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 การศึกษาปริมาณโลหะหนักและประเมินคุณภาพน ้ าของอ่างเก็บน ้ าคลองหลวง 

รัชชโลทรอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชลบุรี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนัก

และประเมินคุณภาพน ้ า ตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน  มาตรฐานคุณภาพน ้ าเพื่อการเกษตร และ

เกณฑ์คุณภาพน ้ าเพื่อคุ ้มครองทรัพยากรสัตว์น ้ าจืด ดัชนีโลหะหนักท่ีใช้ประเมิน คือ ทองแดง 

แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียม เหล็ก ตะกัว่ และ สารหนู ดชันีเบ้ืองตน้อ่ืน เช่น อุณหภูมิ 

ความเป็นกรดด่าง  ของแข็งแขวนลอย ค่าออกซิเจนละลาย บีโอดี ไนเตรตไนโตรเจน และ

แอมโมเนียไนโตรเจน 

 ผลการศึกษาและประเมิน พบว่า ดชันีโลหะหนักมีค่าเฉล่ียไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ า 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน  มาตรฐานคุณภาพน ้ าเพื่อการเกษตร และเกณฑค์ุณภาพน ้ า

เพื่อคุม้ครองทรัพยากรสัตวน์ ้ าจืด ส่วนดชันีเบ้ืองตน้อ่ืนมีค่าเฉล่ียเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 4 ดชันี 

คือ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลายน ้ า ความสกปรกในรูปบีโอดี และแอมโมเนีย โดย

ปริมาณของแข็งแขวนลอยเกินมาตรฐานในฤดูฝน แอมโมเนียไนโตรเจนเกินมาตรฐานในฤดูร้อน 

และฤดูฝน ออกซิเจนละลายเกินมาตรฐานในฤดูฝน และฤดูหนาว และบีโอดีเกินมาตรฐานทั้งสาม

ฤดู อย่างไรก็ตามหากมีการน ้ าดงักล่าวมาใชใ้นการบริโภคจะตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 

และควรเฝ้าระวงัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในฤดูฝน  

 

ค าส าคัญ: โลหะหนกั, คุณภาพน ้า, การประเมินคุณภาพน ้า 
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 A study of heavy metal content and water quality assessment of Khlong Luang 

Ratchalothorn Reservoir due to Royal Initiative, Chonburi Province has the objectives  to study 

heavy metal content and assess water quality according to surface water quality standards,  water 

quality standards for agriculture and water quality criteria to protect freshwater fauna. Heavy metal 

index used to assess are copper, manganese, zinc, cadmium, chromium, iron, lead and arsenic. 

Other preliminary index include temperature, pH, suspended solid, dissolved oxygen, BOD, nitrate 

nitrogen and ammonia nitrogen.  

 The results of the study and assessment showed that  all of the heavy metal index did not 

exceed the water quality standard surface water quality standards, water quality standards for 

agriculture and water quality criteria to protect freshwater fauna. Other preliminary index the 

average water quality  exceeded water quality standards by 4 parameters. Suspended solids 

exceeded the standard in rainy season. Ammonia nitrogen exceeded the standard in summer and 

rainy season. Dissolved oxygen exceeded the standard in rainy season and winter BOD exceeded 

the standard in all three seasons. However, if such water is used for consumption, it must be 

disinfected normally first and aquaculture should be monitored in the rainy season. 

 

Keywords: heavy metal, water quality, water quality assessment
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ท่ีมำและควำมส ำคัญ 

แหล่งน ้ ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิตของคนไทย ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม รวมถึงกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม และชุมชนท่ีอยู่อำศยั ท ำให้ควำมตอ้งกำรใช้น ้ ำ
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดน ้ ำเสียจำกกิจกรรมต่ำงๆ เพิ่มขึ้นตำมไปดว้ย แหล่งรองรับน ้ ำเสียตำมธรรมชำติ 
จึงตอ้งรับภำระหนัก ฟ้ืนตำมธรรมชำติไม่ทนั รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ท ำให้เกิดภยัแลง้ หรือน ้ ำท่วมท ำให้คุณภำพน ้ ำเปล่ียนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อกำรกำรอุปโภคบริโภค 
กำรท ำกำรเกษตร กำรประมงและอุตสำหกรรมของประเทศไทย 

โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทร อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ตั้งอยูท่ี่บำ้นคลอง ต ำบล
ท่ำบุญมีอ ำเภอเกำะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี เป็นโครงกำรเอนกประสงค์เพื่อเก็บกกัน ้ ำในฤดูฝน และช่วย
บรรเทำปัญหำน ้ ำท่วม ควำมจุท่ีระดบัน ้ ำเก็บกกั 98 ลำ้นลูกบำศก์เมตร และพื้นท่ีชลประทำน 44,000 ไร่ 
โดยมีแนวเขื่อนอยู่ท่ีบริเวณเขำนำงนม ส่วนพื้นท่ีชลประทำนของโครงกำรครอบคลุมพื้นท่ีต ำบล 
วดัหลวง หนองปรือ ไร่หลกัทอง หนองเหียง วงัหิน บำ้นช้ำง นำเริก และท่ำบุญมี อ ำเภอพนัสนิคม 
อ ำเภอเกำะจนัทร์และอ ำเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี รวมเน้ือท่ี 63,750 ไร่ เท่ำกบั 102 ตำรำงกิโลเมตร 
(กรมชลประทำน, 2560) ซ่ึงโครงกำรตั้งอยูใ่นเขตโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก 
หรือ  EEC (Eastern Economic Corridor Development) มีแผนเพื่ อพัฒนำแหล่ งน ้ ำ จึ งต้อง เต รียม 
ควำมพร้อมเพื่อกำรบริหำรจดักำรน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่ำสูงสุด 

กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปริมำณโลหะหนกั และประเมินคุณภำพน ้ ำ ซ่ึงเป็นดชันี
ท่ีส ำคญัต่อส่ิงมีชีวิต เพื่อคุณภำพน ้ ำมีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ น ำมำสู่กำรวำงกรอบ
กำรวิจยัในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูล อีกทั้งยงัเป็นกำรจดัท ำฐำนขอ้มูลเพื่อเฝ้ำระวงัป้องกนัและ
แกไ้ขแหล่งน ้ำไม่ใหป้นเป้ือนเพิ่มขึ้น หรือมีคุณภำพลดลง
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1.2  ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.2.1  ค่ำโลหะหนกัในอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทรเป็นอยำ่งไร 
 1.2.2  คุณภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทรเป็นอยำ่งไร 
1.3  วัตถุประสงค์ 

1.3.1  เพื่อศึกษำปริมำณโลหะหนกั ของอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทร 
1.3.2  เพื่อประเมินปริมำณโลหะหนกัตำมวตัถุประสงคก์ำรใช ้และสร้ำงฐำนขอ้มูล  
1.3.3  เพื่อเสนอแนวทำงกำรพฒันำป้องกนัแกไ้ขและปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรคุณภำพน ้ำ 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1  ขอ้มูลปริมำณโลหะหนกั และผลกำรประเมินคุณภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ 
 1.4.2  สถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำ และแนวทำงกำรเฝ้ำระวงัพฒันำปรับปรุงคุณน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำ 
 1.4.3  น ำผลกำรศึกษำไปบริหำรจดักำรน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำเพื่อรองรับโครงกำรพฒันำระเบียง 
                       เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor Development) 
1.5 ขอบเขตงำนวิจัย  

1.5.1  ด้ำนเน้ือหำ : ขอ้มูลทุติยภูมิจำกกรมชลประทำน ขอ้มูลคุณภำพน ้ ำผิวดิน จำกงำนวิจยั
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำหร่ำยบลูมในอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวงรัชชโลทร อนัเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ (กรมชลประทำน, 2563)  
 1.5.2  ดำ้นประชำกร : จุดเก็บตวัอยำ่ง 6 จุด  จ ำนวน 72 ตวัอยำ่ง ฤดูกำล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ
ฤดูหนำว  ดชันีคุณภำพน ้ำท่ีท ำกำรศึกษำ 15 ดชันี 
 1.5.3  ด้ำนพื้นท่ี : คลอบคลุมภำยในอ่ำง ประกอบด้วย ทำงน ้ ำเขำ้อ่ำง กลำงอ่ำง ทำงน ้ ำออก 
ประตูระบำยน ้ำ Spill way และจุดสูบประปำ 

1.5.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ : ขอ้มูลคุณภำพน ้ ำอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี ปี พ.ศ. 2563 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.6.1 โลหะหนกั คือธำตุท่ีมีควำมถ่วงจ ำเพำะตั้งแต่ 5 ขึ้นไป เช่น อำร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม 
ทองแดง เหลก็ แมงกำนีส ตะกัว่ และสังกะสี (ศุภมำศ พนิชศกัด์ิพฒันำ, 2540) โลหะหนกัในแต่ละชนิด
จะมีคุณสมบติัทำงเคมีท่ีมีควำมแตกต่ำงกนั ซ่ึงจำกคุณสมบติัทำงเคมีท่ีแตกต่ำงกนัน้ีจึงท ำให้ควำมเป็น
พิษของโลหะหนกัในแต่ละตวัมีควำมแตกต่ำงกนัออกไป 
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1.6.2  คุณภำพน ้ ำ หมำยถึง ควำมเหมำะสมของน ้ ำเพื่อใชใ้นกิจกรรมเฉพำะของมนุษยค์ุณภำพ
ของน ้ ำตำมแหล่งน ้ ำธรรมชำติ จะเปล่ียนแปลงไป มำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจยัของสภำพแวดล้อม 
เป็นส ำคญั ได้แก่ สภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ลกัษณะของธรณีวิทยำ พืชพรรณธรรมชำติ รวมถึง
กิจกรรมของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 

1.6.3  แหล่งน ้ ำผิวดิน หมำยถึง แม่น ้ ำ ล ำคลอง หนองบึง ทะเลสำบ อ่ำงเก็บน ้ ำ และแหล่งน ้ ำ
สำธำรณะอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภำยในผืนดิน ซ่ึงหมำยควำมรวมถึง แหล่งน ้ ำสำธำรณะท่ีอยู่ในผืนดินบนเกำะดว้ย 
แต่ไม่รวมถึงน ้ ำบำดำล และในกรณีท่ีแหล่งน ้ ำนั้นอยู่ติดทะเล ให้หมำยควำมถึงแหล่งน ้ ำท่ีอยู่ภำยใน 
ปำกแม่น ้ำหรือปำกทะเลสำบดว้ย 

1.6.4  โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 
Development ) หรือ EEC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงจดัตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีในพ.ศ. 2558 ตั้งอยู่
บริเวณในชำยฝ่ังทะเลดำ้นตะวนัออกของอ่ำวไทยซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีทำงเศรษฐกิจท่ีส ำคญัของประเทศไทย 
ครอบคลุมพื้นท่ีสำมจงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง 

 



 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎี และเอกสำรงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ในกำรศึกษำปริมำณโลหะหนกัและประเมินคุณภำพน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวง 

รัชชโลทร อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี ผูศึ้กษำไดค้น้ควำ้ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีต่ำงๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบังำนวิจยั เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐำนท่ีส ำคญัและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนกำรด ำเนินกำรศึกษำ

ในคร้ังน้ี  ดงันั้น ผูศึ้กษำจึงไดเ้สนอแนวคิด ทฤษฎี กำรทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 อ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทร อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
2.2 คุณภำพน ้ำ 
2.3 โลหะหนกั 
2.4 แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงน ้ำ 
2.5 มำตรฐำนคุณภำพน ้ำ 
2.6 งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  อ่ำงเกบ็น ้ำคลองหลวงรัชชโลทรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
 กรมชลประทำนไดป้ระกำศวนัเร่ิมโครงกำรอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวง ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม 
2552 ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2552 ให้กรมชลประทำนด ำเนินโครงกำร 
โดยอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวงเป็นส่วนหน่ึงในโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ ำบำงปะกงตอนบนและสำขำ  
เพื่อให้มีแหล่งน ้ ำเพียงพอส ำหรับกำรเพำะปลูกและอุปโภค-บริโภค ช่วยป้องกนั และบรรเทำอุทกภยั 
ในพื้นท่ีบริเวณลุ่มน ้ ำ รวมทั้งรองรับกำรพฒันำ ด้ำนอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมในบริเวณพื้นท่ี
ชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก อ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงกกัเก็บน ้ ำ 98 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ส ำหรับพื้นท่ีชลประทำน 
และเพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสำหกรรมในพื้นท่ีทำ้ยอ่ำงเก็บน ้ ำ รวมทั้งเพื่อบรรเทำอุทกภยัในพื้นท่ี 
อ ำเภอพำนทอง อ ำเภอพนสันิคม อ ำเภอเกำะจนัทร์ อ ำเภอบ่อทอง และอ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุ รี 
ประกอบด้วย พื้นท่ีเพำะปลูกในฤดูฝน 44,000 ไร่ พื้นท่ีเพำะปลูกในฤดูแลง้ 8,500 ไร่ ส่งน ้ ำเพื่อกำร
อุปโภค-บริโภค กำรประมงและพื้นท่ีอุตสำหกรรม 11.90 ลำ้นลูกบำศก์เมตรต่อปี สถำนท่ีตั้งอยู่ท่ีบำ้น
คลอง ต ำบลเกำะจนัทร์ อ ำเภอเกำะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี สภำพอุทกวิทยำ เป็นพื้นท่ีรับน ้ ำไหลลงอ่ำง  
525 ตำรำงกิโลเมตร เขื่อนกักเก็บน ้ ำเป็นเขื่อนดินประเภท Zone Earth Fill Dam ควำมยำวเขื่อน  
3.829 กิโลเมตร ควำมสูงประมำณ 13.30 เมตร ระดบัน ้ำเก็บกกั +35.50 เมตร.รทก. มีควำมจุอ่ำง
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98 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร เขื่อนดินรอง เป็นเขื่อนดินประเภท Zone Earth Fill Dam ควำมยำว 1.07 กิโลเมตร
ควำมสูงประมำณ 6.50 เมตร มีทำงระบำยน ้ ำลน้ (Service & Energy Spillway)  จ ำนวน 1 แห่ง River 
Outlet จ ำนวน 1 แห่ง ท่อส่งน ้ำปำกคลองสำยใหญ่  จ ำนวน 2 แห่ง ระบบส่งน ้ำประกอบดว้ยคลองส่งน ้ ำ
ฝ่ังซ้ำย พื้นท่ีชลประทำน 16,915 ไร่ คลองส่งน ้ ำฝ่ังขวำ พื้นท่ีชลประทำน 27,085 ไร่ ระบบระบำยน ้ ำ 
มีควำมยำวของคลองระบำยน ้ ำ 50 กิโลเมตร และอำคำรในคลองระบำยน ้ ำ 48 แห่ง (กรมชลประทำน : 
2552) ดงัภำพท่ี 2.1 และ ภำพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 2.1 โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
ท่ีมำ : ประชำชำติธุรกิจออนไลน์, 2562) 
  
 



 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภำพท่ี  2.2  พื้นท่ีศึกษำอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทร จงัหวดัชลบุรี 
ท่ีมำ : กรมชลประทำน, 2560 

