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เร่ือง     การปองกันและการแกไขการระบายน้ําที่มีคุณภาพต่ํา
                          ลงทางน้ําชลประทานและทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน

                                         ในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
-----------------------

ตามนัยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พุทธศักราช 2485  แกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง ( ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2497  ( ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2507  ( ฉบับที ่4 ) พ.ศ.2518 
มาตรา 23   มาตรา  28  วรรคสอง  และมาตรา 37 วรรคสอง   ไดกาํหนดหลกัเกณฑหามมใิหผูใดปลูกสราง  
แกไข  หรือตอเตมิส่ิงกอสราง หรือปลูกปกสิง่ใด  หรือทาํการเพาะปลกู  รุกล้าํทางน้าํชลประทาน  ชานคลอง  
เขตคันคลอง  หรือเขตพนัง  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน  และหามมิให
ผูใดปลอยน้าํซึง่ทาํใหเกดิพษิแกน้าํธรรมชาต ิ  หรือสารเคมเีปนพษิลงในทางน้าํชลประทาน  จนอาจทาํให
น้ําในทางน้ําชลประทานเปนอันตรายแกเกษตรกรรม  การบริโภค  อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย  ถาผูใด
ฝาฝนมีโทษตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงดังกลาว

เนื่องดวยประเทศกาํลงัพฒันาจากเกษตรกรรมเปนประเทศอตุสาหกรรมซึง่เกดิการขยายตัว
ทางดานอุตสาหกรรม  ที่จัดสรรเขามาในเขตพื้นที่โครงการชลประทานอยางรวดเร็ว  กิจการดังกลาว 
ทิ้งน้ําเนาเสียหรือน้ําที่มีคุณภาพต่ํา ลงทางน้ําชลประทานหรือทางน้ําธรรมชาติที่ตอเชื่อมกับทางน้ํา 
ชลประทาน   ซึ่งทําใหเกิดปญหามีผลกระทบตอการเกษตรกรรมใหม  การบริโภค อุปโภค และสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  ดังนั้นเพื่อปองกันและแกไขในปญหานี้  และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวงดังกลาว  ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการปองกันและแกไขการระบายน้ําที่มีคุณภาพ
ตํ่าลงทางน้ําชลประทาน  และทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน  
ที่แนบทายคําสั่งนี้โดยเครงครัด

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2532  เปนตนไป
ส่ัง ณ วันที่  19  ธันวาคม พ.ศ. 2532

      ( ลงนาม )  เล็ก   จินดาสงวน
               ( นายเล็ก   จินดาสงวน )

         สําเนาถูกตอง รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา  ปฏิบัติราชการแทน
นางปราณี   พรหมประดิษฐ                 อธิบดีกรมชลประทาน
              ชร.มด.
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หลักเกณฑการปองกันและแกไขการระบายน้ําที่มีคุณภาพต่ํา
ลงทางน้ําชลประทาน  และทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน

--------------------------------
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พุทธศักราช 2485  แกไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง ( ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2497  ( ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2507  ( ฉบับที ่4 ) พ.ศ.2518 
มาตรา 23   มาตรา  28  วรรคสอง  และมาตรา 37 วรรคสอง  และตามรายงานการประชมุ  เมือ่วนัที ่
22 มถินุายน 2531  เมือ่วนัที ่ 5  สิงหาคม  2531 เมือ่วนัที ่6 มถินุายน 2532  และเมือ่วนัที ่ 13  กรกฎาคม  2532

โดยพระราชบญัญติัการชลประทานหลวง  พทุธศกัราช 2485  และมตทิีป่ระชมุตามรายงาน
การประชมุดังกลาวขางตน  กาํหนดหลกัเกณฑการปองกนั  และแกไขการระบายน้าํเสยีลงทางน้าํชลประทาน  
หรือทางน้าํธรรมชาตทิีต่อเชือ่มกบัทางน้าํชลประทาน  ดังนี้

1. การปองกนัการฝงทอระบายน้าํ
1.1 หามมิใหปลูกสราง  แกไขหรือเพิ่มเติมส่ิงกอสราง  หรือปลูกปกสิ่งใดรุกล้ําทางน้ํา

