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บทคััดย่่อ
แม่่น้้ำคลองใหญ่่เป็็นแหล่่งน้้ำที่่�มีคี วามสำคััญต่อ่ ประชาชนจัังหวััดระยองทั้้�งในด้้านการอุุปโภค บริิโภค และเกษตรกรรม
ปััจจุบัุ นั จัังหวััดระยองมีีการขยายตััวทางด้้านอุุตสาหกรรม และมีีประชากรเพิ่่�มมากขึ้้น� ส่่งผลให้้มีคี วามต้้องการใช้้ทรััพยากรน้้ำ
และมีีน้้ำทิ้้�งจากกิิจกรรมต่่างๆ เพิ่่�มมากขึ้้�นไปด้้วย ดัังนั้้�น การคำนึึงถึึงคุุณภาพและความสะอาดของน้้ำถืือเป็็นสิ่่�งจำเป็็น
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษาการประเมิินคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ จัังหวััดระยอง โดยใช้้ดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี
(Chemical Index; CI) พารามิิเตอร์์ที่่�ใช้้ในการคำนวณ คืือ อุุณหภููมิิน้้ำ การนำไฟฟ้้า ความเป็็นกรดด่่าง ค่่าดีีโอ ค่่าบีีโอดีี
ไนเทรต-ไนโตรเจน แอมโมเนีียม-ไนโตรเจน และออร์์โทฟอสเฟต ทำการเก็็บน้้ำตััวอย่่างจำนวน 6 จุุด ในช่่วงฤดููฝน ฤดูู
หนาว และฤดููร้้อน ผลการวิิจััยพบว่่า คุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ในฤดููฝนอยู่่�ในเกณฑ์์ระดัับคุุณภาพน้้ำ “ปานกลาง” ถึึง
“สะอาด” ขณะที่่�ช่ว่ งฤดููหนาวพบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์ระดัับ “มลพิิษ” ถึงึ “สะอาด” และช่่วงฤดููร้้อนอยู่่�ในเกณฑ์์ระดัับ “ปานกลาง”
ถึงึ “ค่่อนข้า้ งสะอาด” อย่่างไรก็็ตาม พบว่่า ค่่าคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ในแต่่ละฤดููกาลไม่่มีคี วามแตกต่่างกััน (p>0.05)
จากข้้อมููลคุุณภาพน้้ำสามารถสรุุปได้้ว่่า คุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพน้้ำผิิวดิินประเภทที่่� 2
ซึ่่�งข้้อมููลคุุณภาพน้้ำที่่�ได้้จากการวิิจััยนี้้�มีีประโยชน์์สำหรัับการจััดการทรััพยากรน้้ำในจัังหวััดระยอง เพื่่�อรองรัับแผนพััฒนา
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)
คำสำคััญ:	ดััชนีีชี้้�วััดคุุณภาพน้้ำ ดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี มลพิิษทางน้้ำ แม่่น้้ำคลองใหญ่่ จัังหวััดระยอง
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Abstract
Khlong Yai River is important to the people of Rayong Province for both consumption and agricultural
purposes. Presently, the city has a dramatic number of population and industrial expansion resulting
in increasing demand of water consumption and wastewater. Thus, it is necessary to consider the quality
and cleanliness of the water before using. This research aims to study the assessment of water quality
in Khlong Yai River at Rayong Province by using the Chemical Index (CI). The CI was calculated
from 8 parameters including water temperature (WT), electric conductivity (EC), pH, Dissolved
Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Nitrate-N (NO3– -N), Ammonium-N (NH4+-N) and
Orthro-phosphate (O-PO43–). The water samples were collected from 6 sites of river in rainy, winter, and
summer seasons. The results showed that the water quality of Khlong Yai River in rainy season was
“moderate” to “clean” in accordance with the CI, while that of winter season was at the level of
“pollution” to “clean” and summer season was rated as “moderate” to “fairly clean”. However, the water
quality of Khlong Yai River in all seasons were not significant difference (p>0.05). Based on the observed
data, it is concluded that Khlong Yai River could be classified into class 2 of the surface water quality
standard.It is suggested that the water quality information can be used for water resources management
in Rayong Province to accommodate the plan of Eastern Economic Corridor (EEC).
Keywords: Water Quality Index, Chemical Index, Water Pollution, Khlong Yai River, Rayong Province
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1. บทนำ
	น้้ำหรืือแหล่่งน้้ำมีีความจำเป็็นต่่อการดำรงชีีวิิตของ
สิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งมนุุษย์์ สััตว์์ และพืืช ในอดีีตนั้้�น แหล่่งน้้ำไม่่ว่่า
จะเป็็นแม่่น้้ำ น้้ำผิิวดิิน น้้ำใต้้ดิิน น้้ำชายฝั่่�ง และน้้ำทะเล มััก
พบว่่า มีีการเน่่าเสีีย หรืือมีกี ารปนเปื้้อน
� ไม่่มากเหมืือนเช่่นใน
ปััจจุบัุ นั ที่่�เป็็นเช่่นนี้้อ� าจเนื่่�องมาจากระบบนิิเวศ และธรรมชาติิ
ในแหล่่งดัังกล่่าวสามารถปรัับสภาพความสมดุุล และฟื้้�นฟูู
ตััวเองได้้ระดัับหนึ่่�งทำให้้เกิิดการหมุุนเวีียน แม้้จะมีีการ
ปนเปื้้อนจ
� ากสารอาหารหรืือสารมลพิิษต่า่ งๆ เนื่่�องจากอาจมีี
ปริิมาณน้้อยน้้ำจึึงสามารถนำกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้อย่า่ งเหมาะสม
[1] เมื่่อมี
� คี วามเจริิญเติิบโตทางสัังคมจนเกิิดเป็็นชุมุ ชน มีีการ
พััฒนาด้้านอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิิชยกรรม
ทำให้้ธรรมชาติิไม่่สามารถปรัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนฟื้้�นตััวเอง
ได้้ทันั ปััญหาการเน่่าเสีียของแหล่่งน้้ำหรืือแม่่น้้ำจึึงเกิิดขึ้น้� และ
ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อระบบนิิเวศวิิทยาของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ในแถบ
ลุ่่�มน้้ำ รวมทั้้�งการใช้้ประโยชน์์ของแหล่่งน้้ำนั้้�นๆ ด้้วย ดัังนั้้�น
การติิดตามตรวจสอบคุุณภาพน้้ำจึึงเป็็นกิิจกรรมที่่�สำคััญต่่อ
การเฝ้้าระวัังคุุณภาพน้้ำ เพื่่�อจะได้้ทราบถึึงสถานภาพของ
แหล่่งน้้ำนั้้�นๆ ได้้ [2]
ในปััจจุุบัันมีีหลัักการหรืือวิิธีีการตรวจวััด และติิดตาม
คุุณภาพน้้ำของแหล่่งน้้ำต่่างๆ 3 วิิธีี คืือ 1) วิิธีกี ารทางกายภาพ
(Physical Monitoring) 2) วิิธีีการทางเคมีี (Chemical
Monitoring) และ 3) วิิธีีการทางชีีวภาพ (Biological
Monitoring) โดยวิิธีีการทางกายภาพจะศึึกษาอุุณหภููมิิน้้ำ
(Water Temperature; WT) สภาพการนำไฟฟ้้า (Electric
Conductivity; EC) ปริิมาณของแข็็ง (Solid Content)
กลิ่่�น (Odor) สีี (Color) และรส (Taste) ส่่วนวิิธีีการทาง
เคมีีบอกถึึงคุุณลัักษณะที่่�เกิิดจากสารเคมีีที่่เ� จืือปนอยู่่�ในน้้ำที่่�
ไม่่สามารถมองเห็็นได้้ด้ว้ ยตาเปล่่า ซึ่่ง� จะต้้องใช้้การตรวจสอบ
ด้้วยวิิธีีทางห้้องปฏิิบััติิการวิิทยาศาสตร์์ ทั้้�งที่่�เป็็นปริิมาณ
สารอิินทรีีย์์และสารอนิินทรีีย์์ที่่�เจืือปนอยู่่�ในน้้ำ เช่่น ความ
กระด้้าง (Hardness) อิิออนลบและอิิออนบวกชนิิดต่่างๆ
เช่่น คลอไรด์์ (Chloride; Cl–) ซััลเฟต (Sulfate; SO42–)
ไซยาไนด์์ (Cyanides; CN–) โซเดีียม (Sodium; Na+)
แคลเซีียม (Calcium; Ca2+) โพแทสเซีียม (Potassium;

