
รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน  
 

 
 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพแหล่งนำ้ผิวดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 

 
1. การติดตามตรวจสอบคณุภาพแหล่งนำ้ผิวดินสายหลัก (กรมควบคุมมลพิษ) 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน 5 แหล่งน้ำหลัก 
และ 1 แหล่งน้ำนิ่ง อย่างต่อเนื ่อง 4 ครั ้ง/ปี ในพื ้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง (แม่น้ำวัง และ 
แม่น้ำจาง) พะเยา (แม่น้ำอิง และกว๊านพะเยา) แพร่ (แม่น้ำยม) และน่าน (แม่น้ำน่าน) รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง  
เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 5 กลุ่มพารามิเตอร์ ได้แก่ กลุ่มคุณภาพน้ำทั่วไป กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่มธาตุอาหาร 
กลุ ่มโลหะหนัก และกลุ ่มสารกำจัดศัตร ูพ ืช เพื ่อเปร ียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผ ิวดิน 
(พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535) และแสดงผลโดยการใช้ดัชนีคุณภาพน้ำ
แหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index , WQI)  

 
รูปท่ี 1 แผนที่แสดงจุดเกบ็ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ 
          ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565  
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ตารางท่ี 1 สรุปคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน โดยใช้ดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ำ (WQI) และเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 

แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

แม่น้ำวัง 6 ด ี
(74 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

TCB และ FCB  
 

- บริเวณฝายยาง เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง  
(WA4.1) น้ำใส น้ำไหลช้า มีพืชน้ำทั่วไป บัว และสาหร่าย มี
ขยะและเศษอาหาร พบค่าการปนเปื้อนของแบคทีเรยี (TCB, 
FCB) ซ่ึงเกินกว่าที่มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 
ประเภทที ่3 กำหนด 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการอุตสาหกรรม 

แม่น้ำจาง 4 ด ี
(77 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

DO - บริเวณฝายบ้านน้ำโท้ง  อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (JA02) น้ำใส  
น้ำไหลช้า มีพืชน้ำทั่วไป บัว และสาหร่าย มีขยะและเศษอาหาร 
พบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ต่ำกว่าที่มาตรฐานคุณภาพน้ำ
ในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที ่2 กำหนด 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการเกษตร 

 

แม่น้ำยม 5 ด ี
(86 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

ไม่มี  ไม่มี 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการเกษตร 

 



รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน  

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)                                                             3 
 

แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

กว๊านพะเยา 6 พอใช้ 
(68 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

DO และ NH3  
 

- บริเวณปากคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา (KP10) น้ำขุ่น น้ำน่ิง 
มีผักตบชวา จอก แหน จำนวนมาก พบปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 3 กำหนด (เม่ือนำค่ามาตรฐานมาเทียบค่า) 
- บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา (KP05) 
น้ำขุ่น น้ำน่ิง พบค่าการปนเปื้อนแอมโมเนีย (NH3) ซ่ึงเกินกว่า
ที่มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 กำหนด  
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการคมนาคม 

แม่น้ำอิง 2 ด ี
(75 คะแนน) 

- DO  - บริเวณสะพานบ้านร่องห้า ทางเข้าน้ำตกจำปาทอง อ.เมือง  
จ.พะเยา (EI04) น้ำขุ ่น น้ำไหลช้า มีผักตบชวา พบปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดินประเภทที่ 2 กำหนด  

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการเกษตร 
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แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

แม่น้ำน่าน 4 ด ี
(87 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

ไม่มี ไม่มี 

 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ประมง การว่ายน้ำ
และกีฬาทางน้ำ 
 

 

หมายเหตุ : คุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index, WQI) ให้น้ำหนักค่าคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได่แก่ ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) และแอมโมเนีย (NH3) 
  “ – “ คือ ไม่ได้กำหนดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากโลหะหนักหรือสารกำจัดศัตรูพืช 
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เมื่อพิจารณารายพารามิเตอร์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ ำผิวดิน ประเภทที่ 2 และ 3  
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกำหนดประเภทของแหล่งน้ำ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่าเกือบทุกพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยพารามิเตอร์ที่มี
สัดส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) จำนวน 4 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 15 ดังรูปที่ 2 และเมื่อนำพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดมาคำนวณสัดส่วนเป็นร้อยละ
พบว่า DO คิดเป็นร้อยละ 57.14, BOD คิดเป็นร้อยละ 14.29, TCB คิดเป็นร้อยละ 23 , FCB คิดเป็นร้อยละ 15, 
ตามลำดับ ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปท่ี 2 สัดส่วนร้อยละรายพารามิเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 

