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หัวข้อ การศึกษาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองจำนวน 14 คลองของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ แสดงเชิงสถิติ 
         บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

ขอบเขตงาน 
ในทุกปีกรุงเทพมหานครจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีและกำหนด

เป้าหมายต่างๆ ขึ้นเพ่ือทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป้าหมายต่างๆ
เหล่านั้นครอบคลุมทุกๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือ ด้านมหานครปลอดภัย ที่มีเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า คุณภาพแหล่ง
น้ำธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น เป้าประสงค์นี้ถูกจัดทำข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาแหล่งน้ำ
ธรรมชาติของกรุงเทพมหานครประสบปัญหามลพิษทางน้ำอยู่มาก เห็นได้จากดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ ได้แก่ 
ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) 
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด โดยเป้าประสงค์นี้วัดผลจาก
ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกำหนดเพ่ิมขึ้น 
คือ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)  ไม่น้อยกว่า 
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป้าหมาย ร้อยละ 40 ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า 4.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป้าหมาย ร้อยละ 2.5 และค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเ่กินกว่า 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป้าหมาย ร้อยละ 2.5 

นอกจากนี ้ในกรุงเทพมหานครยังมีการแบ่งเขตออกเป็น 6 กลุ่มเขตเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหาร หนึ่งใน
กลุ่มเขตที่มีความสำคัญคือกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพใต้เป็นกลุ่มเขตท่ีมีความหลากหลายของการใช้
ประโยชน์อาคาร มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลาง มีพ้ืนที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยายาวเป็นอันดับหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร และมีแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วกลุ่มเขต 

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ทำการศึกษาจึงเลือกปัญหาคุณภาพน้ำคลอง และกลุ่มเขต
กรุงเทพใต้มาทำการศึกษาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองจำนวน 14 คลองของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ แสดง
เชิงสถิติบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ทำการศึกษาเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2560 - 2562 

เครื่องมือที่ใช้  
1. Quantum GIS (QGIS)  
2. ARCGIS 

นิยาม 
1. DO (Dissolved Oxygen) หมายถึง ค่าออกซิเจนละลายน้ำ 
2. BOD (Biochemical Oxygen Demand) หมายถึง ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
3. NH3N หมายถึง ค่าแอมโมเนยีไนโตรเจนทีจุ่ดตรวจวัด 
4. การกำหนดพ้ืนที่ศึกษาให้ห่างออกจากเส้นคลองระยะห่างรัศมี 1 กิโลเมตร เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมือง 
    ในบริเวณนั้น 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ เช่น ประเภทและส่วนประกอบของแผนที่ ความแตกต่างของมาตราส่วนที่ใช้ใน 
    แผนที่ การสร้างและออกแบบแผนที่ในการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
2. ศึกษาการใช้งานเครื่องมือ QGIS ในการสร้างแผนที่ 
3. ศึกษาการใช้งานเครื่องมือ ARCGIS ในการสร้างแผนที่ application และ dashboard 
4. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องประกอบกับข้อมูลแผนที่ 
6. จัดทำแผนที่ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลที่นำมาศึกษาเป็นข้อมูลคุณภาพน้ำคลองของสำนักการระบายน้ำปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดย
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 เมื่อวัดจากค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีจุดตรวจวดัที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 16 จุดจาก 22 จุด 
และค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) จุดตรวจวัดทั้งหมดไม่
ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

คลอง คุณภาพน้ำ 
โดยวัดจากค่า DO 

คุณภาพน้ำ 
โดยวัดจากค่า BOD 

คุณภาพน้ำ 
โดยวัดจากค่า NH3N 

คลองกรวย ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองเจ็ก ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองช่องนนทรี 4 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จุดผ่านเกณฑ์ 
5 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

5 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คลองตัน ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองคลองเตย 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองบางโคล่น้อย ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองบางนา 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองบ้านหลาย 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองพระโขนง 2 จุดผ่านเกณฑ์ 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 2 จุดไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองมะนาว ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองโรงน้ำมัน ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองวัดดอกไม้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองวัดไทร ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คลองวัดปริวาส ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 โดยสำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองไดจ้ำแนกขนาดของเมืองโดยใช้จำนวนประชากรมาพิจารณานั้น พบว่า กลุ่มเขตกรุงเทพใต้เป็นกลุ่มเขต
ที่มีความหนาแน่นน้อย (1-24 คนต่อไร่) ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพบริเวณโดยรอบของคลอง
ระยะห่างรัศมี 1 กิโลเมตรจากแผนที่ที่จัดทำข้ึน พบว่า  

คลอง เขต 
ทีร่ับผิดชอบ 

ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพบริเวณโดยรอบของคลอง  
ระยะห่างรัศมี 1 กิโลเมตร 