K+) ความเป็็นกรด-ด่่าง (pH) ปริิมาณออกซิิเจนที่่�ละลาย
(Dissolved Oxygen; DO) ค่่าที่่�แสดงถึึงความสกปรกในรููป
ต่่างๆ เช่่น ค่่าปริิมาณออกซิิเจนที่่�จุลิุ นิ ทรีีย์ใ์ ช้้ในการย่่อยสลาย
สารอิินทรีีย์์ (Biochemical Oxygen Demand; BOD5) ค่่า
ปริิมาณออกซิิเจนที่่�สารเคมีีใช้้ในการย่่อยสลายสารอิินทรีีย์์
(Chemical Oxygen Demand; COD) ปริิมาณของแข็็ง
ทั้้�งหมด (Total Solid) ปริิมาณของแข็็งที่่�ละลายได้้ทั้้�งหมด
(Total Dissolved Solid) ปริิมาณของแข็็งแขวนลอย
ทั้้�งหมด (Total Suspended Solid) นอกจากนี้้�ยัังมีีค่่า
แสดงปริิมาณสารอาหารปนเปื้้�อนที่่�ทำให้้เกิิดปรากฏการณ์์
ยููโทรฟิิเคชััน (Eutrophication) อาทิิ ปริิมาณไนเทรตไนโตรเจน (Nitrate-N; NO 3–-N) ปริิมาณแอมโมเนีียมไนโตรเจน (Ammonium-N; NH4+-N) ปริิมาณออร์์โทฟอสเฟต
(Orthro-phosphate; O-PO43–) สุุดท้้ายเป็็นวิิธีีการทาง
ชีีวภาพซึ่่�งแสดงถึึงคุุณภาพน้้ำที่่�เกิิดจากจุุลิินทรีีย์์ที่่�เจืือปน
ในน้้ำ และติิดตามสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยในแหล่่งน้้ำ กลุ่่�มสิ่่�งมีีชีีวิิต
ที่่�น่่าสนใจ คืือ กลุ่่�มพวกแพลงก์์ตอนพืืช โดยเฉพาะสาหร่่าย
กลุ่่�มแมลงน้้ำ ปลา และพืืชน้้ำ ซึ่่�งเป็็นดััชนีีชี้้�วััดทางชีีวภาพ
(Bioindicator) [3]–[5]
	มีี ห ลายงานวิิ จัั ย ที่่� ศึึกษ าเกี่่� ย วกัั บ ผลของฤดููกาลต่่ อ
คุุณภาพน้้ำ อาทิิ พััชรีี และคณะ [6] ศึึกษาคุุณภาพน้้ำของ
ลำน้้ำมููลที่่�ไหลผ่่าน จัังหวััดนครราชสีีมา และอุุบลราชธานีี ใน
ช่่วงฤดููหนาว ฤดููแล้้ง และฤดููฝน ทั้้�งหมด 11 จุุด พบว่่า ในช่่วง
ฤดููแล้้งมีีปริิมาณออร์์โทฟอสเฟตเฉลี่่�ยสููงกว่่าฤดููอื่่�น และยััง
พบว่่า ในช่่วงฤดููฝนมีีค่า่ DO, BOD และปริิมาณไนเทรตเฉลี่่ย�
สููงที่่�สุดุ สิิริพิ ร และปริิญญา [7] ศึึกษาคุุณภาพน้้ำในห้้วยสำราญ
จัังหวััดศรีีสะเกษ พบว่่า อุุณหภููมิิของน้้ำมีีความผัันแปรตาม
ฤดููกาล โดยอุุณหภููมิิสููงสุุดพบอยู่่�ในช่่วงฤดููร้้อน และอุุณหภููมิิ
ต่่ำสุุดอยู่่�ในช่่วงฤดููหนาว เมื่่�อเปรีียบเทีียบปริิมาณฟอสเฟต
และ DO ของทั้้�งสามฤดููกาลพบว่่า ในช่่วงฤดููฝนมีีค่่าสููง
ที่่�สุุดอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p<0.05) สำหรัับปริิมาณ
ไนเทรต และ BOD พบว่่า ในช่่วงฤดููหนาวมีีค่า่ สููงที่่�สุดอย่
ุ า่ งมีี
นััยสำคััญทางสถิิติิ (p<0.05) ต่่อมาเจนจิิรา และคณะ [8] ทำการ
ศึึกษาคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำน่่านตอนบน จัังหวััดน่่าน พบว่่า
ในช่่วงฤดููร้้อนมีค่ี า่ ความเป็็นกรด-ด่่าง อุุณหภููมิิของน้้ำปริิมาณ
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ไนเทรตและแอมโมเนีียสููงที่่�สุุด ส่่วนในฤดููหนาวพบว่่า มีีค่่า
DO และ BOD สููงที่่�สุุด
แม่่น้้ำคลองใหญ่่ หรืือชาวจัังหวััดระยองมัักเรีียกแม่่น้้ำ
สายนี้้�ว่า่ แม่่น้้ำระยอง เป็็นแหล่่งน้้ำสำคััญสายหนึ่่�งในจัังหวััด
ระยองที่่�ชาวจัังหวััดระยองใช้้อุุปโภคบริิโภคกัันมาเนิ่่�นนาน
โดยแม่่น้้ำคลองใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพน้้ำผิิวดิิน
ประเภทที่่� 2 ซึ่่�งสามารถใช้้ประโยชน์์เพื่่�อ 1) การอุุปโภค
และบริิโภคโดยต้้องผ่่านการฆ่่าเชื้้�อโรคตามปกติิ และผ่่าน
กระบวนการปรัับปรุุงคุุณภาพน้้ำทั่่�วไปก่่อน 2) การอนุุรัักษ์์
สััตว์์น้้ำ 3) การประมง และ 4) การว่่ายน้้ำและกีีฬาทางน้้ำ [9]
นอกจากนี้้� แม่่น้้ำคลองใหญ่่ยัังเป็็นแหล่่งน้้ำที่่�สำคััญสำหรัับ
พื้้�นที่่�ทางเกษตรกรรม และพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรมของจัังหวััด
ระยอง แม่่น้้ำคลองใหญ่่มีีความยาวประมาณ 50 กิิโลเมตร มีี
ต้้นกำเนิิดจากเทืือกเขากองซอง และเขาพนมศาสตร์์ ไหลผ่่าน
บริิเวณอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้้านค่่าย และผ่่านตำบลท่่าประดู่่�
ปากแม่่น้้ำไหลลงสู่่�ทะเลที่่�ตำบลปากน้้ำ อำเภอเมืืองระยอง
โดยต้้นแม่่น้้ำ คืือ อ่่างเก็็บน้้ำคลองใหญ่่ ซึ่ง่� ในปััจจุบัุ นั จัังหวััด
ระยองกำลัังมีีการพััฒนาอ่่างเก็็บน้้ำเป็็นแหล่่งน้้ำสำรอง และ
รองรัับน้้ำจากลำห้้วยสาขาเหนืืออ่่างเก็็บน้้ำ เพื่่�อใช้้สำหรัับ
การเกษตรกรรมและอุุตสาหกรรมของพื้้�นที่่จั� งั หวััดระยอง [10]
	ดัังนั้้�นงานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อติิดตามตรวจสอบ
คุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ จัังหวััดระยอง โดยมีีการ
ศึึกษาช่่วงฤดููกาลที่่�มีผี ลต่่อคุณ
ุ ภาพน้้ำ เพื่่�อเป็็นข้อมูู
้ ลพื้้�นฐาน
ในการบริิหาร และจััดการน้้ำในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยอง รวมทั้้�ง
ตระหนัักถึึงมลพิิษทางน้้ำที่่�จะตามมาพร้้อมกัับการพััฒนา
เศรษฐกิิจในอนาคต เพื่่�อเป็็นแนวทางในการจััดการให้้จังั หวััด
ระยองมีีแหล่่งน้้ำที่่�ใช้้อุุปโภคบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
	การศึึกษาคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ ในจัังหวััด
ระยอง ด้้วยวิิธีีการใช้้ดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (Chemical Index;
CI) ซึ่ง่� มีีพารามิิเตอร์์ที่่ศึึกษ
� า ได้้แก่่ ค่่าความเป็็นกรด-ด่่าง (pH)
การนำไฟฟ้้า (EC) อุุณหภููมิิของน้้ำ (WT) ค่่าปริิมาณออกซิิเจน
ที่่�ละลายน้้ำ (DO) ค่่าปริิมาณออกซิิเจนที่่�จุุลิินทรีีย์์ใช้้ในการ
ย่่อยสลายสารอิินทรีีย์์ (BOD5) ค่่าปริิมาณไนเทรต-ไนโตรเจน
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(NO3–-N) ค่่าปริิมาณแอมโมเนีียม-ไนโตรเจน (NH4+-N) และ
ค่่าปริิมาณออร์์โทฟอสเฟต (O-PO43–) โดยวิิธีีการประเมิิน
คุุณภาพน้้ำอ้้างอิิงจาก Bach [11], Colombo [12] และ
Chantara [13]
2.1 การเก็็บน้้ำตััวอย่่างและวิิเคราะห์์
	การเก็็บน้้ำตััวอย่่าง ใช้้วิิธีีการเก็็บน้้ำตััวอย่่างแบบจ้้วง
(Grab Sampling) โดยเก็็บตััวอย่่างในช่่วงเวลา 09.00–15.00 น.
แล้้วทำการรัักษาตััวอย่่างน้้ำที่่�อุุณหภููมิิ 4 องศาเซลเซีียส ใน
แต่่ละพารามิิเตอร์์ของดััชนีีชี้้�วััดคุุณภาพน้้ำทำการตรวจวััด
หรืือวิเิ คราะห์์ 3 ซ้้ำ โดยสามารถแบ่่งได้้ 2 ส่่วน คืือ การเก็็บน้้ำ
ตััวอย่่างและวิิเคราะห์์ภาคสนามและภาคห้้องปฏิิบััติิการ ซึ่่�ง
มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
	การเก็็บน้้ำตััวอย่่างและวิิเคราะห์์ภาคสนาม ทำการ
ตรวจวััดอุุณหภููมิิน้้ำ ค่่าความเป็็นกรด-ด่่างของน้้ำ และค่่า
การนำไฟฟ้้า โดยใช้้เครื่่อ� งวััดคุณ
ุ ภาพน้้ำหลายค่่าพารามิิเตอร์์
แบบมืือถืือ (Multiparameter Portable Water Quality
Meter ยี่่�ห้้อ SI Analytics รุ่่�น HandyLab 680, Germany)
และเก็็บน้้ำตััวอย่่างกลัับไปวิิเคราะห์์ในห้้องปฏิิบััติิการ โดย
ทำการเก็็บน้้ำตััวอย่่างด้้วยขวดบีีโอดีี (BOD Bottle) สำหรัับ
การวิิเคราะห์์หาค่่าปริิมาณ DO และ BOD5 ส่่วนการวิิเคราะห์์
หาค่่าปริิมาณ NO3– -N และ O-PO43– ใช้้ขวดเก็็บน้้ำประเภท
พอลิิเอทิิลีีน (Polyethylene Bottle) โดยเก็็บตััวอย่่างน้้ำ
ปริิมาตร 1 ลิิตร สำหรัับการหาค่่าปริิมาณ NH4+-N ใช้้ขวดเก็็บน้้ำ
ประเภทพอลิิเอทิิลีนี ปริิมาตร 1 ลิิตร แต่่ต้อ้ งรัักษาสภาพด้้วย
การปรัับ pH ~2.0 ด้้วยกรดซััลฟิิวริิก (H2SO4) [13]
	การเก็็บน้้ำตััวอย่่างและวิิเคราะห์์ภาคห้้องปฏิิบััติิการ
นำน้้ำตััวอย่่างมาทำการวิิเคราะห์์หาค่่า DO และ BOD5 ด้้วย
วิิธีีการไทเทรตกัับสารละลายมาตรฐานโซเดีียมไทโอซััลเฟต
(Na2S2O3) และ O-PO43– โดยวิิธีีกรดแอสคอร์์บิิก (Ascorbic
Acid Method) [3] วิิเคราะห์์หาปริิมาณ NH4+-N ด้้วยวิิธีี
อ้้างอิิงของ Bremner และ Mulvaney [14] ก่่อนจะทำการ
วิิเคราะห์์ต้้องปรัับสภาพน้้ำตััวอย่่างให้้มีี pH 5.0–8.0 ด้้วย
โซเดีียมไฮดรอกไซด์์ (NaOH) ส่่วนการหาปริิมาณ NO3– -N
ทำการวิิเคราะห์์โดยวิิธีีด้้วยวิิธีีอ้้างอิิงของ APHA 4500-
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NO3B [15] ซึ่่�งเหมาะสำหรัับน้้ำสะอาดและน้้ำธรรมชาติิ
และทำการตรวจวิิเคราะห์์ด้้วยเทคนิิคสเปกโทรโฟโตมิิเตอร์์
(Spectrophotometer; Shimadzu UV 2600, Japan)
2.2 การทดสอบความแม่่นยำของวิิธีีการวิิเคราะห์์ด้้วย
การหาร้้อยละการกลัับคืืนมา
	ร้้อยละการกลัับคืืนมา (% Recovery) คืือ การตรวจสอบ
ค่่าการกลัับคืืนมา (Recovery Test) กรณีีไม่่มีีวััสดุุอ้้างอิิง
(Certified Reference Material; CRM) การตรวจสอบ
ความแม่่นยำให้้ทำโดยการเติิมสารที่่�ต้้องการทดสอบซึ่่�งเป็็น
สารมาตรฐานและรู้้�ค่่าที่่�แน่่นอน ปริิมาณน้้อยลงในตััวอย่่าง
(Spike/Fortified Sample) แล้้วทดสอบ และคำนวณหา
% Recovery ได้้ตามสมการที่่� (1) และประสิิทธิิภาพของ
การหาร้้อยละการกลัับคืืนมาควรอยู่่�ในช่่วง 75–120% [16]

หลายพารามิิเตอร์์มาคำนวณ ได้้แก่่ ร้้อยละการอิ่่�มตััวของ
ออกซิิเจน (% Saturated Oxygen; % O2-S), BOD5,
NO3–-N, O-PO43–, NH4+-N, อุุณหภููมิิ, pH และ EC ซึ่่ง� สามารถ
คำนวณหาค่่าดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (CI) เพื่่�อประเมิินคุุณภาพน้้ำ
ได้้ ต ามสมการที่่� (2) และค่่ า น้้ำหนัั กสัั ม พัั ท ธ์์ ข องแต่่ ล ะ
พารามิิเตอร์์ที่่�นำมาคำนวณแสดงในตารางที่่� 1 นอกจากนี้้�
ค่่าดััชนีีย่่อยของแต่่ละพารามิิเตอร์์ (qi) สามารถหาได้้จาก
กราฟค่่ า ดัั ช นีี ย่่ อ ยแต่่ ล ะพารามิิ เ ตอร์์ ดัั ง แสดงในหนัั ง สืื อ
Environmental Impact Assessment หััวข้้อเรื่่อ� ง Surface
water quality indicators หน้้า 221 ของ Colombo [12]
เมื่่� อ ทำการคำนวณการประเมิิ นคุุณ ภาพน้้ำ ด้้ ว ยวิิ ธีีดััช นีี
ชี้้�วััดทางเคมีี (CI) ตามสมการที่่� (2) ก็็สามารถแสดงผลตาม
คะแนนเกณฑ์์การประเมิินคุณ
ุ ภาพน้้ำ ดัังแสดงตามตารางที่่� 2
[11], [12], [14]

