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คุณภาพนํา้ผวิดนิบริเวณรอบนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

อณัธิกา เสง่ียมใจ 

 

 

บทคัดย่อ 

คุณภาพนํ้ าผิวดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อําเภออุทัยและอําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา จากคลองหนองไมซุ้ง คลองกุ่มหรือคลองโคกมะยม คลองช่องสะเดาและคลองโพธ์ิ จาํนวน 10 จุด

เก็บตวัอยา่ง ในเดือนเมษายน เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม โดยวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ   

ซ่ึ งป ระกอบ ด้วย ความ เป็ น กรด -ด่ าง อุณ ห ภูมิ  (องศาเซลเซียส) ป ริมาณ ออ กซิ เจน ละลายนํ้ า  (ม ก./ล .)                      

ปริมาณความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี (มก./ล.) แอมโมเนียไนโตรเจน (มก./ล.) ไนเตรทไนโตรเจน (มก./ล.) 

แมงกานีส (มก./ล.) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 มล.) และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 มล.) ผลการวจิยั

พบวา่ ค่าดชันีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นช่วง 45 – 71  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพนํ้ าผิวดินอยูใ่นระดบัดีสาํหรับจุดเก็บตวัอยา่ง 

SW8 ส่วนในจุดเก็บตวัอย่างนํ้ าอ่ืนอยู่ในระดบัเส่ือมโทรม และพบว่าคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพนํ้ าผิวดินประเภท 2 - 4 ขอ้มูลคุณภาพนํ้ าท่ีได้เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ติดตามคุณภาพนํ้ า และเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการนํ้ า 
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Surface Water Quality around the Rojana Industrial Park, Phra Nakhon   

Si Ayutthaya Province 

 

Anthika Sa-ngiamjai 

 

 

Abstract 

 The surface water quality around the Rojana Industrial Park, Uthai District and Bang Pa In District, Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Province from 4 canals as Nongmaisung Canal, Kum Canal or Khok Mayom Canal, Chong 

Sadao Canal and Pho Canal. The samples were collected from 10 sites of surface water in 3 month: April, August 

and December. The water qualities included physical chemical and biological analysis such as pH, temperature, DO, 

BOD,  ammonia – nitrogen,  nitrate- nitrogen,  Mn, Coliform Bacteria and Fecal Coliform. The result found that            

the water quality index is in the range 45 - 71, which SW8 was rated as good and the other points were bad.                

The water quality in the canals was based on the standard could be classified as class 2-4. This water quality 

information is useful for surveillance and monitoring, as well as its use in the management of water resources. 

 

 

Keywords : Surface water quality, Water Quality Index (WQI), Phra Nakhon Si Ayutthaya 
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1. บทนํา 

 นํ้ า เป็ น ปั จจัย ท่ี สํ าคัญ สําห รับ ก ารใช้ ชีวิต แล ะ                    

การดํารงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้ งยงัมีบทบาทท่ีสําคัญ           

ด้าน การเกษ ตร ด้าน เศรษ ฐกิจ  และสังคม  ดังนั้ น              

การป้องกันมลพิษจึงกลายเป็นส่ิงจําเป็นในการจัดการนํ้ า      

[1-2] โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแหล่งนํ้ าจืดท่ีอาจไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการในอนาคต [3] เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ

ประชากร การเจริญเติบโตของเมือง การเติบโตของ

อุตสาหกรรม  และกิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรม

เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรนํ้ าเม่ือมีการปล่อยสาร

มลพิษลงสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ [4] การประเมินและ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ า นับได้ว่า           

มีความสําคญัต่อการควบคุมมลพิษ การจัดการนํ้ าและ 

ทําให้ประชาชนตระหนักถึงคุณภาพนํ้ าท่ี เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปและมีแนวโนม้ท่ีจะใชม้าตรการป้องกนั

