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กรุณาเลือกรายการที่ตองการ

| การกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา | การกําหนดประเภทแหลงน้ําผิวดิน | มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน |
| การกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําภาคตางๆ | การอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง |
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา
มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อเปนเปาหมายในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสิ่ง
แวดลอม นี้จะตองอาศัยหลักวิชาการ และหลักการทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานโดยจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และเทตโนโลยีที่ เกี่ยวของ

มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําเปนมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมชนิดหนึ่ง มีวัตถุประสงค
1.
2.

เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําใหเหมาะสมกับการใชประโยชน และมีความปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
เพื่ออนุรักษทรัพยากร และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ

สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ไดนําเสนอมาตรฐานคุณภาพแหลง น้ํา 2 ฉบับ คือ มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน และ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ สิ่งแวดลอม
แหงชาติ ไดลงนามเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537
หลักการสําคัญในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา ไดแก การกําหนดคามาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการใชประโยชน
การจัดแบงลักษณะการใชประโยชนของแหลงน้ํา และการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
คามาตรฐานคุณภาพน้ําที่ไดจัดทําขึ้น มีหลักเกณฑที่สําคัญดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความเหมาะสมตอการนํามาใชประโยชนในกิจกรรมตอละประเภทในกรณีที่แหลงน้ํานั้นมีการใชประโยชนหลายดาน (Multi
Purposes) โดยคํานึงถึงการใชประโยชนหลักเปนสําคัญ ทั้งนี้ ระดับมาตรฐานจะไมขัดแยงตอการใชประโยชนหลายดานพรอมกัน
สถานการณคุณภาพน้ําในแหลงน้ําหลักของประเทศและแนวโนมของคุณภาพน้ําที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาการพัฒนาดาน
ตาง ๆ ในอนาคต
คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษยและสัตวน้ําสวนใหญ
ความรูสึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําหลักและของประชาชนสวนใหญ

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงคามาตรฐานในอนาคต จําเปนจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของระดับการลงทุนและภาวะทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่ลุมน้ํา ที่อยูในแผนการพัฒนาตลอดจนความเปนไปไดในเทคโนโลยีในการบําบัดของเสียและสารพิษจากแหลงกําเนิดของเสีย ซึ่งไดแก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมดวย

วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา
เพื่อเปนแนวทางการรักษาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําที่คงสภาพดีเหมาะสมตอการใขประโยชนดานตาง ๆ และฟนฟูคุณภาพน้ําในแหลงน้ําที่เสื่อม
โทรม หรือมีแนวโนมของการเสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดีขึ้น

เปาหมายในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน
1.
2.
3.

เพื่อใหมีการจัดทําแบงประเภทแหลงน้ําโดยมีมาตรฐานระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับการใชประโยชนของแหลงน้ํา
เพื่อใหมีมาตรฐานคุณภาพน้ําและวิธีการตรวจสอบที่เปนหลักสําหรับการวางโครงการตาง ๆ ที่ตองคํานึงถึงแหลงน้ําเปนสําคัญ
เพื่อรักษาคุณภาพแหลงน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งเปนตนน้ําลําธารใหปราศจากการปนเปอนจากกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น

กรมควบคุมมลพิษไดประกาศ กําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินไปแลวจํานวน 26 สาย ไดแก
แมน้ําเจาพระยา

แมน้ําทาจีน

แมน้ําแมกลอง

แมน้ําบางปะกง

แมน้ําปราจีนบุรี

แมน้ําสงคราม

แมน้ําพอง

แมน้ําชี

แมน้ํามูล

ลําตะคอง

แมน้ําเพชรบุรี

แมน้ําปากพนัง

แมน้ําปตตานี

แมน้ําตาป

แมน้ําพุมดวง

แมน้ําระยอง

แมน้ําจันทบุรี

แมน้ําตราด

แมน้ําวัง

แมน้ํายม

แมน้ําปง

แมนํา้ นาน

แมน้ํากก

แมน้ําลี้

แมน้ําอิง

แมน้ํากวง

แมน้ําจาง

แมน้ําปาสัก

แมน้ําลพบุรี

แมน้ํานอย

แมน้ําสะแกกรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

แมน้ํานครนายก

การกําหนดประเภทแหลงน้ําผิวดิน
ประเภท
แหลงน้ํา

การใชประโยชน

ประเภทที่ 1

ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน
(2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
(3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา

ประเภทที่ 2

ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา

ประเภทที่ 3

ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
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(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การเกษตร
ประเภทที่ 4

ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม

ประเภทที่ 5

ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ดัชนีคุณภาพน้ํา

1/

1.สี กลิ่นและรส
(Colour,Odour and Taste)
2.อุณหภูมิ (Temperature)
3.ความเปนกรดและดาง
(pH)

หนวย

-

เกณฑกําหนดสูงสุด2/ตามการแบง
ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน
คาทาง
สถิติ ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
1
2
3
4
5
-

ธ

ธ’

ธ’

ธ’

วิธีการตรวจสอบ

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) วัด
ขณะทําการเก็บตัวอยาง

ํซ

-

ธ

ธ’

ธ’

ธ’

-

-

-

ธ

5-9

5-9

5-9

-

เครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา
(pH meter)ตามวิธีหาคาแบบ
Electrometric

4.ออกซิเจนละลาย (DO)2/

มก./ล.

P20

ธ

6.0

4.0

2.0

-

Azide Modification

5.บีโอดี (BOD)

มก./ล.

P80

ธ

1.5

2.0

4.0

-

Azide Modificationที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 5 วันติดตอกัน

6.แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)

เอ็ม.พี.
เอ็น/100 มล.

P80

ธ

5,000

20,000

-

-

Multiple Tube Fermentation
Technique

7.แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม
(Fecal Coliform Bateria)

เอ็ม.พี.
เอ็น/100 มล.

P80

ธ

1,000

4,000

-

-

Multiple Tube Fermentation
Technique

8.ไนเตรต (NO3)ในหนวยไน
โตรเจน

มก./ล.

-

ธ

5.0

-

Cadmium Reduction

9.แอมโมเนีย (NH3)ในหนวย
ไนโตรเจน

มก./ล.

-

ธ

0.5

-

Distillation Nesslerization

10.ฟนอล (Phenols)

มก./ล.

-

ธ

0.005

-

Distillation,4-Amino antipyrene

11.ทองแดง (Cu)

มก./ล.

-

ธ

0.1

-

Atomic Absorption -Direct Aspiration

12.นิคเกิล (Ni )

มก./ล.

-

ธ

0.1

-

Atomic Absorption -Direct Aspiration

13.แมงกานีส (Mn)

มก./ล.

-

ธ

1.0

-

Atomic Absorption -Direct Aspiration

14.สังกะสี (Zn)

มก./ล.

-

ธ

1.0

-

Atomic Absorption -Direct Aspiration

มก./ล.

-

ธ

0.005*
0.05**

-

Atomic Absorption -Direct Aspiration

16.โครเมียมชนิดเฮกซาวา
เลนท
(Cr Hexavalent)

มก./ล.

-

ธ

0.05

-

Atomic Absorption -Direct Aspiration

17.ตะกั่ว (Pb)

มก./ล.

-

ธ

0.05

-

Atomic Absorption -Direct Aspiration

มก./ล.

-

ธ

0.002

-

Atomic Absorption-Cold Vapour
Technique

15.แคดเมียม (Cd)

18.ปรอททั้งหมด (Total Hg)
19.สารหนู (As)

มก./ล.

-

ธ

0.01

-

Atomic Absorption -Direct Aspiration

20.ไซยาไนด (Cyanide)

มก./ล.

-

ธ

0.005

-

Pyridine-Barbituric Acid

เบคเคอเรล/ล.