(1)

(2)

เมื่่�อ

C1 คืือ ความเข้้มข้้นที่่วั� ด
ั ได้้ของสััญญาณของตััวอย่่างที่่�

หาได้้จากกราฟสารมาตรฐาน (Calibration Curve)
C2 คืือ ความเข้้มข้้นที่่วั� ด
ั ได้้ของสััญญาณของตััวอย่่างที่่�
ไม่่ได้้มีีการ Spike ที่่�หาได้้จากกราฟสารมาตรฐาน
C3 คืือ ความเข้้มข้้นจริิงที่่�รู้้�แน่่นอน (ความเข้้มข้้นที่่�
Spike ในตััวอย่่าง)
	การหาร้้อยละการกลัับคืืนมาเพื่่�อทดสอบความแม่่นยำ
ของวิิธีกี ารวิิเคราะห์์หาปริิมาณไนเทรต-ไนโตรเจน และปริิมาณ
แอมโมเนีียม-ไนโตรเจน ใช้้น้้ำฝนสัังเคราะห์์ (Artificial Rain)
ที่่�ได้้มาจาก Acid Deposition Monitoring Network in East
Asia (EANET 2016) [17] ประเทศญี่่�ปุ่่�น และหาปริิมาณ
ออร์์โทฟอสเฟต โดยใช้้สารละลายจากสารละลายมาตรฐาน
(Spike Sample)
2.3 การคำนวณค่่าดััชนีชี้้�ี วัดั ทางเคมีี (CI) ของการประเมิิน
คุุณภาพน้้ำ
	ดััชนีีชี้้วั� ดั ทางเคมีี (CI) คืือ การกำหนดดััชนีีชี้้วั� ดั ทางเคมีี
เพื่่�อใช้้เป็็นตััวชี้้�วััดคุุณภาพของน้้ำ โดยอาศััยค่่าพารามิิเตอร์์

เมื่่�อ

CI	คืือ

ค่่าดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี
qi	คืื อ ค่่ า ความเข้้ ม ข้้ น ของดัั ช นีี ย่่ อ ยของแต่่ ล ะ
พารามิิเตอร์์ (Sub-index)
n	คืือ จำนวนพารามิิเตอร์์
wi	คืือ น้้ำหนัักสััมพััทธ์์ของแต่่ละพารามิิเตอร์์
ตารางที่่� 1	น้้ำหนัักสัมั พััทธ์์ของแต่่ละพารามิิเตอร์์ที่่ใ� ช้้สำหรัับ
คำนวณค่่าดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (CI) [13]
พารามิิเตอร์์
1. O2-S
2. BOD5
3. WT
4. NH4+ -N
5. NO3– -N
6. O-PO43–
7. pH
8. EC

หน่่วย
%
mg/L
°C
mg/L
mg/L
mg/L
µS/cm

น้้ำหนัักสััมพััทธ์์ (w )
0.20
0.20
0.08
0.15
0.10
0.10
0.10
0.07
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2022บน้าทะเล (เมตร)
WT = อุณหภูมขิ องน้า (๐C)

ตารางที่่� 2 คะแนนเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพน้้ำ ด้้วยใช้้
ดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (CI)
ระดัับ
I
I–II
II
II–III
III
III–IV
IV

คะแนน
>83
73–83
56–73
44–56
27–44
17–27
<17

100
qi

คุุณลัักษณะการประเมิินคุุณภาพน้้ำ
สะอาดมาก (Very Clean)
สะอาด (Clean)
ค่่อนข้้างสะอาด (Fairly Clean)
ปานกลาง (Moderate)
ปนเปื้้�อน (Polluted)
ปนเปื้้�อนมาก (Heavily Polluted)
ปนเปื้้�อนหนัักมาก (Very Heavily
Polluted)

BOD5

80

ความเข

60

(45)

40
20
0

0

2

4

6

8

10

12

14

2
ตัวอย่า

16

Conc. (mg/L)

จังหวัดร
ตารางท
โดยทาก
2562) ช
ร้อน (ก
ฤดูกาลป

ารอ่่าานค่
นค่่าาดัดััชชนีนีียย่อ่ ่อยย (q(q)i)ทีที่่�ไ่ ด้ได้้จากกราฟความ
จากกราฟความ
รูรููปปทีที่่�่ 11	วิิ
วิธธีกี ีการอ่
i
เข้้มข้้นของแต่่ละพารามิิเตอร์์
เข้มข้นของแต่ละพารามิเตอร์

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี ท่ี XX ฉบับที่ XX เดือน - เดือน 255

ค่่า BOD5 คืือ 0.20 (ตารางที่่� 1) ดัังนั้้�นสามารถแสดงการ
ตัวอย่างการคานวณหาค่าดัชนีช้วี ดั ทางเคมี
	การนำค่่า DO มาคำนวณหาค่่
ตารางที่ 3 จุดเก็บนา้าตั%
วอย่Oางในแม่
น้าคลองใหญ่ จังหวั(3)
ดระยอง คำนวณตามสมการที่่� (5)
2-S ตามสมการที่่�
(CI) ย่อ ยแต่ ล ะพารามิความสู
เ ตอร์งจากโดยสมมติไ ด้ด ัง นี้ มีก าร
และ (4)
จุดเก็บน้า
ลักษณะบริเวณโดยรอบจุดเก็บตัวอย่
มิศาสตร์
ระดับนา้าทะเล
วิเางคราะห์พินก้ดัาทางภู
ตัวอย่
าง พบว่
ความเข้มข้นของ BOD5 มี
ตัวอย่าง
(เมตร)
(3)
(5)
S1
เก็บน้ าตัวอย่างในอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ สภาพบริเวณ 12° 57″ 53.37′
47
โดยรอบอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ มีพ้นื ที่เกษตรกรรม
และ 101°คะแนนเกณฑ์
18″ 47.41′
ตารางที
การประเมิ
นคุณBOD
ภาพน้าที่่�มีด้ีควยใช้
เมื่่�อ	 C (mg/L) คืือ ค่่าปริิมาณออกซิิ
ละลายส(DO)
	ดััง่ นั้้�2นค่
่าดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี
ย่่อยของ
วามดชั นีชว้ี ดั ทางเค
ปศุสเตั จนที่่�
ว์ ร้านอาหารและรี
อร์ท เป็ นต้น
The Journal of KMUTNB., Vol. XX, No.XX, MM. - MM. 201…

S2

ไหลผ่านการพืน้ ทีท่ าการเกษตร เป็ นแหล่งให้อาหารปลา
ของบริเวณหลังวัด
ไหลผ่ า นตัว ชุ ม ชน ตัว เมือ งอ าเภอบ้ า นค่ า ย จุ ด เก็ บ
ตัวอย่างใกล้ถนน มีบา้ นเรือนอยู่ตดิ แม่น้ า มีท่อระบายน้ า
ทิ้งจากถนนและชุมชน และมีลกั ษณะเป็ นฝายชะลอน้ า
ขนาดย่อม
ไหลผ่านพืน้ ทีต่ งั ้ โรงดูดทราย ชุมชน วัด และโรงเรียน

12° 51″ 18.33′
101° 18″ 4.67′
12° 46″ 30.38′
101° 17″ 40.27′

5

17

เข้้มข้้น 5.00 มิิลลิิกรััมต่่ระดั
อลิิตบร คืือ 2.141คะแนน

คุณลักษณะก
S3
สะอาดมาก (Very
I 13
>83
เมื่่�อ	 A	คืือ ความสููงจากระดัับน้้ำทะเล (เมตร)
2.4 จุุดเก็็บน้้ำตััวอย่่างและช่่
ว
งเวลาการเก็็
บ
ตัั
ว
อย่่
า
ง
สะอาด (Clean)
I-II
73-83
WT	คืือ อุุณหภููมิิของน้้ำ (°C)
ทำการเก็็
บ
น้้ำตัั
ว
อย่่
า
งจากแม่่
น้้
ำคลองใหญ่่
จัั
ง
หวัั
ด
S4
12° 43″ 43.16′
ค่อนข้างสะอาด (F
II 12
56-73
	ตััวอย่่างการคำนวณหาค่่าดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (CI) ย่่อย ระยอง ทั้้�101°
งหมด
6 จุุด รายละเอีียดดัังแสดงในตารางที่่� 3 และ
17″ 37.94′
ปานกลาง (Modera
II-III8
44-56
S5
แม่น้ ามีน้ าไหลเอื่อย มีโรงแรมและชุมชนตัง้ ตามฝั ง่ ของ 12° 40″ 32.68′
แต่่ละพารามิิเตอร์์ โดยสมมติิได้้ดัแม่ังนนี้้�้า ซึมีีง่ เป็กนจุารวิิ
เคราะห์์น้้ำ รููปที่่� 2 เก็็บน้้ำตััวอย่่างตามช่่
วงฤดููกาล โดยทำการเก็็บน้้ำ
ดผ่านตัวเมืองระยอง เป็ นจุดทีป่ ระตูกนั ้ น้ า 101° 16″ 59.73′
ปนเปื้ อน (Polluted
27-44ช่่วงฤดููหนาว
ทะเลกับมีีนค่
้าจื่าด มี5.00
ขยะไหลมารวมจ
านวนมาก
ตััวอย่่างพบว่่า ความเข้้มข้้นของ BOD
มิิลลิิกรั
ัม ตััวอย่่างในช่่วงฤดููฝน (กัันIIIยายน พ.ศ. 2562)
5
S6
จุดปลายแม่น้ าก่อนไหลไปรวมกับแม่น้ าระยองไหลลงสู่ 12° 40″ 23.05′
ปนเปื้ อนมาก (Hea
III-IV1
17-27
ต่่อลิิตร ซึ่่�งสามารถหาค่่าดััชนีีย่่อยของ
ากกราฟ
นวาคม
พ.ศ.15″2562)
ทะเล บริBOD
เวณโดยรอบมี
งชุมชนทีอ่ าศัยอยู(ธัั
่ตามริ
มน้ า 101°
11.05′ และช่่วงฤดููร้้อน (กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563)
5 ได้้จแหล่
และไหลผ่านโรงฆ่าสัตว์
ปนเปื้ อนหนักมาก
IV
ดัังแสดงวิิธีีการหาค่่าตามรููปที่่� 1 และค่่
าน้้ำหนัักสััมพััทธ์์ของ ซึ่่�งมีีระยะห่่างแต่่ละช่่วงฤดููกาลประมาณ
2 <17
เดืือน

(4)

N
S1
S2
S3

S4

S5

S6

0

1 2

ตารางที่ 3 จุดเก็บน้าตัวอย่างในแม่น้าคลองใหญ่ จังหวัดระยอง

3 4 km

ที่่�มา: ดััดแปลงมาจาก Google Map

แปลงมาจาก
Google map
รููปที่่� 2 แผนที่่�จุุดเก็็บน้้ำตััวอย่่างของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ที่มจััา: งดัดหวัั
ดระยอง