2.2  คุณภำพน ้ำ 
 คุณภำพน ้ ำ หมำยถึง ควำมเหมำะสมของน ้ ำเพื่อใชใ้นกิจกรรมเฉพำะของมนุษยค์ุณภำพน ้ ำตำม
แหล่งน ้ำธรรมชำติ จะเปล่ียนแปลงไปมำกหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัปัจจยัของสภำพแวดลอ้มเป็นส ำคญั ไดแ้ก่ 
สภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ลกัษณะของธรณีวิทยำ พืชพรรณธรรมชำติ กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินรวมถึง
กิจกรรมของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับน ้ ำ (พิชิต สกุลพรำหมณ์, 2525) คุณภำพน ้ ำ 
หมำยถึง สภำวะของน ้ ำท่ีมีองคป์ระกอบของส่ิงเจือปนทั้งดำ้นกำยภำพ เคมี และชีววิทยำ ในปริมำณท่ี
ควรจะมีในแต่ละประเภทของแหล่งน ้ำ (ทรงธรรม สุขสวำ่ง, 2542) 
กำรพิจำรณำคุณภำพน ้ำ จ ำแนกลกัษณะของน ้ำได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 2.2.1  ลกัษณะทำงกำยภำพ (Physical Characteristics) 
  2.2.1.1 อุณหภูมิ (Temperature) หมำยถึง ระดบัควำมร้อน อุณหภูมิของน ้ ำจะมีผลทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้มต่อกำรด ำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตท่ีอำศยัอยู่ในน ้ ำ อุณหภูมิมีผลท ำให้กำรละลำยของ
ออกซิเจนในน ้ ำลดลง นอกจำกน้ียงัมีผลต่อกำรเร่งปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้นในน ้ ำ และมีผลต่อกล่ินและรสชำติ
ของน ้ ำด้วย โดยปกติอุณหภูมิของน ้ ำตำมธรรมชำติจะผนัแปรตำมอุณหภูมิของอำกำศซ่ึงขึ้นอยู่กับ
ฤดูกำล ระดับควำมสูง และสภำพภูมิอำกำศ นอกจำกน้ียงัขึ้ นอยู่กับควำมเข้มของแสงสว่ำงจำก 
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ดวงอำทิตย ์กระแสลม ควำมลึก ปริมำณสำรแขวนลอยหรือควำมขุ่น และสภำพทัว่ไปของแหล่งน ้ ำ 
ส ำหรับอุณหภูมิในแม่น ้ ำล ำคลอง และแหล่งน ้ ำธรรมชำติของประเทศไทยจะอยูร่ะหว่ำง 20-30 oC ตำม
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมยอมใหอุ้ณหภูมิของน ้ำทิ้งท่ีปล่อยลงสู่ล ำน ้ำสำธำรณะไดไ้ม่เกิน 40 oC 
  2.2.1.2 ของแข็งแขวนลอย (total suspended Solids) หมำยถึง สำรท่ีเป็นของแข็งท่ี
แขวนลอยอยู่ในน ้ ำ ส่วนของของแข็งท่ีเหลือคำ้งบนกระดำษกรองใยแกว้มำตรฐำนหลงัจำกกำรกรอง
ตวัอย่ำง และน ำไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 103 –105 องศำเซลเซียส ส ำหรับมำตรฐำนของแข็งแขวนลอย
เกณฑค์ุณภำพน ้ำเพื่อคุม้ครองทรัพยำกรสัตวน์ ้ำจืด กรมประมง ไม่ควรเกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

2.2.2 ลกัษณะทำงชีวภำพ Biological characteristics) 
 น ้ ำท่ีใชบ้ริโภคจะตอ้งปรำศจำกจุลินทรียท่ี์ท ำให้ปรำศจำกโรคและก่อให้เกิดโรคและก่อให้เกิด
สภำพท่ีไม่น่ำดู เช่น แบคทีเรีย โปรโตซวั แอลจี ฟังใจ ไวรัส และพยำธิ เป็นตน้ จุลินทรียบ์ำงชนิดอำจจะ
มำจำกอุจจำระของผูป่้วย ท ำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรคได้ น ้ ำท่ีใช้บริโภคจะต้องได้รับ 
กำรปรับปรุงคุณภำพและฆ่ำเช้ือโรคเสียก่อน 
 โดยปกติกำรตรวจวดัควำมสกปรกของน ้ ำด้ำนชีววิทยำ มักใช้วิธีกำรตรวจหำปริมำณของ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เพรำะเป็นจุลินทรียท่ี์ทนต่อสภำพแวดลอ้มไดดี้ และมีอยูใ่นอุจจำระประมำณ 95 % 
ตำมแหล่งน ้ำธรรมชำติ 5% ถำ้พบปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกิน 10 MPN/100 ml ไม่ควรลงไปอำบน ้ ำ
ในแหล่งน ้ำนั้น (ศรินทร์ ทองธรรมชำติ, 2547) 

2.2.3 คุณลกัษณะทำงเคมี (Chemical characteristics) 
      2.2.3.1 พีเอช (pH) เป็นค่ำท่ีแสดงถึงปริมำณควำมเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออน (H+) ในน ้ ำ 
โดยน ้ ำท่ีมีควำมเป็นกรดหรือด่ำงสูงมักจะใช้ประโยชน์ได้น้อย ในกำรใช้เป็นน ้ ำด่ืมเพรำะอำจเป็น
อนัตรำยต่อสุขภำพอนำมยั น ้ ำด่ืมควรมี pH ระหว่ำง 6.8-7.2 หรือน ้ ำท่ีใชใ้นกระบวนกำรอุตสำหกรรม 
ถำ้มีค่ำ pH ต ่ำมำกจะท ำให้เกิดกำรกดักร่อนท่อโลหะต่ำงๆ และถำ้ pH สูงมำกๆ จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ใชส้ำรเคมี กำรตกตะกอน กำรฆ่ำเช้ือและกำรแกน้ ้ำกระดำ้ง ช่วง pH ของน ้ำท่ีเหมำะสมอยูร่ะหวำ่ง 6-8 
     2.2.3.2 ปริมำณออกซิเจนท่ีละลำยอยู่ในน ้ ำ (Dissolved Oxygen, DO) เป็นลกัษณะท่ีส ำคญัท่ี
จะบอกให้ทรำบว่ำน ้ ำนั้นมีควำมเหมำะสมเพียงใดต่อกำรด ำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน ้ ำ น ้ ำท่ีมีคุณภำพดี
มักจะมีค่ำ DO อยู่ประมำณ 5-7 mg/l ท่ีอยู่บริเวณผิวน ้ ำมักจะอ่ิมตัวด้วยออกซิเจน แต่ปริมำณของ
ออกซิเจนจะลดลงอย่ำงรวดเร็วถำ้หำกในน ้ ำมีสำรอินทรียป์นอยู่เพรำะว่ำแบคทีเรียท่ีตอ้งกำรออกซิเจน 
(Aerobic Bacteria) จะใช้ออกซิเจนในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย ์ซ่ึงจะท ำให้ปริมำณออกซิเจนในน ้ ำ
ลดลง ปริมำณออกซิเจนท่ีละลำยอยูใ่นน ้ ำ มีควำมสัมพนัธ์กบั อุณหภูมิของน ้ ำ ถำ้อุณหภูมิสูง ออกซิเจน
จะละลำยน ้ ำไดน้อ้ย ควำมกดดนัของอำกำศ ถำ้ควำมกดดนัของอำกำศสูงออกซิเจนจะละลำยน ้ ำไดม้ำก 
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ส่ิงเจือปนในน ้ ำ (Impurities) ถำ้ควำมเขม้ขน้ของส่ิงเจือปนในน ้ ำสูงออกซิเจนจะละลำยในน ้ ำได้น้อย 
นอกจำกน้ียงัมีปฏิกิริยำเคมีต่ำงๆ เช่น กำรออกซิไดซ์ของ Fe3+, Mn2+ และ S2-  ก็เป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้
ปริมำณออกซิเจนลดลง ตำมปกติออกซิเจนในบรรยำกำศจะละลำยปะปนในธรรมชำติท่ีบริสุทธ์ิ  
อยูใ่นช่วงระหวำ่ง 14.6 mg/l ท่ี 0 oC ถึง 7.0 mg/l ท่ี 35 oC ภำยใตค้วำมดนั 1 บรรยำกำศ 
  ควำมส ำคญัของออกซิเจนท่ีละลำยอยูใ่นน ้ำ 
  1) ใชเ้ป็นตวัช้ีปฏิกิริยำทำงชีววิทยำท่ีจะเกิดขึ้นในน ้ ำเสียซ่ึงจะเกิดขึ้นโดยพวกจุลชีพท่ี
ตอ้งกำรออกซิเจน (Aerobic) หรือจุลชีพท่ีไม่ตอ้งกำรออกซิเจน (Anaerobic organisms) โดยพวกจุลชีพ
ท่ีตอ้งกำรออกซิเจนจะใช้ออกซิเจนอิสระเพื่อใช้ในกำรออกซิไดซ์สำรอินทรียห์รือสำรอนินทรียไ์ด้
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีอนัตรำย เช่น คำร์บอนไดออกไซด ์น ้ำ หรือ แอมโมเนีย ซ่ึงขึ้นอยูก่บัชนิดของสำรนั้นๆ 
ในขณะท่ีจุลชีพท่ีไม่ตอ้งกำรออกซิเจน ท ำให้เกิดออกซิเดชนัโดยกำรรีดิวซ์เกลืออนินทรียบ์ำงตวั เช่น 
ซลัเฟต (SO4

2-) เกิดผลิตภณัฑท่ี์มีกล่ินเหมน็ 
  2) รักษำสภำวะของน ้ ำให้เหมำะสมกบักำรเจริญเติบโตของปลำและสัตวน์ ้ ำอ่ืนๆ คือ 
ใหมี้ออกซิเจนละลำยในน ้ำในปริมำณท่ีเหมำะสมไม่นอ้ยกวำ่ 5 mg/l เป็นตน้ แต่ถำ้มีออกซิเจนละลำยอยู่
ต ่ำกวำ่ 2 mg/l จะเป็นอนัตรำยต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ 
  3) เป็นแฟคเตอร์ท่ีส ำคญัในกำรควบคุมกำรกดักร่อนของเหลก็ โดยเฉพำะในน ้ำประปำ
และในหมอ้ตม้น ้ ำของโรงงำนอุตสำหกรรมไม่ควรมีออกซิเจนละลำยในน ้ ำเลย แต่ถำ้ควำมดนัต ่ำกว่ำ 
250 ปอนดต่์อตำรำงน้ิว มีออกซิเจนละลำยน ้ำไดไ้ม่เกิน 0.05 ppm 
  4) เป็นพื้นฐำนของค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี (Biochemical Oxygen 
Demand, BOD) เพื่อหำก ำลงัสกปรกของน ้ ำเสียและอตัรำกำรออกซิเดชันทำงชีววิทยำ ซ่ึงวดัได้โดย 
กำรหำค่ำ DO ท่ีเหลือ ณ เวลำท่ีต่ำงกนั 
  5) ช่วยในกำรควบคุมอัตรำเร็วในกำรเกิดปฏิกิริยำใน Aerobic Treatment Process 
เพื่อใหแ้น่ใจวำ่มีออกซิเจนเพียงพอท่ีจะรักษำสภำวะ Aerobic ไวไ้ด ้
 2.2.3.3 ควำมต้องกำรของออกซิเจนทำงชีววิทยำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD)  
ควำมตอ้งกำรออกซิเจนทำงชีววิทยำ คือ ปริมำณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใชใ้นกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์
ในน ้ ำ ภำยใตส้ภำวะท่ีมีออกซิเจนท่ีอุณหภูมิ 20 oC ในเวลำ 5 วนั ค่ำ BOD ท่ีใช้เป็นมำตรฐำนก ำหนด 
คุณภำพน ้ ำทิ้งและน ้ ำในแม่น ้ ำล ำคลอง ถำ้มีค่ำ BOD เกินกว่ำ 10 mg/l ถือว่ำน ้ ำนั้นเป็นน ้ ำเสีย และจำก
พระรำชบญัญติัน ้ ำทิ้งโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนดวำ่น ้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้ ำล ำคลองตอ้งมีค่ำ BOD 
ไม่เกิน 20 mg/l กระบวนกำรใช้ออกซิเจนมี 2 ขั้นตอน ขั้นแรกเป็นกำรใช้ออกซิเจนในกำรย่อยสลำย
สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนซ่ึงจะเสร็จสมบูรณ์ประมำณ 5-10 วนั ท่ีอุณหภูมิ 20 oC และขั้นท่ีสองเป็น
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กำรใชอ้อกซิเจนในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย ์พวกสำรประกอบไนโตรเจน (Nitrification) โดยจะเสร็จ
สมบูรณ์ประมำณ 20 วนั จำกนั้นจะใชส้ ำหรับค ำนวณหำค่ำ BOD5 
 2.2.3.4 แอมโมเนียไนโตรเจน หมำยถึง ไนโตรเจนทั้งหมดท่ีอยูใ่นรูป NH4+หรือในรูป NH3 ซ่ึง
สมดุลกนั เรียกว่ำแอมโมเนียไนโตรเจน ตำมธรรมชำติจะพบแอมโมเนียในน ้ ำผิวดิน น ้ ำใตดิ้น และใน
น ้ ำโสโครก แอมโมเนียจ ำนวนมำกเกิดจำกขบวนกำร Deamination ของสำรประกอบท่ีมีอินทรียส์ำร
ไนโตรเจนและจำกกำรไฮโดรไลซีสของยูเรีย นอกจำกน้ียงัอำจเกิดตำมธรรมชำติโดยกำรรีดกัชันของ
ไนเตรตภำยใตส้ภำวะท่ีไม่มีออกซิเจน ในโรงก ำจดัน ้ ำเสียบำงแห่ง แอมโมเนียจะถูกเติมลงไปเพื่อไป
รวมกบัคลอรีนตกคำ้งในน ้ ำ แอมโมเนียเป็นสำรประกอบไนโตรเจนท่ีมีทั้งประโยชน์และโทษต่อกำร
เพำะเล้ียงสัตว์น ้ ำ โดยทัว่ไปแพลงก์ตอนพืชหรือผูผ้ลิตอ่ืนๆ ชอบใช้แอมโมเนียเพื่อกำรเจริญเติบโต
มำกกวำ่ไนเตรตเพรำะสำมำรถเอำแอมโมเนีย (NH3)ไปสร้ำงกรดอะมิโนไดโ้ดยตรง ในกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำ
แบบหนำแน่นหำกขำดกำรจดักำรท่ีดีแอมโมเนียสะสมถึงระดบัท่ีอำจเป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ ำได ้ เม่ือ
ระดบัแอมโมเนียในเลือดและเน้ือเยื่อเพิ่มขึ้น เช่น เซลลเ์ม็ดเลือดแดงและเน้ือเยื่อท่ีท ำหนำ้ท่ีผลิตเซลล์
เม็ดเลือดแดงถูกท ำลำย  กำรลดควำมสำมำรถในกำรล ำเลียงออกซิเจนของเลือด เหงือกเสียหำย ท ำให้
เน้ือเยือ่มีควำมตอ้งกำรออกซิเจนเพิ่มขึ้น แต่ผลของแอมโมเนียต่อสัตวน์ ้ำท่ีรู้กนัทัว่ไปส่วนมำกคือ ท ำให้
สัตวน์ ้ำกินอำหำรลดลง ลดกำรเจริญเติบโต หรือลดควำมสำมำรถดำ้นภูมิคุม้กนัของสัตวน์ ้ำ เป็นตน้ 

