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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการประมาณค่าคุณภาพน ้ า กรณีศึกษา 
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ประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี ดว้ยวิธี Inverse Distance Weighting (IDW)  
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เหล็ก และแคดเมียม ในพ้ืนท่ีและช่วงฤดูกาลแตกต่างกัน และบางดัชนีคุณภาพน ้ า มีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงในทางบวก คือ โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม  
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จากปัญหาคุณภาพน ้ า ทั้งน้ีในการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าจึงควรมีมาตรการป้องกนัแกไ้ข และติดตามเฝ้า
ระวงั ตั้งแต่ในช่วงเร่ิมเก็บกกัน ้ า เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกนัปัญหาคุณภาพน ้ าจากการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าได ้
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Application of Geographic Information System for water quality estimation. Huai Samong 

Reservoir, Prachinburi Province.  The study aimed to compare the water quality in Huai Samong 
stream between pre- construction and post- construction of Huai Samong Reservoir, to interpolate 
the water quality in Huai Samong stream by Inverse Distance Weighting (IDW) and its impacts. 

A comparative study of water quality showed that the water quality index before and after 
the construction of the reservoir were different significantly (tolerances 0.05) seven average water 
quality index exceeded surface water quality standards which were temperature, suspended solids, 
BOD, iron, cadmium, total coliform bacteria and fecal coliform bacteria. Temperature, suspended 
solids, BOD, iron and cadmium in different areas and seasons have negative trend of changes.  
In contrary, total coliform bacteria, fecal coliform bacteria have positive trend of changes. 

According to a case study of Huai Samong Reservoir, Prachinburi Province, The study can 
state water quality changes from reservoir construction and assess areas and periods at risk from 
water quality problems.  In the construction of the reservoir, preventive measures should be taken 
and monitored from the beginning for planning to prevent water quality problems from the 
construction of the reservoir. 

 
Keyword:   Geographic Information System (GIS), Interpolation, Water quality
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
น ้ าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์สัตว ์และพืช 

เป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงมีความส าคญัท่ีช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศต่าง ๆ แต่เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตวัของภาคเศรษฐกิจ ท าใหมี้
ความตอ้งการใชน้ ้ าเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีปัญหามลพิษทางน ้ า จากการระบายน ้ าเสียจากภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน ท าให้ธรรมชาติไม่สามารถปรับสภาพและฟ้ืนฟูได้ทัน ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งการใชป้ระโยชน์ของแหล่งน ้ านั้น ๆ ประเทศไทยมี
แหล่งกกัเก็บน ้ า คิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณน ้ าท่า (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) จึงมีความ
จ าเป็นในการสร้างความมัน่คงของน ้ าภาคการผลิต โดยการพฒันาแหล่งเก็บกกัน ้ า 

การพฒันาแหล่งกักเก็บน ้ า ท าให้เกิดผลประโยชน์หลายด้าน ได้แก่ การชลประทาน  
การบรรเทาอุทกภัย การอุปโภคบริโภค แต่ก็ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย การก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า  อาคารประกอบ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน ้ าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ กรณีอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี 
เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตบา้นแก่งยาว ต าบลแก่งดินสอ อ  าเภอนาดี จงัหวดั
ปราจีนบุรี โดยลุ่มน ้ าหว้ยโสมง อยูใ่นพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าบางปะกง ลุ่มน ้ าสาขาแม่น ้ าหนุมาน เร่ิมก่อสร้างปี 
2554 และก่อสร้างเข่ือนเก็บกกัน ้ าเสร็จปี 2560 พบว่าเกิดปัญหาน ้ าเน่าเสีย ปลาตาย (ข่าว 8, 2560) 
ในขณะเร่ิมกกัเก็บน ้ า ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพน ้ าบริเวณอ่างเก็บน ้ า ทั้งน้ีโครงการไดมี้การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ า ในระยะก่อนและหลงัการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า 

การตรวจวดัคุณภาพน ้ าเป็นแบบจุดในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้ า ขอ้มูลจึงเป็น
ตวัแทนของพ้ืนท่ี ณ บริเวณท่ีท าการเก็บตวัอยา่งเท่านั้น ไม่สามารถเป็นตวัแทนบริเวณท่ีอยูห่่างไกล
จากสถานีเก็บตวัอย่างคุณภาพน ้ าได ้ เน่ืองดว้ยขอ้จ  ากดัของจ านวนสถานีเก็บตวัอย่างคุณภาพน ้ า  
ท าให้ไม่สามารถแสดงคุณภาพน ้ าในภาพรวมของพ้ืนท่ี ทั้งน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลไดมี้การน าระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาใชใ้นการประมาณค่าคุณภาพน ้ า
เชิงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีไม่มีสถานีเก็บตวัอยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาการประมาณค่าคุณภาพน ้ า โดยใชร้ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าก่อนและหลงัก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง 
จงัหวดัปราจีนบุรี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการน าเขา้ จดัเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ได้
สารสนเทศท่ีมีคุณค่า ถูกต้อง สามารถใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพน ้ า ติดตามเฝ้าระวงั และ
วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์การวิจยั 
1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าก่อนและหลงัการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง  

จงัหวดัปราจีนบุรี 
1.2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าจากการสร้างอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง  

จงัหวดัปราจีนบุรี  
1.2.3 เพ่ือประมาณค่าคุณภาพน ้ าบางพารามิเตอร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ไดท้ราบถึงผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าจากการสร้างอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง  

จงัหวดัปราจีนบุรี 
1.3.2 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ี 
1.3.3 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัปัญหา

คุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ี 
1.3.4 เพ่ือใหอ่้างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี มีคุณภาพน ้ าท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพน ้ าผวิดิน 
 
 
 



3 

1.4 ขอบเขตการวจิยั 
1.4.1 ด้านเน้ือหา : ข้อมูลทุติยภูมิจากกรมชลประทาน ข้อมูลคุณภาพน ้ าผิวดิน จาก

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี (กรมชลประทาน, 2550) 
และรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการห้วยโสมง (กรมชลประทาน, 2561 - 2563)  
ซ่ึงล  าน ้ าหว้ยโสมง อยูใ่นพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าบางปะกง ลุ่มน ้ าสาขาแม่น ้ าหนุมาน 

1.4.2 ดา้นประชากร : สถานีเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ า ระยะก่อนก่อสร้าง 10 สถานี และระยะ
หลงัก่อสร้าง 5 สถานี จ  านวน 4 ปี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูแลง้ และฤดูฝน และมีดชันีคุณภาพน ้ าท่ีท าการ
วิเคราะห์ ระยะก่อนก่อสร้าง 30 ดชันี และระยะหลงัก่อสร้าง 32 ดชันี  

1.4.3 ดา้นพ้ืนท่ี : ครอบคลุมตั้งแต่ พ้ืนท่ีตน้น ้ า ประกอบดว้ย ล  าน ้ าห้วยโสมง ห้วยน ้ าเยน็ 
ห้วยค าภู บริเวณอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี บริเวณพ้ืนท่ีชลประทานของอ่างเก็บน ้ า 
จนถึงดา้นทา้ยน ้ าลงแม่น ้ าปราจีนบุรี 

1.4.4 ดา้นเวลา : ขอ้มูลคุณภาพน ้ าก่อนก่อสร้าง ปี 2549 - 2550 และขอ้มูลคุณภาพน ้ าหลงั
สร้างเข่ือนแลว้เสร็จ ปี 2561 - 2563  

หมายเหตุ : อ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี เร่ิมก่อสร้างปี 2554 และก่อสร้างอ่าง
เก็บน ้ าเสร็จปี 2560 
 

1.5 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
1.5.1 ข้อจ ากัดดา้นเน้ือหา เน่ืองจากจ านวนสถานีเก็บตวัอย่างคุณภาพน ้ าในระยะก่อน

ก่อสร้าง และหลงัก่อสร้าง มีจ  านวนสถานีไม่เท่ากนั โดยระยะก่อนก่อสร้าง จ  านวน 10 สถานี และ
ระยะหลงัก่อสร้าง จ  านวน 5 สถานี และดชันีคุณภาพน ้ าท่ีท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าระยะก่อน
ก่อสร้าง และระยะหลงัก่อสร้าง ไม่เท่ากนั โดยระยะก่อนก่อสร้าง 30 ดชันี และระยะหลงัก่อสร้าง 
32 ดัชนี โดยมีบางดัชนีคุณภาพน ้ า ท าการวิเคราะห์เฉพาะในระยะก่อนก่อสร้างหรือระยะหลงั
ก่อสร้าง 

1.5.2 ขอ้จ ากดัดา้นเวลา ขอ้มูลคุณภาพน ้ าระยะก่อนก่อสร้าง และระยะหลงัก่อสร้าง เป็น
ตวัแทนของ 2 ฤดูกาล ซ่ึงไม่ใช่ช่วงวนัท่ีและเดือนเดียวกนัของปีนั้น ๆ 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.6.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ การน า

ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถใชง้านโปรแกรม บนัทึกจดัเก็บขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและสถิติ
เชิงพ้ืนท่ี น ามาจดัการขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องงานท่ีตอ้งการดว้ยกระบวนการหรือวิธีการข้ึนกบั
รูปแบบของขอ้มูลแต่ละประเภท และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและสถิติเพ่ือสนบัสนุนการวาง
แผนการบริหารพ้ืนท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงแสดงผลขอ้มูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
ขอ้มูล (สุเพชร, 2560) 

1.6.2 การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) คือ การพยากรณ์ คาดการณ์ หรือท านายค่า
ให้กบัจุดภาพ (Pixel) ในขอ้มูลประเภทแรสเตอร์ (Raster) จากขอ้มูลจุดตวัอย่างท่ีมีอยู่อย่างจ  ากดั 
ดว้ยวิธีการน้ีสามารถใชใ้นการท านายค่าท่ีไม่ทราบจากจุดใดๆ ทางภูมิศาสตร์ได ้ไดแ้ก่ จุดความสูง 
(Elevation) ปริมาณน ้ าฝน คุณภาพน ้ า โดยการประมาณค่า Z value ส าหรับทุกต าแหน่งจุดส ารวจท่ี
อยูภ่ายในแผนท่ีศึกษา 

1.6.3 คุณภาพน ้ า คือ สภาวะของน ้ าท่ีมีองค์ประกอบของส่ิงเจือปนทั้งดา้นกายภาพ เคมี 
และชีววิทยา ในปริมาณท่ีควรจะมีในแต่ละประเภทของแหล่งน ้ า คุณภาพของน ้ าตามแหล่งน ้ า
ธรรมชาติจะเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัปัจจยัของสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ลกัษณะของธรณีวิทยา พืชพรรณ รวมถึงกิจกรรมของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ซ่ึงคุณภาพน ้ าจะถูก
ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานเพื่อการใช้เฉพาะอย่าง เช่น เพื่อการบริโภค หรือเพื่อกิจกรรมอ่ืน  
ในการศึกษาน้ีศึกษาคุณภาพน ้ าจากตวัช้ีวดั 25 ดัชนี ดังน้ี อุณหภูมิ ความขุ่น ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย ความน าไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า   
ความสกปรกในรูปบีโอดี ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน คลอไรด ์ซลัเฟต แคลเซียม โซเดียม Sodium 
Adsorption Ratio (SAR) เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว ปรอท ทองแดง สังกะสี แคดเมียม โครเมียม  
โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม สารก าจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
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1.7 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
- ขอบเขตจงัหวดั 
- เสน้ทางน ้ า 
- ขอบเขตอ่างเก็บน ้ า 
- ต  าแหน่งสถานีเก็บ
ตวัอยา่งคุณภาพน ้ า 

 
 

การเปรียบเทียบ และการ
ป ร ะ ม า ณ ค่ า เ ชิ ง พ้ื น ท่ี  
( Interpolation)  ร ะ ย ะ ก่ อน
และหลงัก่อสร้าง อ่างเก็บน ้ า
หว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ขอ้มูลเชิงบรรยาย 
ข้อมูลคุณภาพน ้ าผิวดิน 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี  
2550 และระยะหลัง
ก่อสร้าง ปี 2561-2563 

 
 

การก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง  
จงัหวดัปราจีนบุรี 

ผลกระทบของอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง 
จงัหวดัปราจีนบุรี ต่อคุณภาพน ้ า 

เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกนั
ปัญหาคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ี 



 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการประมาณค่าคุณภาพน ้ า 
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี โดยไดศึ้กษารวบรวมเอกสาร หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  การพฒันาอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี 
2.2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคุณภาพน ้ า และมาตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน 
2.3  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.4  การประมาณค่าในช่วง 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 การพฒันาอ่างเก็บน ้าห้วยโสมง จงัหวดัปราจนีบุรี 
อ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี เร่ิมก่อสร้างในปี 2554  เป็นโครงการชลประทาน

ขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตบา้นแก่งยาว ต าบลแก่งดินสอ อ  าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี โดยลุ่มน ้ าหว้ยโสมง 
อยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าบางปะกง ลุ่มน ้ าสาขาแม่น ้ าหนุมาน ห้วยโสมงมีตน้ก  าเนิดจากเทือกเขาทางดา้น
ตะวนัออก และเป็นล าน ้ าสาขาท่ีส าคญัของแม่น ้ าหนุมาน อ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง มีความจุท่ีระดบัเก็บกกั 
295 ลา้นลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ าประมาณ 16,250 ไร่ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ี 
เขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 10,919 ไร่ พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 4,595 ไร่ และพ้ืนท่ี
บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ประมาณ 1 ,645 ไร่  
ซ่ึงโครงการมีพ้ืนท่ีรับประโยชน์เพ่ือการชลประทานในเขตอ าเภอนาดีและอ าเภอกบินทร์บุรี จ  านวน 
111,300 ไร่ วตัถุประสงค์หลกัของการพฒันาอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมงน้ี เพ่ือการชลประทานส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม จ  านวน 111,300 ไร่ ในเขตอ าเภอนาดี อ  าเภอกบินทร์บุรี และพ้ืนท่ีตอนบนของ
แม่น ้ าบางปะกง จงัหวดัปราจีนบุรี เพ่ือรักษาระบบนิเวศ ผลกัดนัน ้ าเค็มและน ้ าเน่าเสียในแม่น ้ า
ปราจีนบุรีและแม่น ้ าบางปะกง เพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนและการประปา เพื่อบรรเทา
อุทกภยัในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าบางปะกง 
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ภาพท่ี 2.1 พ้ืนท่ีศึกษาอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี 
ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2563 
 

2.1.1 คุณภาพน ้ าอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง 
การศึกษาคุณภาพน ้ าผวิดินในแหล่งน ้ าผวิดิน บริเวณพ้ืนท่ีโครงการอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง 

จงัหวดัปราจีนบุรี (กรมชลประทาน, 2550) โดยการส ารวจและเก็บตวัอย่างคุณภาพน ้ าผวิดิน 3 คร้ัง 
คือ ช่วงฤดูหนาว (15-16 ธนัวาคม 2549) ช่วงฤดูแลง้ (8-9 เมษายน 2550) และช่วงฤดูฝน (24-25 
กรกฎาคม 2550) มีสถานีเก็บตวัอย่าง จ  านวน 10 สถานี สามารถสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า  
ไดด้งัน้ี 

2.1.1.1 คุณภาพน ้ าผิวดินในห้วยโสมง ตั้งแต่พ้ืนท่ีตน้น ้ าในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ า มาถึง
ช่วงก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าหนุมานและล าน ้ าสาขา ไดแ้ก่ หว้ยน ้ าเยน็ และหว้ยค าภู สรุปไดว้่า ช่วงฤดูหนาว
มีคุณภาพน ้ าในเกณฑดี์ ปัญหาคุณภาพน ้ ามีการปนเป้ือนของจุลินทรียแ์ละเหลก็ แต่ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์
สามารถบ าบดัเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ เมื่อเขา้ช่วงฤดูแลง้ พบว่า การปนเป้ือนของสารอินทรีย ์
ปริมาณเหล็กและจุลินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะด้านท้ายน ้ าของห้วยโสมงเร่ิมเข้าสู่สภาพ 
Eutrophic แต่คุณสมบติัของน ้ ายงัสามารถใชป้ระโยชน์เพ่ือการชลประทานไดดี้ และในช่วงฤดูฝน 
พบว่าคุณภาพน ้ าดีข้ึน มีปริมาณออกซิเจนละลายในระดับปกติ มีการปนเป้ือนของสารอินทรีย ์
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ปริมาณเหล็กและจุลินทรียล์ดลง แหล่งน ้ าส่วนใหญ่มีปริมาณตะกอนความขุ่นสูงข้ึน รวมทั้งมี
โปตัสเซียมและฟอสเฟตท่ีถูกชะลา้งมาจากพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ิมสูงข้ึน แต่อยู่ในระดับท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อการน าน ้ ามาใชป้ระโยชน์ เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลกบัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน
ท่ีเหมาะสมส าหรับการใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ สรุปไดว้่า ช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน มีค่าดชันีคุณภาพน ้ า
อยู่ในระดบัท่ีไม่เกินความเหมาะสมส าหรับการใชป้ระโยชน์ทุกๆด้าน แต่ในช่วงฤดูแลง้ พบว่า 
ส่วนใหญ่มีค่าฟีคอลโคลิฟอร์มเกินระดบัความเหมาะสมต่อการใชเ้ป็นน ้ าดิบเพ่ือการผลิตน ้ าประปา 

2.1.1.2 ล าน ้ าต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับพ้ืนท่ีโครงการฯ พบว่าคุณภาพน ้ าใน
แม่น ้ าหนุมานและแม่น ้ าปราจีนบุรีในช่วงฤดูหนาว บริเวณตน้น ้ ามีดชันีคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑดี์  
เม่ือแม่น ้ าหนุมานและแม่น ้ าปราจีนบุรี ไหลผา่นแหล่งชุมชนเมืองกบินทร์บุรีและบรรจบแม่น ้ าพระปรง
แลว้มีค่าดชันีคุณภาพน ้ าแยล่ง เน่ืองจากมีการปนเป้ือนของจุลินทรียเ์พ่ิมข้ึน โดยพบว่าฟีคอลโคลิฟอร์ม
สูงเกินระดบัความเหมาะสมต่อการใชเ้ป็นน ้ าดิบเพ่ือการผลิตน ้ าประปา เม่ือเขา้ช่วงฤดูแลง้ คุณภาพน ้ า 
มีการปนเป้ือนของสารอินทรียแ์ละเหล็กเพ่ิมมากข้ึน และมีสัดส่วนของเกลือโซเดียมเพ่ิมสูงข้ึน  
ท าให้ค่า Sodium Adsorption Ratio (SAR) เพ่ิมข้ึน โดยค่า SAR ในแม่น ้ าหนุมานและแม่น ้ าปราจีนบุรี
มีค่าลดลงเน่ืองจากไดรั้บปริมาณน ้ าจากห้วยโสมง พบว่าการปนเป้ือนของจุลินทรียมี์ค่าสูงบริเวณ
ดา้นทา้ยน ้ า ทั้งน้ีในช่วงฤดูฝนพบว่าดชันีคุณภาพน ้ าดีข้ึน มีการปนเป้ือนของสารอินทรีย ์ปริมาณ
เหลก็และจุลินทรีย ์รวมถึงค่า Sodium Adsorption Ratio (SAR) ลดลง แต่มีโปตสัเซียมและฟอสเฟต
ท่ีถูกพดัพามากบัตะกอนแขวนลอยเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลกบัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน
ท่ีเหมาะสมส าหรับการใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ สรุปไดว้่า ช่วงฤดูหนาว ฤดูแลง้ มีค่าดชันีคุณภาพน ้ า
โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ ยกเวน้บริเวณดา้นทา้ยน ้ ามีการ
ปนเป้ือนของฟีคอลโคลิฟอร์มสูงเกินกว่าระดบัความเหมาะสมต่อการใช้เป็นน ้ าดิบเพ่ือการผลิต
น ้ าประปา ส่วนในช่วงฤดูฝนพบว่าค่าดชันีคุณภาพน ้ าอยู่ในระดบัท่ีไม่เกินความเหมาะสมส าหรับ
การใชป้ระโยชน์ทุกๆดา้น 
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ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีแสดงแหล่งน ้ าและล าน ้ าของอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี 
 