รูปที่ 2 แผนทีจ่ ุดเก็บน้าตัวอย่างของแม่น้าคลองใหญ่ จังหวัดระยอง

สุุนิิสา อึ้้�งวิิวััฒน์์กุุุ�ล และ ศุุษิิระ บุุตรดีี, “การประเมิินคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ จัังหวััดระยอง โดยใช้้ดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี.”
7

6
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ตารางที่่� 3 จุุดเก็็บน้้ำตััวอย่่างในแม่่น้้ำคลองใหญ่่ จัังหวััดระยอง
จุุดเก็็บน้้ำ
ความสููงจาก
ลัักษณะบริิเวณโดยรอบจุุดเก็็บตััวอย่่าง
พิิกััดทางภููมิิศาสตร์์
ตััวอย่่าง
ระดัับน้้ำทะเล (เมตร)
S1
เก็็บน้้ำตััวอย่่างในอ่่างเก็็บน้้ำคลองใหญ่่ สภาพบริิเวณโดยรอบอ่่างเก็็บน้้ำคลองใหญ่่ 12° 57″ 53.37′
47
มีีพื้้�นที่่�เกษตรกรรม และปศุุสััตว์์ ร้้านอาหารและรีีสอร์์ท เป็็นต้้น
101° 18″ 47.41′
S2
ไหลผ่่านการพื้้�นที่่�ทำการเกษตร เป็็นแหล่่งให้้อาหารปลาของบริิเวณหลัังวััด
12° 51″ 18.33′
17
101° 18″ 4.67′
S3
ไหลผ่่านตััวชุุมชน ตััวเมืืองอำเภอบ้้านค่่าย จุุดเก็็บตััวอย่่างใกล้้ถนน มีีบ้้านเรืือน 12° 46″ 30.38′
13
อยู่่�ติิดแม่่น้้ำ มีีท่่อระบายน้้ำทิ้้�งจากถนนและชุุมชน และมีีลัักษณะเป็็นฝายชะลอ 101° 17″ 40.27′
น้้ำขนาดย่่อม
S4
ไหลผ่่านพื้้�นที่่�ตั้้�งโรงดููดทราย ชุุมชน วััด และโรงเรีียน
12° 43″ 43.16′
12
101° 17″ 37.94′
S5
แม่่น้้ำมีีน้้ำไหลเอื่่อ� ย มีีโรงแรมและชุุมชนตั้้�งตามฝั่่ง� ของแม่่น้้ำ ซึ่ง่� เป็็นจุดผ่
ุ า่ นตััวเมืือง 12° 40″ 32.68′
8
ระยอง เป็็นจุุดที่่�ประตููกั้้�นน้้ำทะเลกัับน้้ำจืืด มีีขยะไหลมารวมจำนวนมาก
101° 16″ 59.73′
S6
จุุดปลายแม่่น้้ำก่่อนไหลไปรวมกัับแม่่น้้ำระยองไหลลงสู่่�ทะเล บริิเวณโดยรอบมีี 12° 40″ 23.05′
1
แหล่่งชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ตามริิมน้้ำ และไหลผ่่านโรงฆ่่าสััตว์์
101° 15″ 11.05′

ตารางที่่� 4 ผลร้้อยละการกลัับคืืนมา (% Recovery) ของน้้ำฝนสัังเคราะห์์
น้้ำฝนสัังเคราะห์์
161W
162W

ความเข้้มข้้นน้้ำฝนสัังเคราะห์์
(mg/L)
+
NH4 -N
NO3–-N
0.441
0.294
0.182
0.118

ค่่าได้้จากการวิิเคราะห์์ ± SD
(mg/L)
+
NH4 -N
NO3–-N
0.0482 ± 0.007 0.278 ± 0.009
0.202 ± 0.016 0.115 ± 0.014

% Recovery
NH4+-N
110
111

NO3–-N
94
98

ตารางที่่� 5 ผลร้้อยละการกลัับคืืนมาของการเตรีียมสารละลายมาตรฐานที่่�ทราบความเข้้มข้้น (Spike)
ชนิิดของสาร
NH4+-N
O-PO43–
NO3–-N

ความเข้้มข้้นของ Unknown
(mg/L)
0.100
0.050
1.000

3. ผลการทดลอง
3.1 ทดสอบความแม่่นยำของวิิธีีการวิิเคราะห์์ด้้วยการหา
ร้้อยละการกลัับคืืนมา
	จากตารางที่่� 4 และตารางที่่� 5 แสดงผลการวิิเคราะห์์
หาร้้อยละการกลัับคืืนมาของวิิธีีการวิิเคราะห์์หาปริิมาณ
ไนเทรต-ไนโตรเจน ปริิมาณแอมโมเนีียม-ไนโตรเจน และ
ปริิมาณออร์์โธฟอตเฟต โดยสอบเทีียบกัับความเข้้มข้้นที่่�

ค่่าวิิเคราะห์์ได้้ (± SD)
(mg/L)
0.102 ± 0.000
0.048 ± 0.000
0.947 ± 0.020

%Recovery
102
96
95

วิิเคราะห์์ได้้จากน้้ำฝนสัังเคราะห์์ (EANET 2016) และการ
เตรีียมสารละลายมาตรฐานที่่�ทราบความเข้้มข้้น (Spike)
ซึ่่�งใช้้สารละลายน้้ำฝนสัังเคราะห์์รหััส 161W (ความเข้้มข้้น
สููง) และ 162W (ความเข้้มข้้นต่่ำ) พบว่่า วิิธีีการวิิเคราะห์์
หาความเข้้มข้้นของไนเทรต-ไนโตรเจน จากน้้ำฝนสัังเคราะห์์
และการเตรีียมสารละลายมาตรฐานที่่�ทราบความเข้้มข้้นมีค่ี า่
ร้้อยละการกลัับคืืนมาอยู่่�ในช่่วง 94–98 ขณะที่่�แอมโมเนีียม-
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ตารางที่่� 6 ค่่าความเข้้มข้้นของแต่่ละพารามิิเตอร์์ที่่�ใช้้ประเมิินคุุณภาพน้้ำ โดยใช้้ดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (CI)
จุุดเก็็บตััวอย่่าง (±SD)
ความเข้้มข้้นของ
พารามิิเตอร์์
S1
S2
S3
S4
DO
Rainy
7.7 ± 0.2
8.2 ± 0.3*
6.8 ± 0.1
7.5 ± 0.1
(mg/L) Winter
9.6 ± 0.3*
5.5 ± 0.2
4.3 ± 0.2
7.1 ± 0.2
n=3
Summer 13.6 ± 0.3*
5.0 ± 0.2
4.9 ± 0.5
7.6 ± 0.2
BOD5
Rainy
1.4 ± 0.2
1.5 ± 0.3
0.5 ± 0.1
1.3 ± 0.1
(mg/L) Winter
2.4 ± 0.2*
1.1 ± 0.2
0.7 ± 0.1
1.2 ± 0.2
n=3
Summer 4.8 ± 0.2*
1.0 ± 0.2
2.5 ± 1.1
1.6 ± 0.2
WT
Rainy
29.0 ± 0.0
29.7 ± 0.4
30.0 ± 0.4
29.1 ± 0.1
(ºC)
Winter
26.3 ± 0.0
27.2 ± 0.6*
26.4 ± 0.6
24.5 ± 0.0
n=3
Summer 28.8 ± 0.3
27.9 ± 0.6
26.4 ± 0.4
28.8 ± 0.2
pH
Rainy
7.6 ± 0.1
7.4 ± 0.1
7.4 ± 0.1
7.1 ± 0.1
n=3
Winter
9.2 ± 0.0*
7.2 ± 1.1
6.9 ± 1.1
6.9 ± 1.1
Summer 9.2 ± 0.0*
7.1 ± 1.2
6.6 ± 1.2
7.0 ± 0.0
EC
Rainy
0.113 ± 0.000 0.149 ± 0.000 0.226 ± 0.006 0.222 ± 0.000
(mS/cm) Winter 0.109 ± 0.000 0.296 ± 0.001 0.303 ± 0.003 0.296 ± 0.000
n=3
Summer 0.118 ± 0.001 0.327 ± 0.000 0.385 ± 0.000 0.327 ± 0.002
NH4+-N Rainy
0.207 ± 0.003 0.173 ± 0.000 0.329 ± 0.003 0.335 ± 0.007
(mg/L) Winter 0.500 ± 0.004 0.488 ± 0.004 0.516 ± 0.004 0.666 ± 0.006
n=3
Summer 0.381 ± 0.006 0.302 ± 0.012 0.403 ± 0.009 0.307 ± 0.003
–
NO3 -N Rainy
0.086 ± 0.002 0.208 ± 0.008 0.245 ± 0.008 0.056 ± 0.007
(mg/L) Winter 0.103 ± 0.021 0.685 ± 0.033 0.288 ± 0.019 0.252 ± 0.006
n=3
Summer 0.044 ± 0.008 0.508 ± 0.021* 0.086 ± 0.024 0.147 ± 0.015
O-PO43– Rainy
0.024 ± 0.001 0.054 ± 0.003 0.026 ± 0.002 0.094 ± 0.003
(mg/L) Winter 0.013 ± 0.001 0.015 ± 0.001 0.012 ± 0.002 0.037 ± 0.002
n=3
Summer 0.042 ± 0.005 0.041 ± 0.004 0.103 ± 0.002 0.178 ± 0.006
หมายเหตุุ: A, B, C แสดงค่่าการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนของแต่่ละฤดููกาลมีีค่่านััยสำคััญที่่� p<0.05
SD คืือ ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
* คืือ ค่่าสููงที่่�สุุด

ไนโตรเจนอยู่่�ในช่่วง 102–111 นอกจากนี้้� ร้้อยละการกลัับ
คืืนมาของออร์์โธฟอตเฟตมีีค่่า 94 โดยรวมร้้อยละการกลัับ
คืืนมาอยู่่�ในช่่วงประมาณ 94–111 ซึ่่�งเป็็นเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้
คืือ 75–120% [16] ดัังนั้้�นวิิธีีการทดลองหรืือวิิเคราะห์์นี้้�จึึง
มีีความเหมาะสม
3.2 ความเข้้มข้้นของพารามิิเตอร์์ในการประเมิินคุุณภาพ
น้้ำในแต่่ละช่่วงฤดููกาล
ความเข้้มข้้นของแต่่ละพารามิิเตอร์์ในการประเมิิน
คุุณภาพน้้ำ โดยใช้้ดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี แสดงในตารางที่่� 6 และ

S5
8.0 ± 0.2
2.1 ± 0.2
1.5 ± 0.2
1.6 ± 0.2*
1.7 ± 0.1
1.3 ± 0.2
29.8 ± 0.2
26.8 ± 0.5
28.9 ± 0.9
6.9 ± 0.1
6.8 ± 0.1
7.0 ± 0.3
1.127 ± 0.001
2.627 ± 0.029
28.833 ± 0.115
1.051 ± 0.008
1.750 ± 0.004
2.375 ± 0.003*
1.527 ± 0.002*
1.377 ± 0.027*
0.418 ± 0.010
0.093 ± 0.002
0.070 ± 0.002
0.377 ± 0.002*