 
รูปท่ี 3 แสดงสัดส่วนร้อยละของพารามเิตอรท์ี่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแหลง่น้ำผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินสายหลักและคลองสาขา  
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  5 แม่น้ำสายหลัก 

13 ลำน้ำสาขา และ 2 แหล่งน้ำนิ่ง อย่างต่อเนื่อง 4 ครั้ง/ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง  
(แม่น้ำวัง แม่น้ำจาง แม่น้ำตุ๋ย น้ำแม่สอย ห้วยแม่กระติ๊บ และคลองซาววา) พะเยา (แม่น้ำอิง กว๊านพะเยา 
หนองเล็งทราย และน้ำแม่ต๋ำ) แพร่ (แม่น้ำยม) และน่าน (แม่น้ำน่าน) รวมทั้งสิ้น 44 แห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ 5 กลุ่มพารามิเตอร์ ได้แก่ กลุ่มคุณภาพน้ำทั่วไป กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่มธาตุอาหาร กลุ่มโลหะหนัก 
และกลุ่มสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535) และแสดงผลโดยการใช้ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality 
Index , WQI)  

 
 

     รูปท่ี 2 แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดินสายหลักและคลองสาขา และคุณภาพน้ำของ         
    สำนักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 
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ตารางท่ี 2 สรุปคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินสายหลักและคลองสาขาของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 

แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

แม่น้ำวัง 11 พอใช้ 
(68 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

TCB และ FCB  
 

- บร ิเวณสะพานร ัตนโกสินทร ์ 200 ป ี อ.เม ือง จ.ลำปาง 
(WA4.3) น้ำขุ่น น้ำไหลช้า พืชน้ำทั่วไปและสาหร่าย มีขยะหรือ
เศษอาหาร มีท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง พบค่าการปนเปื้อนของ
แบคทีเรีย (TCB,FCB) ซึ ่งเกินกว่าที่มาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 กำหนด 
- บร ิเวณฝายยาง เทศบาลนครลำปาง อ.เม ือง จ.ลำปาง  
(WA4.1) น้ำขุ่น น้ำไหลช้า มีพืชน้ำทั่วไป บัว และสาหร่าย มี
ขยะและเศษอาหาร พบค่าการปนเปื้อนของแบคทีเรีย (TCB, 
FCB) ซึ ่งเกินกว่าที ่มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 
ประเภทที่ 3 กำหนด 
- บริเวณสะพานบ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 
(WA04) น้ำใส น้ำไหลค่อนข้างเร็ว มีสาหร่าย ผักตบชวา พบค่า
การปนเปื ้อนของแบคทีเรีย (TCB) ซึ ่งเกินกว่าที ่มาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 กำหนด 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการอุตสาหกรรม 
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แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

แม่น้ำจาง 4 ด ี
(77 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

DO  
 

- บริเวณฝายบ้านน้ำโท้ง  อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (JA02) น้ำใส  
น้ำไหลช้า มีพืชน้ำทั่วไป บัว และสาหร่าย มีขยะและเศษอาหาร 
พบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ต่ำกว่าที่มาตรฐานคุณภาพน้ำ
ในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที ่2 กำหนด 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการเกษตร 

แม่น้ำตุ๋ย 1 ด ี
(80 คะแนน) 

- ไม่มี  
 

ไม่มี 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการเกษตร 

 

น้ำแม่สอย 1 เสื่อมโทรม 
(68 คะแนน) 

- ไม่มี  ไม่มี 

 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการเกษตร 
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แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

ห้วยแม่กระติ๊บ 1 เสื่อมโทรม 
(58 คะแนน) 

- BOD TCB  

FCB และ NH3 

- บริเวณห้วยแม่กระติ ๊บ สะพานหลังค่ายทหาร ถนนบุญ
วาทย์ อ.เมือง จ.ลำปาง (WKT01) น้ำใส น้ำไหลช้า พบ 
ค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BOD)  ค่าการปนเปื้อนของ
แบคทีเรีย (TCB, FCB) และค่าแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเกินกว่าที่
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 กำหนด 
(เม่ือนำค่ามาตรฐานมาเทียบค่า) 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการคมนาคม 

คลองซาววา 1 เสื่อมโทรม 
(40 คะแนน) 