2.1.2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
การศึกษาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน บริเวณพ้ืนท่ีโครงการอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดั

ปราจีนบุรี (กรมชลประทาน, 2550) สามารถจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการฯ ดงั
ตารางท่ี 2.1 ไดด้งัน้ี 

2.1.2.1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี 2550 พบว่าพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ า มีพ้ืนท่ี 16,948 ไร่ 
สามารถจ าแนกการใช้ท่ีดิน (ตามภาพท่ี 2.3) ประกอบด้วย พ้ืนท่ีแหล่งชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง  
มีพ้ืนท่ีประมาณ 712.95 ไร่ (ร้อยละ 4.21) พ้ืนท่ีการเกษตร จ  าแนกไดเ้ป็นนาขา้ว พ้ืนท่ี 227.44 ไร่ 
(ร้อยละ 1.34) พืชไร่-พืชไร่ผสม พ้ืนท่ี 4,487.14 ไร่ (ร้อยละ 26.48) สวนไมผ้ล-ไมย้ืนตน้ พ้ืนท่ี 
1,525.48 ไร่ (ร้อยละ 9.00) และยูคาลิปตสั  5,752.08 ไร่ (ร้อยละ 33.94) พ้ืนท่ีป่าไม ้3,814.02 ไร่ 
(ร้อยละ 22.50) และพ้ืนท่ีรกร้าง/พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็ 428.88 ไร่ (ร้อยละ 2.53) 
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ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2550 
 

2.1.2.2 พ้ืนท่ีชลประทานจากอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมงนั้น รวมทั้งส้ิน จ  านวน 111,300 ไร่ 
1) พ้ืนท่ีชลประทานฝ่ังขวา คือ พ้ืนท่ีฝ่ังขวาของล าน ้ าหว้ยโสมง ซ่ึงมีระบบ

ส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง มีพ้ืนท่ีรวม 16,500 ไร่ จ  าแนกการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีแหล่ง
ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,176.87 ไร่ (ร้อยละ 7.13) พ้ืนท่ีการเกษตร จ  าแนกไดเ้ป็น
นาขา้ว พ้ืนท่ี 9,904.82 ไร่ (ร้อยละ 60.03) พืชไร่-พืชไร่ผสม พ้ืนท่ี 4,573.32 ไร่ (ร้อยละ 27.72)  
สวนไมผ้ล-ไมย้นืตน้ พ้ืนท่ี 39.65 ไร่ (ร้อยละ 0.24) และยูคาลิปตสั  739.97 ไร่ (ร้อยละ 4.48) และ
พ้ืนท่ีรกร้าง/พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็ 65.37 ไร่ (ร้อยละ 0.40) 

2) พ้ืนท่ีชลประทานฝ่ังซา้ย คือ พ้ืนท่ีฝ่ังซา้ยของล าน ้ าหว้ยโสมง ซ่ึงมีระบบ
ส่งน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง มีพ้ืนท่ีรวม 94,800 ไร่ จ  าแนกการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีแหล่ง
ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีพ้ืนท่ีประมาณ 30,138.55 ไร่ (ร้อยละ 31.79) พ้ืนท่ีการเกษตร จ  าแนกได้
เป็นนาขา้ว พ้ืนท่ี 23,349.93 ไร่ (ร้อยละ 24.63) พืชไร่-พืชไร่ผสม พ้ืนท่ี 8,179.95 ไร่ (ร้อยละ 8.63) 
สวนไมผ้ล-ไมย้นืตน้ พ้ืนท่ี 1,714.39 ไร่ (ร้อยละ 1.81) และยูคาลิปตสั  1 ,272.45 ไร่ (ร้อยละ 1.34) 
พ้ืนท่ีป่าไม ้11,165.62 ไร่ (ร้อยละ 11.78) พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 7,622.92 ไร่ (ร้อยละ 8.04) และพ้ืนท่ีรกร้าง/
พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็ 11,356.19 ไร่ (ร้อยละ 11.98) 

ภาพท่ี 2.3 รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้าหว้ยโสมง 
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ตารางท่ี 2.1 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจ าแนกตามประเภทต่าง  ๆ ในปี 2550 

รูปแบบการใช้ที่ดนิ 
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ทีด่ินจ าแนกตามประเภทต่าง ๆ (ไร่) 

พ้ืนที่อ่างเกบ็น า้ 
พ้ืนที่ชลประทาน 

ฝ่ังขวา ฝ่ังซ้าย 
1. พ้ืนท่ีแหล่งชุมชนและ 
ส่ิงปลูกสร้าง 

712.95 (4.21%) 1,176.87 (7.13%) 30,138.55 (31.79%) 

2. พ้ืนท่ีการเกษตร    
    2.1 นาขา้ว 227.44 (1.34%) 9,904.82 (60.03%) 23,349.93 (24.63%) 
    2.2 พืชไร่-พืชไร่ผสม 4,487.14 (26.48%) 4,573.32 (27.72%) 8,179.95 (8.63%) 
    2.3 สวนไมผ้ล-ไมย้นืตน้ 1,525.48 (9.00%) 39.65 (0.24%) 1,714.39 (1.81%) 
    2.4 ยคูาลิปตสั 5,752.08 (33.94%) 739.97 (4.48%) 1,272.45 (1.34%) 
3. พ้ืนท่ีป่าไม ้ 3,814.02 (22.50%) - 11,165.62 (11.78%) 
4. พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า - - 7,622.92 (8.04%) 
5. พ้ืนท่ีรกร้าง/พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็ 428.88 (2.53%) 65.37 (0.40%) 18,979.11 (11.94%) 
ท่ีมา : กรมชลประทาน,2550 
 
 จากการศึกษาทุนทางธรรมชาติ เร่ืองปริมาณการใชน้ ้ า (Water yield) ของลุ่มน ้ าหว้ยโสมง 
(ชยัยงค,์2560) ไดจ้ดัท าแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าหว้ยโสมง มีเน้ือท่ี 278,064.12 ไร่ 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีการเกษตร 202.29 ไร่ (ร้อยละ 0.07) ป่าดิบแลง้ 146,985.49 ไร่ (ร้อยละ 52.86) 
ป่าดิบแลง้ผสมไผ่ 30,855.28 ไร่ (ร้อยละ 11.10) ป่าปลูก 3.93 ไร่ ป่าดิบแลง้ระดบัต ่า 53,101.66 ไร่ 
(ร้อยละ 19.10) ป่าเบญจพรรณ 162.69 ไร่ (ร้อยละ 0.06) ป่าดิบช้ืน 11,383.61 ไร่ (ร้อยละ 4.09)  
ไร่ร้าง 4,884.95 ไร่ (ร้อยละ 1.76) พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 2,009.77 ไร่ (ร้อยละ 0.72) ทุ่งหญ้า 925.35 ไร่  
(ร้อยละ 0.33) ป่ารุ่นสอง 8,942.99 ไร่ (ร้อยละ 3.22) แหล่งน ้ า 18,606.11 ไร่ (ร้อยละ 6.69) ดงัแสดง
ตามภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 ลุ่มน ้าหว้ยโสมง  
ท่ีมา : ชยัยงค,์ 2560 

2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพน ้า และมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน 
2.2.1 นิยามและความหมาย 

เกษม จนัทร์แกว้, 2541 ให้ความหมายของคุณภาพน ้ า หมายถึง สภาวะของน ้ าท่ีมี
องคป์ระกอบของส่ิงเจือปนทั้งดา้นกายภาพ เคมี และชีววิทยาในปริมาณท่ีควรจะมีในแต่ละประเภท
ของแหล่งน ้ า ซ่ึงคุณภาพน ้ ามีความส าคญัต่อทรัพยากรน ้ าอยา่งมาก กล่าวคือ การท่ีจะถือว่าคุณภาพน ้ าดี
จะถูกก าหนดหรือสร้างมาตรฐานเพื่อการใชเ้ฉพาะอยา่ง เช่น เพื่อการบริโภค หรือเพื่อกิจกรรมอ่ืน 
ซ่ึงคุณภาพน ้ า ประกอบดว้ย  

1) คุณภาพน ้ าทางกายภาพ หมายถึง สภาวะน ้ าท่ีมีการเจือปนของส่ิงท่ีสามารถเห็น
และสัมผสัได้ ได้แก่  ความขุ่น สี ปริมาณของแข็งทั้ งหมด ของแข็งท่ีละลายน ้ าได้ ความขุ่น  
ความกระดา้ง กล่ิน ความน าไฟฟ้า อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน ้ า ความเป็นกรด-ด่าง ตะกอน 

2) คุณภาพน ้ าทางเคมี หมายถึง สภาวะของน ้ าท่ีมีการปนเป้ือนของธาตุ หรือ
สารประกอบทางเคมีให้เป็นเน้ือเดียวกัน ได้แก่ โลหะหนัก ว ัตถุมีพิษ ธาตุอาหาร และก๊าซ 
(สารอินทรียแ์ละสารอนินทรียท่ี์เจือปนในน ้ า) 
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3) คุณภาพน ้ าทางชีววิทยา หมายถึง สภาวะน ้ าท่ีมีการปนเป้ือนส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ 
แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส พยาธิ โปรโตซวั ฯลฯ 

ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี), 2559 ให้ความหมายของคุณภาพน ้ า 
หมายถึง ลกัษณะสมบัติของน ้ าในทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ลกัษณะสมบัติทางกายภาพ 
ตวัอยา่งเช่น อุณหภูมิของน ้ า สีของน ้ า ลกัษณะสมบติัทางเคมี เช่น อิออนต่าง  ๆในน ้ า สารแขวนลอยต่าง ๆ  
ตลอดจนสารท่ีเป็นพิษต่อมนุษย ์หรือส่ิงมีชีวิต แมว้่าจะมีอยู่ในปริมาณน้อยก็ตาม ลกัษณะทาง
ชีววิทยา เช่น เช้ือแบคทีเรียและไวรัสท่ีอาศยัอยู่ในน ้ า ตลอดจนสาหร่ายหรือส่ิงมีชีวิตในน ้ าอ่ืน ๆ   
ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ อนัส่งผลต่อคุณภาพน ้ า เหล่าน้ีเรียกรวม ๆ กนัว่า รายการวิเคราะห์หรือพารามิเตอร์ 
(parameter) 

พารามิเตอร์ส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ า ไดแ้ก่ 
1) อุณหภูมิ (Temperature) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลทั้งโดยทางตรงและ

ทางออ้มต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า ซ่ึงจะผนัแปรตามอุณหภูมิของอากาศ ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ระดบั
ความสูงและสภาพภูมิประเทศ นอกจากน้ียงัข้ึนกับความเข้มขน้ของแสงสว่างจากดวงอาทิตย ์
กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอยและสภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ  ไปของแหล่งน ้ า ผลกระทบท่ี
ส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ าท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าจะมีอตัราการละลาย
ผกผนักบัอุณหภูมิของน ้ า หมายถึง เม่ืออุณหภูมิของน ้ าสูงข้ึน ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าจะลดลง 
ในขณะท่ีขบวนการเมตาบอลิซึมจะแปรผนัตามอุณหภูมิ ท าให้สัตวน์ ้ าตอ้งการออกซิเจนเพ่ิมข้ึน  
จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนได ้การท างานของแบคทีเรีย จุลินทรียช์นิดต่าง ๆ  ในการยอ่ยสลาย
อินทรียวตัถุในน ้ าก็จะเพ่ิมข้ึน และตอ้งใชอ้อกซิเจนเพ่ิมข้ึนดว้ย ท าให้แหล่งน ้ าอาจขาดออกซิเจน
เป็นเหตุใหเ้กิดความเน่าเสียได ้ 

2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นค่าท่ีบอกถึงสภาพความเป็นกรด-ด่างของ
น ้ าเสีย ซ่ึงมีค่าอยู่ในช่วง 0-14 น ้ าท่ีดีควรมีสภาพเป็นกลาง คือมี pH เท่ากับหรือใกลเ้คียงกบั 7  
ซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมได ้น ้ าในแหล่งน ้ าท่ีมี
สภาพความเป็นกรด-ด่างสูงหรือต ่าเกินไป ส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งน ้ านั้น ถูกปนเป้ือนดว้ยน ้ าท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงมีสารเคมีเป็นองคป์ระกอบ (ธวชัชยั,2557) 

3) ความขุ่น คือ ปริมาณสารท่ีแขวนลอยอยู่ในน ้ า ซ่ึงสารเหล่าน้ีไม่ยอมให้
แสงผา่นไปไดโ้ดยตลอด หรือสามารถท าให้แสงเกิดการหกัเหไปคนละทิศทางหรือกระจายไม่เป็น
ระเบียบ ท าใหน้ ้ าไม่ใส 
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4) ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า  (Dissolved Oxygen; DO)  เ น่ืองจาก
ออกซิเจนมีความจ าเป็นต่อการหายใจของพืชและสตัวน์ ้ า ปริมาณออกซิเจนท่ีเหมาะสมในแหล่งน ้ า
ควรมีค่าไม่ต ่ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  ซ่ึงเป็นปริมาณขั้นต ่าท่ีสตัวน์ ้ าส่วนใหญ่ตอ้งการ (ไมตรี,2530) 

5) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ์(Biochemical Oxygen Demand; BOD) 
เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใชใ้นการย่อยสลายสารอินทรียช์นิดท่ีย่อยสลายได้
ภายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน สามารถบอกถึงความสกปรกของแหล่งน ้ าได ้โดยแหล่งน ้ าท่ีมีค่า BOD สูง 
จะบ่งบอกว่าแหล่งน ้ านั้นมีความสกปรกหรือมีปริมาณสารอินทรียอ์ยู่มาก จึงตอ้งการใชอ้อกซิเจน
ปริมาณมากในการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ และท าใหป้ริมาณออกซิเจนละลายน ้ าลดลง ซ่ึงมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ควรมีค่า 
BOD ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2537) ค่าความสกปรกในรูป
ของสารอินทรียจ์ะแปรผกผนักบัค่าออกซิเจนละลายน ้ า ถา้ค่า BOD ท่ีสูง จะท าให้ค่า DO มีค่าต ่า 
จนเป็นศูนยไ์ด ้

6) ค่าความน าไฟฟ้า เป็นค่าท่ีไม่สามารถบอกให้ทราบถึงชนิดของสารท่ี
ละลายอยู่ในน ้ า แต่สามารถบอกใหท้ราบว่ามีสารท่ีแตกตวัในน ้ านั้นมากนอ้ยเพียงใด หากค่าความ
น าไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึน แสดงว่าปริมาณสารท่ีแตกตวัละลายอยูใ่นน ้ ามากข้ึน แต่ถา้ค่าความน าไฟฟ้า
ลดลง แสดงว่ามีปริมาณสารท่ีแตกตวัละลายอยู่ในน ้ าลดลง สารแตกตวัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สารละลาย 
สารเคมีต่าง ๆ กรดและด่าง และเกลืออนินทรีย ์ซ่ึงจะแตกตวัละลายในน ้ าไดดี้ โดยกรมชลประทาน
ไดก้  าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงในทางน ้ าชลประทานจะตอ้งมีค่าความน าไฟฟ้าไม่มากกว่า 2,000 
ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (กรมชลประทาน, 2554) 

7) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์ม เป็นแบคทีเรียช้ีแนะ 
หมายถึง ถา้ตรวจพบในแหล่งน ้ า แสดงว่า แหล่งน ้ านั้นมีการปนเป้ือนอุจจาระของคนและสัตว ์ 
มีจุลินทรียห์รือเช้ือโรคอยู่ในน ้ า ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคในมนุษยไ์ด ้หากพบว่ามีปริมาณ
แบคทีเรียอยู่ในน ้ าเกินมาตรฐาน จ าเป็นต้องผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณแบคทีเรียและ 
เช้ือโรค ให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ  เช่น เพ่ืออุปโภคบริโภค 
เพื่อการเกษตร เป็นตน้ 

8) สารแขวนลอย เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความสกปรกของน ้ าเสียในรูป
ของแข็งแขวนลอย ซ่ึงเกิดจากการชะลา้งพงัทลายของหน้าดิน อนัเน่ืองมาจากฝนและไหลลงสู่
แหล่งน ้ า โดยของแข็งแขวนลอยจะไปกบักระแสน ้ าตามทิศทางการไหลและจะตกลงสู่ทอ้งน ้ าหรือ
อ่างเก็บน ้ าเม่ือน ้ าไม่ไหล ซ่ึงสารแขวนลอย มีผลต่อลกัษณะทางกายภาพในน ้ าและส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยั
ในน ้ า 
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2.2.2 มาตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 32 

บัญญัติให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งอาศยัหลกัวิชาการ และหลกัการทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน โดยจะตอ้ง
ค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้ าเป็นมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มชนิดหน่ึง มีวตัถุประสงค ์
1) เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าให้เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ 

และมีความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 
2) เพื่ออนุรักษท์รัพยากรและสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน จัดเป็นมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งหน่ึง ซ่ึงใหค้  าจ  ากดัความของ “แหล่งน ้ าผวิดิน” ว่าหมายถึง แม่น ้ า ล  าคลอง หนอง 
บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้ า และแหล่งน ้ าสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในผืนแผ่นดิน ซ่ึงหมายความรวมถึง
แหล่งน ้ าสาธารณะท่ีอยู่ในภายผนืแผน่ดินบนเกาะดว้ย แต่ไม่รวมถึงน ้ าบาดาล และในกรณีท่ีแหล่งน ้ า
นั้ นอยู่ ติดกับทะเลให้หมายความถึงแหล่งน ้ า ท่ีอยู่ภายในปากแม่น ้ าหรือปากทะเลสาบ 
(คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2537) 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดินและก าหนดประเภทของแหล่งน ้ า
ผวิดิน ซ่ึงพิจารณาจากการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1)  แหล่งน ้ าประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีคุณภาพน ้ ามีสภาพตามธรรมชาติ โดย
ปราศจากน ้ าท้ิงจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

(1)  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 
(2)  การขยายพนัธุต์ามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดบัพ้ืนฐาน  
(3)  การอนุรักษร์ะบบนิเวศของแหล่งน ้ า 

2) แหล่งน ้ าประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

(1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าโดยทัว่ไปก่อน 
(2)  การอนุรักษส์ตัวน์ ้ า  
(3)  การประมง 
(4)  การว่ายน ้ าและกีฬาทางน ้ า 
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3) แหล่งน ้ าประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าโดยทัว่ไปก่อน 
(2)  การเกษตร 

4) แหล่งน ้ าประเภทท่ี 4 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

(1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าเป็นพิเศษก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