2.3  โลหะหนัก (Heavy Metal) 
 โลหะหนัก หมำยถึง แร่ธำตุท่ีมีประจุบวก มีควำมหนำแน่นเกินกว่ำ 5 g/cm3 หรือเป็นธำตุท่ี
หนักกว่ำน ้ ำ 5 เท่ำขึ้นไป ซ่ึงมีเลขอะตอม ตั้ งแต่ 23-92 จ ำนวนทั้งหมด 72 ธำตุ ในคำบท่ี 4-7 อำทิ
แคดเมียม โครเมียม ปรอท ตะกั่ว เป็นต้น ซ่ึงธำตุโลหะหนักเหล่ำน้ี บำงชนิดมีประโยชน์ในทำง
อุตสำหกรรม บำงชนิดมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย แต่บำงชนิดก็เป็นพิษต่อร่ำงกำย มีสมบติั เป็นของแข็ง 
ยกเวน้ปรอทเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิปกติ น ำไฟฟ้ำได้ทั้ งในสถำนะของแข็ง หรือเม่ือหลอมเหลว 
มีลกัษณะเป็นเงำมนัวำว เป็นตวัน ำควำมร้อนท่ีดี เหนียว และสำมำรถดดังอไดโ้ดยไม่แตกหัก มีจุดแข็ง
และจุดหลอมเหลวละลำยแน่นอน สำมำรถท่ีจะรวมตวักบัสำรประกอบอ่ืนๆ กลำยเป็นสำรประกอบ
เชิงซ้อนได้หลำยรูปท่ีเสถียรกว่ำโลหะอิสระ โลหะหนักเหล่ำน้ีจะถูกน ำมำใช้ในอุตสำหกรรมหลำย
ประเภท เม่ือแพร่กระจำยในส่ิงแวดลอ้มโดยปนเป้ือนใน ดิน น ้ ำ อำกำศและพืช จะเขำ้สู่ร่ำงกำยมนุษย์
และเป็นอันตรำยได้ โลหะหนักเป็นสำรพิษชนิดหน่ึงท่ีมีควำมเป็นพิษต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ
เกิดขึ้นไดเ้องตำมธรรมชำติ และจำกกิจกรรมของมนุษย ์(Elder J.T, 1988 ) เช่น เกิดจำกกำรผพุงัของหิน 
ดิน แร่ โรงงำนอุตสำหกรรม กำรท ำเหมืองแร่ สำรเคมีปรำบศตัรูพืช ปุ๋ ยเคมี เป็นเหตุให้โลหะหนกัเกิด
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กระจำยอยู่ในส่ิงแวดลอ้ม ในท่ีสุดก็จะลงสู่แหล่งน ้ ำ ท ำให้เกิดปัญหำมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในแหล่งน ้ ำ 
สะสมในห่วงโซ่อำหำร มนุษย์ได้รับโลหะต่ำงๆ เข้ำสู่ร่ำงกำยได้โดยทำงตรง และทำงอ้อม เช่น  
ไดส้ัมผสั กำรหำยใจ บริโภคผกั ผลไม ้และเน้ือสัตว ์(สุรภี โรจน์อำรยำนนท,์ 2530) โลหะหนกับำงชนิด
หำกมีในร่ำงกำยในปริมำณท่ีเหมำะสมก็จะมีประโยชน์ต่อกระบวนกำรเมแทบอลิซึมของพืชและสัตว์
ทะเล เช่น แมงกำนีส ทองแดง แต่หำกมีปริมำณมำกเกินไปก็จะเกิดอนัตรำยต่อส่ิงมีชีวิตแบบเฉียบพลนั 
และแบบเร้ือรัง (อจัฉรำวดี ชูยิ้มพำนิชย,์ 2548) โรคพิษจำกสำรโลหะหนักท่ีเกิดขึ้น เช่น กรณีพิษของ
แคดเมียมซ่ึงเกิดขึ้นคร้ังแรกตำมริมฝ่ังแม่น ้ำจินตชู์ ประเทศญ่ีปุ่ น ในระหวำ่งสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 พบวำ่
ชำวบำ้นแถบน้ีเกิดอำกำรผิดปกติทำงสำยตำ และปวดตำมน่อง ซ่ีโครง และหลงั ชำวบำ้นเรียกช่ือน้ีว่ำ  
อิไต-อิไต สำเหตุมำจำกบริเวณนั้นเป็นท่ีท ำเหมืองแร่ และถลุงโลหะ ซ่ึงผลิตโลหะ ทองแดง ตะกัว่ และ
สังกะสี เป็นสำเหตุท ำให้มีแคดเมียมในปริมำณสูง ทั้งในอำกำศและในน ้ ำ (ชยัวฒัน์ เจนวำณิชย ,์ 2525 ) 
และปี พ.ศ. 2506 พบว่ำอ่ำวมินำมำตะ ทำงภำคใตข้องประเทศญ่ีปุ่ นคนในหมู่บำ้นมีอำกำรบวมเจ็บปวด  
สำยตำมวั เกิดอำกำรเหน็บชำ ควำมจ ำเส่ือม ร่ำงกำยบำงส่วนเป็นอมัพำต บำงคนถึงกบัหมดสติ และ  
ลม้ตำยในท่ีสุด จำกกำรศึกษำพบว่ำ ชำวบำ้นรับประทำนปลำท่ีมีสำรปรอทสะสมอยู่ ซ่ึงมำจำกน ้ ำทิ้ง
ของโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตพลำสติกพีวีซี (ชยัวฒัน์ เจนวำณิชย,์  2525 ) กรณีท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ได้แก่ โรคพิษจำกสำรตะกั่ว ในปี พ.ศ. 2513 เด็กในหมู่บำ้นบำ้นแห่งหน่ึงของต ำบลบำงครุ อ ำเภอ 
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร ประมำณ 4-5 คน มีอำกำรปวดทอ้ง ทอ้งเดิน  คล่ืนไส้ อำเจียน 
อ่อนเพลีย แขนขำไม่มีแรง พบว่ำมำจำกพิษของสำรตะกัว่ ซ่ึงชำวบำ้นน ำเปลือกหมอ้แบตเตอร่ีเก่ำท่ีซ้ือ
มำจำกโรงงำนหลอมตะกัว่มำใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนฟืนท ำให้เกิดเขม่ำ และควนัท่ีมีผงตะกัว่ฟุ้งและไอ
ระเหยของกรดก ำมะถนัปลิวตกลงไปในโอ่งน ้ ำด่ืมน ้ ำใช้ (สุรภี โรจน์อำรยำนนท์,  2530) และโรคพำ
สำรหนูหรือโรคไขด้ ำในคนท่ีด่ืมน ้ำท่ีมีสำรหนูสะสมในปริมำณสูง ในเขตพื้นท่ีต ำบลร่อนพิบูลย ์อ ำเภอ
ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมรำช เม่ือปี พ.ศ. 2530 โดยพบสำเหตุของกำรแพร่กระจำยสำรหนูใน
ส่ิงแวดลอ้มมีสำเหตุมำจำกกระบวนกำรผุกร่อนของแร่และหินท่ีมีสำรหนูปะปนในธรรมชำติร่วมกบั
กระบวนกำรท ำเหมืองแร่และกำรแต่งแร่เป็นผลให้สำรหนูปนเป้ือนอยู่ในดิน ในน ้ ำและตะกอนทอ้งน ้ำ 
(อำรี สุวรรณมณี, 2533) 

 2.3.1 กำรแพร่กระจำยโลหะหนักสู่ส่ิงแวดล้อม 
2.3.1.1 กำรชะลำ้งหนำ้ดินท่ีเกิดจำกกำรเปิดหนำ้ดิน โดยเฉพำะอุตสำหกรรมเหมืองแร่

ต่ำงๆ ท่ีมกัขุดเปิดหนำ้ดิน และขุดตกัดินลงลึก ท ำในช่วงฤดูฝนเกิดกำรชะหนำ้ดินท่ีอำจมีโลหะหนกัลง
สู่แม่น ้ำสำธำรณะไดง้่ำย 
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2.3.1.2 อุตสำหกรรมกำรผลิตต่ำงๆท่ีมีกำรใช้วตัถุดิบหรือสำรเคมีท่ีมีโลหะหนัก
ปนเป้ือน อำทิ อุตสำหกรรมถลุงแร่ อุตสำหกรรมฟอกหนัง อุตสำหกรรมยอ้มสี และอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคมี เป็นตน้ ซ่ึงอุตสำหกรรมเหล่ำน้ี อำจปล่อยมลพิษ และของเสียจำกกระบวนกำรผลิตออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งทำงอำกำศเสีย น ้ำเสีย และกำกของเสีย 

2.3.1.3 สถำนประกอบกำรขนำดเล็กท่ีประกอบธุรกิจด้วยกำรใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
สำรโลหะหนกัผสมอยู ่อำทิ ร้ำนซ่อม และเคำะพ่นสีรถยนต ์และป๊ัมน ้ำมนั เป็นตน้ 

2.3.1.4 แหล่งก ำจัดขยะและส่ิงปฏิกูล ซ่ึงมักเป็นแหล่งรวบรวมและก ำจัดขยะ 
ในปริมำณมำก โดยเฉพำะพื้นท่ีก ำจัดขยะขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ินต่ำงๆ โดยกองขยะท่ี
รวบรวมไวม้กัมีขยะหลำยชนิดท่ีมีโลหะหนกัปนเป้ือน อำทิ แบตเตอร่ี ถ่ำนไฟฉำย สีพ่น เป็นตน้ ทั้งน้ี 
หำกมีกำรรวบรวม และก ำจดัไม่ถูกสุขลกัษณะยอ่มเส่ียงต่อกำรปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้มไดง้่ำย โดยเฉพำะ
กำรชะลำ้งของฝน และกำรซึมลงสู่ชั้นน ้ำใตดิ้น 

 2.3.2 ควำมเป็นพษิของโลหะหนัก 
  เกิดจำกร่ำงกำยไดรั้บจำกระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยไปรบกวนกำรท ำงำนของเอนไซม์
ของเซลลแ์ละยดึกบัเยื่อหุ้มเซลลท์ ำใหก้ำรควบคุมกำรล ำเลียงของสำรต่ำงๆ ของเยือ่หุม้เซลลผ์ิดปกติไป 
ควำมเป็นพิษของโลหะหนกัขึ้นอยู่กบัรูปแบบทำงเคมีของสำรประกอบของโลหะหนกัแต่ละชนิด และ
เส้นทำงท่ีร่ำงกำยได้รับเขำ้ไป เช่น ทำงระบบหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร ผิวหนัง ควำมเป็นพิษท่ี 
เกิดจำกกำรไดรั้บโลหะหนกัท่ีเป็นอนัตรำย จะเกิดขึ้นไดด้งัน้ี 
  2.3.1.1 พิษแบบเฉียบพลนั (Acute Toxicity) ไดรั้บโดยกำรกิน หำยใจ หรือดูดซ่ึงผ่ำน
ผิวหนงัเพียงคร้ังเดียวแลว้ท ำใหเ้กิดอำกำรท่ีเห็นไดช้ดัเจน จะเกิดในเวลำเป็น วินำที นำที หรือชัว่โมง 
  2.3.1.2 พิษก่ึงเฉียบพลัน (Subacute Toxicity) เกิดอำกำรระหว่ำงเฉียบพลันกับพิษ
เร้ือรังซ่ึงจะเกิดในเวลำนำนอำจถึง 90 วนั 
  2.3.1.3 พิษเร้ือรัง (Chronic Toxicity) จะกินเวลำนำนเกิดจำกกำรไดรั้บโลหะนั้นๆ ซ ้ ำ
แลว้ซ ้ ำอีกในขนำดไม่สูงนัก อำจกินเวลำเป็นเดือนหรือปีก็ได ้(นิภำพร รอดน้อย, 2537) ผลของควำม
เป็นพิษของโลหะหนกั ท ำให้เซลลต์ำย เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของเซลล ์เป็นตวักำรชกั
น ำให้เกิดมะเร็ง เป็นตวักำรท ำให้เกิดควำมผิดปกติทำงพนัธุกรรม ท ำควำมเสียหำยต่อโครโมโซม ซ่ึง
เป็นปัจจยัทำงพนัธุกรรม 
 2.3.3  สมบัติท่ัวไป ประโยชน์ และควำมเป็นพษิของโลหะหนักบำงชนิด 
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  2.3.2.1 ทองแดง (Copper, Cu) เป็นโลหะท่ีใช้มำกท่ีสุดโลหะหน่ึง (รองจำกเหล็ก) 
เพรำะมีคุณสมบัติกำรน ำไฟฟ้ำและควำมร้อนดีเยี่ยม ทนต่อกำรผุกร่อน แข็งแรง ดึงเป็นเส้นและ  
ตีแผ่บำงๆ ได ้มีควำมหนำแน่น 8.94 g/cm3 ท่ี 20 oC มีกำรน ำทองแดงมำใช้ประโยชน์หลำยดำ้น เช่น  
ใช้ท ำเส้นลวดไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำและเคร่ืองมือไฟฟ้ำต่ำงๆ ใช้ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ใช้ในกำรผลิต
หมอ้ตม้น ้ ำ กำน ้ ำ ท่อน ้ ำ ขดลวด ใชเ้คลือบผิวโลหะ ใชท้ ำโลหะเจือทองแดง (Bronze)  เป็นโลหะผสม
ทองแดง ดีบุก และสังกะสีเล็กน้อย  ทองแดงเป็นโลหะท่ีร่ำงกำยต้องกำรในปริมำณเล็กน้อย  
 (Trace Element) เช่น จ ำเป็นส ำหรับกระบวนกำรเผำผลำญอำหำร (Metabolism) กำรสังเครำะห์เอนไซม ์
และ เ ป็นส่วนประกอบของ ฮีโมโกลบินในเม็ด เ ลือดแดง  ดังนั้ นทองแดงในปริมำณน้อย 
ไม่เพียงแต่ไม่เป็นพิษแต่ยงัมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย แต่ถำ้มีปริมำณสูงเกินไปอำจก่อให้เกิดโทษและ 
เป็นพิษได ้เช่น คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) 24 g จะท ำให้ตำยไดถ้ำ้รับปริมำณน้อยกว่ำน้ีจะเกิดอำกำร
อำเจียน เหน็บชำ และส ำลกั นอกจำกทองแดงจะมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยมนุษยแ์ลว้ ยงัเป็นธำตุ ท่ีจ ำเป็น
แก่พืช เพรำะจ ำเป็นส ำหรับกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล ์และเอนไซมข์องพืช 