คลองกรวย สาทร การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นมาก มีพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่ อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก กลางและใหญ่ตามลำดับ มีชุมชนใกล้เคียง
ทั้งหมด 24 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่
อาศัย พาณิชยกรรม คลังสินค้า อุตสาหกรรมสถาบันการศึกษา
ตามลำดับ 

คลองเจ็ก สวนหลวง การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นปานกลางค่อนไปทางน้อย  
มีพ้ืนที่ว่างเล็กน้อย อาคารมีขนาดกลางไปถึงใหญ ่มีชุมชนใกล้เคียง
ทั้งหมด 4 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคารสว่นใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย 
พาณิชยกรรม คลังสินค้า รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมตามลำดับ 

คลองช่องนนทรี บางรัก 1. บริเวณตัดถนนสุรวงศ์ ตัดถนนสีลมและก่อนแยกสาธร มีชุมชน
ใกล้เคียงทั้งหมด 14 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็น 
ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม การสาธารณสุข สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจตามลำดับ 
2. บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตัดแยก ถ.จันทร์ มีชุมชน
ใกล้เคียงทั้งหมด 5 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่
อยู่อาศัย พาณิชยกรรม การสาธารณสุข สถาบันการศึกษา 
อุตสาหกรรม 
3. บริเวณหน้าโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี มีการเรียงตัว
ของอาคารหนาแน่นเล็กน้อย มีพ้ืนที่ว่างมาก อาคารมีขนาดเล็กไป
ถึงใหญ่ มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 6 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม คลังสินค้า อุตสาหกรรม 
สถาบันศาสนาตามลำดับ  

คลองตัน วัฒนา การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นปานกลาง บางช่วงหนาแน่นมาก 
มีพ้ืนที่ว่างเล็กน้อย อาคารส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีชุมชนใกลเ้คียง
ทั้งหมด 7 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การสาธารณสุข คลังสินค้าตามลำดับ  

 

 

 



6 
 

คลอง เขตที่อยู่ใกล้
สถานที่เก็บน้ำ 

ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพบริเวณโดยรอบของคลอง  
ระยะห่างรัศมี 1 กิโลเมตร 

คลองคลองเตย คลองเตย ทั้งสองจุดอาคารมีขนาดเล็กเรียงตัวหนาแน่นบริเวณรอบจุด
ตรวจวัด เมื่อห่างออกไปอาคารส่วนใหญ่จะเป็นขนาดใหญ่สลับกับ
พ้ืนที่ว่างและขนาดเล็กท่ีมีการเรียงตัวอย่างหนาแน่น 
1. (อาคารทวิช) มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 25 ชุมชน การใช้
ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม คลังสินค้า 
รัฐวิสาหกิจ การสาธารณสุขตามลำดับ  
2. (ปตร. คลองเตย) มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 10 ชุมชน การใช้
ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม การ
สาธารณสุข คลังสินค้า รัฐวิสาหกิจตามลำดับ 

คลองวัดไทร บางคอแหลม การเรียงตัวของอาคารบางช่วงหนาแน่นมาก บางช่วงหนาแน่น
น้อย อาคารส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและกลาง มีพ้ืนที่ว่างขนาด
ใหญ ่มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 5 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คลังสินค้า
สถาบันการศึกษาตามลำดับ 

คลองบางโคล่น้อย บางคอแหลม 
 

การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นเล็กน้อย มีพ้ืนที่ว่างมาก อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก มีขนาดกลางและใหญ่เล็กน้อย มีชุมชน
ใกล้เคียงทั้งหมด 18 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่
อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คลังสินค้า การสาธารณสุข
ตามลำดับ 

คลองบางนา บางนา ทั้งสองจุดมีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 12 ชุมชน การใช้ประโยชน์
อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม การสาธารณสุข 
สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมตามลำดับ 
1. (หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา  (ถนนสุขุมวิท)) การเรียงตัวของอาคาร
หนาแน่นเล็กน้อย มีพ้ืนที่ว่างมาก อาคารมีขนาดกลางไปถึงใหญ่ 
2. (สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)) การเรียงตัวของอาคาร
หนาแน่นปานกลาง บางช่วงหนาแน่นมาก มีพ้ืนที่ว่างปานกลาง 
อาคารส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
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คลอง เขตที่อยู่ใกล้
สถานที่เก็บน้ำ 

ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพบริเวณโดยรอบของคลอง  
ระยะห่างรัศมี 1 กิโลเมตร 

