําและระบายทรายแม่น้ํากวง 1 อ.เมือง จ.ลําพูน (ฝายบ้านยู้)  บริเวณสะพานใต้จุด
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ปล่อยน้ําท้ิงของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และบริเวณหน้าฝายวังทอง (เหนือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ต.
เมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน สาเหตุมาจากการปล่อยน้ําท้ิงโดยไม่ผ่านการบําบัดจากกิจการท่ีอยู่ริมฝั่งแม่น้ํา   

แม่น้ําล้ี 

 น้ําแม่ลี้  เป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําปิงตอนบน มีต้น
กําเนิดจากดอยขุนกวง ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีอยู่ในเขตอําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน แม่น้ํานี้จะมีทิศทางไหลข้ึนไปทางตอนเหนือ และ
ไหลลงสู่แม่น้ําปิง  ท่ีบริเวณ หมู่บ้านวังสะแกง อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่ลี้ เม่ือวันท่ี  24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 
จํานวน 4  สถานี สรุปได้ดังนี้ คือ           

สภาพน้ําลี้โดยท่ัวไปน้ําจะมีสีน้ําตาลตะกอนดิน  มีความลึก 0.8-1.0 เมตร โดยท่ัวไปน้ําจะไหลผ่านพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร ซ่ึงเป็นสวนลําไยเป็นส่วนใหญ่ จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นในภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ 
อุณหภูมิอากาศ มีค่าอยู่ในช่วง 25.0-31.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํามีค่า  26.0 องศาเซลเซียส  ความเป็นกรด-
ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง  8.4-8.6  ความขุ่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.8-27.3  หน่วยเอ็นทียู ค่าการนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง  

339.0-425.0  µs/cm  ความเค็มมีค่า 0.0  ppt 
จากการประเมินคุณภาพนํ้าแม่นํ้าลี้  ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน พบว่าคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์พอใช้

ท้ัง 4 สถานี คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง 8     ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําลี้ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 (ครั้งท่ี 1/2554) 
 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

LE01 7.8 0.52 16,000 2,200 3 - 

LE02 9.0 0.93 9,000 170 3 - 

LE03 7.8 0.70 16,000 500 3 - 

LE04 7.8 0.66 16,000 1,700 3 - 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0   

 จากตาราง สรุปคุณภาพน้ําได้ดังนี้ 
 แม่น้ําลี้บริเวณสะพานบ้านต้นผึ้ง ต.หนองล่อง ก่ิง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน ถึง บริเวณสะพานบ้าน
ใหม่ศิวิไล อ.ลี้ จ.ลําพูน คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่า
เชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูล



โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด้์านส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1-4                                                                                            2 - 23 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 7.8-9.0  มิลลิกรัมต่อลิตร  
ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง   0.52-0.93   มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีค่าอยู่ในช่วง 9,000 – 16,000 MPN/100 ml  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล
โคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง  170-2,200  MPN/100 ml   

 สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําลี้โดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 
แม่น้ําแม่แตง 
 น้ําแม่แตงเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําปิงตอนบน ต้นกําเนิดมาจาก
ดอยถ้วยในเขตอําเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ ไหลผ่านอําเภอเชียงดาว และ
อําเภอแม่แตงไปลงแม่น้ําปิงท่ีตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง รวมมีความ
ยาวลําน้ํา 154 กิโลเมตร จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่แตง เม่ือ
วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 จํานวน 
1 สถานี ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ํา ตําบลสันมหาพน อ.แม่แตง  จ.
เชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้  

สภาพน้ําแม่แตงน้ําจะมีสีน้ําตาล มีความลึกประมาณ  0.4 เมตร น้ําไหลผ่านเขตชุมชน และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตร จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นสรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิอากาศ มีค่า 36.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํามี
ค่า 25.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง มีค่า 7.7 ความขุ่นมีค่า 30.1 หน่วยเอ็นทียู ค่าการนําไฟฟ้ามีค่า 124.4 

µs/cm ความเค็มมีค่า 0.0 ppt   
    จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําแม่แตง บริเวณสะพานตําบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุง
คุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีสําคัญได้แก่  
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์อยู่ใน
เกณฑ์ดี มีค่า 0.64 มิลลิกรัมต่อลิตร  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า 3,000 MPN/100ml 
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีค่า 2,400 MPN/100ml 

สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําลี้โดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ตาราง  9   ผลคุณภาพน้ําแม่น้ําแม่แตง 
คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 

สถานี 
DO BOD TCB FCB NH3 

เกณฑ์
คุณภาพน้ํา 

ปัญหาคุณภาพ
น้ําท่ีสําคัญ 

MT01 7.5 0.64 3,000 2,400 0.11 2 BOD 
มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 
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2.1.3 ลุ่มนํ้าวัง   (Wang Basin)    

 

ภาพ 6  แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําพ้ืนท่ีลุ่มน้ําวัง 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ลุ่มน้ําวังเกิดจากต้นน้ําในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลําปาง เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ซ่ึงอยู่ทาง
ภาคเหนือของประเทศ โดยต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาผีปันน้ําให้การระบายน้ําจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ไหลลงไปเก็บกักไว้ในเข่ือน ก่ิวลมแล้วจึงไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดลําปางไปรวมกับแม่น้ําปิงในเขต
จังหวัดตากกลายเป็นแม่น้ําปิง ลุ่มน้ําวังมีขนาดพ้ืนท่ีลุ่มนประมาณ 10,792 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นลุ่มน้ําท่ีมีขนาด
เล็กท่ีสุดในบรรดาแควปิง วัง ยม และน่าน ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง และตาก ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ ได้แก่ 
แม่น้ําวัง น้ําแม่สวย น้ําแม่ตุ๋ย น้ําแม่จาง และน้ําแม่ตํ่า อ่างเก็บน้ําท่ีสําคัญ คือ เข่ือนก่ิวลม ปริมาณ น้ําฝนเฉลี่ยต่อ
ปีประมาณ 1,070 มิลลิเมตร มีประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 737,700 คน การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็น 
ป่าไม้ร้อยละ 71.3 พืชไร่ร้อยละ 13.8 และนาข้าวร้อยละ 9.2 

 1. แม่นํ้าวัง  
ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่โดยรอบแม่น้ําวังที่ไหลผ่านจังหวัดลาํปาง เปน็

พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนกระจายไม่หนาแน่น พอไหลผ่านตัวอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง ทั้งสองฝั่งเป็นเขตชุมชนหนาแน่นและร้านอาหารริมน้ํา  สว่นบริเวณ
ปลายน้ํา ได้แก่ สถานีบริเวณ อําเภอสบปราบ และ อําเภอ เถิน สภาพโดยรอบจะ
เป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม ลักษณะของลําน้ําโดยทั่วไปพบว่า การไหล
ของน้ําช้า  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน พบว่าโดยส่วน
ใหญ่คุณภาพน้ําจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี มีแต่เฉพาะที่บริเวณ ฝายยาง เทศบาลนครลําปาง (WA4.1) และ สะพานเสตุวารี 

ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง(WA5.1)ยังตรวจพบปริมาณการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูง
เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในบริเวณทั้งสองจุดเป็นเขตชุมชนหนาแน่น อีกทั้งมีร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ํา
เป็นจํานวนมาก และมีการปล่อยสิ่งปฎิกูลและน้ําเสียที่ไม่ผ่านการบําบัดลงสู่ ลําแหล่งน้ําโดยตรง จึงส่งผลให้มีการปนเปือ้น
สูงในบริเวณดังกล่าว   
ตาราง 10    ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําที่สําคัญของแม่น้ําวัง 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NH3 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 
WA 02 8.6 1.9 300 80 0.2 พอใช้ - 
WA 03 12 0.9 110 40 0.2 ดี - 
WA3.1 8.5 1 1,700 130 0.3 ดี - 
WA 4.1 7.8 3.8 > 16,000 5,000 0.3 เสื่อมโทรม TCB,FCB 
WA 5.1 7.8 1.8 > 16,000 > 16,000 0.2 เสื่อมโทรม TCB,FCB 
WA 06 7.7 1 16,000 500 0.3 พอใช้ - 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 
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แม่น้ําจาง 

ลักษณะพื้นที่โดยรอบทั่วไป เป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณ
ที่จุดเก็บตัวอย่างน้ําเป็นฝายเพื่อการชลประทานขนาดเล็ก  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน พบว่า คุณภาพน้ําของแม่น้ําจาง ส่วนใหญ่จัดว่าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดี สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ การประมง การว่ายน้ํา
และกีฬาทางน้ํา สําหรับใช้อุปโภคบริโภค ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน ส่วนบริเวณฝายบ้านวังพร้าว อําเภอเกาะคา และลําน้ําท้ายอ่างเก็บน้ําแม่
เมาะ อําเภอแม่เมาะ ตรวจพบคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเนื่องจากมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีสูงเกิน
มาตรฐาน  

ตาราง 11   ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้าํที่สาํคัญของแม่น้ําจาง 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NH3 

เกณฑ์
คุณภาพน้ํา 

ปัญหาคุณภาพ
น้ําท่ีสําคัญ 

JA01 6.0 1.5 300 300 0.3 ดี - 
JA02 6.5 1.4 300 300 ND ดี - 
JA03 6.1 2.0 1,700 110 ND พอใช้ - 
JA04 5.4 2.9 500 < 20 0.05 เสื่อมโทรม BOD 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 

 



โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด้์านส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1-4                                                                                            2 - 27 

2.1.4 ลุ่มนํ้ายม   (Yom Basin) 

 

ภาพ 7  แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําพ้ืนท่ีลุ่มน้ํายม 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
แม่น้ํายม เป็นแม่น้ําท่ีมีต้นกําเนิดอยู่ในป่าดงดิบสูงชันสลับซับซ้อนบนเทือกเขาผีปันน้ําและเทือกเขาแดน

ลาว ซ่ึงอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่ มีความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร กระแสน้ําไหลผ่านท่ีราบสูง
ของจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ไปบรรจบกับแม่น้ําน่านท่ีอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อน
แม่น้ําน่านจะไปรวมกับแม่น้ําปิง ท่ีปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําสาย
สําคัญของพ้ืนท่ีราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย 

สภาพโครงสร้างทางน้ําของแม่น้ํายมมีลักษณะแบบก่ิงไม้ ประกอบด้วยลําน้ําสาขา 77 สาย ระดับน้ําสูงสุด
ในฤดูฝน ลดลงเม่ือถึงฤดูหนาว และตํ่าสุดในฤดูร้อน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ขนาดพ้ืนท่ี ลุ่มน้ําประมาณ 23,616 ตารางกิโลเมตร ให้การระบายน้ํา
จากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลผ่าน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาเป็นพ้ืนท่ีราบ
น้ําท่วมถึงเป็นส่วนใหญ่แล้วไหลผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิจิตร ไปรวมกับแม่น้ําน่าน ท่ีจังหวัดนครสวรรค์เกิดเป็น
แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ํายมตอนล่าง คือ บริเวณใต้จังหวัดสุโขทัยลงมา จึงมีการใช้พ้ืนท่ีทํา การเกษตร
โดยปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ ได้แก่ แม่น้ํายม แม่น้ําควน น้ําป้ี แม่น้ํางาว น้ําแม่คํามี น้ําแม่ต้า ห้วย
แม่สิน น้ําแม่หมอก และน้ําแม่รําพัน ความยาวของลําน้ําประมาณ 1,340 กิโลเมตร(รวมทุกลําน้ํา) ลุ่มน้ํานี้ไม่มี
แหล่งเก็บน้ําขนาดใหญ่มีแต่ แหล่งเก็บน้ําขนาดกลาง ได้แก่ อ่างเก็บน้ําแม่สอง อ่างเก็บน้ําแม่หมอก และอ่างเก็บ
น้ําห้วยท่าแพ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100 มิลลิเมตร มีประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 1,752,780 
คน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ร้อยละ 44 นาข้าวร้อยละ 35.9 และเป็นพืชไร่ร้อยละ 14.8  
 
แม่น้ํายม 

 

  แม่น้ํายมมีจุดตรวจสอบท้ังหมด 4 สถานี ในพ้ืนท่ี จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 สถานี และจังหวัดพิจิตร 
จํานวน 3 สถานี เริ่มต้ังแต่บริเวณสะพานแม่น้ํายม เทศบาลตําบลบางระกํา  อ.บางระกํา  จ.พิษณุโลก  ไปจนถึง
สะพานโพทะเล  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร  จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 (ครั้งท่ี 
1/54) แหล่งน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก และเม่ือเทียบกับปี 2553 พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ําโดยรวมดีข้ึน 
เนื่องจากพบว่าคุณภาพน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากขยับข้ึนไปอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 25 จากปี 2553 จาก
ท่ีเสื่อมโทรมมากถึงร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 75 ในปี 2554 
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ตาราง 12   ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้าํที่สาํคัญของแม่น้ํายม 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NH3 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

YO01 3.0 4.6 300 300 0.31 เส่ือมโทรมมาก BOD 
YO02 3.2 4.6 170 50 0.36 เส่ือมโทรมมาก BOD 
YO03 2.4 3.4 2,800 1,700 0.34 เสื่อมโทรม BOD 
YO04 3.8 4.6 800 500 0.45 เส่ือมโทรมมาก BOD 
YO05 8.1 2.0 9,000 800 0.2 พอใช้ - 
YO06 8.6 1.6 700 70 0.2 พอใช้ - 
YO07 7.4 1.9 9,000 500 0.4 พอใช้ - 
YO08 8.1 2.6 230 20 0.4 เสื่อมโทรม BOD 
YO8.1 9.2 1.6 500 < 20 0.3 พอใช้ - 
YO09 8.5 9.0 500 80 0.1 เส่ือมโทรมมาก BOD 
YO9.1 8.0 1.1 3,000 800 0.2 ดี - 
YO10 7.2 1.4 800 230 0.3 ดี - 
YO11 7.6 9.1 260 40 0.2 เส่ือมโทรมมาก BOD 
YO12 6.6 2.0 500 80 0.1 พอใช้ - 
YO13 8.5 0.7 230 80 0.2 ดี - 
YO14 8.8 1.0 5,000 500 0.2 ดี - 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 

 

พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ BOD เนื่องมาจากน้ําท้ิงชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ไหลลงสู่แม่น้ํายม และจากการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 
แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) และสารหนู (As)  พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานฯ  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน พบว่าแม่น้ํายมจัดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 จํานวน 1 สถานี  คือ YO03 สะพานบ้านสามง่าม ต.สามง่าม 
อ.สามง่าม จ.พิจิตร สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทําการ
ฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน และประเภทที่ 5 จํานวน 3 สถานี สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ําเพื่อ  การคมนาคม ได้แก่  ความสกปรกในรูปบีโอดี  ได้แก่สถานี YO01 สะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.
พิจิตร YO02 วัดท่าบัวทอง ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร และ YO04 สะพานแม่น้ํายมเทศบาลตําบลบาง
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ระกํา  อ.บางระกํา  จ.พิษณุโลก โดยมีพารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคือความสกปรกในรูปบีโอดี มีค่าเท่ากับ 4.6 ,4.6 
และ 4.6 mg/l ตามลําดับ (มาตรฐานฯ ความสกปรกในรูปบีโอดี ประเภทท่ี 4  กําหนดให้มีค่าอยู่ในช่วง 2.0-4.0 
mg/l)  และเม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําโดยวิธี Water  Quality  Index (WQI)  พบว่าคุณภาพน้ําแม่น้ํายมจัดอยู่ใน
เกณฑ์ เสื่อมโทรมทุกสถานี 

แม่น้ําพิจิตร 

  แม่น้ําพิจิตร มีจุดตรวจสอบท้ังหมด 5 สถานี ในพ้ืนท่ี จังหวัดิจพิจิตร ตั้งแต่บริเวณบ้านเกาะลาว  ม.6  
ต.คลองคเชนทร์  อ.เมือง  จ.พิจิตร  ไปจนถึง วัดหิรัญญาราม   ต.บางคลาน  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  จากจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกล่าว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 (ครั้งท่ี 1/54) แหล่งน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
และเสื่อมโทรมมาก และเม่ือเทียบกับปี 2553 พบว่า เกณฑ์คุณภาพดีข้ึน จากเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 80 เหลือร้อย
ละ  20 ในปี 2554 

พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD และ FCB  เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สอง
ฝั่งแม่น้ําหลายชุมชน ทําให้เกิดสะสมสิ ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู ่แหล่งน้ํา ดังกล่าว 
ประกอบกับสภาพของแม่น้ําพิจิตร มีสภาพนิ่ง  ไม่ไหล  ต้ืนเขิน  และจากการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 8 
พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) 
และสารหนู (As)  พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานฯ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินพบว่าแม่น้ําพิจิตร จัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 จํานวน 4 สถานี  ได้แก่ สถานี PJ02 บ้านท่าบัว ม.6 ต.
ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร PJ03 บ้านย่านขาด ม.3 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร PJ04 บ้านเมืองเก่า ต.
เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร และ PJ05 บ้านเกาะลาว ม.6 ต.คลองคเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร  สามารถใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทําการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็น
พิเศษก่อน และประเภทท่ี  5 จํานวน 1 สถานี  คือ PJ01 สะพานวัดหิรัญญาราม ต.บางคลาน อ.บางมูลนาก 
สามารถใช้ประโยชน์ เพ่ือการคมนาคม มีพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาได้แก่  ความสกปรกในรูปบีโอดี  มีค่าเท่ากับ 
4.6 mg/l  (มาตรฐานฯ ความสกปรกในรูปบีโอดี ประเภทท่ี 4  กําหนดให้มีค่าอยู่ในช่วง 2.0-4.0 mg/l)    และ
ค่าฟี-คอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  5,000 MPN/100ml (มาตรฐานฯ  กําหนดมีค่ามากกว่า 4,000 MPN/100ml 
จัดเป็นแหล่งน้ําประเภทท่ี  4)  ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากการชะล้างตะกอนสิ่งสกปรกจากพ้ืนท่ีชุมชนลงสู่แหล่งน้ํา
ดังกล่าว สําหรับผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในแม่น้ําพิจิตร 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 
แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) และสารหนู (As)  พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานฯ 
เม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําโดยวิธี Water  Quality  Index (WQI)  พบว่าคุณภาพน้ําแม่น้ําพิจิตรจัดอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ จํานวน 1 สถานี คือ สถานี PJ05 และ เสื่อมโทรม จํานวน 4 สถานี คือ สถานี PJ01 ถึง PJ04 
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2.1.5 ลุ่มนํ้ากก   (Kok Basin)    

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ลุ่มน้ํากกอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เกิดจากต้นน้ําทางทิศเหนือ
เมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศสหภาพพม่า ลําน้ําไหล ผ่านเมืองกกและเมืองสาด 
เข้าเขตแดนประเทศไทยท่ีช่องน้ําแม่กก อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  และ
ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน อําเภอแม่อายแล้วเข้าเขตจังหวัดเชียงรายผ่าน
อําเภอแม่จันและอําเภอเมืองโดยไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน
อําเภอ เชียงแสนและไหลลงแม่น้ําโขงขนาดพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 7,895 ตาราง
กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ น้ําแม่ฝาง น้ําแม่ลาว น้ําแม่สวย และน้ําแม่กกตอนล่าง ลุ่มน้ํานี้ไม่มีแหล่งเก็บ
น้ําขนาดใหญ่มีแต่แหล่งเก็บน้ําขนาดกลาง คือ ฝายแม่ลาว ซ่ึงเป็นฝายให้ น้ําแก่พ้ืนท่ีชลประทาน มีประชากรใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 410,700 คน การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นป่าไม่ร้อยละ 62.7 พืชไร่ร้อยละ 21.4 นา
ข้าวร้อยละ 13.8 ท่ีลุ่มและทุ่งหญ้าร้อยละ 0.3 แหล่งน้ําร้อยละ 0.3 และเมืองร้อยละ 0.3 

แม่น้ํากก  

  แม่น้ํากกมีต้นกําเนิดจากประเทศพม่า  ไหลผ่านอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่จัน อําเภอเมือง 
อําเภอเวียงชัย   อําเภอพญาเม็งราย    จังหวัดเชียงราย และไหลลงแม่น้ําโขงท่ี อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   
แม่น้ํากก เป็นเส้นทางน้ําสายสําคัญ ท่ีก่อให้เกิดชุมชนและศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ํามากมายเนื่องจาก  แม่น้ํากก
มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ปลานานาชนิด และเป็นเส้นเลือดท่ีใช้หล่อเลี้ยงพ้ืนท่ีเกษตรต้ังแต่  อําเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่จนไปถึงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรวมระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร   มีลําน้ําสาขาท่ี
สําคัญคือ แม่น้ําฝาง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่กก เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 โดยสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 จํานวน 4 สถานี สรุปได้ดังนี้  
 สภาพน้ําแม่กกโดยท่ัวไปมีความลึก 2.0-3.0  เมตร น้ําจะเป็นสีน้ําตาล   โดยท่ัวไปน้ําจะไหลผ่านพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร ยกเว้นท่ีบริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวงมีท่าเรือเม่ียงราย สําหรับบริการนักท่องเท่ียว และบริเวณ
สะพานเหนือเมืองท่ีมีร้านอาหาร  จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นในภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิอากาศ 
มีค่าอยู่ในช่วง 20.0-30.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 21.0-27.7 องศาเซลเซียส  ความเป็นกรด-ด่าง 
มีค่าอยู่ในช่วง  7.5-8.4 ความขุ่นมีค่าอยู่ระหว่าง  47.0-64.0 หน่วยเอ็นทียู    ค่าการนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง  
93.1-100.6 цs/cm   ความเค็มมีค่าอยู่ในช่วง  0.0  ppt 
 จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ํากกจํานวน 4 สถานี พบอยู่ในเกณฑ์ดี 3 สถานี คิดเป็นร้อยละ 75  
และอยู่ในเกณฑ์พอใช้  1 สถานี  คิดเป็นร้อยละ  25 รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง  13   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ํากก เดือน สิงหาคม 2553 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