  2.3.2.2 ตะกั่ว  (Lead, Pb)  ตะกั่วมีคุณสมบัติทั่วไป คือ อ่อน มีสีน ้ ำ เ งินปนเทำ 
หลอมเหลวได้ ท ำให้อ่อนและดัดแปลงให้มีรูปร่ำงลกัษณะต่ำงๆ ได้ตำมตอ้งกำร ไม่มีควำมว่องไว  
ต่อปฏิกิริยำมำกนกั ทนทำนต่อกำรผุกร่อนไดดี้ท่ี 20 oC มีควำมหนำแน่น 11.34 g/cm3 มีจุดหลอมเหลว  
327 oC จุดเดือด 1,737 oC สำมำรถกลำยเป็นไอได้ท่ีอุณหภูมิสูงๆ ตะกั่วท่ีน ำไปใช้ในอุตสำหกรรม
แบ่งเป็น 2 พวก คือ สำรประกอบอนินทรียข์องตะกัว่ และสำรประกอบอินทรียข์องตะกัว่ ประโยชน์
ของตะกั่วในด้ำนอุตสำหกรรมและงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ใช้ในอุตสำหกรรมแบตเตอร่ี ใช้ในรูป 
เตตระเอทิลเลด โดยเติมในน ้ ำมนัเบนซีนเพื่อเพิ่มค่ำออกเทนของน ้ ำมนั ใช้เป็นสำรประกอบออกไซด์ 
ใช้เป็นตวัหุ้มสำยเคเบิล กระสุน แผ่นตะกัว่และท่อ (ชยัวฒัน์ เจนวำณิชย ,์ 2525) ตะกัว่เป็นโลหะท่ีมี
ควำมเป็นพิษต่อร่ำงกำย โดยปกติร่ำงกำยคนเรำสำมำรถทนต่อตะกั่วได้ในปริมำณสูงพอสมควร  
แต่ถำ้รับเขำ้ไปมำกก็จะแสดงอำกำรแพพ้ิษตะกัว่ออกมำ  
   2.3.2.3 แคดเมียม (Cadmium, Cd) แคดเมียมเป็นโลหะหนักอ่อนมีสีเงินไม่พบในรูป
ธำตุอิสระ และท่ีพบในรูปสำรประกอบมีน้อยมำก คือ เพียง 0.5 ส่วนในลำ้น ของเปลือกโลกเท่ำนั้น  
แร่แคดเมียมท่ีพบมีปริมำณไม่เพียงพอกับกำรท ำเหมืองในเชิงกำรค้ำ ดังนั้ นแร่แคดเมียมจึงเป็น 
ผลพลอยได้จำกกำรถลุงโลหะหนักอ่ืนๆ เช่น สังกะสี สมบติัของแคดเมียม มีจุดหลอมเหลว 321 oC 
 จุดเดือด 767 oC และมีควำมหนำแน่น 8.65 g/cm3 ท่ี 20 oC มีควำมสำมำรถในกำรละลำยในกรดไม่
ละลำยในสำรละลำยเบส (ชยัวฒัน์ เจนวำณิชย,์ 2525) โลหะแคดเมียมใชท้ ำผลิตภณัฑแ์ละของใชร้วมทั้ง
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กำรใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรม เช่น ใช้ร่วมกบัโลหะนิกเกิลเพื่อท ำแบตเตอร่ีท่ีสำมำรถประจุไฟฟ้ำ
ใหม่ได ้เรียกวำ่ แบตเตอรีแคดเมียม-นิกเกิล (Cd-Ni) ใชใ้นอุตสำหกรรมเคลือบผิวหรือชุบโลหะ บำงคร้ัง
ใช้ผสมกบัปรอท (Hg) ใช้อุดฟัน เป็นตน้ ดงันั้น กำรน ำแคดเมียมมำใช้ประโยชน์เป็นสำเหตุให้โลหะ
แคดเมียมปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อม โดยเฉพำะกำรท ำเหมืองสังกะสี (รวมทั้ งตะกั่วและทองแดง) 
นอกจำกน้ีกำรเผำไหมข้องพลำสติก ยำงและโรงงำนท ำโลหะผสมหรือชุบโลหะ เป็นอีกแหล่งหน่ึงท่ีท ำ
ให้แคดเมียมเขำ้สู่ส่ิงแวดลอ้ม และแคดเมียมยงัเขำ้สู้ร่ำงกำยโดยกำรรับประทำนดว้ย (สุรภี โรจน์อำรยำ
นนท์,  2530) ควำมเป็นพิษแคดเมียมเป็นโลหะท่ีเป็นพิษมำกท่ีสุดโลหะหน่ึง ดังนั้นเม่ือได้รับพิษ
เน่ืองจำกกำรสูดดมเอำควนัเขำ้ไป อำกำรแบบเฉียบพลนัอยำ่งอ่อนท่ีเกิดขึ้น คือ คอแห้ง ระคำยคอ แน่น
หนำ้อกปวดศรีษะ เม่ือไดรั้บมำกขึ้นจะมีอำกำรหำยใจไม่ออก ไอไม่หยุด ถำ้ยงัสูดหำยใจเขำ้ไปอีกอำจ
ตำยได ้ส่วนอำกำรจำกกำรกินอำหำรหรือน ้ ำท่ีมีแคดเมียมเจือปน คือ จะเกิดอำกำรอำเจียนและทอ้งร่วง 
กำรไดรั้บพิษแบบเร้ือรัง (โรคอิไต-อิไต) จะเกิดอำกำรทำงกระดูก และไตพิกำร ถำ้กรณีผูป่้วยได้รับ
แคดเมียมสะสม 20-30 ปี จะมีอำกำรรุนแรง คือ เจ็บปวดทัว่ร่ำงกำยจนเดินไม่ไหว กระดูกเปรำะในระยะ
สุดท้ำยผู ้ป่วยจะสูญเสียแคลเซียมทำงปัสสำวะมำกจนกระดูกผุกร่อน (กิตติ เอกอ ำพน, 2531) 
  2.3.2.4 สังกะสี (Zinc, Zn) สังกะสีไม่พบในรูปธำตุอิสระ โดยทัว่ไปจะอยู่ในรูปของ
ซัลไฟด์ (ZnS) และมกัอยู่ปะปนกบัซัลไฟด์ของโลหะอ่ืนๆ เช่น เหล็ก ตะกัว่ แคดเมียม และทองแดง 
สังกะสีบริสุทธ์ิเป็นโลหะสีขำวปนน ้ ำเงินเล็กนอ้ย มีควำมหนำแน่น 7.133 g/cm3 มีกำรน ำสังกะสีมำใช้
อย่ำงกวำ้งขวำง เช่น ใชใ้นรูปของโลหะผสมกบัทองแดงและอลูมิเนียม (Al) ใชเ้คลือบผิวเหล็กกลำ้เพื่อ
ป้องกันกำรขึ้นสนิมของเหล็กกล้ำ ใช้เติมในยำงและสี อ่ืนๆ เช่น ถ่ำนไฟฉำย (Dry Cell) (ชัยวฒัน์  
เจนวำณิชน์, 2525) 
  2.3.2.5 แมงกำนีส (Manganes , Mn) เป็นโลหะท่ีแข็งมำกแต่เปรำะง่ำย  สีเทำขำว
เหลือบแดง ควำมหนำแน่น แมงกำนีสจะมีอยู่ใน ธรรมชำติ  โดยจะพบร่วมกบัแร่เหล็ก  แมงกำนีสมีอยู่
ในน ้ ำผิวดินและน ้ ำใตดิ้น โลหะแมงกำนีส ไดจ้ำกกำรรีดิวซ์แมงกำนีสออกไซด์  จำกสินแร่ธรรมชำติ 
ดว้ยกรรมวิธีต่ำง ๆ เช่น ใช้คำร์บอนโซเดียม อะลูมิเนียม หรือ อิเล็กโทรไลต์  แมงกำนีสใช้ในกำรท ำ
โลหะ และเป็นสำรออกซิไดส์ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำด ซักฟอก  และสำรฆ่ำเช้ือโรค (ด่ำงทบัทิม)  
กำรเขำ้สู่ร่ำงกำยของแมงกำนีส ผ่ำนทำงเดินอำหำร จำกอำหำรหรือน ้ ำท่ีปนเป้ือนแมงกำนีส ชนิดของ
แมงกำนีสท่ีไดรั้บ ภำวะขำดออกซิเจน ภำวะขำดธำตุเหลก็  และอำย ุอยำ่งไรก็ตำมควำมเส่ียงต่อกำรเกิด
พิษจำกแมงกำนีสผ่ำนกำรดูดซึมทำงเดินอำหำรค่อนขำ้ง นอ้ย  ส ำหรับทำงผิวหนังแมงกำนีส สำมำรถ
ซึมผ่ำนไดน้้อยมำกหลงักำรดูดซึมเขำ้สู่ร่ำงกำยแมงกำนีส จะถูก ก ำจดัจำกเลือดโดยรวดเร็ว  โดยถูก
ส่งผำ่นไปยงัตบั ปริมำณแมงกำนีสท่ีสูงมำกอำจถูกส่งกระจำยต่อไปยงัไต ล ำไส้เลก็ส่วนตน้  ต่อมไร้ท่อ 
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และกระดูก  แมงกำนีสสำมำรถผ่ำนเขำ้ไปในสมองไดน้อกจำกน้ี แมงกำนีสถูกสะสมในอวยัวะท่ีเมด็สี
อยู่สูง เช่นจอตำ เยื่อบุตำด ำ ผิวหนังสีคล ้ ำ และผมด ำ  แมงกำนีสส่วนใหญ่จะถูกขบัทำงน ้ ำดี ดังนั้น
แมงกำนีสเกือบทั้งหมดจะถูกขบัออก จำกร่ำงกำยทำงอุจำจำระ   
  2.3.2.6 โครเมียม Chromium มีคุณสมบัติเป็นโลหะ จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง ใช้
เคลือบผิวโลหะ เพื่อป้องกนักำรผกุร่อน และเพื่อควำมสวยงำม น ำไฟฟ้ำไดดี้ สำมำรถตีแผเ่ป็นแผน่ได ้มี
ควำมมนัวำว ในงำนโลหะกรรม ใชใ้นกำรป้องกนักำรกดักร่อน และท ำให้เกิดควำมมนัวำว เช่นกำรท ำ
ช้ินส่วนรถยนตห์รือช้ินส่วนแต่งมอเตอร์ไซด์ โครเมียมนั้นมีอยู่หลำยประเภท แบ่งตำมวำเลนต ์0 1 2 3 
4 และ 6 ซ่ึงไตรวำเลนต์โครเมียมและเฮกซะวำเลนต์โครเมียมมีควำมส ำคญัต่อส่ิงมีชีวิตมำกถำ้หำก
ไดรั้บในปริมำณท่ีมำกเกินไปก็จะก่ออนัตรำยต่อคนและส่ิงมีชีวิตได ้มีควำมเป็นพิษต่อสุขภำพทั้งแบบ
เฉียบพลนัและเร้ือรัง มีผลต่อเม็ดเลือดแดง และเป็นสำรก่อมะเร็ง ผลกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีจะส่งผลจำก
สัตวท่ี์มำกินน ้ ำและอำหำรท่ีปนเป้ือนเฮกซะวำเลนต์โครเมียมเขำ้ไปอำจส่งผลให้สัตวต์ำยได ้ส่วนพืช
นั้นก็ผลท่ีไดรั้บจำกกำรปนเป้ือนของโครเมียมและสำรประกอบโครเมียมชนิดเฮกซะวำเลนตโ์ครเมียม
นั้นจะส่งผลท ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโตช้ำลงและเน่ืองจำกเฮกซะวำเลนต์โครเมียมนั้นมีควำมคงทน
ดงันั้นก็อำจมีผลท ำใหเ้กิดกำรสะสมในสัตวน์ ้ำได ้

2.4  แหล่งก ำเนิดมลพษิทำงน ้ำ 

 แหล่งมลพิษทำงน ้ำท่ีส ำคญัของมลภำวะมลพิษทำงน ้ำอำจก ำหนดอยำ่งกวำ้งๆ ได ้4 แหล่ง ดงัน้ี 
2.4.1 มลพิษทำงน ้ำตำมแหล่งชุมชน และแหล่งธุรกิจกำรค้ำ ได้แก่ น ้ ำทิ้งหรือน ้ ำท่ีใช้แล้ว

รวมทั้งส่ิงปฏิกูลและของเสียอ่ืนๆ จำกแหล่งขำ้งตน้ โดยทัว่ไปประกอบดว้ยแหล่งเลก็นอ้ยตำมครัวเรือน
หรือตำมตึกต่ำงๆ กระจำยออกไปในบริเวณกวำ้ง แต่ยงัพอท่ีจะสำมำรถรวบรวมน ้ ำทิ้งเหล่ำน้ีไปยงัจุด
เดียวกนั เพื่อผำ่นกระบวนกำรแกไ้ขหรือก ำจดัก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แม่น ้ำล ำคลองหรือแหล่งน ้ำธรรมชำติ
อ่ืนๆ 

2.4.2 มลพิษทำงน ้ำจำกอุตสำหกรรม แนวโนม้กำรเกิดมกัเป็นท่ีท่ีมีอุตสำหกรรมมำกหรือตำม
นิคมอุตสำหกรรม น ้ำทิ้งส่วนใหญ่อยูเ่ฉพำะแห่ง ท ำใหส้ะดวกต่อกำรรวบรวมและกำรก ำจดัหรือแกไ้ข 
 2.4.3 มลพิษทำงน ้ำในกำรเกษตร มีสำเหตุมำจำกกำรใชปุ้๋ ย ยำปรำบศตัรูพืช ตลอดจนซำกสัตว ์
มูลสัตว์ และกำกของเสียจำกปศุสัตว์ ซ่ึงกระจำยออกไปในอำณำบริเวณกวำ้งขวำงมำกยำกต่อกำร
รวบรวม กำรป้องกนัและกำรก ำจดัจึงเป็นส่ิงท่ีท ำไดย้ำกกวำ่กรณีแรก 
 2.4.4 มลพิษทำงน ้ำจำกกำรคมนำคมทำงเรือ  แหล่งมลพิษทำงน ้ ำน้ีมกัจะถูกมองขำ้มหรือไม่
ค่อยตระหนักถึงมำกนัก แต่ควำมเป็นจริงแลว้เป็นแหล่งมลพิษทำงน ้ ำท่ีส ำคญัแหล่งหน่ึงสำรมลพิษท่ี
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ส ำคญัไดแ้ก่ น ้ ำมนัท่ีใชก้บัเคร่ืองจกัรกลของเรือ กำรเกิดอุบติัเหตุของเรือขนส่งน ้ ำมนัขนำดใหญ่ สำร
มลพิษอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กำกของเสียจำกคนท่ีอำศยัอยูบ่นเรือเหล่ำนั้น (อำนอบ คนัฑชำ , 2540) 

2.5 มำตรฐำนคุณภำพน ้ำ 
 2.5.1 มำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดิน 
          มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำในแหล่งน ้ ำผิวดิน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ 
ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ 
พ.ศ.2535 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผิวดิน) ตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำร
ใชป้ระโยชน์ (ภำคผนวก ก) 

 2.5.2  มำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ำ 
 มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ ำ  ตำมเอกสำรวิชำกำร 
เกณฑ์คุณภำพน ้ ำเพื่อกำรคุม้ครองทรัพยำกรสัตวน์ ้ ำจืด สถำบนัประมงน ้ ำจืดแห่งชำติฉบบัท่ี 75 (พ.ศ. 
2530) ปัจจุบนัสถำบนัฯ เปล่ียนเป็น ส ำนกัวิจยัและพฒันำประมงน ้ำจืด สังกดักรมประมง (ภำคผนวก ก) 

2.5.3  มำตรฐำนคุณภำพน ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
มำตรฐำนคุณภำพน ้ำเพื่อกำรเกษตร ตำม Food and Agriculture Organization of United 

Nations (FAO) อำ้งอิงจำก Ayers and Westcot, 1994  (ภำคผนวก ก) 

 กล่ำวโดยสรุป คือ 1) มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำในแหล่งน ้ ำ ผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ  
มี 5 ประเภท ส ำหรับประเภทท่ี 3 เพื่อกำรอุปโภคบริโภคต้องผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติและผ่ำน
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ ำทัว่ไปก่อน และเพื่อกำรเกษตร 2) มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อ
กำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ ำจืด เป็นเอกสำรวิชำกำรของกรมประมง เพื่อคุม้ครองทรัพยำกรสัตว์น ้ ำจืด  
3) มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำเพื่อกำรเกษตรขององค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO)  
เป็นเกณฑค์วำมเขม้ขน้สูงสุดของธำตุต่ำงๆ ท่ีมีไดใ้นน ้ำชลประทำน เม่ือใชน้ ้ำเพื่อกำรเกษตรแลว้ไม่เป็น
พิษต่อพืช ดิน หรือสะสมในพืชจนถึงระดบัท่ีอำจเป็นอนัตรำยต่อมนุษยไ์ด ้