5) แหล่งน ้ าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการคมนาคม 
   ดงันั้น การตรวจสอบคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดินดว้ยดชันีต่าง ๆ  ท่ีใชเ้ป็นตวับ่งช้ีวดั
คุณภาพน ้ า ซ่ึงถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน แสดงไดด้งัภาคผนวก ก
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กรมควบคุมมลพิษ ไดป้ระกาศ ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้ าผิวดิน จ  านวน 
26 สาย โดยพ้ืนท่ีศึกษา อยูใ่นลุ่มน ้ าหว้ยโสมง เป็นลุ่มน ้ าบางปะกง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 62ง ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2537 ไดก้  าหนดประเภทของ
แหล่งน ้ าในแม่น ้ าบางปะกง แม่น ้ านครนายก และแม่น ้ าปราจีนบุรี แสดงในภาพท่ี 2.5 ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ใหแ้ม่น ้ าบางปะกงตั้งแต่ปากแม่น ้ าซ่ึงอยูใ่นบริเวณคลงัน ้ ามนัของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ท่ีต  าบลท่าขา้ม อ  าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ข้ึนไปทางตอนเหนือจนถึง 
จุดบรรจบของแม่น ้ านครนายกและแม่น ้ าปราจีนบุรี ท่ีต  าบลบางแตน อ  าเภอบา้นแตน อ  าเภอบา้นสร้าง 
จงัหวดัปราจีนบุรี รวมระยะทาง 122 กิโลเมตร เป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 3 

2.  แม่น ้ านครนายกตั้งแต่ปากแม่น ้ าซ่ึงอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น ้ านครนายก
และแม่น ้ าปราจีนบุรี ท่ีต  าบลบางแตน อ  าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี ข้ึนไปทางตอนเหนือ
จนถึงบริเวณสะพานนครนายก พ.ศ.2508 ท่ีต  าบลนครนายก อ  าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
รวมระยะทาง 84 กิโลเมตร เป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 3 

3.  แม่น ้ าปราจีนบุรีตั้งแต่ปากแม่น ้ าซ่ึงบริเวณจุดบรรจบของแม่น ้ านครนายกและ
แม่น ้ าปราจีนบุรี ท่ีต  าบลบางแตน อ  าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี ข้ึนไปทางตอนเหนือจนถึง
บริเวณหน้าวดักระแจะ ท่ีต  าบลท่างาม อ  าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี รวมระยะทาง 63 กิโลเมตร 
เป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 2 

อ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี ตั้งอยูใ่นเขตบา้นแก่งยาว ต าบลแก่งดินสอ 
อ  าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี ในลุ่มน ้ าหว้ยโสมง จะอยูข้ึ่นไปทางตอนบนของแม่น ้ าปราจีนบุรีทาง
ทิศตะวนัออก จึงเป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 2 



18 

 

ภาพท่ี 2.5 แผนท่ีก  าหนดประเภทของแหล่งน ้ าในแม่น ้ าบางปะกง แม่น ้ านครนายก แม่น ้ าปราจีนบุรี 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2537 
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รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 แม่น ้ าปราจีนบุรี มีคุณภาพน ้ า
อยู่ในเกณฑ์พอใช ้โดยมีคะแนนดชันีคุณภาพน ้ าแหล่งน ้ าผิวดิน (WQI) เท่ากบั 63 (พิจารณาจากค่า
คุณภาพน ้ า 5 ดชันี ไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความสกปรกในรูปบีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และแอมโนเนีย-ไนโตรเจน) การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสายหลกั
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานประเภทแหล่งน ้ าผวิดินท่ีก  าหนด ของแหล่งน ้ า 65 แหล่ง (แบ่งเป็น 59 แหล่งน ้ า 
และ 6 แหล่งน ้ าน่ิง) ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 พบว่าแหล่งน ้ า 56 แหล่ง (ร้อยละ 86) 
ไม่เป็นไปตามประเภทของแหล่งน ้ าท่ีก  าหนด และเป็นไปตามประเภทแหล่งน ้ าท่ีก  าหนด 9 แหล่ง 
(ร้อยละ 14) โดยแม่น ้ าปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าท่ีก  าหนดเป็นประเภทท่ี 2 ไม่เป็นไปตามประเภท
แหล่งน ้ าท่ีก  าหนด โดยพารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก  าหนด ได้แก่ ปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้ า (DO) ความสกปรกในรูปของบีโอดี (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) บริเวณท่ีพบปัญหาคุณภาพน ้ า ไดแ้ก่ อ  าเภอบา้นสร้าง อ  าเภอเมือง 
อ  าเภอศรีมหาโพธ์ิ อ  าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

แผนพฒันาจงัหวดัปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 มีเป้าหมายการพฒันา คือ สังคม
คุณภาพ เมืองสุขภาพกายใจท่ีดี อุตสาหกรรมสีเขียว  ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมือง
สมุนไพรตน้แบบ ประกอบดว้ย 5 ประเด็นการพฒันา ซ่ึงเก่ียวกบัคุณภาพน ้ าในประเด็นการพฒันาท่ี 5 
ส่งเสริมการพฒันาสังคมและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคุณภาพ 
โดยก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าแม่น ้ าปราจีนบุรีให้อยู่ในเกณฑ์พอใช ้มีแผนงานการสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจให้ประชาชน เยาวชน จิตอาสา ได้ค  านึงถึงความส าคญัและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2.3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้ า 
คุณภาพน ้ าอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ สารมลพิษ

ปนเป้ือนทั้งท่ีทราบแหล่งก าเนิดและไม่ทราบแหล่งก าเนิด (ธวชัชยั,2557) 
2.2.3.1 การเปล่ียนแปลงทางอุทกภูมิศาสตร์ (Hydrologic Modification)  

การเปล่ียนแปลงทางอุทกภูมิศาสตร์ เกิดข้ึนเม่ือทางน ้ าถูกท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง มีการเปล่ียนแปลงวิถีทางเดินน ้ าตามธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากมนุษยไ์ดพ้ฒันาเปล่ียนแปลง
ทิศทางของกระแสน ้ า โดยการสร้างท านบดินกั้นล  าน ้ า ท าลายท่ีอยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิต และเป็น
ต้นเหตุส าคัญของตะกอนในแหล่งน ้ า การเปล่ียนระบบนิเวศจากน ้ าไหลเป็นน ้ าน่ิง ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงทางอุทกภูมิศาสตร์เป็นตน้เหตุส าคญัของตะกอนในแหล่งน ้ า 
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2.2.3.2 สารมลพิษปนเป้ือน 
 น ้ าถูกท าให้เกิดมลภาวะเน่ืองจากสารบางอย่างมีอนัตรายต่อสุขภาพของ

มนุษย ์รวมทั้งพืช สัตว์ และส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งน ้ าต่างๆ ได้แก่ ตะกอนและอนุภาค
แขวนลอย ท่ีปกคลุมผิวน ้ าส่งผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช  เม่ือ
ตะกอนตกลงทอ้งน ้ า ท าใหแ้หล่งอาหาร แหล่งวางไข่ของสตัวน์ ้ าถูกท าลาย ของเสียอินทรีย ์ซ่ึงเป็น
ของเสียท่ีสามารถย่อยสลายโดยแบคทีเรียชนิดตอ้งการออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เมื่อของเสีย
อินทรียม์าก การย่อยสลายโดยแบคทีเรียมากดว้ย อ่างเก็บน ้ า ซ่ึงมีรากไม ้ซากอินทรีย ์ท าให้มี
แบคทีเรียจ านวนมาก ปริมาณออกเจนละลายน ้าจึงลดลง สารอนินทรีย ์ไดแ้ก่ พวกกรด เกลือ โลหะหนกั 
และธาตุอาหารของพืช ส่งผลต่อคุณภาพน ้ า สารเคมีอินทรีย ์ไดแ้ก่ สารซกัลา้ง น ้ ามนั สารปราบ
ศตัรูพืช ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์พืช และสตัว ์

 

2.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.3.1 นิยามและความหมาย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) สามารถแสดง
ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาจากภาคสนาม จากภาพถ่ายดาวเทียม หรือสถิติอ่ืนๆ บนัทึกค่าพิกดัภูมิศาสตร์
ของต าแหน่งขอ้มูล มาแสดงในโปรแกรม โดยมีการนิยามความหมาย ดงัน้ี 

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2552  
ได้ให้ความหมาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบสารสนเทศท่ีน าเอาข้อมูลมารวบรวม 
จดัเก็บ และวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ สามารถท าการสืบคน้ขอ้มูลและปรับปรุงขอ้มูล รวมไปถึงการ
น าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เพื่อช่วยประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆได ้ ขอ้มูลท่ีน ามา
รวบรวมและจดัเก็บในระบบท่ีสามารถน าไปจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) โดย
ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ียงัมีการเช่ือมโยงเขา้กบัขอ้มูลลกัษณะประจ า (Attribute data) ท่ีใชอ้ธิบายรายละเอียด
ของปรากฏการณ์และคุณลกัษณะของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงจะท าให้การน าขอ้มูลไปใชม้ีความ
ถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2557 ให้ความหมาย ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถในการน าเขา้ขอ้มูลภูมิศาสตร์ จดัเก็บ คน้คืน 
วิเคราะห์ และแสดงผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบของแผนท่ี  ตาราง และแผนภูมิ เพื่อ
สนับสนุนการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมีต  าแหน่งอา้งอิงกบัพ้ืนท่ีบนโลก โดยเป็นการ
ท างานกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) และข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute data) ท่ีอธิบายว่า
ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีนั้นๆ คืออะไร ซ่ึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แต่ละเร่ืองจะจดัเก็บแยกเป็น
แต่ละชั้นขอ้มูล (Layer)  

โดยสรุประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การน าระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูป้ฏิบติังาน
สามารถใชง้านโปรแกรม บนัทึกจดัเก็บขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและสถิติเชิงพ้ืนท่ี น ามาจดัการขอ้มูลตาม
วตัถุประสงคข์องงานท่ีตอ้งการดว้ยกระบวนการหรือวิธีการข้ึนกบัรูปแบบของขอ้มูลแต่ละประเภท 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและสถิติเพ่ือสนับสนุนการวางแผนการบริหารพ้ืนท่ีไดอ้ย่าง
เหมาะสม รวมถึงแสดงผลขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายขอ้มูล 

2.3.2 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล วิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน และบุคลากรหรือหน่วยงาน  (People)  
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสนับสนุน

ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน ได้แก่ 
อุปกรณ์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกขอ้มูล ประมวลวิเคราะห์ และแสดงผล
ขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) อุปกรณ์ระบุต าแหน่ง
บนพ้ืนโลก (GPS) เคร่ืองกราดภาพ (Scanner) ดิจิไทเซอร์ (Digitizer) กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งถ่ายวีดีโอ 
และเคร่ืองพิมพ ์(Printer) 

2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดค าสั่งท่ีสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน
ตามรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจดัการขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ไดต้าม
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ส าหรับการน าเขา้ขอ้มูลในการประมวลผล การแสดงผล และการผลิต 
ผลลพัธข์องการท างาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ArcGIS Desktop, 
QGIS Desktop, MapInfo Professional, Quantum GIS เป็นตน้ 

3) ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฎการณ์ สถานการณ์ 
หรือสถิติท่ีจดัเก็บบนัทึกท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิในภาคสนาม ดว้ยอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ 
หรือขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ เช่น ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากรายงานหรือขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถ
น ามาเช่ือมโยงหรืออา้งอิงกบัขอ้มูลแผนท่ีได ้ข้อมูลต่างๆนั้น อาจอยู่ในรูปแบบแผนท่ีกระดาษ 
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เอกสาร แฟ้มขอ้มูลดิจิทลั (File) และขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาจดัเป็นระบบฐานขอ้มูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในคอมพิวเตอร์ และประมวลผลเป็นผลลัพธ์ออกมา ข้อมูลจะเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัรองลงมาจากบุคลากร 

4) วิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Methods) คือ ขั้นตอนท่ีจดัเตรียมฐานขอ้มูล 
ตามหน้าท่ีของงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ การน าเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล และการแสดงผล ผูป้ฏิบติังานตอ้งทราบขั้นตอนทางโปรแกรมและเลือกใช้
ชุดค าสัง่ เพ่ือใหไ้ดแ้ผนท่ีและฐานขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีสามารถสนบัสนุนงานในหน่วยงาน  วิธีการหรือ
ขั้นตอนการจดัเตรียมฐานขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกนัไปตามภารกิจของหน่วยงาน 
ดงันั้นผูป้ฏิบติังานตอ้งเลือกวิธีการในการจดัการกบัปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับหน่วยงาน 

5) บุคลากร (People) คือ ผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัการให้องคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วน 
สามารถท างานประสานกนัจนไดผ้ลลพัธ์ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบของ
ข้อมูลแฟ้มดิจิทัลและผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อสนับสนุนงานท่ีจ  าเป็นในหน่วยงาน 
บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญท่ีสุดขององค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เน่ืองจากถา้ขาด
บุคลากร ขอ้มูลท่ีมีอยู่มากมายจะเป็นเพียงขอ้มูลท่ีไม่มีคุณค่า เพราะไม่ไดถู้กน าไปใชง้านในการ
แกปั้ญหาต่างๆได ้

2.3.3 หนา้ท่ีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ 5 

ประการ ตามหนา้ท่ีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการใชง้านในระบบอยา่งสมบูรณ์ ดงัน้ี 
1) การน าเขา้ขอ้มูลและการตรวจสอบขอ้มูล (Data Input and Verification) เป็นการ

เปล่ียนขอ้มูลจากแผนท่ีตน้แบบ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ ให้อยู่ในรูปของ
ดิจิทลัดว้ยอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองอ่านพิกดั (Digitizer) เคร่ืองกราดภาพ (Scanner) เป็นตน้ ในการน าเขา้
ขอ้มูลทั้งขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) และขอ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute Data) จะมีระบบในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อลดความผดิพลาดของการน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์  

2) การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูล (Data Manipulation and Data Storage)  
เป็นการจดัเก็บขอ้มูลทางภูมิศาสตร์เก่ียวกบัจุด เส้น หรือพ้ืนท่ี ให้มีโครงสร้างท่ีสามารถจดัเก็บไว้
ในคอมพิวเตอร์ และผูใ้ชส้ามารถเรียกมาใชไ้ดโ้ดยสะดวก และการจดัการฐานขอ้มูลใหท้นัสมยัตอ้ง
มีการปรับแกฐ้านขอ้มูลอยูเ่สมอ 

3) การค านวณและการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ 
เช่น การตั้งเง่ือนไขเพ่ือการสืบคน้ รวมถึงการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม เรียกว่า Data Transformation โปรแกรมสามารถน าขอ้มูลทั้งขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) 



23 

และขอ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute Data) มาใชใ้นการวิเคราะห์ไดอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้าน 

4) การแสดงผลแผนท่ีและรายงานขอ้มูลผลลพัธ ์ (Data Output) เป็นวิธีการแสดงผล
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ โดยผลท่ีไดอ้ยูใ่นรูปของแผนท่ี ตาราง กราฟ ฯลฯ และพิมพร์ายงานผล
โดยแสดงผลผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ พลอ็ตเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์ 

5) ความสมัพนัธก์บัผูใ้ชง้าน (Interaction with the User) โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ท่ีดี ตอ้งสามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการสร้างรายการ
ชุดค าสั่ง (Menu) ท่ีไม่ยุ่งยาก เขา้ใจไดง่้าย และมีขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองสมบูรณ์ สามารถดดัแปลงให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงานของหน่วยงาน และน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.3.4 ลกัษณะขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี 2 รูปแบบหลกั คือ ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) 

และขอ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute Data) ขอ้มูลทั้งสองรูปแบบท างานสมัพนัธก์นัในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึงจะท าให้การด าเนินการวิเคราะห์ในระบบไม่สมบูรณ์หรือ 
ไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1) ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) เป็นข้อมูลท่ีอา้งอิงกับต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ก) ขอ้มูลประเภทแรสเตอร์ (Raster Data) เป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีแสดงเป็นช่องกริด
ท่ีแสดงถึงลกัษณะขอ้มูลพ้ืนท่ี โดย 1 ช่องกริด จะมีขอ้มูลได ้1 ค่าสถิติ ท่ีอาจจะเป็นรหสัท่ีแสดงถึง
ลกัษณะการใชท่ี้ดิน ค่าระดบัความสูง หรือค่าคุณภาพน ้ า ซ่ึงสามารถจ าแนกขอ้มูลแรสเตอร์ไดอี้ก  
2 รูปแบบ คือ 

(1) ขอ้มูลแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Data) เป็นขอ้มูลแรสเตอร์ท่ีแสดงผล 1 กริด 
มี 1 รหสั ท่ีแสดงถึงปรากฎการณ์ หรือสถานการณ์ เช่น ขอบเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ขอบเขตการ
ปกครอง จะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นจ านวนเต็มแทนรหสัพ้ืนท่ี 

(2) ขอ้มูลแบบต่อเน่ือง (Continuous Data) เป็นขอ้มูลแรสเตอร์ท่ีเป็นขอ้มูล
สถิติแบบค่าต่อเน่ืองจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก เช่น ค่าปริมาณน ้ าฝน ค่าระดับความสูง 
ภูมิประเทศ ค่าคุณภาพน ้ า 

ข) ขอ้มูลประเภทเวกเตอร์ (Vector Data) เป็นขอ้มูลท่ีแสดงในรูปแบบสญัลกัษณ์
ท่ีสามารถบ่งบอกต าแหน่ง ขนาดพ้ืนท่ี ขนาดความยาว โดยสามารถแสดงชนิดขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเป็น 3 
ประเภท คือ 
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(1) จุด (Point) ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีแสดงในรูปแบบจุด โดยจุดท่ีตั้งแสดงค่าพิกดั 
X,Y หรือ Longitude, Latitude ได ้โดยท่ีขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีแบบจุดไม่มีขนาดพ้ืนท่ีและไม่มีความยาว 
มกัใชแ้สดงต าแหน่งท่ีตั้งทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม สาธารณูปโภค และภยัพิบติั เช่น ท่ีตั้งหมู่บา้น ท่ีตั้ง
สถานท่ีราชการ สถานีตรวจวดัคุณภาพน ้ า เป็นตน้ 

(2) เส้น (Line) ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดงในรูปแบบเส้น สามารถแสดงขนาด
ความยาวเส้นจุดเร่ิมตน้ของเส้น จุดส้ินสุดของเส้น เรียกว่า Node หรือ End point และจุดเปล่ียน
ทิศทางของเส้น เรียกว่า Vertex หรือ Vertices มกัใชแ้สดงถนน แม่น ้ า ทางรถไฟ แนวท่อประปา 
เสน้ระดบัความสูงเท่า เป็นตน้ 

(3) พ้ืนท่ี หรือรูปปิด (Polygon) ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดงในรูปแบบพ้ืนท่ี 
สามารถแสดงขนาดความยาวเสน้รอบวง ขนาดพ้ืนท่ี มกัใชแ้สดงอาณาเขตการปกครอง พ้ืนท่ีการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ขอบเขตพ้ืนท่ีป่าไม ้ขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute Data) เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะของขอ้มูล
เชิงพ้ืนท่ีนั้น ท่ีปรากฎอยูใ่นฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ก) ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นลกัษณะของขอ้มูลท่ีไม่ต่อเน่ือง (Discrete 
Data) ใชร้หสัในการก าหนดแทนสญัลกัษณ์ต่างๆ หรือค่าต่างๆ  

ข) ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative) เป็นลกัษณะขอ้มูลท่ีต่อเน่ือง (Continuous 
Data) เช่น เส้นชั้นปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียท่ีมีค่าปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อเน่ืองกนั เส้นชั้นความสูงท่ีมีค่า
ระดบัความสูงต่อเน่ืองกนั  

2.3.5 ความส าคญัและกระบวนการด าเนินงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กระบวนการด าเนินงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกน ามาใช้การวิเคราะห์ใน