เพ่ือการรักษาสภาพของแหล่งนํ้ า [5] ค่าดชันีคุณภาพนํ้ า

มีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการประเมินคุณภาพนํ้ าใต้

ดินและคุณภาพนํ้ าผิวดินโดยเฉพาะแม่นํ้ าหรือคลอง      

[6-9] เป็นการให้คะแนนพารามิเตอร์ของนํ้ าโดยรวม 

ดัชนีคุณภาพนํ้ าจะรวมพารามิเตอร์ด้านส่ิงแวดล้อม

หลายตัวแปรเข้าด้วยกันและแปรผลให้เป็นคะแนน         

เพ่ือสะทอ้นถึงระดบัคุณภาพนํ้ า 

 จังห วัดพ ระน ครศรีอยุธยาป ระกอบ ด้วยนิ ค ม

อุตสาหกรรม 3 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

นิ ค ม อุ ต ส าห ก ร รม บ้ าน ห ว้า (ไฮ เท ค ) แ ล ะนิ ค ม

อุตสาหกรรมสหรัตนนคร ทาํให้เกิดการอพยพยา้ยถ่ิน

เขา้มาพกัอาศยัและทาํงานอยา่งหนาแน่น นบัเป็นสาเหตุ

ห น่ึ งท่ี ทําให้ คุณ ภาพ นํ้ าเส่ือม โท รมอย่างรวดเร็ว 

นอกจากน้ียงัมีนํ้ าท้ิงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงปนเป้ือน

ดว้ยสารอินทรียแ์ละสารเคมี ไดถู้กระบายลงสู่ลาํคลอง 

สารอินทรียแ์ละสารเคมีจากการเกษตร จากกิจกรรม

ดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้านมลพิษ 

ทางนํ้ า เม่ือมีการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ 

[10] ซ่ึงคุณภาพนํ้ ามีผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอยูริ่มสองฝ่ังคลอง 

 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมิน

คุณภาพนํ้ าผิวดินจากค่าดชันีคุณภาพนํ้ าในคลองบริเวณ

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี อาํเภอ

อุทัย และอาํเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา   

ซ่ึ ง เป็ น แ ห ล่ ง อุ ต ส าห ก ร ร ม  แ ห ล่ ง เก ษ ต ร ก ร ร ม               

และแหล่งชุมชนตลอดทั้ งลําคลองและนํ้ าในคลอง         

ยังเช่ือมต่อกับแม่นํ้ าเจ้าพระยาอีกด้วย ผลจากการ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าจะนาํไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบติั

ในการแก้ไขปัญหา และการป้องกันการปนเป้ือน              

หรือลดผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษในแหล่งนํ้ านั้ นได้

ต่อไป 

 

2. พืน้ทีศึ่กษา 

 คลองบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ       

ในพ้ืน ท่ีอําเภออุทัยและอําเภอบางปะอิน จังหวัด

พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ค ล อ ง ท่ี ใ ช้ เก็ บ ตั ว อ ย่ าง นํ้ า

ประกอบดว้ย 4 คลอง ไดแ้ก่ คลองหนองไมซุ้ง คลองกุ่ม

ห รื อ ค ล อ ง  โ ค ก ม ะ ย ม  ค ล อ ง ช่ อ ง ส ะ เ ด า                       

และคลองโพธ์ิ พิกดัจุดเก็บตวัอยา่งนํ้ าดงัแสดงในตาราง

ท่ี 1 เก็บตวัอยา่งนํ้ า 10 จุดเก็บตวัอยา่ง จุดเก็บตวัอยา่งนํ้ า 

SW1 และ SW2 อยูใ่นคลองหนองไมซุ้ง จุดเก็บตวัอยา่งนํ้ า 

SW3 และ SW4 อยู่ในคลองกุ่มหรือคลองโคกมะยม    

จุ ด เก็ บ ตั ว อ ย่ า ง นํ้ า  SW5, SW6 แ ล ะ  SW7 อ ยู่ ใ น      

ค ล อ ง ช่ อ ง ส ะ เด า  จุ ด เก็ บ ตัวอ ย่ าง นํ้ า  SW8, SW9               

และ SW10 อยูใ่นคลองโพธ์ิ 
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 ตารางที ่1 แสดงจุดเก็บตวัอยา่งนํ้ าผิวดินและกิจกรรมหลกัในพ้ืนท่ี  