-

ธ

0.1
1.0

-

Gas-Chromatography

มก./ล.

-

ธ

0.05

-

Gas-Chromatography

23.ดีดีที (DDT)

ไมโครกรัม/ล.

-

ธ

1.0

-

Gas-Chromatography

24.บีเอชซีชนิดแอลฟา
(Alpha-BHC)

ไมโครกรัม/ล.

-

ธ

0.02

-

Gas-Chromatography

25.ดิลดริน (Dieldrin)

ไมโครกรัม/ล.

-

ธ

0.1

-

Gas-Chromatography

26.อัลดริน (Aldrin)

ไมโครกรัม/ล.

-

ธ

0.1

-

Gas-Chromatography

27.เฮปตาคลอรและเฮปตา
คลออีปอกไซด
(Heptachor &
Heptachlorepoxide)

ไมโครกรัม/ล.

-

ธ

0.2

-

Gas-Chromatography

ไมโครกรัม/ล.

-

ธ

ไมสามารถตรวจพบไดตาม
วิธีการตรวจสอบที่กําหนด

-

Gas-Chromatography

21.กัมมันตภาพรังสี
(Radioactivity)
-คารังสีแอลฟา(Alpha)
-คารังสีเบตา(Beta)
22.สารฆาศัตรูพืชและสัตว
ชนิด
ที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total
Organochlorine
Pesticides)

28.เอนดริน (Endrin)

หมายเหตุ : 1/กําหนดคามาตรฐานเฉพาะในแหลงน้ําประเภทที่ 2-4 สําหรับแหลงน้ําประเภทที่ 1 ใหเปนไปตามธรรมชาติ และแหลงน้ําประเภทที่ 5
ไมกําหนดคา
2/
คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด
ธ เปนไปตามธรรมชาติ
ธ’อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
* น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
** น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
ํซ องศาเซลเซียส
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P 20 คาเปอรเซ็นไทลที่ 20 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง
P 80 คาเปอรเซ็นไทลที่ 80 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง
มก./ล. มิลลิกรัมตอลิตร
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number
วิธีการตรวจสอบเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association ,AWWA : American Water Works Association และ WPCF :
Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนด
แหลงที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2537

การกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําภาคตางๆ

เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ํา
(กิโลเมตร จากปากแมน้ํา)

แมน้ํา

ประเภทคุณภาพ
ของแหลงน้ํา
(ตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ํา ในแหลง
น้ําผิวดิน)

แหลงที่มา

ภาคกลาง
1. แมน้ําเจาพระยา

4
ชวงที่ 1 จากองคพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ถึงศาลากลางจังหวัด
นนทบุรีหลังเกา (กิโลเมตรที่ 7 ถึง 62)
ชวงที่ 2 จากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา ถึงปอมเพชร จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา (กิโลเมตรที่ 62 ถึง 142)
ชวงที่ 3 จากปอมเพชร จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา ถึงจุดเริ่มตนของแมน้ําเจา
พระยา จังหวัดนครสวรรค (กิโลเมตรที่142 ถึง 379)

3

2
2. แมน้ําทาจีน

ชวงที่ 1 จากปากแมน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ถึง ที่วาการอําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (กิโลเมตรที่ 0 ถึง 82)
ชวงที่ 2 จากที่วาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึงประตูระบายน้ําโพธิ์
พระยา อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี (กิโลเมตรที่82 ถึง 202)
ชวงที่ 3 จากประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงบานปากคลอง
มะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท (กิโลเมตรที่ 202 ถึง 325)