KK01 7.0 0.60 1,300 300 2 - 

KK02 6.8 0.24 1,300 500 2 - 

KK03 7.4 0.42 5,000 900 2 - 

KK04 7.3 0.37 5,000 2,200 3 - 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0   

  จากตาราง สรุปได้ดังนี้ 

  1)  แม่น้ํากกบริเวณสะพานแม่น้ํากก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถึง บริเวณสะพานเหนือเมือง
เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนําน้ํามาใช้
เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ํา
โดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการอนุรักษ์สัตว์น้ํา การประมง การเกษตร
และการอุตสาหกรรม  ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ  ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํามี
ค่าอยู่ในช่วง  6.8-7.4  มิลลิกรัมต่อลิตร   ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์
มีค่าอยู่ในช่วง  0.24-0.60   มิลลิกรัมต่อลิตร   แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ท้ังหมดมีค่าอยู่ในช่วง 1,300-5,000 MPN/100 ml  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่าอยู่ในช่วง 300-900  
MPN/100ml  

 2)  แม่น้ํากกบริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย  คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถนํา
น้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ใน
การเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีสําคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่
ในเกณฑ์ดีมีค่า 0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า 7.3  มิลลิกรัมต่อลิตร 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า 5,000  MPN/100ml  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้มีค่า 2,200  MPN/100ml    

 สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ํากกโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้ 
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แม่นํ้าฝาง 

 แม่น้ําฝางเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ํากกมีต้นน้ําอยู่บริเวณดอยขุน
ห้วยฝางและดอยหัวโทซ่ึงอยู่ตอนใต้ของพ้ืนท่ีก่ิงอําเภอไชยปราการ ไหลผ่าน
อําเภอไชยปราการ  ฝาง แม่อาย และไหลลงสู่แม่น้ํากกท่ีตําบลท่าตอน อ.แม่
อาย จ.เชียงใหม่ มีความยาวลําน้ําประมาณ 70 กม. มีพ้ืนท่ี 1,948.5 ตาราง
กิโลเมตร  มีปริมาณน้ําท่าโดยเฉลี่ยประมาณ 860 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําฝาง เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 จํานวน 2 สถานี สรุปได้ดังนี้ 

สภาพน้ําฝางโดยท่ัวไปจะมีสีน้ําตาล มีความลึก 0.6-1.2 เมตร น้ําจะไหลผ่านพ้ืนท่ีทางการเกษตรและ
ชุมชน จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นในภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิอากาศมีค่ามีค่าอยู่ในช่วง  25.0-
30.0 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิน้ํามีค่า  24.0  องศาเซลเซียส   ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.9-8.1  ความ
ขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 65.1-332.0 หน่วยเอ็นทียู และค่าการนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง 142.8-440.0 us/cm ความเค็มมี
ค่าอยู่ในช่วง 0.0  ppt   

  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําฝางจํานวน 2 สถานี พบคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 1 สถานี คิด
เป็นร้อยละ 50  และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 1 สถานี คิดเป็นร้อยละ 50 รายละเอียดดังตาราง 
ตาราง  14   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําฝาง  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

FA01 7.3 0.6 16,000 2,800 3 - 
FA02 6.8 1.0 22,000 1,100 4 TCB 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 - - 
 
 จากตาราง สรุปได้ดังนี้  

1) แม่น้ําฝาง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ํา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน 
นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีสําคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า  7.3  
มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่า 16,000  
MPN/100ml  และ 2,800 MPN/100 ml  ตามลําดับ   

2) แม่น้ําฝางบริเวณสะพานข้ามแม่น้ํา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ คุณภาพน้ําอยู่
ในเกณฑ์เสื่อมโทรม สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม หากนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคต้องผ่านการ
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ฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษ ดัชนีบ่งชี้ท่ีสําคัญ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดมีค่า  
22,000  MPN/100 ml  ข้อมูลคุณภาพน้ําอ่ืนท่ีสําคัญ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีใช้มีค่า 6.8  
มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า 1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่า 1,100  MPN/100 ml 

  สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําฝางโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทรม ปัญหาหลัก มาจากการปนเป้ือน
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 

 

ภาพ  8  แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําลุ่มน้ํากก 
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2.1.6 ลุ่มนํ้าสาละวิน   (Salawin Basin)    

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ลุ่มน้ําสาละวินอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เกิดจากต้นน้ําในประเทศทิเบตและไหลผ่านประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า ผ่านประเทศไทย ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดตาก ซ่ึงจะไหล รวมกับแม่น้ําเมยแล้วไหลลงทะเลอันดามันท่ีเมือง Moulmein ประเทศพม่า มีขนาดพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ําประมาณ 19,120 ตารางกิโลเมตร ให้การระบายน้ําจากทิศเหนือลงสู่ทางทิศใต้ มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ น้ํา
แม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น้ําของน้ําแม่ปายตอนล่าง แม่สะมาด น้ําแม่สะริน แม่น้ํายวมตอนบน น้ําแม่ลาหลวง 
น้ําแม่ยวมตอนล่าง น้ําแม่สะเรียง น้ําแม่ริด น้ําแม่เงา น้ําแม่สาละวินตอนบน น้ําแม่เงาะ น้ําแม่เมยตอนบน ห้วยแม่
ละเมา และน้ําแม่เมยตอนล่าง ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,250 มิลลิเมตร มีประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ประมาณ 497,460 คน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ร้อยละ 76.3 พืชไร่ร้อยละ 7.12 และนาข้าวร้อยละ 1.26  

แม่น้ําปาย 

 มีต้นกําเนิดมาจากบริเวณรอยต่อของทิวเขาถนนธงชัยบรรจบกับทิวเขาแดนลาว ในเขตอําเภอปาย ไหล
ผ่านอําเภอปาย อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปลงแม่น้ําสาละวินในเขตประเทศพม่า มีความยาวประมาณ 135 
กิโลเมตร มีต้นกําเนิดมาจากบริเวณรอยต่อของทิวเขาถนนธงชัยบรรจบกับทิวเขาแดนลาว ในเขตอําเภอปาย ไหล
ผ่านอําเภอปาย อําเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปลงแม่น้ําสาละวินในเขตประเทศพม่า   มีความยาวประมาณ 
135 กิโลเมตร จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําปาย  เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 โดยสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 จํานวน 3 สถานี สรุปได้ดังนี้ คือ 

สภาพแม่น้ําปายโดยท่ัวไปน้ําจะมีสีน้ําตาล มีความลึก 1.0 เมตร ไหลผ่านพ้ืนท่ีทางการเกษตรและไหลเข้า
เขตชุมชนบริเวณหมวดการทางปางหมู อ.เมือง จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นในภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ 
อุณหภูมิอากาศ มีค่าอยู่ในช่วง 20.034.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 24.0-25.0 องศาเซลเซียส 
ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 8.1-8.5 ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง  16.6-40.7   หน่วยเอ็นทียู ค่าการนําไฟฟ้ามีค่า
อยู่ในช่วง 145.6-180.8 us/cm ความเค็มมีค่า  0.0  ppt   
       จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําปาย  พบคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ท้ัง 3 สถานี  คิดเป็นร้อยละ 
100  รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง  15  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา แม่น้ําปาย ธันวาคม 2553 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