การแกไ้ขปัญหาหรือวางแผนจดัการ ซ่ึงมีการก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลท่ีมีการจดัเตรียม
ฐานข้อมูล ประกอบด้วยการน าเข้าข้อมูล (Data Input) การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (Data 
Verification and Correction) ในการน าเข้าขอ้มูลท่ีมีการแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถ
ใชไ้ดก้บัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น การน าเขา้ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเป็นการแปลงขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีให้
เป็นขอ้มูลเชิงตวัเลข (Digital Data) ส าหรับกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขขอ้มูลเป็นขั้นตอน
ส าคญั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะน าไปด าเนินการวิเคราะห์ มีความถูกตอ้งตามมาตรฐานท่ีก  าหนด เพราะ
ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งจะท าให้ผลการวิเคราะห์มีความคลาดเคล่ือนไปจากส่ิงท่ีควรจะเป็น ดงันั้น การ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) จึงต้องวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและข้อมูลคุณลกัษณะ เพ่ือ
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและน าไปแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้
 



25 

2.4 การประมาณค่าในช่วง 
2.4.1 นิยามและความหมาย 

การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนผิวแรสเตอร์ท่ี
อาศยัค่าเลขประจ าพิกดั เรียกว่า Digital Number หรือ Pixel Value หรือ Z Value ในการประยุกต์ 
มกันิยมใชก้ารประมาณค่าในช่วง ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน อุณภูมิ ปริมาณสารเคมีในอากาศในน ้ า และ
ในดิน รวมถึงค่ามลพิษต่างๆ เป็นตน้ 

การประมาณค่าในช่วงเพ่ือต้องการทราบค่าจุดข้อมูลพ้ืนผิว (Surface) คือ ข้อมูล
ต่อเน่ืองของจุดท่ีมีค่าท่ีแตกต่างกนัในแต่ละจุด โดยอาศยัจุดขอ้มูลท่ีทราบค่ามาท านายดว้ยการใช้
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างความถูกตอ้งใหม้ากข้ึน ตวัอยา่งเช่น จุดท่ีอยูบ่นพ้ืนผวิโลกมีความสูง
ท่ีแตกต่างกนัเป็นจ านวนมาก ระยะห่างของวตัถุหน่ึงไปยงัท่ีต่างๆ มีจ  านวนมาก หรือพ้ืนผวิท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงปริมาณของสารเคมี ค่าต่างๆอาจะแสดงไดด้ว้ยแกน Z (Z-axis) ท่ีมีอยู่ในระบบพิกดั
แบบสามมิติ X, Y, Z เพราะพ้ืนผิวนั้นประกอบนั้นประกอบจากจุดจ านวนนับไม่ถว้น จึงเป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะวดัและเก็บค่า Z (Z-values) น้ีไดจ้ากทุกๆจุด แบบจ าลองพ้ืนผิวจึงช่วยสร้างรายละเอียด
ของพ้ืนผวิท่ีตอ้งการในเชิง GIS ได ้แบบจ าลองพ้ืนผวิ (Surface Model) เกิดจากการประมาณค่าจาก
พ้ืนผิวจริง โดยการเก็บตวัอย่างค่าท่ีมีความแตกต่างกนับนพ้ืนผิวท่ีตอ้งการ แลว้จึงท าการค านวณ
เพ่ือแทรกค่าดว้ยการประมาณค่าในช่วงลงไประหว่างจุดตวัอยา่งเหล่านั้น 

ดังนั้น การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) คือ การพยากรณ์ คาดการณ์ หรือ
ท านายค่าให้กบัจุดภาพ (Pixel) ในขอ้มูลประเภทแรสเตอร์ (Raster) จากขอ้มูลจุดตวัอย่างท่ีมีอยู่
อย่างจ  ากดั ดว้ยวิธีการน้ีสามารถใชใ้นการท านายค่าท่ีไม่ทราบจากจุดใดๆ ทางภูมิศาสตร์ได ้ไดแ้ก่ 
จุดความสูง (Elevation) ปริมาณน ้ าฝน คุณภาพน ้ า โดยการประมาณค่า Z value ส าหรับทุกต าแหน่ง
จุดส ารวจท่ีอยู่ภายในแผนท่ีศึกษา ซ่ึงขอ้มูลจะตอ้งเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) 
ประเภทต่อเน่ือง (Continuous Data) และเป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีสามารถประมาณค่าไดจ้ากต าแหน่งท่ี
อยูข่า้งเคียง 
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2.4.2 ความส าคญัของการประมาณค่าในช่วง 
การเข้าส ารวจในทุกๆพ้ืนท่ี ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือวดัระดบัความสูง คุณภาพน ้ า 

ขนาด ปริมาณ หรือความเขม้ขน้ของขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้ากมาก หรือตอ้งใช้
เวลานานมากเพ่ือเก็บส ารวจขอ้มูลทุกๆจุดในพ้ืนท่ีศึกษา และมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ดงันั้นการเก็บ
จุดตวัอยา่งเพ่ือใชว้ิเคราะห์จะกระจายจุดส ารวจไปตามพ้ืนท่ีท่ีเลือกไว ้และพยากรณ์ค่าท่ีเป็นไปได้
ในต าแหน่งท่ีไม่ไดเ้ก็บค่าหรือไม่ไดส้ ารวจ จุดท่ีเก็บนั้นอาจไดม้าดว้ยการสุ่มต าแหน่ง การเก็บตาม
โครงสร้างทางปัจจัย หรือเก็บมาอย่างเป็นแบบแผน ตามวตัถุประสงค์การศึกษา เพื่อให้ได้จุด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าระดบัความสูง ค่าคุณภาพน ้ า ความเขม้ขน้ หรือขนาดท่ีตอ้งการวดั 

2.4.3 วิธีการประมาณค่าในช่วง 
วิธีการสร้างพ้ืนผิวจากข้อมูลแบบจุด เพ่ือสร้างพ้ืนผิวท่ีมีความต่อเน่ือง วิธีการ

ประมาณค่าในช่วงแต่ละวิธีจะสนันิษฐานว่าควรประมาณค่าใดก าหนดใหก้บัท่ีตอ้งการประมาณค่า
ขอ้มูล โดยข้ึนอยูก่บัการจ าลองขอ้มูลจริงท่ีมีอยู ่และการกระจายตวัของจุดตวัอยา่ง วิธีการประมาณค่า
แต่ละแบบจะมีความแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัพ้ืนผวิจริงแต่ละลกัษณะ ส่งผลใหผ้ลลพัธต่์างกนัจาก
วิธีการแต่ละแบบดว้ย 

2.4.3.1 วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Inverse Distance Weighting (IDW) 
เป็นวิธีการประมาณค่าในช่วงโดยค านวณค่าจากจุดตัวอย่างแต่ละจุด

สมัพนัธก์บัระยะทางกบัจุดท่ีตอ้งการประมาณค่า ถา้จุดท่ีตอ้งการประมาณค่าอยูใ่กลจุ้ดตวัอยา่งก็จะ
มีผลกระทบของค่ามาก แต่ถา้อยูไ่กลออกไปจะมีผลกระทบน้อยลง ดงันั้นจุดท่ีอยูใ่กลก้บัท่ีตอ้งการ
ค านวณหาค่าจะมีน ้ าหนกัมากกว่าจุดท่ีอยูไ่กลออกไป โดยสามารถเจาะจงจ านวนจุดหรืออาจใชทุ้ก
จุดท่ีอยู่ในรัศมีท่ีก  าหนดมาค านวณหาค่าให้ผลลพัธไ์ด ้วิธีการน้ีเหมาะสมกบักรณีท่ีตวัแปรท่ีใชใ้น
การสร้างแผนท่ีมีการปรับค่าตามระยะทางจากจุดตวัอยา่ง  

การค านวณหาค่าโดยใชแ้นวคิดการ Interpolation เช่น ค  านวณหาค่าความสูง 
ณ ท่ีไม่ทราบค่า จากท่ีทราบค่าความสูง โดยมีระยะจากจุดทั้งสองในการถ่วงน ้ าหนัก (Weight)  
การค านวณหาจุด Z value ใดๆ ท่ีมีค่าใกลก้บัท่ีประมาณค่า (Interpolation cell) จะมีค่าถ่วงน ้ าหนกั 
(Weight) มากกว่าจุดท่ีไกลออกไป คือ ระยะทางยิ่งมาก Weight (น ้ าหนักหรืออิทธิพล) ยิ่งน้อย 
ประมาณค่า Grid cell โดยการเฉล่ียค่าขอ้มูลจุดตวัอย่างในแต่ละท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั สมการ IDW ดงั
ภาพท่ี 2.6  
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ภาพท่ี 2.6 สมการวิธีการประมาณค่าในช่วงแบบ Inverse Distance Weighting 
ท่ีมา : GISGeography, 2564 
 

ตวัแปรท่ีตอ้งค านึง ไดแ้ก่ 
Power ค่ายกก าลงัของสมการ ถา้ก  าหนด Power ยิ่งมากจะให้ความส าคญั

กบัจุดท่ีใกลม้ากกว่า เนน้ใหเ้ลือกใชค่้าท่ีอยูใ่กลจุ้ดมากท่ีสุด ส่งผลใหพ้ื้นผวิไม่ราบเรียบหรือมีความ
ความราบเรียบนอ้ยลง (Less smooth) ถา้ก  าหนด Power นอ้ยจะใหค้วามส าคญักบัจุดท่ีไกล ส่งผลให้
พ้ืนผวิราบเรียบ (Smooth) มากกว่า 

Radius type: Fix ก าหนดระยะรัศมี เพื่อคน้หาจ านวนจุดส ารวจหรือจุดท่ี
ทราบค่าภายในระยะท่ีก  าหนดหรืออาจก าหนดจ านวนจุดตวัอยา่งร่วมดว้ยก็ได ้การก าหนดรูปแบบ 
Fix จะใหค้วามส าคญักบัระยะรัศมีเป็นหลกั หากคน้หาจุดไปจนถึงระยะรัศมีตามท่ีก  าหนดแลว้ แต่
จ  านวนจุดไม่ครบตามท่ีระบุก็ได ้ซ่ึงจะน าจุดท่ีพบทั้งหมดภายในรัศมีมาประมาณค่าของจุดท่ีสนใจ 
รูปแบบ Fix (ใหค้วามส าคญักบัการคน้หาจุดภายในระยะรัศมีท่ีก  าหนดมากกว่าการก าหนดจุดนวนจุด) 

Radius type: Variable ก าหนดจ านวนจุดตวัอย่าง (ค่าเร่ิมตน้ คือ 12 จุด) 
โดยโปรแกรมคน้หาจุดท่ีใกลท่ี้สุด หรืออาจก าหนดระยะรัศมีในการคน้หาจุดร่วมดว้ยก็ได ้ถา้ระยะ
รัศมีครบตามท่ีก  าหนด แต่จ  านวนจุดยงัไม่ครบ โปรแกรมจะขยายรัศมีไปจนกระทัง่พบจ านวนจุด
ครบตามจ านวนท่ีก  าหนดไว ้(ใหค้วามส าคญักบัจ านวนจุดมากกว่ารัศมี) 

Inverse Distance Weighting ( IDW)  เหมาะกับตวัแปร ท่ีอ้า ง อิ ง กับ
ระยะทางในการค านวณ ยิง่ใกลย้ิง่มีอิทธิพล ทุกๆจุดตวัอยา่งมีอิทธิพลกบัระยะทาง จุดท่ีอยูใ่กลก้ว่า
จะใชใ้นการค านวณโดยก าหนดจ านวนท่ีจุดหรือรัศมีท่ีใกล ้วิธี IDW จะท างานไดดี้กบัขอ้มูลท่ีมีการ
กระจายตวัหนาแน่น การประมาณค่าจะไม่ค  านึงถึงแนวโนม้ (Trend) หรืออิทธิพลของปัจจยัอ่ืนท่ีมี
ต่อขอ้มูล ค่าผลลพัธท่ี์ไดจ้ะมีค่าไม่เกินค่าขอ้มูลตวัอยา่ง 
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2.4.3.2 วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบคริกิง (Kriging) 
คริกิง เป็นวิธีการประมาณค่าท่ีสนันิษฐานจากระยะทางหรือทิศทางระหว่าง

จุดตวัอย่างแต่ละจุด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีท่ีสามารถน ามาใชใ้นการอธิบาย
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนผวิได ้ดว้ยวิธีการคริกิงน้ีจะท าการเลือกสมการทางคณิตศาสตร์ท่ี
เหมาะสมกบัจุดตวัอย่างท่ีเลือกไว ้หรือจุดตวัอยา่งทั้งหมด ภายในรัศมีท่ีก  าหนด เพ่ือให้ค่าผลลพัธ์
ในแต่ละพ้ืนท่ีออกมา ทั้งน้ีคริกิงท างานหลายขั้นตอน โดยผสมผสานการส ารวจวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติของขอ้มูล การท าแบบจ าลองแบบเซมิเวริโอแกรม (Semi-Variogram) การสร้างพ้ืนผวิ และยงั
มีส่วนเสริมให้สามารถตรวจดูความแปรปรวนของพ้ืนผิวไดอี้กดว้ย วิธีการน้ีมกันิยมใชใ้นกรณีท่ี
ตอ้งการทราบความสมัพนัธข์องระยะทาง หรือทิศทางท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล  

คริกิง เป็นการค านวณขอ้มูลพ้ืนผิวใชแ้นวคิดความสัมพนัธ์ของค่า Z โดย
ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ค่า Z ยอ่มมีความสมัพนัธท่ี์สามารถแสดงเป็นสมการคณิตศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใน
รูปแบบต่างๆ ได้ จะน าค่า Z มาค านวณหาความสัมพนัธ์โดยหาค่า Semi-Variance, Exponential, 
Gussain ซ่ึงสมมติว่าระยะทางหรือทิศทางระหว่างจุดตวัอย่างมีผลต่อความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีท่ีใช้
อธิบายการเปล่ียนแปลงในพ้ืนผิว เหมาะกับสมการคณิตศาสตร์ท่ีระบุจ  านวนของจุด หรือจุด
ทั้งหมดภายในรัศมีท่ีระบุ เพ่ือก  าหนดค่าผลลพัธข์องแต่ละต าแหน่ง 

Ordinary ก าหนดการประมาณค่าให้สมมติค่ากลางท่ีแน่นอนท่ีไม่ทราบค่า
และขอ้มูลปราศจากอิทธิพลของ Trend 

Universal ก าหนดการประมาณค่ากรณีเมื่อรู้แนวโนม้ (Trend) ของขอ้มูล 
คริ กิง  เ ป็นวิ ธี ท่ีคล้ายกับ IDW แต่จะมีสมการค านวณท่ีอ้าง อิงทาง

คณิตศาสตร์มากกว่า และอาศยัการวดัระยะห่างของจุดขอ้มูลทุกคู่ เพื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง
กนัเชิงพ้ืนท่ี (Spatial autocorrelation) ดงัภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 การประมาณค่าในช่วงแบบคริกิง 
ท่ีมา : ArcGIS for Desktop, 2564 
 

2.4.3.3 วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Spline 
วิธีการน้ีใชไ้ดก้บัวตัถุประสงคท์ัว่ไปในการแทรกค่าให้พอดี เป็นพ้ืนผวิท่ีมี

ความโคง้เวา้อยา่งนอ้ยตามจุดขอ้มูลตวัอย่างท่ีน าเขา้มา เหมือนกนัการบิดงอของแผน่ยางใหผ้่านจุด
ตวัอย่าง โดยพยายามให้มีแนวโน้มสร้างสมการให้ความโคง้เขา้หาจุดตวัอย่าง ออกมาเป็นพ้ืนผวิ 
เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างส่วนโคง้เลก็ๆ บนระนาบสองมิติ วิธีการแทรกค่าแบบ Spline น้ี
สามารถก าหนดจ านวนของจุดตวัอยา่งท่ีน ามาเป็นขอ้มูลเขา้ไดจ้ากจุดตวัอยา่งท่ีมี 

วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับพ้ืนผวิท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
เช่น ระดบัความเขม้ขน้ของมลภาวะ แต่จะไม่เหมาะกบับริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่ามากๆ ภายใน
ระยะทางสั้นๆ เพราะจะท าให้เกิดค่าเกิน (Overshoot) ข้ึน ผลลพัธท่ี์ไดจ้ะใหค่้าสูงหรือต ่ากว่าค่าตั้ งตน้ 
แต่จะตอ้งผา่นจุดท่ีเป็นค่าตั้งตน้เสมอ นิยมใชป้ระมาณค่าต ่าสุดและสูงสุดท่ีเกินจากความเป็นจริง 

Spline เป็นการค านวณข้อมูลพ้ืนผิวใช้แนวคิดการ Interpolation แบบ
สมการ Linear หลกัการคลา้ยกับการโคง้แผ่นยางผ่านจุดท่ีมีความโค้งรวมน้อยท่ีสุดของพ้ืนผิว  
การสร้างพ้ืนผวิตอ้งผา่นจุดขอ้มูลตั้งตน้เสมอ มี 2 ชนิด คือ 

Regularize ใช้สร้างพ้ืนผิวท่ีเรียบมน (Smooth) ท่ีไล่ระดับความสูง โดย
ก าหนดค่า Weight ถา้ยิง่สูงจะยิง่ Smooth โดย Weight ตอ้งมากกว่า 0 แต่ไม่เกิน 1 ค่าท่ีไดอ้าจตกอยู่
ภายนอกจุดตวัอยา่งเพ่ือท าใหพ้ื้นผวิ Smooth 
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Tension ใชป้รับพ้ืนผิวท่ีหยาบกว่า Regularize ซ่ึงจะให้เรียบมน (Smooth) 
นอ้ยกว่า Regularize ขอ้มูลจะอยูภ่ายในช่วงท่ีก  าหนด ยิง่ค่า Weight มาก พ้ืนผวิหยาบ Smooth นอ้ย 
โดย Weight ตอ้งมากกว่า 0 
 

2.5 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ดาราวรรณ (2546) ไดศึ้กษาการประมาณค่าคุณภาพน ้ าของอ่างเก็บน ้ าอุบลรัตน์และล าน ้ าพอง

ตอนล่าง และบูรณาการดชันีองคป์ระกอบคุณภาพน ้ าดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใชข้อ้มูล
ดชันีคุณภาพน ้ า ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า และความสกปรกในรูปบีโอดี 
โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม และความขุ่น จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ระหว่างปี พ.ศ.2540 – 2543 
เพ่ือประมาณค่าคุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ี ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ILWIS และ 
ArcView 3.2a ส าหรับพ้ืนท่ีศึกษาอ่างเก็บน ้ าอุบลรัตน์ ประมาณค่าดว้ยวิธี ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบส่วนกลบั
ระยะทาง ส่วนพ้ืนท่ีศึกษาล าน ้ าพอง ประมาณค่าดว้ยวิธีค่าใกลเ้คียงท่ีสุด และจ าแนกชั้นขอ้มูล  
โดยก าหนดค่าพิสยัของแต่ละดชันีคุณภาพน ้ าออกเป็นกลุ่ม ตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าแหล่งน ้ า
ผิวดิน และตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตสัตวน์ ้ า และประเมินความ
ถูกตอ้งของแผนท่ีคุณภาพน ้ า น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบแผนท่ีคุณภาพน ้ ารายเดือนและตามฤดูกาล 
ผลการวิเคราะห์พบว่า วิธีการประมาณค่าและจ านวนสถานีท่ีด  าเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
การส ารวจจริง พบว่ามีความเหมาะสม จากการประเมินความถูกตอ้งของแผนท่ีพ้ืนท่ีศึกษาอ่างเก็บน ้ า
อุบลรัตน์ มีความถูกตอ้งโดยรวมร้อยละ 77.40-93.51 และมีความน่าเช่ือถือเฉล่ียร้อยละ 54.52-82.43 
ส่วนพ้ืนท่ีศึกษาล าน ้ าพอง มีความถูกตอ้งโดยรวมร้อยละ 71.49 และมีความน่าเช่ือถือเฉล่ียร้อยละ 
69.11 ส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในภาพรวมดว้ยวิธีการซอ้นทบัดชันีองคป์ระกอบคุณภาพน ้ า 
พบว่า แสดงระดบัคุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีความหมายและมีความน่าเช่ือถือ 