4

3

2
3. แมน้ํา บางปะกง แม 1. แมน้ําบางปะกง
น้ํานครนายก และแม ตั้งแตปากแมน้ํา คลังน้ํามันของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลทา
น้ําปราจีนบุรี
ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงจุดบรรจบของแมน้ํานครนายก
และปราจีนบุรี ที่ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะ
ทาง 122 กิโลเมตร
2. แมน้ํานครนายก
ตั้งแตปากแมน้ําตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ถึงบริเวณ
สะพานนครนายก พ.ศ. 2508 ตําบลนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รวมระยะทาง 84 กิโลเมตร
3. แมน้ําปราจีนบุรี
ตั้งแตปากแมน้ําตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ถึงหนาวัด
กระแจะ ตําบลทางาม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทาง 63
กิโลเมตร

3

4. แมน้ําแมกลอง

3

บริเวณปากแมน้ํา (คลังน้ํามันเชลล) จังหวัดสมุทรสงคราม (กิโลเมตรที่ 0) ถึง
บริเวณปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (กิโลเมตรที่ 140)

ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่องกําหนด
ประเภท ของแหลง
น้ํา ในแมน้ําเจา
พระยา ตีพิมพใน ราช
กิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั่วไป เลม
111 ตอนที่ 62 ง ลง
วันที่ 4 สิงหาคม
2537

3

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. แมน้ําสงคราม

2. แมน้ําพอง

3. แมน้ําชี

4. แมน้ํามูล

5. ลําตะคอง

ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ําสงครามกับแมน้ําโขง บริเวณบานไชยบุรี ตําบล
ไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม (กม.ที่ 0)จนถึงบานหวยสงคราม
ตําบลโซ อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย (กม.ที่ 189)

3

ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ําพองกับแมน้ําชี บานกุยเชือก ตําบลหนองบึง
อําเภอโกสุมพิชัย จังหวัดมหาสารคาม (กม.ที่ 0)จนถึงแมน้ําพองบริเวณทาย
เขื่อนอุบลรัตน บานบอนกเขา ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
(กม.ที่ 140)

3

ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ําชีกับแมน้ํามูล บริเวณบานทาขอนไมยูง ตําบลบุง
หวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี (กม.ที่0) จนถึงแมน้ําชีบริเวณ
สะพานเวชศาสตร บานโนนนอย ตําบลลุมน้ําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
(กม.ที่ 429)

3

ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ํามูลกับแมน้ําโขง บริเวณบานทาแพ ตําบล
โขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (กม.ที่0) จนถึง สะพานบาน
โนนเพชร ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (กม.ที่ 787)

3

ชวงที่ 1 ตั้งแตจุดบรรจบระหวางลําตะคลอง กับแมน้ํามูล บริเวณ ตําบลพะเนา
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (กม.ที่ 0 ) จนถึงลําตะคลอง บริเวณฝายคน
ชุม บานคนชุม ตําบลพรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (กม. ที่ 24)
ชวงที่ 2 ตั้งแตบริเวณฝายคนชุม บานคนชุม ตําบลพรุใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา (กม.ที่24) จนถึงลําตะคองบริเวณบานบุกระเฉด ตําบล
ขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (กม.ที่ 180)

4

ชวงที่ 1 ตั้งแตปากแมน้ําเพชรบุรี บานแหลม ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.
เพชรบุรี (กม.ที่0)จนถึงทายเขื่อนเพชรบุรี หมูที่ 1 บานคอละออม ต.ทาแลง
อ.ทายาง จ.เพชรบุรี (กม.ที่ 61)
ชวงที่ 2 ตั้งแตทายเขื่อนเพชรบุรี หมูที่ 1 บานคอละออม ต.ทาแลง อ.ทายาง
จ.เพชรบุรี (กม.ที่ 61) จนถึงทายเขื่อนแกงกระจาน บานแกงกระจาน ต.
แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี (กม.ที่ 118)

3

ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง กําหนด
ประเภท ของแหลง
น้ํา ในลําตะคอง
ประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 116
ตอนที่ 53 ง ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2542