PY01 7.4 0.86 17,000 800 3 - 
PY02 7.6 0.88 16,000 800 3 TCB 
PY03 7.4 0.39 16,000 270 3 - 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0   

  จากตาราง สรุปได้ดังนี้ 

  แม่น้ําปายบริเวณกรมวิชาการเกษตร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  
ถึง บริเวณสะพาน ถ.เชียงใหม่-ปาย กม.88-89 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค
ได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน 
นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้ํา
ท่ีสําคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมี
ค่าอยู่ในช่วง 0.39-0.88 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง  7.4-7.6  
มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 16,000-17,000  MPN/100ml  
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 270-800 MPN/100 ml      

 สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําปายโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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ภาพ  9  แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาละวิน 
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2.1.7 ลุ่มนํ้าโขงตอนบน   (Khong Basin)    

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ลุ่มน้ําโขงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ เกิดจากต้นน้ําในท่ีราบสูงทิเบตไหลผ่านตอนใต้ของประเทศจีน 
ตะวันออกของ ประเทศพม่า ไทย ลาว และกัมพูชา และไหลลงทะเลจีนใต้ท่ีทิศใต้ของประเทศเวียดนาม ใน
ประเทศไทยลุ่มน้ําโขงมีลําน้ําสาขาใน ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การระบายน้ําจากทางทิศเหนือลงสู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่านจังหวัดเชียงราย พะเยา แล้วไหลผ่านจังหวัดหนองคาย นครพนม และ 
มุกดาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบรรจบกับแม่น้ํามูลท่ีอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แล้วจึงไหล
ลงทะเลจีนใต้ ดังนั้นพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ลุ่มน้ําแม่โขง ในภาคเหนือ และลุ่มน้ํา
แม่โขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 57,428 ตารางกิโลเมตร อ่างเก็บน้ําท่ีสําคัญในลุ่ม
น้ํานี้ คือ เข่ือนลําน้ําอูน และเข่ือนห้วยหลวง   ประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 5,763,960 คน   การใช้ประโยชน์
ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นนาข้าวร้อยละ 38.6 เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ร้อยละ 28.7 พืชไร่ร้อยละ 23.5 และไม้ยืนต้นร้อยละ 5.1 

แม่น้ําฝาง 
 แม่น้ําฝางเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ํากกมีต้นน้ําอยู่บริเวณดอยขุนห้วยฝางและดอยหัวโทซ่ึงอยู่ตอนใต้ของ
พ้ืนท่ีก่ิงอําเภอไชยปราการ ไหลผ่านอําเภอไชยปราการ  ฝาง แม่อาย และไหลลงสู่แม่น้ํากกท่ีตําบลท่าตอน อ.แม่
อาย จ.เชียงใหม่ มีความยาวลําน้ําประมาณ 70 กม. มีพ้ืนท่ี 1,948.5 ตารางกิโลเมตร  มีปริมาณน้ําท่าโดยเฉลี่ย
ประมาณ 860 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําฝาง เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 จํานวน 2 สถานี สรุปได้ดังนี้ 

สภาพน้ําฝางโดยท่ัวไปจะมีสีน้ําตาล มีความลึก 0.6-1.2 เมตร น้ําจะไหลผ่านพ้ืนท่ีทางการเกษตรและ
ชุมชน จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นในภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิอากาศมีค่ามีค่าอยู่ในช่วง  25.0-
30.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํามีค่า 24.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.9-8.1  ความขุ่นมี
ค่าอยู่ในช่วง 65.1-332.0 หน่วยเอ็นทียู และค่าการนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง 142.8-440.0 us/cm ความเค็มมีค่าอยู่
ในช่วง 0.0  ppt   

  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําฝางจํานวน 2 สถานี พบคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 1 สถานี คิด
เป็นร้อยละ 50  และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 1 สถานี คิดเป็นร้อยละ 50 รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง  16   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําฝาง  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

FA01 7.3 0.6 16,000 2,800 3  
FA02 6.8 1.0 22,000 1,100 4 TCB 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 - - 
 จากตาราง สรุปได้ดังนี้  
  1. แม่น้ําฝาง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ํา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้  สามารถนํา
น้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ใน
การเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีสําคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่
ในเกณฑ์ดีมีค่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า  7.3  มิลลิกรัมต่อลิตร 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่า 16,000  MPN/100ml  
และ 2,800 MPN/100 ml  ตามลําดับ   
  2. แม่น้ําฝางบริเวณสะพานข้ามแม่น้ํา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม หากนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
และปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษ ดัชนีบ่งชี้ท่ีสําคัญ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดมีค่า  22,000  
MPN/100 ml  ข้อมูลคุณภาพน้ําอ่ืนท่ีสําคัญ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีใช้มีค่า 6.8  
มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า 1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่า 1,100  MPN/100 ml 
  สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําฝางโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทรม ปัญหาหลัก มาจากการ
ปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด  

 

แม่น้ําอิง  
  แม่น้ําอิงเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําโขงมีต้นกําเนิดระหว่างง่ามเขาตอนเหนือของเทือกเขาผีปันน้ําตอนกลาง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ไหลไปรวมกับแม่น้ําลาวท่ี อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย แล้วไหลไปลงแม่น้ําโขงตรงจุดท่ีเรียกว่า “สบอิง” ท่ีบ้านปากอิงล่าง ต.ศรีดอนชัย  อ.เชียงของ จ.
เชียงราย รวมระยะทางท้ังสิ้น 240 กิโลเมตร จากการติดตามตรวจสอบแม่น้ําอิง  จากอําเภอพญาเม็งราย ถึง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี  8 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 รวม 2 สถานี 
สรุปได้ดังนี้ 
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สภาพน้ําอิงโดยท่ัวไปน้ํามีสีน้ําตาล  มีความลึก 0.5-1.0 เมตร โดยท่ัวไปน้ําจะไหลผ่านพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
นอกจากนี้บริเวณสะพานแม่น้ําอิง อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย มีฝายแม้ว จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นใน
ภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิอากาศมีค่าอยู่ในช่วง 21.0-23.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง  24.0-
24.2  องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.8-8.3 ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 16.3-62.0 หน่วยเอ็นทียู 
ค่าการนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง 94.3-98.4  us/cm  ความเค็มมีค่า 0.0 ppt          

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําอิง พบคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี 1 สถานี  คิดเป็นร้อยละ 50 และอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ 1 สถานี คิดเป็นร้อยละ 50  รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง 17   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําอิง  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.2553 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

EI01 7.0 1.18 5,000 600 2 - 

EI02 7.0 0.98 9,000 800 3 - 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0   

  จากตาราง สรุปได้ดังนี้  
 1)  บริเวณ สะพาน บ.ศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย  คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน 
นอกจากนี้ยังใช้ในการอนุรักษ์สัตว์น้ํา การประมง การเกษตรและการอุตสาหกรรม  ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีสําคัญ  
ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํามีค่า  7.0  มิลลิกรัมต่อลิตร   ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์มีค่า 1.18   มิลลิกรัม
ต่อลิตร   แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดมีค่า 5,000 MPN/100 ml  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่า  
600  MPN/100ml  