ณัฐคงคา (2555) ศึกษาการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประมาณค่า
คุณภาพน ้ า กรณีศึกษาแม่น ้ าเจา้พระยาตอนกลาง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงดา้นคุณภาพน ้ า
ทางกายภาพและเคมี และติดตามตรวจสอบประเมินสถานการณ์คุณภาพน ้ า จ  านวน 5 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความเป็นกรด-ด่าง ความน าไฟฟ้า อุณหภูมิ และความเค็ม  
ในแม่น ้ าเจา้พระยาตอนกลาง โดยเก็บขอ้มูลคุณภาพน ้ า ในเดือนพฤษภาคม 2553-เดือนเมษายน 2554 
วิเคราะห์ตามฤดูกาล ด้วยการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ IDW ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดินประเภทท่ี 3 ส่วนค่าความเค็ม เป็นน ้ าจืด และความน าไฟฟ้า อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัคุณภาพน ้ าปานกลาง พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงดา้นคุณภาพน ้ ามาก คือ พ้ืนท่ีอ  าเภอปากเกร็ด 
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จงัหวดันนทบุรี พารามิเตอร์ท่ีมีสภาวะเส่ียงสูงสุดคือ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความน าไฟฟ้า 
และความเค็ม ตามล าดับ  และพ้ืน ท่ี ท่ี มีความเ ส่ียงน้อย  คือพ้ืน ท่ีอ  า เภอบางบาล อ  า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พารามิเตอร์ท่ีมีสภาวะเส่ียง คือ ปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้ า และความน าไฟฟ้า ตามล าดบั  

ชุติมา (2557) ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาสก ต่อคุณภาพน ้ าในคลองสก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยใชร้ะบบ
รับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5-tm พ.ศ. 2543 และ 
พ.ศ. 2552 มาจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พบว่า พ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่าลดลง แต่พ้ืนท่ีเกษตร 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีป่าไม้เปล่ียนแปลงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะบริเวณกลางน ้ าและปลายน ้ าของคลองศก ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาศก 
พ้ืนท่ีเกษตรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรูปแบบพืชไร่,ไมผ้ล,ไมย้นืตน้,ยางพารา และปาลม์ เป็นตน้ ท าให้
การชะลา้งพงัทลายของดินและตะกอนแขวนลอยไหลลงสู่คลองศกเพ่ิมข้ึน ประมาณ 25,960.81 ตนั 
จึงส่งผลใหคุ้ณภาพน ้ าบางประการในคลองศกเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะความขุ่น สารแขวนลอย และ
แอมโมเนีย ไนโตรเจนจากการใชปุ๋้ยท่ีเพ่ิมข้ึน 

Murphy (2010) ไดท้ดสอบวิธีการประมาณค่าคุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ีจาก Chesapeake Bay 3 วิธี 
ได้แก่ Inverse Distance Weight (IDW), Ordinary kriging และ Universal kriging จากดัชนีคุณภาพน ้ า 
ไดแ้ก่ ความเค็ม อุณหภูมิ และออกซิเจนละลายน ้ า ระหว่างปี 2528 และ 2537 ท่ี 21 ระดบัความลึก 
โดยสรุป วิธี kriging มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธี IDW ในทุกพารามิเตอร์และทุกระดบัความลึก และ 
วิธี universal kriging จะช่วยปรับปรุงการประมาณค่าได ้

González-García (2013) ศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าในอ่างเก็บน ้ า Rio Hondo  
(ลุ่มน ้ า Sali-Dulce อาร์เจนตินา) ตามฤดูกาล โดยใชก้ารประมาณค่าคุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ี ดว้ยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เน่ืองจากอ่างเก็บน ้ าไดรั้บอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษยใ์นพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า
ตอนบน ไดแ้ก่ การเกษตร น ้ าเสียจากเมือง และอุตสาหกรรม แตกต่างกนัตามฤดูกาล ในการศึกษา
ใชว้ิธีการประมาณค่า Inverse Distance Weight (IDW) และ Kriging กบัค่าดชันีคุณภาพน ้ าช่ือ ICA2 
ดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 9.2 สรุปว่าทั้งสองวิธีสามารถใช้ประมาณค่า
คุณภาพน ้ าได ้แต่วิธี Kriging ไดผ้ลดีกว่าเลก็นอ้ย 

Oke (2013) ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการประมาณค่าคุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ี 
ดว้ยวิธี IDW ท าแผนท่ีตวับ่งช้ีคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า Ogun-Osun ใช ้27 สถานีตรวจวดั ติดตาม
ตรวจสอบ 12 เดือน โดยจดัท าแผนท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ใช ้10 พารามิเตอร์ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การจัดท าแผนท่ีคุณภาพน ้ าน าเสนอไดดี้กว่ารูปแบบ 
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กราฟเส้น สามารถช่วยปรับปรุงการตรวจสอบ การบงัคบัใชม้าตรฐาน กฎระเบียบ เพื่อจดัการและ
ควบคุมมลพิษท่ีดีข้ึน 

Panthong (2020) ศึกษาผลของการระบายน ้ าฉุกเฉินจากเข่ือนเพชรบุรีต่อการเปล่ียนแปลง
ของคุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในแม่น ้ าเพชรบุรี จากเหตุการณ์น ้ าท่วม ภายหลงัท่ี
เข่ือนเพชรบุรีระบายน ้ าฉุกเฉินลงสู่แม่น ้ าเพชรบุรีส่งผลให้เกิดน ้ าท่วมพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ต่าง ๆ ซ่ึงผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 จึงสรุปว่า 
การระบายน ้ าฉุกเฉินไม่ไดส่้งผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าเพชรบุรีทั้งทางดา้นกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ 



 

บทที ่3 
 

วิธีการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคดิ 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีศึกษา 

เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน ้ า ระยะก่อนและหลงัก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า ซ่ึงอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง 
จังหวดัปราจีนบุรี เร่ิมก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2554 และก่อสร้างแลว้เสร็จ ปี พ.ศ. 2560 โดยใช้ข้อมูล
คุณภาพน ้ า ปีพ.ศ. 2549 - 2550 เป็นตวัแทนระยะก่อนก่อสร้าง และขอ้มูลคุณภาพน ้ า ปีพ.ศ. 2561 - 2563 
เป็นตัวแทนระยะหลงัก่อสร้าง และวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธี Inverse 
Distance Weighting Interpolation (IDW) เน่ืองจากวิธีน้ี เหมาะกบัตวัแปรท่ีอา้งอิงกบัระยะทางใน
การค านวณ ทุกสถานีเก็บตวัอย่างมีอิทธิพลกบัระยะทาง สถานีเก็บตวัอย่างท่ีอยู่ใกลจ้ะมีอิทธิพล
มากกว่า การประมาณค่าจะไม่ค  านึงถึงอิทธิพลของปัจจยัอ่ืนต่อขอ้มูล ค่าท่ีไดจ้ากการประมาณจะมี
ค่าไม่เกินค่าขอ้มูลตวัอยา่ง การศึกษาน้ี เพื่อศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพจากการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า
หว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี และเป็นแนวทางในการบริหารจดัการคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีศึกษา 
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ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 

 

ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา

รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา
ก่อนและหลงัการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า

วิเคราะห์ขอ้มูล

ตรวจสอบผลการประมาณค่า

สรุปผลการศึกษา

อ่างเกบ็น ้าหว้ยโสมง บริเวณตน้น ้า พื้นท่ีชลประทาน  
ถึงทา้ยน ้าลงแม่น ้าปราจีนบุรี 

ขอ้มูลทุติยภูมิดา้นคุณภาพน ้า 

- การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ปี 2550 

- รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการหว้ยโสมง ปี 61-63 

- นโยบายและแผนการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวขอ้ง 

วิเคราะห์พารามิเตอร์เปรียบเทียบ
ก่อนและหลงั ดว้ยวิธีทางสถิติ 

วิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนและหลงัสร้าง
อ่างเกบ็น ้า เปรียบฤดูกาลรายปี  

 น าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
 ประมาณค่า ดว้ยวิธี IDW 

ปิดสถานีเก็บตวัอยา่งที่ตอ้งการทราบค่า เปรียบเทียบ
ค่าจริงกบัค่าที่ประมาณ ดว้ยวิธีทางสถิติ 

แผนท่ีคุณภาพน ้ า ระยะก่อนก่อสร้างหลังก่อสร้าง  
ตามฤดูกาล และแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพน ้ า
ในพื้นท่ีศึกษา 
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

โครงการอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณตน้น ้ า
ประกอบดว้ย ล  าน ้ าหว้ยโสมง หว้ยน ้ าเยน็ หว้ยค าภู บริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ า บริเวณพ้ืนท่ีชลประทาน
ของอ่างเก็บน ้ า จนถึงดา้นทา้ยน ้ าหลงับรรจบกบัแม่น ้ าพระปรง ลงแม่น ้ าปราจีนบุรี โดยแสดงสถานี
และต าแหน่งเก็บตวัอยา่ง ระยะก่อนและหลงัก่อสร้าง ดงัตารางท่ี 3.1 และภาพท่ี 3.2-3.3 
 
ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลสถานีเก็บตวัอยา่ง ระยะก่อนและหลงัก่อสร้าง 

สถานีเกบ็ตวัอย่าง

ระยะก่อนก่อสร้าง 

สถานเีกบ็ตวัอย่าง

ระยะหลงัก่อสร้าง 
แหล่งน า้ ต าแหน่งจุดเกบ็ตวัอย่าง 

1 1 หว้ยโสมง บริเวณตน้น ้ าหว้ยโสมง 

2  หว้ยน ้ าเยน็ บริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ า 

3 2 หว้ยโสมง บริเวณหวังานเข่ือน 

4  หว้ยค าภู บริเวณฝายหว้ยค าภู 

5 3 หว้ยโสมง บริเวณพ้ืนท่ีชลประทาน 

6 4 หว้ยโสมง บริเวณก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าหนุมาน 

7  แม่น ้ าหนุมาน บริเวณก่อนบรรจบกบัหว้ยโสมง 

8  แม่น ้ าหนุมาน บริเวณก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าพระปรง 

9  แม่น ้ าพระปรง บริเวณก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าหนุมาน 

10 5 แม่น ้ าปราจีนบุรี ดา้นทา้ยน ้ าหลงับรรจบกบัแม่น ้ าพระปรง 
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ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีแสดงต าแหน่งสถานีเก็บตวัอยา่ง ระยะก่อนก่อสร้าง (กรมชลประทาน, 2550) 
 

 
ภาพท่ี 3.3 แผนท่ีแสดงต าแหน่งสถานีเก็บตวัอยา่ง ระยะก่อนก่อสร้าง (กรมชลประทาน, 2561-2563) 
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3.2.2 การรวบรวมขอ้มูล 
ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลคุณภาพน ้ าจากสถานีเก็บ

ตัวอย่างคุณภาพน ้ า  ระยะก่อนก่อสร้าง โดยเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้ า  ปี  พ.ศ. 2549 -  2550  
จากการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (กรมชลประทาน, 2550) และระยะหลงัก่อสร้าง โดยเก็บ
ตวัอยา่งคุณภาพน ้ า ปี พ.ศ. 2561 - 2563  จากรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการหว้ยโสมง 
(กรมชลประทาน, 2561 - 2563) โดยมีสถานีเก็บตวัอย่าง ระยะก่อนก่อสร้าง 10 สถานี และระยะ
หลงัก่อสร้าง 5 สถานี ฤดูกาลเก็บตวัอยา่ง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูแลง้ (ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน) 
และฤดูฝน (ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน) มีดัชนีคุณภาพน ้ าท่ีท าวิเคราะห์ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 ดชันีคุณภาพน ้ าท่ีท าการวิเคราะห์ระยะก่อนก่อสร้างและหลงัก่อสร้าง 

ก่อนก่อสร้าง หลงัก่อสร้าง 
1. อุณหภูม ิ 1. อุณหภูมิ 
2. ความโปร่งแสง  

 2. ของแข็งละลายน ้ า 
3. ความขุ่น 3. ความขุ่น 
4. ปริมาณของแข็งแขวนลอย 4. ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
5. ความน าไฟฟ้า 5. ความน าไฟฟ้า 
6. ความเป็นกรด-ด่าง 6. ความเป็นกรด-ด่าง 
7. ความเป็นด่าง 7. ความเป็นด่าง 
8. ความกระดา้ง  
9. ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า 8. ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า 
10. ความสกปรกในรูปบีโอดี 9. ความสกปรกในรูปบีโอดี 
11. ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน 10. ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน 

 11. แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน 
12. ฟอสเฟต  
13. คลอไรด ์ 12. คลอไรด ์
14. ซลัเฟต 13. ซลัเฟต 
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ก่อนก่อสร้าง หลงัก่อสร้าง 
15. แคลเซียม 14. แคลเซียม 
16. แมกนีเซียม  
17. โซเดียม 15. โซเดียม 
18. โปตสัเซียม  
19. Sodium Adsorption Ratio (SAR) 16. Sodium Adsorption Ratio (SAR) 

 17. Residual Sodium Carbonate (RSC) 
 18. สารหนู 

20. เหลก็ 19. เหลก็ 
21. แมงกานีส 20. แมงกานีส 
22. ตะกัว่ 21. ตะกัว่ 
23. ปรอท 22. ปรอท 
24. ทองแดง 23. ทองแดง 
25. สงักะสี 24. สงักะสี 
26. แคดเมียม 25. แคดเมียม 
27. โครเมียม 26. โครเมียม 

 27. นิกเกิล 
 28. ฟีนอล 
 29. ไซยาไนด ์

28. โคลิฟอร์มทั้งหมด 30. โคลิฟอร์มทั้งหมด 
29. ฟีคอลโคลิฟอร์ม 31. ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
30. สารก าจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน 32. สารก าจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน 

ระยะก่อนก่อสร้าง มีดชันีคุณภาพน ้ าท่ีท าการวิเคราะห์ทั้งหมด 30 ดชันี และระยะ
หลงัก่อสร้าง มีดชันีคุณภาพน ้ าท่ีท าการวิเคราะห์ทั้งหมด 32 ดชันี เน่ืองจากการศึกษาระยะก่อน
ก่อสร้างและหลงัก่อสร้าง ก  าหนดดชันีคุณภาพน ้ าในการศึกษาแตกต่างกนั โดยดชันีคุณภาพน ้ าท่ี 
ท าการวิเคราะห์ในระยะก่อนก่อสร้าง ก  าหนดให้สอดคลอ้งกับส่ิงปนเป้ือนท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมโครงการ และระยะหลงัก่อสร้าง ก  าหนดดชันีคุณภาพน ้ าตามก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ า
ในแหล่งน ้ าผวิดิน จึงเลือกศึกษาดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีการวิเคราะห์ทั้งในระยะก่อนก่อสร้างและระยะ
หลงัก่อสร้าง จ  านวน 25 ดชันี ดงัน้ี อุณหภูมิ ความขุ่น ปริมาณของแข็งแขวนลอย ความน าไฟฟ้า 
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ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความสกปรกในรูปบีโอดี ไนเตรทใน
หน่วยไนโตรเจน คลอไรด์ ซัลเฟต แคลเซียม โซเดียม Sodium Adsorption Ratio (SAR) เหล็ก 
แมงกานีส ตะกัว่ ปรอท ทองแดง สงักะสี แคดเมียม โครเมียม โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
สารก าจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน  

3.2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.2.3.1 วิเคราะห์ดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ า ดว้ยวิธีทางสถิติ เพื่อคดัเลือก

ดชันีคุณภาพน ้ า มาเปรียบเทียบ และการประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี 
1) แสดงดัชนีคุณภาพน ้ าด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ตามฤดูกาล กับ
มาตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน 

2) ทดสอบดชันีคุณภาพน ้ าเปรียบเทียบระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงั
ก่อสร้าง ดว้ยวิธี paired-sample t-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 25 ดชันี เปรียบเทียบในสถานี
ตรวจวดั และฤดูกาลเดียวกนั 

3) คดัเลือกดชันีคุณภาพน ้ า ท่ีมีค่าเฉล่ียเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน 
และดชันีคุณภาพน ้ าระยะก่อนและหลงัก่อสร้าง ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั  

3.2.3.2 วิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
การประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ีจากดัชนีคุณภาพน ้ าท่ีคัดเลือก เปรียบเทียบ

ช่วงเวลาระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2563 ในฤดูแลง้และฤดูฝน 
โดยน าเขา้ขอ้มูลเชิงบรรยาย และขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี โดยใชว้ิธีการทบัซอ้นขอ้มูล (Overlay mapping) 
และวิธีการประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี (Interpolation) ดว้ยวิธี Inverse Distance Weighting Interpolation (IDW) 
เพื่อแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าก่อนและหลงัการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า แยกตามฤดูกาล 

3.2.4 การตรวจสอบผลการประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของการประมาณค่า โดยท าการปิดสถานีเก็บตวัอยา่ง

คุณภาพน ้ าท่ีตอ้งการทราบค่า คือ บริเวณหวังานเข่ือน ของล าหว้ยโสมง ในระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 
และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 จากนั้นใชโ้ปรแกรม QGIS สร้างคุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ี หาค่าคุณภาพน ้ า
ท่ีท าการประมาณค่าท่ีตรงกบัต าแหน่งพิกดัของสถานีเก็บตวัอย่างคุณภาพน ้ าท่ีท าการปิดไว ้บนัทึก
ขอ้มูลเพ่ือน าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัค่าจริงของสถานีนั้น และบรรยายผลดว้ยลกัษณะทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (Mean Absolute Error, MAE), ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
ยกก าลงัสอง (Root Mean Square Error, RMAE) และค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน (Mean Error) 
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ภาพท่ี 3.4  การตรวจสอบผลการประมาณค่า โดยปิดสถานีบริเวณหวังานเข่ือน ของล าหว้ยโสมง 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5  การตรวจสอบผลการประมาณค่า โดยปิดสถานีบริเวณหวังานเข่ือน ของล าหว้ยโสมง 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 
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3.2.5 สรุปผลการศึกษา 
แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าก่อนและหลงัการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า แยกตาม

ฤดูกาล แสดงผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าจากการสร้างอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี และ
วิเคราะห์หาแนวทางในการบริหารจดัการคุณภาพน ้าในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี 
และเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกนัปัญหาคุณภาพน ้ า กรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าอ่ืน 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.3.1 คอมพิวเตอร์ Notebook ระบบปฏิบติัการ Window 10, CPU Intel Core i7-9750H 

2.6 GHz, RAM 16.0 GB, 64-bit 
3.3.2 โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  QGIS 3.10.8 
3.3.3 โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics  26



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

4.1 การวเิคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้าที่มีผลต่อคุณภาพน ้า 
 

4.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของดชันีคุณภาพน ้ า 
เมื่อใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลกัษณะ

ทั่วไปจากตัวแปรท่ีเป็นดชันีคุณภาพน ้ า เปรียบเทียบระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง  
ตามฤดูกาล ซ่ึงเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2561-2563 ตามล าดับ เทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดินประเภทท่ี 2 (คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2537) เกณฑคุ์ณภาพน ้ า
เพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น ้ าจืด (ไมตรี , 2530) และมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงในทางน ้ า
ชลประทาน (กรมชลประทาน, 2554)  ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดชันีคุณภาพน ้ า 25 ดชันี กบัมาตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน  
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561-2563 ในฤดูแลง้และฤดูฝน  

ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน า้ผวิดนิ คุณภาพน า้ ระยะก่อนก่อสร้าง คุณภาพน า้ ระยะหลงัก่อสร้าง 

ประเภท 2 
เหมาะสม

ต่อสัตว์

น า้ 

เพ่ือการ

ชลประทาน 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ธ 23-32 40 30.85 1.06 28.25 1.74 32.411 1.51 30.23 2.55 
ความขุ่น NTU    8.53 13.99 70.16 43.85 16.88 23.08 61.59 62.05 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย mg/l  ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 30 12.05 15.75 39.201 28.40 15.48 20.96 32.661 23.57 
ความน าไฟฟ้า µmhos/cm   ไม่เกิน 2,000 121.00 95.42 71.50 75.09 68.18 30.48 51.68 12.83 
ความเป็นกรด-ด่าง - 5-9 5-9 6.5-8.5 7.44 0.35 7.36 0.30 7.04 0.34 6.80 0.30 
ความเป็นด่าง mg/l as CaCO3    37.90 13.21 32.90 33.26 27.01 9.52 19.35 6.80 
ปริมาณออกซิเจน

ละลายน ้า 

mg/l 6.0 ต ่าสุด 3 2 5.611 2.19 6.44 0.81 6.63 2.19 5.211 0.97 

ความสกปรกในรูปบีโอดี mg/l 1.5  ไม่เกิน 20 1.48 0.59 0.96 0.40 1.33 0.56 1.771 0.93 

ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน mg/l 5.0   0.0007 0.0012 0.0021 0.0015 0.7062 0.5088 0.9103 1.7024 
คลอไรด์ mg/l    6.97 4.99 5.85 2.47 4.47 1.75 4.40 1.28 
ซัลเฟต mg/l    10.13 2.88 9.19 1.97 4.02 5.62 2.48 3.13 

แคลเซียม mg/l    11.19 3.57 10.42 9.60 6.41 2.23 5.03 1.70 

โซเดียม mg/l    38.06 17.44 21.40 15.85 3.85 2.24 2.35 0.90 
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ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน า้ผวิดนิ คุณภาพน า้ ระยะก่อนก่อสร้าง คุณภาพน า้ ระยะหลงัก่อสร้าง 

ประเภท 2 
เหมาะสม

ต่อสัตว์

น า้ 

เพ่ือการ

ชลประทาน 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

Sodium Adsorption 

Ratio (SAR) 

-    1.75 0.77 1.44 0.57 0.32 0.17 0.22 0.07 

เหลก็ mg/l  0.3  3.21311 1.2396 1.05131 0.3446 0.74681 0.5854 1.25751 2.1258 
แมงกานีส mg/l 1.0  ไม่เกิน 5 0.0331 0.0481 0.2526 0.0507 0.0937 0.0878 0.3196 0.9013 
ตะกัว่ mg/l 0.05 0.05 ไม่เกิน 0.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0033 0.0024 0.0051 0.0051 
ปรอท mg/l 0.002 0.0005 0.005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0002 0.0000 0.0001 
ทองแดง mg/l 0.1 0.02 ไม่เกิน 1 0.0106 0.0038 0.0000 0.0000 0.0056 0.0095 0.0039 0.0025 
สังกะสี mg/l 1.0 0.1 ไม่เกิน 5 0.0054 0.0125 0.0543 0.0246 0.0069 0.0059 0.0180 0.0210 
แคดเมียม mg/l 0.005 0.001 ไม่เกิน 0.03 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00271 0.0021 0.00331 0.0024 
โครเมียม mg/l 0.05  ไม่เกิน 0.3 0.0022 0.0022 0.0000 0.0000 0.0033 0.0024 0.0055 0.0047 
โคลิฟอร์มทั้งหมด MPN/100ml 5,000   8345.001 6126.382 1522.80 1224.872 869.32 1178.672 978.92 2319.952 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม MPN/100ml 1,000   5380.001 4741.732 930.70 718.80 193.13 312.84 179.74 218.28 
สารก าจดัศตัรูพืชกลุ่ม

ออร์กาโนคลอรีน 

mg/l 0.02   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

หมายเหตุ  :  ธ  อุณหภูมิของน ้ าจะตอ้งไม่สูงกว่าอุณหภูมติามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
1ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน 
2ค่าท่ีมคีวามแปรผนัมาก
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 จากดชันีคุณภาพน ้ า ท่ีศึกษา 25 ดชันี มีดชันีคุณภาพน ้ าท่ีไม่ไดก้  าหนดในมาตรฐาน
คุณภาพน ้ า จ  านวน 7 ดชันี ไดแ้ก่ ความขุ่น ความเป็นด่าง คลอไรด ์ซลัเฟต แคลเซียม โซเดียม และ 
Sodium Adsorption Ratio (SAR) ดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าทั้ง 3 
เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 10 ดัชนี ได้แก่ ความน าไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ไนเตรทในหน่วย
ไนโตรเจน แมงกานีส ตะกั่ว ปรอท ทองแดง สังกะสี โครเมียม และสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีน และดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีค่าเฉล่ียเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ า จ  านวน 8 ดชันี 
ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความสกปรกในรูปบีโอดี 
เหล็ก แคดเมียม โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม และเม่ือพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูง แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลดชันีคุณภาพน ้ ามีการกระจายและมีความแปรผนัมาก 
ไดแ้ก่ โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม  

4.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของดัชนีคุณภาพน ้ า ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลัง
ก่อสร้าง ดว้ยวิธี paired-sample t-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 25 ดชันี ตามตารางท่ี 4.2 และ
ภาคผนวก ข 
ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของ

การเปรียบเทียบความแตกต่างของดชันีคุณภาพน ้ า ระยะก่อนและหลงัก่อสร้าง 

ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

คุณภาพน า้  
ระยะก่อนก่อสร้าง 

คุณภาพน า้  
ระยะหลงัก่อสร้าง t P 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
อุณหภูมิ 29.7500 2.19620 31.3200 2.33835 -3.093 0.004* 
ความขุ่น 53.7410 45.48695 39.2327 51.31259 1.356 0.186 
ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย 

35.0500 25.27891 24.0697 23.59108 2.175 0.038* 

ความน าไฟฟ้า 98.5000 96.46466 59.9300 24.46435 2.324 0.027* 
ความเป็นกรด-ด่าง 7.3500 0.26228 6.9200 0.33466 5.763 0.000* 
ความเป็นด่าง 35.1000 19.50305 23.1833 9.01015 3.503 0.002* 
ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า 6.1600 1.98174 5.9220 1.81500 0.455 0.652 
ความสกปรกในรูปบีโอดี 1.1900 0.61608 1.5473 0.78595 -2.171 0.038* 
ไนเตรทในหน่วย
ไนโตรเจน 

0.001680 0.0012571 0.808267 1.2389246 -3.566 0.001* 

คลอไรด์ 5.6300 1.90393 4.4343 1.50884 4.359 0.000* 
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ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

คุณภาพน า้  
ระยะก่อนก่อสร้าง 

คุณภาพน า้  
ระยะหลงัก่อสร้าง t P 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
ซัลเฟต 9.5600 1.99423 3.2500 4.53494 9.131 0.000* 
แคลเซียม 10.6210 4.17249 5.7178 2.06821 7.401 0.000* 
โซเดียม 29.3330 15.96375 3.0998 1.84146 9.802 0.000* 
Sodium Adsorption Ratio 
(SAR) 

1.5550 0.56526 0.2678 0.13490 14.151 0.000* 

เหลก็ 2.44160 1.451050 0.831913 1.2798619 4.604 0.000* 
แมงกานีส 0.129650 0.1242065 0.206683 0.6396057 -0.669 0.509 
ตะกัว่ 0.0000 0.00000 0.0042 0.0040206 -5.722 0.000* 
ปรอท 0.0000 0.00000 0.000123 0.0001794 -3.765 0.001* 
ทองแดง 0.004940 0.0064481 0.004740 0.0069103 0.121 0.905 
สังกะสี 0.027600 0.0231272 0.012463 0.0161730 3.818 0.001* 
แคดเมียม 0.0000 0.00000 0.0030 0.0022743 -7.225 0.000* 
โครเมียม 0.0014 0.0020443 0.004393 0.0038376 -3.497 0.002* 
โคลิฟอร์มทั้งหมด 6297.6000 5708.97218 924.1200 1808.88715 5.002 0.000* 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม 3555.0000 3213.88019 186.4367 265.13416 5.724 0.000* 
สารก าจดัศตัรูพืชกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีน 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -  

หมายเหตุ : *มีความแตกต่างกนัโดยมรีะดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
ดชันีคุณภาพน ้ าระยะก่อนก่อสร้างกบัระยะหลงัก่อสร้าง ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญั โดยดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 20 ดชันี ไดแ้ก่ 
อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ความน าไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง ความสกปรก
ในรูปบีโอดี ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน คลอไรด ์ซลัเฟต แคลเซียม โซเดียม Sodium Adsorption 
Ratio (SAR) เหลก็ ตะกัว่ ปรอท สงักะสี แคดเมียม โครเมียม โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม  

จากการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้ า โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา มีดัชนีคุณภาพน ้ าท่ีมี
ค่าเฉล่ียเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน จ  านวน 8 ดชันี ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความสกปรกในรูปบีโอดี เหลก็ แคดเมียม โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
โดยเป็นดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีความแตกต่างท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 จ  านวน 7 ดชันี ไดแ้ก่ อุณหภูมิ 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย ความสกปรกในรูปบีโอดี เหลก็ แคดเมียม โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
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จึงคัดเลือก 7 ดัชนี เพ่ือทดสอบการประมาณค่าและเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน ้ า  
ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง 
 

4.2 การตรวจสอบผลการประมาณค่า 
การทดสอบสถิติการประมาณค่า ดว้ยวิธี Inverse Distance Weighting ระหว่างระยะก่อน

ก่อสร้าง ปี 2550 และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 สรุปไดด้งัน้ี 
4.2.1 ระยะก่อนก่อสร้าง 

ดชันีคุณภาพน ้ า แคดเมียม ใหค่้าทางสถิติต ่าท่ีสุดทุกค่า เท่ากบั 0.00 มีค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือน (ME) ของดชันีคุณภาพน ้ า 3 ดชันี มีค่าเป็นบวก แสดงว่าค่าท่ีไดจ้ากการประมาณท่ีได้
ต  ่ากว่าค่าจริง โดยแคดเมียม มีค่าต ่าสุด รองลงมา คือ อุณหภูมิ และปริมาณของแข็งแขวนลอย 
ตามล าดบั และดชันีคุณภาพน ้ า 4 ดชันี มีค่าเป็นลบ แสดงว่าค่าท่ีไดจ้ากการประมาณท่ีไดสู้งกว่าค่าจริง 
โดยค่าความสกปรกในรูปบีโอดี มีค่าต ่าสุด รองลงมา คือ เหลก็ โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม 
ตามล าดับ ส าหรับค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAE) และค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน 
ยกก าลงัสอง (RMSE) โดยแคดเมียม มีค่าต ่าสุด รองลงมา คือ ความสกปรกในรูปบีโอดี เหล็ก 
อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งแขวนลอย โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม ตามล าดบั โดยถา้มีค่าน้อย 
แสดงว่า ค่าการประมาณท่ีไดม้ีค่าใกลเ้คียงกบัค่าจริง 

4.2.2 ระยะหลงัก่อสร้าง 
ดชันีคุณภาพน ้ า แคดเมียม ใหค่้าทางสถิติต ่าท่ีสุดทุกค่า เท่ากบั 0.00 มีค่าเฉล่ียความ

คลาดเคล่ือน (ME) ของดชันีคุณภาพน ้ า 2 ดชันี มีค่าเป็นบวก แสดงว่าค่าท่ีไดจ้ากการประมาณท่ีได้
ต  ่ากว่าค่าจริง โดยแคดเมียม มีค่าต ่าสุด รองลงมา คือ อุณหภูมิ และดชันีคุณภาพน ้ า 5 ดชันี มีค่าเป็นลบ 
แสดงว่าค่าท่ีไดจ้ากการประมาณท่ีไดสู้งกว่าค่าจริง โดยเหลก็ มีค่าต ่าสุด รองลงมา คือ ความสกปรก
ในรูปบีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอย ฟีคอลโคลิฟอร์ม และโคลิฟอร์มทั้งหมด ตามล าดบั ส าหรับ
ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAE) และค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนยกก าลงัสอง (RMSE) 
โดยแคดเมียม มีค่าต ่าสุด รองลงมา คือ เหล็ก ความสกปรกในรูปบีโอดี อุณหภูมิ ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย ฟีคอลโคลิฟอร์ม และโคลิฟอร์มทั้ งหมด ตามล าดับ โดยถ้ามีค่าน้อย แสดงว่า  
ค่าการประมาณท่ีไดม้ีค่าใกลเ้คียงกบัค่าจริง  
 ดังนั้น การประมาณค่าในการศึกษาน้ี โดยใช้การประมาณค่า ด้วยวิธี Inverse Distance 
Weighting (IDW) จึงสามารถยอมรับได ้
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ตารางท่ี 4.3 ลกัษณะทางสถิติในการประมาณค่าของดชันีคุณภาพน ้ าท่ีคดัเลือก ด้วยวิธี Inverse 
Distance Weighting Interpolation ระยะก่อนก่อสร้าง (ปี 2550) และระยะหลงัก่อสร้าง 
(ปี 2561) 

ลกัษณะทางสถิต ิ ดัชนีคุณภาพน า้ ระยะก่อนก่อสร้าง 

(ปี 2550) 

ระยะหลงัก่อสร้าง 

(ปี 2561) 
ค่าเฉล่ียความคลาด
เคล่ือน (ME) 

อุณหภูม ิ 1.08 1.52 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 30.87 -12.23 
ความสกปรกในรูปบีโอดี -0.24 -0.64 
เหลก็ -0.58 -0.22 
แคดเมียม 0.00 0.00 
โคลิฟอร์มทั้งหมด -82.93 -111.14 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม -1,478.88 -46.84 

ค่าเฉล่ียความคลาด
เ ค ล่ื อนสัม บู ร ณ์  
(MAE) 

อุณหภูม ิ 1.36 1.52 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 30.87 12.23 
ความสกปรกในรูปบีโอดี 0.47 0.64 
เหลก็ 1.20 0.22 
แคดเมียม 0.00 0.00 
โคลิฟอร์มทั้งหมด 82.93 111.14 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม 1,494.17 46.84 

ค่าเฉล่ียความคลาด
เคล่ือนยกก าลงัสอง 

(RMSE) 

อุณหภูม ิ 1.74 1.59 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 42.72 12.96 
ความสกปรกในรูปบีโอดี 0.53 0.64 
เหลก็ 1.33 0.27 
แคดเมียม 0.00 0.00 
โคลิฟอร์มทั้งหมด 83.09 142.16 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม 2,102.29 61.73 
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4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน ้า ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลังก่อสร้าง 
4.3.1  อุณหภูมิ 

ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ าหว้ยโสมง ห้วยน ้ าเยน็ 
และห้วยค าภู มีค่าอุณหภูมิระหว่าง 29 – 31 องศาเซลเซียส ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ี
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า (23 – 32 องศาเซลเซียส) แต่บริเวณหวังานเข่ือน ล  าหว้ยโสมง 
มีค่าอุณหภูมิ 32.5 องศาสเซลเซียส ซ่ึงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ าและปลายน ้ า มีค่า
อุณหภูมิระหว่าง 30 – 32 องศาสเซลเซียส ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 
บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ าหว้ยโสมง มีค่าอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ตามเกณฑม์าตรฐาน แต่ล  าหว้ยโสมง 
บริเวณหัวงานเข่ือน มีค่าอุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ าและ
ปลายน ้ า มีค่าอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ตามเกณฑม์าตรฐาน ปี 2562 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ าหว้ยโสมง 
และหัวงานเข่ือน มีค่าอุณหภูมิระหว่าง 32.5 - 35 องศาเซลเซียส เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ี
กลางน ้ า มีค่าอุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส ตามเกณฑ์มาตรฐาน และพ้ืนท่ีปลายน ้ า มีค่าอุณหภูมิ 33 
องศาเซลเซียส เกินเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2563 พ้ืนท่ีตน้น ้ าหว้ยโสมง และพ้ืนท่ีกลางน ้ า มีค่าอุณหภูมิ
ระหว่าง 34 - 35 องศาเซลเซียส เกินเกณฑม์าตรฐาน  

ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
มีค่าอุณหภูมิระหว่าง 26 - 31 องศาเซลเซียส ตามเกณฑม์าตรฐาน ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 
บริเวณพ้ืนท่ีต้นน ้ าห้วยโสมง และหัวงานเข่ือน มีค่าอุณหภูมิระหว่าง 33 - 34 องศาเซลเซียส  
เกินเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า และพ้ืนท่ีปลายน ้ า มีค่าอุณหภูมิระหว่าง 33 - 35 องศาเซลเซียส 
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562 และปี 2563 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีค่าอุณหภูมิ
ระหว่าง 27 - 31 องศาเซลเซียส ตามเกณฑม์าตรฐาน 

เมื่อเปรียบเทียบ อุณหภูมิช่วงฤดูแลง้กบัฤดูฝน พบว่า ช่วงฤดูแลง้ส่วนใหญ่จะมีค่า
อุณหภูมิสูงกว่าฤดูฝน โดยเมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมงแลว้เสร็จ ปี 2560 และเร่ิมกกัเก็บน ้ าใน
ปี 2561 พบว่า มีค่าอุณหภูมิสูงกว่าระยะก่อนก่อสร้าง และค่าอุณหภูมิจะเร่ิมลดลง ในปี 2562 - 2563 
และบริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า จะมีค่าอุณหภูมิสูงกว่า ทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน 
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ภาพท่ี 4.1 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูแลง้ 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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ภาพท่ี 4.2 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูฝน 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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4.3.2 ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ าหว้ยโสมง ห้วยน ้ าเยน็ 

และห้วยค าภู มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 0.5 – 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า (ไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร) ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า 
ของล าหว้ยโสมง บริเวณก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าหนุมาน มีปริมาณของแข็งแขวนลอย 46.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซ่ึงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และพ้ืนท่ีปลายน ้ า แม่น ้ าปราจีนบุรี มีปริมาณของแข็งแขวนลอย 
31.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า
ห้วยโสมง มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 5 – 6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า ของล าหว้ยโสมง บริเวณก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าหนุมาน มีปริมาณของแข็งแขวนลอย 
29.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน และพ้ืนท่ีปลายน ้ า แม่น ้ าปราจีนบุรี มีปริมาณของแข็ง
แขวนลอย 85.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และ
ปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 2.57 – 17.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑม์าตรฐาน  
ปี 2563 บริเวณพ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 0 - 22 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑม์าตรฐาน 

ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 พ้ืนท่ีตน้น ้ า ในล าหว้ยน ้ าเยน็ ล  าหว้ยค าภู 
มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 1 - 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่บริเวณตน้น ้ า
ห้วยโสมง และหัวงานเข่ือน มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 50 - 70 มิลลิกรัมต่อลิตร  
เกินเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า ล  าห้วยโสมง มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 36 - 46 
มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน และพ้ืนท่ีปลายน ้ า บริเวณแม่น ้ าพระปรง ก่อนบรรจบกบั
แม่น ้ าหนุมาน และแม่น ้ าปราจีนบุรี มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 67 - 81 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 และปี 2562 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ าห้วยโสมง 
และหัวงานเข่ือน มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 2.7 – 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า ล  าหว้ยโสมง มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 34.4 - 94 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน และพ้ืนท่ีปลายน ้ า แม่น ้ าปราจีนบุรี มีปริมาณของแข็งแขวนลอย
ระหว่าง 34 – 54.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน และปี 2563 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยระหว่าง 32 – 37.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน 
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เมื่อเปรียบเทียบ ปริมาณของแข็งแขวนลอยช่วงฤดูแลง้กบัฤดูฝน พบว่า ช่วงฤดูแลง้
ส่วนใหญ่จะมีปริมาณของแข็งแขวนลอยต ่ากว่าฤดูฝน โดยฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง พ้ืนท่ีบริเวณ
กลางน ้ า และปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยเกินเกณฑม์าตรฐาน ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 
พ้ืนท่ีบริเวณกลางน ้ า และปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยเกินเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกัน 
และปี 2562 ปี 2563 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยลดลง และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ส่วนฤดูฝน ระยะ
ก่อนก่อสร้าง พ้ืนท่ีบริเวณต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 ปี 2562 พ้ืนท่ีตน้น ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยตามเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยเกินเกณฑม์าตรฐาน ต่อมาปี 
2563 พ้ืนท่ีบริเวณตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
เช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง แต่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยนอ้ยกว่าระยะก่อนก่อสร้าง 
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ภาพท่ี 4.3 ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูแลง้ 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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ภาพท่ี 4.4 ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูฝน 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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4.3.3  ความสกปรกในรูปบีโอดี 
ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีต้นน ้ าห้วยน ้ าเยน็ และ

บริเวณหัวงานเข่ือน ล  าห้วยโสมง มีความสกปรกในรูปบีโอดีระหว่าง 0.8 – 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าผิวดิน ประเภท 2 (ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
แต่บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ าหว้ยโสมง และหว้ยค าภู มีความสกปรกในรูปบีโอดีระหว่าง 1.6 -1.9 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า ของล าหว้ยโสมง บริเวณก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าหนุมาน 
มีความสกปรกในรูปบีโอดี 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน และพ้ืนท่ีปลายน ้ า บริเวณ
แม่น ้ าพระปรง ก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าหนุมาน และแม่น ้ าปราจีนบุรี มีความสกปรกในรูปบีโอดี
ระหว่าง 2.1 -2.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 พ้ืนท่ีตน้น ้ า
หว้ยโสมง มีความสกปรกในรูปบีโอดี 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า 
และปลายน ้ า มีความสกปรกในรูปบีโอดี 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑม์าตรฐาน ปี 2562 พ้ืนท่ีตน้น ้ า 
และกลางน ้ า มีความสกปรกในรูปบีโอดีระหว่าง 0.6 – 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ส่วนพ้ืนท่ีปลายน ้ า แม่น ้ าปราจีนบุรี มีความสกปรกในรูปบีโอดี 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์
มาตรฐาน ปี 2563 พ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีความสกปรกในรูปบีโอดีระหว่าง 1.55 – 2.53 
มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน โดยบริเวณตน้น ้ าหว้ยโสมง มีความสกปรกในรูปบีโอดีสูงท่ีสุด 

ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 พ้ืนท่ีตน้น ้ าหว้ยโสมง มีความสกปรกในรูป
บีโอดี 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า มีความสกปรกในรูป
บีโอดีระหว่าง 0.4 – 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 
บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีความสกปรกในรูปบีโอดีระหวา่ง 2.4 – 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เกินเกณฑม์าตรฐาน โดยบริเวณตน้น ้ าหว้ยโสมง มีความสกปรกในรูปบีโอดีสูงท่ีสุด ปี 2562 บริเวณ
พ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอย 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ปี 2563 พ้ืนท่ีต้นน ้ าห้วยโสมง มีความสกปรกในรูปบีโอดี 2.79 มิลลิกรัมต่อลิตร  
เกินเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า มีความสกปรกในรูปบีโอดีระหว่าง 0.96 – 1.46 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑม์าตรฐาน 
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เมื่อเปรียบเทียบ ฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง มีความสกปรกในรูปบีโอดีสูงกว่าฤดูฝน 
ช่วงฤดูแลง้มีความสกปรกในรูปบีโอดีเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
และมีค่าสูงในพ้ืนท่ีปลายน ้ า ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 มีความสกปรกในรูปบีโอดีเกินเกณฑ์
มาตรฐานในพ้ืนท่ีตน้น ้ า ปี 2562 มีความสกปรกในรูปบีโอดีเกินเกณฑ์มาตรฐานในพ้ืนท่ีปลายน ้ า 
ต่อมาปี 2563 มีความสกปรกในรูปบีโอดีเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
และมีค่าสูงในพ้ืนท่ีตน้น ้ า ส่วนฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง มีความสกปรกในรูปบีโอดีเกินเกณฑ์
มาตรฐานในพ้ืนท่ีตน้น ้ า ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 มีความสกปรกในรูปบีโอดีเกินเกณฑม์าตรฐาน
ทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า และมีค่าสูงในพ้ืนท่ีตน้น ้ า ปี 2562 มีความสกปรกในรูป 
บีโอดีตามเกณฑม์าตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ต่อมาปี 2563 มีความสกปรกในรูป
บีโอดีเกินเกณฑม์าตรฐาน และมีค่าสูงในพ้ืนท่ีตน้น ้ า 
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ภาพท่ี 4.5 ความสกปรกในรูปบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูแลง้ 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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ภาพท่ี 4.6 ความสกปรกในรูปบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูฝน 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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4.3.4 เหลก็ 

ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า  
มีเหลก็ระหว่าง 1.12 – 4.63 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑคุ์ณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
สัตวน์ ้ า (ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร)โดยมีค่าสูงสุดในพ้ืนท่ีกลางน ้ า ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง 
ปี 2561 พ้ืนท่ีตน้น ้ า มีเหล็กระหว่าง 0.05 – 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ี
กลางน ้ า และปลายน ้ า มีเหล็กระหว่าง 0.42 – 0.91 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562 
พ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีเหลก็ระหว่าง 0.84 – 2.11 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน 
โดยบริเวณตน้น ้ าหว้ยโสมง มีเหลก็สูงท่ีสุด ปี 2563 พ้ืนท่ีตน้น ้ า มีเหลก็ระหว่าง 0.10 – 0.28 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า มีเหลก็ระหว่าง 0.95 – 1.30 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน โดยมีค่าสูงสุดในพ้ืนท่ีปลายน ้ า 

ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า  
มีเหล็กระหว่าง  0.44 – 1.52 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงสุดในพ้ืนท่ีตน้น ้ า 
ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีเหลก็ระหว่าง 0.01 – 0.29 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑม์าตรฐาน ปี 2562 พ้ืนท่ีตน้น ้ า มีเหลก็ 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า มีเหลก็ระหว่าง 0.67 – 0.84 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์
มาตรฐาน ปี 2563 พ้ืนท่ีต้นน ้ าห้วยโสมง มีเหล็ก 0.41 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า มีเหลก็ระหว่าง 3.22 – 6.51 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑม์าตรฐาน 
โดยมีค่าสูงสุดในพ้ืนท่ีกลางน ้ า 

เมื่อเปรียบเทียบ ฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง มี เหล็กสูงกว่าฤดูฝน ช่วงฤดูแลง้ 
มีเหล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า และมีค่าสูงในพ้ืนท่ีกลางน ้ า 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 มีเหล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานในพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า ปี 2562  
มีเหล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ปี 2563 มีเหล็กเกินเกณฑ์
มาตรฐานในพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า ส่วนฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้างมีเหลก็เกินเกณฑม์าตรฐาน
ทั้งในพ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า และมีค่าสูงในพ้ืนท่ีตน้น ้ า ระยะหลงัก่อสร้างปี 2561  
มีเหล็กตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ปี 2562 มีเหล็กเกินเกณฑ์
มาตรฐานในพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า ต่อมาปี 2563 มีเหลก็เกินเกณฑม์าตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้า 
กลางน ้ า และปลายน ้ า โดยมีค่าสูงสุดในพ้ืนท่ีกลางน ้ า
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ภาพท่ี 4.7 เหลก็ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูแลง้ 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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ภาพท่ี 4.8 เหลก็ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูฝน 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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4.3.5 แคดเมียม 
ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 

ไม่พบแคดเมียม ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า  
มีแคดเมียม 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าผวิดิน ประเภท 2 
(ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร)  แต่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสัตวน์ ้ า (ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปี 2562 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า  
มีแคดเมียม 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสตัวน์ ้ า ปี 2563 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ไม่พบแคดเมียม 

ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
ไม่พบแคดเมียม ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 ปี 2562 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
มีแคดเมียม 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสตัวน์ ้ า ปี 2563 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ไม่พบแคดเมียม 

เม่ือเปรียบเทียบ ระยะก่อนก่อสร้าง ไม่พบแคดเมียมทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน  
โดยเม่ือก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมงแลว้เสร็จ ปี 2560 และเร่ิมกกัเก็บน ้ าในปี 2561 พบแคดเมียม 
ในปี 2561 ปี 2562 เกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน ต่อมาปี 2563 ไม่พบแคดเมียม 
ทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน เช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง 
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ภาพท่ี 4.9 แคดเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูแลง้ 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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ภาพท่ี 4.10 แคดเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูฝน 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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4.3.6 โคลิฟอร์มทั้งหมด 
ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ าหว้ยน ้ าเยน็ มีโคลิฟอร์ม

ทั้งหมด 2,800 MPN/100ml ตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าผวิดิน ประเภท 2 (ไม่เกิน 
5,000 MPN/100ml) แต่บริเวณตน้น ้ าห้วยโสมง บริเวณหัวงานเข่ือน และห้วยค าภู มีโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดระหว่าง 9,000 – 16,000 MPN/100ml เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงสุดท่ีห้วยค าภู  
ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า บริเวณพ้ืนท่ีชลประทาน มีโคลิฟอร์มทั้งหมด 16,000 MPN/100ml เกินเกณฑ์
มาตรฐาน และพ้ืนท่ีปลายน ้ า บริเวณแม่น ้ าหนุมานก่อนบรรจบกับแม่น ้ าพระปรง และแม่น ้ า
ปราจีนบุรี มีโคลิฟอร์มทั้งหมดระหว่าง 9,000 – 16,000 MPN/100ml เกินเกณฑม์าตรฐาน ส าหรับ
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 - 2563 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีโคลิฟอร์มทั้งหมด
ระหว่าง 7.8 – 3,500 MPN/100ml ตามเกณฑม์าตรฐาน 

ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
มีโคลิฟอร์มทั้งหมดระหว่าง 300 – 3,500 MPN/100ml ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับระยะหลงั
ก่อสร้าง ปี 2561 ปี 2562 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีโคลิฟอร์มทั้งหมดระหว่าง  
7.8 - 540 MPN/100ml ตามเกณฑม์าตรฐาน ปี 2563 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า และปลายน ้ า มีโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดระหว่าง 130 – 1,100 MPN/100ml ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่พ้ืนท่ีกลางน ้ า ของห้วยโสมง 
ก่อนบรรจบกบัแม่น ้ าหนุมาน มีโคลิฟอร์มทั้งหมด 9,200 MPN/100ml เกินเกณฑม์าตรฐาน 

เมื่อเปรียบเทียบ ฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง มีโคลิฟอร์มทั้งหมดสูงกว่าฤดูฝน 
ช่วงฤดูแลง้มีโคลิฟอร์มทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า  
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2563 มีโคลิฟอร์มทั้งหมดตามเกณฑม์าตรฐานในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้ า ส่วนฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง มีโคลิฟอร์มทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งในพ้ืนท่ี
ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ระยะหลงัก่อสร้างปี 2561 - 2562 มีโคลิฟอร์มทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า เช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง แต่ปี 2563 มีโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดเกินเกณฑม์าตรฐานในพ้ืนท่ีกลางน ้ า 
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ภาพท่ี 4.11 โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100ml) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูแลง้ 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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ภาพท่ี 4.12 โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100ml) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูฝน 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 

 



69 

4.3.7 ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 

มีฟีคอลโคลิฟอร์มระหว่าง 1,400 – 16,000 MPN/100ml เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าของ 
แหล่งน ้ าผิวดิน ประเภท 2 (ไม่เกิน 1,000 MPN/100ml) โดยมีค่าสูงสุดท่ีห้วยค าภู ส าหรับระยะ 
หลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2563 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีฟีคอลโคลิฟอร์มระหว่าง 
7.8 – 920 MPN/100ml ตามเกณฑม์าตรฐาน 

ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า มีฟีคอลโคลิฟอร์ม
ระหว่าง 1,300 – 2,200 MPN/100ml เกินเกณฑม์าตรฐาน ส่วนพ้ืนท่ีกลางน ้ า และปลายน ้ า มีฟีคอล
โคลิฟอร์มระหว่าง 260 - 450 MPN/100ml ตามเกณฑม์าตรฐาน ส าหรับระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 
– 2563 บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า มีฟีคอลโคลิฟอร์มระหว่าง 4.5 –790 MPN/100ml 
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

เมื่อเปรียบเทียบ ฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง มีฟีคอลโคลิฟอร์มสูงกว่าฤดูฝน  
ช่วงฤดูแลง้ มีฟีคอลโคลิฟอร์ม เกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า  
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2563 มีฟีคอลโคลิฟอร์มตามเกณฑม์าตรฐานทั้งในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้ า ส่วนฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง มีฟีคอลโคลิฟอร์มเกินเกณฑม์าตรฐานในพ้ืนท่ีตน้น ้ า 
ระยะหลงัก่อสร้างปี 2561 - 2563 มีฟีคอลโคลิฟอร์มตามเกณฑม์าตรฐานในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้ า  
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ภาพท่ี 4.13 ฟีคอลโคลิฟอร์ม (MPN/100ml) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูแลง้ 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 
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ภาพท่ี 4.14 ฟีคอลโคลิฟอร์ม (MPN/100ml) ระยะก่อนก่อสร้างและระยะหลงัก่อสร้าง ฤดูฝน 
ระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550 

 
ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2562 

 

ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2563 

 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาการประมาณค่าคุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ี ของอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จังหวดัปราจีนบุรี  

มีดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีค่าเฉล่ียเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน และมีความแตกต่างของคุณภาพน ้ า
ระหว่างระยะก่อนและหลงัก่อสร้าง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 7 ดชันี ประกอบดว้ย 

5.1.1 คุณภาพน ้ าทางกายภาพ 
5.1.1.1 อุณหภูม ิในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง บริเวณหวังานเข่ือน ล  าหว้ยโสมง 

มีอุณหภูมิเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น ้ า  และระยะ 
หลงัก่อสร้าง มีอุณหภูมิสูงกว่าระยะก่อนก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า บริเวณอ่างเก็บน ้ า  
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า 
กลางน ้ า และปลายน ้ า และระยะหลงัก่อสร้าง มีอุณหภูมิเกินเกณฑม์าตรฐานในปี 2561 และปีต่อไป
มีค่าตามเกณฑม์าตรฐานเช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง  

5.1.1.2 ปริมาณของแข็งแขวนลอย ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง และระยะหลงั
ก่อสร้างในปี 2561 บริเวณกลางน ้ าและปลายน ้ า มีปริมาณของแข็งแขวนลอยเกินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า และปีต่อไป มีค่าตามเกณฑม์าตรฐาน ในช่วงฤดูฝน 
ระยะก่อนก่อสร้าง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า และระยะหลงั
ก่อสร้าง ปี 2561 – 2562 บริเวณกลางน ้ าและปลายน ้ า มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน และปี 2563 มีค่าเกิน
เกณฑม์าตรฐานทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า เช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง แต่มีปริมาณท่ี
นอ้ยกว่าระยะก่อนก่อสร้าง 

5.1.1.3 ความสกปรกในรูปบีโอดี ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง มีความสกปรก
ในรูปบีโอดีเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าผิวดิน ประเภท 2 ทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้ า โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปลายน ้ า และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตน้น ้ า ปี 2562 มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานบริเวณปลายน ้ า และปี 2563 มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตน้น ้ ามีค่าสูงท่ีสุด ในช่วงฤดูฝน 
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ระยะก่อนก่อสร้าง มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานในพ้ืนท่ีตน้น ้ า และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 มีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานทั้งพ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า จัดอยู่ในแหล่งน ้ า ประเภท 4 (ไม่เกิน 4 
มิลลิกรัมต่อลิตร) และปี 2563 มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน ในพ้ืนท่ีตน้น ้ า 

5.1.2 คุณภาพน ้ าทางเคมี  
5.1.2.1 เหลก็ ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง มีเหลก็เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้า

ท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ าทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า และระยะหลงัก่อสร้าง 
ปี 2561, 2563 บริเวณกลางน ้ าและปลายน ้ า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน  และปี 2562 มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า เช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง แต่มีปริมาณท่ีนอ้ยกว่า
ระยะก่อนก่อสร้าง ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน ทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้ า และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562 มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานในพ้ืนท่ีกลางน ้ าและปลายน ้ า และปี 2563 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า 
และปลายน ้ า เช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง แต่มีปริมาณท่ีมากกว่าระยะก่อนก่อสร้าง 

5.1.2.2 แคดเมียม ในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง ไม่พบแคดเมียม  
แต่ระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2562 มีแคดเมียมเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อ 
การด ารงชีวิตของสัตว์น ้ าทั้ งพ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า และปี 2563 ไม่พบแคดเมียม 
เช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง 

5.1.3 คุณภาพน ้ าทางชีววิทยา 
5.1.3.1 โคลิฟอร์มทั้งหมด ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง มีโคลิฟอร์มทั้งหมด

เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าผวิดิน ประเภท 2 ทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2563 มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง  
มีค่าตามเกณฑม์าตรฐาน ทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2562 
มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่นเดียวกบัระยะก่อนก่อสร้าง แต่ปี 2563 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานใน
พ้ืนท่ีกลางน ้ า 

5.1.3.2 ฟีคอลโคลิฟอร์ม ในช่วงฤดูแลง้ ระยะก่อนก่อสร้าง มีฟีคอลโคลิฟอร์ม 
เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าผวิดิน ประเภท 2 ทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2563 มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงฤดูฝน ระยะก่อนก่อสร้าง  
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพ้ืนท่ีตน้น ้ า และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2563 มีค่าตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
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จากผลการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าระยะก่อนและหลงัก่อสร้าง บางดชันีคุณภาพน ้ า  
มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงในทางลบ คือ อุณหภูมิ ในช่วงฤดูแลง้ และฤดูฝนช่วงปีแรก โดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า ปริมาณของแข็งแขวนลอย ในช่วงฤดูแลง้บริเวณปลายน ้ า และฤดูฝนบริเวณ
กลางน ้ า ความสกปรกในรูปบีโอดี ในช่วงฤดูแลง้บริเวณตน้น ้ า และฤดูฝนช่วงปีแรก ทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า 
กลางน ้ าและปลายน ้ า และปี 2563 โดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน ้ า เหล็ก ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ
บริเวณกลางน ้ าและปลายน ้ า และแคดเมียม ในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน ทั้งพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ าและ
ปลายน ้ า และบางดชันีคุณภาพน ้ า มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงในทางบวก คือ โคลิฟอร์มทั้งหมด และ 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม ซ่ึงในระยะหลงัก่อสร้าง มีค่าตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