คลองบ้านหลาย พระโขนง  
 

1. (ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่น) การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นปาน
กลางค่อนไปทางน้อย มีพ้ืนที่ว่างเล็กน้อย อาคารมีขนาดเล็กไปถึง
ใหญ ่มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 15 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คลังสินค้า 
สถาบันศาสนาตามลำดับ 
2. (ถ.อ่อนนุช) การเรียงตัวของอาคารบางช่วงหนาแน่นมากบาง
น้อยเนื่องจากมีพ้ืนที่ว่าง อาคารส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก บริเวณท่ีมี
อาคารขนาดเล็กจะมีความหนาแน่นมาก มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 
15 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันศึกษาตามลำดับ 

คลองพระโขนง คลองเตย 1. (ปตร. พระโขนง) การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นปานกลาง 
บางช่วงเรียงตัวหนาแน่นมาก มีพ้ืนที่ว่างปานกลางกระจัดกระจาย 
อาคารส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีชุมชนใกลเ้คียงทั้งหมด 15 ชุมชน 
การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม การ
สาธารณสุข คลังสินค้า อุตสาหกรรมตามลำดับ 
2. (สะพานพระโขนง  (ถนนสุขุมวิท)) การเรียงตัวของอาคารบาง
ช่วงหนาแน่นมากมีพ้ืนที่ว่างเล็กน้อย อาคารส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 10 ชมุชน การใช้ประโยชน์อาคารส่วน
ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม การสาธารณสุข คลังสินค้า  
รัฐวิสาหกิจตามลำดับ 

คลองมะนาว ยานนาวา การเรียงตัวของอาคารบางช่วงหนาแน่นน้อย บางช่วงปานกลาง มี
พ้ืนที่ว่างปานกลาง อาคารส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก มีขนาดกลาง
และใหญ่เล็กน้อย มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 8 ชุมชน การใช้
ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม คลังสินค้า สาธารณสุขตามลำดับ 

คลองโรงน้ำมัน ยานนาวา การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นปานกลาง มีพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่
และเล็ก สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง มีขนาดเล็กและ
ใหญ่เท่า ๆ กัน มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 8 ชุมชน การใช้ประโยชน์
อาคารส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
คลังสินค้า สถาบันศึกษาตามลำดับ 
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คลอง เขตที่อยู่ใกล้
สถานที่เก็บน้ำ 

ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพบริเวณโดยรอบของคลอง  
ระยะห่างรัศมี 1 กิโลเมตร 

คลองวัดช่องนนทรี ยานนาวา การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นปานกลางค่อนไปเล็กน้อย มีพ้ืนที่
ว่างมาก อาคารส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก มีขนาดกลางและใหญ่
เล็กน้อย มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 6 ชุมชน การใช้ประโยชนอ์าคาร
ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม คลังสินค้า อุตสาหกรรม 
สถาบันศาสนาตามลำดับ 

คลองวัดดอกไม้ ยานนาวา การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นปานกลาง มีพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก อาคารส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง บางช่วงมีการเรียง
ตัวของอาคารขนาดเล็กหนาแน่น บางช่วงมีอาคารขนาดใหญ่เรียง
ตัวกัน มีชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 5 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม คลังสินค้า พาณิชยกรรม 
สถาบันการศึกษาตามลำดับ  

คลองวัดปริวาส ยานนาวา การเรียงตัวของอาคารหนาแน่นมาก มีพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่ อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก มีขนาดกลางและใหญ่เล็กน้อย มีชุมชน
ใกล้เคียงทั้งหมด 7 ชุมชน การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นที่
อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันศาสนา
ตามลำดับ 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  
1. ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ย DO ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร เป้าหมาย ร้อยละ 40 สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ร้อยละ 66.67 ของจุดตรวจวัด
หรือร้อยละ 33.33 ของคลองมีค่า DO ผ่านเกณฑ์   

2. ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ย BOD ไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป้าหมาย ร้อยละ 2.5 สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ไม่มีจุดตรวจวัดหรือคลองใดมีค่า 
BOD ผ่านเกณฑ์   

3. ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ย NH3N ไมเ่กินกว่า 0.5 มลิลิกรัมต่อ
ลิตร เป้าหมาย ร้อยละ 2.5 สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ไม่มีจุดตรวจวัดหรือคลองใดมีค่า 
NH3N ผ่านเกณฑ์ 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

1. การปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง 
เมื่อพิจารณาตามสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้จากแผนที่ที่จัดทำข้ึน เพ่ือให้การ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลดผลกระทบกับชีวิตประจำวันของ
ประชาชน ควรมีมาตรการหรือวิธีการจัดการน้ำเสียจากท่ีอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมตามลำดับ
และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองด้วยวิธีที่เหมาะสมตามลำดับ ดังนี้ 

1.1 คลองที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลำดับแรกหรืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากค่า DO ต่ำกว่า
มาตรฐานและค่า BOD NH3N เกินกว่ามาตรฐานเป็นอย่างมาก คือ คลองมะนาว คลองบ้านหลาย คลองเจ๊ก 
คลองกรวย คลองคลองเตย คลองบางนา คลองตัน คลองช่องนนทรี 