3

ภาคใต
1. แมน้ําเพชรบุรี

2. แมน้ําตาป-คลองพุ
มดวง

1. แมน้ําตาป
ชวงที่ 1 ตั้งแตแมน้ําพุมดวง บริเวณบานปากน้ํา ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแมน้ําตาป บริเวณบานวังมวง ตําบล
นากระชะ อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 184
ชวงที่ 2 ตั้งแตบริเวณ บานวังมวง ตําบลนากระชะ อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช กิโลเมตรที่ 184 จนถึงแมน้ําตาป บริเวณบานขุนพิปูน ตําบลยางคอม

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html

2

3
2

ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง กําหนด
ประเภท ของแหลง
น้ํา ในแมน้ําเพชรบุรี
ประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 116
ตอนที่ 72 ง ลงวันที่
9 กันยายน 2542
ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง กําหนด
ประเภท ของแหลง
น้ํา ในแมน้ําตาป และ
แมน้ําพุมดวง

19/12/2552

PCD: Water Quality Standards

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 221
2. แมน้ําพุมดวง
ตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ําพุมดวงกับแมน้ําตาป บริเวณทาขาม ตําบลทา
ขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแมน้ําพุมดวง ทาย
เขื่อนรัชชรประภา บริเวณบานเชี่ยวหลาน ตําบลพระแสง อําเภอบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี กิโลเมตร ที่ 121
3. แมน้ําปตตานี

4. แมน้ําปากพนัง

ชวงที่ 1 ตั้งแตปากแมน้ําปตตานี บริเวณบานปากน้ํา ต. บานา อ. เมือง จ.
ปตตานี (กม.ที่ 0)จนถึงบริเวณบานอาเนาะปูโละ ต. ยาป อ.ยะรัง จ. ปตตานี
(กม.ที่ 19)
ชวงที่ 2 ตั้งแตทายบริเวณบานอาเนาะปูโละ ต.ยาป อ.ยะรัง จ.ปตตานี (กม.ที่
19) จนถึงบริเวณทายเขื่อนบางลาง บานบางลาง ต. บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา (กม.ที่ 128)
ตั้งแตปากแมน้ําปากพนัง บานปากทะเล ต. ปากพนังฝงตะวันออก อ. ปาก
พนัง จ. นครศรีธรรมราช (กม.ที่ 0) จนถึงบริเวณทายเขื่อนไมเสียบโครงการ
ชลประทานคลองไมเสียบ บานไมเสียบ ต.เกาะขันธ อ. ชะอวด จ. นครศรี
ธรรมราช (กม.ที่ 109)
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2

3

ประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 117
ตอนพิเศษ 10ง ลง
วันที่ 2 กุมภาพันธ
2543

ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง กําหนด
ประเภท ของแหลง
น้ํา ในแมน้ําเพชรบุรี
ประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 116
ตอนที่ 72 ง ลงวันที่
9 กันยายน 2542

ภาคตะวันออก
1. แมน้ําระยอง

ชวงที่ 1 ตั้งแตปากแมน้ําระยอง ต.บานปากคลอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(กม.ที่ 0) จนถึงแมน้ําระยอง สะพานถนนจันทบุรี-ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง (กม.ที่ 19)
ชวงที่ 2 ตั้งแตสะพานถนนจันทบุรี-ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(กม. ที่ 19) จนถึงแมน้ําระยอง ต.บานปากแพรก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (กม.
ที่ 54 )

4
3

2. แมนํา้ จันทบุรี

ตั้งแตปากแมน้ําจันทบุรี ต.บานปากคลอง อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี (กม.ที่ 0)
จนถึงแมน้ําจันทบุรี ต.บานพุก อ.มะขาม จ.จันทบุรี (กม.ที่ 60)

3

3. แมน้ําตราด

ตั้งแตปากแมน้ําตราด ต.ดานเกา อ.เมืองตราด จ.ตราด (กม.ที่ 0) จนถึงแมน้ํา
ตราด ต.บารศรีบัวทอง อ.เขาสมิง จ.ตราด (กม.ที่ 54)

3

ประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง กําหนด
ประเภท ของแหลง
น้ํา ในแมน้ําระยอง
ประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 121
ตอนพิเศษ 144 ง ลง
วันที่ 31 ธันวาคม
2547

การอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง

ก) เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง พ.ศ. 2522
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 เห็นชอบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
นครหลวง บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

2.
3.

ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําทิ้งประกอบดวย สารเปนพิษประเภทโลหะหนัก ไดแก สังกะสี(Zn), โครเมียม
(Cr), ทองแดง(Cu), ปรอท(Hg),แมงกานีส(Mn),แคดเมียม(Cd),ตะกั่ว(Pb),นิคเกิล(Ni),แบเรียม(Ba),และเหล็ก(Fe),วัตถุมีพิษที่
ใชในการเกษตรและสารเคมีอื่นๆ ที่เปนพิษ เชน พีซีบี(Polychlorinated biphenyl),ไซยาไนด(CN),สารหนู(As),ซิลิเนียม(Se),
ฟนอล(Phenols) เปนตน
ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําทิ้งปริมาณเกินกวาวันละ 50 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ ไมรวมน้ําหลอเย็น สวน
อุตสาหกรรม ที่มีปริมาณน้ําทิ้งนอยกวาวันละ 50 ลูกบาศกเมตรใหอยูในการพิจารณาอนุญาตของเจาพนักงานเจาหนาที่
การกําหนดเขตควบคุมและอนุรักษ
{ พื้นที่ในเขตอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังตอไปนี้
ตําบลบางไทร, ตําบลไมตรา, ตําบลบานมา, ตําบลโคกชาง, ตําบลราชคราม,ตําบลชางใหญ,ตําบลโพแตง,ตําบลเชียง
รากนอย
{ พื้นที่ตําบลในเขตอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้
ตําบลทายเกาะ,ตําบลบางกระบือ ,ตําบลคลองควาย, ตําบลบางเตย, ตําบลสามโคก,ตําบลบางโพธิ์เหนือ, ตําบลกระแซง
ตําบลเชียงรากนอย,ตําบลบานงิ้ว,ตําบลบานปทุม,ตําบลเชียงรากใหญ
{ พื้นที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้
ตําบลบางฉาง, ตําบลบางพูด,ตําบลสวนพริกไทย,ตําบลบานกลาง ตามแผนที่แสดงเขตหามตั้งหรือขยายโรงงาน
อุตสาหกรรม

แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2522 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0202/7207 ลงวันที่ 20 เมษายน 2522

ข) เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง พ.ศ. 2531
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2531 เห็นชอบกับแนวทางดําเนินงานเพื่อแกปญหาคุณภาพน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง
บริเวณสําแล ปทุมธานี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ไดเสนอและใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือปฎิบัติ และดําเนิน
การ ตามแนวทางดังกลาวตอไป สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

2.