- DO BOD  
และ NH3 

 

- บริเวณทางเข้าหมู่บ้านชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง อ.เมือง  
จ.ลำปาง (WSW01) น้ำสีเขียว น้ำนิ ่ง พืชน้ำทั ่วไป พบ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน และ
พบค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BOD)  และค่าการ
ปนเปื้อนแอมโมเนีย (NH3) ซ่ึงเกินกว่าที่มาตรฐานคุณภาพน้ำ
ในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 กำหนด (เม่ือนำค่ามาตรฐาน
มาเทียบค่า) 

 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการคมนาคม 
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แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

แม่น้ำยม 6 ด ี
(85 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

ไม่มี ไม่มี 
 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการเกษตร 
 

กว๊านพะเยา 6 พอใช้ 
(68 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

DO และ NH3  
 

- บริเวณปากคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา (KP10) น้ำขุ่น น้ำน่ิง 
มีผักตบชวา จอก แหน จำนวนมาก พบปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 3 กำหนด (เม่ือนำค่ามาตรฐานมาเทียบค่า) 
- บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา (KP05) 
น้ำใส น้ำน่ิง พบค่าการปนเปื้อนแอมโมเนีย (NH3) ซ่ึงเกินกว่าที่
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 กำหนด  
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการคมนาคม 
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แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

แม่น้ำอิง 4 พอใช้ 
(67 คะแนน) 

- DO BOD  
และ NH3  

- บริเวณสะพานบ้านร่องห้า ทางเข้าน้ำตกจำปาทอง อ.เมือง  
จ.พะเยา (EI04) น้ำขุ ่น น้ำไหลช้า มีผักตบชวา พบปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดินประเภทที่ 2 กำหนด  
- บริเวณบ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา (EI3.2) 
น้ำมีลักษณะขุ ่น น้ำนิ ่ง มีผักตบชวา มีพืชน้ำทั ่วไป พบใน
ปริมาณน้อย พบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่า
มาตรฐาน ค่าความสกปรกในรูปอินทร ีย ์สาร (BOD) และ
แอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ
ผิวดินประเภทที่ 2 กำหนด 
- บริเวณสะพานข้ามน้ำอิง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา (EI3.1) 
น้ำมีลักษณะขุ ่น น้ำนิ ่ง มีผักตบชวา มีพืชน้ำทั ่วไป พบใน
ปริมาณน้อย พบปริมาณออกซิเจนในน้ำ (DO) ต่ำกว่ามาตรฐาน 
พบค่าค่าความสกปรกในรูปอินทร ีย์สาร (BOD) และและ
แอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเกินกว่าที่มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดินประเภทที่ 2 กำหนด 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการคมนาคม 
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แหล่งเก็บ  
จุดเก็บ 
(แห่ง) 

คุณภาพน้ำ 
(WQI) 

เกณฑ์กำหนดประเภทแหล่งน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
การปนเปื้อน 
จากโลหะหนัก 
หรือสารกำจัด

ศัตรูพืช 

ดัชนีท่ีเป็นปัญหา ปัญหาทางกายภาพ  

หนองเล็งทราย 3 ด ี
(76 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

ไม่มี  ไม่มี เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการเกษตร 
 

น ำ้แม่ต ๋ำ  

(จ.พะเยำ) 

1 ด ี
(76 คะแนน) 

- ไม่มี ไม่มี เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ประมง การว่ายน้ำ
และกีฬาทางน้ำ 
 

แม่น้ำน่าน 4 ด ี
(87 คะแนน) 

ไม่เกินเกณฑ์ 
ค่ามาตรฐาน 

ไม่มี ไม่มี 
 

เพ ื ่อการอ ุปโภคและบร ิโภคโดยต้องผ ่ าน 
การฆ่าเชื ้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวน 
การปร ับปร ุงค ุณภาพน้ำท ั ่ วไปก ่อน และ 
เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ประมง การว่ายน้ำ
และกีฬาทางน้ำ 

หมายเหตุ : คุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index, WQI) ให้น้ำหนักค่าคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได่แก่ ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรยีกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) และแอมโมเนีย (NH3) 
     “ - “ คือ ไม่ได้กำหนดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากโลหะหนักหรือสารกำจัดศัตรูพืช     



รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน  
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เมื่อพิจารณารายพารามิเตอร์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 2 และ 3  
ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่ามีปัญหาทุกพารามิเตอร์ 
โดยพารามิเตอร์ที่มีสัดส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ ค่าแอมโมเนีย (NH3) จำนวน 10 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 11 ดังรูปที่ 5 และเมื่อนำพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 
และ 3 มาคำนวณเป็นสัดส่วนร้อยละ พบว่า NH3 คิดเป็นร้อยละ 25, TCB คิดเป็นร้อยละ 20, DO คิดเป็น 
ร้อยละ 20, BOD คิดเป็นร้อยละ 20 และ FCB คิดเป็นร้อยละ 15 ตามลำดับ ดังรูปที่ 6 

 

 
 

รูปท่ี 5 สัดส่วนร้อยละรายพารามเิตอร์เมือ่เปรียบเทียบกบัเกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 
 

 
รูปท่ี 6 แสดงสัดส่วนร้อยละของพารามเิตอรท์ี่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแหลง่น้ำผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 

แม่น้ำวัง 

1. ควรมีการออกเทศบัญญัติในการติดตั้งถังดกัไขมันในครัวเรือน   
2. การกำจัดผักตบชวา การกำจัดวัชพืชในแม่น้ำวังและรมิตลิ่ง 
3. การปลอ่ยน้ำจากเข่ือนกิ่วลมเพือ่ให้น้ำในแม่น้ำวังมกีารไหลเวียนป้องกันน้ำนิ่ง 
4. ควรมีการรวบรวมน้ำทิง้จากชุมชุมเข้าสูร่ะบบบำบัดน้ำเสยี 
5. ควรมีศึกษาและการทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุม่อาคารในบรเิวณที่มีการปล่อยทิ้งปริมาณมาก 
6. การรณรงค์ไม่ให้มกีารทิง้ขยะลงในแม่น้ำ และการรักษาความสะอาดบริเวณรมิแม่น้ำ 

แม่น้ำจาง 

1. ควรมีการกำจัดวัชพืชในน้ำ   
2. ควรมีการปรับปรงุประตูระบายน้ำของฝายในแม่น้ำจางเพื่อให้ใช้งานได้ 
3. ควรมีการขุดลอกตะกอนดินในแม่น้ำจาง 
4. ควรมีการระบายทรายบริเวณหน้าฝายเพือ่ช่วยลดตะกอนที่เกิดข้ึน 
5. ควรมีการระบายน้ำจากเข่ือนแมจ่างเพื่อให้น้ำไหลป้องกนัการเกิดน้ำนิง่ 
6. การรณรงค์ไม่ให้มกีารทิง้ขยะลงในแม่น้ำ และการรกัษาความสะอาดบริเวณรมิแม่น้ำ 

แม่น้ำอิง 
1. การรณรงค์ไม่ให้มกีารทิง้ขยะลงในแม่น้ำ และการรกัษาความสะอาดบริเวณรมิแม่น้ำ 

กว๊านพะเยา  

1. ควรมีการกำจัดวัชพืชที่อยู่ในบรเิวณกว๊านพะเยา และบรเิวณโดยรอบ 
2. ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา 
3. ควรมีการจัดการการให้อาหารปลาบรเิวณหน้าอนสุาวรียพ์่อขุนงำเมอืง 
4. ควรมีการติดตั้งถังดักไขมันจากบ้านเรอืนและสถานประกอบการที่อยู่บริเวณริมกว๊านพะเยา 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยา่งน้ำ 

และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 
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ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถาน ี ที่ต้ังสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ กลุ่มวัด 
ค่าความสกปรก 

กลุ่ม 
ธาตุอาหาร 

กลุ่ม 
โลหะหนัก 

สารกำจัด
ศัตรูพืช 

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

วัง จาง JA02 ฝายบ้านน้ำโท้ง ต.นาครัว อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 
วัง จาง JA03 ฝายบ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 
วัง จาง JA04 สะพานบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

วัง น้ำแม่ตุ๋ย WTU01 สะพานบ้านทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - ลำน้ำสาขา (สสภ.2) 
วัง น้ำแม่ตุ๋ย WTU03 สะพานบ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - ลำน้ำสาขา (สสภ.2) 

วัง น้ำแม่สอย WSO01 สะพานบ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง √ √ - - ลำน้ำสาขา (สสภ.2) 

วัง ห้วยแม่กระติ๊บ WKT01 ห้วยแม่กระติ๊บ สะพานหลังค่ายทหาร ถนนบุญวาทย ์อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - ลำน้ำสาขา (สสภ.2) 