ชลประทาน  ชานคลอง  เขตคันคลอง หรือเขตพนัง  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายชาง
ชลประทาน

1.2 หามมิใหกระทําการอันอาจทําใหน้ําในทางน้ําชลประทาน  หรือทางน้ําธรรมชาติซึ่ง
ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานเปนอันตรายแกการเกษตรกรรม  การอุปโภค บริโภค หรือสุขภาพอนามัย

ในกรณีฝาฝนซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 23  มาตรา 28  มีโทษตามมาตรา 37  แหง
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ 
ชลประทานหลวง ( ฉบับที ่ 2 ) พ.ศ.2497  ( ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ.2507  ( ฉบับที ่ 4 ) พ.ศ.2518   ใหนายชาง 
ชลประทานหรอืหวัหนาโครงการหรอืผูรับมอบหมายจากอธบิดีกรมชลประทาน     แจงความดาํเนนิคดกีบัผู
ฝาฝนฝงทอระบายน้าํ  หรือฝงทอระบายน้าํเสยีลงทางน้าํชลประทาน    และบงัคบัใหร้ือถอนทอระบายน้าํ
ออกไปใหพนเขตชลประทานทนัที

2. การแกไขฝงทอระบายน้าํลงคลอง การแกไขฝงทอระบายน้าํเสยีลงทางน้าํชลประทาน
หรือทางน้าํธรรมชาตทิีต่อเชือ่มกบัทางน้าํชลประทาน  แบงออกเปน  3 กรณ ี คือ

2.1 ทอระบายน้าํทีก่รมชลประทานอนญุาต  ใหถอืปฏิบัติดังนี้
2.1.1  ใหนายชางชลประทานหรอืหวัหนาโครงการในเขตรบัผิดชอบ  ส่ังการใหเจาหนาที่

คอยตรวจสอบเปนประจาํ  และรายงานใหผูบังคบับัญชาทราบทกุครัง้  ถามกีารฝาฝนผดิไปจากเงือ่นไข  
ใหดําเนนิการตามอาํนาจหนาที ่  ใหผูรับอนญุาตปฏบัิติตามเงือ่นไขโดยเครงครดั  ถายงัฝาฝนใหดําเนนิการ
ตาม  พรบ.การชลประทานหลวง  ทกุราย

2.1.2   ใหหวัหนาโครงการในเขตรบัผิดชอบ  ตักตวัอยางน้าํทีป่ลายทอระบายน้าํ  นาํมา
ใหกองวจิยัและทดลองวเิคราะห   การตกัตวัอยางน้าํใหทาํโดยวธิสุีมตัวอยางและกระทาํใหเสร็จในวนัเดยีว



3

กนันัน้  เมือ่ไดผลวเิคราะหแลวปรากฎวาน้าํมคุีณภาพต่าํกวามาตรฐานทีก่าํหนด  ใหโครงการแจงผูรับ
อนญุาตใหระงบัระบายน้าํลงคลอง  จนกวาจะทาํระบบกาํจดัน้าํเสยีใหเปนน้าํทีม่คุีณภาพตามมาตรฐาน
กาํหนดกอน  โดยตองแจงใหหวัหนาโครงการ ฯ ทราบ  เพือ่จะไดไปตักตวัอยางน้าํมาวเิคราะหอีกครัง้หนึง่
เมือ่ถามคุีณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดแลว  จงึจะใหปลอยน้าํลงทางน้าํชลประทานได

2.1.3 กรณีฝาฝน ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายชางชลประทานหรือ
หวัหนาโครงการ  ใหมหีนงัสอืแจงยกเลกิสัญญาและใหร้ือถอนทอระบายน้าํออกไปใหพนเขตชลประทาน  
พรอมกับแจงความดําเนินคดีตาม ขอ 1.2  วรรคสอง  ทุกราย

2.2 ทอระบายน้าํทีฝ่งมากอนหลกัเกณฑฉบับนี ้ ใหถอืปฏิบัติดังนี้
      2.2.1   ใหโครงการในเขตรบัผิดชอบ  ทาํการสาํรวจทอระบายน้าํทีป่ลอยลงทางน้าํ