1.2 คลองที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลำดับที่สอง เนื่องจากค่า DO ต่ำกว่ามาตรฐานและค่า BOD 
H3N เกินกว่ามาตรฐานเล็กน้อย คือ คลองวัดไทร คลองโรงน้ำมัน  

1.3 คลองที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลำดับที่สาม เนื่องจากค่า DO ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ค่า 
BOD และ NH3N เกินกว่ามาตรฐาน คือ คลองวัดดอกไม้ คลองวัดปริวาส คลองวัดช่องนนทรี คลองบางโคล่น้อย 
คลองพระโขนง 
2. การนำผลศึกษาไปใช้ประโยชน์และต่อยอด 
 เพ่ือให้เห็นสภาพคุณภาพน้ำในคลองของกรุงเทพมหานครในภาพรวมทั้งหมด ควรมีการจัดทำให้
ครอบคลุมทั้ง 6 กลุ่มเขต และจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 จะ
พบว่าคลองบางคลองไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งสามปีหรือมีคุณภาพน้ำที่แย่ลงจากปีก่อน ดังนั้นจึงควรมีการเพ่ิมความถ่ี
ของจุดตรวจวัด เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและกำหนดพ้ืนที่การแก้ไขปัญหาให้ใกล้เคียงกับแหล่งกำหนดสารที่
ตรวจวัด 
3. ตัวชีว้ัดที่เก่ียวข้อง 
 เมื่อพิจารณาตามสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้จากแผนที่ที่
จัดทำขึ้นเช่น ปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากคลอง ปัญหาสัตว์น้ำตาย เป็นต้น และเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้คุณภาพน้ำในคลองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้นและลดผลกระทบที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
เช่น ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง เป็นต้น ควรมีการปรับเป้าหมายของร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ย 
DO ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรให้เพ่ิมขึ้นเพราะค่า DO ส่งผลต่อค่าเฉลี่ย BOD และ NH3N เมื่อค่า DO 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะส่งผลให้ค่า BOD และ NH3N มีค่าใกล้มาตรฐานหรือผ่าน

เกณฑ์มากขึ้น 
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ภาคผนวก 



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้าในคลอง
ของกลุมเขตกรุงเทพใต

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4

ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ
มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "กอนแยกสาธร" 
ของ "คลองชองนนทรี"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า
 "ซ. เจริญกรุง 71" 
ของ "คลองกรวย"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ถ.รถไฟสายเกา แฟลตเอื้ออมรสุข" 
ของ "คลองเจ็ก"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ปตร. คลองตัน" 
ของ "คลองตัน"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ถ.เจริญราษฎร" 
ของ "คลองบางโคลนอย"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ถนนรัชดาภิเษก พระราม 4" 
ของ "คลองมะนาว"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ถ.พระราม 3 ขางปมนํ้ามันบางจาก" 
ของ "คลองโรงนํ้ามัน"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ถ.พระราม 3 วัดดอกไม" 
ของ "คลองวัดดอกไม"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า
 "ถ.พระราม 3 วัดไกร" 

ของ "คลองวัดไทร"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ถ.พระราม 3" 
ของ "คลองวัดปริวาส"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ตัดถนนสีลม" 
ของ "คลองชองนนทรี"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ตัดถนนสุรวงศ" 
ของ "คลองชองนนทรี"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ถนนนราธิวาสราชนครินทรตัดแยก ถ.จันทร" 
ของ "คลองชองนนทรี"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ถ.ออนนุช" 
ของ "คลองบานหลาย"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ปตร. คลองเตย" 
ของ "คลองเตย"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ปตร. พระโขนง" 
ของ "คลองพระโขนง"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "ซ.พ่ึงมี 50 พ่ึงมีแมนช่ัน" 
ของ "คลองบานหลาย"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "หนาโรงงานควบคุมคุณภาพนํ้าชองนนทรี" 
ของ "คลองชองนนทรี"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "สะพานบางนา  (ถนนศรีนครินทร)" 
ของ "คลองบางนา"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "สะพานพระโขนง  (ถนนสุขุมวิท)" 
ของ "คลองพระโขนง"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "หนากรมอุตุนิยมวิทยา  (ถนนสุขุมวิท)" 
ของ "คลองบางนา"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร



แผนท่ีแสดงคุณภาพนํ้า (คาออกซิเจนละลายนํ้า) 
บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้า

 "อาคารทวิช" 
ของ "คลองเตย"

บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคลอง
เสนคลอง
ชุมชน
เสนแบงเขต

คุณภาพนํ้าป 2560
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2561
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

คุณภาพนํ้าป 2562
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

อาคาร

คําอธิบายสัญลักษณ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 
ของคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ มากกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร
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