2) แม่น้ําอิงบริเวณสะพานสะพานแม่น้ําอิง ต.เม็งราย  อ.พญาเม็งราย  จ.  คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน 
นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีสําคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า 0.98 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า  7.0  
มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่า 9,000  MPN/100ml  และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดี 800 MPN/100 ml     
 สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําอิงอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้  
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นํ้าแม่จัน   
 เป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําโขงต้นน้ําเกิดจากสันปันน้ําในตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง            
น้ําไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ผ่านท่ีราบบริเวณอําเภอแม่จันไปบรรจบกับน้ําแม่คําท่ีบ้านร่องกลางใน
ตําบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงรายแล้วจึงไหลลงสู่แม่น้ําโขงท่ีบ้านสบคํา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่
จันเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 จํานวน 2 สถานี สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ คือ 

สภาพน้ําแม่จันโดยท่ัวไปน้ํามีสีน้ําตาล มีความลึก 0.3-1.0 เมตร น้ําจะไหลผ่านพ้ืนท่ีทางการเกษตรและ
แหล่งท่องเท่ียว (โป่งน้ําร้อนป่าตึง) บริเวณ อบต.ป่าตึง และไหลผ่านเขตชุมชน และร้านอาหารบริเวณตลาดแม่จัน   
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองต้นในภาคสนามสรุปได้ดังนี้อุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วง 25.0-27.0 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 25.9-26.7 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.4-7.5  ความขุ่นมีค่าอยู่
ในช่วง 21.7-36.6 หน่วยเอ็นทียู  ค่าการนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง 70.8-71.4 us/cm ความเค็มมีค่า 0.0  ppt.           

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่จัน พบคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ท้ัง 2  สถานีคิดเป็นร้อยละ  100 
รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง  18    ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่จัน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

MJ01 6.6 0.74 9,000 3,000 3  
MJ02 6.9 0.61 9,000 800 3 TCB 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0   

 จากตาราง สรุปได้ดังนี้  

 น้ําแม่จันบริเวณหน้า อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  และบริเวณตลาดแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุง
คุณภาพน้ําโดยท่ัวไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีสําคัญได้แก่ 
ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 0.61-0.74 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง  6.6-6.9  มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้มีค่า 9,000  MPN/100ml  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 
800-3,000 MPN/100 ml       
 สรุปคุณภาพน้ําแม่จันอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 



โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด้์านส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1-4                                                                                            2 - 42 

กว๊านพะเยา  
สภาพพื้นที่โดยรอบกว๊านทั่วไป เป็นชุมชนหนาแน่น มีร้านอาหารตั้งอยู่ริมกว๊าน ไปจนถึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  

การใช้ประโยชน์ลําน้ําเป็นเป็นไปเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และประมง สภาพแหล่งน้ําเป็นน้ํานิ่ง  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน พบว่า คุณภาพ

น้ําของกว๊านพะเยา จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมทุกสถานี โดยดัชนีชี้วัดที่สําคัญที่มีค่าเกินมาตรฐาน คือ ความสกปรกในรูปบี
โอดี  และค่าออกซิเจนละลายน้ํา การที่ค่าความสกปรกในรูปบีโอดีที่มีค่าสูงจนเกินมาตรฐานนั้น แสดงให้เห็นถึงปริมาณ
สารอินทรีย์ในกว๊านพะเยาที่มีปริมาณมาก จนทําให้จุลินทรีย์มีความต้องการใช้ออกซิเจนในกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในแหล่งน้ําสูง ส่วนการที่สารอินทรีย์มีปริมาณมากในกว๊านพะเยานั้น อาจมาจากการชะล้างสิ่งปฎิกูลจาก
ชุมชน หรือสิ่ง ปฎิกูลจากการเลี้ยงสัตว์ลงสู่แหล่งน้ําโดยตรง โดยไม่ผ่านการบําบัด นอกจากนี้ยังมาจากการที่มีพืชน้ําใน
กว๊านเป็นจํานวนมาก เม่ือตายลงจึงเป็นแหล่งของสารอินทรีย์  
 
ตาราง  19    ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําที่สาํคัญของกว๊านพะเยา 
 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NH3 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

KP01 2.6 2.5 300 < 20 0.4 เสื่อมโทรม DO,BOD 
KP05 4.9 3.6 1,700 < 20 0.4 เสื่อมโทรม BOD 
KP06 4.9 3.4 1,700 140 0.5 เสื่อมโทรม BOD 
KP07 3.8 1.6 110 < 20 0.2 เสื่อมโทรม DO 
KP09 7.9 3.8 40 < 20 0.2 เสื่อมโทรม BOD 
KP10 4.4 2.4 20 < 20 0.3 เสื่อมโทรม BOD 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 

 



โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด้์านส่ิงแวดล้อมพ้ืนที่ภาคเหนือ  ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1-4                                                                                            2 - 43 

 
 

ภาพ     แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตอนบน 
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2.1.8 ลุ่มนํ้าสะแกกรัง   (Sa Kae Krang Basin)    

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ลุ่มน้ําสะแกกรัง เป็นลุ่มน้ําซ่ึงอยู่ทางภาคกลางของประเทศ เกิดจากพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารท่ีเป็นเทือกเขาทาง

ภาคเหนือของ ประเทศไทยระหว่างจังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร และนครสวรรค์ ให้การระบายน้ําจากทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันออก โดยไหลจากอําเภอแม่วงก์และอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ไปรวมกับ
คลองโพธิ์ท่ีอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี แล้ว ไหลไปรวมกับห้วยทับเสลาท่ีอําเภอทัพทัน  ต่อจากนั้นไหล
ไปรวมกับแม่น้ําเจ้าพระยา ท่ีอําเภอโกรกพระ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดพ้ืน ท่ีลุ่มน้ําประมาณ 5,202 ตารางกิโลเมตร 
มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ น้ําแม่วงก์ คลองโพธิ์ ห้วยทับเสลา และแม่น้ําสะแกกรังตอนล่าง อ่างเก็บน้ําท่ีสําคัญ คือ 
เข่ือนทับเสลา สภาพพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสะแกกรังบริเวณต้นน้ําลําธารมีความลาดชันค่อนข้างสูงแล้วจึงลดความลาด ชันลง
ตอนปลายของลําน้ําจึงทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมประจําทุกปีในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,135 
มิลลิเมตร มีประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 428,000 คน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นนาข้าวร้อยละ 33.6 พืชไร่ร้อยละ 
29.9 ป่าไม้ร้อยละ 29 ท่ีลุ่ม และทุ่งหญ้าร้อยละ 6.3 ไม้ยืนต้นร้อยละ 0.6 พ้ืนท่ีชุมชนร้อยละ 0.4 และแหล่งน้ํา
ร้อยละ 0.2 

แม่น้ําสะแกกรัง 
แม่น้ําสะแกกรังครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานี  บางส่วนของจังหวัดนครสวรรค์  และ

จังหวัดกําแพงเพชร   จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้ําสะแกกรังจํานวน  7 สถานี    พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมม (ประเภทท่ี 4) ร้อยละ 71.43 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (ประเภทท่ี 5)  ร้อยละ 28.57  
โดยมีพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาสําคัญ คือ  ความสกปรกในรูปบีโอดี  การปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มฟิคัลโคลิฟอร์ม 
และ การปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 