วัง คลองซาววา WSW01 คลองซาววา หลังฝายยาง ทางเขา้หมู่บ้านชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - ลำน้ำสาขา (สสภ.2) 

วัง วัง WA02 สะพานเมืองเถินรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 
วัง วัง WA03 จุดสูบน้ำดิบการประปาสบปราบ บ.หล้าหลวง อ.สบปราบ จ.ลำปาง √ √ √ √ แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

วัง วัง WA3.4 สะพานบ้านต้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (สสภ.2) 

วัง วัง WA3.5 สะพานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสบตุ๋ย ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (สสภ.2) 

วัง วัง WA04 สะพานบ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (สสภ.2) 
วัง วัง WA4.1 ฝายยาง เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

วัง วัง WA4.3 สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (สสภ.2) 

วัง วัง WA5.1 สะพานเสตุวารี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

วัง วัง WA5.3 สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

วัง วัง WA06 สะพานบ้านฮ่องลี่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

วัง วัง WA07 สะพานแม่น้ำวัง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (สสภ.2) 
น่าน น่าน NA12 สะพานประชาร่วมรัฐพัฒนา  ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน √ √ √ - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 
น่าน น่าน NA13 สะพานพัฒนาภาคเหนือ บ้านดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

น่าน น่าน NA14 จุดสูบน้ำดิบการประปาท่าวังผา บ้านวังวา้ ม.2 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน √ √ √ √ แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 
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ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถาน ี ที่ต้ังสถาน ี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 

หมายเหตุ กลุ่มวัด 
ค่าความสกปรก 

กลุ่ม 
ธาตุอาหาร 

กลุ่ม 
โลหะหนัก 

สารกำจัด
ศัตรูพืช 

น่าน น่าน NA15 สะพานทุ่งช้างพัฒนา ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 
ยม ยม YO09 สะพานวังชิ้น ต.วงัชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

ยม ยม YO10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 8 บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

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

ยม ยม YO12 ฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ √ √ √ - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

ยม ยม YO13 สะพานทางหลวงสาย 1091 ข้างหมวดการทางเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 

ยม ยม YO14 สะพานแม่น้ำยม ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (สสภ.2) 

โขงเหนือ น้ำแม่ต๋ำ KMT01 ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ บ้านหวาย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - ลำน้ำสาขา (สสภ.2) 
โขงเหนือ กว๊านพะเยา KP01 สะพานหน้าสถานีประมงน้ำจืด อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ำนิ่ง (คพ.) 
โขงเหนือ กว๊านพะเยา KP05 หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ำนิ่ง (คพ.) 
โขงเหนือ กว๊านพะเยา KP06 จุดสูบน้ำดิบการประปา อ.เมือง จ.พะเยา √ √ √ √ แหล่งน้ำนิ่ง (คพ.) 
โขงเหนือ กว๊านพะเยา KP07 ปากแม่น้ำอิงบริเวณสะพานขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ำนิ่ง (คพ.) 
โขงเหนือ กว๊านพะเยา KP09 กลางกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ำนิ่ง (คพ.) 
โขงเหนือ กว๊านพะเยา KP10 ปากคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แหล่งน้ำนิ่ง (คพ.) 
โขงเหนือ หนองเล็งทราย NL01 สถานีสูบน้ำประปา อ.แม่ใจ จ.พะเยา √ √ √ - แหล่งน้ำนิ่ง (สสภ.2) 
โขงเหนือ หนองเล็งทราย NL02 ประตูระบายน้ำใกล้ที่ทำการเขตห้ามล่าสตัว์ป่า หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา √ √ √ - แหล่งน้ำนิ่ง (สสภ.2) 
โขงเหนือ หนองเล็งทราย NL03 ด้านเหนือหนองเล็งทราย(ใต้บริเวณเลี้ยงววั) อ.แม่ใจ จ.พะเยา √ √ √ - แหล่งน้ำนิ่ง (สสภ.2) 
โขงเหนือ อิง EI03 สะพานแม่น้ำอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 
โขงเหนือ อิง EI3.1 สะพานข้ามน้ำอิง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (สสภ.2) 
โขงเหนือ อิง EI3.2 บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (สสภ.2) 
โขงเหนือ อิง EI04 สะพานบ้านร่องห้า ทางเข้าน้ำตกจำปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา √ √ - - แม่น้ำสายหลัก (คพ.) 
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กลุ่ม ดัชนีคุณภาพน้ำ 

 
 
 

คุณภาพน้ำท่ัวไป  
(12 ตัวชี้วัด) 