S6
ค่่าเฉลี่่�ย (±SD)
6.8 ± 0.1
7.5 ± 0.6A
3.2 ± 0.2
5.3 ± 2.7B
4.2 ± 0.2
6.1 ± 4.2AB
0.7 ± 0.1
1.2 ± 0.4A
1.5 ± 0.2
1.4 ± 0.6A
1.1 ± 0.2
2.1 ± 1.4B
30.0 ± 0.2*
29.6 ± 0.4A
26.6 ± 0.5
26.3 ± 0.9B
29.7 ± 0.9*
28.4 ± 1.1C
7.9 ± 0.1*
7.4 ± 0.4A
7.1 ± 0.1
7.4 ± 0.9A
7.3 ± 0.3
7.4 ± 0.9A
9.917 ± 0.035* 1.959 ± 3.917 A
19.677 ± 0.067* 3.885 ± 7.795 A
33.233 ± 0.208* 10.537 ± 15.937B
2.614 ± 0.008* 0.785 ± 0.952A
2.478 ± 0.004* 1.066 ± 0.846A
1.909 ± 0.009 0.946 ± 0.939A
0.634 ± 0.002 0.459 ± 0.562A
0.615 ± 0.012 0.553 ± 0.461A
0.367 ± 0.014 0.262 ± 0.194A
0.231 ± 0.002* 0.087 ± 0.077A
0.155 ± 0.002* 0.050 ± 0.056A
0.283 ± 0.006 0.171 ± 0.137B

ได้้นำข้้อมููลของแต่่ละพารามิิเตอร์์ที่่ใ� ช้้ประเมิินคุณ
ุ ภาพน้้ำมา
ทดสอบความแตกต่่างทางสถิิติด้ิ ว้ ยการวิิเคราะห์์ด้ว้ ยวิิธีี One
Way ANOVA ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่� 95%
	จากการตรวจวัั ดคุุ ณ ภาพน้้ำทางกายภาพ ได้้ แ ก่่
อุุณหภููมิิน้้ำ ค่่า pH และค่่า EC ของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ พบว่่า
ผลการตรวจวััดค่่าอุุณหภููมิิน้้ำ เมื่่�อนำมาเปรีียบเทีียบทั้้�ง
3 ฤดููกาล ได้้แก่่ ฤดููฝน ฤดููหนาว และฤดููร้้อน พบว่่า อุุณหภููมิิ
ของน้้ำ ทั้้�ง 3 ฤดูู มีีค่่าอุุณหภููมิิ อยู่่�ในช่่วง 29.0±0.0 ถึึง
30.0 ± 0.2 องศาเซลเซีียส 24.5 ± 0.0 ถึึง 27.2 ± 0.6 องศาเซลเซีียส
และ 26.4 ± 0.4 ถึึง 29.7 ± 0.9 องศาเซลเซีียส ตามลำดัับ เมื่่�อ
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เปรีียบเทีียบกัับงานวิิจัยั ของ สิิริพิ ร และปริิญญา [7] ซึ่่ง� ทำการ
ตรวจวััดคุณ
ุ ภาพน้้ำในลำห้้วยสำราญ จัังหวััดศรีสี ะเกษ พบว่่า มีี
ค่่าอุุณหภููมิิน้้ำเฉลี่่ย� 26.5–31.5 องศาเซลเซีียส และอุุณหภููมิิน้้ำ
ในแม่่น้้ำอิิง จัังหวััดเชีียงรายมีีค่า่ ช่่วง 27.5–34.1 องศาเซลเซีียส
[18] ซึ่ง่� ไม่่ต่า่ งจากงานวิิจัยั นี้้� อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อพิ
� จิ ารณาตาม
มาตรฐานคุุณภาพน้้ำผิิวดิินของประเทศไทยพบว่่า ยัังไม่่เกิิน
มาตรฐาน [19] เมื่่�อทดสอบทางสถิิติิพบว่่า อุุณหภููมิิน้้ำ
ทุุกฤดููกาลมีีความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำคััญทางสถิิติิ (p<0.05)
	ผลการตรวจวััดค่่าการนำไฟฟ้้า (EC) ในช่่วงฤดููฝน
ฤดููหนาว และฤดููร้้อน พบว่่า มีีค่า่ 0.113±0.000 ถึึง 9.917 ±
0.035 มิิลลิิซีเี มนต์์ต่อ่ เซนติิเมตร 0.109 ± 0.000 ถึงึ 19.677
± 0.067 มิิลลิิซีีเมนต์์ต่่อเซนติิเมตร และ 0.118 ± 0.001
ถึึง 33.233 ± 0.208 มิิลลิิซีีเมนต์์ต่่อเซนติิเมตร ตามลำดัับ
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับงานวิิจัยั ของพััชรีี และคณะ [6] นี้้� ได้้ทำการ
ศึึกษาคุุณภาพน้้ำในแม่่น้้ำมููล ที่่�ไหลผ่่าน อำเภอพิิมาย จัังหวััด
นครราชสีีมา และจัังหวััดอุุบลราชธานีี ในช่่วงฤดููฝน ฤดููแล้้ง
และฤดููหนาวพบว่่า มีีค่่า EC อยู่่�ในช่่วง ND, 1.181–3.634
และ 0.900–2.011 มิิลลิิซีีเมนต์์ต่่อเซนติิเมตร (อำเภอพิิมาย
จัังหวััดนครราชสีีมา) และ 0.144–0.240, 0.200–0.257
และ 0.197–0.287 มิิลลิิซีีเมนต์์ต่่อเซนติิเมตร (จัังหวััด
อุุบลราชธานีี) ตามลำดัับ โดยจะมีีค่่าสููงสุุดในช่่วงฤดููร้้อน
รองลงมาคืือฤดููหนาว ซึ่่ง� สููงเป็็นบางจุุด และต่่ำสุุดในช่่วงฤดููฝน
ซึ่่�งมีีผลไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับงานวิิจััยในครั้้�งนี้้� นอกจากนี้้�
พบว่่า จุุดเก็็บตััวอย่่างที่่� 5 และ 6 ของวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีค่่าสููงกว่่า
10–100 เท่่างานวิิจััยก่่อนหน้้านี้้� เมื่่�อทดสอบทางสถิิติิพบว่่า
ค่่า EC ในช่่วงฤดููร้้อนมีคี วามแตกต่่างจากฤดููฝนและฤดููหนาว
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p<0.05) แต่่ฤดููฝนและฤดููหนาว
ไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p>0.05) อาจ
เนื่่�องมาจากช่่วงฤดููร้้อนมีีปริิมาณน้้ำน้้อย ทำให้้สารเคมีีสาร
อนิินทรีีย์์ปนเปื้้�อนในน้้ำเพิ่่�มขึ้้�น [20]
	ผลการตรวจวััดค่่าความเป็็นกรด-ด่่าง หรืือ pH ของน้้ำ
ทั้้�ง 6 จุุด พบว่่า ฤดููฝนอยู่่�ในช่่วง 6.9 ± 0.1 ถึึง 7.9 ± 0.1
ฤดููหนาวอยู่่�ในช่่วง 6.8 ± 0.1 ถึึง 9.2 ± 0.0 และฤดููร้้อนมีี
ค่่า pH เท่่ากัับ 6.6 ± 1.2 ถึึง 9.2 ± 0.0 ซึ่่�งมีีค่่าใกล้้เคีียงกัับ
งานวิิจัยั ของรุ่่�งนภาและคณะ [20] ซึ่่ง� ทำการศึึกษาคุุณภาพน้้ำ

ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้้ำย่่อยห้้วยแร้้ง-คลองพีีด จัังหวััดตราด ที่่�ผ่่าน
พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ พื้้�นที่่�วนเกษตร และพื้้�นที่่�เกษตรกรรมพบว่่า มีี
ค่่า pH เฉลี่่�ย 7.08 ± 0.15, 6.78 ± 0.14 และ 6.83 ± 0.11
เมื่่�อเทีียบกัับมาตรฐานคุุณภาพน้้ำในประเทศไทย (pH 5–9)
[19] พบว่่า งานวิิจััยนี้้�ไม่่เกิินมาตรฐาน หากค่่า pH มีีค่่าอยู่่�
ในช่่วง 3.5–4.5 จะมีีผลกระทบต่่อสััตว์์น้้ำ และถ้้าค่่า pH
มากกว่่า 11 จะมีีผลต่่อการระคายเคืืองตาและผิิวหนััง [21]
เมื่่�อนำค่่า pH มาทดสอบทางสถิิติพิ บว่่า ทุุกฤดููกาลไม่่มีคี วาม
แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p>0.05)
	ผลการวิิเคราะห์์หาปริิมาณออกซิิเจนละลาย (DO) เมื่่อ�
นำมาเปรีียบเทีียบทั้้�ง 3 ฤดูู ได้้แก่่ ฤดููฝน ฤดููหนาว และฤดููร้้อน
พบว่่า DO ทั้้�ง 3 ฤดูู ดัังตารางที่่� 4 ซึ่่�งค่่า DO อยู่่�ในช่่วง 6.8 ±
0.2 ถึึง 8.2 ± 0.3, 2.1 ± 0.2 ถึึง 9.6 ± 0.3 และ 1.5 ± 0.2
ถึึง 13.6 ± 0.3 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร ตามลำดัับ ซึ่่�งมีีค่่ามากกว่่า
งานวิิจััยก่่อนหน้้านี้้� ที่่�ทำการตรวจวััดค่่า DO ของน้้ำจาก
คลองรอบนิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะ จัังหวััดพระนครศรีีอยุธุ ยา
ในช่่วงฤดููหนาว ฤดููร้้อน และฤดููฝน (1.34–2.63 มิิลลิิกรััม
ต่่อลิิตร) และการประเมิินตรวจวััดคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำลี้้�
จัังหวััดลำพููน ในช่่วงเดืือนมกราคม 2556 พบว่่า มีีค่่า DO
อยู่่�ระหว่่าง 5.1–7.0 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร [22], [23] นอกจากนี้้�
รุ่่�งนภา และคณะ [20] ทำการศึึกษาคุุณภาพน้้ำในพื้้�นที่่�
ลุ่่�มน้้ำย่่อยห้้วยแร้้ง-คลองพีีด จัังหวััดตราด ที่่�ผ่่านพื้้�นที่่�ป่่าไม้้
พื้้�นที่่�วนเกษตร และพื้้�นที่่�เกษตรกรรมพบว่่า มีีค่่า DO เฉลี่่�ย
4.52 ± 0.12, 3.68 ± 0.19 และ 3.60 ± 0.23 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบตามมาตรฐานคุุณภาพน้้ำผิิวดิินของประเทศไทย
[19] แหล่่งน้้ำประเภทที่่� 2 (DO ≥ 6 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) พบว่่า
ค่่า DO ที่่�วััดได้้จากงานวิิจััยในครั้้�งนี้้�มีีค่่าไม่่ต่่ำกว่่ามาตรฐาน
Said และคณะ [24] กล่่าวว่่าปริิมาณออกซิิเจนที่่�จะละลายน้้ำ
ขึ้้�นอยู่่�กัับอุุณหภููมิิน้้ำ และถ้้าหากอุุณหภููมิิเย็็นลงจะทำให้้
ออกซิิเจนละลายน้้ำได้้ดีขึ้ี น้� อีีกปัจั จััยหนึ่่�งอาจมาจากสาหร่่าย
หรืือแพลงก์์พืืชมีีการปล่่อยออกซิิเจนออกมาสู่่�แหล่่งน้้ำผ่่าน
กระบวนการสัังเคราะห์์ด้้วยแสง [7] ในจุุดที่่� S1 ซึ่่�งเป็็นอ่่าง
เก็็บน้้ำคลองใหญ่่ ในช่่วงฤดููหนาวและฤดููร้้อนมีีปริิมาณน้้ำ
น้้อย และมีีสาหร่่ายเกิิดขึ้้�นเป็็นจำนวนมาก จึึงอาจส่่งผลต่่อ
ค่่า DO ได้้ เมื่่�อนำค่่า DO มาทดสอบทางสถิิติิพบว่่า ช่่วงฤดูู
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ฝน และฤดููหนาวมีีความแตกต่่างกัันอย่า่ งมีีนัยั สำคััญทางสถิิติิ
(p<0.05) แต่่พบว่่า ฤดููร้้อนไม่่มีคี วามแตกต่่างกัับฤดููฝน และ
ฤดููหนาวอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
	ผลการวิิเคราะห์์หาปริิมาณออกซิิเจนที่่�จุุลิินทรีีย์์ใช้้ใน
การย่่อยสลายสารอิินทรีีย์์ (BOD5) ในช่่วงฤดููฝนมีีค่่าอยู่่�ใน
ช่่วง 0.5 ± 0.1 ถึึง 1.6 ± 0.2 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร ฤดููหนาวมีี
ค่่า 0.7 ± 0.1 ถึึง 2.4 ± 0.2 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร และฤดููร้้อนมีี
ค่่า 1.1 ± 0.2 ถึึง 4.8 ± 0.2 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร เมื่่�อเทีียบตาม
มาตรฐานคุุณภาพน้้ำผิิวดิินของประเทศไทย [19] แหล่่งน้้ำ
ประเภทที่่� 2 (BOD5 ≤1.5 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) พบว่่า ค่่า BOD5
ที่่�เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน จะอยู่่�ที่่�ฤดููฝนในจุุดที่่� S5 (1.6 ± 0.2
มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร) ส่่วนฤดููหนาว คืือ จุุดที่่� S1, S5 และ S6 (2.4
± 0.2, 1.7 ± 0.1 และ1.5±0.2 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) ตามลำดัับ
และฤดููร้้อน พบในจุุดที่่� S1 (4.8 ± 0.2 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร)
และ S3 (2.5 ± 1.1 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) ดัังแสดงตารางที่่� 4
อััณธิิกา [23] ได้้ทำการประเมิินตรวจวััดคุุณภาพน้้ำจาก
คลองรอบนิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะ จัังหวััดพระนครศรีีอยุธุ ยา
ในช่่วงฤดููหนาว ฤดููร้้อน และฤดููฝนพบว่่า มีีค่่า BOD5 อยู่่�
ในช่่วง 1.70–2.87 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร ซึ่่ง� มีีค่า่ ใกล้้กับั งานวิิจัยั นี้้�
นอกจากนี้้� รุ่่�งนภา และคณะ [20] ทำการศึึกษาคุุณภาพน้้ำใน
พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้้ำย่่อยห้้วยแร้้ง-คลองพีีด จัังหวััดตราด ที่่�ผ่่านพื้้�นที่่�
ป่่าไม้้ พื้้�นที่่ว� นเกษตร และพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมพบว่่า มีีค่า่ BOD5
เฉลี่่ย� 0.96 ± 0.10, 1.28 ± 1.15 และ 1.61 ± 1.21 มิิลลิิกรัมั
ต่่อลิิตร อย่่างไรก็็ตาม งานวิิจััยในครั้้�งนี้้�มีีค่่าสููงกว่่า (0.5±0.1
ถึึง 4.9±0.3 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) เนื่่�องจากจุุดเก็็บน้้ำตััวที่่� S1
เป็็นบริิเวณอ่่างเก็็บน้้ำคลองใหญ่่ ในช่่วงฤดููหนาว และฤดููร้้อน
มีีปริิมาณน้้ำน้้อย และบริิเวณโดยรอบอ่่างเก็็บน้้ำเป็็นพื้้นที่่
� เ� กษตร
รีีสอร์ท์ และร้้านอาหาร อาจมีีการปล่่อยน้้ำเสีียลงสู่่�อ่่างเก็็บน้้ำ
และยัังพบว่่า มีีสาหร่่ายเจริิญเติิบโตมาก หรืือเรีียกว่่า สาหร่่าย
สะพรั่่�ง (Algae Bloom) ส่่วนจุุดที่่� S3, S5 และ S6 เป็็นจุุด
ที่่�ผ่า่ นชุุมชนเมืือง โรงงานอุุตสาหกรรม โรงแรม ซึ่ง่� รองรัับน้้ำเสีีย
จากชุุมชนเพื่่�อปล่่อยออกสู่่�ทะเล Gupta และคณะ [21]
รายงานว่่า ค่่า BOD5 ได้้นำมาใช้้เพื่่�อประเมิินค่่าออกซิิเจน
ที่่�ละลายอยู่่�ในนำทิ้้�งครััวเรืือนและน้้ำเสีียอุุตสหกรรม และ
ค่่า BOD5 สููงสุุดที่่�สามารถทำให้้สััตว์์น้้ำดำรงชีีวิิตอยู่่�ได้้ต้้อง
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ไม่่เกิิน 3.0 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร อีีกสาเหตุุที่่�ทำให้้ค่่า BOD5 เกิิน
มาตรฐาน อาจเนื่่�องมาจากกระบวนการย่่อยสลายสารอิินทรีีย์์
โดยสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�ต้้องการออกซิิเจน เช่่น สาหร่่าย จุุลิินทรีีย์์
และสััตว์์น้้ำ [25] เมื่่�อทดสอบความแตกต่่างทางสถิิติิของค่่า
BOD5 ในแต่่ละฤดููกาลพบว่่า ฤดููร้้อนมีีความแตกต่่างกัับฤดูู
ฝนและฤดููหนาวอย่่างมีีนัยั สำคััญทางสถิิติิ (p<0.05) แต่่ฤดููฝน
และฤดููหนาวไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
อาจเนื่่�องมาจากในฤดููร้้อนมีปี ริิมาณน้้ำน้้อย ทำให้้สารอิินทรีีย์์
ปนเปื้้�อนในน้้ำเพิ่่�มมากขึ้้�น
	การตรวจสอบปริิมาณแอมโมเนีียม-ไนโตรเจน (NH4+N) พบว่่า NH4+-N ทั้้�ง 3 ฤดูู เมื่่�อเรีียงความเข้้มข้้นจากมากไป
น้้อยพบว่่า ช่่วงฤดููฝน (0.173 ± 0.000 ถึึง 2.614 ± 0.008
มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) > ฤดููหนาว (0.488 ± 0.004 ถึึง 2.478 ±
0.004 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร) > ฤดููร้้อน (0.302 ± 0.012 ถึงึ 2.375
± 0.003 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับงานวิิจััย
ของ อััณธิิกา [23] ที่่�ทำการศึึกษาคุุณภาพน้้ำของคลองรอบ
นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะ จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา พบว่่า
มีีค่่าปริิมาณความเข้้มข้้นของ NH4+-N มีีค่่าช่่วง 0.01–0.44
เฉลี่่ย� 0.13 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร ขณะที่่�แม่่น้้ำบางปะกง เขตอำเภอ
บ้้านโพธิ์์� จัังหวััดฉะเชิิงเทรา มีีค่่าปริิมาณความเข้้มข้้นของ
NH4+-N ในฤดููน้้ำหลากและฤดููแล้้งเฉลี่่�ย 0.28 และ 0.24
มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร ตามลำดัับ [26] ซึ่่�งมีีค่่าน้้อยกว่่างานวิิจััยนี้้�
นอกจากนี้้�จะพบว่่า ค่่าปริิมาณความเข้้มข้้นของ NH4+-N
ในจุุดเก็็บน้้ำตััวอย่่างที่่� S5 และ S6 มีีค่า่ สููงกว่่าจุุดอื่่น� ประมาณ
3–6 เท่่า เนื่่�องจากทั้้�งสองจุุดเป็็นปลายน้้ำคลองใหญ่่ที่่จ� ะไหลลง
สู่่�ทะเล อาจจะได้้รับั การปนเปื้้อนจ
� ากปุ๋๋�ยที่่�ใช้้ทำเกษตรกรรม
น้้ำทิ้้�งจากครััวเรืือนและอุุตสาหกรรม และโรงฆ่่าสััตว์์ ซึ่่�ง
แอมโมเนีี ย มเกิิ ดจ ากปฏิิ กิิ ริิ ย ากระบวนแอมโมนิิ ฟิิ เ คชัั น
(Ammonification Process) ที่่�เกิิดจากจากจุุลินิ ทรีีย์ย่์ อ่ ยสลาย
สารอิินทรีีย์์ ในวััฏจัักรไนโตรเจน [4], [23], [25] แต่่อย่า่ งไรก็็ตาม
ค่่าปริิมาณความเข้้มข้้นของ NH4+-N ในช่่วงฤดููฝน ฤดููหนาว และ
ฤดููร้้อน เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้้ำผิิวดิินของประเทศไทย
[19] แหล่่งน้้ำประเภทที่่� 2 (NH4+-N ≤ 0.5 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร)
เมื่่� อ ทดสอบทางสถิิ ติิ พ บว่่ า ค่่ า ปริิ ม าณความเข้้ ม ข้้ น ของ
NH4+-N ในแต่่ฤดููกาลไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญ

สุุนิิสา อึ้้�งวิิวััฒน์์กุุุ�ล และ ศุุษิิระ บุุตรดีี, “การประเมิินคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ จัังหวััดระยอง โดยใช้้ดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี.”
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ทางสถิิติิ (p>0.05)
	ผลการวิิเคราะห์์หาปริิมาณไนเทรต-ไนโตรเจน (NO3– -N)
ในฤดููฝน ฤดููหนาว และฤดููร้้อน มีีค่า่ อยู่่�ในช่่วง 0.056 ± 0.002
ถึึง 1.527 ± 0.002, 0.103 ± 0.021 ถึึง 1.377 ± 0.027
และ 0.044 ± 0.008 ถึึง 0.508 ± 0.021 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
ตามลำดัับ ในช่่วงฤดููฝนมีีค่า่ ปริิมาณความเข้้มข้้นของ NO3– -N
มีีค่า่ สููงสุุด และต่่ำสุุดในช่่วงฤดููร้้อน ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั
ก่่อนนี้้� ที่่�มีีการตรวจวััดปริิมาณความเข้้มข้้นของ NO3– -N
ในแม่่น้้ำมููลที่่� อำเภอพิิมาย จัังหวััดนครราชสีีมา และจัังหวััด
อุุบลราชธานีี พบว่่า ในช่่วงฤดููฝนมีีค่่าปริิมาณความเข้้มข้้น
ของ NO3–-N สููงที่่�สุดุ (1.1–3.0 และ 5.8–6.5 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร)
และต่่ำสุุดในฤดููแล้้ง (0.6–1.1 และ 1.1–2.6 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร)
[6] นอกจากนี้้� งานวิิจัยั นี้้�มีค่ี า่ น้้อยกว่่าค่่าปริิมาณความเข้้มข้้น
ของ NO3–-N ในคลองรอบนิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะ จัังหวััด
พระนครศรีีอยุธุ ยา มีีค่า่ 0.04–10.42 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร [23] และ
การศึึกษาคุุณภาพน้้ำในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้้ำย่่อยห้้วยแร้้ง-คลองพีีด
จัังหวััดตราด ที่่�ผ่่านพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ พื้้�นที่่�วนเกษตร และพื้้�นที่่�
เกษตรกรรม ค่่าเฉลี่่�ย NO3–-N ในพื้้�นที่่�เกษตรกรรมพบว่่า
มีีค่่าสููงสุุด เท่่ากัับ 0.79 ± 0.12 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร รองลงมา
ได้้แก่่ พื้้�นที่่ว� นเกษตร และพื้้�นที่่ป่่� าไม้้ มีีค่า่ เท่่ากัับ 0.76 ± 0.11
และ 0.44 ± 0.05 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร สาเหตุุเกิิดจากพื้้�นที่่�
เกษตรกรรมมีีการชะล้้างปริิมาณสารเคมีี ปุ๋๋�ย และยาฆ่่าแมลง
[20] จากการเก็็บน้้ำตััวอย่่างในแม่่น้้ำคลองใหญ่่พบว่่า จุุดที่่�
S2, S5 และ S6 มีีปริิมาณความเข้้มข้้นของ NO3–-N สููง
เนื่่�องจากจุุดที่่� S2 แม่่น้้ำไหลพื้้�นที่่�เกษตรกรรม และจุุดที่่� S5
และ S6 อาจได้้รัับการปนเปื้้�อนมากน้้ำเสีียชุุมชนหรืือน้้ำทิ้้�ง
อุุตสาหกรรม Gupta และคณะ [21] รายงานว่่า การเพิ่่�มขึ้้�น
ของปริิมาณ NO3– -N ในน้้ำ มีีผลต่่อปริิมาณออกซิิเจนในน้้ำ
แล้้วจะส่่งผลสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ในน้้ำ ซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัับเกิิดปรากฏการณ์์
ยููโทรฟิิเคชััน อย่่างไรก็็ตาม ค่่าปริิมาณความเข้้มข้้นของ NO3–-N
เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้้ำผิิวดิินของประเทศไทย [19]
แหล่่งน้้ำประเภทที่่� 2 (NO3–-N ≤5 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) เมื่่�อ
ทดสอบทางสถิิติิพบว่่า ค่่าปริิมาณความเข้้มข้้นของ NO3–-N
ในแต่่ฤดููกาลไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
(p>0.05)