Station Sites Canal Source of pollution Activities 

SW1 14°21'22.2"N 

100°37'10.6"E 

Nongmaisung 

 

agriculture - rice farming 

     

SW2 14°20'11.4"N 

100°37'34.1"E 

Nongmaisung 

 

Community area  

and industry 

- Water Hyacinth and weeds covering the 

water surface 
     

SW3 14°19'57.7"N 

100°39'19.8"E 

Kum or 

Khokmayom 

Community area - Waste water from the market 

- Found many trees along the canal 
     

SW4 14°18'54.3"N 

100°40'44.5"E 

Kum or 

Khokmayom 

agriculture - rice farming 

     

SW5 14°19'47.6"N 

100°40'55.6"E 

Chongsadao 

 

agriculture - rice farming 

 
     

SW6 14°18'18.9"N 

100°40'59.3"E 

Chongsadao 

 

agriculture - rice farming, Shrimp culture and community 

- Water Hyacinth and weeds covering the 

water surface  
     

SW7 14°16'43.1"N 

100°40'37.7"E 

Chongsadao 

 

Community area  

and industry 

- community market and industrial factory 

     

SW8 14°16'52.7"N 

100°39'13.0"E 

Pho agriculture - rice farming  

- weeds covering the water surface 
     

SW9 14°17'09.5"N 

100°37'30.4"E 

Pho Community area - community 

     

SW10 14°16'23.4"N 

100°35'13.8"E 

Pho Community area and 

agriculture 

- The area connecting to the Chao Phraya 

River 

- Tidal current 
 

 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 วธีิการเกบ็ตวัอย่าง 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าไดด้าํเนินการเก็บ

ตวัอย่างนํ้ าทั้ ง 10 จุดเก็บตัวอย่างนํ้ า ในเดือนเมษายน 

เดือนสิงหาคม และเดือนธนัวาคม เดือนละ 1 คร้ัง              

 

 

เก็บตัวอย่างนํ้ าแต่ละจุดเก็บ 3 จุดตามความกวา้งของ    

ลาํนํ้ า โดยเก็บตวัอยา่งนํ้ าแบบจว้ง (Grab sampling) และ
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เก็บรักษาตวัอย่างนํ้ าในภาชนะท่ีเหมาะสมสําหรับการ

วเิคราะห์นํ้ าแต่ละพารามิเตอร์ 

3.2 ค่าดชันีคุณภาพนํา้ (Water quality index, WQI)  

 ประเมินคุณภาพนํ้ าของแหล่งนํ้ าผิวดินจากดัชนี

คุณภาพนํ้ าทัว่ไป (General Water Quality Index : WQI) 

ดว้ยสูตรของกรมควบคุมมลพิษ [11] ท่ีไดจ้ากการรวม

ดชันีคุณภาพนํ้ า 5 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจน

ละลายนํ้ า ปริมาณความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี          

แ อ ม โ ม เนี ย ไ น โ ต ร เจ น  โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม แ บ ค ที เรี ย               

และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ค่า WQI ท่ีไดเ้ปรียบเทียบ

กบัค่ามาตรฐานแหล่งนํ้ าผิวดิน ซ่ึงมีเกณฑ์ดงัแสดงใน 

ตารางท่ี 2 

 

3.3 การวเิคราะห์ตวัอย่างนํา้ผวิดนิ 

 ทําการวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้ าทั้ ง 3 ด้าน 1)  ด้านกายภาพ   

ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)      

2) ดา้นเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ า (มก./ล.) 

ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (มก./ล.)

แอมโมเนียไนโตรเจน (มก./ล.) ไนเตรทไนโตรเจน                                                                 

(มก./ล.) แมงกานีส (มก./ล.) และ 3) ดา้นชีวภาพ              

ไ ด้ แ ก่  โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม แ บ ค ที เ รี ย  ( MPN/100 ม ล .)                       