ชลประทาน  หรือในทางน้าํธรรมชาตติอเชือ่มกบัทางน้าํชลประทาน  ในกรณโีรงงานอตุสาหกรรม  บริเวณที่
จดัสรร ชมุชน และอืน่ ๆ     ลงในบญัชตีามในขอ 4    และในขณะเดยีวกนั   ใหตักตวัอยางน้าํจดุนัน้ ๆ สงให
กองวจิยัและทดลองทาํการวเิคราะห

      2.2.2   ใหโครงการ ฯ ทาํหนงัสอืตามตวัอยางทีก่าํหนดไวใน ขอ 4 แจงใหผูประกอบการ
หรือผูทีรั่บผิดชอบในกจิการ  หรือผูรับผิดชอบในชมุชนนัน้ ๆ ยืน่คาํขออนญุาตจากกรมชลประทานใหถกูตอง
เมือ่ไดรับอนญุาตแลว  จงึจะปลอยน้าํทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดลงทางน้าํชลประทานได  ทัง้นีใ้ห
รอผลการวเิคราะหจากกองวจิยัและทดลอง  เปนขอมลูการพจิารณาอนญุาต

      2.2.3   ในกรณทีีป่รากฎผลวเิคราะหจากกองวจิยัและทดลองแลว  น้าํทีป่ลอยลงคลองมี
คุณภาพต่าํกวามาตรฐาน  ใหโครงการ ฯ มหีนงัสอืตามแบบฟอรมในขอ 4 แจงใหผูประกอบการ  หรือผูรับผิดชอบ
ในกจิการ  หรือผูรับผิดชอบในชมุชนนัน้ ๆ ระงบัการระบายน้าํเสยีลงทางน้าํชลประทานโดยเดด็ขาด  จนกวา
จะไดดําเนนิการแกไขใหเปนน้าํทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานกาํหนดกอน จงึจะรบัพจิารณาการอนญุาตให

      2.2.4   ในกรณฝีาฝนไมปฏิบัติตามหนงัสอืของโครงการ ฯ ใหโครงการ ฯ ดําเนนิการตามขอ
1.2  วรรคสอง ทนัที

      2.2.5   กรณีที่ฝงทอระบายน้ําลงทางน้ําธรรมชาติที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน  
เมื่อโครงการ ฯ สํารวจและตกัตวัอยางน้าํสงใหกองวจิยัและทดลองทาํการวเิคราะหแลว  ปรากฎผลน้าํที่
ปลอยลงคลองมคุีณภาพต่าํ  หรือเนาเสยี  ใหโครงการ ฯ มหีนงัสอืแจงไปทางสวนราชการทีเ่กีย่วของ  เชน 
จงัหวดั  อําเภอ  หรือสวนราชการอืน่ทีเ่กีย่วของใหทราบ  และขอใหสวนราชการนัน้ ๆ พจิารณาแกไข  ถาไม
ไดรับผลเทาทีค่วร ใหแจงกรมชลประทานทราบ เพือ่จะไดดําเนนิการในระดบักรม ฯ ในขัน้ตอไป

3. การกาํหนดมาตรฐานคณุภาพน้าํทีร่ะบายลงทางน้าํชลประทาน  หรือทางน้าํทีต่อเชือ่มกบั
ทางน้าํชลประทาน   น้าํทีร่ะบายจากโรงงานอตุสาหกรรม  ทีจ่ดัสรร  แหลงชมุชนและอืน่ ๆ ลงทางน้าํ
ชลประทาน   หรือทางน้าํธรรมชาตทิีต่อเชือ่มกบัทางน้าํชลประทาน  จะตองมมีาตรฐานคณุภาพน้าํทิง้ในทาง
น้าํชลประทานทีแ่นบทายนี้
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4. การสาํรวจสาเหตทุาํใหน้าํในทางน้าํชลประทาน  ทางน้าํธรรมชาตทิีต่อเชีอ่มกบัทางน้าํ
ชลประทาน  ในเขตพืน้ทีโ่ครงการชลประทานเนาเสยี    ใหดําเนนิการดงันี้