ปริิมาณออร์์โทฟอสเฟต (O-PO43–) ในแม่่น้้ำคลองใหญ่่
เรีียงจากความเข้้มข้้นมากไปหาน้้อยพบว่่า ในช่่วงฤดููร้้อน
(0.041 ± 0.004 ถึึง 0.377 ± 0.002 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) >
ฤดููฝน (0.024 ± 0.001 ถึึง 0.231 ± 0.002 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร) >
ฤดููหนาว (0.012 ± 0.002 ถึึง 0.155 ± 0.002 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร)
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับงานวิิจัยั ของ พััชรีี และคณะ [6] ทำการศึึกษา
คุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำมููลที่่�ไหลผ่่านจัังหวััดนครราชสีีมา และ
จัังหวััดอุบุ ลราชธานีี ในช่่วงฤดููฝน ฤดููแล้้ง และฤดููหนาวพบว่่า
ปริิมาณความเข้้มข้้นของ O-PO43– ในแม่่น้้ำมููลที่่�ไหลผ่่าน
จัังหวััดนครราชสีีมา มีีค่่า 0.0–0.1, 0.0–2.2 และ 0.0–2.5
มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร ขณะที่่�ปริิมาณความเข้้มข้้นของ O-PO43–
ในแม่่น้้ำมููลที่่�ไหลผ่่านจัังหวััดอุุบลราชธานีี มีีค่่า 0.1–0.2,
0.0–0.1 และ 0.1–0.3 มิิลลิิกรัมั ต่่อลิติ ร ตามลำดัับ และพบว่่า
มีีรายงานปริิมาณความเข้้มข้้นของ O-PO43– ในแม่่น้้ำตรััง
จัังหวััดตรััง มีีค่่า 0.005 ± 0.00–0.102 ± 0.02 มิิลลิิกรััม
ต่่อลิิตร [27] ซึ่่�งมีีค่่าน้้อยกว่่างานวิิจััยนี้้� (0.024 ± 0.001 ถึึง
0.377 ± 0.002 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร) แต่่มีีค่่าใกล้้เคีียงกัับงาน
วิิจัยั ของสมสงวน [28] ที่่�ทำการตรวจวััดปริิมาณความเข้้มข้้น
ของ O-PO43– ในบริิเวณใกล้้เลี้้�ยงปลาในกระชัังในแม่่น้้ำชีี
จัังหวััดมหาสารคาม (0.25 ± 0.11 ถึงึ 0.35 ± 0.13 มิิลลิิกรัมั
ต่่อลิิตร) นอกจากนี้้�พบว่่า จุุดเก็็บน้้ำตััวอย่่างที่่� S5 และ S6
มีีค่่าปริิมาณความเข้้มข้้นของ O-PO43– มากกว่่าจุุดเก็็บน้้ำ
ตััวอย่่างอื่่�น แหล่่งกำเนิิดปริิมาณความเข้้มข้้นของ O-PO43–
อาจเกิิดมาจากการปนเปื้้�อนจากการผุุพัังของหิินหรืือแร่่
การย่่อยสลายสารอิินทรีีย์์ สารซัักฟอก ปุ๋๋�ยเคมีีจากพื้้�นที่่�
เกษตรกรรม ของเสีียจากอุุตสาหกรรม และน้้ำเสีียครััวเรืือน
[4], [25] เมื่่�อทดสอบค่่าปริิมาณความเข้้มข้้นของ O-PO43–
ทางสถิิติิพบว่่า ฤดููร้้อนมีีความแตกต่่างกัับฤดููฝนและฤดูู
หนาวอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p<0.05) แต่่ฤดููฝนและฤดูู
หนาวไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p>0.05)
3.3 ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างพารามิิเตอร์์ที่่ใ� ช้้ประเมิินคุุณภาพ
น้้ำ ด้้วยวิิธีีสหสััมพัันธ์์
	การศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างพารามิิเตอร์์ที่่ใ� ช้้ประเมิิน
คุุณภาพน้้ำ โดยใช้้วิธีิ กี ารวิิเคราะห์์สหสััมพัันธ์์ (Correlation)
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ซึ่่�งเป็็นตััววััดความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรตั้้�งแต่่สองตััวขึ้้�นไป
ว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัันหรืือไม่่และมากน้้อยเพีียงใด การแสดง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างข้้อมููลสองชุุด ซึ่่ง� หาได้้ในรููปสมการกำลััง
หนึ่่�งที่่�แสดงถึงึ ความเป็็นเส้้นตรงและตััวบ่่งชี้้ถึ� งึ ความสััมพัันธ์์นี้้�
คืือ ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์ (Correlation Coefficient; r)
โดยมีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง –1.000 ถึึง +1.000 ถ้้าค่่าเข้้าใกล้้
–1.000 หมายความว่่า ตััวแปรสองตััวมีีความสััมพัันธ์์กััน
ในเชิิงผกผัันอย่่างมาก ถ้้าค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์เข้้าใกล้้
+1.000 หมายความว่่าตััวแปรสองตััวมีีความสััมพัันธ์์กันั แบบ
แปรผัันตรงอย่่างมาก และถ้้าค่่าเป็็น 0 หมายความว่่าไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์กันั แต่่ถ้า้ ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์ ที่่�อยู่่�ในช่่วง
0.800–1.000 หมายความว่่า ตััวแปรสองตััวมีีความสััมพัันธ์์กันั
สููงมาก และช่่วง 0.600–0.800 แสดงความสััมพัันธ์์กัันสููง
ส่่วนตััวแปรที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัันปานกลางมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�
สหสััมพัันธ์์อยู่่�ในช่่วง 0.300–0.500 และค่่าสััมประสิิทธิ์์�
สหสััมพัันธ์์อยู่่�ในช่่วง 0.000–0.300 หมายความว่่า ตััวแปร
สองตััวมีีความสััมพัันธ์์กัันน้้อย [29]
เมื่่�อนำค่่ าเฉลี่่�ยของแต่่ละพารามิิเตอร์์ที่่�ใช้้ป ระเมิิ น
คุุณภาพน้้ำ โดยใช้้วิธีิ กี ารวิิเคราะห์์สหสััมพัันธ์์แบบสเปีียร์์แมน
(Spearman Correlation) ดัังแสดงผลในตารางที่่� 7 พบว่่า
ค่่าปริิมาณ DO กัับค่่า EC (-0.770), NH4+-N (-0.545) และ
NO3–-N (-0.514) มีีความสััมพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
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ซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์กัันในเชิิงผกผัันหรืือทางตรงกัันข้้าม และมีี
ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์สููง อาจเนื่่�องมาจากความต้้องการ
ออกซิิเจนในการย่่อยสลายสารอิินทรีีย์ข์ องกระบวนเคมีีในน้้ำ
ถ้้ามีีออกซิเิ จนละลายน้้ำมาก ก็็จะส่่งผลให้้เกิิดการออกซิิไดส์์
สารอิินทรีีย์์ให้้เป็็นคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) [25] และเมื่่�อ
มีีปริิมาณออกซิิเจนมากจุุลิินทรีีย์์ที่่�ใช้้ออกซิิเจนในน้้ำอาจ
เปลี่่�ยนรููปไนโตรเจนในน้้ำให้้เป็็นก๊๊าซไนโตรเจน (N2) ตาม
กระบวนการวััฏจัักรไนโตรเจน ซึ่ง่� จะเห็็นได้้จากความสััมพัันธ์์
กัันสููงระหว่่างค่่าปริิมาณ NH4+-N และ NO3–-N (0.596) [30]
นอกจากนี้้� Sahu และคณะ [31] รายงานว่่า สารอนิินทรีีย์์ที่่�
เป็็นตัวั รีีดิวิ ซ์์ (Inorganic Reducing Agents) เช่่น ไฮโดรเจน
ซััลไฟด์์ (Hydrogen sulphide; H2S) แอมโมเนีีย (Ammonia;
NH3) ไนไตรท์์ (Nitrite; NO2) เฟอรััสไอออน (Ferrous Ion;
Fe2+) ทำให้้ปริิมาณออกซิิเจนละลายน้้ำลดลง ส่่วนความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างค่่า EC และค่่า pH พบว่่า มีีความสััมพัันธ์์
แปรผกผัันปานกลางอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (–0.479) ถ้้า
ค่่า pH ในน้้ำต่่ำจะมีีสภาพเป็็นกรด อาจทำให้้สารอนิินทรีีย์์
ละลายออกมามาก [25] นอกจากนี้้� ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ค่่า EC และค่่าปริิมาณ O-PO43– (0.740), NH4+-N (0.722)
และ NO3–-N (0.658) มีีความสััมพัันธ์์แบบแปรผัันตรง
อย่่างมีีนัยั สำคััญทางสถิิติิ และมีีค่า่ ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์
สููง

ตารางที่่� 7	ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพารามิิเตอร์์ที่่�ใช้้ประเมิินคุุณภาพน้้ำ
DO
BOD5
WT
n=18
n=18
n=18
DO
1.000
BOD5
0.346
1.000
WT
0.186
–0.316
1.000
pH
0.526*
–0.096
0.384
EC
–0.770**
–0.177
0.120
+
NH4 -N
–0.545*
–0.090
–0.093
–
NO3 -N
–0.514*
–0.328
0.099
3–
O-PO4
–0.357
0.125
0.377
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
พารามิิเตอร์์

pH
n=18

EC
n=18

NH4+-N
n=18

NO3–-N
n=18

O-PO43–
n=18

1.000
–0.479*
–0.218
–0.318
–0.189

1.000
0.722**
0.658**
0.740**

1.000
0.596**
0.439

1.000
0.165

1.000
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3.4 การประเมิินคุุณภาพน้้ำของแม่่น้ำ้ คลองใหญ่่ ด้้วยดััชนีี
ชี้้�วััดทางเคมีี
	การประเมิินคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ จัังหวััด
ระยอง โดยใช้้วิธีิ ดัี ชั นีีชี้้วั� ดั ทางเคมีี (CI) ในช่่วงฤดููฝน ฤดููหนาว
และฤดููร้้อน แสดงดัังตารางที่่� 8–10 พบว่่า การประเมิิน
คุุ ณ ภาพน้้ำของแม่่ น้้ ำคลองใหญ่่ ใ นช่่ ว งฤดููฝนมีี ค ะแนน
ระหว่่าง 53–77 หมายถึึง คุุณภาพน้้ำอยู่่�ในเกณฑ์์ปานกลาง
ถึึงสะอาด ขณะที่่�ช่่วงฤดููหนาวมีีคะแนนระหว่่าง 35–74
หมายถึึง คุุณภาพน้้ำอยู่่�ในเกณฑ์์ปนเปื้้�อนถึึงสะอาด และใน
ช่่วงฤดููร้้อนมีีคะแนนระหว่่าง 48–72 หมายถึึง คุุณภาพน้้ำ
อยู่่�ในเกณฑ์์ปานกลางถึงึ ค่่อนข้า้ งสะอาด เมื่่�อดููคุณ
ุ ภาพน้้ำใน

ภาพรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ปนเปื้้อน
� ถึึงสะอาด นอกจากนี้้�พบว่่า จุุด
เก็็บน้้ำตััวอย่่าง S5 และ S6 ทั้้�ง 3 ฤดููกาลของแม่่น้้ำคลองใหญ่่
มีีคุุณภาพน้้ำอยู่่�ในเกณฑ์์ปนเปื้้�อนถึึงค่่อนข้้างสะอาด (ช่่วง
คะแนน 35–61) และปนเปื้้อน
� ถึงึ ปานกลาง (ช่่วงคะแนน 36–
53) ตามลำดัับ ซึ่่�งทั้้�ง 2 จุุด มีีระดัับคุุณภาพน้้ำอยู่่�ในเกณฑ์์
ต่่ำกว่่าจุุดเก็็บน้้ำตััวอย่่างจุุดอื่่�น เนื่่�องจากเป็็นจุุดปลายน้้ำ
ก่่อนออกสู่่�ทะเล อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อทดสอบทางสถิิติิด้้วยการ
วิิเคราะห์์ด้้วยวิิธีี One Way ANOVA ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น
ที่่� 95% ของคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ จัังหวััดระยอง
ในช่่วงฤดููฝน ฤดููหนาว และฤดููร้้อนพบว่่า ทั้้�ง 3 ฤดููกาล ไม่่มีี
ความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p>0.05)

ตารางที่่� 8 ผลการประเมิินคุุณภาพน้้ำ ด้้วยดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (CI) ในฤดููฝน
พารามิิเตอร์์
DO
%O2-S
qi
qiwi
BOD5
qi
qiwi
WT
qi
qiwi
pH
qi
qiwi
EC
qi
qiwi
NH4+-N
qi
qiwi
NO3– -N
qi
qiwi
O-PO43–
qi
qiwi
CI
ระดัับคุุณภาพน้้ำ

S1
101.9
100
2.512
98
2.502
5
1.137
100
1.585
90
1.370
98
1.989
100
1.585
100
1.585
77
สะอาด

S2
109.3
100
2.512
98
2.502
4
1.117
100
1.585
100
1.380
100
1.995
100
1.585
100
1.585
77
สะอาด

S3
91.1
100
2.512
100
2.512
4
1.117
100
1.585
95
1.375
98
1.989
100
1.585
100
1.585
77
สะอาด

S4
99.4
100
2.512
99
2.507
4
1.117
95
1.577
95
1.375
98
1.989
100
1.585
100
1.585
76
สะอาด

S5
106.7
100
2.512
97
2.497
4
1.117
95
1.577
20
1.233
50
1.798
98
1.582
100
1.585
61
ค่่อนข้้างสะอาด
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S6
91.0
100
2.512
100
2.512
4
1.117
100
1.585
10
1.175
23
1.601
100
1.585
98
1.582
53
ปานกลาง
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ตารางที่่� 9 ผลการประเมิินคุุณภาพน้้ำ ด้้วยดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (CI) ในฤดููหนาว
พารามิิเตอร์์
DO
%O2-S
qi
qiwi
BOD5
qi
qiwi
WT
qi
qiwi
pH
qi
qiwi
EC
qi
qiwi
NH4+-N
qi
qiwi
NO3– -N
qi
qiwi
O-PO43–
qi
qiwi
CI
ระดัับคุุณภาพน้้ำ

S1
113.8
100
2.512
90
2.460
10
1.202
60
1.506
90
1.370
60
1.848
100
1.585
100
1.585
71
สะอาด

S2
S3
65.3
50.5
70
30
2.338
1.974
95
95
2.486
2.486
8
10
1.181
1.202
90
90
1.568
1.568
80
80
1.359
1.359
60
60
1.848
1.848
100
100
1.585
1.585
100
100
1.585
1.585
68
58
ค่่อนข้้างสะอาด ค่่อนข้้างสะอาด

S4
78.3
80
2.402
95
2.486
20
1.271
90
1.568
80
1.359
55
1.824
100
1.585
100
1.585
74
สะอาด

S5
20.3
10
1.585
97
2.500
8
1.181
90
1.568
10
1.175
25
1.621
98
1.582
100
1.585
35
ปนเปื้้�อน

S6
36.7
15
1.719
97
2.500
8
1.181
90
1.568
10
1.175
19
1.555
99
1.583
100
1.585
36
ปนเปื้้�อน

S5
100
100
2.512
95
2.486
4
1.117
90
1.568
10
1.175
19
1.555
100
1.585
97
1.580
50
ปานกลาง

S6
70.7
75
2.371
98
2.502
4
1.117
90
1.568
10
1.175
20
1.567
100
1.585
98
1.582
48
ปานกลาง

ตารางที่่� 10 ผลการประเมิินคุุณภาพน้้ำ ด้้วยดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีี (CI) ในฤดููร้้อน
พารามิิเตอร์์
%O2-S
qi
qiwi
BOD5
qi
qiwi
WT
qi
qiwi
pH
qi
qiwi
EC
qi
qiwi
NH4+-N
qi
qiwi
NO3– -N
qi
qiwi
O-PO43–
qi
qiwi
CI
ระดัับคุุณภาพน้้ำ
DO

S1
65.7
70
2.339
45
2.141
4
1.117
60
1.506
90
1.370
70
1.891
100
1.585
100
1.585
55
ปานกลาง

S2
S3
S4
102
75.5
85.3
100
80
100
2.512
2.402
2.512
98
70
95
2.502
2.339
2.486
5
8
4
1.137
1.181
1.117
90
90
90
1.568
1.568
1.568
80
75
80
1.359
1.353
1.359
75
70
75
1.911
1.891
1.911
100
100
100
1.585
1.585
1.585
100
100
100
1.585
1.585
1.585
72
67
71
ค่่อนข้้างสะอาด ค่่อนข้้างสะอาด ค่่อนข้้างสะอาด
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4. อภิิปรายผลและสรุุป
	ปัั จจุุ บัั น จัั ง หวัั ด ระยองมีี ก ารขยายตัั ว ทางด้้ า น
อุุตสาหกรรมและมีีประชากรเพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่งผลให้้มีีความ
ต้้องการใช้้ทรััพยากรน้้ำ และมีีน้้ำทิ้้�งจากกิิจกรรมต่่างๆ เพิ่่�ม
มากขึ้้น� ไปด้้วย ดัังนั้้�น การคำนึึงถึึงคุุณภาพ และความสะอาด
ของน้้ำถืือเป็็นสิ่่�งจำเป็็นอย่่างยิ่่�งก่่อนนำน้้ำมาใช้้ เนื่่�องด้้วย
จัังหวััดระยองอยู่่�ในแผนการพััฒนาพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจ
พิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) ซึ่่ง� มีีวัตั ถุุประสงค์์ให้้จังั หวััดระยอง
มีีการพััฒนาอุุตสาหกรรม การพััฒนาการคมนาคม และระบบ
ลอจิิสติกส์
ิ ร์ องรัับการพััฒนาในครั้้ง� นี้้� ดัังนั้้�นอาจจะไม่่สามารถ
หลีีกเลี่่�ยงปััญหามลพิิษทางน้้ำที่่�จะมาจากน้้ำเสีียโรงงาน
อุุตสาหกรรม และน้้ำทิ้้�งจากชุุมชนเมืืองที่่�จะขยายตััว การ
ตรวจวััดค่่าพารามิิเตอร์์แต่่ละชนิิดที่่�ใช้้ประเมิินคุุณภาพน้้ำ
ของแม่่ น้้ ำคลองใหญ่่ จึึงมีี ค วามจำเป็็ น เพื่่� อ เป็็ นข้้ อมูู ล
พื้้�นฐานในการบริิหารจััดการน้้ำของจัังหวััดระยอง จากการ
ศึึกษาประเมิินคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่ ในแต่่ละ
ฤดููกาลพบว่่ า มีี ค่่ า อยู่่�ในช่่ ว งมาตรฐานคุุ ณ ภาพน้้ำของ
ประเทศไทย ตามเกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพน้้ำผิิวดิินประเภท
ที่่� 2 นอกจากนี้้� การประเมิินคุุณภาพน้้ำของแม่่น้้ำคลองใหญ่่
ด้้วยวิิธีีดััชนีีชี้้�วััดทางเคมีีพบว่่า ในฤดููฝนมีีคุุณภาพน้้ำอยู่่�ใน
เกณฑ์์ปานกลางถึึงสะอาด ส่่วนฤดููหนาวมีีคุุณภาพน้้ำอยู่่�
ในเกณฑ์์ปนเปื้้�อนถึึงสะอาด และฤดููร้้อนปานกลางถึึงค่่อน
ข้้างสะอาด อย่่างไรก็็ตามคุุณภาพน้้ำในแม่่น้้ำคลองใหญ่่ทั้้�ง
3 ฤดููกาล ไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
(p>0.05)
	ข้้อเสนอแนะควรมีีการประเมิินคุณ
ุ ภาพน้้ำทางชีีวภาพ
ร่่วมด้้วย เนื่่�องจากวิิธีีทางชีีวภาพสามารถสะท้้อนคุุณภาพ
น้้ำของแหล่่งน้้ำได้้ตั้้�งแต่่ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน และเป็็นการ
ประเมิินการมีีอยู่่�ของสิ่่�งมีีชีีวิิตในน้้ำ โดยเฉพาะแพลงก์์ตอน
พืื ช หรืื อส าหร่่ า ย เพราะการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� พ บปรากฏการณ์์
สาหร่่ายสะพรั่่�ง (Algae Bloom) เพื่่�อศึึกษาความเป็็นพิิษ
ของสาหร่่าย อาจส่่งผลต่่อการปนเปื้้อน
� ในแหล่่งน้้ำธรรมชาติิ
และเป็็นแนวทางป้้องกััน แก้้ไข ปััญหามลพิิษทางน้้ำในอนาคต
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

5. กิิตติิกรรมประกาศ
ผู้้�วิิ จัั ย ขอขอบคุุ ณ คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ พลัั ง งานและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีี พ ระจอมเกล้้ า
พระนครเหนืือ ที่่�สนัับสนุุนการวิิจััยในครั้้�งนี้้� ขอบคุุณผู้้�ช่่วย
นัักวิิจััย ได้้แก่่ นางสาวณััฐวดีี ภู่่�ระหงษ์์ นางสาวกุุลภััสสรณ์์
ยัังเขีียวสด และนางสาวณััฐธยาน์์ ทมถา และขอขอบคุุณ
สำนัักงานชลประทาน ที่่� 9 กรมชลประทาน ที่่�เอื้้อ� เฟื้้อข้
� อมูู
้ ล
อ่่างเก็็บน้้ำและแม่่น้้ำคลองใหญ่่ จนทำให้้งานวิิจััยครั้้�งนี้้�เสร็็จ
สมบููรณ์์ตามวััตถุุประสงค์์
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