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 มล.) โดยในการ

วิเคราะห์ใช้วิธีมาตรฐานตามท่ีระบุไว้ใน Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater 

[12] ดงัแสดงในตารางท่ี 3  

 

4. ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

4.1 พื้นทีเ่กบ็ตวัอย่างและการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

 การเก็บตวัอย่างนํ้ าจาํนวน 10 จุดเก็บตวัอย่างและ

กิจกรรมหลกัในพ้ืนท่ีสําหรับการประเมินคุณภาพนํ้ า

จากการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินในพ้ืน ท่ีคลองท่ีใช้เก็บ

ตวัอย่าง 4 คลอง  คือ คลองหนองไมซุ้ง คลองกุ่มหรือ

คลองโคกมะยม คลองช่องสะเดา และคลองโพ ธ์ิ          

พ บ ว่า ป ระก อ บ ด้วยกิ จ ก รรม ด้าน อุ ต ส าห ก รรม                          

ดา้นเกษตรกรรม และชุมชน พบท่อระบายนํ้ าท้ิงจาก

พ้ืนท่ีชุมชน ตลาดสด และการเกษตรลงสู่คลองทั้ ง 4 

บางช่วงของลําคลองพบวัชพืชและผักตบชวาเป็น

จาํนวนมากทําให้เกิดการเน่าเสียและขดัขวางทางเดิน

ของนํ้ า โดยมีรายละเอียดกิจกรรมหลกัในพ้ืนท่ีแสดงดงั

ตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่2 เกณฑคุ์ณภาพนํ้ าและการคิดคะแนนรวมของคุณภาพนํ้ า 5 พารามิเตอร์ ในการประเมินดชันีคุณภาพนํ้ า 

Surface water quality 

classification. 

Score PCD water quality 

standard class 

Very Good 91-100 1 

Good 71-100 2 

Poor 61-70 3 

Bad 31-60 4 

Very bad 0-30 5 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (2561) [11] 
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ตารางที ่3 พารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียคุณภาพนํ้ าผิวดิน 

Parameters 
Station Standard 

[13] SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 SW9 SW10 

pH 7.68 8.02 7.43 7.37 7.60 7.42 7.33 7.40 7.84 7.30 5.5-9 

Temperature ( ° C ) 30.33 30.30 29.70 30.53 30.03 30.10 30.30 30.13 30.23 30.10 ธ’ 

DO (mg/l) 1.34 1.87 1.81 1.57 1.77 2.57 2.63 2.29 1.94 2.16 4 

BOD (mg/l) 2.23 2.47 1.70 1.70 2.87 2.03 2.13 2.37 2.03 2.53 2 

NH4-N (mg/l) 0.08 0.32 0.01 0.44 0.41 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 

NO3-N (mg/l) 4.78 0.22 10.42 8.17 3.32 0.12 0.31 0.10 0.04 0.58 5 

Mn (mg/l) 0.46 0.74 0.41 0.56 0.55 1.00 0.94 1.21 0.42 0.36 1 

TCB (MPN/100 ml) 3000 6866.7 3766.7 9166.7 8100 3766.7 1780 3713.3 2500 5866.7 20000 

FCB (MPN/100 ml) 616.7 980 480 2083.3 1556.7 730 493.3 500 580 470 4000 

 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าทั้ ง 

10 จุดเก็บตวัอยา่งในคลอง คลองหนองไมซุ้ง คลองกุ่ม

หรือคลอง โคกมะยม คลองช่องสะเดา และคลองโพธ์ิ

บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในพ้ืนท่ี 

 

Parameters Method 

pH pH meter 

Temperature ( ° C ) Thermometer 

DO (mg/l) Membrane electrode method 

BOD (mg/l) 5-Days BOD test Azide modification method 

NH4-N (mg/l) Titration Method 

NO3-N (mg/l) Cadmium Reduction Method 

Mn (mg/l) Atomic Absorption - Direct Aspiration 

TCB (MPN/100 ml) Multiple Tube Fermentation Technique 

FCB (MPN/100 ml) Multiple Tube Fermentation Technique 
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อํ า เภ อ อุ ทั ย แ ล ะ อํ า เภ อ บ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา ทําการเก็บตัวอย่างนํ้ าในเดือน