การขยายพื้นที่เขตอนุรักษ
พื้นที่ควบคุมเพื่อการอนุรักษแหลงน้ําดิบ เสนอใหมีการขยายเพิ่มเติมประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ควบคุมกําหนด ไวใน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีขนาดประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร โดยใชขยายเขตพื้นที่ที่ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรง
งาน อุตสาหกรรมประเภทที่ระบุในขอกําหนดในทางปฏิบัติในการควบคุมดังนี้
{ พื้นที่ในเขตจังหวัดปทุมธานี (ประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร) ไดแก ตําบลคลองหนึ่งและตําบลคลองสอง อําเภอคลอง
หลวง ยกเวนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ในตําบลคลองหนึ่งเฉพาะโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากรัฐแลว (พื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร)
{ พื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร) ไดแก ตําบลสนามชัย อําเภอบางไกร ตําบลเกาะ
เกิด ตําบลบางกะสั้น ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน ยกเวนพื้นที่ของ 3 ตําบลที่อยูหางจากแนวศูนยกลางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผนดิน หมายเลข 32 ทั้ง 2 ขาง ๆ ละ 1,000 เมตร และยก
เวนพื้นที่ของโรงงานกระดาษบางปะอิน
ขอกําหนดในทางปฏิบัติเพื่อควบคุม
{ ในเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําทิ้งประกอบดวยสารพิษดังตอไปนี้
 สารพิษประเภทโลหะหนัก ไดแก สังกะสี(Zn),โครเมียม(Cr),ทองแดง(Cu), ปรอท(Hg), แมงกานีส(Mn),
แคดเมียม(Cd),ตะกั่ว(Pb),ซิลิเนียม(Se),นิคเกิล(Ni),แบเรียม(Ba),และเหล็ก (Fe)
 วัตถุมีพิษที่ใชในการเกษตรและสารเคมีอื่นๆ ที่เปนพิษ เชน พีซีบี(Polychlorinated biphenyl),ไซยาไนด
(CN), สารหนู (As), และฟนอล(Phenols) เปนตน
{ ในเขตพื้นที่อนุรักษแหลงน้ําดิบไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก ยกเวนอุตสาหกรรมที่มีขอ
ผูกพัน ตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี คือ โรงงานกระดาษบางปะอินและเขตอุตสาหกรรมนวนคร โครงการที่ 1
และโครงการที่ 2 ยกเวน โรงงานอุตสาหกรรมที่น้ําทิ้งมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี ไมเกินวันละ 1 กิโลกรัม
{ ในการพิจารณาอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น
นอกจากจะเปนไปตามขอ (1) และขอ (2) แลว เปนไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดวย

แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2531 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง ตามหนังสือสํานัก
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0202/ว (ล) 388 ลงวันที่ 14 มกราคม 2531

ค) เขตอนุรักษน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวงบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา พ.ศ. 2535
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 เห็นชอบกับมาตรการการอนุรักษน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวงในเขตฝงตะวันตก ของแมน้ํา
เจาพระยา กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สรุปไดดังนี้
1.
2.

3.

ใหหนวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการที่เสนอ
กําหนดเขตพื้นที่อนุรักษเพื่อการควบคุมกิจกรรมที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําคลองมหาสวัสดิ์ และแมน้ําทาจีน รวมพื้นที่ ประมาณ
458 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และนครปฐม ทั้งนี้พื้นที่คลองสงน้ําในระยะที่ 2 เปน แนว
คลองสงน้ําประปาที่รับน้ําจากแมน้ําแมกลองโดยผานแมน้ําทาจีน อันเปนมาตรการปองกันลวงหนาโดยไมตองขออนุมัติขยาย
อนุรักษ ดังเชนที่เคยดําเนินการมาในพื้นที่เขตอนุรักษจุดสูบน้ําดิบสําแล จังหวัดปทุมธานี และใหมีการควบคุมกิจกรรมในพื้นที่
เขตอนุรักษดังนี้
{ กิจกรรมประเภทอุตสาหรรม หามตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่น้ําทิ้งมีความสกปรกสูง หรือมีสารพิษปนเปอน
{ กิจกรรมชุมชน ใหควบคุมน้ําทิ้งจากอาคารกิจกรรมชุมชนภายในเขตอนุรักษใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก
อาคาร ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารอยาง
เครงครัดและให ประกาศพื้นที่เขตอนุรักษเปนเขตควบคุมอาคารภายใตพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
{ กิจกรรมการเกษตร ใหมีการดูแลกิจกรรมการเกษตรที่กอใหเกิดน้ําเสียที่มีมลพิษสูง เชน บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและฟารม
สุกร
ใหกรมชลประทานและหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลคลองในพื้นที่ปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ําจากคลองอื่น ๆ ซึ่งอาจมีความ
สกปรกปนเปอนสูงมิใหลงสูคลองมหาสวัสดิ์ จนมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําที่จะนําไปผลิตน้ําประปา

แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปาฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0206/2937 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2535
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