การอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง
ก) เขตอนุรกั ษแหลงน้าํ ดิบเพื่อการประปานครหลวง พ.ศ. 2522
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 เห็นชอบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ แ หล ง น้ํ า ดิ บ เพื่ อ การประปานครหลวง บริ เ วณอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี สรุ ป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําทิ้งประกอบดวย สารเปนพิษประเภทโลหะหนัก
ไดแก สังกะสี(Zn), โครเมียม(Cr), ทองแดง(Cu), ปรอท(Hg), แมงกานีส(Mn), แคดเมียม(Cd), ตะกั่ว
(Pb), นิคเกิล(Ni),แบเรียม(Ba),และเหล็ก(Fe),วัตถุมีพิษที่ใชในการเกษตรและสารเคมีอื่นๆ ที่เปนพิษ
เชน พีซีบี(Polychlorinated biphenyl), ไซยาไนด(CN), สารหนู(As), ซิลิเนียม(Se), ฟนอล(Phenols)
เปนตน
2. ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มนี ้ําทิ้งปริมาณเกินกวาวันละ 50 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้
ไมรวมน้ําหลอเย็น สวนอุตสาหกรรมที่มีปริมาณน้าํ ทิ้งนอยกวาวันละ 50 ลูกบาศกเมตรใหอยูในการ
พิจารณาอนุญาตของเจาพนักงานเจาหนาที่
3. การกําหนดเขตควบคุมและอนุรักษ
o พื้นที่ในเขตอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังตอไปนี้
ตําบลบางไทร, ตําบลไมตรา, ตําบลบานมา, ตําบลโคกชาง, ตําบลราชคราม,ตําบลชางใหญ,
ตําบลโพแตง,ตําบลเชียงรากนอย
o พื้นที่ตําบลในเขตอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้
ตําบลทายเกาะ,ตําบลบางกระบือ ,ตําบลคลองควาย, ตําบลบางเตย, ตําบลสามโคก,ตําบล
บางโพธิ์เหนือ, ตําบลกระแซง ตําบลเชียงรากนอย,ตําบลบานงิ้ว,ตําบลบานปทุม,ตําบลเชียง
รากใหญ
o พื้นที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้
ตําบลบางฉาง, ตําบลบางพูด,ตําบลสวนพริกไทย,ตําบลบานกลาง ตามแผนที่แสดงเขตหาม
ตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรม ดังรูปที่ 1
แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2522 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
นครหลวง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0202/7207 ลงวันที่ 20 เมษายน 2522

ข) เขตอนุรกั ษแหลงน้าํ ดิบเพื่อการประปานครหลวง พ.ศ. 2531
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2531 เห็นชอบกับแนวทางดําเนินงานเพื่อแกปญหา
คุณภาพน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง บริเวณสําแล ปทุมธานี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การพลังงาน ไดเสนอและใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ และดําเนินการ ตามแนวทางดังกลาวตอไป สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. การขยายพื้นที่เขตอนุรักษ
พื้นที่ควบคุมเพื่อการอนุรักษแหลงน้ําดิบ เสนอใหมีการขยายเพิ่มเติมประมาณ 150 ตาราง
กิโลเมตร จากพื้นที่ควบคุมกําหนด ไวในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีขนาดประมาณ 200 ตาราง
กิโลเมตร โดยใชขยายเขตพื้นที่ที่ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ระบุในขอกําหนด
ในทางปฏิบัติในการควบคุมดังนี้
(1) พื้นที่ในเขตจังหวัดปทุมธานี (ประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร) ไดแก ตําบลคลองหนึ่งและตําบล
คลองสอง อําเภอคลองหลวง ยกเวนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ในตําบลคลองหนึ่งเฉพาะ
โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐแลว (พื้นที่ประมาณ 3
ตารางกิโลเมตร)
(2) พื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร) ไดแก ตําบลสนามชัย
อําเภอบางไกร ตําบลเกาะเกิด ตําบลบางกะสั้น ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน ยกเวน
พื้นที่ของ 3 ตําบลที่อยูหางจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
และทางหลวงแผนดิน หมายเลข 32 ทั้ง 2 ขาง ๆ ละ 1,000 เมตร และยกเวนพื้นที่ของโรงงาน
กระดาษบางปะอิน
2. ขอกําหนดในทางปฏิบัติเพื่อควบคุม
(1) ในเขตอนุ รั ก ษ แ หล ง น้ํ า ดิ บ ไม อ นุ ญ าตให ตั้ ง หรื อ ขยายโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ มี น้ํ า ทิ้ ง
ประกอบดวยสารพิษดังตอไปนี้
 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