2.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  จอมจนัทร์ นทีวฒันำ (2558) ได้ประเมินคุณภำพน ้ ำด่ืมและน ้ ำเพื่อกำรเกษตรของโครงกำร
พระรำชด ำริอ่ำงเก็บน ้ ำแม่ป๊อก ต ำบลศรีวิชยั อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินควำม
เส่ียงคุณภำพน ้ำตำมมำตรฐำนน ้ำด่ืม โดยประเมินพำรำมิเตอร์ทำงเคมีกำยภำพ และควำมเขม้ขน้ของธำตุ
หลัก ธำตุปริมำณน้อย และโลหะหนักท่ีมีต่อสุขภำพ และประเมินควำมเส่ียงตำมมำตรฐำนน ้ ำเพื่อ
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กำรเกษตร เพื่อใหเ้กิดกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ ำและจดัท ำขอ้เสนอแนะ ผลกำรประเมินค่ำน ้ ำ
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรชลประทำนพบว่ำ ค่ำเคมีกำยภำพได้แก่ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่ำออกซิเจน
ละลำยน ้ ำ ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ค่ำของแข็งท่ีละลำยน ้ ำ และค่ำ SAR ซ่ึงเป็นกำรจ ำแนกคุณภำพน ้ ำเพื่อ
กำรเกษตร ตำมควำมเหมำะสมของน ้ ำท่ีมีเกลือโซเดียม หรือค่ำอตัรำส่วนกำรดูดซับโซเดียม (Sodium 
Absorption Ratio; SAR) อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน และน ้ ำแหล่งน ้ ำน้ี จดัเป็นน ้ ำอ่อนคือ มีควำมกระดำ้ง
นอ้ยกว่ำ 75 mg L-1 และกำรประเมินควำมเขม้ขน้ของธำตุท่ีละลำยอยูใ่นน ้ ำพบวำ่ มีเพียงโพแทสเซียมท่ี
เกินมำตรฐำนคือ 2 mg L-1 เพียงเล็กนอ้ยโดยจำกกำรส ำรวจมีค่ำ 2.04 mg L-1 แสดงว่ำน ้ ำจำกอ่ำงเก็บน ้ ำ 
แม่ป๊อกมีคุณภำพตำมมำตรฐำนขององค์กำรอำหำรและกำรเกษตร แห่งสหประชำชำติ (Food and 
Agriculture Organization of United Nations)  
 ศศิธร มั่นเจริญและคณะ (2562) ได้ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ปริมำณ 
โลหะหนักเพื่อติดตำมและเฝ้ำระวงัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในระบบลุ่มน ้ ำบริเวณพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวนัออกส ำหรับกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนจำกผลกำรวิเครำะห์ปริมำณโลหะหนักต่ำง ๆ อำทิ 
ทองแดง (Cu) แมงกำนีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (total Cr) เหล็ก (Fe) ตะกัว่ (Pb) 
และแบเรียม (Ba) เป็นตน้ รวมทั้งพำรำมิเตอร์เบ้ืองตน้อ่ืน เช่น อุณหภูมิ ควำม เป็นกรดเบส ค่ำออกซิเจน
ท่ีละลำยในน ้ ำ (DO) ค่ำของแข็งท่ีละลำยในน ้ ำ (total dissolved solid: TDS) และค่ำควำมเค็ม (salinity) 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัในกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำ ในระบบลุ่มน ้ ำ บริเวณพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวนัออก จำกผลกำรศึกษำพบว่ำปริมำณของโลหะหนักดงักล่ำวมีค่ำไม่  เกินมำตรฐำนก ำหนด 
 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำแหล่งน ้ ำบริเวณลุ่มน ้ ำในภูมิภำคตะวนัออกนั้นมีควำมปลอดภัย หำกประชำชน 
จะน ำมำให้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคไดใ้นชีวิตประจ ำวนั อย่ำงไรก็ตำมกำรหำกมีกำรน ำ  น ้ ำดงักล่ำว
มำใชใ้นกำรบริโภคจะตอ้งผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติก่อน นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำมำใช้เป็น น ้ ำดิบ
ในโรงงำนอุตสำหกรรมไดอี้กดว้ย



 

บทที ่3 

วิธีกำรศึกษำ 

3.1  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
กำรศึกษำน้ีเป็นกำรศึกษำและวิเครำะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลคุณภำพน ้ำในปี พ.ศ.2563 ในพื้นท่ี

ศึกษำเปรียบเทียบกบัมำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดินตำมกำรใชป้ระโยชน์ ควำมเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิต
ของสัตวน์ ้ำ  และควำมเขม้ขน้สูงสุดของธำตุต่ำงๆ ท่ีมีไดใ้นน ้ำชลประทำน สถิติท่ีใชว้ิเครำะห์ คือ ค่ำ
พิสัย ค่ำเฉล่ีย เปอร์เซ็นตไ์ทล ์โดยวิเครำะห์ขอ้มูลโลหะหนกั และดชันีคุณภำพน ้ำเบ้ืองตน้ รวม 15 ดชันี  
จุดเก็บตวัอยำ่ง จ ำนวน 6 จุด จ ำนวนตวัอยำ่ง 72 ตวัอยำ่ง แบ่งกลุ่มตวัอยำ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนในช่วง
เดือนกุมภำพนัธ์ ถึงเมษำยน ฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภำคม ถึงตุลำคม และฤดูหนำวในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน ถึงเดือนมกรำคม กำรศึกษำน้ีเลือกพื้นท่ีอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทรอนัเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก ท่ีตอ้งมีแหล่งน ้ำ 
ท่ีสะอำดและเพียงพอท่ีจะรองรับกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศในดำ้นต่ำงๆต่อไป  

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำสดงดงัภำพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภำพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
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3.2  วิธีกำรศึกษำ 

 3.2.1  ก ำหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษำ  
 โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวงรัชชโลทร อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี จุดเก็บ 

คลอบคลุมภำยในอ่ำงเก็บน ้ ำ ตั้งแต่ทำงน ้ ำเขำ้ฝ่ังคลองหลวง ทำงน ้ ำเขำ้ฝ่ังหนองชุมเห็ด กลำงอ่ำง ประตู
ระบำยน ้ ำ ประตูน ้ ำล้น Spill way และจุดสูบประปำ โดยแสดงจุดเก็บตัวอย่ำง และต ำแหน่งจุดเก็บ  
ดงัตำรำงท่ี 3.1 และภำพท่ี 3.2 ตำมล ำดบั 
ตำรำงท่ี  3.1  ขอ้มูลจุดเก็บตวัอยำ่ง และต ำแหน่งจุดเก็บตวัอยำ่ง 

จุดเกบ็ตัวอย่ำง ต ำแหน่งจุดเกบ็ตัวอย่ำง 

จุดท่ี 1 ประตูระบำยน ้ำ ละติจูด 13°23'25.73"น ลองติจูด 101°21'31.32"ตะวนัออก 

จุดท่ี 2 ประตูน ้ำลน้ Spill way ละติจูด 13°22'58.78"น ลองติจูด 101°20'49.44"ตะวนัออก 

จุดท่ี 3 กลำงอ่ำง ละติจูด 13°22'41.66"น ลองติจูด101°21'35.18"ตะวนัออก  

จุดท่ี 4 ทำงน ้ำเขำ้ฝ่ังหนองชุมเห็ด ละติจูด 13°22'17.24"น ลองติจูด101°22'31.27"ตะวนัออก 

จุดท่ี 5 ทำงน ้ำเขำ้ฝ่ังคลองหลวง ละติจูด 13°21'45.85"น ลองติจูด 101°22'11.89"ตะวนัออก 

จุดท่ี 6 จุดสูบประปำ ละติจูด 13°22'31.64"น ลองติจูด101°20'56.36"ตะวนัออก 
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ภำพท่ี 3. 2  แผนท่ีแสดงจุดเก็บตวัอยำ่ง 

3.2.2  กำรรวบรวมข้อมูล 
 ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ขอ้มูลคุณภำพน ้ ำผิวดิน ปี พ.ศ.2563  
จำกรำยงำนผลโครงกำรวิจยัป้องกนัและแก้ปัญหำสำหร่ำยบลูมในอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวงรัชชโลทร  
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี ในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ ถึงเดือนธนัวำคม 2563 เก็บตวัอย่ำง
อย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง คลอบคลุมฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว รวม 72 ตวัอย่ำง จ ำนวนดชันีท่ีศึกษำ 
15 ดชันี คือ อุณหภูมิ ควำมเป็นกรดด่ำง ของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลำย บีโอดี ไนเตรตในหน่วย  
ไนโตรเจน แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน  และโลหะหนัก ( สำรหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง 
เหลก็ แมงกำนีส ตะกัว่ และสังกะสี) 

3.2.3  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 วิเครำะห์ขอ้มูลคุณภำพน ้ำผิวดิน โดยวิเครำะห์แต่ละฤดูตำมวนัท่ีเก็บตวัอยำ่ง ตำมดชันี 

ท่ีศึกษำใชส้ถิติค่ำเฉล่ีย ค่ำพสิัย เปอร์เซนตไ์ทล ์น ำมำเปรียบเทียบกบัมำตรฐำนท่ีศึกษำเปรียบเทียบกบั
มำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดินตำมกำรใชป้ระโยชน์ มำตรฐำนควำมเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ  
และมำตรฐำนควำมเขม้ขน้สูงสุดของธำตุต่ำงๆ ท่ีมีไดใ้นน ้ำชลประทำน  แสดงขอ้มูลกำรเปรียบเทียบ 
และประเมินผลคุณภำพน ้ำตำมมำตรฐำน แยกตำมฤดูกำล สรุปผลกำรศึกษำ และวิเครำะห์หำแนวทำง
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ในกำรบริหำรจดักำรคุณภำพน ้ำ เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนป้องกนัปัญหำคุณภำพน ้ำ เพื่อเสนอแนว
ทำงกำรพฒันำปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรคุณภำพน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำคลอง หลวงรัชชโลทร  
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี  

3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ  
 3.3.1  คอมพิวเตอร์Notebook ระบบปฏิบติักำร Window 10, CPU Intel Core i7-9750H  
 2.6 GHz, RAM 16.0 GB, 64-bit 

3.3.2  โปรแกรมสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ QGIS 3.10.8  
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
  

 
 
 

 
 
 



 

บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 

 กำรศึกษำปริมำณโลหะหนักในน ้ ำและประเมินคุณภำพน ้ ำของอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวง 
รัชชโลทร อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี เพื่อควำมเหมำะสมน ำในกำรไปใชป้ระโยชน์ใน
ด้ำนกำรเกษตร กำรอุปโภคบริโภค และด้ำนควำมเหมำะสมต่อกำรด ำรงชี วิตของสัตว์น ้ ำ โดยศึกษำ
ในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ ถึง เดือนธนัวำคม 2563 มีจุดเก็บตวัอย่ำงจ ำนวน 6 จุด รวมจ ำนวนตวัอย่ำง 72 
ตวัอย่ำง ดชันีคุณภำพน ้ ำท่ีศึกษำจ ำนวน 15 ดชันี ไดแ้ก่ 1) อุณหภูมิ 2) ควำมเป็นกรดด่ำง 3) ของแข็ง
แขวนลอย 4)  ออกซิเจนละลำย 5)  บีโอดี 6) ไนเตรตในหน่วยในโตรเจน 7) แอมโมเนียในหน่วย
ไนโตรเจน  8) โลหะหนกั ( สำรหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกำนีส ตะกัว่ และสังกะสี) 
แบ่งตำมฤดูกำลมีผลกำรศึกษำ ดงัน้ี 

4.1  ผลกำรศึกษำด้ำนควำมเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ำ 
 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำพิสัยกบัเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของ
สัตวน์ ้ำ ดชันีท่ีศึกษำจ ำนวน 10 ดชันี แสดงดงัตำรำงท่ี 4.1  
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ตำรำงท่ี  4.1  เปรียบเทียบค่ำพิสัยกบัเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ 

ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 

ผลวิเครำะห์ ค่ำพสัิย เกณฑ์
มำตรฐำน

ควำมเข้มข้น
ท่ีสูงสุด 

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว 

1.อุณหภูมิ 0C 27-34 29 -35 26-29 23-32 
2. ควำมเป็นกรดด่ำง - 6.6 – 8.1 7.1 - 9.5 6.6 - 7.2 5-9 
3. ออกซิเจนละลำย mg/L 3.9-9.4 0.2 – 11.8 1.5– 6.1 ต ่ำสุด 3 
4. ของแขง็แขวนลอย mg/L 9.6 - 23 5.8 - 459 4.8 -8.8 สูงสุด 25 
5.แอมโมเนีย mg/L 0 - 0.15 0-2.01 0 สูงสุด 0.02 
6.โลหะหนกั      

- แคดเมียม mg/L <0.001 <0.001 <0.001-0.002 สูงสุด 0.001 
- ทองแดง mg/L <0.005 <0.005-0.006 <0.005 สูงสุด 0.02 
- ตะกัว่ mg/L <0.005 <0.005-0.020 <0.005-0.005 สูงสุด 0.05 
- เหลก็ mg/L 0.022 - 0.292 0.009-0.901 0.012-0.258 สูงสุด 0.3 
- สังกะสี mg/L 0.005 - 0.017 <0.005-0.023 0.007-0.020 สูงสุด 0.1 

 ผลกำรศึกษำประเมินคุณภำพน ้ำเพื่อกำรคุม้ครองทรัพยำกรสัตวน์ ้ำจืด ตำมเอกสำรวิชำกำร 
เกณฑ์คุณภำพน ้ ำเพื่อกำรคุ ้มครองทรัพยำกรสัตว์น ้ ำจืด สถำบันประมงน ้ ำจืดแห่งชำติฉบับท่ี 75  
(พ.ศ. 2530) ปัจจุบนัสถำบนัฯ เปล่ียนเป็น ส ำนกัวิจยัและพฒันำประมงน ้ำจืด สังกดักรมประมง พบวำ่  
 1) อุณหภูมิ ฤดูหนำว 26-29 องศำเซลเซียส เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนควำมเขม้ขน้สูงสุด 
ฤดูร้อนและฤดูฝน 27-34 องศำเซลเซียส และ 29-35 องศำเซลเซียส ตำมล ำดบั ซ่ึงบำงจุดเก็บตวัอย่ำง 
และบำงเดือนไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนควำมเขม้ขน้สูงสุด  
 2) ควำมเป็นกรดด่ำง ฤดูร้อน และฤดูหนำว 6.6-8.1  และ 6.6 -7.2 ตำมล ำดบั เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนควำมเขม้ขน้สูงสุด ฤดูฝนควำมเป็นกรดด่ำง 7.1-9.5 ซ่ึงเดือนกรกฎำคม บำงจุดเก็บ
ตวัอยำ่งดำ้นน ้ำเขำ้อ่ำงไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนควำมเขม้ขน้สูงสุด  
 3) ออกซิเจนละลำย ฤดูร้อน 3.9-9.4 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ควำมเข้มข้นสูงสุด ส่วนฤดูฝน และฤดูหนำว ออกซิเจนละลำยน ้ ำ 0.2-11.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
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1.5-6.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดบั ซ่ึงทั้งสองฤดูจุดเก็บตวัอย่ำงดำ้นน ้ ำเขำ้อ่ำงออกซิเจนละลำยน ้ ำต ่ำ
กวำ่เกณฑ ์ไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนควำมเขม้ขน้สูงสุด  
 4) ของแข็งแขวนลอย ฤดูร้อนและ ฤดูหนำว 9.6-23 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 4.8-8.8 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมเข้มข้นสูงสุด  ส่วนฤดูฝนของแข็ง
แขวนลอย 5.8-459 มิลลิกรัมต่อลิตรเดือนมิถุนำยน-กรกฎำคมจุดเก็บตวัอย่ำงดำ้นน ้ ำเขำ้อ่ำงของแข็ง
แขวนลอยสูงกวำ่เกณฑไ์ม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนควำมเขม้ขน้สูงสุด  
 5) แอมโมเนีย ฤดูหนำวตรวจไม่พบเป็นไปตำมเกณฑร์ะดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษ
ท่ียินยอมให้มีอยู่ในน ้ ำไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ ำ ส่วนฤดูร้อน และฤดูฝน 0 -0.15 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และ 0-2.01 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตำมล ำดบั ซ่ึงจุดเก็บตวัอย่ำงดำ้นน ้ ำเขำ้อ่ำงค่ำแอมโมเนียสูงกว่ำ
เกณฑร์ะดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียนิยอมใหมี้ไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ 
 6) โลหะหนกั  แคดเมียม ฤดูร้อนและฤดูฝน < 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตรทั้งสองฤดู ส่วนฤดู
หนำวแคดเมียม < 0.001 -0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร เดือนธนัวำคมจุดเก็บตวัอยำ่งดำ้นประตูระบำยน ้ำ และ
จุดสูบประปำแคดเมียมเกินระดับควำมเข้มข้นสูงสุดของสำรพิษท่ียินยอมให้มีในน ้ ำได้โดยไม่เป็น
อนัตรำยตอ่สัตวน์ ้ำเลก็นอ้ย  
 7) ทองแดง ฤดูร้อนและฤดูหนำว <0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งสองฤดู ฤดูฝนทองแดง 
<0.005-0.006 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตำมเกณฑร์ะดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียินยอมให้มีใน
น ้ำไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ  
 8) ตะกัว่ ฤดูร้อน <0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูฝน <0.005-0.020 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดู
หนำว <0.005-0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑ์ระดับควำมเข้มข้นสูงสุดของสำรพิษท่ี
ยนิยอมใหมี้ในน ้ำไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ  
 9) เหล็ก ฤดูร้อน 0.022 - 0.292 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนำว 0.012-0.258 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียินยอมให้มีในน ้ ำได้โดยไม่เป็นอนัตรำยต่อ
สัตวน์ ้ ำ ส่วนฤดูฝน 0.009-0.901 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ำจุดเก็บดำ้นน ้ ำเขำ้อ่ำงมีค่ำเหลก็เกินระดบัควำม
เขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียนิยอมใหมี้ในน ้ำไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ  
 10) สังกะสี ฤดูร้อน 0.005 - 0.017 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูฝน <0.005-0.023 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และฤดูหนำว 0.007-0.020 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑร์ะดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ี
ยนิยอมใหมี้ในน ้ำไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ  
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 ผลกำรประเมินค่ำพิสัยตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ
แสดงดงัตำรำงท่ี 4.2 
ตำรำงท่ี  4.2  ประเมินค่ำพิสัยกบัเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ 

ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 
ผลวิเครำะห์ ค่ำพสัิย เกณฑ์มำตรฐำน

ควำมเข้มข้นท่ีสูงสุด ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว 
1.อุณหภูมิ 0C X X / 23-32 
2. ควำมเป็นกรดด่ำง - / X / 5-9 
3. ออกซิเจนละลำย mg/L / X X ต ่ำสุด 3 
4. ของแขง็แขวนลอย mg/L / X / สูงสุด 25 
5.แอมโมเนีย mg/L X X / สูงสุด 0.02 
6.โลหะหนกั      

- แคดเมียม mg/L / / X สูงสุด 0.001 
- ทองแดง mg/L / / / สูงสุด 0.02 
- ตะกัว่ mg/L / / / สูงสุด 0.05 
- เหลก็ mg/L / X / สูงสุด 0.3 
- สังกะสี mg/L / / / สูงสุด 0.1 

/  หมำยถึง เป็นไปตำมเกณฑก์ ำหนด 
X หมำยถึง ไม่เป็นไปตำมเกณฑก์ ำหนด 

ผลกำรประเมินเปรียบเทียบค่ำพิสัยคุณภำพน ้ำกบัเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำร
ด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ ำ พบว่ำ ดชันีส่วนใหญ่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำร
ด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ ำ ดัชนีท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ดังน้ี ฤดูร้อน มี 2 ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิ และ  
ค่ำแอมโมเนีย ฤดูฝน มี 6 ดชันี ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ควำมเป็นกรดด่ำง ออกซิเจนละลำย ของแข็งแขวนลอย 
แอมโมเนีย และ เหลก็ ฤดูหนำว มี 2 ดชันี ไดแ้ก่ ออกซิเจนละลำย และแคดเมียม 

ผลกำรประเมินค่ำเฉล่ียตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ ำ 
แสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 
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ตำรำงท่ี  4.3  เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคุณภำพน ้ำกบัเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิต
ของสัตวน์ ้ำ 

ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 
ผลวิเครำะห์ ค่ำเฉลีย่ เกณฑ์มำตรฐำนควำม

เข้มข้นท่ีสูงสุด ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว 
1.อุณหภูมิ 0C 31 32 27 23-32 
2. ควำมเป็นกรดด่ำง - 7.6 8.0 7.1 5-9 
3. ออกซิเจนละลำย mg/L 7.2 6.7 4.8 ต ่ำสุด 3 
4. ของแขง็แขวนลอย mg/L 14.2 42.9 7.1 สูงสุด 25 
5.แอมโมเนีย mg/L 0.03 0.17 0.0 สูงสุด 0.02 
6.โลหะหนกั      

- แคดเมียม mg/L <0.001 <0.001 <0.001 สูงสุด 0.001 
- ทองแดง mg/L <0.005 <0.005 <0.005 สูงสุด 0.02 
- ตะกัว่ mg/L <0.005 <0.005 <0.005 สูงสุด 0.05 
- เหลก็ mg/L 0.112 0.211 0.012 สูงสุด 0.3 
- สังกะสี mg/L 0.010 <0.005 0.014 สูงสุด 0.1 

ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคุณภำพน ้ ำกับเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำร
ด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ ดงัน้ี 

1) อุณหภูมิ ฤดูร้อน 31 องศำเซลเซียส ฤดูฝน 32 องศำเซลเซียส และฤดูหนำว 27 องศำเซลเซียส 
ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ  

2) ควำมเป็นกรดด่ำง ฤดูร้อน 7.6 ฤดูฝน 8.0 และฤดูหนำว 7.1 เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ  

3) ออกซิเจนละลำย ฤดูร้อน 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูฝน 6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูหนำว  
4.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ  

4) ของแขง็แขวนลอย ฤดูร้อน 14.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนำว 7.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตำม
เกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ ำ ส่วนฤดูฝน 42.9 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ซ่ึงไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ  

5) แอมโมเนีย ฤดูหนำวตรวจไม่พบ เป็นไปตำมเกณฑร์ะดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ี
ยินยอมให้มีในน ้ ำได้โดยไม่เป็นอันตรำยต่อสัตว์น ้ ำ ส่วนฤดูร้อน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูฝน  
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0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงไม่เป็นไปตำมเกณฑร์ะดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียินยอมให้มีในน ้ ำ
ไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ  

6) โลหะหนัก แคดเมียม ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว <0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งสำมฤดู 
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียินยอมให้มีในน ้ ำได้โดยไม่เป็นอนัตรำยต่อ
สัตวน์ ้ำ  

7) ทองแดง ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว  <0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งสำมฤดู ซ่ึงเป็นไปตำม
เกณฑร์ะดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียนิยอมใหมี้ในน ้ำไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ  

8) ตะกัว่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว <0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งสำมฤดู เป็นไปตำมเกณฑ์
ระดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียนิยอมใหมี้ในน ้ำไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ  

9) เหล็ก ฤดูร้อน 0.112 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูฝน 0.211 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูหนำว  
0.012 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตำมเกณฑ์ระดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียินยอมให้มีในน ้ ำได้
โดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ  

10) สังกะสี ฤดูร้อน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูฝนมี <0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูหนำว 
0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตำมเกณฑ์ระดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียินยอมให้มีในน ้ ำได้
โดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ 

ผลกำรประเมินค่ำเฉล่ียตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ ำ 
แสดงดงัตำรำงท่ี 4.4 
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ตำรำงท่ี  4.4  ประเมินค่ำเฉล่ียกบัเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ 

ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 
ผลวิเครำะห์ ค่ำเฉลีย่ เกณฑ์มำตรฐำน

ควำมเข้มข้นท่ีสูงสุด ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว 
1.อุณหภูมิ 0C / / / 23-32 
2. ควำมเป็นกรดด่ำง - / / / 5-9 
3. ออกซิเจนละลำย mg/L / / / ต ่ำสุด 3 
4. ของแขง็แขวนลอย mg/L / X / สูงสุด 25 
5.แอมโมเนีย mg/L X X / สูงสุด 0.02 
6.โลหะหนกั      

- แคดเมียม mg/L / / / สูงสุด 0.001 
- ทองแดง mg/L / / / สูงสุด 0.02 
- ตะกัว่ mg/L / / / สูงสุด 0.05 
- เหลก็ mg/L / / / สูงสุด 0.3 
- สังกะสี mg/L / / / สูงสุด 0.1 

/  หมำยถึง เป็นไปตำมเกณฑก์ ำหนด 
X หมำยถึง ไม่เป็นไปตำมเกณฑก์ ำหนด 

ผลกำรประเมินเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคุณภำพน ้ำกบัเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำร
ด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ ำ พบว่ำดัชนีท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำร
ด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำดงัน้ี 

ฤดูร้อนมี 1 ดัชนี คือ แอมโมเนีย ฤดูฝนมี 2 ดัชนี ได้แก่ ของแข็งแขวนลอย และแอมโมเนีย   
ฤดูหนำวทั้ง 10 ดชันี เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ  

4.2  ผลกำรศึกษำคุณภำพน ้ำตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำรใช้ประโยชน์ 
 ผลกำรศึกษำคุณภำพน ้ ำตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ ำตำมกำรใช้ประโยชน์ดัชนีท่ีศึกษำ
จ ำนวน 13 ดชันี แสดงดงัตำรำงท่ี 4.5  
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ตำรำงท่ี  4.5  เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคุณภำพน ้ำกบัมำตรฐำนน ้ำผิวดิน 

ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 
ผลวิเครำะห์ ค่ำเฉลีย่ เกณฑก์ ำหนดสูงสุด ตำมกำร

แบ่งประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำร
ใชป้ระโยชนป์ระเภทท่ี 3 ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว 

1.อุณหภูมิ 0C 31 32 27 ไม่สูงกว่ำธรรมชำติเกิน 3 oC 

2. ควำมเป็นกรดด่ำง - 7.6 8.0 7.1 5.0-9.0 
3. ออกซิเจนละลำย (P20) mg/L 6.1 2.5 3.5 ต ่ำสุด 4.0 
4. บีโอดี (P80) mg/L 5.2 7.1 4.6 สูงสุด 2.0 
5. ไนเตรตในหน่วย mg/L 0.2 0.8 0.3 5.0 
     ไนโตรเจน      
6.แอมโมเนียในหน่วย mg/L 0.03 0.17 0.0 0.5 
   ไนโตรเจน      
7.โลหะหนกั      
    7.1 ทองแดง mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.1 
    7.2 แมงกำนีส mg/L 0.017 0.057 0.017 1.0 
    7.3 สังกะสี mg/L 0.010 <0.005 0.014 1.0 
    7.4 แคดเมียม mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.05, 0.005 
    7.5โครเมียมชนิด mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.05 
          เฮกซำวำเลนท ์    
    7.6 ตะกัว่ mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.05 
   7.7 สำรหนู mg/L <0.005 0.006 <0.005 0.01 

 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคุณภำพน ้ำตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผิวดิน (ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำในแหล่งน ้ ำผิวดิน)  
ตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ ำตำมกำรใชป้ระโยชน์ ประเภทท่ี 3 แหล่งน ้ ำท่ีไดรั้บน ้ ำทิ้งจำกกิจกรรม
บำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ  (1)  กำรอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือโรค
ตำมปกติและผำ่นกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำทัว่ไปก่อน (2) กำรเกษตร จ ำนวน 13 ดชันี ดงัน้ี  
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1) ออกซิเจนละลำย ฤดูฝน 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูหนำว 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตรไม่เป็นไป
ตำมเกณฑก์ ำหนดสูงสุด ตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำรใชป้ระโยชน์ประเภทท่ี 3  

2) บีโอดี ฤดูร้อน 5.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูฝน 7.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูหนำว 4.6 มิลลิกรัม
ต่อลิตรทั้งสำมฤดูไม่เป็นไปตำมเกณฑต์ำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำรใชป้ระโยชน์ประเภทท่ี 3  

3) ส่วน 11 ดชันี  ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ควำมเป็นกรดด่ำง ไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน แอมโมเนียใน
หน่วยไนโตรเจน และโลหะหนกั ( ทองแดง แมงกำนีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียมชนิดเฮกซำวำเลนท ์
ตะกัว่ และสำรหนู) ทั้งสำมฤดูเป็นไปตำมเกณฑก์ำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ำประเภทท่ี 3 

ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคุณภำพน ้ำกบัมำตรฐำนน ้ำผิวดิน แสดงดงัตำรำงท่ี 4.6 
ตำรำงท่ี  4.6  ประเมินค่ำเฉล่ียคุณภำพน ้ำกบัมำตรฐำนน ้ำผิวดิน 

ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 
ผลวิเครำะห์ ค่ำเฉลีย่ เกณฑก์ ำหนดสูงสุด ตำมกำร

แบ่งประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำร
ใชป้ระโยชนป์ระเภทท่ี 3 ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว 

1.อุณหภูมิ 0C / / / ไม่สูงกว่ำธรรมชำติเกิน 3 oC 

2. ควำมเป็นกรดด่ำง - / / / 5.0-9.0 
3. ออกซิเจนละลำย (P20) mg/L / X X ต ่ำสุด 4.0 
4. บีโอดี (P80) mg/L X X X สูงสุด 2.0 
5. ไนเตรตในหน่วย mg/L / / / 5.0 
     ไนโตรเจน      
6.แอมโมเนียในหน่วย mg/L / / / 0.5 
   ไนโตรเจน      
7.โลหะหนกั      
    7.1 ทองแดง mg/L / / / 0.1 
    7.2 แมงกำนีส mg/L / / / 1.0 
    7.3 สังกะสี mg/L / / / 1.0 
    7.4 แคดเมียม mg/L / / / 0.05, 0.005 
    7.5โครเมียมชนิด mg/L / / / 0.05 
          เฮกซำวำเลนท ์    
    7.6 ตะกัว่ mg/L / / / 0.05 
   7.7 สำรหนู mg/L / / / 0.01 
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/  หมำยถึง เป็นไปตำมเกณฑก์ ำหนด 
X หมำยถึง ไม่เป็นไปตำมเกณฑก์ ำหนด 

ผลกำรประเมินเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคุณภำพน ้ ำกับมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำในแหล่งน ้ ำผิวดิน  
(ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติั 
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำในแหล่งน ้ ำ
ผิวดิน) ตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ ำตำมกำรใช้ประโยชน์ ประเภทท่ี 3 พบว่ำ โลหะหนักทั้งหมด  
8 ดชันีเป็นไปตำมเกณฑ์กำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ ำตำมกำรใช้ประโยชน์ประเภทท่ี 3 ส่วนออกซิเจน
ละลำย และ บีโอดี ไม่เป็นไปตำมเกณฑก์ำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำรใชป้ระโยชน์ประเภทท่ี 3  

4.3  ผลกำรศึกษำด้ำนปริมำณโลหะหนักท่ีมีได้น ้ำชลประทำน 
 ผลกำรศึกษำดำ้นปริมำณโลหะหนกัท่ีมีไดน้ ้ำชลประทำน ดชันีท่ีศึกษำจ ำนวน 8 ดชันี แสดงดงั
ตำรำงท่ี 4.7  
ตำรำงท่ี  4.7  เปรียบเทียบเฉล่ียปริมำณโลหะหนกักบัควำมเขม้ขน้สูงสุดท่ีมีไดใ้นน ้ำชลประทำน 

ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 
ผลวิเครำะห์ ค่ำเฉลีย่ เกณฑ์มำตรฐำน

ควำมเข้มข้นท่ี
สูงสุด 

ปัญหำในกำร
ชลประทำน 

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนำว 

1. สำรหนู (As) mg/L <0.005 0.006 <0.005 0.10 ไม่มี 
2. ตะกัว่ (Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 5.0 ไม่มี 
3.โครเมียม (Cr) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.10 ไม่มี 
4. แคดเมียม (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.01 ไม่มี 
5. เหลก็ (Fe) mg/L 0.112 0.211 0.012 5.0 ไม่มี 
6. แมงกำนีส (Mn) mg/L 0.017 0.057 0.017 0.20 ไม่มี 
7. ทองแดง (Cu) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.20 ไม่มี 
8. (Zn) mg/L 0.010 <0.005 0.014 2.0 ไม่มี 

ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียปริมำณโลหะหนกักบัควำมเขม้ขน้สูงสุดท่ีมีไดใ้นน ้ำชลประทำน 
ตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ำเพื่อกำรเกษตรขององคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food 
and Agriculture Organization of United Nations (FAO) อำ้งอิงจำก Ayers and Westcot, 1994) พบวำ่ 
ปริมำณโลหะหนกั ไดแ้ก่ สำรหนู ตะกัว่ โครเมียม แคดเมียม เหลก็ แมงกำนีส ทองแดง และสังกะสี  
ไม่เกินเกณฑค์วำมเขม้ขน้สูงสุดท่ีมีไดใ้นน ้ำชลประทำน 