ตาราง  20   ผลคุณภาพน้ําแม่น้ําสะแกกรัง 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NO3-N 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 
SA01 2.7 2.7 13000 13000 0.45 เสื่อมโทรม DO,BOD,FCB 

SA02 4.3 2.8 11000 3000 0.39 เสื่อมโทรม BOD 

SA03 5.2 5.2 900 900 0.45 พอใช้ BOD 

SA04 5.2 3.2 1300 1300 0.45 เสื่อมโทรม BOD 

SA05 4.0 4.8 17000 3000 0.45 เสื่อมโทรม BOD 

SA06 4.6 2.5 24000 13000 0.45 เสื่อมโทรม BOD,TCB,FCB 

SA07 4.9 2.5 1100 400 0.36 เสื่อมโทรม BOD 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 
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ภาพ  10  แผนท่ีแสดงคุณภาพน้ําพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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2.1.9 ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบน   (Chao Phraya Basin)    

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ลุ่มน้ําเจ้าพระยา เป็นลุ่มน้ําท่ีเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ําปิง วัง ยม และน่านท่ีไหลมาบรรจบกันท่ีอําเภอ
ปากน้ําโพ จังหวัด นครสวรรค์ แล้วไหลผ่านพ้ืนท่ีราบภาคกลางและไหลลงสู่อ่าวไทย มีแม่น้ําสะแกกรังไหลมา
บรรจบท่ีอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนคร สวรรค์ เม่ือไหลผ่านจังหวัดชัยนาทจะบรรจบกับแม่น้ําท่าจีนและมีแม่น้ํา
น้อยไหลมาบรรจบท่ีเขตอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท แม่น้ํา น้อยนี้จะไหลวกมาบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยาอีกท่ี
อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้จะมีแม่น้ําลพบุรีซ่ึงเชื่อมกับแม่น้ํา ป่าสักท่ีอําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไหลมาบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนคลองบางแก้วจะ ไหลมา
บรรจบแม่น้ําพระยาท่ีจังหวัดอ่างทอง ขนาดพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 21,725 ตารางกิโลเมตร ความยาวของลําน้ํารวม
ทุกลําน้ํา ประมาณ 612 กิโลเมตร ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ แม่น้ําเจ้าพระยาสายหลัก และบึงบรเพ็ด   อ่างเก็บน้ําท่ี
สําคัญของลุ่มน้ํานี้ คือ เข่ือน เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,490 มิลลิเมตร มี
ประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 11,710,970 คน การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นนาข้าวร้อยละ 61.8 พืชไร่
ร้อยละ 17.5 และไม้ยืนต้นร้อยละ 5.9 
 
แม่น้ําเจ้าพระยาตอนบน 

 

แม่น้ําเจ้าพระยาตอนบน เริ่มต้ังแต่พ้ืนท่ีตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ลงมาจนถึง
พ้ืนท่ี ตําบลท่าน้ําอ้อย อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์   จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้ําเจ้าพระยา
ตอนบน จํานวน  3  สถานี  พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้(ประเภทท่ี 3) ร้อยละ 66.67 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
(ประเภทท่ี 4) ร้อยละ 33.33 โดยมีพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาสําคัญ คือ  การปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มฟิคัลโคลิฟอร์ม   
ความสกปรกในรูปบีโอดี และค่าออกซิเจนละลายน้ํา   

ตาราง  21    ผลคุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาตอนบน 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NO3-N 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

CH30 3.6 2.1 1300 400 0.22 เสื่อมโทรม DO,BOD 
CH31 3.5 2.1 1300 200 0.45 เสื่อมโทรม DO,BOD 
CH32 4.3 1.9 5000 1400 0.45 พอใช้ DO,BOD,FCB 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 
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คลองบางประมุง 
คลองบางประมุงคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เนื่องมาจากโดยสภาพธรรมชาติคลองบางประมุง น้ํามี

สภาพนิ่งไหลค่อนข้างช้าประกอบกับในคลองมีวัชพืชน้ําเป็นจํานวนมาก อาทิเช่น ผักตบชวา เป็นสาเหตุให้ค่า
ออกซิเจนละลายน้ํามีค่าตํ่า  ท้ังนี้ในบริเวณสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา ยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว คือ ตลาดน้ําบาง
ประมุง และอยู่ในบริเวณวัดมีการเลี้ยงปลาเป็นจํานวนมาก ซ่ึงอาหารปลาส่วนเกินท่ีใช้เลี้ยงปลามีสารอินทรีย์ใน
ปริมาณสูง จึงเป็นตัวเพ่ิมค่าความสกปรกในรูปบีโอดีให้กับน้ําในลําคลอง สําหรับแควตากแดดในช่วงฤดูแล้ง
ปริมาณน้ําค่อนข้างน้อยและลักษณะสภาพลําน้ําท่ีค่อนข้างนิ่งไหลค่อนข้างช้า จึงส่งผลให้ค่าออกซิเจนละลายน้ํามี
ค่าตํ่า 

 

คลองตากแดด 
ลักษณะพ้ืนท่ีโดยรอบท่ัวไปพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และแหล่งชุมชน บริเวณสะพานข้ามแม่น้ํา ต.หนองหญ้า

ปล้อง อ.ทัพทัน ผลการตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ําพบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม มีค่าความปนเป้ือน
เกินเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพลําน้ํานิ่งไหลเฉพาะในฤดูฝน จึงทําให้เกิดการสะสมและปนเป้ือนของสารเคมี 

 

คลองสวนหมาก 
ลักษณะพ้ืนท่ีโดยรอบท่ัวไปพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และแหล่งชุมชน  บริเวณสะพานข้ามแม่น้ํา ต.สักงาม  

กําแพงเพชร ผลการตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ําพบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมีค่าความปนเป้ือนเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน     

 

บึงบอระเพ็ด 

  บึงบอระเพ็ดเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ น้ําในบึงบอระเพ็ด ได้รับจากน้ําฝน
ธรรมชาติและน้ําป่าจากท่ีราบสูง บึงบอระเพ็ดมีเนื้อท่ีท้ังหมด 132,737 ไร่ 56 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับ 3  อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอท่าตะโก  และอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพบึงบอระเพ็ด จํานวน 5 สถานี พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ประเภทท่ี 4) ร้อยละ 
100 โดยมีพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาสําคัญ คือ ความสกปรกในรูปบีโอดี และค่าออกซิเจนละลายน้ํา 
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ตาราง  22   ผลคุณภาพน้ําคลองสาขา 

คุณภาพน้ําท่ีสําคัญ 
สถานี 

DO BOD TCB FCB NO3-N 
เกณฑ์

คุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพ

น้ําท่ีสําคัญ 

BP01 3.4 2.9 130 130 0.02 เสื่อมโทรม DO,BOD 
BP02 2.1 1.4 30 8 0.02 เสื่อมโทรม DO 
BP03 2.0 1.9 300 30 0.02 เสื่อมโทรม DO 
BP04 4.7 3.1 23 8 0.02 เสื่อมโทรม BOD 
BP05 2.2 2.0 240 80 0.02 เสื่อมโทรม DO 
BPMC 1.8 1.4 400 200 0.56 เส่ือมโทรมมาก NH3-N,DO 
TDC 5.7 2.2 300 130 0.45 เสื่อมโทรม BOD 