 
 
 
 
 

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

แบคทีเรีย  (2 ตัวชี้วัด) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

ธาตุอาหาร (3 ตัวชี้วัด) 
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH3) 
ไนโตรเจนในรูปของไนไตรท์ (NO2) 
ไนโตรเจนในรูปของไนเตรท (NO3) 

 
สิ่งปนเปื้อนท่ีเป็นโลหะหนัก 

(9 ตัวชีวัด) 

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

สิ่งปนเปื้อนท่ีเป็นสารกำจัดศัตรูพืช 
(7 ตัวชี้วัด) 

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

และการกำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ 
(แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำจาง แม่น้ำอิง และแม่น้ำน่าน) 
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
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ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งนำ้ผิวดิน 

คุณภาพน้ำ 1/ 
ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย 
การแบ่งประเภท2/คุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์ 

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 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ทั้งหมด (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  มีค่าไม่เกินกว่า 5.0 - 

9 แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย
ไนโตรเจน 

 มก./ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า  0.5 - 

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

0.05** 
- 

16 โครเมียมชนิดเฮกซาวาเล้นท์ 
(Cr6+)   

 มก./ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 - 

17 ตะก่ัว (Pb)  มก./ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 - 
18 ปรอททั้งหมด (Total Hg)    มก./ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.002 - 
19 สารหนู (As)    มก./ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.01 - 
20 ไซยาไนด์ (Cyanide)  

  
 มก./ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 - 

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

 เบคเคอเรล/ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 - 
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22 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides)   

 ไมโครกรัม/ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 - 

23 ดีดีที (DDT)    ไมโครกรัม/ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 - 
24 บีเอชซี ชนิดแอลฟา 

(AlphaBHC)   
 ไมโครกรัม/ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.02 - 

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

เฮปตาคลอ อีปอกไซด์ 
(Heptachlor & Heptachlor 
epoxide)   

 ไมโครกรัม/ล. ธ มีค่าไม่เกินกว่า 0.2 - 

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

-  

 

หมายเหตุ 
      1/      คือ  กำหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ำประเภทที่ 2-4 สำหรับแหล่งน้ำประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตามธรรมชาติและแหล่ง

น้ำประเภทที่ 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  ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 จากจำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
  P80 คือ  ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 จากจำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
     มก./ล.  คือ  มิลลิกรัมต่อลิตร 
     MPN    คือ  เอ็ม.พี.เอ็น  หรือ Most Probable  Number 

          วิธีการการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย Standard Methods for Examination of Water 
and Wastewater ซึ ่ ง  APHA: American Public Health Association, AWWA: American Water Works Association และ WPCF: Water 
Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกำหนด 
แหล่งที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 10 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 2 4 
กุมภาพันธ์ 2537 
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ภาคผนวก ค 
จุดเก็บและภาพถ่ายจดุเกบ็ตัวอย่างน้ำ 
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ตาราง ค-1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างนำ้ 
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยา่ง พิกัด 

รหัส ท่ีตั้ง X Y 
WA02 สะพานเมืองเถินรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ลอ้มแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 523181 1946785 
WA03 จุดสบูน้ำดิบการประปาสบปราบ บ.หล้าหลวง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 534763 1976993 
WA3.4 สะพานบ้านต้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 547045 2017860 
WA3.5 สะพานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสบตุ๋ย ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 548856 2021329 
WA04 สะพานบ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมอืง จ.ลำปาง 550053 2022446 
WA4.1 ฝายยาง เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 551420 2023321 
WA4.3 สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมอืง จ.ลำปาง 552666 2022614 
WA5.1 สะพานเสตุวารี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 554032 2023414 
WA5.3 สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ต.บ้านเสดจ็ อ.เมือง จ.ลำปาง 562859 2033644 
WA06 สะพานบ้านฮ่องลี่ ต.วิเชตนคร อ.แจห้่ม จ.ลำปาง 560030 2067230 
WA07 สะพานแม่น้ำวัง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 565383 2116922 
JA01 ฝายบ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 543438 2006170 
JA02 ฝายบ้านน้ำโทง้ ต.นาครัว อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง 556140 2003154 
JA03 ฝายบ้านหัวเสือ ต.หัวเสอื อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 569749 2008511 
JA04 สะพานบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 574241 2018861 