 

บทที่ 5 

สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

กำรศึกษำปริมำณโลหะหนกัในน ้ำและประเมินคุณภำพน ้ ำของอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทร 
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปริมำณโลหะหนักและประเมิน
คุณภำพน ้ ำ ตำมวตัถุประสงค์กำรใช้น ้ ำ และกำรชลประทำน น ำไปสู่กำรบริหำรจดักำรน ้ ำ และสร้ำง
ฐำนขอ้มูลคุณภำพน ้ ำ รวมไปถึงหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งใช้เพื่อเสนอแนวทำงกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนั พฒันำ
ปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรคุณภำพน ้ำ  

5.1  สรุปผลกำรศึกษำ 
จำกกำรศึกษำปริมำณโลหะหนักทั้งหมด 8 ดชันี คือ ทองแดง (Cu) แมงกำนีส (Mn) สังกะสี 

(Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) เหล็ก (Fe) ตะกัว่ (Pb) และสำรหนู (As)  และดชันีพื้นฐำน 7 ดชันี 
คือ อุณหภูมิ ควำมเป็นกรดด่ำง ของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลำย บีโอดี ไนเตรตในหน่วย  
ไนโตรเจน และ แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำไดด้งัน้ี 

5.1.1  คุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ำ  
5.1.1.1 ปริมำณโลหะหนกัทั้งหมด 5 ดชันี เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสม

ต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ ตำมเอกสำรวิชำกำร เกณฑค์ุณภำพน ้ำเพื่อกำรคุม้ครองทรัพยำกรสัตวน์ ้ ำจืด 
สถำบนัประมงน ้ำจืดแห่งชำติฉบบัท่ี 75 (พ.ศ. 2530) พบวำ่ แคดเมียม < 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง 
และตะกัว่ <0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร เหล็กฤดูฝน สูงกว่ำฤดูร้อน และฤดูหนำว   0.211, 0.112 และ 0.012 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ สังกะสีฤดูหนำวสูงกว่ำฤดูร้อน และฤดูฝน 0.014 , 0.010 และ  <0.005 
มิล ลิก รัมต่อลิตร ตำมล ำดับ  แสดงให้ เ ห็นว่ำคุณภำพน ้ ำ อ่ำง เก็บน ้ ำคลองหลวงรัชชโลทร  
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริมีปริมำณโลหะหนักท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ ำ เพื่อ 
กำรคุม้ครองทรัพยำกรสัตวน์ ้ำจืด  

5.1.1.2  ดชันีอ่ืนๆ 5 ดชันี คือ อุณหภูมิ ควำมเป็นกรดด่ำง ของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลำย 
และ แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน พบว่ำ อุณหภูมิ ควำมเป็นกรดด่ำง และออกซิเจนละลำย เป็นไป
ตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ ำ ส่วน สำรแขวนลอยไม่เป็นไป
ตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ ำในฤดูฝน อำจเพรำะน ้ำฝนชะฝุ่ น
ในบรรยำกำศ ชะดิน ตะกอนดิน สำรอินทรียว์ตัถุ แร่ธำตุต่ำงๆ จำกพื้นท่ีท ำกำรเกษตร ชุมชนท่ีอยู่อำศยั 
ไหลลงอ่ำงดว้ย ท ำใหส้ำรแขวนลอยในฤดูฝนเกินเกณฑค์ุณภำพน ้ำมำตรฐำนท่ีเหมำะสม และสูง
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กวำ่ฤดูอ่ืนๆ โดยเฉพำะจุดเก็บตวัอย่ำงท่ี 4 ทำงน ้ำเขำ้ฝ่ังหนองชุมเห็ด และจุดเก็บตวัอยำ่งท่ี 5 ทำงน ้ำเขำ้
ฝ่ังคลองหลวง เกิน กว่ำ 18 เท่ำ (เกณฑ์มำตรฐำนสำรแขวนลอยควำมเขม้ขน้ท่ีสูงสุด 25 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) ดังนั้นจึงควรมีกำรเฝ้ำระวงักำรเพำะเล้ียงสัตว์น ้ ำในฤดูฝน  เน่ืองจำกผลของสำรแขวนลอย  
จะขดัขวำงไม่ให้แสงส่องลงไปไดลึ้ก ท ำให้ลดปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์แสงของพืช โดยเฉพำะแพลงก์
ตอนพืช ท ำให้แหล่งอำหำรตำมธรรมชำติของสัตว์ลงลด  ถ้ำสำรแขวนลอยมีในระดับสูงจะส่งผล
โดยตรงต่อสัตวน์ ้ ำโดยจะเขำ้ไปอุดช่องเหงือกท ำใหก้ำรหำยใจติดขดัและกำรเจริญเติบโตชำ้ลงกว่ำปกติ 
กำรฟักเป็นตวัของไข่และกำรเจริญเติบโตหยดุชะงกัและลดควำมตำ้นทำนของโรคต่ำงๆนอกจำกน้ียงัมี
ผลต่อปริมำณกำรละลำยของออกซิเจนในน ้ ำดว้ย นอกจำกน้ีปริมำณแอมโมเนียไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
ท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ ำในฤดูฝน 8 เท่ำ (เกณฑ์มำตรฐำนแอมโมเนียควำมเขม้ขน้ท่ี
สูงสุด 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ฤดูร้อนเกินมำตรฐำนเล็กน้อย แอมโมเนียจ ำนวนมำกเกิดจำกขบวนกำร 
Deamination ของสำรประกอบท่ีมีอินทรียส์ำรไนโตรเจนและจำกกำรไฮโดรไลซีสของยูเรีย  ผลของ
แอมโมเนียต่อสัตวน์ ้ ำท่ีรู้กนัทัว่ไปส่วนมำกคือ ท ำให้สัตวน์ ้ ำกินอำหำรลดลง ลดกำรเจริญเติบโต หรือ
ลดควำมสำมำรถดำ้นภูมิคุม้กนัของสัตวน์ ้ำ 

5.1.2  คุณภำพน ้ำตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ้ำตำมกำรใช้ประโยชน์   
          5.1.2.1  ปริมำณโลหะหนกัทั้งหมด 7 ดชันี มีค่ำไม่เกินมำตรฐำนตำมท่ีกรมควบคุมมลพิษ

ก ำหนด (ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้ม แห่งชำติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพน ้ ำในแหล่งน ้ ำผิวดิน ประเภทท่ี 3) โดยมีปริมำณแคดเมียม < 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมำณ
ทองแดง โครเมียมเฮกซำวำเลนท ์และตะกัว่ < 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมำณแมงกำนีสในฤดูฝนสูง
กว่ำฤดูร้อน และฤดูหนำวมีค่ำ 0.057, 0.017 และ 0.017 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดบั ปริมำณสังกะสีใน
ฤดูหนำว มีค่ำสูงกว่ำฤดูร้อน และฤดูฝนมีค่ำ 0.014 , 0.010 และ <0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ 
ปริมำณสำรหนูในฤดูฝนสูงกวำ่ฤดูร้อน และฤดูหนำว มีค่ำ 0.006, <0.005 และ <0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตำมล ำดบั แสดงใหเ้ห็นวำ่แหล่งน ้ำบริเวณอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวงรัชชโลทร อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
มีปริมำณโลหะหนักท่ีมีควำมปลอดภยัหำกประชำชนจะน ำมำให้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคได้ใน
ชีวิตประจ ำวนั อย่ำงไรก็ตำมกำรหำกมีกำรน ำน ้ ำดงักล่ำวมำใชใ้นกำรบริโภคจะตอ้งผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือโรค
ตำมปกติก่อน และสำมำรถน ำไปใชเ้พื่อกำรเกษตร นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรอุตสำหกรรมได้
อีกดว้ย เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำตำมโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก หรือ 
EEC (Eastern Economic Corridor Development) 
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5.1.3  คุณภำพน ้ำด้ำนกำรชลประทำน ปริมำณโลหะหนกัท่ีมีไดน้ ้ ำชลประทำน ปริมำณโลหะ
หนกัทั้งหมด 8 ดชันี ไดแ้ก่ สำรหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกำนีส ตะกัว่ และสังกะสี 
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมเขม้ขน้สูงสุดท่ีมีไดใ้นน ้ ำชลประทำนขององค์กำรอำหำรและเกษตร
แห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO)) อำ้งอิงจำก Ayers 
and Westcot, 1994 สำมำรถน ำน ้ำไปใชเ้พำะปลูกทำงกำรเกษตรได ้

5.2  อภิปรำยผล 
 จำกผลกำรศึกษำปริมำณโลหะหนักและประเมินผลคุณภำพน ้ ำของอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวง 
รัชชโลทรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2563 สำมำรถอภิปรำยผลกำรศึกษำคร้ังน้ี ไดด้งัน้ี 

5.2.1 ปริมำณโลหะหนักในอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวงรัชชโลทรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดั
ชลบุรีมีคุณภำพท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนของแหล่งน ้ ำผิวดินสอดคลอ้งกบัรำยงำนติดตำมกำรปฏิบติังำน
ตำมแผนปฏิบติักำรป้องกันแกไ้ข และแผนติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Impact Mitigation Plan : EIMP) โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวงรัชชโลทรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
จงัหวดัชลบุรี ปีงบประมำณ 2560 ฉบบัท่ี 2 (ธนัวำคม) ซ่ึงพบว่ำ เหล็ก นิเกิล ตะกัว่  สังกะสี โครเมียม 
ทองแดง มีค่ำต ่ำและอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ียอมรับใหมี้ในแหล่งน ้ำไดซ่ึ้งค่ำดงักล่ำวท่ีตรวจวดัไดแ้สดง
วำ่ไม่มีกำรปนเป้ือนของโลหะหนกัจำกแหล่งใด ๆ ทั้งในสภำพธรรมชำติและท่ีมนุษยส์ร้ำงขึ้น สำมำรถ
น ำมำใช้เพื่อ กำรอุปโภคและบริโภค และกำรเกษตร รวมทั้งยงัเป็นแหล่งน ้ ำส ำหรับอุตสำหกรรมได้ 
และเพื่อกำรชลประทำน อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรน ้ ำดงักล่ำวมำใชใ้นกำรบริโภคจะตอ้งผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ
โรคตำมปกติก่อน ส ำหรับผลกำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นเพียงผลกำรวิเครำะห์ท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำในระยะเวลำ
เพียงหน่ึงปีเท่ำนั้น ดังนั้นหำก ตอ้งกำรขอ้มูลกำรวิเครำะห์ท่ีถูกต้องมำกขึ้นควรท ำกำรวิเครำะห์ใน
ระยะเวลำ และจ ำนวนตวัอยำ่งท่ีเพิ่มมำกขึ้น เพื่อกำรวิเครำะห์ผลมีควำมถูกตอ้งยิง่ขึ้น 

5.2.2 คุณลกัษณะทำงเคมี ในฤดูฝน (กนัยำยน) พบวำ่ ออกซิเจนละลำย และบีโอดีไม่เป็นไป
ตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดิน โดยออกซิเจนละลำยมีปริมำณ 2.55 มิลลิกรัมต่อลิตร และบีโอดีมี
ปริมำณ 7.57 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรำยงำนติดตำมกำรปฏิบติังำนตำมแผนปฏิบติักำร
ป้องกนัแกไ้ข และแผนติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Mitigation 
Plan : EIMP) โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำคลองหลวง รัชชโลทร อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี 
ปีงบประมำณ 2560 ฉบบัท่ี 2 (ธนัวำคม) พบวำ่ ออกซิเจนละลำยมีปริมำณ 2.24 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
บีโอดีมีปริมำณ 4.98 มิลลิกรัมต่อลิตรจดัเป็นแหล่งน ้ำผิวดินประเภทท่ี 4 และแหล่งน ้ำผิวดินประเภทท่ี 5 
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ตำมล ำดบั มีแนวโนม้คุณภำพน ้ำเปล่ียนแปลงไปในทำงลบ แสดงวำ่มีกำรปนเป้ือนควำมสกปรกจำก
แหล่งต่ำงๆ สะสมในอ่ำงเก็บน ้ำเพิ่มขึ้น ทั้งในสภำพธรรมชำติและท่ีมนุษยส์ร้ำงขึ้น 

5.2.3 คุณลกัษณะทำงเคมี ในฤดูร้อน (มีนำคม) พบวำ่ ออกซิเจนละลำยมีปริมำณ  6.08 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำผิวดินประเภทท่ี 2 คุณภำพน ้ำเหมำะต่อกำรด ำรงชีวิตของ
สัตวน์ ้ ำสอดคลอ้งกบัรำยงำนติดตำมกำรปฏิบติังำนตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัแกไ้ข และแผนติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Mitigation Plan : EIMP) โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำ
คลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวดัชลบุรี ปีงบประมำณ 2560 ฉบับท่ี 2 
(ธันวำคม) ซ่ึงพบว่ำ ออกซิเจนละลำยมีปริมำณ 7.90 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วน บีโอดีมีปริมำณ 5.60 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ ำผิวดิน สอดคลอ้งกบัรำยงำนติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไข และแผนติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Mitigation Plan : EIMP) โครงกำรอ่ำง เก็บน ้ ำคลองหลวง  รัชชโลทร  
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัชลบุรี ปีงบประมำณ 2560 ฉบบัท่ี 2 (ธันวำคม) พบว่ำ บีโอดีมี
ปริมำณ 2.60 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นแหล่งน ้ ำผิวดินประเภทท่ี 4 และแหล่งน ้ ำผิวดินประเภทท่ี 5 
ตำมล ำดบั มีแนวโน้มคุณภำพน ้ ำเปล่ียนแปลงไปในทำงลบ แสดงว่ำมีกำรปนเป้ือนควำมสกปรกจำก
แหล่งต่ำงๆ สะสมในอ่ำงเก็บน ้ำเพิ่มขึ้น ทั้งในสภำพธรรมชำติและท่ีมนุษยส์ร้ำงขึ้น 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 กำรศึกษำคร้ังน้ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งสำมำรถใช้เป็นขอ้มูลเฝ้ำระวงั ป้องกนั และแกไ้ข
คุณภำพน ้ ำ และบริหำรจดักำรกำรใช้น ้ ำได ้เพื่อให้ทรำบถึงสำเหตุท่ีคุณภำพน ้ ำในบำงพำรำมิเตอร์มีผล
ในทำงลบมำกขึ้น 
 5.3.2 เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัในกำรศึกษำคร้ังน้ี จ ำนวนตวัอย่ำง และช่วงเวลำท่ีเก็บในแต่ละเดือน
ต่ำงกนั ระดบัน ้ ำในแต่ฤดูต่ำงกนั ควรมีกำรวำงแผนกำรเก็บขอ้มูลจ ำนวนตวัอย่ำง และควรประเมินแต่
ละจุดเพื่อใหผ้ลวิเครำะห์เฉล่ียไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั 
 5.3.3 ควรมีกำรพิจำรณำปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงคุณภำพน ้ ำ ในพื้นท่ีไดแ้ก่ 
ปริมำณน ้ ำฝน สภำพภูมิอำกำศ กำรระบำยน ้ ำจำกอ่ำงเก็บน ้ ำคลองหลวงรัชชโลทร กิจกรรมกำรใช้
ประโยชน์บริเวณพื้นท่ีรอบอ่ำงเก็บน ้ำ  
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ภำคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ภำคผนวก ก 
มำตรฐำนคุณภำพน ้ำ 

ตำรำงผนวกท่ี  ก.1  ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผิวดิน 
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หมำยเหตุ:   