เมษายน เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม เดือนละ       

1 คร้ัง พบวา่ 

 ความเป็นกรด-ด่างของนํ้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.54      

มีค่าสูงสุด 8.02 ในจุดเก็บตวัอย่างนํ้ า SW2 ซ่ึงคุณภาพนํ้ า

ในพ้ืนท่ีเก็บตวัอยา่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานแหล่งนํ้ าธรรมชาติ  

อุณ ห ภู มิ ข อ งนํ้ า มี ค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  30.18 องศ า

เซลเซียส อุณหภูมิของนํ้ าจะผันแปรตามอุณหภูมิ      

ของอากาศและลักษณะการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน              

ซ่ึงอุณหภูมิของนํ้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการ

ดาํรงชีวติของสตัวน์ํ้ า คือ 25-33 องศาเซลเซียส [14] 

 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ า มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.00 

มก./ล. มีค่าตํ่ าสุด 1.34 มก./ล. ในจุดเก็บตัวอย่างนํ้ า 

SW1 ซ่ึงคุณภาพนํ้ าในพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่างมีค่าปริมาณ

ออกซิเจนละลายนํ้ าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรม

ถึงคุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรมมาก ซ่ึงเป็นผลจากแหล่งนํ้ า

บริเวณดงักล่าวเป็นแหล่งชุมชน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

การทํานาขา้วท่ีมีการปล่อยนํ้ าเสียลงแหล่งนํ้ าโดยตรง 

ใน ข ณ ะท่ี ป ริม าณ นํ้ าใน แห ล่งนํ้ ามี เพี ยงเล็กน้อ ย           

ไม่เพียงพอต่อการเจือจางนํ้ าท่ี ถูกปล่อยลงสู่คลอง        

อี ก ทั้ ง มี พื ช นํ้ า ท่ี ข้ึ น อ ยู่อ ย่างห น าแ น่ น จน อ าก าศ             

ไม่สามารถสัมผัสกับผิวนํ้ าได้ จึงทําให้ค่าปริมาณ

ออกซิเจนละลายนํ้ าตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  

  ปริมาณความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมีของนํ้ า  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.21  มก./ล. มีค่าตํ่าสุด 1.70 มก./ล.    

ในจุดเก็บตัวอย่างนํ้ า SW3 และ SW4 ซ่ึงคุณภาพนํ้ า     

ในพ้ืนท่ีเก็บตวัอยา่งมีค่าปริมาณความตอ้งการออกซิเจน

ทางชีวเคมีตํ่ ากว่าเกณ มาตรฐานคุณ ภาพนํ้ าผิวดิน 

เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวเป็นแห ล่งชุมชนท่ีอาศัย          

อยู่อย่างห นาแน่น มีการปล่อยนํ้ าท้ิงจากตลาดสด          

ลงสู่คลองโดยไม่ผา่นการบาํบดันํ้ าจึงทาํใหน้ํ้ าเน่าเสีย  

 ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของนํ้ า มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากับ 0.13 มก./ล. มีค่าสูงสุด 0.44  มก./ล. ในจุดเก็บ

ตัวอย่างนํ้ า SW4 เน่ืองจากจุดเก็บตัวอย่างดังกล่าว      

เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและการทาํนาขา้ว มีการใชปุ๋้ยเคมี     

ซ่ึ ง คุ ณ ภ าพ นํ้ าใน พ้ื น ท่ี เก็บ ตัวอ ย่าง มี ค่ าป ริม าณ

แอมโมเนียไนโตรเจนของนํ้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพนํ้ าผิวดินประเภทท่ี 2-5  

 ปริมาณไนเตรทไนโตรเจนในนํ้ า มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