(2) ในเขตพื้นที่อนุรักษแหลงน้ําดิบไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก
ยกเวนอุตสาหกรรมที่มีขอผูกพัน ตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี คือ โรงงาน
กระดาษบางปะอินและเขตอุตสาหกรรมนวนคร โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ยกเวน โรงงาน
อุตสาหกรรมที่น้ําทิ้งมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี ไมเกินวันละ 1 กิโลกรัม
(3) ในการพิจารณาอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น นอกจากจะเปนไปตามขอ (1) และขอ (2) แลว เปนไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ดวย
แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2531 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
นครหลวง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0202/ว (ล) 388 ลงวันที่ 14 มกราคม 2531

รูปที่ 1 พื้นที่เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2531

ค) เขตอนุรกั ษน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวงบริเวณฝงตะวันตกของแมนา้ํ เจาพระยา
พ.ศ. 2535
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 เห็นชอบกับมาตรการการอนุรักษน้ําดิบเพื่อการ
ประปานครหลวงในเขตฝงตะวันตก ของแมน้ําเจาพระยา กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน
โดยสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สรุปไดดงั นี้
(1) ใหหนวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการทีเ่ สนอ
(2) กําหนดเขตพื้นที่อนุรักษเพื่อการควบคุมกิจกรรมที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําคลองมหา
สวัสดิ์ และแมน้ําทาจีน รวมพื้นที่ ประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และนครปฐม ทั้งนี้พื้นที่คลองสงน้ําในระยะที่ 2 เปน แนวคลองสง
น้ําประปาที่รับน้ําจากแมน้ําแมกลองโดยผานแมน้ําทาจีน อันเปนมาตรการปองกันลวงหนา
โดยไมตองขออนุมัติขยายอนุรักษ ดังเชนที่เคยดําเนินการมาในพื้นที่เขตอนุรักษจุดสูบน้ําดิบ
สําแล จังหวัดปทุมธานี และใหมีการควบคุมกิจกรรมในพื้นที่เขตอนุรักษดังนี้
o กิจกรรมประเภทอุตสาหรรม หามตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่นา
้ํ ทิ้งมีความ
สกปรกสูง หรือมีสารพิษปนเปอน
o กิจกรรมชุมชน ใหควบคุมน้า
ํ ทิ้งจากอาคารกิจกรรมชุมชนภายในเขตอนุรักษใหเปนไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก อาคาร ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารอยางเครงครัด
และให ประกาศพื้นที่เขตอนุรักษเปนเขตควบคุมอาคารภายใตพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
o กิจกรรมการเกษตร ใหมีการดูแลกิจกรรมการเกษตรที่กอ
 ใหเกิดน้ําเสียที่มีมลพิษสูง
เชน บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและฟารมสุกร
(3) ใหกรมชลประทานและหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลคลองในพื้นที่ปรับปรุงและควบคุมการระบาย
น้ําจากคลองอื่น ๆ ซึ่งอาจมีความ สกปรกปนเปอนสูงมิใหลงสูคลองมหาสวัสดิ์ จนมีผลกระทบ
ตอคุณภาพน้ําที่จะนําไปผลิตน้ําประปา
แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 เรื่องมาตรการการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
ฝงตะวันตกของแมนา้ํ เจาพระยา ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0206/2937 ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ 2535