WTU01 สะพานบ้านทับหมาก ต.บอ่แฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 548758 2022301 
WTU03 สะพานบ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมอืง จ.ลำปาง 548378 2024622 
WSO01 สะพานบ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 559783 2070192 
WKT01 ห้วยแม่กระติบ๊ สะพานหลังค่ายทหาร ถนนบุญวาทย์ อ.เมือง จ.ลำปาง 554267 2022745 
WSW01 คลองซาววา ทางเข้าหมู่บ้านชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง อ.เมอืง จ.ลำปาง 550878 2023294 
KP01 สะพานหน้าสถานีประมงน้ำจืด อ.เมือง จ.พะเยา 596086 2118786 
KP05 หน้าอนุสาวรียพ์่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา 594097 2119804 
KP06 จุดสบูน้ำดิบการประปา อ.เมือง จ.พะเยา 593450 2120268 
KP07 ปากแม่น้ำอิงบรเิวณสะพานขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยา 591122 2123488 
KP09 กลางกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 591968 2120222 
KP10 ปากคลองแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 592933 2117166 
EI03 สะพานแม่น้ำองิ ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยา 615399 2152187 
EI3.1 สะพานข้ามน้ำองิ ต.ท่าวังทอง อ.เมอืง จ.พะเยา 599243 2121750 
EI3.2 บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 598254 2119445 



รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน  

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง                       29 
 

ตาราง ค-1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างนำ้ (ต่อ) 
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยา่ง พิกัด 

รหัส ท่ีตั้ง X Y 
EI04 สะพานบ้านร่องห้า ทางเข้าน้ำตกจำปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา 590676 2125188 
NL01 สถานีสูบน้ำประปา อ.แม่ใจ จ.พะเยา 586632 2139857 
NL02 ฝายใกลท้ี่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 586488 2141616 
NL03 ด้านเหนือหนองเลง็ทราย(ใต้บริเวณเลี้ยงวัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยา 584761 2143930 

KMT01 ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ บ้านหวาย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 600712 2102005 
YO09 สะพานวังช้ิน ต.วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร ่ 564158 1979351 
YO10 สะพานพฒันาภาคเหนือ 8 บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร ่ 619008 2005350 
YO11 สะพานมหาโพธ์ิ บ.คลองโพธ์ิ ต.ป่าแมต อ.เมอืง จ.แพร่ 620370 2007083 
YO12 ฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร ่ 622235 2044272 
YO13 สะพานทางหลวงสาย 1091 ข้างหมวดการทางเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 632545 2095356 
YO14 สะพานแม่น้ำยม ต.นาปรงั อ.ปง จ.พะเยา 635132 2119913 
NA12 สะพานประชาร่วมรัฐพฒันา ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 685193 2054188 
NA13 สะพานพฒันาภาคเหนือ บ้านดอนศรีเสรมิ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 687535 2076915 
NA14 จุดสบูน้ำดิบการประปาท่าวังผา บ้านวังว้า ม.2 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 690449 2115673 
NA15 สะพานทุง่ช้างพัฒนา ต.และ อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน 697467 2149141 
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ภาพถ่ายจุดเก็บตัวอยา่งน้ำ ช่วงเดือนมกราคม-มนีาคม 2565 
 

                                       
รูปท่ี ค-1 จุดเกบ็ตัวอย่างน้ำบริเวณฝายบ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง (JA01) 
 

                                             
รูปท่ี ค-2 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณฝายบ้านน้ำโท้ง ต.นาครวั อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง (JA02) 
 

                                              
รูปท่ี ค-3 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณฝายบ้านหัวเสือ ต.หัวเสอื อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (JA03) 

 

                                            
รูปท่ี ค-4 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (JA04) 
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รูปท่ี ค-5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานบ้านทบัหมาก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง (WTU01) 
 

                                            
รูปท่ี ค-6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานบ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง (WTU03) 
 

                                                               
รูปท่ี ค-7 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานบ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้หม่ จ.ลำปาง (WSO01) 

         
        

                                                
 รูปท่ี ค-8 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณห้วยแม่กระติ๊บ สะพานหลงัค่ายทหาร อ.เมอืง จ.ลำปาง (WKT01) 
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รูปท่ี ค-9 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณคลองซาววา หลังฝายยาง อ.เมือง จ.ลำปาง (WSW01) 
 

                                              
รูปท่ี ค-10 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานเมืองเถินรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ล้อมแรด อ.เถิน    
              จ.ลำปาง (WA02)  
 

                                                   
รูปท่ี ค-11 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณจุดสบูน้ำดิบการประปาสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง (WA03) 
 