2.81 มก./ล. ซ่ึงในจุดเก็บตัวอย่างนํ้ า SW3 และ SW4     

มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพนํ้ าผิวดิน เน่ืองจากบริเวณ

ดังกล่าวเป็น แห ล่งชุมชน และเกษ ตรกรรม มีการ     

ปล่อยนํ้ าท้ิงจากแหล่งชุมชนและพ้ืน ท่ีการเกษตร          

ลงสู่แหล่งนํ้ า ทําให้เกิดการเน่าเป่ือยของสารอินทรีย ์

และการปนเป้ือนของปุ๋ยซ่ึงเป็นสาเหตุหลักของการ

ปนเป้ือนไนเตรทในแหล่งนํ้ า [15] 

 ปริมาณแมงกานีสในนํ้ า มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  0.67    

มก./ล. ซ่ึงในจุดเก็บตวัอยา่งนํ้ า SW8 มีค่าเกินมาตรฐาน

คุณภาพนํ้ าผิวดิน ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าผิวดิน        

แ ส ด ง ดั ง ต า ร า ง ท่ี  4 เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ เว ณ ดั ง ก ล่ า ว                        

มีการปนเป้ือนของปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีจากการทาํนา            

จึงทําให้เกิดการปนเป้ือนของแมงกานีสลงสู่แหล่งนํ้ า 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริก ป่ินตระกูล[15]       

ท่ีพบวา่แปลงเกษตรกร มีค่าแมงกานีสเกินค่ามาตรฐาน

การระบายนํ้ าลงทางนํ้ าชลประทาน  

 ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนํ้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4,852.67 MPN/100 ม ล .มี ค่ าสู ง สุ ด เท่ ากับ  9,166.70 

MPN/100 มล. ในจุดเก็บตัวอย่างนํ้ า SW4 ทั้ งน้ีเพราะ
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เม่ือมีฝนตกจะมีนํ้ าไหลบ่าหน้าดินนําอินทรียวัตถุ        

ธาตุอาหาร รวมทั้ งจุลินทรีย์ตามผิวดินลงสู่แหล่งนํ้ า 

คุณภาพของนํ้ าไม่เหมาะสมในการนํามาใช้โดยตรง     

ถา้จะใชบ้ริโภคควรลดปริมาณแบคทีเรียโดยการตม้ก่อน 

ซ่ึ ง คุ ณ ภ าพ นํ้ าใน พ้ื น ท่ี เก็บ ตัวอ ย่าง มี ค่ าป ริม าณ             

โคลิฟ อร์มแบ คที เรียในนํ้ าอยู่ใน เกณ ฑ์มาตรฐาน    

คุณภาพนํ้ าผิวดินประเภทท่ี 2-5  

 ปริมาณฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนํ้ า มีค่าเฉล่ีย 

เ ท่ า กั บ  849  MPN/100 ม ล . มี ค่ า สู ง สุ ด  2,083.30 

MPN/100 มล. ในจุดเก็บตวัอยา่งนํ้ า SW4 ซ่ึงคุณภาพนํ้ า

ใน พ้ื น ท่ี เก็บ ตัวอย่างมี ค่ าป ริมาณ ฟี คัลโคลิฟ อร์ม

แบคทีเรียในนํ้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้ าผิวดิน

ประเภทท่ี 2-5  

  

4.3 ค่าดชันีคุณภาพนํา้ (WQI) 

 ค่ าดัช นี คุ ณ ภาพ นํ้ าข องจุด เก็ บ ตัวอ ย่าง 10 จุด               

ในพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อาํเภออุทัย

และอาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า            

จุดเก็บตวัอยา่งนํ้ า SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, 

SW7, SW9 และ SW10 อยู่ในระดบัเส่ือมโทรม มีเพียง

จุดเก็บตัวอย่างนํ้ าท่ี  SW8 ท่ีอยู่ในระดับดี ดังแสดง   

ตารางท่ี 5 และรูปท่ี 1 และค่าดัชนีคุณภาพนํ้ าในเดือน

เม ษ าย น  สิ งห าค ม  แ ล ะ ธัน วาค ม  พ บ ว่าค่ าดัช นี               

คุ ณ ภ าพ นํ้ าใน แ ต่ ล ะ เดื อ น ท่ี ทํ าก าร เก็ บ ตัวอ ย่าง               

ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 6 เน่ืองจากกิจกรรม

ท่ีส่งผลกระทบตอ่คุณภาพนํ้ าในคลองเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ 