5.2 อภปิราย 
การศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าจากการสร้างอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จังหวดัปราจีนบุรี 

เปรียบเทียบดชันีคุณภาพน ้ าระหว่างระยะก่อนก่อสร้าง ปี 2550  และระยะหลงัก่อสร้าง ปี 2561 – 2563 
โดยประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม น าเขา้และวิเคราะห์ขอ้มูล
คุณภาพน ้ าเชิงพ้ืนท่ี  

ดชันีคุณภาพน ้ าของอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี ท่ีมีค่าเฉล่ียเกินเกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพน ้ าผวิดิน จ  านวน 8 ดชันี คือ อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า 
ความสกปรกในรูปบีโอดี เหล็ก แคดเมียม โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) แม่น ้ าปราจีนบุรี 
มีดัชนีคุณภาพน ้ า ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก  าหนด ได้แก่  ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า  
ความสกปรกในรูปของบีโอดี โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม  

การสร้างอ่าง เก็บน ้ าห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุ รี  ก่อสร้างแล้ว เสร็จ  เ ม่ือปี  2560  
เม่ือเปรียบเทียบดชันีคุณภาพน ้ าระยะก่อนและหลงัก่อสร้าง พบดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั จ  านวน 20 ดชันี เป็นดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีค่าเฉล่ียเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผวิดิน 
จ  านวน 7 ดชันี คือ อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ความสกปรกในรูปบีโอดี เหล็ก แคดเมียม 
โคลิฟอร์มทั้ งหมด และฟีคอลโคลิฟอ ร์ม จากการศึกษา พบว่ า  บางดัชนี คุณภาพน ้ า   
มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงในทางลบ คือ อุณหภูมิ ในช่วงฤดูแลง้ และฤดูฝนช่วงปีแรก โดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนท่ีตน้น ้ า ทั้งน้ีเน่ืองจากในขณะเร่ิมเก็บกกัน ้ าในช่วยปลายปี 2560 มีระดบัน ้ านอ้ย และช่วง
ฤดูแลง้ มีปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าน้อย ระดับความลึกใกลก้ับพ้ืนดิน ท าให้อุณหภูมิน ้ าสูงเกิน
มาตรฐาน ปริมาณของแข็งแขวนลอย และเหลก็ ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะบริเวณกลางน ้ าและปลายน ้ า 
เน่ืองจากช่วงฤดูฝนมีการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชุติมา (2557) 
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ท่ีพบว่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นพ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า และพ้ืนท่ีอยู่อาศยั
เพ่ิมข้ึน ท าให้การชะลา้งพงัทลายของดินและตะกอนแขวนลอยไหลลงสู่ล  าน ้ าเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
คุณภาพน ้ าเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะความขุ่น สารแขวนลอย และแอมโมเนีย ความสกปรกในรูปบีโอดี 
ในช่วงฤดูแลง้บริเวณต้นน ้ า และฤดูฝนช่วงปีแรก ทั้งพ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ าและปลายน ้ า ทั้ งน้ี  
ตามรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอ่างเก็บน ้ าหว้ยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี (2550) 
พบว่าพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ า ส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และบางส่วน
อยูใ่นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ เดิมพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ ามีการใชป้ระโยชน์เป็นพ้ืนท่ีเกษตร 
ถึงร้อยละ 70.76 และเป็นไมย้คูาลิปตสั ร้อยละ 33.94 ซ่ึงไม่ไดน้ าไมอ้อกจากพ้ืนท่ีท่ีน ้ าท่วม ท าให้
แหล่งน ้ ามีปริมาณสารอินทรีย์มาก ค่าความสกปรกในรูปบีโอดีจึงมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ า และแคดเมียม ซ่ึงพบระยะหลงัก่อสร้างในปี 2561 -2562 คาดว่าอาจมี
ผลมาจากกิจกรรมก่อสร้าง หรือมีปัจจัยอ่ืนมาเก่ียวข้อง  และบางดัชนีคุณภาพน ้ า มีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงในทางบวก คือ โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม เน่ืองจากเม่ือเร่ิมเก็บกกัน ้ า  
จึงไม่มีกิจกรรมของมนุษยใ์นพ้ืนท่ีตน้น ้ า ไดเ้ปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ า ทั้งน้ีตามรายงานการศึกษา
ของชัยยงค์ (2560) พบว่าพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าห้วยโสมง มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่า  
กว่าร้อยละ 90 ท าใหโ้คลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าตามเกณฑม์าตรฐาน 
 จากกรณีศึกษาอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี สามารถเป็นข้อมูลแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ า จากการสร้างอ่างเก็บน ้ า สามารถประเมินพ้ืนท่ีและช่วงเวลาท่ีมี 
ความเส่ียงจากปัญหาคุณภาพน ้ า ทั้งน้ีควรมีมาตรการป้องกนัแกไ้ข และติดตามเฝ้าระวงั ตั้งแต่ช่วงเร่ิม
เก็บกกัน ้ า โดยดชันีคุณภาพน ้ าท่ีมีความเส่ียง ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความสกปรกในรูปบีโอดี แคดเมียม 
พบว่า มีค่าสูงและเกินเกณฑม์าตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ า จึงควรมีมาตรการการน า
ไมอ้อก ก่อนเร่ิมเก็บกกัน ้ า เพ่ือลดปริมาณสารอินทรียภ์ายในอ่างเก็บน ้ า มาตรการลดผลกระทบต่อ
สัตว์น ้ า จากขอ้มูลข่าว ในปี 2560 ซ่ึงพบปัญหาน ้ าเสีย ปลาตาย ในขณะท่ีเร่ิมเก็บกกัน ้ า รวมถึง
กิจกรรมการก่อสร้าง ตอ้งระวงัการปนเป้ือนของโลหะหนัก และดชันีคุณภาพน ้ าท่ีตอ้งเฝ้าระวงั 
ได้แก่ ปริมาณของแข็งแขวนลอย และเหล็ก ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งระยะก่อนและหลงั
ก่อสร้าง โดยในระยะหลงัก่อสร้างจะมีปริมาณมากกว่า ในช่วงฤดูฝน ซ่ึงมาจากการชะลา้งพงัทลาย
ของหนา้ดิน จึงควรมีมาตรการการก่อสร้างเปิดใชพ้ื้นท่ีในขอบเขตท่ีก  าหนด และมาตรการป้องกนั
หนา้ดิน ตามมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าของกรมพฒันาท่ีดิน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวนสถานีเก็บตวัอย่าง ระยะก่อนและหลงัก่อสร้าง

ไม่เท่ากนั และจ านวนสถานีเก็บตวัอย่างมีจ  านวนน้อย จึงไม่ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของวิธีต่างๆ กบัพ้ืนท่ีศึกษา ดงันั้น หากมีการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืน ควรมีการวางแผนการเก็บขอ้มูล 
ก  าหนดจ านวนสถานีมากข้ึน เพ่ือทดสอบหาวิธีท่ีเหมาะสมและตรวจสอบความถูกตอ้งให้แม่นย  า
มากข้ึน 

พิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน 
การระบายน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าห้วยโสมง กิจกรรมการใชป้ระโยชน์บริเวณพ้ืนท่ีริมล าน ้ าห้วยโสมง 
และเมื่อโครงการมีการพฒันาระบบชลประทานเต็มรูปแบบ  ซ่ึงอาจไม่ใช่ผลกระทบจากการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าโดยตรง เพ่ือใหข้อ้มูลผลการศึกษามีความสมบูรณ์ครบถว้น 

การศึกษาคร้ังน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถใช้เป็นข้อมูลตรวจติดตามแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ า ประเมินพ้ืนท่ีและช่วงเวลาท่ีมีความเส่ียงจากปัญหาคุณภาพน ้ า เพ่ือวางแผน
ป้องกนัในพ้ืนท่ีไดท้นัที 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

มาตรฐานคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าผวิดิน 

ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย 
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน1 คุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อ

การด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า2 
เกณ์มาตรฐานเพ่ือ
การชลประทาน3 ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท4 ประเภท5 

สี กล่ิน รส แพลทินมั-
โคบอลต ์

ธ ธ ธ ธ -     

อุณหภูมิ องศา ธ ธ ธ ธ - 23-32 40 

ความเป็นกรด-ด่าง - ธ 5-9 5-9 5-9 - 5-9 6.5-8.5 

ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า mg/l ธ 6.0 4.0 2.0 - ต ่าสุด 3 2 

ความสกปรกในรูปบีโอดี mg/l ธ 1.5 2.0 4.0 -   ไม่เกิน 20 

CO2 mg/l           สูงสุด 30   
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ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย 
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน1 คุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อ

การด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า2 
เกณ์มาตรฐานเพ่ือ
การชลประทาน3 ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท4 ประเภท5 

ความขุ่น (Turbidity) 
ความโปร่งใส 
สารแขวนลอย SS 

             
30-60 cm 

ไม่เกิน 25 mg/l 

 
 

ไม่เกิน 30 mg/l 
การน าไฟฟ้า µmhos/cm             ไม่เกิน 2,000 

คลอรีน mg/l           0.005 1 

สารทั้งหมดละลายได(้TDS) mg/l             1,300 

NO3-N mg/l ธ 5.0 -     

NH3-N mg/l ธ 0.5 - 0.02   

Phenols mg/l ธ 0.005 -     

ทองแดง (Cu) mg/l ธ 0.1 - 0.02 ไม่เกิน 1 

นิคเกิล (Ni) mg/l ธ 0.1 -   ไม่เกิน 0.2 

แมงกานีส (Mn) mg/l ธ 1.0 -   ไม่เกิน 5 

สงักะสี (Zn) mg/l ธ 1.0 - 0.1 ไม่เกิน 5 
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ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย 
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน1 คุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อ

การด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า2 
เกณ์มาตรฐานเพ่ือ
การชลประทาน3 ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท4 ประเภท5 

แคดเมียม (Cd) mg/l ธ 0.005 (CaCO3 ไม่เกิน 100 mg/l) 
0.05 (CaCO3 เกิน 100 mg/l) 

- 0.001 ไม่เกิน 0.03 

โครเมียม (Cr) 
Hexavalent) 

mg/l ธ 0.05 -   ไม่เกิน 0.3 

ตะกัว่ (Pb) mg/l ธ 0.05 - 0.05 ไม่เกิน 0.1 

ปรอททั้งหมด (Total Hg) mg/l ธ 0.002 - 0.0005 0.005 

เหลก็ (Fe) mg/l           0.3   

สารหนู (As) mg/l ธ 0.01 -   ไม่เกิน 0.25 

ซิลิเนียม (Se) mg/l             ไม่เกิน 0.02 

แบเรียม (Ba) mg/l             ไม่เกิน 1  

ไซยาไนด ์ mg/l ธ 0.005 -   0.2 

กมัมนัตภาพรังสี (Radio)  
Alpla  
Beta 

Bq/l ธ  
0.1 
1.0 

-     
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ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย 
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน1 คุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมต่อ

การด ารงชีวิตของสตัวน์ ้ า2 
เกณ์มาตรฐานเพ่ือ
การชลประทาน3 ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท4 ประเภท5 

สารฆ่าศตัรูพชืและสตัว์
ชนิดมีคลอรีนทั้งหมด 

mg/l ธ 0.05 -     

ดีดีที (DDT) µg/l ธ 1.0 - 0.5   

Alpha-BHC µg/l ธ 0.02 -     

ดิลดริน µg/l ธ 0.1 - 0.2   

อลัดริน µg/l ธ 0.1 -     

เฮปตาคลอร์และเฮปตา
คลออีปอกไซด ์

µg/l ธ 0.2 - 0.4   

เอนดริน µg/l ธ ไม่สามารตรวจพบไดต้ามวิธีการ
ตรวจสอบท่ีก าหนด 

- 0.01   

ซลัไฟด ์ mg/l           0.2 1 

โคลิฟอร์มทั้งหมด MPN/100ml ธ      5,000      20,000  - -     

ฟีคอลโคลิฟอร์ม MPN/100ml ธ      1,000       4,000  - -     
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หมายเหตุ  :  ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน ้ าประเภทท่ี 2-4 ส าหรับแหล่งน ้ าประเภทท่ี 1 ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน ้ าประเภทท่ี 5 ไม่ก  าหนดค่า 
  ธ เป็นไปตามธรรมชาติ 
ท่ีมา  :   1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 

เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 16ง ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2537 
  2เอกสารวิชาการ สถาบนัประมงน ้ าจืดแห่งชาติ เร่ืองเกณฑคุ์ณภาพน ้ าเพ่ือการคุม้ครองทรัพยากรสตัวน์ ้ าจืด (นายไมตรี, 2530) 
  3ค าสัง่กรมชลประทานท่ี 73/2554 เร่ืองแกไ้ขการระบายน ้ าท่ีคุณภาพน ้ าต  ่าลงทางน ้ าชลประทาน และทางน ้ าท่ีต่อเช่ือมกบัทางน ้ าชลประทาน

ในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
 

ผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้า   ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics  26 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Temp_pre 29.7500 30 2.19620 .40097 

Temp_post 31.3200 30 2.33835 .42692 

Pair 2 turb_pre 53.7410 30 45.48695 8.30474 

turb_post 39.2327 30 51.31259 9.36835 

Pair 3 SS_pre 35.0500 30 25.27891 4.61528 

SS_post 24.0697 30 23.59108 4.30712 

Pair 4 EC_pre 98.5000 30 96.46466 17.61196 

EC_post 59.9300 30 24.46435 4.46656 

Pair 5 pH_pre 7.3500 30 .26228 .04789 

pH_post 6.9200 30 .33466 .06110 

Pair 6 Alkal_pre 35.1000 30 19.50305 3.56075 

Alkal_post 23.1833 30 9.01015 1.64502 

Pair 7 DO_pre 6.1600 30 1.98174 .36182 

DO_post 5.9220 30 1.81500 .33137 

Pair 8 BOD_pre 1.1900 30 .61608 .11248 

BOD_post 1.5473 30 .78595 .14349 

Pair 9 NO3_pre .001680 30 .0012571 .0002295 

NO3_post .808267 30 1.2389246 .2261957 

Pair 10 CI_pre 5.6300 30 1.90393 .34761 

CI_post 4.4343 30 1.50884 .27547 

Pair 11 SO4_pre 9.5600 30 1.99423 .36410 

SO4_post 3.2500 30 4.53494 .82796 

Pair 12 Ca_pre 10.6210 30 4.17249 .76179 

Ca_post 5.7178 30 2.06821 .37760 

Pair 13 Na_pre 29.3330 30 15.96375 2.91457 

Na_post 3.0998 30 1.84146 .33620 
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 14 SAR_pre 1.5550 30 .56526 .10320 

SAR_post .2678 30 .13490 .02463 

Pair 15 Fe_pre 2.44160 30 1.451050 .264924 

Fe_post .831913 30 1.2798619 .2336697 

Pair 16 Mn_pre .129650 30 .1242065 .0226769 

Mn_post .206683 30 .6396057 .1167755 

Pair 17 Pb_pre .000000 30 .0000000 .0000000 

Pb_post .004200 30 .0040206 .0007341 

Pair 18 Hg_pre .000000 30 .0000000 .0000000 

Hg_post .000123 30 .0001794 .0000328 

Pair 19 Cu_pre .004940 30 .0064481 .0011773 

Cu_post .004740 30 .0069103 .0012616 

Pair 20 Zn_pre .027600 30 .0231272 .0042224 

Zn_post .012463 30 .0161730 .0029528 

Pair 21 Cd_pre .000000 30 .0000000 .0000000 

Cd_post .003000 30 .0022743 .0004152 

Pair 22 Cr_pre .001400 30 .0020443 .0003732 

Cr_post .004393 30 .0038376 .0007006 

Pair 23 TCB_pre 6297.6000 30 5708.97218 1042.31095 

TCB_post 924.1200 30 1808.88715 330.25610 

Pair 24 FCB_pre 3555.0000 30 3213.88019 586.77156 

FCB_post 186.4367 30 265.13416 48.40665 

Pair 25 Pesticide_pre .0000a 30 .00000 .00000 

Pesticide_post .0000a 30 .00000 .00000 

a. The correlation and t cannot be computed because the standard error of the difference is 0. 

 

 



 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference    

Lower Upper    

Pair 1 Temp_pre - Temp_post -1.57000 2.78012 .50758 -2.60811 -.53189 -3.093 29 .004 

Pair 2 turb_pre - turb_post 14.50833 58.59962 10.69878 -7.37312 36.38979 1.356 29 .186 

Pair 3 SS_pre - SS_post 10.98033 27.65500 5.04909 .65379 21.30688 2.175 29 .038 

Pair 4 EC_pre - EC_post 38.57000 90.91004 16.59783 4.62363 72.51637 2.324 29 .027 

Pair 5 pH_pre - pH_post .43000 .40866 .07461 .27741 .58259 5.763 29 .000 

Pair 6 Alkal_pre - Alkal_post 11.91667 18.63395 3.40208 4.95863 18.87470 3.503 29 .002 

Pair 7 DO_pre - DO_post .23800 2.86433 .52295 -.83156 1.30756 .455 29 .652 

Pair 8 BOD_pre - BOD_post -.35733 .90165 .16462 -.69402 -.02065 -2.171 29 .038 

Pair 9 NO3_pre - NO3_post -.8065867 1.2389100 .2261930 -1.2692033 -.3439701 -3.566 29 .001 

Pair 10 CI_pre - CI_post 1.19567 1.50236 .27429 .63468 1.75666 4.359 29 .000 

Pair 11 SO4_pre - SO4_post 6.31000 3.78498 .69104 4.89666 7.72334 9.131 29 .000 

Pair 12 Ca_pre - Ca_post 4.90323 3.62887 .66254 3.54819 6.25828 7.401 29 .000 

Pair 13 Na_pre - Na_post 26.23320 14.65878 2.67631 20.75952 31.70688 9.802 29 .000 

Pair 14 SAR_pre - SAR_post 1.28720 .49822 .09096 1.10116 1.47324 14.151 29 .000 

Pair 15 Fe_pre - Fe_post 1.6096867 1.9151825 .3496629 .8945458 2.3248276 4.604 29 .000 

Pair 16 Mn_pre - Mn_post -.0770333 .6309613 .1151973 -.3126382 .1585715 -.669 29 .509 

Pair 17 Pb_pre - Pb_post -.0042000 .0040206 .0007341 -.0057013 -.0026987 -5.722 29 .000 

Pair 18 Hg_pre - Hg_post -.0001233 .0001794 .0000328 -.0001903 -.0000563 -3.765 29 .001 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference    

Lower Upper    

Pair 19 Cu_pre - Cu_post .0002000 .0090887 .0016594 -.0031938 .0035938 .121 29 .905 

Pair 20 Zn_pre - Zn_post .0151367 .0217153 .0039647 .0070280 .0232453 3.818 29 .001 

Pair 21 Cd_pre - Cd_post -.0030000 .0022743 .0004152 -.0038492 -.0021508 -7.225 29 .000 

Pair 22 Cr_pre - Cr_post -.0029933 .0046879 .0008559 -.0047438 -.0012428 -3.497 29 .002 

Pair 23 TCB_pre - TCB_post 5373.48000 5884.21592 1074.30593 3176.27767 7570.68233 5.002 29 .000 

Pair 24 FCB_pre - FCB_post 3368.56333 3223.55415 588.53777 2164.86843 4572.25823 5.724 29 .000 
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ประวตักิารศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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