                                                          
รูปท่ี ค-12 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานบ้านต้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (WA3.4) 
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รูปท่ี ค-13 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (WA3.5)   
    

                                                 
รูปท่ี ค-14 จุดเกบ็ตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานบ้านดงพฒันา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง (WA04) 

 

                                                    
รูปท่ี ค-15 จุดเกบ็ตัวอย่างน้ำบรเิวณฝายยาง เทศบาลนครลำปาง อ.เมอืง จ.ลำปาง (WA4.1) 
 

                                                           
รูปท่ี ค-16 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ลำปาง (WA4.3) 
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รูปท่ี ค-17 จุดเกบ็ตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานเสตุวารี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (WA5.1)  

 

                          
รูปท่ี ค-18 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ต.เสด็จ  
              อ.เมือง จ.ลำปาง (WA5.3) 

 

                                                  
รูปท่ี ค-19 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานบ้านฮ่องลี่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (WA06) 

 

                                                        
รูปท่ี ค-20 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานแม่น้ำวัง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (WA07) 
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รูปท่ี ค-21 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานวังช้ิน ต.วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร ่(YO09)  
 

                      
รูปท่ี ค-22 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานพฒันาภาคเหนอื 8 บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ (YO10) 
                 

                                        
รูปท่ี ค-23 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานคลองโพธ์ิ บ.คลองโพธ์ิ อ.เมือง จ.แพร่ (YO11)   
     

                                   
 รูปท่ี ค-24 จุดเกบ็ตัวอย่างน้ำบริเวณฝายแม่ยม ต.บ้านหนนุ อ.สอง จ.แพร่ (YO12) 
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รูปท่ี ค-25 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานทางหลวงสาย 1091 อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (YO13) 
 

                                              
รูปท่ี ค-26 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานแม่น้ำยม ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา (YO14)  
 

                                       
รูปท่ี ค-27 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ บ้านหวาย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (KMT01) 

 

                                 
รูปท่ี ค-28 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานหน้าสถานีประมงน้ำจืด อ.เมือง จ.พะเยา (KP01) 
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รูปท่ี ค-29 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา (KP05) 
 

                                      
  รปูที่ ค-30 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณหน้าการประปา อ.เมอืง จ.พะเยา (KP06) 
 

                                  
รูปท่ี ค-31 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณปากแม่น้ำองิบริเวณสะพานขุนเดช อ.เมือง จ.พะเยา (KP07) 
 

                                   
รูปท่ี ค-32 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณกลางกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา (KP09 
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รูปท่ี ค-33 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณปากคลองแม่ใส อ.เมอืง จ.พะเยา (KP10) 
 

                                
รูปท่ี ค-34 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณสถานีสบูน้ำประปา อ.แม่ใจ จ.พะเยา (NL01) 
 

                                   
รูปท่ี ค-35 จุดเก็บตัวอย่างอาคารบงัคับน้ำใกล้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองเลง็ทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา (NL02)  

 

                          
รูปท่ี ค-36 จุดเก็บตัวอย่างน้ำด้านทิศเหนือหนองเล็งทราย (ใต้บริเวณเลี้ยงวัว) อ.แม่ใจ จ.พะเยา (NL03) 
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รูปท่ี ค-37 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานแม่น้ำองิ ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยา (EI03) 
 

                                   
รูปท่ี ค-38 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานข้ามน้ำองิ ต.ทา่วังทอง อ.เมือง จ.พะเยา (EI3.1) 
 

                                  
รูปท่ี ค-39 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณบ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา (EI3.2) 
 

                                        
รูปท่ี ค-40 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานบ้านร่องห้า ทางเข้าน้ำตกจำปาทอง อ.เมอืง จ.พะเยา (EI04)                   
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รูปท่ี ค-41 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานประชาร่วมรัฐพัฒนา ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน (NA12) 

                       
รูปท่ี ค-42 จุดเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณสะพานพฒันาภาคเหนอื บ้านดอนศรีเสรมิ อ.เมอืง จ.น่าน  (NA13) 
 

                                              
รูปท่ี ค-43 จุดเกบ็ตัวอย่างน้ำบรเิวณจดุสบูน้ำการประปาท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน (NA14) 
 

                                                  
รูปท่ี ค-44 สถานีเก็บตัวอย่างน้ำบรเิวณจุดสบูน้ำการประปาทุ่งช้าง ต.และ อ.ทุง่ช้าง จ.น่าน (NA15) 