1/   ก ำหนดค่ำมำตรฐำนเฉพำะในแหล่งน ้ำประเภทท่ี 2-4 ส ำหรับแหล่งน ้ำประเภทท่ี 1ให้เป็นไปตำมธรรมชำติและแหล่งน ้ำ  

      ประเภทท่ี 5 ไม่ก ำหนดค่ำ 

 2/   ค่ำ DO เป็นเกณฑม์ำตรฐำนต ่ำสุด 

 ธ   เป็นไปตำมธรรมชำติ 

 ธ1ไมมี่วตัถุหรือส่ิงของท่ีเกิดจำกกำรกระท ำของมนุษยซ่ึ์งจะท ำให้สี กล่ิน และรสของน ้ำเปล่ียนไปตำมธรรมชำติ 

 ธ2 อุณหภูมิของน ้ำจะตอ้งไม่สูงกว่ำอุณหภูมิตำมธรรมชำติเกิน 3 องศำเซลเซียส 

 (*) น ้ำท่ีมีควำมกระดำ้งในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกวำ่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (**) น ้ำท่ีมีควำมกระดำ้งในรูปของ CaCO3 เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 P20 ค่ำเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 20 จำกจ ำนวนตวัอยำ่งน ้ำทั้งหมดท่ีเก็บมำตรวจสอบอยำ่งตอ่เน่ือง 

 P80 ค่ำเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 80 จำกจ ำนวนตวัอยำ่งน ้ำทั้งหมดท่ีเก็บมำตรวจสอบอยำ่งตอ่เน่ือง 
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ตำรำงผนวกท่ี  ก.2  ก ำหนดประเภทคุณภำพน ้ำผิวดิน 

ประเภทคุณภาพน ้า กำรใช้ประโยชน์ 
ประเภทท่ี 1 แหล่งน ้ำท่ีมีคุณภำพน ้ำมีสภำพตำมธรรมชำติโดยปรำศจำกน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมทุก

ประเภท 
และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 
       (1)   กำรอุปโภคบริโภคโดยตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติก่อน 
       (2)   กำรขยำยพนัธ์ุตำมธรรมชำติของส่ิงมีชีวิตระดบัพ้ืนฐำน 
       (3)   กำรอนุรักษร์ะบบนิเวศน์ของแหลง่น ้ำ 

ประเภทท่ี 2 แหล่งน ้ำท่ีไดรั้บน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 
       (1)   กำรอุปโภคบริโภคโดยตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติก่อน และผำ่น  
              กระบวนกำรปรับปรุงคณุภำพน ้ำทัว่ไปก่อน 
       (2)   กำรอนุรักษสั์ตวน์ ้ำ 
       (3)   กำรประมง 
       (4)   กำรว่ำยน ้ำและกีฬำทำงน ้ำ 

ประเภทท่ี 3 แหล่งน ้ำท่ีไดรั้บน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 
       (1)   กำรอุปโภคบริโภคโดยตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติและผำ่นกระบวนกำร 
              ปรับปรุงคุณภำพน ้ำทัว่ไปก่อน 
       (2)   กำรเกษตร 

ประเภทท่ี 4 แหล่งน ้ำท่ีไดรั้บน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 
       (1)  กำรอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือโรคตำมปกติ และผำ่น   
              กระบวนกำรปรับปรุงคณุภำพน ้ำเป็นพเิศษก่อน 
       (2)  กำรอุตสำหกรรม 

ประเภทท่ี 5 แหล่งน ้ำท่ีไดรั้บน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อกำร
คมนำคม 

ท่ีมำ     :   ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ลงวนัท่ี 20 มกรำคม 2537 เร่ือง ก ำหนด 

                มำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผิวดิน. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 111 ตอนท่ี 16 ง ,วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ2์537. 
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ตำรำงผนวกท่ี  ก.3  เกณฑค์ุณภำพน ้ำบำงประกำรท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ำ  

ล ำดับ ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 
ระดับควำม
เข้มข้นที่
เหมำะสม 

หมำยเหตุ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

อุณหภูมิ (Temperature) 
 
ควำมเป็นกรด - ด่ำง (pH) 
 
ออกซิเจนละลำย (DO) 
 
คำร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 
 
ควำมขุ่น (Turbidity) 
- ควำมโปร่งใส (Transparency) 
- สำรแขวนลอย (Suspended 
Solids)  

oC 
 
- 
 

mg/l 
 

mg/l 
 
 

cm 
mg/l 

23-32 
 

5-9 
 

ไม่ต ่ำกว่ำ 3 
 

ไม่สูงเกินกว่ำ 30 
 
 

30-60 
ไม่ควรเกิน 25 

โดยมีกำรเปล่ียนแปลงตำม
ธรรมชำติ และไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว โดยมี
กำรเปล่ียนในรอบวนัไมค่วร  
เกินกว่ำ 2.0 หน่วย  
               -  
มีออกซิเจนละลำยอยูอ่ยำ่ง
เพียงพอ  
 
วดัดว้ย Secchi disc  

ท่ีมำ   :  เอกสำรวิชำกำร เกณฑค์ุณภำพน ้ำเพื่อกำรคุม้ครองทรัพยำกรสัตวน์ ้ำจืด, สถำบนัประมงน ้ำจืดแห่งชำติ 

            ฉบบัที่ 75 (พ.ศ. 2530 ปัจจุบนัสถำบนัฯ เปล่ียนเป็น ส ำนกัวิจยัและพฒันำประมงน ้ำจืด สังกดักรมประมง 
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ตำรำงผนวกท่ี  ก.4  ระดบัควำมเขม้ขน้สูงสุดของสำรพิษท่ียินยอมให้มีอยูใ่นน ้ำไดโ้ดยไมเ่ป็นอนัตรำยต่อสัตวน์ ้ำ 

ล ำดับ ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 
ระดับควำมเข้มข้นที่

เหมำะสม 
หมำยเหตุ 

1. 
 
 
 
 

 
 
2. 
 

 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
7. 
8. 

 
 

9. 

 โลหะหนกั 
-  แคดเมียม (Cd) 
-  ทองแดง (Cu) 
-  ตะกัว่ (Pb) 
-  ปรอท (Hg) 
 -  เหลก็ (Fe) 
 -  สังกะสี (Zn) 
สำรพิษกลุ่ม Organochlorine 
-  DDT 
-  Dieldrin 
-  Endrin 
-  Heptachlor 
สำรพิษกลุ่ม Organophosphate 
 - Fenitrothion 
 - Malathion 
 - Methyl parathion 
 - Parathion 
สำรพิษกลุ่ม Carbamate 
 - Carbaryl 
 - Carbofuran 
สำรเคมีก ำจดัวชัพืช (Herbicide) 
 - Glyphosate 
 - Paraquat 
 - Propanil 
 - 2, 4-D 
แอมโมเนีย (NH3-N) 
คลอรีน (Chlorine) 
สำรซกัฟอก (Detergent) 
 - Soft detergent 
 - Hard detergent 
ซลัไฟด ์(Sulfides) 
 

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
mg/l 
mg/l 

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
0.001 
0.02 
0.05 

0.0005 
0.3 
0.1 

 
0.5 x 10-3 
0.2 x 10-3 

0.01 x 10-3 

0.4 x 10-3 

 
0.06 
0.02 
0.2 

0.04 
 

0.01 
0.008 

 
4.8 
0.5 
0.5 

45.0 
0.02 
0.005 

 
0.3 
0.5 
0.2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คิดในรูปของ un-ionized ammonia 
คิดในรูปของ total residual chlorine 
คิดในรูปของสำรลดแรงตึงผิว 
(Surfactant) 
 
คิดในรูปของ undissociated hydrogen 
sulfide  

ท่ีมำ      :      เอกสำรวิชำกำร เกณฑค์ุณภำพน ้ ำเพื่อกำรคุม้ครองทรัพยำกรสัตวน์ ้ำจืด, สถำบนัประมงน ้ำจืดแห่งชำติฉบบัท่ี 75 (พ.ศ. 2530) 

                    ปัจจุบนัสถำบนัฯ เปลี่ยนเป็น ส ำนกัวิจยัและพฒันำประมงน ้ ำจืด สังกดักรมประมง 
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ตำรำงผนวกท่ี  ก.5  ควำมเขม้ขน้สูงสุดของธำตุต่ำงๆ ท่ีมีไดใ้นน ้ำชลประทำน 1 

ชนิดของธำต ุ
ควำมเขม้ขน้สูงสุดที่มีได้ 2 

(มก./ล.) 
หมำยเหต ุ

Al 
(อลูมิเนียม) 

5.0 
ไม่เกิดผลผลิตหำกดินมคีวำมเป็นกรด (pH<5.5) ร่วมดว้ย แต่ตกตะกอนไดใ้นดินท่ีมคีวำมเป็นด่ำงสูง
กว่ำ (pH>7.0) และหยดุย ั้งควำมเป็นพษิได ้

As 
(สำรหนู) 

0.10 
มีควำมเป็นพิษในช่วงกวำ้งโดยเป็นพษิต่อหญำ้ซูดำนเมื่อมีควำมเขม้ขน้สูงถึง 12 มก./ล. และท่ีควำม
เขม้ขน้ต ่ำกว่ำ 0.05 มก./ล. สำมำรถเป็นพิษต่อขำ้วได ้

Be 
(เบอริลเลียม) 

0.10 
มีควำมเป็นพิษในช่วงกวำ้ง โดยเป็นพิษต่อผกัเคลหรือคะนำ้ใบหยิกเมื่อมีควำมเขม้ขน้สูงถึง 5 มก./ล. 
และท่ีควำมเขม้ขน้ 0.5 มก./ล. สำมำรถเป็นพิษต่อถัว่แขกหรือถัว่พุม่ได ้

Cd 
(แคดเมยีม) 0.01 

เป็นพิษต่อถัว่ หวับีท และหวัเทอร์นิพ ท่ีควำมเขม้ขน้ 0.1 มก./ล. (ในกำรทดสอบกบัสำรละลำยธำตุ
อำหำร) หำกควำมเขม้ขน้สูงกว่ำค่ำท่ีแนะน ำในตำรำง จะมีกำรสะสมในพืชและดินจนถึงระดบัท่ีอำจ
เป็นอนัตรำยต่อมนุษยไ์ด ้

Co 
(โคบอลต)์ 

0.05 
เป็นพิษต่อมะเขือเทศท่ีควำมเขม้ขน้ 0.1 มก./ล. (ในกำรทดสอบกบัสำรละลำยธำตุอำหำร) และมี
แนวโนม้ท่ีจะไม่เป็นอนัตรำยเมื่อดินมคีวำมเป็นกลำงและด่ำง 

Cr 
(โครเมียม) 

0.10 
ไม่มีกำรบนัทึกว่ำเป็นธำตุอำหำรจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ค่ำท่ีแนะน ำในตำรำงเป็นค่ำท่ีไม่
มีบ่งบอกถึงควำมเป็นพิษ 

Cu 
(ทองแดง) 

0.20 
เป็นพิษต่อพืชหลำยชนิดที่ระดบัควำมเขม้ขน้ 0.1-1.0 มก./ล. (ในกำรทดสอบกบัสำรละลำยธำตุ
อำหำร) 

F 
(ฟลูออไรด)์ 

1.0 
ไม่มคีวำมเป็นพิษในดินท่ีมคีวำมเป็นกลำงและด่ำง 

Fe 
(เหล็ก) 5.0 

ไม่มคีวำมเป็นพิษต่อพืชในดินท่ีมีอำกำศ แต่มีส่วนท ำให้ดินมคีวำมเป็นกรด และท ำให้เกิดกำร
สูญเสียรูปของฟอสฟอรัสและโมลิบดินมัท่ีพืชน ำไปใชไ้ดง้่ำยออกไป หำกมีกำรให้น ้ำแบบฉีดฝอยก็
จะท ำให้มีครำบเกิดขึ้นท่ีพืช อุปกรณ์ต่ำงๆ และอำคำรได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

 

 

ตำรำงผนวกท่ี  ก.5  ควำมเขม้ขน้สูงสุดของธำตุต่ำงๆ ท่ีมีไดใ้นน ้ำชลประทำน 1(ต่อ)  

ชนิดของธำต ุ
ควำมเขม้ขน้สูงสุดที่มี

ได้ 2 (มก./ล.) 
หมำยเหต ุ

Li 
(ลิเทียม) 

2.5 
เป็นพิษรุนแรงในพืชส่วนใหญ่ท่ีระดบัควำมเขม้ขน้ 5 มก./ล. (สำมำรถกระจำยในดินได)้ ส่วนพืชตระกูลมะกรูด
และมะนำว จะไดรั้บพิษท่ีควำมเขม้ขน้ต ่ำ (0.075 มก./ล.) โดยมีปฏิกิริยำคลำ้ยกบัโบรอน 

Mn 
(แมงกำนีส) 

0.20 
มีควำมเป็นพิษต่อพืชหลำยชนิดท่ีควำมเขม้ขน้ตั้งแต่ระดบัเล็กนอ้ย จนถึงระดบัควำมเขม้ขน้ท่ีไม่สูงมำกนกั (0.1-3 
มก./ล.) แต่จะเป็นพิษในดินท่ีมคีวำมเป็นกรดเท่ำนั้น 

Mo 
(โมลิบดินมั) 

0.01 
ไม่เป็นพิษต่อพืชเมื่ออยูใ่นดินและน ้ำ แต่สำมำรถเป็นอนัตรำยต่อสัตวไ์ด ้เมื่ออำหำรส ำหรับสัตวป์ลูกลงในดินท่ีมี
ควำมเขม้ขน้ของโมลิบดินมัท่ีพืชน ำไปใชไ้ดง้่ำยสูง 

Ni 
(นิเกิล) 

0.20 
เป็นพิษต่อพืชหลำยชนิดท่ีระดบัควำมเขม้ขน้ 0.5 ถึง 1.0 มก./ล. แต่ควำมเป็นพษิลดลงในน ้ำท่ีมี pH เป็นกลำงหรือ
ด่ำง 

Pb 
(ตะกัว่) 

5.0 สำมำรถยบัย ั้งกำรเจริญเติบโตของเซลลพ์ืชไดเ้มื่อมีระดบัควำมเขม้ขน้ท่ีสูงมำก 

Se 
(เซเลเนียม) 

0.02 
เป็นพิษต่อพืชไดท่ี้ควำมเขม้ขน้ 0.025 มก./ล. และเป็นพิษต่อสัตวเ์มื่ออำหำรส ำหรับสัตวป์ลูกลงในดินท่ีถูกเติมดว้ย
เซเลเนียมสูง ธำตุเซเลเนียมมีควำมจ ำเป็นส ำหรับสัตวใ์นระดบัท่ีต ่ำมำก 

V 
(วำนำเดียมเ) 

0.10 เป็นพิษต่อพืชหลำยชนิดที่ระดบัควำมเขม้ขน้ต ่ำๆ 

Zn 
(สังกะสี) 

2.0 
เป็นพิษต่อพืชหลำยชนิดในช่วงกวำ้ง แตค่วำมเป็นพิษลดลงเมื่อ pH ของน ้ำ >6.0 และดินมีลกัษณะเป็นเม็ดละเอียด
หรือเป็นชนิดดินอินทรีย ์

1 มำตรฐำนคุณภำพน ้ำเพ่ือกำรเกษตร ตำม Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) อำ้งอิงจำก 

Ayers and Westcot, 1994   
2 ค่ำท่ีแนะน ำในตำรำงถูกน ำไปใชก้บัพ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทำนท่ีมีประสิทธิภำพโดยมีอตัรำกำรใหน้ ้ำเป็น 10,000 m3 

per hectare per year  และควรปรับค่ำแนะน ำให้ลดลงเม่ืออตัรำกำรให้น ้ำมำกกว่ำ 10,000 m3 per hectare per year หำก

อตัรำกำรให้น ้ำนอ้ยกว่ำ 10,000 m3 per hectare per year ไม่ตอ้งปรับค่ำ โดยสำมำรถน ำไปใชไ้ดก้บัพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงท่ี

มีกำรให้น ้ำอยำ่งต่อเน่ือง 
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