SMC1 6.4 0.6 400 <200 0.03 ดี - 
SMC2 6.0 0.8 3000 400 0.08 ดี - 
HT 4.6 0.9 50000 50000 0.25 เสื่อมโทรม TCB,FCB 

WJC 5.7 0.5 3000 1700 0.03 พอใช้ DO,FCB 
มาตรฐานประเภทท่ี 2 >=6.0 <=1,000 5-9 <=1.5 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 3 > = 4.0 < = 4,000 5-9 < = 2.0 <=5.0 - - 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 > = 2.0 - 5-9 < = 4.0 <=5.0 - - 
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2.2 การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าย้อนหลัง  แม่น้ําสายหลัก 
 

2.2.1 แม่น้ําปิง    
  จากผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพแม่น้ําปิง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ในปีงบประมาณ  
2550  ถึงปีงบประมาณ 2554  รวม  14  จุด  ต้ังแต่บริเวณต้นน้ํา ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงบริเวณปลายน้ํา 
จังหวัดนครสวรรค์  ผลการตรวจวิเคราะห์ดังตารางเปรียบเทียบผลคุณภาพน้ํา แม่น้ําปิง 

ตาราง  23     เปรียบเทียบผลคุณภาพน้ํา แม่น้ําปิง  
 

ผลคุณภาพน้ํา 
สถานี 

2550 2551 2552 2553 2554 

PI01 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ ����$�&� � 

PI02 พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ พอใช้ ����$�&� � 

PI03 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ �$'(� 

PI04 เสื่อมโทรม พอใช้ พอใช้ พอใช้ ����$�&� � 

PI05 เสื่อมโทรมมาก  พอใช้ พอใช้ พอใช้ ����$�&� � 

PI06 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ �$'(� 

PI07 พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ �$'(� 

PI08 ดี พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ �$'(� 

PI09 เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ �� 

PI09.1 เสื่อมโทรมมาก  พอใช้ พอใช้ พอใช้ �$'(� 

PI10 พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม �$'(� 

PI11 พอใช้ พอใช้ พอใช้ เสื่อมโทรม �� 

PI11.5 เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก  �$'(� 

PI12 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ �$'(� 

PI13 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก  พอใช้ �$'(� 

PI14 พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ �$'(� 

PI15 เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ �$'(� 
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  จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในตาราง พบว่า คุณภาพน้ําในบางบริเวณมี  แนวโน้มท่ีดีข้ึน เช่น 
จุดเก็บน้ํา PI09, PI09.1, PI11.5, PI12, PI13, PI14 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพน้ําเริ่มดีข้ึน 
 

 2.2.2 แม่น้ําวัง 
จากผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพแม่น้ําวัง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ในปีงบประมาณ  

2550  ถึงปีงบประมาณ 2554  รวม  7  จุด  ต้ังแต่บริเวณต้นน้ํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และไหลลงมา
บรรจบกับแม่น้ําปิงท่ีจังหวัดตาก  ผลการตรวจวิเคราะห์ดังตารางเปรียบเทียบผลคุณภาพน้ํา แม่น้ําวัง 

ตาราง  24     เปรียบเทียบผลคุณภาพน้ํา แม่น้ําวัง 

ผลคุณภาพน้ํา 
สถานี 

2550 2551 2552 2553 2554 

WA0.1 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ 

WA01 ดี พอใช้ พอใช้ ดี พอใช้ 

WA-02 ดี เสื่อมโทรม ดี พอใช้ พอใช้ 

WA-03 เสื่อมโทรม ดี ดี ดี ดี 

WA-4.1 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก  เสื่อมโทรม 

WA-5.1 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ดี พอใช้ เสื่อมโทรม 

WA-06 พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ ดี พอใช้ 

 จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในตาราง พบว่า คุณภาพน้ําในบางบริเวณมี  แนวโน้มท่ีดีข้ึน  
เช่น  WA03 มีผลคุณภาพน้ําอยู่ในระดับท่ีดีข้ึน 
 บริ เวณท่ีควรมีการเฝ้าระวัง และหาแนวทางแก้ไข คือ บริ เวณฝายยางเทศบาลนครลําปาง  
(WA-4.1)  พบว่ามีคุณภาพน้ําท่ีเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากติดต่อกันมาหลายปี   
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 2.2.3  แม่น้ํายม  

จากผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพแม่น้ํายม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ในปีงบประมาณ  
2550  ถึงปีงบประมาณ 2554  รวม   14  จุด    พบผลการตรวจวัดดังรายละเอียดในตาราง 

ตาราง  25    เปรียบเทียบผลคุณภาพน้ํา แม่น้ํายม 
 

สถานี ผลคุณภาพน้ํา 

 2550 2551 2552 2553 2554 

YO01 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก 

YO02 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก 

YO03 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 

YO04 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรมมาก 

YO-05 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ 

YO-06 ดี ดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

YO-07 พอใช้ ดี ดี พอใช้ พอใช้ 

YO-08 เสื่อมโทรม ดี ดี เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 

YO-09 เสื่อมโทรม ดี ดี ดี เสื่อมโทรมมาก 

YO-10 พอใช้ พอใช้ พอใช้ เสื่อมโทรม ดี 

YO-11 เสื่อมโทรม ดี พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก 

YO-12 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

YO-13 พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี 

YO-14 พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี 

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่า  บริเวณท่ีควรมีการเฝ้าระวัง   เนื่องจากมีคุณภาพน้ําอยู่ ในระดับ 

เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากติดต่อกันหลายปี คือ YO01, YO02, YO03, YO04, YO05, YO06, YO08, YO09 
และ YO11 โดยบริเวณท่ีมีคุณภาพน้ําท่ีดีข้ึน  คือ YO13, YO14 
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  2.2.4  แม่น้ําน่าน  
จากผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพแม่น้ําน่าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ในปีงบประมาณ  

2550  ถึงปีงบประมาณ 2554  รวม  16   จุด พบผลการตรวจวัดดังรายละเอียดในตาราง 

ตาราง  26    เปรียบเทียบผลคุณภาพน้ํา แม่น้ําน่าน 

ผลคุณภาพน้ํา 
สถานี 

2550 2551 2552 2553 2554 

NA0.1 เสื่อมโทรม พอใช้ พอใช้ พอใช้ �$'(� 

NA01 เสื่อมโทรม พอใช้ พอใช้ พอใช้ �$'(� 

NA1.1 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ �$'(� 

NA 2 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ����$�&� � 

NA 3 เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ����$�&� � 

NA 4 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ����$�&� � 

NA 5 เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ����$�&� � 

NA 6 พอใช้ พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ����$�&� � 

NA 7 ดี เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ����$�&� � 

NA 8 เสื่อมโทรม พอใช้ ดี พอใช้ ����$�&� � 

NA 9 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ ����$�&� � 

NA 10 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ ����$�&� � 

NA 11 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ ����$�&� � 

NA 12 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม �$'(� 

NA 13 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ����$�&� � 

NA 14 เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม �� 
 

 จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา บริเวณท่ีควรมีการเฝ้าระวัง และหาแนวทางแก้ไข คือ NA02, 
NA03, NA04, NA05, NA06, NA07 และ NA13 เนื่องจากผลคุณภาพน้ํามีสภาพเสื่อมโทรมต่อเนื่องทุกปี 

 



 