4.1   ใหโครงการ ฯ ในเขตรบัผิดชอบ  ทาํการสาํรวจทางน้าํชลประทานทกุสายวา แตละสายมี
การฝงทอระบายน้าํเสยี  ฝงใดจาํนวนเทาใด  ทีก่โิลเมตรใด  ทอระบายน้าํเสยีจดุนัน้ ๆ ระบายน้าํเพือ่กจิการ
ใด  ปริมาณน้าํทีร่ะบายลงคลองเทาใด   ลงในบญัชแีนบทายนี ้ ( ปริมาณน้าํทีร่ะบายลงคลองใหใสไวในชอง
หมายเหต ุ)

4.2     ใหโครงการ ฯ นาํปริมาณน้าํเสยีทีโ่ครงการ ฯ สํารวจไดในขอ 4.1 มาเปรยีบเทยีบกบั
ปริมาณน้าํทีส่งเขาคลอง  มอัีตราสวนเทาใด  มผีลทาํใหน้าํดใีนคลองเปลีย่นแปลงอยางไร  เปนผลเสยีอยาง
ไรตอการเกษตรกรรม  การอปุโภค บริโภค  หรือสุขภาพอนามยั  เพือ่เปนขอมลูในการชีแ้จงผูรองเรยีน  หรือชีแ้จง
ในสวนราชการทีเ่กีย่วของ

แบบฟอรมใชประกอบในการปองกนัและแกไขการระบายน้าํเสยีลงทางน้าํชลประทาน  และ
ทางน้าํธรรมชาตทิีต่อเชือ่มกบัทางน้าํชลประทาน  มดัีงนี้

- แบบหนงัสอืของโครงการแจงใหผูระบายน้าํยืน่คาํขออนญุาต  ( จษ. …………… )
- แบบหนงัสอืของโครงการแจงระงบัการระบายน้าํเสยี ( จษ. ………………….. )
- บัญชรีะบายน้าํลงทางน้าํชลประทาน ( จษ. ………………… )



มาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานและทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ํา 
ชลประทานในเขตพื้นทีโ่ครงการชลประทาน 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย คามาตรฐาน(เกณฑกาํหนดสูงสุด)

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.5-8.5 

2. ความนาํไฟฟา ไมโครโมล/ซม. 2,000 

3. ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 1,300 
4. บีโอดี (BOD5) มิลลิกรัม/ลิตร 20 
5. สารแขวนลอย (SS) " 30 

6. เปอรมังกาเนต (PV) " 6.0 

7. ซัลไฟดคดิเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด 
(Sulfide as H2S) 

" 1.0 

8. ไซยาไนดคดิเทียบเปนไฮโดรเจน 
ไซยาไนด (cyanide as HCN) 

" 0.2 

9. น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) " 5.0 

10. ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) " 1.0 

11. ฟนอลและ/หรือครีโซลส 
(Phenol& Cresols) 

" 1.0 

12. คลอรีนอิสระ (Free chlorine) " 1.0 

13. ยาฆาแมลง " ไมมีเลย 

14. สารกัมมันตรังส ี " ไมมีเลย 

15. สี และกลิ่น (Colour and Odour) - ไมเปนที่นารังเกียจ 

16. น้ํามันทาร (Tar) - ไมมีเลย 

17. โลหะหนัก 
-สังกะสี(Zn) 
-โครเมียม(Cr) 
-อารเซนิค(As) 
-ทองแดง(Cu) 
-ปรอท(Hg) 
-แคดเมียม(Cd)  
-แบเรียม(Ba) 
-ซิลิเนียม(Se) 
-ตะก่ัว(Pb) 
-นิคเกิล(Ni) 
-แมงกานีส(Mn) 

 
มิลลิกรัม/ลิตร

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 
5.0 
0.3 

0.25 
1.0 

0.005 
0.03 
1.0 

0.02 
0.1 
0.2 
0.5 

 
แหลงทีม่า
: 

คําสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่อง การปองกันและการแกไขการระบายน้าํทิ้งที่มีคุณภาพ
ต่ําลง 
ทางน้ําชลประทาน และทางน้าํที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการ
ชลประทานลงวันที่ 19 ธันวาคม 2532 
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