 จาก ผ ล ก าร วิ เค ร าะ ห์ คุ ณ ภ าพ นํ้ าแ ล ะค่ าดัช นี            

คุณภาพนํ้ า แสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ   

แหล่งนํ้ าธรรมชาติโดยกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ ได้แก่ 

นํ้ าท้ิงจากชุมชน เกษตรกรรม และตลาดสด ซ่ึงนํ้ าท้ิง

เหล่าน้ีไม่ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ า

ก่อ น ท่ี จะป ล่อ ยล งสู่ แ ห ล่ งนํ้ าธรรม ช าติ  ทําให้ มี

ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ า ควรมีการ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าหรือไม่ควรปล่อยนํ้ าท่ีมาจากแหล่ง

ชุมชน  เกษ ตรกรรม และต ลาดสด  ลงสู่แห ล่งนํ้ า

ธรรมชาติ 

 

ตารางที่  5  ค่ าดัชนี คุณ ภาพ นํ้ า (water quality index; 

WQI) 

Station WQI 
Surface water quality 

classification. 

SW1 51 Bad 

SW2 48 Bad 

SW3 52 Bad 

SW4 48 Bad 

SW5 45 Bad 

SW6 56 Bad 

SW7 60 Bad 

SW8 71 Good 

SW9 52 Bad 

SW10 58 Bad 
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รูปที ่1 แสดงค่าดชันีคุณภาพนํ้ า 

 

ตารางที ่6 การวเิคราะห์ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของดชันีคุณภาพนํ้ า 

Months N Mean S.D. F Sig. 

April 30 58.1 7.22 0.64 .53** 

August 30 53.9 9.70   

December 30 55.1 8.37   

             ** significance value (α = 0.05) 

  

5. สรุปผล 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าผิวดินด้านกายภาพ        

ด้าน เคมี  และด้าน ชีววิท ยา บ ริ เวณ โดยรอบ นิ ค ม

อุตสาหกรรมโรจนะ ในพ้ืนท่ี อาํเภออุทัย และอาํเภอ    

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงประกอบ       

ไปด้วยแหล่งชุมชน  อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

พบวา่  

 1) จุดเก็บตวัอย่างนํ้ ามีค่าดชันีคุณภาพนํ้ าอยู่ในช่วง 

45 – 71 ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพนํ้ าผิวดินอยู่ใน

ระดับดีสําหรับจุดเก็บตัวอย่าง SW8 และ ในจุดเก็บ

ตวัอยา่งอ่ืนอยูใ่นระดบัเส่ือมโทรม 

  

 

 2) คุณภาพนํ้ าในคลองคลองหนองไมซุ้ง คลองกุ่ม

หรือคลองโคกมะยม คลองช่องสะเดา และคลองโพธ์ิ         

มีผลการประเมินคุณภาพนํ้ าผิวดินอยูใ่นระดบัดี มีเพียง              

1 จุด เก็บ ตัวอ ย่างนํ้ าใน ค ล อ งโ พ ธ์ิ ท่ี อ ยู่ ใน ระ ดับ                  

เส่ือมโทรม 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการกําหนดค่าพารามิเตอร์ท่ี เก่ียวข้องใน           

การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าเพ่ิมเติม ได้แก่ สารฆ่าศัตรูพืช

และสารฆ่าแมลง เน่ืองจากในพ้ืนท่ีมีการทาํเกษตรกรรม  

31-60    Bad 

91-100 Very Good 

71-90   Good 

61-70    Poor 

0-30      Very Bad 
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